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Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját
2013. augusztus 31-én szombaton
900 órától
a Sportpályán
megrendezésre kerülő
II. Tiszaörsi Veterán Különleges Járművek Találkozójára és
Gasztronómiai Fesztiválra.
(Részletes program az újság hátoldalán.)

Tiszaörs Községi Önkormányzat

Önkormányzati Hírek
Tájékoztató
Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselőtestületének döntéseiről
A Képviselőtestület 2013. július 23-án rendkívüli ülést tartott. A tanácskozásra a Tiszaörs-Fürdőn
működő kút, szivattyújának leállása miatt volt szükség.
Döntés nem született, mert a megalapozott határozathoz szükséges összes információ, nem állt a testület
rendelkezésére.
A 2013. július 26.-i ülésen hozott döntések az alábbiak voltak.
A Képviselőtestület
• elfogadta a település Helyi Esélyegyenlőségi Programját.
• jóváhagyta a Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás megállapodásának felülvizsgálatát.
• a Tiszaörs-Fürdőn kialakult - kutat érintő - problémával kapcsolatban további információgyűjtést
rendelt el.
• szándéknyilatkozatot fogalmazott meg egy szociális szövetkezet létrehozására vonatkozóan.
Az egyes napirendekről részletes tájékoztató kérhető a Tiszaszentimrei Közös Önkormányzati Hivatal
Kirendeltségén.
Gál Zsuzsanna
aljegyző
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START Munkaprogram Hírei
A nyár legmelegebb hetei köszöntöttek ránk, melyet nem csak mi,
hanem az állatok, és a növények is nehezen viselnek. Minden nap
már a kora reggeli órákban megkezdődik a locsolás az ÖNO
udvarán lévő kertünkben, valamint a közterülteken lévő
virágágyásoknál.
Folyamatos a Kápolna, a régi temető és a templom környékének
gondozása, a fű lenyírása.
Tovább folytatódott a szezonális
zöldségek,
gyümölcsök
betakarítása, többek között cékla, cukkíni és lecsó került befőzésre,
melyet a konyhán hasznosítanak a későbbiekben.
Állatállományunk tovább szaporodott, az elmúlt hónapban 20 kismalac
született. Konyhánkra három
hízó és több mint 30 nyúl
került levágásra.
Az elmúlt hónapban befejeződtek a régi daráló épületének
felújítási munkálatai, így ha az épületet körülvevő kerítés is
elkészül, a kecsék átszállításra kerülnek.
A közúthálózat karbantartása programban résztvevők a Rákóczi
út egyik legforgalmasabb járdaszakaszát újították fel csaknem
200 méter hosszan. Nagy szükség volt a felújításra, hiszen a
Rózsa út felőli járdaszakasz már-már használhatatlan volt. Köszönet illeti az ott lakókat a munkálatok
alatt tanúsított türelmükért, segítségükért.
Ebben a hónapban is folytatódott a belvízprogram keretén belül a
belterületi árkok karbantartási, tisztítási munkálatai, az árkok kiszintezése,
kiásása.
A száraztészta és kecskesajt
előállító üzemünkben folyamatos
a termékek előállítása illetve
árusítása továbbra is várjuk a
kedves vásárlókat szerdai és
pénteki napokon a piactéren,
valamint a volt Szakiskola
épületében.
Mivel az elmúlt évben sikerült a
közintézmények fűtésrendszerét bálás kazánra kicserélnünk, így a
mezőgazdasági programban résztvevők a hónap folyamán közel
7000 db szalmabálát szállítottak az iskola mögött lévő
sportpályára, az óvodában lévő bálatárolóba, az ÖNO udvarára,
illetve a régi daráló épületéhez. A szalma nagy részét helyi
gazdálkodóktól kaptuk, amit nagy tisztelettel megköszönünk. A
bálázást közmunkásaink végezték a saját bálázó gépünkkel.
Hamarosan elkészül a sportpályán a Start Munkaprogramban résztvevő asztalosaink által az a fedett
színpad is, mely hasznos lesz a későbbiekben a szabadtéri rendezvények alkalmával.
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Jelentős fejlesztések településünkön
Jelentős fejlesztéseknek lehetnek tanúi
a településünkön élők, hiszen két
nagyobb beruházás is a végéhez
közeledik. Pályázat adta lehetőséget
kihasználva a Tiszafüred Kistérség
Többcélú Társulása 2010. évben nyert
támogatást az Új Magyarország
Fejlesztési
Terv
Észak-Alföldi
Operatív
Programhoz
benyújtott
„Közösségi közlekedés fejlesztése a
Tiszafüredi kistérség településein”
című
ÉAOP-3.1.4/B-2010-0003
kódszámú projektjéhez. A pályázat
célja
a
Tiszafüredi
kistérség
településein a közösségi közlekedés
összehangolása. Ennek érdekében 8
településen közel 60 buszmegálló
építésére,
buszöböl
felújítására,
kialakítására került sor. Településünkön ezen pályázat keretén belül 5 buszmegálló és a hozzá tartozó
buszöböl épült az elmúlt hónapokban. A 8 településen megpróbáltak egységes arculatot teremteni, így a
már korábban Tiszaszentimrén megépített buszvárókhoz hasonlót terveztek a pályázatban résztvevő
településekre is. A közel 200 millió forintos fejlesztéssel az egyik leghátrányosabb helyzetű kistérség
lakóinak életminőségét kívánják javítani.
Hasonló pályázati forrásból valósulhatott meg a Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás Szociális
Szolgáltató Központ, vagy ahogyan a helyiek nevezik, az ÖNO felújítása. A fejlesztés a Tiszafüred
Kistérség Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központja által megpályázott ÉAPO-4.1.3/A-11-20120065. kódszámú „Szociális alapszolgáltatások fejlesztése a Tiszafüredi kistérség 4 településén”
elnevezésű projekt útján valósulhatott meg. Mint ahogy a projekt címéből is adódik, négy település
közösen pályázott közel 150 millió forint támogatásra. Tiszaörs és Tiszaigar a már meglévő szociális
intézményének felújítására, infrastrukturális fejlesztésére, a működéshez szükséges eszközök
beszerzésére, Tomajmonostora új intézmény építésére, Tiszaroff pedig ételszállító autó beszerzésére
fordítja a pályázati összeget.
Tiszaörsön ez év januárjában
kezdődtek a munkálatok, a főfalakig
visszabontották a régi épületet,
feltöltötték a süllyedést okozó
pincét. Új födém és tetőszerkezet
készült,
korszerűsödött
az
elektromos hálózat, a fűtés rendszer.
A nyílászárók teljes cseréje is
szükségessé vált, illetve az épület
komplex
akadálymentesítése is
megtörtént.
A
napokban
szerkezetileg teljesen elkészült az
épület, a teljes átadás, illetve a
beköltözés
szeptember
végén
várható.
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Bükkszentkereszti Gyógynövénynapok
2013. július 21-én a Bükkszentkereszti Gyógynövénynapokon járt a tiszaörsi Kertbarát Kör kicsiny, ám annál
lelkesebb csapata. Kalandos utazás után érkeztünk Magyarország egyik legmagasabban fekvő településére, a festői
szépségű, tiszta levegőjű kicsiny falucskába, Bükkszentkeresztre. Itt él ugyanis Szabó Gyuri bácsi, vagy ahogy
mindenki ismeri, a bükki füvesember, aki az ezredfordulón különös értéket alkotott. Bükkszentkereszt határában
található füvészkertjébe több mint hatvan féle gyógynövényt ültetett, hogy megőrizze a lassan feledésbe merülő
népi gyógyászat növényeit. Kis csapatunk is látogatást tett Gyuri bácsi gyógynövény kertjében, ahol a
gyógynövények termesztésének, felhasználásnak módjáról hallhattunk hasznos információkat képzett túravezető
szakemberektől.
Megkóstolhattuk
a
híres
Györgyteákat
is,
melyek
egészségmegőrző hatásukon túl rendkívül finomnak is
bizonyultak. A nap folyamán remek előadásokat hallgathattunk
többek között Böjte Csaba ferences rendi szerzetestől, aki a
munkájáról, a hivatásáról, a szeretet erejéről beszélt, illetve több
alkalommal is nyílt tanácsadást tartott Gyuri bácsi és
lánya, Lopes-Szabó Zsuzsa, akik konkrét betegségek kezelésének
lehetőségeit mutatták be a gyógynövények segítségével. A
rendezvény háziasszonya Kertész Zsuzsa az ismert rádió- és
televízió bemondó volt.
A szakmai előadásokon túl szűrővizsgálatokon és tanácsadásokon
is részt vehettünk, valamint összemérhettünk tudásunkat a
gyógynövény felismerő játékban, ahol kis csapatunk tagjai
rendkívül tájékozottnak bizonyultak, hibátlanul kitöltötték a feladatlapot, így nyereményként gyógyteákat vihettek
haza. A gyönyörű bükki kis falucska főutcáján egész napos kirakodóvásár várta a látogatókat, ahol kézművesek,
iparművészek munkáin túl tájjellegű és gyógynövényből készült ételek és italok, valamint a falu lakóinak házi
finomságai és vendégszeretete várta a rendezvény részvevőit.

Magyarország legszebb konyhakertje
Ebben az évben településünk is részt vett a
Magyarország
legszebb
konyhakertje
2013.
elnevezésű pályázatban. A kezdeményezés Karcagról
származik, de mára már országos méreteket öltött. A
pályázatot meghirdető nyitórendezvényen Fazekas
Sándor vidékfejlesztési miniszter elmondta, hogy „a
legszebb konyhakertek versenye tiszta, nemes
versengés, nemcsak egymással, hanem az egekbe törő
élelmiszerárakkal is”. A program céljaként tűzték ki a
lakosság ösztönzését arra, hogy saját, rokonai vagy
barátai udvarán alakítson ki és termesszen maga és
családja számára minél több konyhakerti növényt. A
kiskertek
tulajdonosai
2013.
április
15-ig
jelentkezhettek a helyi önkormányzatnál a pályázaton
való részvételre. Az elvárások között szerepelt
egyebek mellett, hogy minimum 5 különböző
konyhakerti növényt termesszenek, a kert rendezett
környezetben helyezkedjen el, valamint a megtermelt
zöldségek minősége
megfelelő legyen. Az
eredményhirdetésre 2013 őszén kerül sor.
Tiszaörsön 13 család indult a pályázaton, többségében
konyhakertekkel, egy család gyümölcsössel. A helyi
értékelésében a Tiszaörsi Kertbarát Kör tagjai vettek
részt, akik két alkalommal járták végig a kerteket.

Általánosságban elmondható, hogy településünkön
eredményesnek bizonyult a mozgalom, hiszen
kertenként
átlagosan
15-20
féle
zöldséget
termesztettek a tulajdonosok. A gyakorlott
kerttulajdonosokon kívül nagy öröm volt számunkra,
hogy kezdő, fiatal, kisgyermekes családok is
beneveztek a versenybe, a legfiatalabb versenyző 27,
a legidősebb 77 éves volt. A kertlátogatások során
felhívtuk a figyelmet a komposztálás és az öntözés
fontosságára, valamint ösztönözni kívántuk a
tulajdonosokat, illetve a lakosságot is arra, hogy
szerezzék meg a kistermelői minősítést, hiszen a
család számára felesleges zöldséget, gyümölcsöt így
értékesítve bevételi forrásuk is származhat belőle.
Összességében
elmondható,
hogy
minden
kerttulajdonos lelkiismeretesen, szabályosan vett részt
a versenyben, büszkén mondhatja el minden
kerttulajdonos, hogy nem csak egészséges, de saját
maga által megtermelt friss zöldséggel és gyümölccsel
láthatja el családját.
Balogh Jánosné
Tiszaörsi Kertbarát Kör elnöke

4

Nyári Gyermektábor
Tiszaörsön már hagyománnyá vált a Perspektíva Egyesület nyári gyermektábora. Idén Poroszlón
vehettünk ebben részt.
A tábor első programja a tiszafüredi fürdő volt. Szerencsénkre a nap
is kisütött. Bizonyára mindenki élvezte a vízi pisztoly csatákat,
pancsolást. A fürdő után a poroszlói Gyermek és Ifjúsági Szállóba
indultunk. Csomagjaink már hamarabb ott voltak, mint mi, így nem
kellett cipekednünk. Az az napi (keddi) délutánunk és esténk szabad
volt.
Szerda reggel történt a csapatválogatás. Minden csapat neve a Hét
vezér egyikét kapta majd minden csapat megalkotta a saját
menetlevelét, zászlóját. Délután a poroszlói templomokat és
Poroszlót ismerhettük meg.
Csütörtökön reggeli után az ÖKO Centrumba indultunk. Nagy ámulatba ejtett minket az akvárium,
melyben több nagyobb hal is volt. Természetesen nem
maradhatott ki a 3D-s mozi, a vidraetetés, vízi játszótér, és a
kilátó sem, ahonnan az egyik oldalról a települést nézhettük,
másik oldalról pedig a tájat figyelhettük. Ebéd után a
csendes pihenő következett. Akiknek még volt kedvük, azok
kézműveskedhettek. Estefelé csónaktúrára indultunk, ahol
nem volt más teendőnk, mint figyelni a madarakat,
növényeket és élvezni az utat. Vacsora után néptáncoltunk,
majd karaokéztunk.
Pénteken délelőtt az „1 perc és nyersz” TV műsor
feladataival ismerkedtünk. Ebéd után a szabad strandra
indultunk, ahol szintén egy jót pancsoltunk. Késő délután
egy kis pecázásra indulhatott jó pár ember. A tábor utolsó estéjére maradt a tábortűz. Biztosan várta már
ezt mindenki, hisz ilyenkor adják elő műsorukat a csapatok vagy
barátok. Az egyik történet meghallgatása közben megjelentek a
mocsárjáró szörnyek, de ez csak afféle utolsó esti tréfa volt.
Szombat, az utolsó nap. Reggel nem kellett ébresztő órát
használni, hisz volt kolomp, fakanál, lábas és persze három
fiatalember, akik körbejárták a szobákat.
Nem maradhatott el az eredményhirdetés sem. A pontszámok
alapján az Ond csapat nyert. Ezután Mezőkövesdre utaztunk,
megkóstoltuk az ottani fagyit és egy étteremben ebédeltünk. Innen
már csak a hazaút volt a cél.
Mindenki nagyon élvezte a programokat, és persze a tábort.
Reméljük jövőre is visszavárnak minket!

Bendő Noémi
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Búcsúzunk…
Megdöbbenéssel és igen mély szomorúsággal fogadtuk a gyászhírt, hogy váratlan betegséget követő rövid
szenvedés után 71. életévedben elhagytál bennünket. A közösség, amelyet lelkiismeretesen szolgáltál nem gondolt
arra, hogy a Te életed is törékeny. Mennyi szép közös tervünk volt még….
Nehéz szavakat találni, hiányod torokszorító…
Olyan ember voltál, akinek gazdag életét, tevékenységének sokaságát
lehetetlenség pár mondatban összefoglalni.
Életed hívatással, emberszeretettel, a közösségért tenni akarással volt
telve, pillanatai szóltak szeretteidnek és szóltak annak a közegnek, ami
körbevett és táplált: Tiszaörs lakóinak és a Tiszaörsi Veres Péter
Nyugdíjasklub tagjainak.
Igazságos, tisztességes ember voltál, munkádat felelősséggel és
szorgalommal végezted, életeddel sokak tiszteletét és megbecsülését
kiérdemelted.
Oláh Sándor hosszú rendőri szolgálat után, nyugdíjasként költözött
Tiszaörsre családjával.
Azonnal felvette a kapcsolatot a helyi nyugdíjasklubbal, akinek tagsága a következő évben vezetőjévé választotta.
Élete utolsó pillanatáig töltötte be ezt a funkciót, szervezte a tiszaörsi nyugdíjasok szabadidejének kulturált és
hasznos eltöltését, védelmezte érdekeiket, segített ügyes-bajos dolgaik intézésében.
Jó kapcsolatot épített ki a szomszédos klubokkal. Számos feledhetetlen klubrendezvény, klubtalálkozó és
kirándulás szervezésében volt oroszlán része.
Nagyon sikeresen szervezte meg a klub megalakulásának 35 évfordulóját, melyen vendégül láthatta nemcsak a
megyei, de az országos „Életet az éveknek” Egyesület vezetőségét is.
2005-től a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nyugdíjasklubok elnökségének tagja volt.
2009-ben önzetlen tevékenységéért, a falu kulturális életében betöltött szerepért Tiszaörs Község Önkormányzata
„Tiszaörs Művelődéséért„ díjjal jutalmazta.
Kedves Oláh Sándor! Kedves Sanyi Bácsi!
Mély tisztelettel, őszinte fájdalommal búcsúzunk.
Legyen könnyű az álmod, pihenj békében!
Emlékedet kegyelettel őrizzük.
A Tiszaörsi Veres Péter Nyugdíjasklub tagsága nevében
kegyelettel búcsúzik:
Szakácsné Csurgó Erzsébet
Művelődés szervező, könyvtáros

Művelődési Ház –Könyvtár Hírei
Mi volt…
látogatja az egri Gárdonyi Színház igencsak néző csalogató
előadásait.

Két kiscsoportunk is kiránduláson vett részt júliusban.
Július 17-én a Veres Péter Nyugdíjasklub 16 tagja
kerekedett fel. Egerszalók gyógyító vizét élvezték a szalóki
nosztalgia fürdőben, az ebédet a Saliris Resort Welness
fürdőben fogyasztották el, így ezt a hétemeletes létesítmény
is megcsodálhatták. A fürdőzés után a forrásokhoz és a
sódombhoz sétáltak el.

Csütörtökönként tovább folynak a szünidei foglalkozások.
Augusztus 22-én a tiszaszőlősi Szőlőszem Farmra
kirándulunk, majd tábortűz zárja a programok sorát.
A nőklub tagjai augusztus 13 – 16 között agárdi, velencei tavi kiránduláson, táborozáson vettek részt.
Augusztus 19-én délután a Veres Péter Nyugdíjasklub
tagjai szalonnasütésre gyűltek össze a Művelődési Ház
udvarán.

Július 22-én a Kertbarát Kör tagjai a bükkszentkereszti
„Gyógynövény Napokra” látogattak.
A Boróka Bagázs tagjainak lázas munkával telik a nyár, az
augusztus 31-i Falunapra készülnek új bemutatókkal.
Július 10-én megváltottuk a Színházbaráti Kör 2013-14-es
évadra szóló bérleteit. Szervezésünkben ősztől 47 fő

A 2013 januárjától a megyei könyvtárellátási rendszerhez
csatlakozó könyvtárunk könyvbeszerzési kerete:393.583 Ft
lett.
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Augusztus 2-án megérkeztek a könyvtár új rendszerben
rendelt új könyvei.
A dokumentumokat a könyvtárosunk rendelte meg, de már
a Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár csapata dolgozta fel.
69 kötet könyv érkezett a három rendelésből.
Reméljük minden Kedves Olvasónk talál kedvére valót
közöttük!
2013-ban még
beszerzésére.

263.885

Ft

maradt

újabb

Mi lesz..
Augusztus 23 -24-én a Kertbarát Kör a noszvaji
Szilvafesztivált keresi fel.
Minden civil csoportunk a falunapra készül augusztusban.
A Borókák mellett fellépésre készül a Nőklub, az
Asszonykórus, a Kertbarát kör földesi kertbarátokat fogad.
Október elején hagyományos „Tiszaörsi Szüret”
rendezvényére készül a Művelődési Ház a helyi civil
szervezetek bevonásával, támogatásával.

könyvek

Szakácsné Csurgó Erzsébet
Művelődés szervező, könyvtáros

A Tiszaörsi KKSE a megye legsportszerűbb csapata
Ezt a kitüntető címet azzal érdemelte ki csapatunk, hogy a 2012-13-as bajnokságban nem volt
kiállított játékosunk.
A Tiszaörs-Tiszabura, valamint a Tiszaörs- Berekfürdő botrányos mérkőzéseken sportszerű
maradt a tiszaörsi csapat.
A Tiszaörs – Kunmadaras mérkőzés előtt a hazai pálya előnyét feladva hozzájárultunk ahhoz,
hogy pályánk alkalmatlansága miatt ezt a sorsdöntő mérkőzést Kunmadarason játsszuk le.
2:0-ra vezettünk, de cserejátékos hiányában elfáradtunk, 4:3-ra kikaptunk és így a második
helyünk úszott el.
Szécsi József
SE titkár

Kárenyhítés
A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más
természeti kockázatok kezelését szolgáló rendszerhez való
csatlakozást az egységes területalapú kérelemben kellett
jelezni. A legalább 10 ha szántóval, vagy 5 ha zöldséggel,
vagy 1 ha ültetvénnyel rendelkezőknek kötelező jelleggel,
az alatt pedig választhatóan váltak a mezőgazdasági
termelők a kockázatkezelési közösség tagjává. A
csatlakozást választók hároméves időtartamra vállaltak
tagságot, tehát a tárgyévet követő két évben nem
mondhatják fel tagviszonyukat.

Az alábbi káreseményekre terjed ki a kárenyhítés:
aszálykár, belvízkár, jégesőkár, tavaszi- és éli fagykár,
viharkár, felhőszakadáskár, illetve az Európai Unió
Bizottságának egyedi jóváhagyása esetében mezőgazdasági
árvízkár alapján is lehet kárenyhítő juttatást igényelni.
Fontos, hogy belvízkár alapján öt egymást követő évben
legfeljebb három alkalommal vehető igénybe kárenyhítő
juttatás.
Kiemelkedő fontossággal bír biztosító társaságokkal kötött
biztosítások megléte. Azok a termelők, akik nem kötöttek
az adott növénykultúrára jellemző kár ellen biztosítást, csak
az elszenvedett károk alapján számított kárenyhítő juttatás
felére lesznek jogosultak.

A kárenyhítési hozzájárulás mértéke évenként:
– ültetvény és zöldség esetében 3000 Ft/ha;
– egyéb szántóföldi kultúrák esetében 1000 Ft/ha.
Fizetési határidő: szeptember 15. Továbbra is nagyon
fontos, hogy ez a határidő nem a banki átutalási megbízás
megadásának vagy az átutalásnak az időpontjára
vonatkozik, hanem a megfizetett összeg MVH-hoz történő
beérkezésére, a kárenyhítési lebonyolítási számlán történő
jóváírására! Az átutalást ezért célszerű legkésőbb a
határidőt megelőző munkanapon elindítani ahhoz, hogy a
kötelezettség biztosan határidőben teljesüljön. A befizetés
elmaradása, vagy a határidőn túli befizetés a továbbiakban
is a kárenyhítő juttatás igénybevételére vonatkozó
jogosultság
elveszítését
eredményezi!
Az
MVH
határozatban értesítette az érintett termelőket.

Figyelem! A kárbejelentést legkésőbb a káresemény
bekövetkeztét követő tizenötödik napon meg kell tenni! A
károsodást kiváltó aszály, belvíz, mezőgazdasági árvíz vagy
fagy a bekövetkezés tényleges időpontjától függetlenül –
azt az időpontot kell tekinteni, amikor a növénykultúra
vonatkozásában a károsodás első alkalommal észlelhetővé
válik. A károsodást kiváltó felhőszakadás, jégeső vagy
vihar bekövetkezésének azt az időpontot kell tekinteni,
amikor a növénykultúra vonatkozásában a káresemény első
alkalommal észlelhető. A káreseményt a kárt szenvedett
terület fekvése szerint illetékes megyei kormányhivatal
földművelésügyi igazgatóságához kell benyújtani!
Érdeklődni a 30/298-0961 telefonszámon lehet.
Balasi Tünde
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Időszakosan megjelenő tájékoztató kiadvány.
Kiadja: Tiszaörs Községi Önkormányzat
5362 Tiszaörs, Hősök tere 5.
Felelős kiadó: Bodonné Gyöngy Erika polgármester
E-mail: tors.polghiv@t-online.hu
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