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I. Ostorosi Lecs6k6szit6 Verseny 6s Palacsintanap
Uj program az idei Falunapi iendezv6nyeken

2010. jul ius

Az idei ostorosi Falunapi rendezv6nyek egyik
k ieme lked6  esem6nye  lesz  az  e l c i szo r
megrendez6sre keriil6 lecs6k6szitci verseny 6s
palacsintanap. A versenyre a kovetkez6
felt6telekkel lehet nevezni:

Verseryt cblia;
Hagyom6nyteremt6s, gasztron6miai kultur6nk
n6pszenisit6se

JeIentkez6s feIt6teIe ;
Jelentkezni a mell6kelt formanyomtatviinyon
lehet. A versenyre 6 ftis csapatok jelentkez6s6t
v6rjuk (1 f6 csapatkapit6ny, 5 fd csapattag).

Versenvkateg6ridk:
I. kateg6ria (d6lel6tti verseny)
- Egyfog6sos 6tel k6szit6se - lecs6

II. kateg6ria (d6lutini verseny)
- Egyfogdsos 6tel k6szit6se - palacsinta

III. kateg6ria
- K6tfog6sos 6tel k6szit6se (f66tel: lecs6,
desszert: palacsinta)
Ebben a kateg6ri6ban a jelentkez6 v6llalja, hogy
mind a d61e15tti,
mind a d6lutani 6telk6szitri versenyben r6szt
vesz.

A verseny lebonyolit6sa kozben az 6rdekl6d6
kcizons6g szhmdra folyamatos 6telk6stol6st tenne
lehet6v6 a szewez6bizottsAg a nevezett csapatok
egyiittmrikod6s6vel. Ehhez k6rn6nk az esemdnybe
benevezett csoportokat, hogy k6sziiljenek ugy az
6telek k6szit6sevel, hogy azt a helyszinen Srusitott
k6stol6jegyek ellen6ben k6stolni is lehessen. A
csapatok 6ltal cisszegyrijtdtt k6stol6jegyeket a
rendezv6ny v6g6n a szewezobizottsig 6ssze-
gyiijti, 6s 6rt6kiik bizonyos szhzal1kdt a neyezett
csapatok fel6 vis szatlriti.

Ajelentkez6si lapok 6s a r6szletes versenykiir6s
a jelentkez6s felteteleivel letolthet6k a:
.www.ostoros.hu
es a www.ostorosmuvhaz.hu/lecsooalacsinta.html
honlapokrol .  i l letve R6dei IKSZT-ben is lehet
ig6nyelni

E-mail cim: info@ostorosmuvhaz.hu
Szakmai inform6ci6: +36-3012063-7 85

Jelentkez6si hatrlrid6:
2010. augusztus 9. h6tf6

Jelentkezni az IntemetrSl let6lthet6 jelentkez6si
lappal lehet:
(wwwostorosmuvhaz.hu/lecsopalacsinta.html),
melyet k6riink visszakiildeni az:
info@ostorosmuvhaz.hu e-mail cimre, vagy a
R6dei Mikl6s IntegrAlt Kozoss6gi Szolg6ltat6 T6r
cim6re (3326 Ostoros, Szent Istv6n t6r 2.). K6rjiik,
mell6kelj6k az ltelek nev6t 6s r<jvid 1eir5s5t!
Jelentkez6si lapokat a R6dei IKSZT-ben is lehet
k6mi.
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Onkorminyzati hirek

2010. junius 28-6n soros testiileti iilest taftott
Ostoros K6zs6g Onkormilnyzat6nak K6pvisel6
Te sti.ilete. Aziil6s f6bb t6m6i a k<ivetkezcik voltak:

A k<izs6gben miikdd6 civi l  szervezetek
miikdd6s6r6l hallgatott meg t|j6koztat6t a
Testiilet. Az els6 kor6s meghallgat6son az ostorosi
Asszonyk6rus, az Ifiklub, a Hagyom6ny6rz6 6s
Nyugdijas Klub, az ostorosi Vdr<iskereszt, 6s az
Ostoros6rt Polg616r Egyesiilet munk6j616l
adhattak d6koztatest a szervezetek vezet6i.

Az iil6sen besz6mol6 hangzott el a 2010. m|jus2T -

et 6s 29-ei vis maior helyzet megoldhsfua tett
int6zked6sekr6l, a v6dekez6si munkilatokr6l,
amelyek segits6g6vel sikeriilt a nagyobb kilrokat
mesel6zni.

A Dr. Kem6ny Ferenc Altal6nos Iskola Arp6d
Fejedelem Tagiskol6ja besz6mol6ja hangzott el,

Vecseri S6ndor tagiskola vezet6, 6s K6kesi L6szl6

iskolaigazgat6 r6sz6r6l. A besz6mol6t a K6pvisel6
Testi.ilet megvitatta 6s elfogadta.

Az 6ltal6nos iskola besz6mol6ja ut6n az Ostorost

is 6rint6 egri kdzoktat6si int6zm6nyek 201012011.

tan6vi mutat6sz6mainak vSrhat6 alakul6s6r6l,
valamint a sziiks6ges elfiritnyzat m6dosit6sokr6l

hallgatott meg egy t6j6koztat6t a testiilet.

OSTOROSI KISBIRO
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A 2010. 6vi Falunapi rendezv6nyek v6gleges
v ltozathr6l t6rgyaltak a k6pvisel6k. Megdlla-
pitrisra keriilt, hogy a kozponti pLlyiuati forr6sok
befagyaszt6sa, illetve a szrik<is kcilts6gvet6si
keretek miatt a kdlts6gek minimaliz6l6sSra van
sziiks6g, azzal egyitt, hogy a hSromnapos
rendezv6ny szinvonalasan keriiljon megren-
dez6sre. Az Onkormilnyzat a t:uzljhtik kolts6geit
szponzori p6nzekb61 kiv6nja fedezni.

* l r a

2010. jrinius 2-6n az Egd fti lak6park II.
inga t lan fe j lesz t6s i  p rogram garanc  i  6 l i s
bej6rrisriLnak megkezd6sdre keriilt sor. A bej6r6s
c61ja, hogy a mriszaki 6taddst kdvet6 idSszakban
bek6vetkezett iillagroml6st fe1t6rja, azok pontos
hely6t kijel6lje, a javit6s techol6gi6j6t megha-
tiLrozza, 6s avdgrehajt6s hat6ridej6t r6gzitse.

2010. jirnius 7-6n a rendkiviili id6j6r6s okozta vis
maior helyzettel kapcsolatban a lejelentett
kirig6nyeink helyszini ellen6rz6s6re kertlt sor. Az
ellen6rz6st a Polgari V6delem Megyei Szerr'ezete
vegezre.
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20 1 0. jfnius 9-6n azEMOP -3.2.1 I C-2f-2009 -0012
sz6mf Belteriileti vizrendez6s fej leszt6se
Ostoroson cimii projekt (,,Csincsa-program")
k<izbeszerz6si eljardsra kiirt aj6nlatt6teli felhivdsra
lrkezett k6t aj {nlatot a bir 616 bizotts6g 6rt6kelte 6s
az onkomrhnyzat testiilete szAm ra javaslat6t
kialakitotta a p|lyinatokal kapcsolatban. A
k6pvisel6-testiilet rendkivili iil6sen min6sitette a
p6ly |zatokat, 6s ddnt6tt a p6lyAzat nyertes6rol, aki
aDMT G6t6pit6 Kft. - S6rospatak.

* * *

2010. jirnius l4-6n a Vdrdskereszt helyi szervezete
6s az inkormhnyzat egytittes kdzremiik6d6s6vel
az |wizkinosultak szitm|ra adominygyiij t6 s keriilt
meghirdet6sre. A gyiijt6si akci6 varhat6an jrilius
h6 k<izep6n zhrul. A lakoss6g r6sz6re a k6zs6g
k6zint6zm6nyeiben, illetve a boltokban adom6ny-
gyrijt6 urndkat helyeztek el a szewez1k,
amelyekben v6rj 6k a felaj 6nl6sokat.

2010. jfnius l6-itn az Id6sek Napk6zi Otthona
klubtagjai 6s dolgoz6 kollektiv6ja imm6r
hagyom6nyos rendezv6nyk6nt bonyolitoua le
Karcag Vilros Id6sek Klubj6nak vendegl6t6s6t. A
program keret6ben az onkorm nyzat nev6ben
Kisari polg6rmester tr fogadta a vend6geket,
illewe Karcag Vdros Onkormdnyzatenak szocielis
iigyekkel fo glak oz6 b izottsdghnak elncikasszony5t
6s szakiroda vezet6j6t. Az eg6sz napos program az
R6dei Mikl6s IntegrAlt K6z6ss6gi Szolg6ltat6 T6r
6piilet6ben kultur6lis programokkal kezd6d6tt,
majd egri v6rosn6z6st kovet6en a RAI VINI
Pinc6szetben bork6stol6ssal z6rult.

2010.  j f l ius

2010. jrinius l6-5n Tan€vzhr6 iinneps6g volt az
Arprid Fejedelem Tagiskoldban. Ezt kdvet6en a
tantestiilettel a ny6ri feladatokr6l, illetve az 6szi
tan6v kezd6s6vel kapcsolatos teend6kr6l
tantestiileti iil6s keret6ben tdrt6nt esveztet6s.

2010. jfnius 24-6n a Vtirdskereszt Heves megyei
6s a helyi szervezete az 0nkorm|nyzat enge-
d61y6ve1 a helyi szervezet hathat6s segits6ge 6s
ir6nyit6sa mellett a telepiil6siink<in a rendkivi.ili
id6j6r6s okozta k6rosultak, a szoci6lis rrlszorul6k,
az id6sek 6s a nagy csal6dosok sz6mara adom6nyt
biztositott. A tart6s 6lelmiszerek jrinius 25-6n
keriiltek kioszt6sra. Ezirton is krisz<inik a
V<iroskeresztnek a helyi lakosok megsegit6s6t.

AK6pvisel6 Testiilet k<ivetkez6 soros iil6s6t 2010.
jflius 26-6n h6tf6n 16 6rAt6l trtja, melynek ftibb
t6m6i a kdvetkez6k lesznek:

Besz6mol6 Ostoros K<izs6g k ozbirtonsbgi
helyzet6r6l.

Az O*ormitnyzat Gazdas6gi Programj 6nak
6rt6kel6se.

Besz6mol6 a Polgirmesteri Hivatal
tev6kenys69616l.
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Oktatris,

Viftozatos trnfvet zLrt az Altalinos Iskola

Tagiskolak6nt az otridik tan6vet fejezte be az ostorosi 6ltal6nos iskola. Nem volt szokvdnyos a tan6v, mert ebben az
6vben nem volt 7. oszt6ly. Ilyen m6g nem fordult el6 az iskola 6let6ben, de ha a tobbi, Egerrel t6rsult k6zs6geket vessziik
figyelembe, akkor a mi helyzetiink, m6g igy is nagys6grendekkel jobb. (Egerszal6kon, Egersz6l6ton, Andomakt6ly6n
megsziint az iskola, Egerbakt6n m6g megvolt 3 6vfolyamma miikodtittl.)
Ha az ide vonatkoz6 t<irv6nyek nem v6ltoznak, akkor a jrivciben megold6dhat ez a probl6ma, mert a l6tsz6mmutat6k
bizakod6sra adnak okot, az elktivetkez6 5 6vre biztosan. Az iskola vezet6i 6s dolgoz6i folyamatosan dolgoznak azon,
hogy az elmtlt 3 6vbeiratkozdsi sz6mit legalibb tartani, de ink6bb m6g egy kicsit nbvelni tudj6k.

Els6 oszt6lyos tanul6k sziima:
2004-ben:13 f6
2005-ben: 12 f6
2006-ban: l5 f6
2007-ben: l1 f6
2008-ban: l8 fd
2009-ben: l8 f6
201O-ben: l9 f6

Az adatokb6l is l6that6, hogy a 7. oszl\ly hi|nya nem hatott negativan a sziil6kre. Rem6lhetcileg az 6Iland6
kommunik6ci6val azt is el6rik apedag6gusok, hogyjovcire sem fog.
Megtiirt6nt az IMIP (Int6zm6nyi Min6s6g Ir6nyit6si Program) f6lidei feliilvizsg6lata. A vizsg6lat <isszegz6se 6s az
int6zked6si terv kidolgoz6sa szeptemberben v6rhat6.
Ezen kiviil k6rd<iives felm6r6st v6geztekazintlzmlnyben a tavasz folyamiin, an6l, hogy a sziil6knek milyen elviir6saik
vannak az iskolival szemben. A m6sodikos sziil<jktcil azt k6rdezt6k meg, hogy elEgedettek-e az iskolAval, azt kaptAk-e
amit viirtak, amit kin6ltak Nekik. A tagint6zm6ny vonatkoz6s6ban a sziil6i el6gedetts6g j6nak mondhat6. Az iskola
legnagyobb hi6nyoss6g6nak a tomaterem hi6ny6t emlitett6k, de ebben az 6vben probl6ma volt a fiit6ssel is.

Ebben a tan6vben is sikeriilt fejleszteni az infomatikai eszkozillom6nyt. P6lyezaton nyert az iskola, dejelentrjs onerrit
az orkorm|nyzalnak kellett biztositani. 4 irj sz6mit6g6pet 6s 10 db LCD monitofi kaptak, a g6pek miiszaki szinvonala az
oLlatisi ig6nyeket kiel6giti. Sikertilt megteremteni az oszt6lltermekben elhely ezett szimit6glpek intemetes kapcsolatit
is, igy a pedag6gusok 6s a gyerekek is (felilgyelet mellett) haszn6lhatj6k az intemetet ismeretszerz6sre. M6g n6h6ny
terembe hangfalakat kell beszerezni, hogy teljes legyen az audi6-vizu6lis 6lm6ny.
Az anyaiskol5val kozospalyezal'rnnyertek tanul6i asztalokat 6s sz6keket. A iskol6ra es6 r6sz nem tett ki egy oszt6llmyi
eszkozt", ez6rt az ,,Ostoros Altal6nos Iskol6s Koru Gyermekei6rt" alapitveny besegitett mintegy 140.000,- Ffal, igy le
tudt6k cser6lni egy terem teljes bftorzat6t.

Az elmrilt tan6vben tobb segits6get k6rtek 6s kaptak a Sziilcji Munkakozoss6gtril. Igaz, 10-15 sziilSre korl|toz6dott a
segits6gt nyLijt6k sz6ma, de az iskoliinak igy is sokatjelentelt. A jStsz6htz, a kir6ndul6sok, a diriLknap, a gyereklap, a
farsang mind csak ezzel a segits€ggel sikeriilhetett ilyenj6l. A legjelentrisebb 6s rilland6 segis6get Racsk6n6 Ribdrszki
Orsolya, az SZMK elnijke 6s Mat5n6 SikurTimea az SZMK elnrikhelyettese nyujtotta..

2010.  ju l ius
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A tervezettnek megfelel6en az 6vod,iva1 toviibbra is szoros a kapcsolat. Havi rendszeress6ggel voltak kiizo s, vagy az
6vod6soknak szrint programjaik. A leend6 els6s tanit6 n6ni, Dr. Prokajn6 Kot6n Katalin okt6bert6l tartotta a kapcsolatot
az 6v6n6kkel, l6togatta a nagycsoportosokat, vitte a feladatokat 6sjutalmazta aj6 megold6sokat. De nem csak 6 tartotta a
kapcsolatot az ovisokkal 6s a nagycsoportosokkal. A csoportokkal sokszorj6ttek az 6v6n6k is, lovagl6sra, tomaszobai
foglalkoziisra. A nagycsoportosok sziil6i 6rtekezlet6n nem csak a m6rciusi bekatkozls idej6n, hanem m5r az okt6beri
els6 megbesz6l6siikrin is t6j6koztatta a tagiskola vezet6 a sziil6ket az iskol6r6l.

A kdzs6gben mrik6dtj t6rsadalmi szervezetekkel j6 kapcsolatokat ipol az iskola. A hagyomiiny6rz6 egyesiilet 6s az
idegenforgalmi egyesiilet is segitett a programok sikeres lebonyolitrisiban segitettek (farsang, gyermeknap),a polg6r6r
egyesiilet pedig az iinneps6gek zavartalan lefoly6s6t biztositottrik (okt. 23. mrlrc. 15-ei iinneps6gek). A tan6vben
folytatta munk[j6t az iflitsigi V<ir<iskeresztes csoport is, amely k6sziinhet6 az ostorosi feln6tt alapszervezetnek 6s
vezetriiknek.

Az als6 tagozatban kiiltin6sen az els6 k€t osztiiyban nagy gondot forditttak ana, hogy a gyerekek kdszdnjenek a
feln6fteknek, a t6rsaiknak, a napszaknak megfelel6en. Nriluk m6g probl6ma a tegez6sr6l val6 leszokds, a magf;/s
megtanuhsa.

A ktimyezettudatos nevel6s keret6be tartozik, hogy eg6sz 6vben gyiijtiitt6k a miianyag palackokat, a f6miidit6s, sriros
dobozokat, valamint a haszniit elemeket. Az 6szi hullad6kgyiijt6s alkalmib6l tdbb mint 100 ezer Ffot 616
papirhullad6kot gytijtdttek a gyerekek.

Ebben az 6vben is tartottak drogprevenci6s 6s brinmegeltlz6si 6r6kat a 8. oszt6tyosoknak. T<ibb oidalr6l jirtak k6rtil a
probl6m6t, el6ad6st tartott a v6d6n6, a gyermekj6l6ti sz olgilatvezet6je,6s a polgir6r alapszervezet vezet6j e is.

Ebben a tan€vben ttjbbsz6r szerveztek eg6szs6gnapot. A DOK a v6d6n6 segits6g6vel propag6lta az eg6szs6ges
6letm6dot 6s t6pl6lkoz6st. Ennek az id6n is nagy sikere volt a gyerekek kdr6ben, kiiltindsen amikor elfogyaszthattrik a
saj 6tk6szit6sii sal6t6kat.
Ennek a programnak a lebonyolit6saban nyrijtott segits6g'rt 6s az eg6sz 6ves eg6szs6giigyi ,,feliigyelet6rt",
litogatisai6rt kdszdnet illeti Eder Laj osn6t 6s Maszlikn lBaft6kZsttzsannht.

Az eddigj6l miik6d6 6s bevilt programok id6n is sikeresen megrendez6sre keriiltek. Ui elemk6nt sikertlt beinditani
di(tkszinpadot,vezet6je T6thn6 PoczikAndrea, akik nagysikerrel mutatkoztakbe a ,,Dzsttngel k6nlve" cimii darabbal.
Szint6n elildult a k6zmtives szakk<ir, vezet6je Nagypiln6 Kanta Zsuzsanna, amellnek munkadarabjait a sziil6k is
megtekinthettek. A tavaly alakult ,Jcis k6rus" (2-3. oszt6lyosok) vezet6je T6thn6 Poczik Andrea, akik fellEptek a
ballag5son, az id6sek klubj6ban, valamint a decemberi 6nkorm6nyzati 6vzir6n is. A ballagison fell6ptek a 4-5-6.
oszt6lyosokb6l 6116 ,,nagy k6rus" is, vezet6je Dr. Prokajn6 Kot6n Katalin, igy az els6s6k kiv6tel6vel minden tanul6
rdszese volt a ballag6si miisomak.

Ujdons6g volt a tan6vben, hogy m6r 1. 6s 2. osztAlybanis inditottak (sziikii k6r6sre) idegen nyelvi foglalkozist, mint
szakktirt. Szint6n szakkiiri keretek k6zdtt tov6bb folytatt6k az informatikaoktat6st az 1 -3 . 6vfolyamon.

Fo$at6dott a lovagliis az l-4 |vfolyamon. Az 5-6. osztilyosok fsz6s 6rrikon
veltekr€szt az egri fedett uszod6ban. Az als6 tagozatosoknak is meghirdettek, egy
fizetris tanfolyamot, de az alacsony 6rdekl6d6s miatt nem tudtak inditani a
csoportot. Miikddtek a sportk<irdk, a meghirdetett kis iskolai versenyeken,
fordul6kon r6szt vettek. N6h5ny tanul6 az anyaiskola csapatiban megyei 6s
orsz6gos atl6tikai d6nt6be is eljutott. A tan1vzitr6n igazgat6i 6s tantestiileti
dics6retet kapott Karanyicz J6zsef 8. oszt6lyos tanul6nk. Mellette m6g tdbben
j6rtak a v6rosi sportiskolSba k6zilabdrlzni.

Harmadszor rendezt6k meg az ,,Elhet6bb 6letet!" vet6lked6t ezirttal is megyei
rendez6sben. 43 csapat jelezte r6szv6teli szbndlk q de a m6sodik 6s harmadik
fordul6ba csak 23 csapat keriilt be.

Osszegz6sk6nt elmondhat6, hogy a Dr. Kem6ny Ferenc Altalinos Iskola Arydd
Fejedelem Tagiskolija sokszinii, eredm6nyes tanlvet zirt 2009/2010-ben,
rem6lve, hogy az iskola jriv6je a ktivetkez6 tan6vekben is pozitiv fejl6d6si irfnl
mutat.
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Augusztus I 9. csii'liirliik
(helyszin: Attoldnos lskolo udvoro|
U.3O MegnyinS, kiisztint6

Modernfdnc bemutoiS
Sport-iigyess6gi bemuf,oi6k

18.30 lhos J6zsef humorislo mosoro
19.30 Roy 6s Addm egyiitles musorc
2O.3O l8 6vesek owldso
21.@ Storligh ftincegytittes fdl6p6se
2I.3O t6ziirit6k
2t.3O ulcob6l o Tulli Frulli zenekonolt

Auguszhrs 2O. p6ntek
(helyszin: Szent lsfv6n f€rl :
l0.OO Szer* lstv6n nopi mise 6s kiirmenet
ll.0O Keny6rszeniel6s
:l.l5,,Ostoros K6zsrig€rf' kifiintef€sek 6fsd6so
12.0O Mogyors6gunk iinnepe - Hogyom6nyos
foiillel€s o Szent lslvdn Pqd<bon

..19.00
r330
13.4s
r5.oo
15.30
l7.(x)

20.30

rilllllil'il!

Kis6rd progromok
- k6zm0ves bemurtqt6
-orrfuf€s
- ugrdl6v6r<sf szdo
- friiccs-sdlor
-btiE

ffindenkit szer gtette[ n qrunk:$t,
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Ujabb fejleszt6sek a ktizs6gben

A k<izs6gen 6thalad6 2503 sz. kdzut ment6n 8 db
6b61lel kialakitott buszmeg6l16 ta161hat6. A Novaj
kdzs6g fel6 esci falusz6len l6v6 1. sz. buszmeg6l16
kiv6tel6vel szabv6ny szerinti kialakit6sirak, mig az
emlitett meg6l16 elhelyezked6s6b6l ad6d6an csak
1,5 m sz6les busz<ibdllel rendelkezik, ez6rt ennek
felirjit6sa csak a peron burkolat felljithsfua
korlitoz6dott. A tdbbi buszmeg6ll6 peronj6nak a
burkolata is er6sen megrepedezett, t6bb helyen
megsiillyedt, balesetvesz6lyes, a term6sk6b6l
faragott szeg6ly letdredezett, tdbb helyen hi6nyos
volt. Probl6ma volt m6g a nyomv6lyris, kiktq/u-
sodott 6bdl burkolat is, igyjoggal mondhat6, hogy
az 6vek sor6n elhaszn6l6dott 6s balesetvesz6lyess6
v6lt buszdbl<ik felfjit6sa egyre siirget6bb feladatt6
v6lt, - kezdte Kisari Zolt6n polg6rmester
<isszefoglal6j6t a most 26ru16 Eur6pai Uni6s
forr6sb61 mesval6sult beruh6zisr6l.

Az Arany J6nos 6s Honv6d utak megl6vd j5rd6i
igen rossz 6llapotuak, feliiletiik egyenetlen, t6bb
helyen <isszet<iredezett, a darabos t6b16k ki5ll6 6lei
balesetvesz6lyesek voltak. A meg6pitett rit, jarda,
illetve vizelvezet6 foly6ka az rij nyomvonallal
messzebb keriilt az 6piiletekt6l, igy azok |llagi: a
l6tesitm6ny kev6sb6 vesz€lyezteti a jelenlegi
6llapotokhoz k6pest.

A belteriileti Arany Jdnos, Honv6d, R6k6czi utak
megl6v6 burkolatai k6tyrisak, pontszeriien
kigridr<isridtek voltak, az utak padkdi felmaga-
sodtak, az akna fedlapok megsiillyedtek. Emiatt
megt r imasz t6  be tonszeg6 ly  6p i t6se  v6 l t
sziiks6gess6, illetve a vizelvezetlshez elore
gy6rtott vasbeton foly6k6k lettek eihelyezve.

A Honv6d utcilban tov6bbi probl6m6t okozott a
kiizleked6sben az, hogy az ingatlanok egy
r6sz6nek ferde kiosztdsa miaIl az 6oiiletek sarkai

t6bb helyen lesziikitett6k az utca 6s a jarda
keresztmetszetet, a kozleked6si feliileteket.
A jrirdafeliilet korrekt kialakitdsival, az it
felujit6s6val, a kialakitott teherbir6 vizelvezet1
foly6ka rendszerrel egy6rtelmrien ncivekedett a
kiizleked6sre ig6nybe vehet6 feliiletek nagysiga.

A beruh6z6s kdzvetlen c6ljait minden lakos saj6t
6rdeke ment6n meg tudja hatdrozni, ugyanakkor
k6vetett c6lkitriz6sk6nt az 6rintett teriilet
infrastruktrir6j 6nak mennyis6gi 6s min6s6gi
jellemz6i nagysilgrendekkel jarultak, ami egy
6lhet6bb falut eredm6nyezett, a megsz6piilt

Kiitelez6 irtani a parlagftivet

A hivatalos szervek jrilius 1-j6t6l kezdik el
ellen6rizni a kiil-, 6s belteriileteket, hogy a
tulajdonosok eleget tettek-e k<itelezetts6giiknek,
azaz irtott|k-e a parlagfiivet. Az elhanyagolt
tertiletek gazdii klnyszerkaszd,l5sra, illetve akiir
p6nzbirs6gra is felk6sziilhetnek.

Kdtelez6 irtani a parlagfiivet. A szakemberek
szerint az idei csapad6kos id6j6r6s 6s a sokdig tart6
belviz miatt sokkal t<ibb parlagfli n6tt, mint az
elmflt 6vekben. A teriilet tulajdonosainak m6g a
gyomn<iv6ny virbgz\sa el6tt kasz6lniuk ke1l,
rdad6sul jirlius 1-j6tol ezt szigorfan ellen6rzik is.
Az ellen6r<ik term6szetesen azofua a teriiletekre
sokkal jobban figyelnek, amelyekkel tavaiy gond
volt, oda biztosan visszat6rnek 2010-ben is.

A teriiletek el1en6rz6s6t nem kell el6re bejelenteni
a gazdi*nak, igy b6rmikor felbukkanhatnak a
szakemberek 6s vizsg6ljSk, hogy a tulajdonos
eleget tett-e kdtelezetts6g6nek. Amennyiben
elhanyagolt tertletet ta151nak, ott vagy elrendelik a
k6nyszerkasz6l6st a tulajdonos k61ts6g6re, vagy
pedig a hanyag gazda p6nzbirs|gra szfrmithat.
Ennek dsszege els6sorban att6l fiigg, hogy
mennyire gazos a teriilet, a birs6g minimum 15
ezeq maximum 5 milli6 forint lehet.
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A J-ANI Cukr{szda minden h6tv6g6n
kedvezm6nyekkel vrirj a v6sirI6it,

Rendezv6nyekre, sziilinapra kiildnleges figura-
tort6k rendelhet6k.

Fagylaltki.ildnlegess6gek, apr6siitem6nyek nagy
v6laszt6kban kaohat6k.

Nyitva tan6s:

P6ntek: 14-22 6ra
Szombat: 11-22 6ra
Vas6map: Il-20 6ra

Tel.: 06/36-456-641

2010.  ju l ius

Kulturilis rovat

NAVA Pont a R6dei "Miivhrizban"

2010. augusztus6t6l a R6dei Mikl6s IKSZT rij
szolg6ltat6sa a NAVA pont lesz. ANAVA- teljes nev6n
Nemzeti Audiovizu6lis Archivum - a magyar nemzeti
miisorszol96ltat6i kotelesp6ldrlny-archivum, amely
jelleg6n6l fogva audiovizu6lis tartalmakat gyiijt.
Gyiijt<ikdr6be tartoznak a2 orsz6gos f<ildfelszini
terjeszt6sii televizi6k 6s r6di6k magyar gydLrl6sri vagy
magyar vonatkoz6st miisorai. A NAVA ezenkiviil
befogad helyi miisorszolgiiltat6i vagy b6rmilyen egy6b
audiovizu6lis tartalmri archilumokat feldolgoz6si vagy
t6rol6si c6lb6l, ezzel is segitve az audiovizuSlis
tartalmak, mint a kulturiilis tirtiks6g r6szeinek
meg6rzes6t. A NAVA archivumai teljes koriien a
nyilv6nos szolgiltat6sokat nyirjt6 kdnyvtArak, iskolai
oktat6s c6lj6t szolg6l6 int6zm6nyek, muze6lis
int6zm6nyek, lev6l t6rak, valamint k6p- 6s
hangarchiwmok NAVA-pontjaiban tekinthetriek
mes.

A NAVA ktil6nlegess6ge, hogy gyiljtem6ny6hez online
hozz6f'r6,st biztosit a torv6ny szabta kereteken beliil -

archivumiinak adatb6zisa szabadon kereshet6, a benne
tal6lhat6 miisorok teljes terjedelmiikben pedig az
fgynevezet t  NAVA-pontokon (amelyek a
krinyvtiirakban, iskol6kban stb. el6rhet6 termin6lokat
jelent) tekinthettik meg. A NAVA szolg5ltat6sainak
ig6nybev6tele ingyenes. TovSbbi inform6ci6 a
l6tesitend6 szolg6ltat6sr6l a R6dei IKSZT el6rhe-
t6s6sein k6rhet6.
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