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 Start Munkaprogram Hírei
 

November hónap új munkalehetőséget hozott a falu lakóinak. Fél éves téli program indult, amelynek 

keretében további 45 ember állt munkába. Három 

csoportban képzés is indult, állattenyésztés, 

építőipari és háztartási ismereteket nyújtó képzés 

vette kezdetét december 1-én. Ebben a hónapban 

került sor a munkaruha osztására is. Karácsonyra 

készülve hurka és mézeskalács készült az asszonyok 

jóvoltából, amit a „Falu karácsonyán” kóstolhatunk 

meg.  A Balogh háznál az asszonyok megkezdték a 

kézzel letört kukorica morzsolását, füstölő készült 

ugyanitt az udvaron, melyet már fel is avattunk. Idén 

260 mázsa kukoricát termelhettünk be az öt hektáros 

földünkről, amit a daráló egyik épületébe tároltak be 

dolgozóink. A köztereken kirakott virág ládákból a virágföldet kiszedték, kitisztították és a fagyoktól, 

téltől óvva beszállították a Balogh házhoz. Az árkok tisztítása és a vízelvezető dudák kitakarítása a Rózsa 

úton, az Örs vezér úton, Kölcsey úton és a Gyóni Géza úton folytatódott. A fölösleges földet a 

virágoskertek feltöltésére használjuk föl, illetve kiszállítjuk a temetőhöz. A köztereken az összes 

virágágyást rendbe tették, buszmegállók környékét kitisztították, kicserjézték asszonyaink. Folyamatosan 

aprítjuk a gallyakat, melyeket aztán bezsákolunk, és az 

öt darab nagytűzterű kazánjainkban eltüzeljük. A fő út 

mentén a szemetet zsákba szedtük és elszállítottuk. 

Csipkebogyót gyűjtöttünk, amit kimagoztunk, 

megszárítottunk és teát készítünk belőle. A 

ravatalozóba párnákat készített egy dolgozónk, a falu 

karácsonyfájára díszeket készít, illetve a gyerekeknek 

Twister nevű játékhoz szőnyeget varrt. Több utcában 

tovább folytatódott a kátyúzás, aszfaltoztak a Bem 

úton, a Táncsics úton, és a szabadidő központhoz 

vezető út szintén aszfalt burkolatot kapott.  A daráló 

épületeinek felújítása tovább folytatódott, a melegedő 

elkészült, a műhely mellé színt építettek, ami 

garázsként fog funkcionálni. Hozzákezdtünk a 

villanyhálózat kiépítéséhez, árkot ástunk a 

földkábelnek, és folyamatos az épületben a lámpatestek és kapcsolók felszerelése. Mára minden kecskénk 

be van űzetve (idősek fiatalok egyaránt), január végére várjuk az első gidákat. November végén másik 

kocánk is megfialt, 8 darab újabb kismalaccal bővült az állatállományunk, jelenleg négy anyakoca és 56 

db. különböző súlyú süldő és hízó van a telepen. 

November 28-án a Tiszafüredi Járási hivatalban nyílt napot tartottak, ahol a tiszaörsi közmunkaprogramot 

mi is népszerűsítettük. Helyi termékeink mellett 

videó összeállítás segítségével mutattuk be 

programjainkat, ezen kívül vittünk sült hurkát, 

tepertőt, kemencében sült krumplis pogácsát és 

csipkebogyó teát is. A nap nagyon jó 

hangulatban telt, sok érdeklődőnk volt és egy 

gyerek csoporttal kipróbálhattuk az újonnan 

készült Twister játszószőnyeget is. A gyerekek 

kipróbálhatták a csigatészta készítést is, hisz 

többek között a helyi készítésű száraztésztánkat 

is bemutattuk. 

 

Már második alkalommal büszkélkedhetünk 

miniszteri elismerő oklevéllel. Nagy öröm volt 
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számunkra, hogy a 2013-ban nyújtott 

teljesítményünkért Jász Nagykun Szolnok megyében 

Tomajmonostora és Berekfürdő mellett 

Tiszaszentimrével közösen részesültünk elismerésben. 

Természetesen az elismerés pénzügyi támogatással is 

járt, ebben az évben négy millió forint 

plusztámogatásban részesült Tiszaörs község Start 

munkaprogramja 

Újabb állatlétszámmal bővül még ebben az évben a 

mezőgazdasági programunk. 25 darab merinó bárány 

(20 kg-os) és 7 db mangalica sertés érkezik még 

karácsony előtt telepeinkre. Az állatokat 

térítésmentesen kapjuk, a szükséges takarmányt kell 

számukra biztosítanunk. Erre annak ellenére is képes 

lesz az önkormányzat, hogy több száz lucerna 

kisbálánk és réti szénánk vált a tűz martalékává az elmúlt időszakban, mikor leégett a Lovas tanya egyik 

istállója. 

Így, év végén szeretném megköszönni mindenkinek áldozatos munkáját, mellyel segítették 

önkormányzatunkat terveink megvalósításában. Köszönöm a lakosság támogató - építő kritikáját, segítő 

szavait, jóindulatú tanácsait, melyet mindig örömmel vettünk. Köszönöm a szakmai vezetők és a 

dolgozók mindennapi tevékeny közreműködését, melynek eredményeként fejlődhettünk és előre 

haladhattunk terveink megvalósításában.    

 

         Bodonné Gyöngy Erika polgármester 

 
  

Önkormányzati Hírek 

 

Tájékoztató 

Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselőtestületének döntéseiről 

 

 A Képviselőtestület 2013. október 14-én rendkívüli ülést tartott, melyen döntött a szociális célú 

tüzifa vásárláshoz szükséges önerő biztosításáról. 

 A 2013. október 28-i ülésen a Képviselőtestület a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok 

végrehajtásáról tárgyalt. 

 A 2013. november 5-én tartott képviselőtestületi ülésre a „Házi komposztálás Tiszaörsön” című 

pályázat megvalósításához szükséges önerő biztosítása miatt volt szükség. 

 

Az egyes napirendekről részletes tájékoztató kérhető a Tiszaszentimrei Közös Önkormányzati 

Hivatal Kirendeltségén. 

Gál Zsuzsanna, aljegyző

 
 

Tisztelt Adózók! 

 

Felhívom a tisztelt adózók figyelmét, hogy a 2013. november hónapban megküldött fizetési 

felszólításoknak a kézhezvételtől számított 8 napon belül tehetnek eleget. Mulasztás esetén 

végrehajtási eljárás megindítására kerül sor. 

 

Gál Zsuzsanna, aljegyző  
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November az egészség hónapja 
 

Iskolánkról 
Novemberben az iskolás gyerekek is előtérbe 

helyezték az egészséget, éppen ezért ebben a 

témakörben készítettek rajzokat, ezeket az orvosi 

rendelőben bárki megtekintheti. Ellátogattak a 

fogorvoshoz, ahol ellenőriztették fogaikat. 

Gyümölcs zsúr zárta a hónap programjait. Ezen a 

délutánon játékos vetélkedőn vettek részt a 

gyerekek, ahol a gyümölcs és a zöldség került 

előtérbe, végül többféle gyümölcsöt kóstolhattak 

meg és megízlelhették Mariann tanár néni eper 

turmixát. 

 

Óvodánkról 

Az oviban minden évben rendhagyó 

munkadélután keretében karácsony előtt díszeket, 

kreatív dolgokat készítenek a gyerekek a szülőkkel 

együtt. Az egészséghónap alkalmából az oviban is 

előtérbe került az egészséges táplálkozás és a torna. 

Müller Anetta vezetésével mindkét csoportban egy 

kicsit tornázhattak a gyerekek és a szülők, aztán 

következett a karácsonyi díszek elkészítése. A 

délutánt meglepetésként gyümölcssaláta 

elfogyasztása zárta. Illetve kóstolhattak a gyerekek 

répa és alma reszelék keverékét citrom levével és 

mézzel ízesítve. 

 

November 26-án Mályiné Erika nénivel egészség 

napot tartottunk, ahol a Forever termékeit mutattuk 

be. Ezen belül volt arcápolás, testápolás és 

fogápolás. A résztvevők nagyon jól érezték magukat, 

akiket teával vendégeltünk meg és vitaminokat 

kóstoltunk. A sikerre való tekintettel szeretnénk 

megismételni ezt a délutánt december 17-én, kedden 

16
30

-kor az iskolában. Ekkor sminkelési tanácsokat 

sajátíthatunk el, ahol természetes alapanyagú termékeket 

fogunk használni.  

Mindenkit várunk szeretettel!  

 

Domokos Lászlóné 

 

 

 

 

SPORTHÍREK 

 
Megkezdődött a Tiszafüredi Benedek Gábor városi sportcsarnokban a 2013-2014 téli teremlabdarúgó- 

bajnokság. Mint minden évben, most is benevezett a tiszaörsi csapat, mely igen jó eredményekkel zárta az 

elmúlt éveket. November 23-án került sor az első fordulóra, ahol Tiszanána ellen játszottunk, ellenük 5-3-
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re nyertünk. A második fordulót november 30-án 

játszotta csapatunk, ahol rengeteg kihagyott tiszaörsi 

helyzet jellemezte a mérkőzést. Kecskeméti Imre 

góljával sokáig vezettünk, végül kettő potya góllal 2-1-

re kikaptunk. Szomorúan jöttünk ki a sportcsarnokból, 

nagy fölényünket jellemzi az öt kapufa. Most tavasszal 

másodikak voltunk, reméljük ebben a szezonban is jó 

eredményt fogunk elérni. Következő forduló december 

22-én lesz a Dewalt Center ellen, amely csapatnak fele 

a Tiszaörsi KKSE tagja. Még ebben az évben 27-én és 

29-én is játszunk. Tisztelettel várjuk szurkolóinkat! 

Hajrá Go-Tiszaörs! Csapat tagok: Barna Péter, Bényei 

Sándor, Domonkos Benjamin, Farkas Zoltán, Földi 

Alex, ifj. Fényes Csaba, Kardos Dávid, Kecskeméti 

Imre, Kosina Gergő, Lázók Mózes, Nyíri Norbert, 

Törös Endre. 
 

Szécsi József 

titkár 

 

 

 

 
 

Ádventi és Karácsonyi Szentmisék Rendje Tiszaörsön 

 
 2013. december 15-én (VASÁRNAP): Reggel 8 órakor ünnepi (örvendező vasárnap, ádvent 3. 

vasárnapja) szentmise, a rózsaszín gyertya meggyújtása 

 2013. december 17-én (KEDD): Reggel 6 órakor hajnali – rorate – szentmise 

 2013. december 22-én (VASÁRNAP): Reggel 8 órakor ünnepi szentmise ádvent 4. vasárnapján, a 

4. lila gyertya meggyújtása 

 2013. december 24-én (KEDD): Este 10 órakor Karácsony esti szentmise, előtte fél 10-től 

pásztorjáték 

 2013. december 25-én (SZERDA): Reggel 8 órakor Karácsony napi ünnepi szentmise 

 2013. december 26-án (CSÜTÖRTÖK): Reggel 8 órakor ünnepi szentmise Szent István első 

vértanú emlékére. 

 2013. december 29-én (VASÁRNAP): Szent Család vasárnapján, reggel 8 órakor ünnepi 

szentmise, jubiláló házasok köszöntése 

 2013. december 31-én (KEDD): Este fél 6-kor év végi hálaadó ünnepi szentmise 

 2014. január 1-én (SZERDA): Reggel 8 órakor Új Évi ünnepi szentmise 

2013. év kitüntetett véradói: Sikeresen zártuk a 2013-as év második véradását.  

Ez alkalommal is – a tervezettnél több - véradó 
jelentkezett.  

Köszönjük nekik, hogy vérüket áldozták mások 

segítségéért. 

 

 
 

 

 

Ugró Zoltánné  10-szeres véradó 

Bótáné Nagy Mária 20-szoros véradó 

Ugró István   20-szoros véradó  

Sztaniszláv Imre  30-szoros véradó  

Lengyel Zoltánné  30-szoros véradó  
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TÁJÉKOZTATÓ! 

 
Tiszaörs polgármesteri hivatal szervezésében ingyenes (beutaló nélkül) ortopédiai szakrendelés kerül 

lebonyolításra 

2014. január 06-án 13:00 és 15:00 óra között a tiszaörsi orvosi rendelőben 

(Tiszaörs, Kossuth u. 1/A) 

A rendelés során lehetőség adódik gyógycipő és egyéb segédeszköz felírására. (deréköv, tartásjavító, bot, 

stb.) Amennyiben Ön közgyógyellátásban részesül, a cipő kiváltása ingyenes és a közgyógy keretét 

nem csökkenti! (A cipők kihordási ideje 1 év) Kérem részvételi szándékát - személyes adataival – 

előzetesen jelezze 2014. január 3-ig (péntek) Mályiné Erika részére. (ügyintéző) Telefon:06204659257 

/Szükséges adatok: Név, leánykori név, anyja neve, születési hely, idő, lakcím, TAJ szám, közgyógy 

igazolvány szám, érvényességi ideje/ 

 

Mályi Rudolfné 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Művelődési Ház és Könyvtár 

 

Mi volt…. 

    November 12-én 14
00

 órától az egri Galagonya Bábszínház Csipkerózsika című bábjátékát láthatták a 

gyerekek. Az előadás az óvodában került megrendezésre. A bábjátékot a könyvtár rendelte meg 

rendezvénykeretéből, így a gyerekeknek belépődíjat nem kellett fizetniük. A jól ismert alaptörténetet 
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nyuszi párral, Nap -és Holdkirálynő alakjával egészítették ki. November 26-án Mályiné Erika tartott 

egészségnapot az elsősök tantermében. 

     Heti rendszerességgel folynak a 

„Hölgytorna” foglalkozásai szerdánként 17
00

 

órától a tornateremben, a néptáncos 

foglalkozások hétvégenként három 

csoportban. 

     November 30-án a Színház Baráti Kör 

tagjai az egri Gárdonyi Színházban a 

Hippolyt, a lakáj című zenés vígjátékot nézték 

meg. Minden színházas elragadtatással 

nyilatkozott a látottakról. 

A darab rendezője - Blaskó Péter, a színház 

jelenlegi igazgatója - korabeli slágereket 

épített a darabba, ami igen élvezhetővé, még 

hangulatosabbá tette azt.  

 

Mi lesz… 

     December 3-án a Kertbarát Kör tartja soros havi gyűlését, december 4-én délután a Veres Péter 

Nyugdíjasklub. December 6-án 18
00

 órakor érkezik a Nőklub Mikulása. 

    December 12-én Horváth Ferenc, az egri Gárdonyi Színház művésze tart zenés irodalmi műsort a 150 

éve született Gárdonyiról, „Gárdonyi a költő” címmel, a könyvtár rendezésében. Az előadás az ÖNO 

helyiségeiben kerül megtartásra. 

   December 19-én 11
00

 órától kerül sor a könyvtár hagyományos karácsonyi versmondó délelőttjére, 

melyet az alsó tagozatosok részére hirdetett meg. 

   December 19-én 13 órától a „Palinta Együttes” ad koncertet megzenésített téli gyerekversekből - „Ül a 

havon három holló” címmel - szintén a könyvtár rendezésében.  A gyerekműsor megtartására ismét az 

óvodában kerül sor. 

   December 21-én „Falukarácsonyra” várjuk a lakosságot az önkormányzattal és az iskolával együtt, 

amely az általános iskolások templomban 9
30

 órakor megrendezésre kerülő ünnepségével indul. 

   December 21-én a Színház Baráti Kör tagjai a „Hajmeresztő” interaktív, zenés, bűnügyi játék 

megtekintésére mennek a Gárdonyi Színházba. 

 Téli Szünidei foglalkoztatás keretében Tini Szilveszter megtartását tervezzük december 28-án, 

szombaton. 

Szilveszteri program megrendezését tervezzük, melyet a jelentkezőkkel együtt kívánjuk összeállítani. 

Jelentkezés december 16-ig a könyvtárban.      

 

                                                                                            Szakácsné CsurgóErzsébet      

                                                                                      könyvtáros, művelődés szervező 

 

 

Felhívás! 

 
Kedves szociális étkezők! December 23-án főz a konyha ebédet. December 24-én, 25-én, 
26-án nem lesz főzés. Amennyiben szeretne ebédet december 27-én, 28-án, 30-án és 31-én 
kérjük, jelezzen december 13-ig a konyhán vagy az ÖNO-ban! Telefon: 06-59/513-019 
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Minden tiszaörsi lakosnak  

áldott, békés, szeretetteljes karácsonyt kíván  

Tiszaörs Község Képviselőtestülete 
 

 

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 

mailto:tors.polghiv@t-online.hu

