
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meghívó 

 

Nagy tisztelettel és  

meleg szeretettel várjuk  

2012. december 15-én 10 órakor  

a templom előtti térre, 

 ahol megrendezésre kerül  

az idei „Falu Karácsonya” 

 ünnepség. 

 

Az óvodás és iskolás gyerekek műsora után 

szeretettel várjuk önöket a friss, meleg 

tepertőre, mézeskalácsra, sült tökre, majd ezek 

leöblítésére teára, forralt borra. 

 

Tiszaörs Község Képviselőtestülete 

 

 

 

 

Önkormányzati hírek 

 

 

Újra eltelt egy év 

Lassan magunk mögött hagyjuk 2012. évet, és nem 

nagy örömmel, de meg kell állapítanunk, hogy egy 

évvel újra idősebbek lettünk.  

Az Önkormányzat nehéz, de tartalmas évet tud zárni, 

volt részünk sok jóban, de akadt probléma is bőven. 

Nagy lehetőséget jelentett településünk számára a 

START munkaprogram, nem csak a közfoglalkoztatás 

megoldása miatt, de a mezőgazdasági termelés 

beindítása mindenképpen fejlődést, gyarapodást 

jelentett. A programok keretén belül több mint 120 fő 

dolgozhatott és dolgozik jelenleg is a településen. 

 

Kazán program: Az év során négy darab nagytűzterű 

bálás kazán került beszerzésre, egy a szociális 

intézményünket (ÖNO), egy a jelenlegi polgármesteri 

hivatal épületét fűti. Két darab 75 kW-os kazán 

beszerelése folyamatban van az iskola épületébe, illetve 

a szakiskolai részbe, ahol jelenleg a száraztészta készül. 

Ez a program adott lehetőséget arra, hogy három 

település (Tiszaszentimre, Tiszaigar és Tiszaörs)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

közösen vásároljon aprító gépet, ami évente négy 

hónapig működik egy-egy településen.  

 

Téli program lehetőséget biztosít arra, hogy az itt 

dolgozók (asztalos, hegesztő, lakatos) képesítésüknek 

megfelelő szakmunkát végezhessenek. 

 A tűzoltószertár épületében alakítottunk ki két 

helyiséget, ahol a fa, illetve a vasmunka folyik. Ez a  

program készítette el a mezőgazdasági programban  

szükséges nyúlketreceket, etetőket, vályúkat.  

A közterületen elhelyezett virágládák, az 

önkormányzati ingatlanok új kapui, kerítései szintén az 

itt dolgozók keze munkáját dicsérik. 

Famegmunkáló gépeket szereztünk be (korongfűrész, 

dekopír fűrész, gyalugép, faeszterga stb.), melyek 

segítenek a minőségi munkavégzésben dolgozóink 

számára. 

 

 
 

Belvíz program: Ebben a programban a dolgozóink a 

belvízelvezető csatornáinkat (sportpálya mögöttit és a 

Rákóczi útról a Tóba vezetőt) tisztították ki. 

 

Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása: Sajnos 

nagyon sokan szemetelnek úton- útfélen, ez szinte 

országos probléma. 10 fő májustól augusztusig próbálta 

megszabadítani településünket a szeméttől, melyet a 

Remondis által rendelkezésünkre bocsátott 

konténerekbe gyűjtöttek a dolgozók.  

 

Belterületi utak javítása elnevezésű programban 

bontókalapácsot, aszfalt vágót és tömörítő hengert is be 

tudtunk szerezni. A dolgozóink a nyári hónapokban  

sikeresen javították ki a települési utakat, a kátyúk  
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miatt több belterületi út már szinte járhatatlan volt. 

Néhány napig előkészítettek egy-egy területet, majd 

meleg aszfaltot terítettek el és a hengerrel tömörítették.  

 

 
 

Mezőgazdasági program: Két részből áll, 

növénytermesztés - kertészet, valamint állattenyésztés. 

Nyilván ez a két program szorosan összefonódik, hisz 

az állatok tartásához takarmány és alom is kell. 

Növénytermesztés és kertészet: 2012. márciustól 

december végéig 15 fő vesz részt ebben a 

tevékenységben. A szociális intézményünk udvarán 

fóliasátor készült, ahol trágyatalpas palántanevelés 

folyt. Rengeteg zöldségnövény és dísznövény került ki 

a fóliából végleges helyére. A kertészek nemcsak 

megtermelték a zöldségeket, de a tésztás asszonyokkal 

kézen fogva közösen készítették el téli savanyúságokat 

is. A 200 adagos önkormányzati konyhánkat szinte 

teljesen ellátták zöldségnövényekkel és savanyúsággal. 

Önkormányzatunk tulajdonában van 8,7 ha szántó 

föld, melyet elsősorban takarmánynövények 

előállítására használunk. 5 ha-on kukorica termesztése 

folyt, a termést kézzel letörték a dolgozók és a téli 

hideg időben szintén kézi munkaerővel morzsolják a 

csöveket. 2,5 ha lucerna vetése történt meg, a parlagfű 

miatti többszöri kaszálás eredményeként nem 

büszkélkedhetünk jó lucerna szénával.  

Különlegességként, 1,2 ha homoktövis telepítését 

végeztük el. A homoktövis egy igénytelen évelő 

növény, mely jól bírja a környékünkre jellemző 

aszályos időjárást is és nem mellesleg minden növényi 

rész hasznosítható (termés, mag, levél, ág), mely 

értékesítésre szerződést kötöttünk egy feldolgozó 

céggel. 1,3 ha elhanyagolt önkormányzati területet az 

ősszel kicserjézték dolgozóink és a télen kituskóztattuk. 

Ezen a területen héj nélküli tököt termesztettünk, 

melynek betakarítása és a mag kiszedése, tisztítása  

szintén kézi munkaerő felhasználásával megtörtént. 

Ebben az évben állami földet is igényeltünk, 5,3 ha  

 

szántóföldet kapott az önkormányzat kunmadarasi 

területen, melyben őszi búza van vetve, és mely szintén  

nagy segítség lesz a későbbi években. Tiszaörsi 

területeket nem akartunk igényelni, tekintettel a helyi 

gazdákra. 

 

Állattenyésztés: Az állattartás céljából 

önkormányzatunk ingatlant vásárolt, mert a meglévő 

épületeink nem látták el maradéktalanul a tervezett 

feladatokat. 2012. márciustól decemberig 34 fő 

dolgozik ezen a munkaterületen. Közülük négy fő 

kőműves munkát végez, 10 fő telepőri feladatot lát el 

és öt asszony száraztésztát készít. Négy állatfaj került 

beszerzésre. Öt kocasüldőt (lapály és nagy fehér F1-es) 

vásároltunk, melyek szaporulata hízlalás után a konyha 

felhasználásába kerül. Négy koca termékenyítése 

sikeres volt, az első fialás december 15-re várható. Az 

ötödik kocasüldő lábszerkezete miatt nem vonható 

tenyésztésbe, ezért levágásra, majd a konyhára került, 

és újat szereztünk be helyette. Természetesen a sertések  

ellátására alkalmas ólakat és hizlaldát kellett építeni, 

melyet a kőműveseink készítettek el. 50 db Debreceni 

fehér anyanyúl és 5 db bak került beszerzésre. A 

szaporulat egy része a lakosság körében kihelyezésre  

került (31 család igényelt) továbbtenyésztésre, valamint 

értékesítjük, illetve konyhai felhasználásukat is 

megkezdtük a gyermekek körében. Megvásároltunk 

100 darab tojójércét. A napi 70-80 db megtermelt tojás 

egy része a konyhára került, egy része a száraztészta 

készítőkhöz.  

Ebben az évben a konyhánk már kizárólag saját 

készítésű száraztésztát használt az ételek elkészítésénél. 

A konyhai szolgáltatást igénybe vevők körében végzett 

elégedettségi felmérés eredménye szerint a lakosság 

szívesen veszi a saját előállítású termékeink 

megjelenését.  

 

 
 

Negyedik állatfaj a kecske, 22 darab anya és két bak 

gida került beszerzésre.  A legeltetési idényre nyári  

szállást alakítottunk ki számukra, és a közeli 

területeinken felállított villanypásztor segítségével  
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legelhettek, mozoghattak. Az űzetés folyamatosan 

zajlik, ellés még nem volt. A fejés  

fejőgéppel fog történni, a fejőgép (sajtáros) beszerzése 

megtörtént, a kecsketej szintén a konyhai igényeket 

elégíti ki elsősorban, de hosszú távú terveink között a 

tej feldolgozása és a készítmények értékesítése is 

szerepel. 

 

Összegezve: A programnak köszönhetően a Tiszaörsi 

Önkormányzat vagyona gyarapodott, olyan gépek és 

eszközök kerültek beszerzésre, melyek hosszú távon 

biztosítanak lehetőséget a termelő munkavégzésre. A 

képviselőtestület ingatlanokat egyáltalán nem 

értékesített, a meglévők értékét nagyban növelte a 

felújításokkal és az új melléképületekkel. Remélem a 

falu közössége is látja a fejlődést, melyet a nehéz 

helyzet ellenére el tudott érni Testületünk. 

Az idei év közmunkaprogramban elért kézzel fogható 

eredmények motiváltak bennünket a jövő évi tervek 

elkészítésében. 

Úgy gondoljuk, hogy a mezőgazdasági termelésre kell 

építenünk, tekintettel településünk adottságaira. 

Szeretnénk a dolgozni tudó és akaró lakosságot minél  

inkább bevonni a munkába, és itt nemcsak az 

önkormányzat foglalkoztatási programjára gondolok, 

hanem az otthoni tevékenységekre is. Terveink szerint a 

tevékenységek körét és a dolgozói létszámot is 

fejleszteni kívánjuk a következő években. Az igazi 

fejlődést az fogja jelenteni, amikor a saját termékeinket 

a konyha ellátása mellett feldolgozott állapotban tudjuk 

piacra bocsátani és értékesíteni. 

Természetesen voltak problémák is, nem gondolom, 

hogy azokat a szőnyeg alá kellene söpörni.   

Nem tudtunk kellő pénzforrást biztosítani a járdáink 

megrenoválására, ezért 2013-ban erre szeretnénk 

nagyobb hangsúlyt fektetni, több járdaszakasz szinte 

teljesen járhatatlan a településen. 

A házak előtti víz elvezető árkok rendbetétele szintén 

nagyon fontos feladat lett volna, de a lakossági 

ellenállás olyan mértékű volt, hogy megfelelő 

szakember hiányában nem akartam ezt a feladatot 

elvégeztetni és a feszültséget még jobban kiélezni. A 

jövő évben vízügyi szakmérnök bevonásával fogjuk az 

árkok kitakarítását elvégezni és elősegíteni, hogy a 

csapadék víz a megfelelő elvezető csatornába jusson. 

Voltak problémák a közcélú dolgozók között is, van, 

aki aktívabb és van, aki kevésbé kívánja a munkát. 

Voltak türelmesebbek és voltak ingerlékenyebbek. Egy 

biztos: vissza csak akkor találunk a munka világába, ha 

megtanulunk együtt dolgozni, közösen tevékenykedni  

valami közös cél érdekében. Célunk pedig, hogy az 

elindított gazdálkodás, termék előállítás, falufejlesztés  

még jobban kiteljesedjen településünkön a lakosság 

örömére. 

2012. évi START munka Tiszaörsön – további 21 

településhez hasonlóan (köztük Tiszaszentimre és  

 

Tiszaigar) – olyan minőségben teljesült, hogy 

november 16-án a Belügyminisztériumban 

elismerésben részesült községünk. 

A siker közös, mert az elképzeléseket a szakmai 

vezetők közvetlen irányítása mellett a dolgozók 

valósították meg, magukénak érezve ezt a programot. 

A jövőre nézve hasonló tervekkel és ambícióval látunk 

a munkához, reméljük 2013-ban is sikerül 

megvalósítani elképzeléseinket és közösen 

kézzelfogható eredményeket tudunk felmutatni, mely 

eredmények bizonyítják a START munka 

létjogosultságát. 

 

 
 

Szeretném megköszönni mindenkinek a munkáját, aki a 

2012. évi sikereinkhez hozzájárult szakmai tanácsaival, 

segítségével, jóindulatú támogatásával. A 

Képviselőtestület nevében megköszönöm a tiszaörsi 

lakosságnak segítő szavait, mellyel biztosítottak 

bennünket támogatásukról, köszönöm a gazdáknak, 

hogy nem ellenségesen kezelték az önkormányzat 

próbálkozásait, köszönöm a szakmai vezetőknek a nem 

egyszerű mindennapi kemény munkát és természetesen 

köszönöm a közmunkásainknak is, hogy tudásuk 

legjavát nyújtva dolgoztak 2012-ben. 

 

Bodonné Gyöngy Erika 

         polgármester 

 

ANDRÁS-NAPI BÁL 

ISMÉT ÖSSZEFOGTUNK 
 

  Október végén az iskolai és az óvodai SZMK tagok és 

az intézmények vezetői közös szülői értekezleten 

elhatározták, hogy november végén bált szerveznek. A 

plakátok az őszi szünet után kikerültek, majd egy hét 

múlva bizonyossá vált, hogy van érdeklődés a bál iránt. 

A jegyeket Ugróné Anita és Bendőné Betti árusították.  
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A szponzorok felkeresése levélben történt, akiknek az 

értékes tombolatárgyakat köszönhetjük. 

 A gyerekek szabadidejükben szorgalmasan készültek a 

műsorokkal. 

  A terem berendezése és díszítése pénteken délután 

történt, melyben részt vett szülő, iskolai- óvodai 

dolgozó és közcélú foglalkoztatott egyaránt. A 

végeredmény gyönyörű lett. 

 

 
 

  Minden bálozó hazavihetett egy mézes figurát, melyet 

a „tésztás asszonyok” sütöttek, díszítettek és 

csomagoltak. 

 

 
  

A pogácsát is nekik köszönhetjük. A süteményeket a 

szülők, nagymamák és egy pár felkért nyugdíjas 

sütötte. A finom vacsorát a Lovasudvar tulajdonosainak 

köszönhetjük. 

  Elérkezett az este, mikor kicsik és nagyok egyaránt 

igyekeztek a bálba. Légrádi Katinka az alábbi 

gondolatokkal köszöntötte a jelenlévőket: 

  

Juhász Magda: Ölelkezzetek, magyarok! 

Legyen ez kapaszkodó! 

Testvérek, így fogjunk kezet, 

szivárványhíd, mely összeköt, 

s bennünket egymáshoz vezet. 

Ne legyen bennünk bús harag. 

Az ég is beborul néha, 

aztán újra ránk süt a nap. 

Nyújtsatok testvéri kezet. 

A fundamentum megmaradt. 

Ne legyen szívünkben bánat, 

múljon végleg, a zord harag. 

Ne szálljanak a sóhajok. 

Bárhol vagytok a világban, 

Ölelkezzetek magyarok! 

 

Az estet ezután Bodonné Gyöngy Erika polgármester 

asszony, a bál védnöke nyitotta meg. 

Katinka ismertette az est programját, mely a következő 

volt: az óvodások néphagyományőrző disznótoros 

műsorát az iskolások mozgásos, zenés, táncos, 

hangszeres produkciói követték. A vacsora után a 

Boróka Bagázs tiszaörsi táncházasainak tapsolhattunk, 

majd a nyitótáncukkal kezdetét vette a bál. 

  A talpalávalót az egyeki Bodnár-Simon Duó „húzta”. 

  Az est folyamán több játékra jelentkezhettek a 

vállalkozó kedvűek, produkciójukkal a bál hangulatát 

fokozták, volt nevetés, taps, koccintás. 

  Az est különböző programjainak megörökítésére Kiss 

Ottót kértük meg, köszönjük neki. 

  Tombolasorsolásra két részletben került sor, mivel 

nagyon sok kisorsolásra váró tárgy volt. 

  A hajnalig tartó bál bevételét gyarapították a pénzbeli 

felajánlások, a lakosok által megvásárolt 

támogatójegyek. 

 

A bál tiszta bevétele 435.000.- Ft, melyet a két 

intézmény testvériesen megfelezett. A pénz elhelyezése 

a Takarékszövetkezetben történt. Az iskola 

Színházlátogatásra, tanulmányi kirándulásra és 

tehetséges tanulók jutalmazására fordítja, míg az óvoda 

karácsonyi játékvásárlásra és kirándulásra költi. 

    

  Hálásan köszönjük mindenkinek a gyermekek 

nevében! 

 

Légrádi Józsefné 
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EGYÜTT JÁTSZOTTUNK! 

JÁTÉKOS SPORTNAP 

 

 Az idei tanévben november 28-án szerveztük a 

hagyományos játékos sportversenyünket. Ez az 

esemény évről-évre megmozgatja a környező iskolák 

alsós tanulóit. 

A versenyszámokat Hodosné Kerner Julianna tanárnő 

állította össze, /mint az elmúlt években mindig/ 

szervezte a sportnapot, annak ellenére, hogy nyugdíjas 

napjait tölti. 

 

 
 

Több mint 100 gyermek látogatta meg intézményünket 

ahol lelkesen, egymást biztatva, jó hangulatban 

töltötték el a napot. 

Első helyezett: Kossuth Lajos Általános Iskola 

Tiszafüred 

 

Második:  Általános Iskola Tiszaszőlős 

Harmadik:  Általános Iskola Tomajmonostora. 

 

 
 

Az eredményeket elért csapatokat kupával jutalmaztuk,  

 

 

minden résztvevő kulcstartót kapott, amit a rendezvény 

emblémája díszített. 

 

Köszönjük a részvételt az iskoláknak, a rendezést, és 

a szervezést a tanító néniknek. 

                                                                                                            

Zabolai Sándorné 

 

 

Felhívás! 

Kedves Tiszaörsi Lakótársak!  

  Karcag város meghirdette a „Magyarország legszebb 

konyhakertje 2013” pályázatot. Fazekas Sándor 

vidékfejlesztési miniszter úr azt taglalta, hogy a 

pénzügyi világválság idején hasznos dolog, ha a 

konyhakertet lehetőségéhez mérten mindenki műveli, 

mert ezzel nem adóságot termelünk, hanem értéket 

hozunk létre a föld jóságával, ezzel az örsi kertbarát kör 

is egyetért, hiszen ezért jött létre a kör. Az 

önkormányzat benevezett a mozgalomba. 2013. április 

15-ig lehet az önkormányzatnál jelentkezni annak, aki 

részt akar venni a megméretetésen. 

Minősítési kategóriák: 

1. Balkonkert, erkélyen kialakított 

2. Mini: 50m
2
-ig 

3. Normál: 50m
2
 felett 

4. Zártkert: zöldséges 

5. Zártkert: gyümölcsös 

 

Feltétel: 

1. Legalább 5 féle, de minél több konyhakert 

növény szakszerű termesztése. 

2. A kert ápolt legyen! 

3. Gyomoktól, kártevőktől védett! 

4. két alkalommal engedélyezni az ellenőrök 

látogatását! 

 

  A kertbarát kör igyekszik segíteni a kezdő, fiatal 

kertészkedőknek, ha kérik. A mai világban hasznos, ha 

a kertből szedhetjük fel a friss, vegyszermentes, 

egészséges zöldséget, nem boltból vesszük drága 

pénzen a néha mérgezett termékeket. Saját magunk, de 

még inkább gyermekeink, unokáink egészsége a tét! 

Mindenkinek elmélyült gondolkodást kívánok a 

hasznos döntés érdekében!  

Tisztelettel: a kertbarát kör nevében                                              

Balogh Jánosné  

elnök 
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A felnőttképzés hírei 
 

 A TÁMOP 5.1.1-09/6-2010-0049 számú 

pályázatunk teljesítési határideje a végéhez közeledik. 

A felkínált képzések közül két szakmában már 

lezajlottak a szakmai záróvizsgák. 

 

 
 

A Panziós- falusi vendéglátó képzést eredményesen 13 

fő végezte el. 

Szakács szakmai vizsgát szintén 13 személy tett, 

nagyon jó eredménnyel. 

December elejétől a Szociális gondozó- ápoló oktatáson 

részt vett hallgatók vizsgáztatása van folyamatban. 

 

Mindhárom szakmában írásbeli, gyakorlati, szóbeli 

számonkérés történt, független vizsgabizottság előtt. 

A számítógép szerelő, karbantartó tanfolyamon 14-en 

ismerkednek az informatika elméleti és gyakorlati 

kérdéseivel.  

 

Összesen a képzésekbe bekapcsolódott 71 fő, eddig 

eredményes vizsgát tett 47 fő. 

 

 
 

A pályázat elérte célját, hiszen sok tiszaörsi és  

 

 

környező településbeli munkanélküli, elavult 

szákmával rendelkező, nemzetiségi lakos juthatott, 

juthat korszerű, piacképes végzettséghez. 

 

 
 

Elhelyezkedésükhöz sok sikert kívánunk! 

                                                                                                            

Zabolai Sándorné 

 

ÓVODA 

 

Dec. 15.   Falu karácsonyon Luca-napi műsorral lép fel 

a nagy-középső csoport 

Dec. 18.   Feldíszítjük óvodánk karácsonyfáját 

Dec. 20.   ÖNO karácsonyon adunk műsort 

Dec. 21.   13 óráig leszünk nyitva 

Jan. 02.    Téli szünet utáni első nyitási nap 

 

„SZÁMOTOKRA KÉRÜNK SZÉPEN 

BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT. 

BÚTÓL, BAJTÓL MINDIG MENTES, 

MOSOLYGÓS JÖVENDŐT. 

HOZZÁ HOSSZÚ VIDÁMLÉTET, 

BOLDOGSÁGOT, BÉKESSÉGET!” 

 

                                      AZ ÓVODA DOLGOZÓI 

 

Művelődési Ház és Könyvtár 
 

Június 28-tól minden héten szünidei foglalkozás 

várta a gyerekeket. 

Augusztus 30-án a tiszaszőlősi "Szőlőszem Farmon" 

tett jutalom kirándulással zárult a program. 

Augusztus 31-én nyílt meg Nagyné Ürmös Ildikó 

babakiállítása a Műv.Ház. kamaratermében. 
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A megnyitón közreműködött a Gondozási Központ 

énekkara, Márta Melitta és Gyöngy Izabella. 

A kiállítás szeptember 16-ig fogadta az érdeklődőket. 

Október 2-án mesevetélkedőt szervezett a könyvtár 

az Őszi Könyvtári Napok és Benedek Elek 

születésnapja alkalmából a nagy mesemondó Só című 

meséjéből: 

 

1. helyezett: Gacsal Lili 

 

2. helyezett: Bendő Adrienn 

Bézi Bianka 

Lengyel Kinga 

 

3. helyezett: Koszta Erik 

 

Intézményünk hagyományos szüreti rendezvényét 

október 6-án tartotta meg. Vendégünk a nagyiváni 

néptáncosok mellett az ujszentmargitai Borisszák 

Nótaegyesület volt. 

Október 19-én pszichológiai előadássorozat indult 

a"Prevenciós kompetenciák és programok a 

kistérségben "c. TÁMOP-os pályázat keretében. 

 

Az első előadás szükségleteinkről, a második 

október 27-én a párkapcsolatokról szólt. Előreláthatólag 

februárban kerül sor az utolsó alkalomra 

veszteségeinkről. 

Október 26-án Pintér István őrnagy, történész 

Görgey szerepe a téli hadjáratban és a kápolnai 

csatában címmel tartott előadást. 

November 10-én Őszi játszóház várta a gyerekeket, 

ahol levél nyuszit és levélrózsát készíthettek. 

November 15-én a Galagonya Bábszínház a 

Szorgalmas és a rest lány címmel mutatott be 

mesejátékot. 

Június 23-tól hétvégenként (péntek v. szombat) 

táncház várja a néptáncot szerető és azt művelni  

kívánó tiszaörsieket. A csoport már többször is 

bemutatkozott: 

1. szeptember 1-jén a Falunapon 

2. október 6-án a szüreti rendezvényen 

3. december 10-én projektnyitó rendezvényen a 

Gondozási Központban. 

A próbák október végétől tavaszig a tornateremben 

kerülnek megtartásra. 

 

Nőklubunk 2012. augusztusában a Szelidi tónál 

töltött egy kellemes hetet és október 20-22 között a 

bogácsi fürdőben két napot. 

 

Színház Baráti Körünket a 2012/13-as évadra is 

megszerveztük 45 taggal.( 21 fő tiszaörsi, 24 fő 

tiszafüredi bérletesünk van). Az évadnyitó előadás 

Zerkovits Béla: Csókos asszony c. operettje volt. 

 

 

December 1-jén Schisgal: Szerelem óh című zenés 

vígjátékát tekintette meg csoportunk. 

 

Szeptember 29-én a nyugdíjasklub és az 

asszonykórus közösen vett részt a Tiszafüreden 

megrendezésre kerülő Katonadal Fesztiválon, 

november 17-én pedig a tiszaszentimrei Margaréta 

népdalkör 25 éves jubileumi rendezvényén. 

 

Október 20-án ünnepelték a Veres Péter Nyugdíjas klub 

tagjai az Idősek Világnapját a művelődési házban. 

 

2012-ben egy hónappal korábban október 10-én 

kezdődött az asszonytorna „Hölgytorna” néven.     

A foglalkozások szerdánként 17 órától kerülnek 

megtartásra a tornateremben Hodosné Julika 

vezetésével. 

 

Tájékoztatásul: 

A kondi terem az általános iskola fiú öltözőjébe 

költözött fűtéskorszerűsítés miatt. 

 

Mi lesz.... 

December 13. Luca napi vetélkedő napköziseknek 

December 16. A Veres Péter Nyugdíjas klub évzáró 

karácsonyi rendezvénye 

December 19. Télköszöntő címmel verses - zenés 

összeállítás Gazdag Erzsi születésének centenáriuma 

alkalmából. 

 

A gyerekeket a téli szünetben is szünidei 

foglalkozásokra várjuk: 

 december 21. 14 óra: 

meseklasszikusok – Hófehérke 

 december 22. 14 óra: 

karácsonyi játszóház 

 december 27. 14 óra: 

meseklasszikusok - Hamupipőke 

 december 28. 14 óra: Tini szilveszter 

 december 29. 14 óra: 

meseklasszikusok- A szépség és a 

szörnyeteg. 

 

 

Felhívás! 

 

Elegendő érdeklődő esetén tervezzük szilveszteri 

buli tartását az iskolai tantermekben. 

Ha velünk szeretne szilveszterezni jelezze igényét 

december 16-ig intézményünk dolgozóinál. 

 

A program a jelentkezőkkel közösen kerül kialakításra! 

 

Szakácsné Csurgó Erzsébet 

közművelődési munkatárs, könyvtáros 
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Felhívás ebtartás szabályaira! 

 

Településünkön a „megszokott”-hoz képest nagyon 

elszaporodtak a „kóbor – kiszökött – kirakott” ebek 

száma. Ez nemcsak a község összképét rontja, de 

veszélyeztetik a forgalmat, valamint az utakon 

közlekedő embereket. 

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi 

XXVIII. törvény (továbbiakban: Ávtv.) 4.-5. §.-ai 

rendelkeznek az állat tartásának szabályairól, különös 

tekintettel az 5. § (1) bekezdésére, miszerint az 

állattartó gondoskodni köteles az állat megfelelő és 

biztonságos elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról, 

szökésének megakadályozásáról. 

Az Ávtv.-ben foglaltak megszegésének 

következményeképp - a szabálysértésekről, a 

szabálysértési eljárásról és a szabálysértési 

nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 

193. §. (1)-(2) bekezdése szerint - szabálysértési eljárás 

indítható meg. 

Felhívom a lakosság figyelmét, hogy a 

tulajdonukban lévő ebeket a fent említett 

törvényben foglaltak szerint szíveskedjenek tartani.  

Ellenkező esetben szabálysértési eljárás 

megindítására kerül sor. 

Bodonné Gyöngy Erika 

polgármester 

 

2012. október 23-ai megemlékezés 

 

A megemlékezést a Művelődési Házban, a helyi 

fiatalok színvonalas műsora nyitotta, majd az 

aszzonykórus 1956-hoz illő dallal zárta. Ezek után 

rövid menet indult a Kápolnához, hogy az emlékműnél 

elhelyezzék a koszorúkat.  

 

 

 
Tájékoztató 

Tiszaörs Község Önkormányzat 
Képviselőtestületének döntéseiről 

 

A Képviselőtestület 2012. július 30-án tartott ülésén: 

 Jóváhagyta a Tiszaörs Községi Roma 

Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő 

együttműködési megállapodást. 

 Fogyasztói elégedettséget vizsgáló bizottságot 

állított fel az önkormányzati konyhán előállított 

ételek értékelésére. 

 Önkormányzati ingatlant jelölt értékesítésre. 

 

A Képviselőtestület 2012. augusztus 22-i ülésén: 

 Dr. Szentes János Mihály nyugalmazott 

háziorvos részére „Tiszaörs Közszolgálatáért-

Egészségügy” kitüntető címet adományozott. 

 

 Döntést hozott arról, hogy a fizetési nehézségek 

ellenére ne történjen osztályösszevonás a 

tiszaörsi tagintézmény alsós osztályaiban. 

 Támogatta az „Innovatív iskolák fejlesztése” c. 

pályázaton történő részvételt. 

 

 Beiskolázási támogatást biztosított a 

tankönyvért teljes árat fizető, a helyi általános 

iskolába járó gyermekek részére. 

 Döntött a vágóhíd melletti önkormányzati 

terület telekhatár-rendezéséről. 

 

A Képviselőtestület 2012. szeptember 4-én határozatot 

hozott az önhibájukon kívül hátrányos helyzetű  

települések 2012. évi pályázatának (ÖNHIKI) 

benyújtásáról. 

A Képviselőtestület 2012. szeptember 27-én tartott 

rendes ülésén elfogadta az önkormányzat 

költségvetésének 2012. évi I. félévi végrehajtási 

beszámolóját, továbbá 

 

 Értékelte a fogyasztói elégedettséget vizsgáló 

bizottság jelentését. 

 Értékesítésre jelölte a Tiszaörs, Kölcsey út 11. 

szám alatti önkormányzati ingatlant. 

 Tekintettel a Startmunkában jelentkező 

többletfeladatokra, közalkalmazotti 

létszámbővítés engedélyezett. 

 

A Képviselőtestület következő ülését 2012. október 21-

én tartotta, melyen: 

 Csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Ösztöndíjrendszer 2013. évi programjához. 

 Döntött a 644 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú 

ingatlan használati jogának rendezéséről. 

 Jóváhagyta a Dr. Gyöngy Ferenc állatorvossal 

történő megbízási szerződést.  
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A Képviselőtestület 2012. november 8-án tartott 

rendkívüli ülésén elhatározta a Tiszaörs község 

településrendezési eszközeinek módosítását. 

A Testület következő ülését 2012. november 19-én 

tartotta, melyen döntött a Közép-Tiszavidékért 

Munkanélküliségének és Szociális Helyzetének 

javításáért Közhasznú Nonprofit Kft (Tiszaszentimre) 

megszűnéséről, illetve az ivóvízminőség-javító 

pályázathoz kapcsolódó önerő támogatás pályázat 

benyújtásáról. 

A 2012. november 29-én tartott ülésen a 

Képviselőtestület elfogadta az önkormányzat 2012. évi 

költségvetésének háromnegyed éves teljesítésének 

beszámolóját, a 2013. évi költségvetési koncepciót és a 

2013. évi belsőellenőrzési tervet. Ezen az ülésen 

kezdeményezte a rendelkezésre álló folyószámla 

hitelkeret 2013. évi meghosszabbítását.  

A Képviselőtestület törvényi kötelezettségének eleget 

téve elfogadta a Polgármesteri Hivatal Alapító 

Okiratának, valamint az önkormányzat Szervezeti és 

Működési Szabályzatának módosítását.  

Az önkormányzat a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

részére mikuláscsomag készítésére 40.000 Ft-ot 

különített el. 

A Képviselőtestület döntött a 320 hrsz.-ú ingatlan 

vevőjének kijelöléséről, valamint a hulladékdíjak 

módosításáról. 

 

Az egyes napirendekről tájékoztató kérhető a 

Polgármesteri Hivatalban.   

 

Gál Zsuzsanna 

     jegyző 

 

  

Tájékoztatás 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 14. §-a 

2013. január 1-jén hatályba lépő rendelkezése szerint 

közterület, illetve közintézmény nem viselheti  

a) olyan személy nevét, aki a XX. századi 

önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, 

kiépítésében vagy fenntartásában részt vett, vagy  

b) olyan kifejezést vagy olyan szervezet nevét, amely a 

XX. századi önkényuralmi politikai rendszerre 

közvetlenül utal.  

A Ötv. szabályai szerint a közterület elnevezése a helyi 

képviselőtestületek feladata. A törvényi tilalom miatt 

településünkön módosítani kell a Marx út 

megnevezését, a változtatáshoz a döntéshozó a 

későbbiekben a lakosságtól kér javaslatot. 

 

Gál Zsuzsanna 

jegyző 

 

Ádventi és Karácsonyi Szentmisék 

Rendje Tiszaörsön 
 

 

2012. DECEMBER 16-án (VASÁRNAP) 

Reggel 8 órakor ünnepi (örvendező vasárnap, advent 3. 

vasárnapja) szentmise, a rózsaszín gyertya meggyújtása 

 

 

2012. DECEMBER 18-án (KEDD) 

Reggel 6 órakor hajnali – rorate – szentmise 

 

 

2012. DECEMBER 23-án (VASÁRNAP) 

Reggel 8 órakor ünnepi szentmise ádvent 4. 

vasárnapján, a 4. lila gyertya meggyújtása  

 

 

2012. DECEMBER 24-én (HÉTFŐ) 

Este 10 órakor Karácsony esti szentmise, előtte fél 10-

től pásztorjáték 

 

 

2012. DECEMBER 25-én (KEDD) 

Reggel 8 órakor Karácsony napi ünnepi szentmise 

 

 

2012. DECEMBER 30-án (VASÁRNAP) 

Szent Család vasárnapján reggel 8 órakor ünnepi 

szentmise, jubiláló házasok köszöntése 

 

 

2012. DECEMBER 31-én (HÉTFŐ) 

Este fél 6-kor év végi hálaadó ünnepi szentmise 

 

 

2013. JANUÁR 1-én (KEDD) 

Reggel 8 órakor Új Évi ünnepi szentmise 

 

 

 

 

 

Minden tiszaörsi lakosnak áldott, 

békés, szeretetteljes 

karácsonyt kíván 

Tiszaörs Község Képviselőtestülete 

 

  

http://www.optijus.hu/loadpage.php?dest=OISZ&twhich=175619#sid256
http://www.optijus.hu/loadpage.php?dest=OISZ&twhich=175619#sid256
http://www.optijus.hu/loadpage.php?dest=OISZ&twhich=175619#sid256
http://www.optijus.hu/loadpage.php?dest=OISZ&twhich=175619#sid36352
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Tiszaörs Képekben 

 

 

 
Az újszentmargitai Borisszák Nótaegyesület előadása a 

szüreti bálon. 

 

 
A Boróka Bagázs a szüreti bálon. 

 

 
Kreatívkodás a Mikulás ünnepség után. 

 

 

 

 
2012. december 8-án a Perspektíva Mikulás 

megajándékozza a gyerekeket. 

 

 
A kicsik és nagyok nagy örömmel vették át a 

csomagokat. 

 

 
A Póruljárt krampusz a gyerekek szerint is falánk 

természetű. 

 

 
A Bibuczi Meseszínház előadásának záródala óriási 

tapsvihart aratott. 


