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82,7 mi11i6s beruhinis fejezddoll be az Ostoroson
jiiius h6napban. A fejleszt6shez tiz szizal€k
<iner<it haszn6lt fel az lnkorn|nyzat.

A fejleszt6s a telepiil6s lak6inak t6mogat6
egyet6rt6s6vel, abalesetvesz6lymegsziintet6s6t s a
k<iz6ss6g 6letmin6s6g6nek javititsitt szolg6lja,
hangsrilyozta a jrilius 9-i avat6 iinneps6gen Kisari
Zolt6n polg6rmester.

INFORMACIOS ES KOZELETI HAVILAP
IV. 6v{olyam 08. sziim

ir: utakon - a biztonsrigosabb kiizleked6s6rt

,1 n I nLUI U. auguszrus

A kdzs6g h6rom legr6gibb utc6j6nak - Honv6d,
Arany J6nos, R6k6czi utak - j6rda- 6s ritburkolati
rekonstrukci6jtit, illetve a bel- 6s csapad6kviz-
elvezet<i rendszer ki6pit6s6t v6gezt6k el. Emellett
n€gy phr buszmeg5ll6 is megirjult az Eszak-
magyarorsz6gi Operativ Programb6l nyert eur6pai
uni6s t6mogat6sb6l. A projekt 82,7 milli6s
osszkolts6g6hez 74,5 milli6s t6mogat6st kapott a
k<izs6s.

Tartalom:
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Onkorn6nyzati hirek

Ul6sezett a K6pvisel6 Testiilet

2010. jflius 26-iin soros testtileti iil6st tartott
Ostoros Kozs6g Onkorm6nyzat6nak K6pvisel6
Testiilete. Az iil6s f6bb t6m6i a k6vetkez6k voltak:

A K6pvisel6 Testiilet besz6mol6t hallgatott meg
Ostoros Kdzs6g kdzbiztons6gi helyzet6r61. A
beszilmol6 sor6n elhangzott, hogy a rendfenntart6
er6k legfontosabb c6lkitiiz6se tov6bbra is a
kdzbiztons6g fenntart6sa, az 6llampolg6rok.
nyugalm6nak meg6rz6se, a biincselekm6nyek
szhmhnak cs6kkent6se, ezLltal a lakoss6g
bizlons|g&zet6nek javit6sa. Ezen c6lok
megval6sit6sa 6rdek6ben a t6rv6nyes keretek
kdzdtt miikddve a t6rsadalom tagsai sz|mirra a
f6lelemt6l mentes, n1'ugodt 6lethez alapvet6en
sziiks6ges biztons6g szolgdltatasa a legfontosabb.
A kdzs69 k<irzeti  megbizott ja 6r6mmel
tapasztalta, hogy Ostoros lak6inak t<ibbs6ge
betartj a ajogszab6lyok el6ir6sait. Tov6bbra is c6l a
nem minden 6ron va16 biintet6s, hanem a
jogkrivet6 magatartdsra va16 nevel6s, a szab6lyok
betartat6sa.

A Testiilet 6rt6kel6st hallgatott meg az Onkor-
mhny zat G azdas6gi Pro gramj rir6l, amit elfo gadott.

Besz6mol6 hntgzott el a Polg5rmesteri Hivatal
tev6kenys6g6r6l. Elhangzott, hogy a polg6r-
mesteri hivatal egyre n<ivekv6 k<ivetelm6nyeknek
kell hogy megfeleljen, ami egyr1szr ad6dik a
jogszab6lyi felt6telek szerinti mrikiid6sb6l,
m6sr6szt a k6pvisel6-testiilet 6s a lakoss6g
elv6r6saib6l. A besz5mol6t a K6ovisel6 Testiilet
elfosadta.
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M6sodik fordul6s besz6mol6t hallgatott meg a
Testiilet a helyi civil szewezetek mrik<id6s6r6l. A
mostani iil6sen az Ostoros Idegenforgalm66rt
Egyesiilet tev6kenys6g6t 6rt6kelt6k a k6pvisel6k.
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A ktivetkez6 Tbstiiletii)l6s id6pontja 6s./6 tdmdia:

20 | 0. szeptember I 3. thdtfo) I 6 6ra

^  i i aAz Onkorm6nyzat 2010. l. f6l6vi k6lts6gvet6si
besz6mol6j6nak megtitrgyal sa (k6nywizsg6l6i
jelent6ssel egyiitt).

Ostorosi Kopjafa Erd6lyben

Jirlius 25-6nvas5rnap indultak az ostorosi eltal6nos
iskol6s di6kok , az immir hagyom6nyosnak
mondhat6 lemh6nyi t|borozhsba. A csapattal
utaztak az Ostorosi Ifiklub tagjai is, akik azt a
feladatot kapt6k, hogy Bir6 Levente alkot6s6t, egy
k6tm6teres kopjaf6t 6llitsanak fel a kdzs6g nev6ben
Nyergestet6n. Az itt alapitott emllkrrfi az 1848-49-
es szabads6gharcban elhunyt sz6kelyek eml6k6re
6llittatott. Itt zajlott az 1848-49-es szabads6gharc
utols6 csat6ja.

Az ostorosi lakosok adomiinydb6l k6sznlt kopjafa
m6lt6 eml6k6t orzi majd az ostorosiak erd6lyi
l6togat6sainak.
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Sajt6k0zlem6ny

Belteriileti vizrendez6s fejleszt6se Ostoroson

Tiibb mint 76 milli6 forintb6l val6sul meg a beruhdzis!

A. Nemzeti Fejleszt6si Ugynoks6g Eszak-Magyarorsz6gi Operativ Program keret6n beliil
,,EMOP-2007 -3.2.11C Belteriileti 6s t6rs6gi vizrendezls" tlrgybfelhiv6st tett kozz6. Ostoros
Krizs6g Onkormiinyzata 2008. jfnius6ban ,,Belteriileti vizrendezls fejleszt6se Ostoroson"
cimmel projekt javaslatot nfijtott be, mely javaslat 2010. febru6r 9-6n sikeres elbir6l6sban
16szestlt.

A projekt frnanszirozisa azEw6pai Uni6 trimogatfls|val, az Eur6pai Region6lis Fejleszt6si
Alap, illetve a hazai k<izponti k<ilts6gvetdsi el6t6nyzatb6l vissza nem t6ritend6 t6mogatds
form6j5ban val6su1meg. Aprojekt <isszkoltslge76.210.140.- Ft. Aberuhriz6s k<ilts6geinek 10
%-6t Ostoros.Kcizs6g Onkorm6nyzata <iner6b6l finatszirozza, a fennmarad6 68.589.126.-
Forintot az Eszak-Magyarorszdgi Operativ Programb6l nyert Eur6pai Uni6s thmogatds
fedezi.

A fejleszt6s c6lja Ostoros d6l-nyugati oldal6n tal6lhat6 Csincsa 6rok, valamint a Nyugati
<iv6rok rendez6se. A csapad6kviz-elvezetds rendszerenek kialakit6sa hozzilird a felszin 6s
felszin alatti vizek j6 6llapot6nak megteremt6s6hez, segit megakadiiyozni, hogy a
szennyez6anyagok bemos6djanak a felszin alatti viztestbe, 6s nem utols6 sorban el6segiti a
biztons69os lak6k<irnyezet 6s termel6si felt6telek megteremt6s6t.

Az 6rokrendez6s a telepiil6s osszteriilet6nek 5Yo-itt a lakosok 7,4yo-6t 6rinti, a fejleszt6ssel
l6trejdtt elvezet6 csatoma hossza 1475 foly6m6ter, a k6rokoz6st6l mentesitett teriilet
nagys6gaT,4hektfn.

Az lpit€si munk5latok 2010. augusztus 1-j6n kezd6dtek, a projekt lez6rds6nak v6gsci
id6pontja: 201 0. december 3 1.

Btivebbinform6ci6: Kisari Zoltdn polgdrmester
O storo s K6zs 6 g Onkonn|ny zata
3326 Ostoros, H6scik tere 4
Tel: 36i356-010
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Eg6szs6giigyi rovat

A V6d6n6i Szolgilat Hirei

AV6d<intii Szolgilat,,Hungarikum", kozel 100 6ves mfltra tekint vissza. Ez is mutatja, hogy egy j6l mrikodri,
szervezett hdl6zatr6l yan sz6. Az eg6szs6giigyi alapell6t6s r6szek6nt, cinrill6an, a kiilonb6zci t6rsszakm6k
k6pvisel6ivel egytittmiikodve l6tja el feladat6t.

A v6dcin6 els6rendri feladata a prevenci6 6s a gondoz6s. Az els6dleges prevenci6 az eg6szs6g megorz6s6re
iriinyt.Ennekatev6kenys6gnekazegyikeszkozeasziir6vizs96lat.Asziir6vizsg6latokjelent6s6geazid6ben
felfedezett elv6ltoziisokon alapszik.

Az eg6szs6giigyi miniszter 1912009 (Vl. f8.) EiiM rendelete alaplfn a 2009110 tan6vt6l az 6vodai
sziir<ivizsg6latok megsziintek. Ovoddba lepeskor nem allitunk ki torzslapot. A sztir6vizs96latok a teriiletileg
illet6kes v6d6n6n6l a tanacsad6ban tcirl6nnek tan6csad6si id6pontokban. Ennek nagy el6nye, hogy a sziil6 is
jelen van a vizsgdlatn6l, tobb id6 szhnhat6 ( minimum 30-40 perc) egy gyermekre. A st6tuszvizsg6latok
elv6gz6se 6 6ves korig 6vente, a sziilet6s h6napj6ban kiitelez6. A v6dcin5 a vizsg6latr6l leletet ad, melynek
bitlok6ban fel kell keresni a gyermek hriziorvosrit, aki elv6gzi a belszervi vizsg6latokat. A sziilo az 6vente
elvdgzett vizsgrilatok leleteit gyrijti, mert a beiskol6zisi vizsgiiatn|l sziiks6g lesz rri. Kiemelt fontossig:[ az 5
6ves korban elv6gzett stiituszvizsgrilat, ezt nevezzik beiskoLizdsi vizsgiilatnak is. Az ekkor felfedezett
fejlod6sbeni lemarad6sok m6g megfelel6 fejleszt6ssel behozhat6k, igy iskol6ba l6p6s idej6re a gyermek
teljesen felzrirk6ztathat6, vagy k6pess6g6nek meglele16 oktat6si int6zm6nybe irAnyithat6. Elkedilhet6 ez6ltal
a gyermek sorozatos kudarc-6lm6nye.
A v6d6n<i az alttbbi vizsg6latokat v6gzi l-6 6ves kor kozdtt 6vente
gyakrabban is !):
- testsirly-, testmagass69, mellkorfogat m6r6s
- l6t6s
- hall6s
- mozg6sszervek (gerinc, l6bstatikai probl6m6k)
- v6myomiis (3 6ves kort6l)
- fogazal
- besz6dfejlcid6s
- pszich6s-, mozg5s-, mentdlis-, szoci6lis fejlcid6s
6s magatartdsprobl6m6k vizsgdlata

(probl6ma eset6n, ill. sziilci k6r6s6re

Iskol6ba keriil6st6l 2 €vente. csoportosan v6gezziik a gyermekek sziircivizsgiilatait, melyr6l szint€n ir6sban
t6j6koztatjuk a sziikiket. K6rjiik a szil6ket, vegy6k komolyan az orwosi vizsgiilaton talilt elv6ltozrisokat 6s
a k6rt leleteket h ozzikbe a v6d6n<!hoz! TovriLbbtanuliskor, iskolavdltriskor minden int6zm6ny k6ri a
gyermek eg€szs6gtigyi dokumentiici6j6t.
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M6hnyakszrir6s Ostoroson

Orvendetes, hogy 2009-ben b6viilt a v6d6n6k riltal elv6gezhet6 szrir6vizsg6latok palettrija. Egy irj feladatot
v6llalva bekapcsol6dtunk a m6hnyakr6k elleni kiizdelembe. Magyarorszigon 2004 6ta folyik szervezetl
m6hnyakszfir6s, 6m eredm6nyess6g6t jelentcisen befoly6solja a mers6kelt lakossrigi r6szv6tel. 2007 -ben a
m6hnyakszrir6sre meghivott c61p opulaci6 5,14 o/o-ajelent meg a szur<ivizsgdlaton. Evente mintegy 500 nci ha1
meg m6hnyakr6k miatt.

A Nemzeti R6kellenes Program 3.2.1. pontjiban, a szervezetl sziir6sek fejezet6ben, a m6hnyakszrires
tertilet6n a sikeres kiilfoldi p6ldSkat k<ivetve feladatul hatirozta meg az elokepzett szakdolgoz6k, igy a
v6d6ncik bevoniisiit is.

A V6d6n6i M6hnyaksz[ir6 Mintaprogram 2009-ben indult, melyre a heves megyei kistdrs69 teriilet6rcil egy
verpel6ti koll6gan6mmel jelentkeztem. Rdszt vettiink az ANTSZ Orszdgos Tisztif6orvosi Hivatal 6s az
Orsz6gos Onkol6giai Int6zet egyiittmiikod6s6ben szeNezett elm6leti 6s gyakorlati k6pz6sen. A
Mintaprogramban Novaj kozs6gben vettem 16szt. Gyakorlati tapasztalataimr6l el6ad6st tartottam Budapesten
az Orsz6gos Tisztifcjorvosi Hivatalban ak6pz6st z5t6 konferenci6n. A Mintaprogram okt6berben lez6rult. Az
eredm6nyekb6l egy6ftelmrien meg6llapithat6, hogy a v6d6n6k nagyszeriien teljesitettek, jelent6sen
emelkedett a r6szt vev6 n6k sz6ma, a levett kenetek min6s6ge pedig ar6ny6t tekintve megegyezik a
szakorvosok 6ltal levett kenetek6vel. A progmm foly'tat6dik ebben az 6vben is, k6rtem Ostoros bevonds6t is a
sztir6sbe. T6bb, mint 400 h<ilgy kapott meghiv6t, a:'rLi azt jelenti, hogy legal6bb 3 6ve nem vettek r6szt
m6hnyaksziir6sen. Most lehet6s6giik ad6dik helyben, a v6d<in6n6l levetetni a kenetet, ak6r a lev6lben
megadott id6ponton kiviil is, elcire egyeztetett idSben.

A v6dtin6i kenetv6tel elcinyei:
- t6rit6smentes
- cs6kken az rtazini-, viirakozriLsi idr!
- diszkr6t n6gyszemkozti vizsg6lati helyzet
- 2-3 h6ten beliili eredm6ny
- a v6d6n6i tanricsadiis sor6n felmeriil6 egy6b

eg6szs6giigyi, szoci6lis prob16m6k eset6n
megfelel6 szakemberhez ir6nyit6s

A mestijtlt ostotosi ftddn6i noda

A m6hnyak kezdeti elv6ltozSsainak fel-
ismer6s6vel 6s kezel6s6vel a m6hnyakrAk
mege16zhet6. Szrir6vizsg6lattal felismerhet6k a
m6hnyak olyan elv6ltoz6sai, amelyekb6l az 6vek
soriin kezel6s n6lkiil m6hnyakrrik fejl6dhetne ki.

A program keret6ben csak azok a holgyek
sziirhet6k 6ltalam, akik k6zponti meghiv6t kaptak
postai irton. Aki nem vett r6szt sziir6sen az elmtlt
3 6vben 6s nem kapott meghiv6t, ig6nyelheti a
szrir6st n6lam, TAJ-szrima alapjrin lek6rdezhet6 a
kcizpontb6l 6s enged6lyez6s eset6n 1-2 napon
beliil a sziir6s elv €gezhet(i.

K6rek minden h<ilgyet, aki nem n61am szeretn6
ig6nybevenni a vizsg6latot, vagy mlit6t miatt a
kenetv6tel m6r nem aktu6lis, hogy telefonon
lelezze fellmt
A m6hnyakrdk nem mindig okoz tiineteket,
ez6rt fontos a sziir6vizsgdlat!
A SZURES ELETET MENT" HAMEGHIVOT
KAB ELJEN VELE:

Maszliikn6 Bart6k Zsuzsanna - v6d6n6
Te1 . :06 -30  2731526
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R*rlx* ri|&oz*tricta polgirecrteri hitaulbar
x rttdrGi irodib@ l&et foa&alsi

Ililaszn si fro&

A helyi dnkorm6nyzati k6pvisel6k 6s polg6rmesterek v6laszt6sar6l s2616 2010. 6vi L. torv6ny alapj n az
aj6nl6s rendje:
9.$ (1.) Egy6ni listris, illetve egy6ni v6laszt6keriileti k6pvisel6jel61t az, akit az adott v6laszt6keriilet
vSlaszt6polg6rainak legal6bb I 7o -a j el6ltnek aj 6nlott.
(O storos telepii Id sen : 2 2 fd)
(3.) Polgdrmesterjel<ilt az, akit a.) a 10 000 vagy ann6l kevesebb lakosir telepiil6s v6laszt6polgiiLrainak legal6bb
3 7o-a j eloltnek aj rinlott.
(Ostoros telep ldsen: 66fd)
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Fiatalok a Viiriiskeresztn6l

A helyi Vor<isker eszt alapszewezete 6s az l$ped
Fejedelem Tagiskola imm6r mdsodik 6ve, hogy
6letre hivta 6s mrikddteti az lflusfigi V<irdske-
resztes szakkdrt. Az iskolai tan6l.vel o6rhuzamban
a gyerekek elsajdtid6k az els6seg6lynyfj t6s
alapelveit, illewe foglalkoznak a baleset-mege16-
z6ssel is. A gyerekek az utols6 foglalkoz6s
keret6ben sz6mot adnak a tud6sukr6l, a tanultakr6l
egy tesztlap kit6lt6se form6j6ban. Ordmmel
mondhatjuk, hogy a szakkdr<is gyerekek 6lvezettel
vettek r6szt ezeken a foglalkoz6sokon, & eF&t
kdsz6netet mondunk a szakkrir vezet6j6nek Eder
Lajosn6nak 6s az iskola Vrirciskeresztes elndk
tanrirrlnak T6rdk IstvAnn6nak, akik eg6sz 6vben
lelkiismeretesen foglalkoztak a legfiatalabb
vdrdskeresztes tagjainkkal.

A jinius 10-6n megtartott zhrbfoglalkozis
lehet6s6get adott, hogy a tesztlapok 6rt6kel6se
ut6n a szakkririis gyerekeink egy d6lut6ni kdzds
programon megihnepelhess6k a vakdci6 eljdtt6t.
Akozos pizzftzLs 6s fagylaltoz5s ut5n r6szt vettek
m6g egy k6zos filmn6z6sen is. Az itj tan6vben is
sz6mitunk min6l t<ibb gyerekre . Akiket 6rdekelnek
a Vdrdskeresztes 6lettel kapcsolatos feladatok, 6s
lehet6s6gek szivesen l6tjuk a szakk<ir keret6n beliil
a 2010-2011-es tan6vben is.

Kivanunk a gyerekeknek egy szdp 6s gondtalan
vak6ci6t, hogy az rij tan6vet felt6lt6dve 6s
6lm6nyekkel gazdagodva kezdhess6k szeptem-
berben.

A gyerekek n6vsora: Bak fuchard, Pdpai Sonja,
MaszlSk Dominik, Kriston M6rk, B6ta Krisztian,
Bar6csi Bence, Kl6ri G6bor, Spisak R6ka, G6l
Alexandra Lakatos Vivien, Pint6r Arma, Bajz6th
Imre. K6pes Cintia.

Tisztelettel:

Balogh Erzs6bet - titk6r

Adominyosztf s Ostoroson

A Heves megyei Vdr6skereszt 6s helyi
alapszewezete 2010. jrinius 25-€n 350 f6 r6,sz6re
adom6nyt osztott. Lehet6s6giink volt 1400 kg
lisztet 6s 1050 kg cukrot a helyi lakossdg r6sz6re
szbtosztani. Az adomilny rissz6rt6ke 350 000 Ft.
Els6sorban a tags|g krir6b6l illetve a helyi
illet6kes szervek 61tal megnevezett nagycsa-
l6dosok, szoci6lisan 6rintett emberek 6s kisnyug-
dijasok, valamint a kdzs6giinkben tiirt6nt nagy
es6z6sek krivetkezt6ben k6rt szenvedett emberek
kdr6b6l keriilt kiv6lasztdsra az adom6nyban
16szesi.il6k.

A helyi lakoss6g szocirllis 6rz6kenys6g6t j61
mutatja, hogy m6g ebb6l a viszonylag nem nagy
mennyis6gii adom6nyb6l is sokan az 6wizk6-
rosultak megsegit6s6re aj|nlotthk fe1 saj6t
adom6nyukat, amit az Onkorm6nyzat 6s a
Vtir6skereszt helyi szervezete kriszdnettel vesz 6s
igyekszik eljuttatni a r6szoru16 embereknek.
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Az id6n is volt gyermeknap!

2010-ben is megrendez6sre keriilt az ostorosi
61ta16nos iskol6ban m6r hagyom6nyosnak
mondhat6 gyereknapi rendezv6ny. A gyermekek
nagy 6rdmmel 6s 6rdek16d6ssel fogadtilk a
meghivott vend6geket, a tiizolt6aut6t, rend<lraut6t
6s a rend6rmotolt szinte azonnal birtokukba vett6k
6s kipr6b61t6k.

.  -  + ,Majd az Unikomis Egri Ijdsz Egyesiilet ismertette
meg a gyerekekel az ijhszattudomanyav al.
Az iskollsok nagy kedvence Vany6 Attil6n6 Mdrti
tartott k6zmrives foglalkoz6st, ami ugyancsak
nagy sikert aratott. KupiSr J6nos is megtisztelt
jelenl6t6vel, aki az agyagoz|s rejtelmeibe avatta
be a sorban 6116 6rdekl6d6ket 6s mindenki
elkeszithette a saj6t alkot6s6t. A gyerekek
6tv 6ltozi$6t termin6torr6, siLrkdnny|, cicbv6,
pegazuss6 az arcfest6s tette lehet5v6. Lritv6nyos
zen€s tAncbemutat6t l|thattak Papp Lriszl6
vezette Starlight Family T6nciskola j6volt6b6l.
Aki kedvet 6rez ehhez atiLncmifajhoz j elentkezhet
a tenccsoport egyik tagi6n61, Pusk6r Li1in61.

Bhr az id6jhr6s nem kedvezett, a r6sztvev6k kedve
nem hagyott al6bb. Szeretettel 6s nagy
kivincsisriggal fogadt6k a kamte bemutat6t is a
S ho  t  o  kan -  Kd zh  a  s  zn f  Kara te  E  sve  s i i l  e t
i6volt6b61.

Az iskola sziil6i munkak<izoss6ge vet6lked6kkel,
tombol6val, iidit6vel, j6gkr6mme1, ptzz6val,
popcornal 6s vattacukorral kedveskedett a
gyerekeknek. A R6di P6ks6g igaz6n finom izletes
sajtos pogScs6it fogyaszthatt5k a r6sztvevcik.
Novotta K6lm6nn6 az id6n is palacsint6val lepte
meg a gyerekeket.

Ezriton szeretn6nk megkriszdnni a Polg6rmesteri
Hivatatnak, pedag6gusoknak, sziil6knek 6s a
t6mogat6knak a segits6get.

Tdmogat6ink:
- Ostorosi Polgrirmesteri Hivatal
- Pedag6gusok
- Sziil6k
- Trizolt6s6g
- Rend6rs69
- Unikomis Egri Ijrisz Egyesiilet
- Shotokan-Kozhaszli Karate Egyesiilet
- Starlight Family Tilnciskola
- Vany6 Atti16n6 M6rti k6zmiives
- Kupi6r J6nos fazekas .--
- R6di P6ks6g
- Novotta Kiilm6nn6 '

Kdsz<inettel:
Sziil6i Munkak6zoss6g
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Ostoros Onkormiiryzat - Kisari Zolt^n polg6rmester

F6szerkeszt6: Der Attila

Az Ostorosi Kisbir6 megjelenik havonta, 1 000 pelddnyban.

El6rhetds69:

R6dei Mikl6s Miivel6desi Hez
3326 Ostoros, Szent Istven t& 2.
Tel. / fax: 3 6 / 4 5 6-928, 30 /2063 

"7 
a5

E-mail: info@ostorosmuvhaz.hu
www.ostorosmuvhaz.hu,&isbiro.html


