
rNFoRMAcros rs xOzBTETI LAP
V. 6vfolyam l. sziim

?OLLfi,

o

V6ltozdsok
a kiizs6ei kommunikfci6ban

Ostoros Onkorm6nyzat K6pvisel6 Testiilet6nek
2011. janu6ri d6nt6se 6rtelm6ben a krizs6gi
kommunik6ci6ban tdbb vrlltoz6s is bekdvetkezett.
A k6lts6ghat6konys6g elveit alkalmazva mind az
Ostorosi Kisbir6, mind az Ostorosi Falu TV
hirkdz16 csatornSk v tltoztatott form6ban
mrikiidnek tov6bb.

A Falu TV szempontj6b6l a K6pfjs6g rendszere
vSltozott meg. Az eddigi, hetente frissiii6
K6prijs6g helyet egy viszonylag 611and6,
els6sorban fontosabb kdz6rdekii inform6ci6kat
tartalmaz6 feliilet jtitt l6tre. A csiitdrtdki 18 6rakor..
kezd6d6 adrlsnapok megmaradtak, ahol a kdzs6g
fontosabb esem6nyeit tekinthetik meg a lakosok
felvete116l.

Az Ostorosi Kisbiro informiicios es kdz6leti lap
havi rendszeress6ge megsziint. Az ijs|g ezek $6n
negyed6venk6nt fog megielenni, b6r tov6bbra is
el6nye marad, hogy minden hiiztartdsba eljut6
kommunik6ci6s forma, kiil<in<isebb technikai
feltetel n6lkiil juthat el az inform|ci6 a
k6zdns6ghez. Tartalmilag az tjs6g koncentnilni
fog az elmriit negyed 6v fontosabb esem6nyeik
besz6mo16j6ra, llletve az aktu6lis 6s elk6vetkez6
esem6nyek publik616s6ra. .  Igyekszi ink az
id6szakos kiadv6ny tartalm6t rigy alakitani, hogy a
k6z6rrdekri inform6ci6k mellett a k6zs6g 61et6r6l
s2616 szines hireket is k6z6liiinrc.

A v6ltoztat6sok ellen6re a bev6lt 6s megszokott
rovatokon keresztiil az ijsdg igyekszik a koz1let
minden egyes r6sz6t fekilelni, 6s lehet6s6get
biztositaai arra, hogy az ostorosi lakos a Kisbir6
elolvasdsa utiin r6szletesen 6s teljes k6riien
in fo rm6lva  legyen a  te lep i i l6sen za j l6
tort6n6sekrcil, hirekr61.

Ostoro  s  Kozsdg h iva ta los  hon lap j6nak
(ww.ostoros.hu) rartalmi 6talakit6sa foiyamatban
van-  Az  In te rne t  ad ta  lehet6s69ek a
leghat6konyabb eszkdzei lehetnek a modem
kommunikiici6nak. A honlap k6pes arra, hogy
megfelel6 szinten tudja t|jlkoztalni a ktizs6g
lakoss6g6t a k6z6rdekii inform6ci6kr61, illetve
esem6nyekr61. A weboldal megfelel6 struktur6ja
eset6n minden hirkcizl6 szerv megtal6lhatja saj6t
hely6t, minden inform6ci6nak kiildn helye van a
rendszerben.
Az intemetes feliilet lesz az a kommunik6ci6s
csatoma, amely alkalmas lesz a fi:iss, napi
inform6ci6k kdzl6s6re, illetve a telepiil6sr6l a
1ehet6 legsz6lesebb sk616n inform6ci6kat fog
nyirjtani.

Rem6ljiik, hogy a vLltoztathsok ellen6re akozbgt
kommunikSci6 el6ri c6ljait, 6s az 6rdekl6dci
ostorosi lakos a megfelel6 f6rumokon meg fogja ,.
tal|lni a szitmdrahasznos 6s fontos inform6ci6kat.
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Ostoros Kiizs6g Onkorminyzata K6pvisel6-
testiilet6nek

2011. 6yi munkaterve

Kdnvis el6-te stiileti il ld s e k

Vaiamennyi k6pvis el<i-te stiileti iil6sen els6
napreno:

Besz6mol6 a lej6rt hat6ridejii hat6rozatok
v6grehajt6s6r6l 6s a k6pvisel6-testtilet k6t iilese
k<iztitt tett int6zked6sekr6l

2011. januir 17. (h6tf6) 16 6ra

L) Javaslat a 201 I . 6vi rendezv6nlterwe
2.) Javaslal a kdztisztvisel6i
teljesitm6nyk6vetelm6nyek alapjdt k6pez6 c6lok
meghatinozdsina
3.) Egydbek

2011. februrlr 14. (h6tf6) 16 6ra

I.) T|jtkozlatd Ostoros K6zs6g
Polg6rmester6nek, valamint a K6pvisel6-testtilet
tagjainak 201 0. 6vi vagyonnyilatkozatai
nyilvantaxt6sba.vetel6r6l
2.) Javaslat az Onkormdnyzat 2011. 6vi
kdlts6gvet6s6re
3.) Javaslat a ,,Lemh6nyi" testv6rkapcsolat 2011.
6vi terv6re
4.) Egyebek

2011. mrircius 28. (h6tf6) l6 rira

1.) Javaslat Ostoros Kdzs6g Onkorm6nyzat 201 1.
6v i Kozbeszerz9si terv6nek elfosadSs6ra
2. ) Javaslat Ostoros Kdzs6g Onkorm:inyzat
20 10-201 4. 6vi.gazdasrigi programjrira
3.) Javaslat az OnkormAnvzat eltal fenntanoft
ini6zm6nyek 6lelmezesi nyersanyagkdlts6g6nek
meg6llapit6sSra .,
4.) Javaslat a szem6lyes gpndoskod6s k6r6be
tartoz6 szoci6lis e116t6sok t6rit6si dij6ra
5.) Javaslat az alapfoku oktat6si 6s nevel6si
int6zm6nyeink szewezeli struktur6j 6nak 6s
6.) Besz6mol6 a polg6rmesternek azEgi
Kist6rs6g Tdbbc6lir T6rsul6sban v6gzett
munk6j6161
7.) Egyebek

2011. 6prilis 25. (h6tfb) 16 6ra

1.) Az Onkorm6nyzat 2010. 6vi k6lts6gvet6si
besz6mol6j Snak meg!6r gy al6sa (kdnywizsg6l6i
jelent6ssel egytitt)
2.) Beszrimol6 az Onkorminyzat 20ll . 6vi
6fineneti gazd6lkodSs6Lr6l
3.) Javaslat a2010. 6vi dsszefoglal6 ellen6rz6si
jelent6s elfogad6s6ra
4.) Javaslat Ostoros Kdzs6g Onkorm6nyzat
ifirisSgi cselekv6si tew6nek v6gr ehajtAsina
5.) Egyebek

2011. m6jus 30. (h6tf6) 16 6ra

1.) Beszrirnol6 a teleptl6sen foly6 szoci6lis
tev6kenys6916l
2.) Besz6mol6 a gyermekj6l6ti 6s
gyermekv6delmi feladatok el16t6s6r6l
3.) Egyebek

201l. jtnius 2'1. (h6rfo) 16 6ra

1.) Besz6mol6 Ostoros K6zs6g k6zbiaons6gi
helyzet6r6l
2.) Besz6mol6 a Dr. Kem6nv Ferenc Altal6nos
rstoh Arp6d rejedelem Tagiskol a 2010/2011.
6vi munk6j6r6l
3.) Thj6koztat6 az Ostoros6rt Polgrir6r Egyesiilet
2010. 6vben v6gzett munkij6r6l
4.) Besz6mol6 a helyi civil szervezetek
miikdd6s616l
5.) Egyebek
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2011. jrilius 25. (h6tf6) 16 6ra

1.) Besz6mol6 az Ostorosi Napktiziotthonos
6v oda 20 1 0 I 20 11 . 6vi munk6j 6161
2.) Besz6mo16 a Polg6rmesteri Hivatal
tev6kenys6g6161
3.) Besz6mo16 a polg6rmestemek MEgi
Tdbbc6lf Kist6rs6gi Tirsul6sban I. f6l6vben

. v6gzett munk6j6r6l
4.) Egyebek

2011. szeptember 12. (h6tf6) 16 6ra

1.) Az 6nkorm6ny zat 201I . l. f61€vi
k<ilts6gvet6si beszrimol6j6nak megtrlrgyal6sa
(k6nywizsg6l6i jelent6ssel egyiitt)
2.) Javaslat a Helyi Es6lyegyenl6s6gi Program
elfogaddsara
3.) Egyebek

2011. okJ6ber 31. (h6tfd) 16 6ra

1.) T6j6koztat6 a H6ziorvosi Szolg6lat
munk6j616l
2.) T|j6koztat6 a Fogorvosi Szolgiilat
munk6j616l
3.) Egyebek

2011. november 28. (h6tf6) 16 6ra

1.) T6j6kozlat6 az 6nkorm6nyz at 2011. €vi
k6lts6gvet6s6nek I-IIL negyed6vi helyzet6r6l
(ktinyrruizsg6l6i jelent6ssel egyiitt)
2.) Javaslat az Onkormiinyzat 2012. 6vi
k<ilts6gvet6si koncepci6j 6ra
3.) Egyebek

2011. december 12. (h6tfd) 16 6ra

1.) Besz6mol6 a R6dei Mikl6s Kdzdss6gi H6z
munk6jdr6l
2.) Javaslat az 0nkormfunyzat K6pvisel6-
testiilet6nek 2012. 6vi munkaterv6re
3.) Rendelet-tervezet az Ontormiinyzat 2012.
6vi gazd6lkod6sinak 6trneneti szab|ly ozdsir 61
4.) Javaslat a kdzizemi szolg|ltat6si dijak
megillapitbsfira
5.) Javaslat a helyi ad6rendeletek
feliilvizs96latiira
6.) Egyebek

201t/1.

Kiisziinjiik...

Koszonettinket fejezzitk ki minda-
zoknak, akik az elmflt idtiszakban
..Az Ostorosi 6vod66rt Kozhasznir
Alapitv6ny"-t nagyobb dsszegii

-
I
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befi zet6stikkel t6mogatt6k.

A kozeljovfben tervezzik, egy
csoportszobab an gal1ria kialakit6s6t,
melyhez tisztelettel vSrjuk felajiln-
Lisaikat!

(Sajnos az ad6 lV:o-6t alapitv6nyunk
m6g nemfogadhalja)

Alapiw6nyunk szilmlaszama:
6280023s-1t038676.

melyet az ostorosi
Takar6kszov etkezet v ezet.
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Szerencsi Arp6d eml6k6re...
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Csillagos patk6sziigek

. (1932 - 2011)

Szirzk€,zzelkapaszkodik ftilfel6 a vi169, rekordok szr.iletnek 6s d6lnek meg nap, mint nap. Az ember sziilet6se
pillanat6t6l t<ibbre, jobbra, nagyobbra v gylk az ember, minden 6ron el akarja 6mi az el6rhetetlenl. Ez a
nyugtalan term6szet kis6rt T6ged is Arp6d, eg6sz 6letedben. A pr6b61koz6s, az emberek meghdkkent6se, az
6nmagunt meg nem adisa, 6rz6keny villan6s az rij 6s irj dolgokra, egy dacos akarat, mely vez6relt emberi
kapcsolataidban, abban, hogy a felvSllalt diszkov6cs mesters6ged elismertt6 v51jon.
A,,1egek" vil6g5t 61jiik, amelyek tiszavirbg 6lehiek, mert keriil-fordul az id6 kereke, s m6ris fj rekord ugrik a
csricsra. Hobbib6i, bizonyitani akar6sb6l Te is ilyen rekordokat igyekeztll a itani toj6spatkol6sb6l, saj6t
magad, s a vil6g szhmfua. YilSgraszoI,6 csfcstart6 lett6l a piciny patk6k toj6sra szegez6s6ben, hiszen a 151
patk6val diszitett toj6s rekordjat m6ris 171 patk6val megdiintritted, amit 1971-ben jegyeztek le. Ezzel vilted,
hir6t Ostorosnak, igy keriilt6l kapcsolatba az Angli6b6l, Ho11andi6b61, N6metorsz6gb6l 6rkez6kkel, akik
csod6nak tartottrlk k6ziigyess6ged.
Pedig hosszti 6vtizedeken 6t a napi hivatalos munkrid k6sz6n6 viszonyban sem volt a hobbiddal, a
diszkovdcsok szersz6maival.

Neh6zg6pkezel6je, darusa volt6l a Heves.Megyei Tanricsi Epitciipari Vdllaltnak, s ki tudja a toronydaru
kabinj6nak magdrnyiban, milyen ezemyi gondolat sziiletett fejedben, mig a tdbb tonntlnyi terhet a daruddal
egyik he1yr61 a mrisikra j6tekszerk6nt vitt6l. Dehogy micsoda k6ziigyess6g kellett ehhez. Piciny karok,
gombok dsszehangoit, f,rnom koordindci6ja kellett ahhoz, hogy az 6ri6snak tiin6 srily centim6terek
pontossrig6val illeszkedjenek a rendeltet6ssel. No, ez a kifinomult kdzi vez6rl6s adhalta szhmodra art a
tehets6get, hogy a t1uk, vagy libatoj6sok m6szburka reped6s n6lktil engedelmeskedett, amikor kov6cs
m6dj6ra megpatk6szegezted azokat. A miniatrirdkhdz szokott kezed m6g azt is lehet6v6 tette, hogy 6leted
vigya megval6suijon. Egy emutojisra a sziilet6si 6ved sz6m6nak megfelelS ezerkilencszdzharminckettdszdr
h6rompici patk6sz<iget iiss. Nos, ez m6gmindig viligrekord. .

Nem fukarkodt6l soha olyan k6r6seknek eleget tenni, s6t tdbb esetben Te magad vetted 6szre, hogy az ostorosi
katolikus templom 6pit6s6nek 6vfordul6jiira r6zveretes cimert alkoss, vagy a Miivel6d6si Haz el6csarnokdt
kov6csoltvas csilLirj aid tegy6k 6kess6, szemet gytiny<irkddtet6v6.

Kis miihelyedben k<iriiln6zve mag|ra hagytad kedvenc 6s furfangos szersz6maidat, a kovdcsiil6t, a kis
villanymotorral szelelt koh6t, melyben annyi meg6rcesiilt vasat tett6l enged6kenny6 ,kezed, s kalaphcso d 6ltal
form6lhat6v6. Befejezetlenek maradtak a polcokon h6ny6d6 vasb6l k6szi.ilt diszliimprlk, gyertyatart6k, l6bai,
derekai, iivegtart6k, vasvir6gok, melyek a hajdani n6pi iparmiiv6sz-dinasztiithoz tartoz6 elemek maradtak.
N6zegetem a kiil<inf61e diszeket, a neh6z vasb6l k6sziilt leheletfinom szcil6leveleket, Sgakat, fizlreket, az
iigyes emberi k6z miiv6szi alkot6sait. Ma is igaz az a mondiis, hogy a vas csak annak engedelmeskedik, akinek
szive vanhozz6.Most ez a sziv form6lj a az 6gi koh6kban tiizesitett ne4es f6meket.

Arp6d, nyugodj B6k6ben...

Molniir Lajos
ny. iskolaigazgat1
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Beszrimol6 a Magyar Viiriiskereszt Ostorosi Alapszervezet6nek munkrlj{r6l

Tisztelt Tagsfg!

Szeretn6nk tagjaink tudom6s6ra hozni, hogy a
v6rdskereszt 20 1 1. 6vben tinnepli fenn6ll6s6nak
130. valamint az iflusigi vtir<jskereszt 90.
6vfordul6j 6t.

A Heves Megyei Vriroskereszt ostorosl szerve-
zet6nek 201 0 6vi tagl6tsz6ma:24.6 fo
- 78 f6 teljes dsszegri
- 128 f6 nyugdijas
- 13 f6 ififs6gi vdrdskeresztes tag
Tagl6tsz6munk dinamikusan ndveked6.

A 2010 6vet sikeresnek tekinthetjiik, hiszen
c6ljaintat, feladatainkat sikeriilt teljesiteni. Ehhez
mindenk6ppen az Oncik 6s t6mogat6ink
segits6g6re is sziiks6giink volt. T6mogat6ink
segits6ge n6ikiil a vrirdskereszt nagyon neh6z
helyzetbe keriilne, 6s nem tudna sikeresen
dolgozni, hiszen n6lunk minden az 6nk6ntess6g
elv6n alapul.

20 1 0 6vben kdzs6giink rendezv6nyein tev6kenyen
r6szt vettiink k6pviselve a helyi al apszervezetet.
Folyamatosan miikcidtettiik a megyei voros-
kereszt r6szv6tel6v e1 az ifi ris6gi v<ir6skeresztes
szakk6rt. Tan6relndk: T<ir<ik Istv6nn6 6s
szakkdrvezet6:Eder Lajosn6 ved6n6
A jfniusban v6get 616 tanfolyamot egy przza 6s
fagylaltev6 partival zrlrtuk a Szent Istv6n parkban.

2010-ben a Megyei Veiell6t6 6llomrlssal egyiitt-
mrik<idve n€gyszer szerveztiink v6rad6st. A
v6raddson 150 f6 vett r6szt. Nekik ezirton is
krisztinj iik. szdmitunl toviibbra is segits6giiloe es
vrirunk minden rij v6rad6t a 201 1 6vben is.

Mdrciusban el6zo fvekhez hasonl6an r6szt
vettiink a gyermekek nyiLi thboroz sira inditott
tombola6rusitSsi akci6n, aminek a c6lja a neh6z
helyzetben 616 gyermekek (szoci61isan,
fogyat6koss6ggal 616 ) ingyenes t6boroz6s6nak
megsegit6se.
K6t gyermek Kl6ri G6bor 6s Kriston M6rk
vehetett r6szt Ostorosr6l az egyhetes t6boroz6son,
K6polndsny6ken.
Ehhez nagy segitseget kapunk az Onkorm6ny-
zatt6l, hiszen a gyerekek tiboroz|sifitoz anyagi
segits6get nyijt immir negyedik 6ve.

Kezdem6nyez6siinkre 6s segits6giinkkel megala-
kult a Csal6dosok sz6l6fiirt egyesiilete. az
egyesiilet feladat6ul tizte az Ostoros 616
csal6dokkal va16 aktiv t6r6d6st 6s segits6gad6st.

M6jus h6napban meghirdettiink egy szoci6lis 6s
prevenci6s f6rumot amelynek c6lja volt helyi civil
szervezetekkei va16 kapcsolatteremt6s, illetve a
kdzds feladatok v6gz6se.

Jriniusban 6lelmiszeroszt6s volt Ostoroson, a
Megyei Vdr6skereszt 1400 kg lisztet 6s 1050 kg
cukrot biztositott alakoss6g r6sz6re, amit a
ktil<inb<iz6 helyi int6zrn6nyek bevonds6val 350
embernek tudtunk sz6tosztani. Els6sorban a
v6r6skeresztes tags5g k<ir6b6l a kisnyugdijasok, a
helyileg szoci6lisan 6rintettek 6s a nagycsal6-
dosok lettek s e gitv e az llelmtszeradom6nnyal.
Szint6n ebben a h6napban csatlakozhrnk az
Onkorm6nyzat 6ltal meghirdetett (6rviz srijtotta
telepiil6s megsegit6se) gyrijt6si akci6jrlhoz.
Biitran mondhatjuk, hogy tagsSgunk p6lda6rt6-
kiien vett r6szt gyrijt6sben. Segits6giikkel,
adomiinyaikkal tudtunk egy Srviz srijtotta
telepiil6sen (Als6vadriLsz) segiteni az ott 616
embereknek. Ezriton is kosz6njiik mindenkinek az
onzetlen segits6g6t.

Jirliusban r6szt vettiiLnk az Erd6lyben fel6llitand6
kopjafa p6nzgyrijt6si akci6j6ban. A vtirciskereszt
1 1 .000 Ft,-tal segitette eztaz akci6t.

Augusztus -szeptemb er h6napban az Alapszolg|l-
tat6si K6zpont felk6r6s6re adatgyiijt6st v6geztiink
a65 6ven feliiliek szoci6lis 6s eg6szs6gi
rlllapot6r6l, amely segits6get nyijt a helyi
szoci6lis t6rk6o elk6szit6s6hez.

6'T.hrl I 
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November 5.-6n Eg6szs6gnapot (endoztiink ahol
lakoss6gi eg6szs6gfelm6r6st, sziir6vizsgflatokat
v6geztiink. Az eg6szs6ges 6letformahoz kot6d6
bemutat6k 6s az eg6szs6ges t6pl6lkoz6st segit6
t6j 6koztat6, k6stol6k 6s el6ad6sokkal igyekezttink
felkelteni az 6rdek16d6st.

Ebben az 6vben is meg kiv5njuk rendezni m6g
sz6lesebb kin6lattal 6s m6g t<ibb vizsg6latokkal 6s
e16ad6sokkal.

November 24.-6n r€szt vettiint az iskolai eg6sz-
s6gnapon ahol a megyei ifiris6gi v6rdskereszt
tartott bemutat6t a gyerekeknek, rigy mint
e1 s6seg6lynyujtds. sebi m i tdc i6.
A mi alapszervezetiink pr6b6lta a gyerekek
figyelm6t felhivni az eg6szs6ges t6p161koz6sra,
tdbbek kiizdtt a tejfogyaszt6s fontoss6g6ra (h5zi
biotej) sajtok, zdlds6gek, gyiimolcs6k.
Kin6l6 asztalunknak kifej ezetten nagy sikere volt.

Decembei 17 .-6n immir hagyomSnynak sziimit6
karicsonyi iinneps6giinket rendeztiik meg a
tags:ig r6sz6re, ahol egy sz6p miisoros d6lut6nnal
6s egy szer6ny vacsorival iinnepelttik kdzdsen a
kar6csonlt. Ennek megval6sitfs6hoz kdszdnjiik
t6mogat6ink segits6g6t., 6s bizunk benne hogy
sikeriil 20 I | .-ben is megrendezni.

2010. 6vben rendelkez6siinkre 6116 p6nziigyi keret
a kdvetkez6 volt:

B6lyegek 5r5b61 60 % 52.380 Ft,-
Onkorm6nyzati t6mogat6s: 80.000 Ft,-
Mag6nszem6iy adom6ny: 25.000 Ft,-
Mind6sszesen: 1 57.380 Ft,-
Az Alapszewezetnek elsz6mol6si k<itelezetts6ge
van melynek az el6irtaknak megfelel6en eleget is

70r1 / r .

A Megyei v<jrdskereszt ostorosi alapszervezete
tov6bbra is segit6k6szen rlll rendelkez6s6re a
lakoss6gnak. K6rjiik szives egyiittmiikdd6siiket.
Szeretettel v6rjuk az fj tagok jelentkez6s6t, hogy
rajtuk keresztiil m6g ttibb embernek tudjunk
segits6get nyijtani.
Kiisz6netet mondunk tagjainknak, hogy bizal-
mukkal, segits6giikkel egy dinamikusan n6vekv6,
616, k<izdss6get mondhatunk magunknak itt
Ostoroson.
A helyi v<irdskereszt fontos szerepet t<jlt be a
telepiil6s 6let6ben, amely egyben azt is jelenti,
hogy meg kell felelni az elv6r6soknak. V6rjuk a
tags6g 6s a lakossdg v6lem6ny6t, 6szrev6teleit
szem6lyesen, telefonon 6s e-mailben segitve ezzel
is a munk6nkat.

Balogh Erzs6bet - tik6r
Pripai Csilla- titkiirhelyettes
Uj J6zseftr6 - jegyz6k6nlruvezet6
S6s Istv6nn6- v6 radflsszew ezb
D6r Attila, Csat6n6 Barta Ir6nke- k-ultur6lis
szervez6
Schreiner Attil6n6- id6stgyi koordin6tor
Eder Lajosn6 i{ris6gi vk. Szakk<jrvezet6
Tor<ik Istvrlnn6- tanarelndk
Balizs K6rolyn6, B6jt L5szl6n6- szewezfk
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Mi 6rizziik 6lmdt, vagyonit...
Osszegezte 2010. 6vi munkdjit az Ostoros6rt Polgdr6r Egyesiilet Kiizgyiil6se

Az Orsziigos Polgrlrtir Szdvets6g az elmrilt €v polg6rcir programj6ban megfogalmazta, hogy egyetlen telepiilds se legyen polgrirciri
szolg6lat n6lkiil. Ahol nincs rend6ri szolgAlat, ott polg6r6ri szolg6latot kell szervezni. Fontos, hogy aktivabb, l6that6bb legyen a
polgfui5r szolg6,lat az eg6sz orsz6gban, valamennyi telepiil€sen. C6l volt az is, hogy az alkalomszerii, rugalmas polg6r<ir szolg6lat
helyett, tervezhet6 polg6rcir szolg6latotk6szitsenek, amely megteremti arend6rds apolgi{rrirkdz<is szolg6lat6naka lehetrisdg€t.

Ennek a cdlnakmegfelelve vdgezte munk6j iit 2010-ben az Ostoros6rt Polgrirtir Egyesiilet, mely az 1999-es megalakul6sa 6ta sz6mos
6jszakai 6s nappalij6r6rszolg6latban adott val6ban bizonys6got a lakossegnak: ,,Mi 6rizziik 6lm6t, vagyonrit!"

Onk6ntes munk6j uk6 fi tal6n az alegnagyobb kiisziinet, hogy kialakult a lakoss6g bizalma a polg6rririik ir6nt. Arurak ellen6re, hogy
nem volt mindig int6zked6siik, fell6p6s0nk kritika-, 6s bir6latmentes. Jogosan hangzott el tdbbsziir, hogy,,...hol vamak ilyenkor a
polgrirtiriik?", amikor egy-egy id6sebb, hisz6keny egyediil6ll6t, nagyobb 6rtdk6re k6rcsultan triikktis lop6ssal csaptak be. Ezek
egyedi esetek, nem 6ltal6nosithat6k, hiszen legtdbb ostorosi polgrircir napi polg6ri beoszt6sa 6s kenyerkeresci munk6ja mellett keriil
€jszakira, vagy €jszakes miiszakja eset6n nappali szolg5latra, nem lehetnek mindeniitt 6s minden percbenjelen. Telepiil6siintiin, a
felderitett biincselekm6nyek sz6m6ra utalva, az alacsony kateg6ri6ba tartozik. A helyi polgrirrireint munk6j6nak is kiisziinhet6,
hogy tdbb esetben a gyants egy6nekrrit lakoss6gi bejelent6sek 6rkeztek hozz6nl, melyek kiderit6se a KMB-s rend6rrel egyiitt
minden alkalommal megtdrt6nt. P6ld6nak emlitem a De6k F. tti 6s a felsti Dob6 irti eseteket. Ennek ellen6re voltak sikeres
triikkdsdk, akikj elent6s pdnziisszeggel kiimyitett€k meg a ktuosultakat. A m6sik igen fert6z6tt teriilet az Ostorosi t6 komydki iidiil6
h6zak, szersz6mosok, melyek ktiz0l 201o-ben is tttbb vagyoni 6rtek illet6ktelenek kez€be keriilt. El kell ismemi, hogy a fenti esetek
nagy r6sze meg6lhetesi biintiz6snek is mincisithetti, mely egyre nagyobb t6rsadalmi probl€mrira utal.

A K<izsdgi onkorm6nyzattal krizds munk6tj elent a telepiilesiink lokozott kiizbiztons6ga, a telepiil6s 6s k<imy€k6nek vdclelme. Ez€rt
az Orkotmfrrryzat 6ltal feurtartott telepiildscir int€zm6ny6nek miikddtetese a mi nappali szolg6latellit6sunkra n6zve is jelentris
egyiittmiiktid6ssel hatott, hiszen mindketten polg6r6riik is, igy a fost6sok biztons6git a nyugdijak k6zbesit6s6nek id<iszak6ban is el
tudt6k egyben l6tni.

Osszess6g6ben 2010-ben tiibb mint ezer 6r6t tiiltdttek szolgAlatban Ostoros utc6in, terein, 6rk<idve a k6z6piiletek, aj6tsz6terek,
kiizterek, parkok v6delm6ben. Eszrev6teleikkel, megfrgyel6seikkel krinl'vnyi vastag szolg6lati jelent€st irtak, melyeket kiertekelve
tov6bbitottak az illet6kes hat6s6g: az iinkorm6nyzat, a rendrirsdg fel€.

A kiizponti c€lkiti26seket meg6rtve a polgiir6r egyesiilet vezet6sdge is szorgalmazta a ..kepzettebb polgArdr6k, hatekonyabb
kdzszolg6lattal a telepiilesek biztons6gri6rt" o6z6gos akci6t. Ezert az egyesiilet 22 tagtra eredm'nyesen teljesitette a polgrir<ir
alapvizsga kdvetelm6nyeit, mely kuttur6ltabb 6s felk6szi.iltebb szolgiilatell6t6ssal prirosul rem6ljiik a lakoss6g mind jobb
megel6ged6s6re.

Egyesiiletiink ugyan az 6nkentess6g elv6re 6piil, de a miik6dds, a szolg6latad6s, a Polgrirrir iroda fenntart6sa penzbe keriil.
Tev6kenys6gtinket 6vek 6ta kiz6r6lag a Ktizsegi Onkorm6nyzat tjrmogatra. anyagilag. 2010-ben is az 0nkorm6nyzatt6l kaptuk a
szolg6lati j6rmii fenntartasrinak alapjait, a Polg6r6r iroda dijmentes biztositris6t. Az elmrilt 6vben viszont p|ly|zatok ittj{n az
alapfelszerel6sek beszerz6s6ben, a Polgrir6r iroda teljes fehijit6sdnak kiiltsegeiben t6mogat6nk volt a Heves Megyei Polg6r6r
Sziivetsdg 6s a Nemzeti Civil Alap. N6h6ny miikod6siintet megert6 egy€ni adomriny: a szemdlyi jdvedelem l%-6nak
felajrinl6s6val melyetebben az 6vben is v6runl, illetve c6gesv6llalkoz6 segitette miik<jd€si kiadrlsainkat.

rtrtr6[xrlAilrrD|Jgl

Az Egyesiilet kdzgyiil€se ,,Cimzetes 0r6kds Polg6rcir" cimmel ismerte el
Szab6 G6bor polgrir6mek, az egyesiilet els6 elndk6nek sok6ves munl6j6t,
aki felment€s€t k6rte egyesiileti tagsaga al6l. Szolgrilati tev6kenys6giik
gyakoris6ga €s pontos ellatiisa kdszdnetekdnt Dicserti Oklevelet vettek 6t:
Baji P6te1 Bafi6k L szl6, H6ger L|szl6, Juh6sz G1ula, K6d6r J6nos,
L6nszki J6zsef, Mdszrixos Endre, Nagy Arp6d, Nagy Istvfur, S6rkdzi Lajos,
Somodi J6zsef, S6s Iswrin, Vecseri S6ndor polg6r6ritk. A Kdzgyfil€s fgy
diintott, hogy azokt6l a polgrircirtiktrit sem vSlik meg, akik nem tett6k le a
polgfu6r alapvizsgrit, r6sztikre €s k6r6siike ,,tiszteletbeli polg6rdr" cimet
aj6nl fel.
Kiiszcinet 6s dicseret illeti termeszetesen azokat a polgdr6rciket, akik
6jszak6kon 6t, kapott szolg6lati feladatuknak megfelel6en jarjAk a falut, s
kdrnydk6t, hogy jelenletiikkel, figyelmiikkel 6s figyelmeztetesiikkel
megeldzz5k az esetleges baj t, biincselelqnenlt.
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2010. november 19-6n B6ta J6zsef 6s Zakar
Gizella 50. hhzassitgi 6vfordul6jukat iinnepelt6k.
1960-ban k6t6ttiink hhzass|got, egy firink
sziletett,B6ta Zsolt, aki most a berlini nagyk<ivet
helyettese. Onnan repiilt haza erre a nagy
esem6nyre.

Egerben a Servita templomban eskiidtiint, ut6na a
htgom6kn6l volt a vacsora, hajnalig hizta a
cig6ny. J61 lrezte magifi mindenki, a fiirnk is
nagyon boldog volt. Vacsora ut6n megk6szdnte a
sok munk6t, hogy tanittatri.tudtuk, 6s sikeriilt neki
id6ig eljutni, amibe persze az O szorgalma is beme
volt. Hajdiiszoboszl6ra kaptunk a firinkt6l egy h6t
pihen6st aj6nd6kba. Nagyon hamar eltelr ez az 50
6v, voltak neh6z 6s konnyii id6szakok. Kiv6njuk,
hogy ezt sokan meg6rhess6k egyiitt.

aB6tah'zasp6,r
Ostoros, Egri itt 52.
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