
rNFoRMAcros Es rOznETI HAVTLAP
lV. dvfolyam 04. sziim

2010.6pr i1 is

' 
Ovodafejleszt6s

Jobb kiiriilm6nyek vdrjfk 6szt6l az ovisokat

Ostoros K<izs6g Onlorm6nyzata sikeresen szerepelt az Onkormrinyzati Miniszt6rium dltal kiirt ,,K6zoktat6si
int6zm6nyek infiastruktur6lis fej leszt6se" trirgyir p lyhzaton. AzOstorosi Napkdziotthonos 6voda l3 040 000

Ft dsszegii, egyszeri jellegii, vissza nem t6ritend6 tiimogat6sban r6szesiilt. A beruh6z6s 6sszk6lts6ge 16 300

000 Ft, melyhez 3 260 000 Ft dnkormSnyzati 6ner6 sztiks6ges.

A program keretein beliil sor keriil tdbbek kozott az 6voda nyildsz6r6inak cser6j6re, valamint a kiils6

homlokzat feluj it6sAm.

A kdzbeszerz6si e1j6r6s lefolytat6s6t k6vet6en a munk6latok v6rhat6an a nyin kozepdn kezd6dnek, s

el6rel6that6lag a nyhr v6g,6re fejez6dnek be.

A fejleszt6s eredm6nyek6ppen az igencsak

keresett 6s sileres ostorosi 6voda 6piilet6nek

h6technikai fejleszt6s6vel gazdas6gosabb mriktid-

tet6s val6sulhat meg.. A kiils6 homlokzat felujit6sa

a folyamatosan alakul6 Szent Istv6n teret tovebb

sz6piti, az 6nkorm inyzat tewei szerint az ostorosi

ovisok szeptemberben m6r egy r6szben megijult

int6zm6nvben kezdhetik az rii oktatasi 6vet.



OSTOROSI KISBIRO
2. oldal t

\7

Onkorminyzati hirek

Ul6sezett a K6pvisel6 Testiilet

2010. mrircius 29-6n Ostoros Kdzseg On-kor-
minyzatinak K6pvisel6 Testi.ilete soros iil6s6t
tartotta, melynek t6mii a kdvetkez6k voltak:

1. Javaslat a K6pvisel6-testiilet 2010. 6vi
munkaterv6nek m6dosit6s6ra

2. Besz6mol6 a lej6rt hat6rideji hal{rozatokr6l
6s a k6t iil6s k6z6tt tett int6zked6sek6l

3. Javaslat Ostoros K6zs6g Onkorm6nyzat 2010.
6vi Kdzbeszerulsi Tew6nek elfo gadisira
(megtekinthetci a www.ostoros.hu honlapon)

4. Besz6mo16 a telepiil6sen foly6 szoci6lis
tev6kenys6916l

5. T|jekozi.at6 a Hiziorvosi Szolg6lat
munkrlj 6161

6. Egy6b iigyek, inditv6nyok:

Ostoros Kdzs6g Onkormiinyzata Kepviselci-
testiilet6nek dnkorm5nyzati rendelet-tervezete az
Ontormanyzat 61ta1 fenntartott int6zm6nyek
6lelmez6si nyersanyagk<ilts6g6nek, valamint a
munkahelyi vend6gl6t6s nyersanyagkrilts6g6nek
6s t6rit6si dijdnak meg511apit6s6r6l

Ostbros K<izs6g Onkorm6nyzata K6pvisel6-
testiilet6nek 6nkormrlnyzati rendelet-tervezete a
szem6lyi gondoskod6s kdr6be tartoz6 szoci6lis
elieresok t6ritesi dij6ra

Javaslat a R6dei Mik16s Mrivel6d6si H6z nev6nek

Ostoros K<izs6g Onkormlnyzata K6pvise16-
testiilet6nek 6nkorm6nyzati rendelet-tervezete a
helyi kozmrivel6d6sr6l

Javaslat Ostoros Kdzs6gbeir t6rfigyel6-rendszer
letrehozdsrira

Javaslat Ostoros Kdzs6gben a. Te1epii16s6r
Szolg6lat l6trehoz{shr a (egy6ni p6ly6zatok
elbirrlllsa)

Javaslat a,,Belteriileti vizrendezls fejleszt6se
Ostoroson" cimJj piiyinat kozbeszerzlsi ajinlat-
t6teli felhiv6s6nak elfogad6sara

Javaslat a Kegyeleti Eml6kparkban kdzt6ri szobor
fel llitasira

T6j6koztat6 a Fogorvosi Szolg6lat munk6j 6161

* * *

A tdlgyalt napirendekr6l, ddnt6sekr6l s2616
16szletes jegyz6kdnyv megtekinthet6 lesz a k<izs6g
hivatalos honlapj6n (www.ostoros.hu)

2010. febru5r 17-6n a V<irdskereszt Heves Megyei
Szervezet6nek helyi szew ezetlt iranyit6 eln6ks6gi
iil6s6re kertilt sor. Az eh<jks6g |ttekintette az
elmrilt 6v esem6nyeit. Ert6kel6siikben tdbb olyan
rendezv6ny keriilt r6szletesen kiemel6sre, melyek
megszewez6s66nt, sikeres lebonyoliths{6rt az
Onkormanyzat nev6ben a Polgdrmester Ur
elismer6s6t 6s kdszdnet6t fejezte ki. Az eln6ks6gi
iil6sen sziiletett ddnt6s 6rlelm6b er elhatfiron5,k,
hogy l6trehozz6k a nagycsal6dosok helyi
szewezet1t.

* * *

2010. m6rcius 1-j6n lakossigi bejelent6s alapj6n
helyszini szeml6re keriilt sor a Honv6d rit 3. sz6mri
ingatlannSl, ahol meg6llapit6sra keriilt, hogy 15-20
m6ter hosszban partfaloml6s k6vetkezett be.

2010.  dpr i l is
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A foldcsuszaml6s embene 6s 61616nyre kdzvetlen
6letvesz6lyt adott id6szakban nem idbzett el6.
Azonnali int6zked6s meghozatala tdrtlnt az
ingatlantulajdonosok fel6 az ingatlan haszn6-
latdnak korl|tozAshra. Int6zked6s tdrt6nt
szakember fe1k6r6s6re annak 6rdek6ben, hogy
miiszakilag kertilj<in 6rt6kel6sre a bekdvetkezett
om16s vesz6lyess6gi foka. Int6zked6s tdrl6nt a
hatfuz6na terijleti lezLrSsLra, amely a G6rdonyi ft
vonatkoz6s6ban meg is tort6nt.

* * : F

2010. m6rcius 3-6n a Heves Megyei Region6lis
Hullad6kgazdrilkod6si T6rsulls T6rsul6si ill6s6re
keriilt sor, ahol a T6rsul6s a region6lis rendszer
kialakitds6nak aktuflis efiekint6s6vel, a T6rsul6s
2010.  6v i  kd l ts6gvet6s6ve l ,  a  hu l lad6k
begyiijt6ssel kapcsolatos kdzbeszerz6si elj6r6sok
eredm6ny6ve1, valamint aktu6lis dnkorm6nyzati
k6r d6sek tisztinAsSval fo glalkozott.
Ostoros dnkorm |nyzata kozbeszerz6si eredm6-
nyess6ge pozitiv p6ldak6nt keriilt elfogad6sra. A
2 0 1 0. 6vi ta sdii m efilke v |Itozatlanul 20 F tl f6.

t < * r .

2010. m6rcius I0-6n az iskolabusz iizemel-
tet6s6vel 6sszefligg6 t{rgyal6*a keri.ilt sor. Az
egyeztet6sen az iskolabuszt mrik<jdtet6 v511a1-
koz6, a tagint6zm6ny vezet6je, az iskolabuszon
szolgdlatot teljesit6 fe li.igyelci 6s az 0nJ<ormdnyzat
k6pvisekii vettek r6szt. A t6rgyalison 6ttekint6sre
kertilt a szolg6ltat6s valamennyi mrik<idtet6si
probl6mrlja.
D6nt6sek sziilettek a napi mrik<idtet6st 6rint6
viltoztatdsok bevezet6s6ben, p6ld6ul a gyermekek
feliigyelet6nek folyamatos biztositds6ban, a nyil-
v6ntart6sok vezet6s6ben, az id6beoszt6sok
hat6konyabb kih aszn6l6shb an.

2010. dprihs

2010. m6rcius 18-6n az OnkormSnvzat k6ovisel6i
tdrgyaldst folyartak az Et'l ASz helyi es miskolci
szakembereivel a kiizvll|giI s iizemidej6nek
c s 6kkenthet6 s 6ge 6rdek6ben. A szakmai
egyeztet6sen kideriilt, hogy az aramszolg6ltat6
korl6tozott id6tartamban, t6bb 6ves tapasztalati
adatok alapj6n Onkorm6nyzati k6relemre k6sz
6rdemi int6zked6seket tenni. Az el6zetes
sz6mit6sok szerint, illetve az fuamszd,glltat6
iizemid6 csdkkent6si lehet6s6geinek fi gyelembe
vetel6vel az dndllo vez6rl6ssel nem rendelkez6
h5l6zatok eset6n maximum 30' id6tartamot jelent.
Ennek oka miiszaki k6rd6s, mely megold6sa nem
elhanyagolhat6 m6rt6kri beruh6z6si dsszeget
ig6nyel, illetve sz6mviteli k6rd6s, a sz6m16z6sok
orsz5gos rendsze16nek 6rintetts6ge miatt.
Ennek figyelembe v6tel6vel k6rhet6 a k6z-
vllhgithsih|l6zat<isszesen 30' izemid6 rdviditese,
megtakarit6s maximum 300 000 Ft, illetve a kiil<in
egys6get k6pez6 Kegyeleti Park 6s a Templom
megvil6git5sanak korlStoz6sa.

A 2010. 6prilis 26-i iinkorminyzati
Testiileti Ul6s tervezett t6mii

1. Az Onkorm6nyzat 2009.6vi k6lts6gvet6si
beszSmol6j 6nak megt6rgyal6sa

2. Besz6mol6 az lnkormdnyzat 201 0. 6vi
6tmeneti gazd|lko disbr 6l

3. Javaslat a 2009. 6vi <isszefoglal6 ellen6rz6si
jelent6s elfogad6sara

4. Javaslat az alapfoku oktat6s-nevel6s szerkezeti
struktur6j 6nak 6ttekint6s6re

5. Egyebek

f .i7
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Besz6mol6 az ostorosi Viiriiskereszt 2009. 6vi
munk6jrir6l

TiszteltTags69!

A Heves Megyei Voroskereszt ostorosi Szewezet'nek2009.
6vi tagl6tsz6ma 152 f6. Az al6bbi bontSsban: 58 F6 teljes
6sszegii; 81 f6 nlugdijas 6s 13 fci if0s6gi vordskeresztes tag.
Abdlyegek 6r6b6l befol)'t tisszeg 60 %-a a helyi szewezetn6l
maradt, amelyet a tagsag resz6re megtadott rendezvenyeken
haszn6ltunlfel.

Az elmrilt esztend6t sikeresnek tekinthetjiik, hiszen a
kitiizott cdljainkat sikeriilt teljesiteni, m6g ebben a neh6z
gazdas6gi helyzetben is. Tov6bbra is az a meggy6zcld6siink
hogy vannak segiteni akar6, kciziiss6g6rt tenni akar6
emberek, akik fontosnak tartj6k a mrlsokra val6 odafigyel6st
6s tenni akar6st. Munkrink sikerdnek nagy 16sz6t
kiiszcinhetjiik azoknak a t6mogat6inknak, akik az elmrilt
esztendriben anyagi 6s m6s jellegii t6mogatrissal
segits6giinke voltak.

2009 6vben is kozsdgi.ink rendezv6nyein tev6kenyen r€szt
vettiink, kepviselve a helyi alapszervezetet. Folyamatosan
miikridtettiik a megyei Viiroskereszt segits6g6vel az iqts6gi
vdritskeresztes tanfolyamot, ahol a gyerekek baleset
megel6z€st illetve els<iseg6lynyrijtest tarultak. Ezen a
tanfolyamon l3 tanul6 vettr6szt ahelyi riltalanos iskola fels6
tapozat6b6l. A szeryezb tan6r Tdrok Istv6nnd a
tanfolyamvezetri Eder Lajosnd V6drinri. A zdr6 loglalkoziist
a gyerekek 16sz6re egy palacsintapartival zilrtuk.

Mdrciusban elozo 6vhez hasonl6an reszt vettiink a
gyermekek ny6ri t6boroziis6ra inditott akci6n, aminek a celja
a neh6z helyzetben 616 gyermekek (szoci6lisan, fogyat6kkal
6l6k) ingyenes tdboroz6s6nak megsegit€se. A mdjusi
sorsoldskor 5 helyi szerencses nyertesnek adhattuk 6t a
nyerem6nlt, illetve k6t gyermek nyaralhatott K6poln6s-
ny6ken egy hetig Ostorosr6l. Ami sz6munkra nagy ordm,
hogy a helyi Onkorm6nyzat ez ir6nyban aktivan t6mogatja
az alapszeryezet 6s minden segitseget megad, hogy az
Ostoroson 6ki gyermekek koziil is eljuthassanak nyaralni. A
k6t gyermek Kriston D6niel 6s Kdpes Vanda, nagyon sok
6lm6nnyel kezdhette meg aztj iskoladvet.

Aprilisban r6szt vettiink egy iinkormiinyzati testiileti iilesen,
melynek fc! napirendi pontja kcizs6giink szocidlis helyzete
volt. A beszSmol6 lci oszlopa volt az Alapszolg6ltat6si
Kiizpont munk6ja. K6pet kaptunk a helyi szoci6lis
elldt6sokr6l, a jelzrirendszeres h6zi segitsegnyfjt6s
el6k6sziileteir6l. Az egyiittmiikiiddst nagyon fontosnak
tartjuk, hiszen egyik celunk az id6s emberekre val6
odafigyel6s 6s megsegit6s.

Mrijusban k6pviseltettiik magunkat a 3. Gasztron6miai
napon ahol a megyei Vdrdskereszt munkatarsainak
reszvetelevel eg6szs6gfelm6r6st vegeztiink a lakossrig
resz6re mint v6rcukol v6myom6s m6r6s 6s koleszterin
m6r6s. Beneveztiink a irizciversenybe, melyen Sal6tli P6ter
kecskeraguja II. helyez€st 6rtel.

Jirnius l9-6n Egdszsdgnapot rendeztiink, ahol lakoss6gi
eg6szs6gfelm6r6st rigy mint szemvizsg6lat, 6ltaliinos
eg6szs6g6llapot m6r6s, koleszterin 6s v6rcukorm€r6st
v6geztiink. Az eg6szs6ges 6letform6hoz krit6dri bemutat6k 6s
az eg6szs6ges t6p161koz6st segit6 tAjekoztat6k 6s elciad6sok
segitettek az ideletogat6 embereket. Szeretn6nk az iddn is
egy ilyen jellegii napot szervezni, hiszen nagy volt az
6rdekkid6s, hiszen 120 vett r6szt ezen a rendezvdnyen.

Jinius 20.-6n megemlekez6sen vettilnk reszt Budapesten a
Magyar Viiroskereszt 150 6ves fennrill6srinak emlek6re
rendezett iinneps6gen.

A 2009. 6vben egyiittmiikddye a megyei V6re1l6t6
6llom6ssal h6romszor kertilt sor v6rad6sra. Jrilius 23.-6n,
szeptember 4.-6n 6s december 17.-6n. Kcizel 100 f<j
v6rad6nak ezriton is k6sz6njiik, sz6mitunt tov6bbra is
segits6giike 6s vrirunk minden uj v6rad6t. K6t tobbsziiros
v6rad6nk december 11.-6n a megyeh6zrin rendezett v6rad6
iinneps6gen eml€kplakettben 16szesiilt.

Szept€mberben a PolgArmester rir meghiv6s6val r6szt
vettijnk egy p6ly6zati kiiriLs megbeszdldsen, ahol az eg€sz
telepiil6sre kiterjedri eg6szs€gmeg6rz6 illetve mege16z6, a
korszerii eg6szs6ges eletvitellel kapcsolatos tem6kban
kerestiik a helyi szewezet lehet6segeit 6s feladatait. A minket
6dnt6 feladatokat kidolgoztuk €s lehetris€giinlhtiz m6ten
szivesen r€szt vesziink 6s bekapcsol6dunk az ezekkel
iisszefiiggo prilyrlzati tdmakdrdkkel.

T6ryyal6st fol)tattunk az Ostoros-Novaj Bor Zrt.-vel a2010.
6vben kezdcid6 els6seg6lynyfjt6 6s baleset megel<iz6si,
balesetv6delmi tanfolyam beindit6s6r6l, melyet a dolgoz6k
r6sz6re a Megyei Viirciskereszt vezet6s6vel kiviinjuk
megval6sitani.

Okt6berben kozris az Alapszolg6ltatiisi Kdzpont munkat6r-
saival v€grehajtothrk a 80+ akci6nkat. Felkerestiik 6s
megaj6nddkoztunk hetvenhat 80 6vn61 id6sebb sz6p korut.
Akcionk lebonyolitesdban rdmogalonk rolt az 0nIor-
m6nyzat 6s az Ostoros-Novaj Bor Zrt. Sikeresnek mondha-
tjuk az akci6nkat, hiszen k6pet kaphattunk a 80 6v feletti
lakossrig val6s helyzet€rol,6s ennek tudat6ban kell
feladatainkat meehatexozni.
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November I 3 .-6n megrendeztiik a Csal6dosok F6rum6t ahol
a helyi szervezetiink segitseget nyijtott a csal6dosok
sztivetsdg6nek 6letre hiv6s6ban. November 23.-6n
6lelnriszeroszti4s volt Ostoroson a Megyei Viiriiskereszt
3500 Kg cukrot biztositott a lakossag rtszdre., amit a
kiiliinbdz6 helyi int6zm6nyek bevon6s6val 350 embemek
tudtunk sz€tosztani. Els6sorban a vdriiskeresztes tags6g
kiir6b6l a kisnlugdijasok, a helyileg szoci6lisan 6rintettek €s
a nagycsalddosok lettek figyelembe vdve.

A 2009. €v lezir|saklnt december 11.-6n imm6r
hagyomiinynak sz6mit6 kar6csonyi iinneps6giinket
rendeztiik meg a tags6g r6sz6re, melyen titbb int 130 fb vett
r6szt. Sikeriilt egy sz6p szinvonalas kax6csonlt kiisziint6
d6lut6nt teremteni. Ennek megval6sit6srlhoz krisziinjiik
t6mogat6ink segits6g6t 6s rem6ljiik sikeriil 2010.

Kiildn szeretn6nk megkdszdnni azoknak a telepiil€sen €16
magrinszem6lyeknek az adomdnyait, akik segitettek
bennilnlet. K6{iik, tov6bbra is segitsek, t6mogass6k
munkintat.

Az elkiivetkez6 egy 6ves id6szakban tov6bbra is feladatunk
a tagszewezes, segitsdgnyfjt6s, a tdmogat6k felkutatAsa.
Kiemelten foglalkozunk a v6rad6s megszervez6s6vel.

Ebben az 6vben is c6ljaink kiiztitt szerepel k6t gyermek nyriri
tAborodatAsa, melyet a tombol6k r{rusit6s6val 6s az abb6l
befo$ iisszeggel kiv6nunk segiteni.

A Megyei Vdr6skereszt ostorosi Szervezete tov6bbra is
segit6k6szen 6ll rendelkez€sdre a lakossdgnak. Szeretettel
vd{uk az rij tagok jelentkez6s€t, hogy rajtuk keresztiil m6g
t<jbb embemek tudjunk segitseget nyrijtani. Kiisziinetet
mondunk tagiaintnak hogy bizalmukkal, segits6giikkel egy
dinamikusan niivekv6, 616 kiiztiss6get tudtunk l€rehozni,
amelyjelent6s szerepet ttilt be a telepiil6s 6let6ben. V6iuk a
tags69 6s a lakoss6g v6lem6ny6t 6s 6szrev6teleit
szem6lyesen, telefonon 6s e-mailben, ezzel is segitve
munk6nkat.

Ostoros, 2010. 6prilis 14.

Tisztelettel:
Vezet6s69
Balogh Erzs€bet
titkir

2010. riprilis

Eldrhadsdgeink:

Cim: 3326 Ostoros,
Kossuth t& 3.
Tel. : Balogh Erzs5bet: 3 6 13 56 -l 5 4
P6pai Csilla: 361786-418
E-mail: gyelosz@freemail.hu

V6radis

Telepi.i{esiinhtin 2010. riprilis 4.-6n a Vririiskereszt es a
V6rad6 61lom6s szervezdsben 39 fri v6rad6son vett r6szt.
Nagyon 6riiliink a n<jvekv6 letszamnak 6s- annak hogy a
fiatalok kdztil eglre tiibben vesznek r6szt a v6rad6son.
Kiisztintjiik az els6 v6rad6inlat tiibbek kdzdtt T6th Esztert
6s mindenkit akik idejiiket fel'Ldozva reszt vettek a
v6rad6son. Kiisz6njiik 6s a jiiv6ben is sz6mitunk.
segitsdgiike.

Tisztelettel:
S6s Istv6rne
v6rad6s szervez<i

Helyi Sziivets6g a csalidok6rt

F,gy ttj Szewezet l'ffejiitter6l 6s c6ljair6l sz6molhatunk be
Ostoros lakoss6g6nak. Az helyi vdrtiskereszt kezdem6-
nyez6s6re €s az iinkormiinyzat timogat6s6val 2010. mrlrcius
19.-6n megtartotta alakul6 iil6s6t a Hetyi Sziivets6g A
Csal6dok6rt ostorosi ciyil sz€rvezete. A szewezet c6lja
egy csal6dbar6t ktirnyezet kialakilisa 6s a helyi szoci6lis
h6l6 er6sit6se a csal6dok 6s t6mogat6k iisszefog6s6val. A
Sztil6fiirt-Helyi Szdvets6g a Csal6dok6rt nevet szavazt6k
meg az iil6sen r6sztvev6 csal6dokk€pvisel6i.

Feladqtaink 6s c6li aink:

Az ttt 616 csal6dok k6z<iss6gi 6let6nek javitdsa szervezetl
form6ban( a csal6dok mindennapj ainak megkdnnyit6se)

' Gyermekmeg6rz6s
. Szabadidristevdkenys6gek
' Csal6di nap
' Kulnrdlis programok szervez6se
' V6lem6nyek 6s k6rd€sek risszegy[ijt6se a

csal6dokat 6rint6 dolgoknban
' Nagycsal6dosok szem6t dij kedvezm6nye
' Helykiizi j6ratokon val6 utaz6s kedvezmdnyes

t6mosat6sa
. Etkez?si t6mogat6s
' Tanevkezd6sit6mogat6s
. Csaladi tar6csad6s

A szervezetben minden csal6dot szivesen v6runk! K€t'iik az
Ostoroson €lti csal6dok jelentkezeset.

Jelentkezni:
Bar6csin6 Dank6 Zsuzsanna Ostoros, Egri riti lak6park
87lA Tel: 30/828-3953

t\7
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A vetiteseke a belepes
ingyenes.

Minden 6rdekl6d6t
szeretettel virunk!

R6dei Miivh6z
Ostoros, Szent Istvin t6r 2.

Touibhi iafonacin:

R:dei Mi*l6s Mnvebd':si Hi"
3326 Osrobs, Sant hsen Gr 2

TeL/fd: 16/456 928. 10/2063-785
E mailr info@osorosouvhu.hu

w.osloosnuvhd.bu/nozi.hbl

$"r-.l$-*i-

Anyik Napja - egY kis tiirt6nelem

Az anyrlk napj a nemsok6ra fenn61l5s6nak szlzadlk6vfordul6j 6t iinnepli, aj elenlegi iinnepl6s azonban kev6s

ponton tulalkorik az eredeti c6lkitiiz6ssel. Az Egyesiilt Allamokban kialakult iinnep tulajdonk6ppen a

polg6rhaboruban (1861-1S65) szolgalatot teljesit6 asszonyok tis zteletlre jottl6tte. Magyarorsz6gon e16sz6r

igis-benrendeztek meg, a v6ietlen folytan m6rcius 8-6n, a mai n6napon. Erdekess6g, hogy a k6t vi16gh6boru

kijz6tt l6tezett a sokgyJrmekes any6k iinnepe is, amelyet augusztus 20-in tattottak.Az anyiik napja va16di

g1ob6lis iinnep, vagyis vall6si felekezeteken, kultur6lis gy<ikereken tu1l6p6 szoktls'

Agh Istvfn: Virigosat ilmodtam

Edesany6m,
vir6gosat 6lmodtam,
napraforg6
vir6g voitam 6lmomban,
6desany6m,
te meg f6nyes nap vo1t61,
napkelt6t6l
napnyugt6ig ragyo55l.
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Tfj6koztat6

2010, r lpr t l is

A Lakoss6gi Biinmegel6z6si Inform6ci6s Rendszer
hirlevele

A kiizteriileti fitondlhisszerfi rsblds i ellemzfi
Sajnos sz6molni kell azzal, hogy 6rt6keit fenyegetessel vagy
bdntalmaz6ssal pr6b6lj6k megszerezni, mely rabliist k6pez.
A helyszin 5ltal6ban a kdzteriilet, v5rosok gy6r forgalmir
nta|ja vagy aluljr{Lr6 siit6ted6s ut6n, ahol m6sok nincsenek
jelen. Az elkrivetcik riltaldban v6ratlanul tfunadnak, a t6skit
let6pik, az 6ldozatot biintalmazz6k, fenyegetik. Ekifordul,
hogy sz6rakoz6 helyek kozeldben veszlk eI az alkoholos
befolyrisolts6g rillapot6ban l6vci szem6lytcil 6rt6keit,
elcizcileg kifi gyelve mozg6s6t.
A60 6ven feliili korcsoport eset6ben a sdrtettek adnya l8-20
% kririili, mtlt 6vben 64 rabl6s sor6n v6ltak k6rosultt6.

Az 5ldozatl6 viil6s megel6zhet6, ennek 6rdek6ben az
al6bbiakat ajAnljuk.
Ertekes dolgot, jelentcis k6szp6nzt ne vigyen mag6val vagy
azt ne viselje feltiincien, mert felkeltheti a biincizrik
figye1m6t! Ruh6zata belsri zsebeiben hely ezze el ertekert.

Forgalmas kiviligitott irtvonalon kiizlekedjen, keriilve az
ismeretlen elhagyatott utat 6s a rossz hirben ii1l6
sz6rakoz6helyeket vagy m6s kdmyeket. Figyeljen fel a
ktjzel6ben gyanirsan viselkedri szem6lyekre, keriilje
krizels6giiket! A veszelyeztetett korosztrilyba tartozok
lehetcileg egyediil ne keljenek ritra!

Ha az utcdn egyediilveszllyeztetve 6rzi mag6t vagy 6szleli,
hogy kdveti valaki, kesztiljiin fel, hogy megt6madhatjdk,
mieltibb menjen olyan helyre, ahol m6sok is tart6zkodnak
vagy menjen be egy iizletbe. A lak6skulcsait ne az ajt6ban
kezdje keresni, hanem kEszitse e16 6s ne sz6lljon be
idegemel egyediil egy liftbe.

Bankjegykiad6 automat6kn6l, petztiezetbe\ tofiefi
penzfelvetel, bev6s6116s sor6n lehetri leg ismercissel
kiizlekedjen,6s hgyelje meg ktivetik-e, hivatlan idegen
veszel)'t j elenthet! G6pkocsival kiizlekedve ekifordul, hogy
parkol6kban kiszurjek a gumiabroncsot, majd a kerekcsere
ideje alatt a nyitva hagyott utasterb6l elvisznek minden
mozdithat6 dolgot!

Glgkorlati tandcsok tdmsdds esetdre
Oizze meg l6lekjelenl6t6t, ne essen p6nikba 6s ne
kapkodjon, met a t6mad6 emiatt m6g agresszivabbri v6lhat !

Ha vannak a kdzelben m6s szem6lyek, hangosan k6rjen
segits6get vagy haszn6ljon hgyelemfelkelt6sre alkalmas
eszkcizt 6s igy jelezze kiimyezet6nek, hogy segits6gre
szorul!

Amennyiben a szitr-rrici6s lehet6v6 teszi menekiiljiin el,
menjen olyar helye a kdzelben, ahol segitsege szirrllithat
m6sokt6l! Megv6dheti mag6t, hiszen a tcirv6ny jogos
vddelmi helyzetben biintetlens€get biztosit, amennyiben a
tiimad6s 6s av6dekez6s ereje ar6nyban6ll!

Ha mindez nem lehets€ges hajtsa v6gre azt, amire az
elkiivetri kenyszeriti, adja6t€rt€keit €s nem 6lljon ellen, mert
legfontosabb testi 6ps6genek, 6let6nek vddelme! A tettes
feldedtese a hat6s6g feladata!

Figyelje meg alaposan t6mad6j6t, hogy €rt€kelhetri
szemdlyleirrist tudjon adni a hat6s6gnak (a szem€ly
testalkatAt, arcet, kiilitnds egyedi von6s6t, a tamad6s
eszkriz6t, menekiil6se ritj6t, eszkitzet, biintd$ait pr6b6lja
eml6kezet6ben tal1ani) !

A helyszint orrzze meg eredeti 6llapot6ban kivdve, ha
elsriseg€ly.nytjt6s sztiks6ges- 6s ne nyriljon ahhoz a
dologhoz, amit a tettes megerintett, vagy hAtrahagyott!

A cselekmenlt kovet6en azonnal 6rtesitse a nyomoz6
hat6s6got, abban az esetben is, ha 6rdemi informiici6val nem
rendelkezik az elkcivetcirril. V6rja meg a ki6rkez6 rend6rt,
ilyen sirlyir cselekm6ny miatt a nyomoz6 hat6s6g
halaszthatatlan nyomozati tev€kenyseget foganatosit a tettes
kdzre keritese 6rdek6ben, melynek sor6n jogunk 6s
kdteless€gi.ink is a kcizremiikiid6s !

A keletkezett s6riil6s6ve1 kapcsolatban forduljon onosi
i igyelethez, eg6szs6giigyi szetvhez, tdj6koztassa a
b6ntalmazds modjdrol az or.,rost 6s kdrjen ldrlelerer!

Amennyiben m6s s6relm6re elkovetett cselekm€nynek volt
tanirj a, adj a, meg az Ontril elv6rhat6 segitseget vagy efiesitse
a rendrirs6get, tanfskodjon M elj|r|sban, ugyanis aki
elhallgatja az 61tala dszlelt esem6ny.t, hamis tanfzast kdvet
el!

Kit hlvion ha bekdvetkezett s tdmadds ?
Efiesitse azonnal a rendrirs6get, a b6rhonnan ingyenesen
hivhat6 107-es sziimon, illetcileg a 112-es 6ltal6nos
seg6lyhiv6 vonalon (b6mely biincselekm6nyre utal6 adat
eset6n n6vteleniil hivhatja a rendrirs6g 61tal miikddtetett
Telefontami ingyenes szrimrit: 06 /80/ 555-111)
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TAJEKOZTAT6 A NT^CYAN NEMZETI
Uliir,f sr ar,,tpirvANv zoro. f,vr

PALYAZATAIR6L

A Magyar Nemzeti Udiil6si Alapitvany c6lja a
munkav6llal6k, sz<ivetkezeti tagok, valamint
csal6dtagjaik, a nyugdijasok 6s m6s 6n6116
jiivedelemmel nem rendelkez6k szoci6lis c6hi
kedvezm6nyes iidtltet6s6nek ei6segit6se. Az
alapitvtiny 6w61 6we egyre nagyobb forr6st
biztosit saj6t gazd6lkodis6nak eredm6ny6b6l a
szoci6lisan h6tr6nyos helyzetben 6l6k [diil6si
t6Lmogatilshra. 2010 6vben 3,2 milliard Ft iidiil6si
csekk tSmogat6shoz juthatnak p6ly 6zati'6Ion az
alacsony jdvedelmti nyugdijasok, fogyat6-
koss6ggal 616k, legal6bb k6t gyermeket nevel6
munkav6llal6k 6s a szakiskolai tanul6k.

Impresszum:

Felelds kiad6:
b-sto-" O"torm,invrat - Lisari Zoltiin polgd.rmester

Fdszerkeszt6: Der Attila

Az Ostorosi l(isbir6 megjelenik havonta, I 000 peld6nybad.

El6rhet6s69:

R6dei Mikl6s Miivel6d€si HAz
3326 Ostorcs, Szent Istv6n tfu 2.
T eI. / fax: 3 6/ 4 5 6 -928, 3 O / 20 63 -7 85
E-mail: info@ostorosmuvhaz-hu
\r w-w.ostorosmuvhaz.hu,&isbiro-html

2010. iprilis

Az alapitvhny Kurat6riuma 2010. februar 1-6n
hozotthatit ozat|val m6dositotta a 2 009. december
1-6n meghirdetett p|lyhzatainak (kiv6ve a
"Vak6ci6s program" p6lyhzat) benyirjt6si
hatriridej6t.

A prilyizatok benytijtisi hatirideje:
a prily6zati keret kimertil6s6ig folyamatosan
(de nem k6s6bb mint 2010. szeptember lS-ig)

Az elbir616s hat6ridej e :
A csoportosan (minimum 20 f6) 6s az egylnlleg
be6rkezett p|lybzatok eset6n az elbir6l6s
folyamatos. A sikeres pLlyhzatot benyfjt6k
sz6m6ra az MNUA a keretdsszeg kimertil6s6ig tud
tiimogat6st biztositani.

A p|lyinatok sz6vege, valamint a PLlyinati
Adatlapok a www.udulesicsekk.hu oldalr6l
1et<ilthet6ek, illetve a R6dei Mtivel6d6si Haz
eMagyarorsz6g Pontj6n (Szent Istv6n t6r 2.)
6tvehetdek - kit6lt6s6hez segits6get is nyirjtunk.

J6GA

Minden h6tfdn, 18 6rrlt6l
a R6dei Miivel6d6si

H.fzban.

V6runk minden 6rdek-
l6d6t, aki szeretne eg6sz-
s6gesen, j6 k6z6rzetetlel
6lni!

I
It

O

ID


