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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Tájékoztató
Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselőtestületének döntéseiről
A Képviselőtestület 2013. augusztus 29-én rendkívüli ülést tartott, melyen az alábbi döntések
születtek:
• a Hat Szín Virág Óvoda Alapító Okiratának módosítása,
• a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. részvényeinek megvásárlása 38.200 Ft
összegben,
• a TISZA-VÍZ Kft. 2013. évi üzleti tervének elutasítása,
• a településen keletkező veszélyes hulladék kezelését ellátó szervezet (Remondis
Szolnok Zrt) kiválasztása,
• a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő
támogatás igényléséről szóló pályázat benyújtásáról.
A 2013. szeptember 25.-i ülésen a Képviselőtestület jóváhagyta a Tiszaörs Községi
Önkormányzat és az ARGENTUM HOLDING Zrt. között kötendő - az ivóvízminőség-javító
programhoz kapcsolódó - hitelszerződést.
A Képviselőtestület következő ülése 2013. szeptember 30-án volt, melyen a Jász-NagykunSzolnok Megyei Kormányhivatal jelzése alapján, hatályon kívül helyezte az állattartásról
szóló 11/2013. (X. 3.) önkormányzati rendeletét, valamint módosította a 2012. évi
költségvetés végrehajtásáról szóló 9/2013. (V. 9.) önkormányzati rendeletét. A törvényi
kötelezettségnek eleget téve a képviselők tárgyalták és jóváhagyták a 2013. évi költségvetés
I. félévi végrehajtásáról szóló jelentést, továbbá az alábbi témákban született önkormányzati
döntés:
• a Tisza-tavi Régió Hulladéklerakóit Rekultiváló Egycélú Önkormányzati Társulás
Társulási Megállapodásának módosítása,
• Tiszaörs és Tiszaigar ivóvízminőség-javító projekt” című KEOP-1.3.0/09-11-20130085 azonosítószámú projekthez biztosítandó saját forrás vállalása,
• Tiszaörs Község Önkormányzatának csatlakozása a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi programjához,
• a víziközmű vagyon vagyonértékelése érdekében közbeszerzési eljáráshoz történő
csatlakozás.
Az egyes napirendekről részletes tájékoztató kérhető a Tiszaszentimrei Közös
Önkormányzati Hivatal Kirendeltségén.

Gál Zsuzsanna
aljegyző
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Start Munkaprogram Hírei
Októberben beköszöntött az igazi ősz. Egyre több falevél hullott, aminek összeszedése és elszállítása
dolgozóinkra várt. Váratlanul ért minket a megszokottnál
hidegebb idő. A fagyoktól megóvva a takarmányrépát felszedték
kertészeink, illetve a répa, a petrezselyem, a paszternák és a
káposzta is a pincében van már. A maradék paprika és
paradicsom is bekerült a konyhára felhasználásra. A kukorica
kisebb részét kézzel törték dolgozóink, míg a nagy területet
kombájn aratta le. A kukoricaszárat (amit szintén dolgozóink
vágtak le) hasznosítjuk, egy részét a kecskék megeszik, másik
részét tüzelésre szánjuk. Az iskolánál, a buszmegállóknál, illetve
a Március 15.-i téren rendbe tették a virágágyásokat és 400 db
árvácskát ültettek el az asszonyok. Ezek mind-mind a
falunkat szépítik, ezúton is kérjük a lakosságot őrizzék
meg kis virágainkat! A befőzési időszak végén több mint
50 nagy üveg birsalma került a kamránk polcaira. Ebben
a hónapban csigatészta, reszelt, cérnametélt, széles
metélt, kiskocka, nagykocka, lebbencs készült a tésztás
asszonyok jóvoltából. Vásárolni továbbra is lehet
száraztésztát, munkaidőben a volt szakiskola épületében,
illetve szerdai napokon a piactéren. A Balogh háznál lévő
felújított kemencét már ki is próbálták, nagyon finom
pogácsa sül benne. Akik részt vettek az ÖNO nyílt napján
vagy az OVI-SULI bálon, megkóstolhatták milyen puha és
ízletes. Újabb járdaszakaszt újítottak fel a közúthálózat
karbantartása programban dolgozók. A Rákóczi út egy
hosszabb járda szakaszát betonozták újra, a Rózsa úton javították ki az útburkolatot, illetve az iskola
előtti parkolót szélesítették meg és aszfaltozták le. Tovább folytatódott a vízelvezető árkok tisztítása és a
vízelvezető dudák elhelyezése az Örs vezér úton, a Bocskai úton, a Rózsa úton illetve a Dankó Pista
úton. Míg az idő engedi tovább folytatják a falu többi kijelölt utcáiban. A fölösleges föld elszállításra került
a temetőhöz. A darálónál lévő épületek felújítása is szépen halad. A „műhely” már tető alatt van, a
melegedő pedig hamarosan „beköltözhetővé” válik. Kéményt húztak föl, így már fűteni is tudnak. A
helyiségeket kimeszelték, ajtókat lemázolták, az épület köré pedig járda készült. Az emésztő gödör is
készen van, a felújított vizes blokk már használható. Az itt kicserjézett gallyakat aprító gépünkkel
felaprították, több mint 400 zsák apríték keletkezett, ezek szintén tüzelésre kerülnek majd. Szüreti bálra
várt kismalacaink pontosan aznap születtek meg. Még két hét és leválasztásra kerül mind a 13 db.
Kecskéink beűzetve várják az ellési időt, februárra várjuk az utódokat.
A 2013-as téli időszakra új foglalkoztatási lehetőség nyílt településünk számára, melynek keretében
szinte mindenki munkába állhat. Ez a program novembertől jövő év áprilisig tart, melyben képzés is lesz.
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Hírek az óvodából és az iskolából

Magyar Diáksport nap
Iskolánkban a tanév rendezvény programjában már
hatodik alkalommal kerül be a Magyar Diáksport nap,
amit október 11-én rendeztek meg országszerte. Ez is
bizonyítja sportszerető község, sportkedvelő szülők,
sportszerető gyerekei járnak intézményünkbe, s az itt
tanító pedagógusokra is ugyanez a jelző illik. Sajnos
évről évre csökken a gyermek létszámunk, de ez a
lelkesedésre nem jellemző.
A Sportnap programjának összeállításakor a tanulók
kedvelt sporttevékenységét vettük figyelembe. A
gyerekeket az iskolai faliújságon, a szülőket a községben
elhelyezett plakátokon tájékoztattuk az eseményről és
kértük a részvételüket.
A programot az iskolaudvaron zenés bemelegítéssel
kezdtük. A megszokott útvonalon a gyerekekkel
együtt nevelőtestületünk tagjai és néhány lelkes szülő
teljesítette az országos távot, a 2013 métert.
A futás után négy csapatot szerveztünk, amelyek a
sportudvaron labdás sportversenyben és ügyességi
váltóversenyben mérték össze erejüket. Nagyon
kedvelik
tanulóink
a
kerékpáros
ügyességi
feladatokat.
Életkoruknak
megfelelő
pályát
alakítottunk ki, amelyen többször végighaladhattak.
Azok, akiknek nem volt kerékpárjuk a „Macskalyuk”
nevű népi játékban próbálták ki a „célba gurító”
tudományukat.
A Sportnapot az előző évekhez hasonlóan jó
hangulat jellemezte.

Zabolai Sándorné, tagintézmény vezető

Ovi-suli bál
Az idén is, igaz kicsit korábbi időpontban megrendeztük
közös bálunkat, 2013. október 19-én. Az időpont
kiválasztásában nagy szerepet játszott, hogy még jó idő
legyen, ne induljon be a fűtési szezon és szép, méltó
környezetben bonyolíthassuk le bálunkat. Az előző évi
rendezvényünk bevétele, és a nagyszámú érdeklődők
adtak alapot arra, hogy ismét estélyt hirdessünk. Ez a
rendezvény az óvodások, iskolások érdekében
ismétlődik meg, hiszen többletbevételt, ami a
működésen, nevelésen-oktatáson túl szükséges az
intézményeknek csak ilyen formában lehetséges
előteremteni.
Legnagyobb
örömünkre
az
idén
megmozdultak a Tiszaörsiek, nem csak az érintett
szülők, nagyszülők, hanem mindazok, akik szívügyüknek
tekintik a faluban működő oktatási intézmények színvonalas programjait, eszközellátottságuk
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fejlesztését, azt, hogy gyermekeink semmiben ne szenvedjenek hiányt egy városi iskolával szemben!
Támogatókban nem volt hiány, ez megnyilvánult nemcsak
a mulatság előkészítésében, szervezésében, a vacsora
alapanyagainak ingyen rendelkezésünkre bocsátásában,
elkészítésében, hanem az értékes tombolanyeremények
felajánlásában is.
Bevételünk meghaladja az előző évi összeget, így közel
400.000 Ft-tal gazdagodtak az óvodás és az iskolás
gyermekek. Ezt a bevételt udvari játékok vásárlására,
színvonalas színházi előadás megtekintésére, tanulmányi
kirándulásra kívánjuk fordítani, amire e pénzeszköz
hiányában nem adódna lehetőségünk, hiszen sem az
intézményeknek, sem a családoknak nincs annyi
jövedelme, hogy gond nélkül kifizethetnék a szükséges
hozzájárulásokat.

Hálásan köszönjük minden támogatónk adományát, nélkülük nem tudtuk volna
megvalósítani, rentábilissá tenni bálunkat!
Az óvodás és iskolás gyermekek

Nyílt nap az ÖNO-ban
Október 10.-én került sor a nyílt nap megrendezésre az ÖNOban, ahol a település lakossága szemrevételezhette a megújult
épületet kívül és belül egyaránt. Az ünnepség során az
asszonykórus és a nyugdíjas klub kórusa közös produkcióval
készült, mely dalcsokrot a már hagyománynak számító
hegedűkíséret tett színvonalasabbá. Ezután a nappali
ellátásban részesülők készültek műsorral, ahol tréfás
jeleneteket, verset és régi, különleges dalokat láthattunk,
hallhattunk. Az ebéd húsos káposzta volt, amit meggyes pite és
a Balogh háznál lévő kemencében sült pogácsa kísért.
Reméljük mindenki jól érezte magát ebben a vidám kis
társaságban.

ÖNO-ban igénybe vehető szolgáltatások

A tiszaörsi gondozási központ vagy ahogy a helyi lakosok ismerik, az ÖNO 1980 óta Tiszaörs község
szociális ellátó rendszereként működik. Az intézményben három féle szolgáltatást lehet igénybe venni:
szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek klubja. 2010. július elseje óta a klub keretein belül
kialakításra került a demens személyek csoportja, amely jelenleg 14 fővel működik.
Házi segítségnyújtás
Házi segítségnyújtásban jelenleg 25 fő részesül. Saját lakókörnyezetben az önálló életvitel
fenntartásának a segítése olyan idős, illetve egészségi állapotuk és önkiszolgálási képesség hiánya
miatt rászoruló személyek számára, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek.
Idősek Klubja
Az időseb klubjában 16 fő illetve további 14 fő demens gondozott részesül. A klub feladata, hogy az
ellátást igénybe vevők részére szervezzen szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő, a napi
élettevékenységet segítő közösségi szolgáltatásokat. A klubot azok az idősek vehetik igénybe, akik
otthonukban élnek, de társaságra, közösségre, hasznos, értelmes időtöltésre vágynak, testi és szellemi
aktivitásuk megőrzését fontosnak tartják. A klub által kínált szolgáltatások: napi meleg étkezés
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lehetősége, lehetőség a tisztálkodásra, ruházat tisztántartására, hivatalos ügyek intézése, vérnyomás,
vércukorszint, testsúly mérése, segítség lelki problémák feldolgozásában.
Integrált foglalkozások keretein belül mindenki igénybe veheti bármelyik kedvére való programot. Minden
héten előre összeállított foglalkoztatási terv készül. Nagyon szeretik gondozottaink a bingót, a nótázást,
a memóriafejlesztő játékokat, a kártyajátékokat és a közös sütés-főzéseket.
Minden alkalommal megtartásra kerülnek az egyházi és nemzeti ünnepek. Tagjaink legkedvesebb
ünnepe a Karácsony. Karácsony alkalmával családias hangulatban közös karácsonyi ebéddel
ünnepelünk.
Szociális étkeztetés
Jelenleg 125 fő étkezőnk van. Szociális étkeztetésben azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább
napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan
vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. Az önkormányzat fenntartásában üzemelő konyha
biztosítja az ételkészítést és az ételek kiadagolását. Az étkeztetést helyben fogyasztással, kiszállítással
illetve elvitellel lehet igénybe venni. A képviselő testület jóvoltából a szolgáltatásainkat alacsony árakkal
biztosítjuk, melyet a nyugellátás alapján állapítunk meg. Az intézmény igénybevétele önkéntes, az
intézményvezetőhöz benyújtott kérelem alapján történik. Ha szolgáltatásainkra igényt tart, kérjük
forduljon hozzánk bizalommal, igyekszünk segítségére lenni.
Szakácsi István, munkatárs

NITRÁT ADATSZOLGÁLTATÁS
A vizek mezőgazdasági eredetű nitrát szennyezéssel szembeni védelmét és a hozzá kapcsolódó adatszolgáltatást
az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet szabályozza.
A rendelet hatálya kiterjed:
a nitrát érzékeny területen valamennyi mezőgazdasági tevékenységet folytatóra és
a háztartási igényeit meghaladó mértékben állattartást végző természetes és jogi személyre, illetve jogi
személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságra is.
Háztartási igénynek minősül az állattartás baromfi esetében 3 számosállatig, egyéb vagy vegyes állattartás esetén
5 számosállatig.
A nitrát érzékeny területeket MEPAR szerinti blokk-felsorolásban a 43/2013. (V. 29.) VM rendelet módosítja. A
nitrát érzékeny blokkok köre szeptember 1-től kibővült, az újonnan megjelölt blokkra vonatkozóan adatszolgáltatást
2014-ben kell teljesíteni.
Néhány általánosabb előírás, amelyeket az érintetteknek gazdálkodásuk során be kell betartaniuk:
az évente nitrát érzékeny területre szerves trágyával kijuttatott nitrogén hatóanyag mennyisége nem
haladhatja meg a 170 kg/ha értéket, beleértve a legeltetés során az állatok által elhullajtott trágyát, továbbá
a szennyvizekkel, szennyvíziszapokkal, valamint szennyvíziszap komposzttal kijuttatott mennyiséget is
tilos kijuttatni trágyát október 31-től február 15-ig és fagyott, vízzel telített, összefüggő hótakaróval borított
talajra
a trágyázás során a tápanyagok közvetlenül vagy közvetve, beszivárgás vagy erózió útján sem juthatnak a
felszíni vizekbe
o ennek érdekében nem juttatható ki műtrágya a felszíni vizek partjától 2 méteren belül, szerves
trágya pedig tavaktól 20 méterre, egyéb vizektől 5 méterre, kúttól pedig 25 méterre, ide nem értve
az állatok itatása közben elhullatott trágyát
a kijuttatott istállótrágyát haladéktalanul, egyenletesen a talajba kell dolgozni
a kijuttatandó műtrágya hatóanyag mennyiséget talajvizsgálatokra alapozottan kell meghatározni
az öntözött terület talaját, valamint – amennyiben a talajvízszint 5 méteren belül elérhető – a talajvíz
szintjét és minőségét 5 évente az öntözéshez vízjogi engedéllyel rendelkezőnek ellenőriztetni kell
az állattartó telepen képződött trágyát trágyatárolóban kell gyűjteni, amely kapacitásának elegendőnek kell
lennie legalább 6 havi trágya tárolására, de méretezésekor figyelembe kell venni azt a többlettárolási
igényt is, ami a kijuttatásra használt területen fennálló, előre nem látható, szélsőséges vízjárási
viszonyokból – különösen belvíz, valamint fakadó és szivárgó vizekből származó elöntés – adódhat

5

ha a mélyalmos tartás esetén, valamint az extenzív legeltetéses állattartás ideiglenes szálláshelyein
képződött trágya, illetve a karámföld közvetlenül termőföldre kerül, akkor trágyatároló építése nem
szükséges
csak az adott évben felhasználandó mennyiségű istállótrágya tárolható ideiglenes trágyakazalban az adott
táblán, maximum két hónapig és minden évben más helyszínen.
Adatszolgáltatás és nyilvántartási kötelezettség
A rendelet hatálya alá eső gazdálkodók folyamatos nyilvántartást kötelesek vezetni a tápanyag-gazdálkodásra,
trágyázásra, parcellaművelési adatokra és az állattartásra vonatkozóan. Ezeket javasolt a Gazdálkodási Napló
megfelelő lapjain vezetni, de történhet egyéb módon is a megfelelő tartalommal. A rendelet mellékletét képező
adatlapon évente december 31-ig kell adatot szolgáltatni a mezőgazdasági tevékenység helye szerint illetékes
talajvédelmi hatóságnak. (Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 5000 Szolnok, Vízpart krt. 32.) Az adatlapon
fel kell tüntetni a személyes adatokat, az állattartó telep adatait, az állatállományt és az utána keletkezett
trágya mennyiségét, a trágyatároló kapacitását és tárolt trágya mennyiségét, a legeltetésre vonatkozó
adatokat, a kijuttatott szerves és műtrágyára jellemzőit, átvett vagy átadott szerves trágyához kapcsolódó
adatokat. Az adatszolgáltatást a 2009/2010-es gazdálkodási évtől kezdődően elektronikusan is lehet teljesíteni
az Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogram segítségével vagy xml fájl feltöltésével. Az elektronikus
nyomtatvány a www.negih.gov.hu oldalon található. Ezt az adatszolgáltatási módot azok választhatják, akik
ügyfélkapus regisztrációval rendelkeznek. A nyilvántartásokat és a beküldött adatlapok másolatát, valamint a
talajvédelmi terveket 5 évig meg kell őrizni. Az adatszolgáltatás nem teljesítése mulasztási bírság kiszabását
vonhatja maga után.
Balasi Tünde
30/298-0961

Sporthírek
2013. október 5-én a tiszaörsi csapat a nagykörűi rendezvény miatt az ottani vezetőség kérésére
Nagykörűben játszotta le következő mérkőzését, ahol izgalmas mérkőzésen végül is 3-1-re nyertek. A
játékosok a sok kihagyott helyzet után érezve a veszélyt az őszi szezon legjobb játékát produkálták,
aminek meg is lett az eredménye, a csapat az élre ugrott.
A következő szombaton a tiszaörsi csapat az első helyezett mellényével érkezett Bánhalmára, ahol a
13. percben már 2-0-ra vezetett is. Rengeteg kihagyott tiszaörsi helyzet, kapufa, nagy örsi fölény
jellemezte a mérkőzést, végül három potya góllal érthetetlen módon 3-2-re kikaptunk. Szomorúságunkat
csak az enyhítette, hogy a kapusunknak, Balla Attilának megszületett a kisfia. A csapat nevében ezúton
is gratulálunk nekik!
Egy hét múlva a bennünket követő Besenyszög érkezett Tiszaörsre. 1-0-s tiszaörsi vezetéssel kezdődött
a második félidő, majd két személyi hiba után Besenyszög megfordította az eredményt. Küzdelmes, jó
döntetlenre álló mérkőzésen a kihagyott tiszaörsi helyzetek után a szerencse ránk mosolygott. Az utolsó
percben a bíró tizenegyest ítélt a javunkra. Kapusunk már háromból hármat értékesített, sajnos most a
kapus kapufára tolta a labdát, onnan nem befelé hanem kifelé gurult. A bíró már nem engedte rúgatni a
szögletet. Így kaptunk ki 2-1-re.
Az őszi szezon utolsó mérkőzését Abádszalókon játszotta csapatunk. Sajnos megvert bennünket a sors
egy rossz játékkal, az utolsó helyezettől kaptunk ki. Teljes erővel készülünk a tiszafüredi terem
labdarúgó bajnokságra, ahol már sok szép eredményt értünk el. Legutóbb másodikak voltunk.
Eredményeinkről továbbra is be fogunk számolni.
November 9-ével kezdődően minden szombaton 1700 órai kezdettel a Teleházban szeretettel
várom a sakkozni vágyókat!
Szécsi József, titkár
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Művelődési Ház és Könyvtár hírei
Szeptember igen gazdag programmal zárult. Önkormányzatunk nyertes pályázata tette lehetővé az
„Itthon vagy! Magyarország szeretlek!” program hétvége megrendezését szeptember 28-29-én. Ennek
keretében került sor a hagyományos „Tiszaörsi Szüret” lebonyolítására szeptember 28-án. A nap
programját ebben az évben a Kertbarát Kör kiállítása is gazdagította. A rendezvény nyitánya a csoport
kiállításának megnyitója volt. Nagyon ötletesen berendezett, gazdag anyagot bemutató tárlat készült
erre az alkalomra. Hagyomány, hogy a szüret műsorát az óvodások nyitják műsorukkal. Ebben az évben
is remek összeállítással álltak ki. Köszönet az óvó néniknek és az óvodásoknak! Szerencsére a kedvező
időjárás miatt műsorukat a művelődési ház előtt mutathatták be. A szüreti felvonulás mókás ifjú párja az
idén: Török Aliz és Hasznos Balázs volt. Szüreti menetünket a lovas kocsik, a fogatok egyre fogyó
száma miatt az utóbbi években gépi vontatású „látvány kocsik” is színesítik. Ilyen kocsit készítettek a
Kertbarátok, Gólyafészek Nagycsaládos Egyesület tagjai, a Nőklub, a Veres Péter Nyugdíjas Klub, a
Gondozási Központ és 2013.-ban csatlakoztak a menethez a közmunkaprogram résztvevői is. A
felvonulást a nagyiváni és a Tiszaörsi Boróka Bagázs tánccsoport táncosai tették még látványosabbá a
megállóhelyeken adott műsorukkal, majd esti fellépésükkel. A felvonulás este teltházas műsorral,
vacsorával, bállal folytatódott.
Sztárvendéget is köszönthettünk Homonyik Sándor személyében, aki kellemes hangjával elvarázsolta a
rendezvény közönségét. A vacsorát - ami igen finomra sikerült - Varga Antal, a Tourist Farm tulajdonosa
készítette el, ezzel szponzorálva rendezvényünket. Köszönjük segítségét és a finom falatokat!
Rendezvényünkön a báli zenét a településen már igen népszerű Bodnár duó szolgáltatta hajnal négy
óráig.
A program hétvége szeptember 29-én fáklyás felvonulással, a zömmel helyi zenészekből álló Paradoxx
együttes koncertjével, zsíros kenyér partyval és az országosan 2130-ra meghirdetett Szent Mihály Napi
tűzgyújtással folytatódott. Feledhetetlen látványt nyújtott a fáklyákkal, lampionokkal megvilágított menet
és a hatalmas tábortűz égbe szökkenő lángjai.
Október 9-én a tornateremben 2013. őszére is beindítottuk a hölgytornát. Hodosné Julika testnevelővel a programok vezetőjével-, szerdánként 17 órától várunk minden, a testmozgást fontosnak tartó hölgyet.
Október 12-én az Asszonykórus a Tiszaszentimrei Vidám Művek Fesztiválján lépett fel.
Hétvégén rendszeresen tartja próbáit a Boróka Bagázs tánccsoport a tornateremben. Örvendetes, hogy
már az ovisok körében is hódít a néptánc. A legkisebbektől álló újabb csoporttal bővült a néptánc
hagyomány elsajátítását folytatók köre Baliga-Bodon Péter vezetésével.
Október 23-án 9 órától került sor a községi ünnepi megemlékezésre és koszorúzásra. A műsor
ötletgazdái és összeállítói helyi történeti eseményeket dolgoztak fel.
Kötőtanfolyam indult péntek délutánonként a Teleház helyiségében Pásztor Hédi szervezésében.
Mi volt… A Könyvtári és Informatikai Szövetség 2013-ban 8. alkalommal hirdette meg az Őszi
Könyvtári Napokat. A szakmai szervezet 2006-ban alakította mind tartalmában, mind formájában
egységessé az október eleji eseményeket, amellyel népszerűsíteni kívánja a településeken működő
könyvtárak hagyományos és megújuló szolgáltatásait. 2013-ban október 7-13. között került sor az
Országos Könyvtári Napok megrendezésére, melyek középpontjába az emberi kapcsolatok kerültek.
Könyvtárunk négy rendezvénnyel kapcsolódott az országos programhoz. Együtt lenni jó -Család
a művészetekben címmel rendhagyó könyvtári óra 3-4.osztályosoknak. A Kertbarát Kör tagsága részére
szervezte a könyvtár az „Ízek 7határon innen és túl” címmel a nemzetiségek ételeinek kóstolójával
egybekötött foglalkozását, melyen az oroszok nemzeti levesét a scsít, a szlovákok juhtúrós
sztrapacskáját, a balkán országok csevapcsicsáját, a görög tcacikit és sacher tortát kóstolhatták.
Részt vettek a Könyves vasárnap Betű buli játékában, melyen a felnőttek részére készült interneten
megjelenő
totót
töltötték
ki
a
könyvtár
kézikönyveinek
használatával.
Október 13-án, a Könyves Vasárnapon rendkívüli nyitva tartással vártuk a tiszaörsieket. A gyerekek
részére őszi játszóházat tartottunk, melyek lebonyolítását Piroska Noémi és Barna Renáta segítette. A
gesztenye figurák készítése mellett, megelevenítették Marék Veronika: Kippkopp gyermekei című
meséjét is a gyerekek segítségével.
Mi lesz… November 12-én a Galagonya Bábszínház a könyvtár szervezésében mutatja be a
Csipkerózsika című bábjátékát az óvoda helyiségében. Megkezdjük a karácsonyi versmondó délután
szervezését. November 30-án újabb színházi előadás várja Színház Baráti Körünk tagjait, a Hyppolit, a
lakáj zenés vígjátékot tekintjük meg.
Szakácsné Csurgó Erzsébet
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Tájékoztatás

Tisztelt Eb tartók!
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény rendelkezése alapján az eb tartási
helye szerint illetékes önkormányzat – eb rendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a
veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel - háromévente legalább egy
alkalommal eb összeírást végez.
Az eb tulajdonosa és tartója az eb összeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési
önkormányzat rendelkezésére bocsátani. A 2013. évi eb összeírás céljából, kérem a Tiszaörs
közigazgatási területén tartott négy hónaposnál idősebb ebek tulajdonosait/tartóit, az „Eb összeíró
adatlapot" kitölteni.
Az adatszolgáltatási kötelezettségnek eleget tehet:
kérdező biztos útján, aki november hónapban lakásukon keresi fel az eb tartókat vagy
az összeíró adatlap saját kezű kitöltésével. Az adatlap beszerezhető a Közös
Önkormányzati Hivatal Kirendeltségén (5362 Tiszaörs, Hősök tere 5.) illetve az
összeírást végző kérdezőbiztosoknál.
A kitöltéssel kapcsolatban Orbázi Péter Gábor ügyintézőtől kaphatnak tájékoztatást személyesen
vagy az 59/513-004 telefonszámon.
Az eb összeíró adatlapot ebenként kell kitölteni.
Az eb összeíró adatlapok leadásának határideje: 2013. november 30.
Felhívom az állattartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatás elmulasztása, illetve a valótlan adatközlés
30.000 Ft pénzbírság kiszabásával járhat. Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a
benyújtott adatlapok valóságtartalmát az önkormányzati hivatal munkatársai ellenőrizhetik.
Annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális információkat tartalmazzon, a továbbiakban az eb
tulajdonosok az eb összeírását követően is kötelesek az adatokban bekövetkező változásokat,
szaporulatot írásban bejelenteni.
Gál Zsuzsanna, aljegyző

Tájékoztató az influenza elleni védőoltásról
A korábbi évekhez hasonlóan november hónaptól az influenza szezonra történő felkészülés keretében
térítésmentes védőoltásban részesülhetnek az alábbi kockázati csoportba tartozó személyek: krónikus
betegségben szenvedők, várandós nők, egészségügyi, illetve szociális intézményben dolgozók és
ápoltak, vágóhídon illetve állatfeldolgozó üzemekben dolgozók és a 65 év felettiek.
Az influenza egy vírus által okozott fertőző betegség, ellene az általános higiénés szabályok betartása
mellett a legjobb védekezés a védőoltás. A betegség emberek között cseppfertőzéssel vagy közvetlen
érintkezés útján terjed. Fő tünetei: hirtelen kezdődő láz, izomfájdalom, elesettség, köhögés. Különösen
időseknél súlyos szövődmények léphetnek fel. Azok, akik nem tartoznak egyik kockázati csoportba sem,
térítéssel felírathatják az oltóanyagot. Érdeklődni lehet az Orvosi Rendelőben.

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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