közül milyen feladatra hány főt és hány
órában tud foglalkoztatni. Elindult a számolás
és megszületett a döntés. Tudom, sokan azt
gondolják, a testület dönt és kész! Tudniuk
kell, mindenki nehezen éli meg azokat a
pillanatokat, amikor felmondásról,
végkielégítésről beszélünk, döntünk, és
mondjuk el az érintetteknek, hogy sajnos a
munkáját tovább nem ő látja majd el. Ezek a
döntések nem teszik népszerűvé az embert, és
bár én nem törekszem mindenkin átgázoló
népszerűségre, nagyon nehéz szívvel
közöltem a tényeket az érintett dolgozóinkkal.
Nagy újság volt az is, hogy 2000 fő alatti
lélekszámú településeknek közös
polgármesteri hivatalt kell létrehozni. A mi
testületünk úgy gondolta, hogy Tiszaigarral
szeretne közös hivatalt létrehozni, mivel annyi
közös dolga van a két településnek. Először is
alig 4 km választ el bennünket egymástól,
közös az ivóvizet biztosító kút, közös volt a
védőnői szolgálat, ide járnak az igari lakosok
fogorvoshoz, takarékszövetkezetbe, és nem
utolsó sorban 2011 januárjától örsi dolgozók
intézték a tiszaigari polgármesteri hivatal
pénzügyeit is. 2012 januárjában meg is
kerestük a polgármester és jegyző urakat, akik
elmondták, hogy nem zárkóznak el a közös
hivatal létrehozásától, de még korainak
találják, hogy erről értekezzünk, illetve
kifejtették, hogy a két település közelsége
hátrányosan érintheti Tiszaigar önállóságát.
Teltek a hónapok és Tiszaigar az „ágyúit
Tiszaörsre irányította” (polgármester urat
idézve), mai napig nem világos, hogy mikor,
mi célból és főleg mi vagy ki miatt indult el az
ellenséges hangulat. Végül is 2013
januárjában közölte Tiszaigar
képviselőtestülete, hogy csak abban az esetben
hajlandóak közös hivatal létrehozására, ha a
központ Tiszaigar lesz. Úgy gondolják, hogy a
tiszaigari emberek igyekvőbbek az örsieknél.
Annak idején, a közös tanács és
termelőszövetkezet felbomlása után Igar
nagyon rosszul járt (legalábbis Ők így érzik),
most nem fognak Örs után kullogni.
Testületünk úgy döntött, hogy nem akar
semmi rosszat ráerőltetni a szomszédos

Kellemes Húsvéti Ünnepeket
kívánunk minden kedves tiszaörsi
lakosnak
Tiszaörs Községi Önkormányzat
Képviselőtestülete

Önkormányzati Hírek
Kedves Tiszaörsiek!
Személy szerint annyira nem vártam a 2013-as évet,
hogy nem bántam volna, ha december 31. után rögtön
2014 köszöntött volna be. Alapjában véve nem
kedvelem a 13-as számot, és ebben gondolom többen
is egyet értenek velem. Sajnos azonban az élet nem
ilyen egyszerű, és nem is kívánság műsor, ezért végig
kell küzdenünk ennek az évnek a mindennapjait és
kihozni belőle a lehető legjobbat. Most az
önkormányzat egyik szeme sír és a másik nevet!
2012 decemberében településünk is
adósságkonszolidáción esett át, Tiszaörs
település, folyószámla hitelkeretének
összegéig (27 millió Ft) kapott támogatást,
ezen kívül további 14 millió Ft ÖNHIKI-ben
részesültünk. Mindez nagy örömre adott okot,
ezért nevet az egyik szemünk.
Az újév indulásakor világossá vált, hogy a
finanszírozási rendszerünk alapjaiban változik
meg, már csak a kötelezően vállalt feladataink
ellátására kapunk némi támogatást, ezért sír a
másik szemünk. Ez annyit jelentett, hogy a
testületnek végig kellett gondolnia, a 12 fő
közalkalmazott
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településre, így írásban megkerestük
Tiszaszentimre képviselőtestületét (akiknél
elég igyekvőnek számítunk) és 2013. március
1-vel közös hivatalt állítottunk fel. Remélem,
most már megnyugszanak a kedélyek, mi
őszintén gratulálunk Nagyiván és Tiszaigar
„házasságához”, eddig sem és ezután sem
fogunk irigykedni egyéni és közös sikereikre.
Nagy öröm és egyben nagy felelősség
számunkra a START munkaprogram is.
Ebben az évben szintén több fejlesztésre lesz
lehetőségünk és remélem Tiszaörs közössége
meg fogja tapasztalni ennek a projektnek
előnyeit. 1,5 millió Ft-ért vásárolta meg
önkormányzatunk a régi daráló épületet, mely
osztatlan közös tulajdon volt. Az egyik épület
részt le kell bontani, mert össze van dőlve, a
másik épület (korábbi terménytároló)
megfelelő állattartásra. Ezen a területen
szeretnénk a gépeink számára egy színt
elkészíteni.
A karácsonykor született malacokat
leválasztottuk, elmondhatjuk, hogy 21 süldőt
nevelnek gondozóink a Rákóczi úti
telepünkön, a kocák újra vemhesek.

A fóliában elindult a trágyatalpas
palántanevelés, a nagy hidegben dupla fóliával
védték dolgozóink a kis növényeket. Az
örökös hóesés gátolja a kertészeti munkák
beindulását. Már nagyon várjuk a tavaszt, a jó
időt.
Vízügyi szakember irányításával az idei évben
rendbe kell tenni a település vízelvezető és
szikkasztó árkait egyaránt. A lakóházak előtti
árkokban fa, cserje nem lehet, illetve a
megfelelő vízelvezetés érdekében az árkok
kitisztítása is elengedhetetlen.
Reméljük, jut elég pénz és munkaerő a járdák
kijavítására is. Az aszfaltozós brigád fő
feladata 2013-ban a főutak melletti járhatatlan
járdaszakaszok helyrehozása lesz.
Bizonyára többen tapasztalták, hogy a
Szekérsöröző melletti tér új arculatot kapott.
Itt került elhelyezésre az a harangláb, mely az
1848-as szabadságharcnak állít emléket. A
harangláb és a padok is a téli startmunkában
dolgozó emberek keze munkáját dicsérik.
Szerettük volna, ha a március 15-i ünnepség
alkalmával felavatásra kerül a tér, de az
időjárás közbe szólt.

20 darab kiskecske született, 8 darab gida és
12 gödölye. A választásuk húsvét utáni héten
lesz, és elkezdődik a fejés és a tejtermékek
készítése.
Megérkezett a 200 darab Lohman tojóhibrid,
újra beindul a tésztakészítés. Az előző évi
tyúkokat (92 darab) dolgozóink levágták, a
hús a konyhára került.
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Már az is nagy öröm volt, hogy a színvonalas
műsor bemutatásra kerülhetett.
Sajnos nem volt áram, a zenei anyag is
aggregátor segítségével működhetett. Ezúton
szeretném megköszönni a szereplőknek a több
héten át tartó felkészülést, és az ünnepségen
való helytállást.

A nézőtér zsúfolásig megtelt, sokan voltak kíváncsiak
a „kis sztárokra”, a társulás óvodáiból is jöttek
óvónők. A produkciók jól sikerültek, a gyerekek
ügyesek voltak, melyet a közönség sok-sok tapssal
jutalmazott.
A finálé után minden fellépő megkapta a csomagot
és a plüssfigurát.
Tombolasorsolással zárult a délután, melynek
nyereményeit ezúton szeretnénk a felajánlóknak
megköszönni.
A rendezvény bevétele 120000.- Ft lett, melyet
kirándulásra és óvodai játékokra fordítunk.
Az óvodai Farsangot a csoportszobákban tartottuk
meg febr. 8-án. Minden ovis jelmezbe bújt, egész nap
viselhette azt. Mindkét csoport verssel, dallal űzte el a
telet. Eszem-iszom, dínom-dánom jellemezte ezt a
napot.
Óvodánkba 8 nagycsoportos gyermek jár, akik
február hónapban megkapták az óvodai
szakvéleményt, mellyel a szülők beírathatják őket az
Ált. Iskola 1. osztályába. Ezek a gyerekek márc. 12én Gergely napján /mely hagyományos iskolatoborzó
nap/ ellátogattak a jelenlegi 1. osztályba, ahol
találkozhattak régi csoporttársaikkal és
ismerkedhettek az ottani élettel.
Márc. 14-én minden óvodás gyermek a saját
készítésű zászlóval, kokárdával a Hősök kertjében
emlékezett meg az 1848-as Szabadságharc hőseiről.
Nagyon várjuk a jó időt, hogy minél több időt
tölthessünk a szabadban.

A képviselőtestület döntése értelmében
falugyűlésre április 26-án (péntek), este 6
órakor kerül sor a művelődési házban, melyre
tisztelettel hívjuk és várjuk Tiszaörs
lakosságát. Mindenki számára lehetőség nyílik
face to face beszélni a problémákról, a legjobb
mindig, ha első kézből értesülünk az
eseményekről és őszintén nyilváníthatunk
véleményt.
Bodonné Gyöngy Erika
polgármester

ÓVODAI HÍREK
2012. Karácsonyán tudtuk meg, hogy óvodánk is
kap pályázat révén új bálás kazánt. Nagyon örültünk
és vártuk annak beüzemelését, mely januárban meg is
történt.
A 2013-as évet keresgéléssel, gyűjtögetéssel
kezdtük, a Tátikára válogattuk a zeneszámokat. A
második héten összeállt mindkét csoport műsora,
melyre nagy lelkesedéssel készültek a gyerekek.
A fellépés hetében már a tornateremben felállított
színpadon próbáltunk, igen foghíjas létszámmal, de a
hiányzókat is behozták a szülők, nagyszülők.
Február 16-án elérkezett a várva várt nap. Kicsik és
nagyok egyaránt nagy izgalommal készülődtek,
várták, mikor lesz övék a színpad. A színfalak mögött
az óvó nénik és dadus nénik a forgatókönyvet nézték,
hogy melyik „tátogót” mikor és milyen ruhába kell
átöltöztetni.

Mondóka
Sándor, József, Benedek
hoz majd meleget, eleget.
Sándor, a vándor,
télből lépked,
lába nyomán a fű megéled.
József, a jámbor,
szellőn nyargal,
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erdőn-mezőn át tavaszi dallal.
S mit tesz a bajszos Benedek?
Zsákból meleget ereget.
Kulcsár Ferenc

Tiszaörsi iskolások a Fővárosi
Nagycirkuszban
Hagyomány intézményünkben, hogy a Tiszaörsi
Balkay Pál Művelődés és Oktatásfejlesztő Alapítvány
1%-os adományaiból tanulóink részére kirándulást
szervezünk. /Sajnos ez az összeg évről-évre kevesebb,
ezért idén kipótoltuk az András napi bál bevételéből./
Eddigi élményeinket színházlátogatások alkalmával
szereztük, most viszont a Fővárosi Nagycirkusz
színvonalas produkcióját tűztük ki célul, melynek
címe Magyar Cirkuszcsillagok.
Vidám csapattal 2013. március 6-án reggel indultunk
Budapestre, hogy délelőtt megtekinthessük a
Parlament épületét és végigsétáljunk a Duna parton.
A Hősök terére Kis-földalattival jutottunk el. Ez a
program tervezett része volt, hiszen tanulóink nagy
része vonattal sem utazott, nem hogy budapesti
tömegközlekedési eszközzel.

Légrádi Józsefné

Tájékoztató
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény hatályba lépésével
önkormányzatunk 2013. március 1-jétől nem tarthat
fenn önálló polgármesteri hivatalt. A közös hivatal
sajátossága, hogy több települési önkormányzat
döntéseit készíti elő, hajtja végre, természetesen az
egyes települések önállóságának megőrzésével.
A tárgyalásokat követően a Tiszaszentimre Községi
Önkormányzat Képviselőtestülete és Tiszaörs
Községi Önkormányzat Képviselőtestülete közös
önkormányzati hivatal fenntartásáról döntött.
A közös hivatal elnevezése:
Tiszaszentimrei Közös Önkormányzati Hivatal
(székhelye: 5322 Tiszaszentimre, Hősök tere 7.)
A kirendeltség elnevezése:
Tiszaszentimrei Közös Önkormányzati Hivatal
Kirendeltsége (5362 Tiszaörs, Hősök tere 5.)
A tiszaörsi lakosok ügyeinek intézése a
kirendeltségen történik.
Ügyfélfogadás helye: Tiszaörs, Rákóczi út 7.
Ügyfélfogadás ideje:
Hétfő
07.30 – 12.00 óra 13.00 - 16.00 óra
Kedd
07.30 – 12.00 óra
Szerda
nincs
Csütörtök
07.30 - 12.00 óra 13.00 – 17.00 óra
Péntek
07.30 - 12.00 óra

Délután egy órakor már mindenki szívesen fogadta
az ebédet. Jól bevált rendszer az egész napi
hidegélelem, így a konyha jóvoltából a gyermekek
egységes napi háromszori ellátásban részesültek, ami
bőségesen elegendőnek bizonyult, minden igényt
kielégített.
Az előadás világhírű magyar művészek zenés,
táncos, akrobatikus elemeket tartalmazó számaiból
épült fel. Nagy sikere volt az egzotikus állatokat és
lovas számokat felvonultató bemutatóknak.
Olyan gálaműsort tekinthettünk meg, mellyel a
Fővárosi Nagycirkusz már bejárta a világot, jogosan
népszerűsítve tehetséges művészeit. /Javaslom,
interneten tekintsék meg az elérhető részleteket./
A gyermekek véleményéből kiindulva, jó választás
volt a cirkuszi előadás megtekintése, életre szóló
élményekkel gazdagodtunk.
Az iskola tanulói és dolgozói nevében szeretném
megköszönni mindazoknak a hozzájárulását

A közös hivatal vezetője Juhászné Papp Irén jegyző, a
kirendeltség vezetője Gál Zsuzsanna aljegyző.
A kirendeltség munkatársai változatlan munkakörben
állnak a lakosság rendelkezésére.
Gál Zsuzsanna
aljegyző
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(alapítvány, bál, szülők) mely lehetővé tette
kirándulásunkat.

Koszta Erik 4. osztály:
Csatadal

Zabolai Sándorné
tagintézmény-vezető

Hé, emberek, álljatok fel,
mert a nemzet nem veszhet el!
Nézzünk szembe az ellenséggel,
szívünkben győzelmi reménnyel!
Szép hazám, mi megvédünk,
mert te vala minden fényünk!
Esküszöm, hogy nem engedlek,
elvenni az ellenségnek!

Iskolásaink remekei
Az alsó tagozatban már első osztálytól elkezdjük
fejleszteni a gyermekek szóbeli kifejezőképességét.
Szókincsüket bővítjük, példát adunk a választékos
beszédre.
Évfolyamonként a megfelelő szinten alakítjuk
tudásukat, mire elérik a 10 éves kort, azaz a 4.
osztályba jutnak, már alkalmuk nyílik sokrétű, és
izgalmas feladatok megoldására is.
Érzékeny és fogékony tanítványainkra büszkék
vagyunk. Szeretnénk az Örsi Újságban néhány
munkájukat bemutatni.
Több tanuló alkalmas arra, hogy publikáljuk írását,
most elsőként Bézi Bianka leíró fogalmazását
olvashatják, Tiszaörs központjáról, valamint Koszta
Erik költői vénáját is csillogtathatja, így a Csatadal
című versét és egy tájleíró fogalmazását tekinthetik
meg, A legszebb táj címmel.
Legyünk büszkék tehetséges falubeli gyermekeinkre!

Minden évszázadban egyszer,
támadt minket egy másik nemzet,
még most is harcolunk velük,
itt az idő, hogy őket legyőzzük!
Szép hazám, mi megvédünk,
mert te vala minden fényünk!
Esküszöm, hogy nem engedek,
elvenni az ellenségnek!
Ez az ország a magyaroké,
nem pedig az ellenségé!
így hát nem hagyjuk elvenni,
s magunkat sem hagyjuk legyőzni!
Szép hazám, mi megvédünk,
Mert te vala minden fényünk!
Esküszöm, hogy nem engedlek,
elvenni az ellenségnek!

Bézi Bianka 4. osztály:
Szülőfalum, Tiszaörs

Elvesztett harcok sora volt eddig,
lemészároltak mindenkit.
De azt mi nem engedhetjük,
hanem őket most legyőzzük!
Szép hazám, mi megvédünk,
mert te vala minden fényünk!
Esküszöm, hogy nem engedlek,
elvenni az ellenségnek!

Be szeretném mutatni szülőfalum központját.
Ha az iskolám kapujába kiállok, egy park tárul
a szemem elé, s az előtt egy járda fut. Mellette egy
szép kert, melyben rózsák és árvácskák növekednek.
Az első világháborús emlékművet minden év
márciusában saját készítésű zászlókkal tiszteljük meg.
Az emlékszobrot hosszan ágaskodó sövény öleli
körül. Nem messze a parktól a Trianoni emlékmű
leledzik. A kőhalom közepéből egy kereszt nyújtózik
ki. Mellette egy magasan lobogó zászló található,
amely piros, fehér, zöld színektől pompázik. Előtte
kövekkel és sóderrel kirakott járda húzódik, előtte a
34-es főút kanyarog. Azután a katolikus templomunk
lelhető. A létesítmény előtt két szobor áll, melyek
Máriát és Józsefet ábrázolják, előttük kiskertek
virágzanak, amelyeket kiskerítés vesz körül. Több
mint 200 éves templomunk a környéken található
legnagyobb katolikus épület.
Véleményem szerint az emlékeket, a felújított
buszmegállót és a templomot egybevéve a falunk
legcsodálatosabb ékkövei.

A magyar földön magyar vér folyt,
minden halál a hazáért volt.
De most már felkerekedünk,
s az ellenséggel szemben mi győzünk!
Szép hazám mi megvédünk,
mert te vala minden fényünk.
Esküszöm, hogy nem engedlek,
elvenni az ellenségnek!
Hé emberek, örüljetek!
Kiűztük az ellenséget.
Vígan ünnepelnek a magyarok,
mert a zászlójukon lebeg, hogy:
„Szép hazánk mi meg is védtünk,
mert te voltál, vagy, s leszel minden fényünk!
Esküdtem, s nem is engedtelek,
elvenni az ellenségnek!”
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készülnek és egy értékelő lapot töltenek ki, amit a
zsűri tagok mellett a kerttulajdonos is aláír.
Ezek alapján történik az értékelés, az
eredményhirdetésre a tiszaörsi falu napon, 2013.
augusztus 31-én kerül sor.
Tiszaörs legszebb konyhakertjét benevezzük az
országos versenybe.

Koszta Erik 4. osztály:
A legszebb táj
Be szeretném mutatni földünk talán
legbámulatosabb táját.
Ahogy ránézek eme festői szépségű
tájegységre, mámorító érzés tölt el, mely egyre csak
azt sugallja: nincs ennél szebb hely még a
világegyetemben sem. Kezdjük hát a leírást! Ahogy
kinyitom a szemem, először egy kis tó tárul a szemem
elé, melyről kéken csillogva verődnek vissza a
napfény lágyan ölelő sugarai. A túlsó partot világos,és sötétzölden tündöklő, hatalmas méretű fenyőfák
borítják. Némelyik sűrűbb, némelyik ritkább lombbal
rendelkezik. Ha leghátra nézek, megpillantom e hely
legmagasabb pontját, a hegyet, mely büszkén
emelkedik ki a táj gyönyörű panorámájából. Emellett
a képződmény mellett még a fentebbi sorokban
említett gigantikus fenyők is eltörpülnek. Még
elbővülőbbé teszi a hegyet hó borította csúcsa.
Szívem szerinti gondolatok alapján
eldöntöttem: ez földgolyónk gyöngyszem

Reméljük felkeltettük a jóérzésű, szorgalmas
emberek érdeklődését a program iránt.
További információk megtudhatók, és jelentkezési
lap leadható a tiszaörsi önkormányzatnál, 2013.
április 15-ig.
-Balogh JánosnéKertbarát kör elnök

Művelődési Ház és Könyvtár
Jan.5-én 14 órától a Kertbarát Kör tartott
pótszilvesztert tagjainak az iskola ebédlőjében
Jan.19-én a Színház Baráti Kör „A muzsika hangja”
című musicalt tekintette meg az egri Gárdonyi
Színházban. Gyönyörű előadást láttunk. Ajánljuk
mindenkinek!
Jan.25-én a 3.o. tantermében a Magyar Kult. Napja
alkalmából rendhagyó irodalom óra megtartására
kértük Richterné Gál Hedvig pedagógust, ki nagyon
hangulatos óra keretében idézte meg Petőfi Sándor
költészetét. A rendezvényen a Tiszaörsi
Asszonykórus megzenésített Petőfi verseket énekelt.
A február elsősorban a mozgás jegyében
szerveződött. Február 4-től 28-ig heti két alkalommal
fitness foglalkozásokra vártuk az érdeklődőket. A
nyolc foglalkozás a Tisza-tó Nonprofit Kft TÁMOP6.1.2/LHH-)/1-2010-0018 kódszámú” Prevenciós
kompetenciák és programok a Kistérségben” című
projekt testébresztő programjának keretében valósult
meg. A foglalkozásokat az október óta tartó
„Hölgytorna” programunkba építettük be Hodosné
Julika irányításával.
Szerdánkét 17 órától továbbra is várjuk a mozgást
kedvelő örsi lányokat, asszonyokat Hölgytornánkra.
Febr.8-án került sor az októberben indult
pszichológiai előadássorozat befejező részére, amely
veszteségeink feldolgozásában volt segítségünkre. Az
előadásokat mindhárom alkalommal Simon Julia a
karcagi kórház pszichiátere tartotta.
Február 15 –én Nagy Csaba bűvész előadására
vártuk a gyerekeket. Az iskolai SZMK. minden
iskolás részére megvásárolta a belépőt.
Febr. 2-ától heti rendszerességgel folynak a nőklub
próbái. A hagyományos Nőklub bál várható

Kertbarát kör
Kedves tiszaörsi lakosok!
Településünk benevezett „Magyarország legszebb
konyhakertje” programba, mely keretén belül
keressük Tiszaörs legszebb konyhakertjét.
Jelentkezhet az a tiszaörsi lakos, vagy szervezet:
akinek kertjében legalább 5 féle zöldség
növény termesztése folyik,
permetezés esetén permetezési naplót vezet
(legjobb vegyszer nélküli termesztés),
előny a komposztálás, illetve a szerves trágya
használat tápanyag utánpótlás szempontjából,
előny továbbá az esővíz használata
öntözésnél.
Négy féle kategóriában lehet nevezni.
I. Balkon (akinek nincs kertje)
II. Zöldséges kert (család ellátását szolgálja)
III. Vegyes hasznosítású kert (zöldségek
mellett dísznövény is található)
IV. Gyümölcsös kert
A helyi verseny lebonyolítója a Tiszaörsi Kertbarát
Kör lesz. A háromtagú szakértő zsűri két alkalommal
végez kertlátogatást (a versenyben résztvevőkkel
előzetes egyeztetés alapján) május 2-10 és augusztus
10-19 közötti időszakokban. A helyszínen fotók is
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időpontja:ápr.27., melyet már a művelődési házban
tervezünk megtartani.
A Veres Péter Nyugdíjas Klub és a Tiszaörsi
Asszonykórus is heti rendszerességgel próbál.
Ápr.26-án Nóta Ki Mit Tud-on mutatkoznak be
Martfűn.
A Táncházasok jelentős bemutatkozón vannak túl. A
Márc.15-i községi megemlékezést tették
feledhetetlenné táncukkal. Szombatonként továbbra is
várják a néptánc helyi kedvelőit.
Március 28-tól „Tavaszi Szünidei foglalkozásokat
„tartunk:
28 - án – játékos napközis délutánra
29 -én - kreatív húsvéti játszóházba
30-án – Nyuszis mesék délutánjára várjuk a
gyerekeket 14 órától a teleház helyiségébe 14 órától.
Ápr.2-án társasjátékokkal,
Ápr.4-én fejtörőkkel várjuk őket.
Ápr. 6-án újabb színházi előadás várja Színház
Baráti Körünk tagjait. A Szent Johanna című drámát
tekintik meg a Gárdonyi Színházban.
Könyvtárunk a Tiszaörsről elszármazott, jelenleg
Szolnokon élő Jobbágy Dezsőtől kapta ajándékba
„Hogyan lettünk Magyarok:2000 év a Kárpátmedencében” című könyvének két példányát.
Köszönjük a szerző ajándékát!

Konyhai Hírek
Értesítem a Tisztelt Fogyasztókat, hogy a testület
9/2013./ll.7./ sz. önkormányzati határozatával
elfogadta a normaemelési javaslatot, ami azt jelenti,
hogy 2013.március 1-től emelkedtek a térítési díjak.
Ez leginkább az előfizetéses /teljesárú/ ebéd árát
érinti. Az eddigi 608.- Ft helyett 639.- Ft-ot kell
fizetni az étkezést igénybe vevőknek. A szoc. ebédek
árai, egyenlőre nem változnak.
Ezúton értesítem a lakosságot, hogy tavasztól a
konyha a helyben megtermelt zöldséget és
gyümölcsöt is megvásárolja, a megadott feltételek
mellett. Ehhez az kell, hogy Önök "kistermelő"-k
legyenek.
Az önkormányzat segít abban, hogy ez a feltétel ne
legyen akadály senki számára, mivel az
önkormányzat "Start program"-ja nem tud mindent
megtermelni a konyhára, ezért szeretnénk a
lakosságot bevonni a termelésbe. Azt, hogy milyen
zöldségre, gyümölcsre, valamint milyen
mennyiségben van szükségünk, azt az érdeklődők
számára elmondom, ha felkeresnek a konyhán, illetve
az irodában, ami jelenleg a hivatal épületében van.
Ezzel is szeretnénk azok nyári jövedelmét
kiegészíteni, akik a kertjükben többlettermelést
végeznének.
Várom jelentkezésüket legkésőbb 2013. április 15.
hétfőn délután négy óráig.
Köszönettel:
Ugró Zoltánné
élelmezésvezető

Szakácsné Csurgó Erzsébet
könyvtáros

Felhívás Nyúltartóknak!
Szakmai fórumot szervez Tiszaörs Községi
Önkormányzat tapasztalattal már rendelkező és a
nyúltenyésztés iránt érdeklődő lakosoknak.
A program során szakmai előadást hallhatunk,
tapasztalatokat cserélhetünk, hagyományos és
különleges nyúlételeket kóstolhatunk.
A szakmai program célja, hogy a tiszaörsi
nyúlállomány kibővüljön és a hasznosítás szélesebb
körű legyen.
Ahhoz, hogy igazán magas átvételi árat tudjunk
elérni, összefogásra van szükség, mivel a vágóhíd
csak nagyobb létszámú vágó nyúl esetén biztosítja a
közvetlen átvételt. Így sikerülne, hogy a termelőtől
egyenesen a vágóhídra juttassuk az állományt, ez által
a felvásárlói jutalék is a gazdát illeti meg.

Véradás
2013. április 15. (hétfő) Teleház
830-1030-ig
Kérjük hozza magával Tb kártyáját, személyi
igazolványát és ha van Véradó igazolványát.
Megjelenését előre is köszönjük!

A rendezvényre minden érdeklődőt szeretettel
várunk!

Időpontja: 2013. május 10. (péntek) 17 óra.
Művelődési Ház

Veres Attiláné
helyi szervező

Szervezők
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Tiszaörs Képekben

Iskolások Farsangja!

Ovi Farsang!

ÖNO felújítása.

Boróka Bagázs a március 15-i megemlékezésen.

Szorgos ujjak készítik a csigatésztát.

Havas március.

Külön köszönet a képekért a lelkes
internet felhasználóknak!
Szerkesztő
8

