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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Tájékoztató
Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselőtestületének döntéseiről
A Képviselőtestület 2013. augusztus 13-án tartott ülésén elfogadta a Tiszaörsi
Barázda Szociális Szövetkezet Alapszabályát. A képviselőtestület a szövetkezetben
alapító tagként vesz részt.
A soron következő ülés 2013. augusztus 29-én volt, ahol az alábbi napirendek
tárgyalására került sor.






A Hat Szín Virág Óvoda – Abádszalók Mikrotérségi Közoktatási TársulásAlapító Okiratának módosításának jóváhagyása.
A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. (jelenlegi ivóvíz-szolgáltató)
részvényvásárlást ajánlott, melyben a képviselőtestület elhalasztotta a
döntést.
A TISZA-VÍZ Víztermelő Kft. 2013. évi üzleti tervét a testület nem fogadta el.
A településen keletkező veszélyes hulladékok kezelésére adott árajánlatok
áttekintése, a legkedvezőbb ajánlat kiválasztása.
Döntés a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló
2013. évi kiegészítő támogatási igény benyújtásáról.

Az egyes napirendekről részletes tájékoztató kérhető a Tiszaszentimrei Közös
Önkormányzati Hivatal Kirendeltségén.
Gál Zsuzsanna
aljegyző
Tanévkezdés
Megkezdődött az iskolában és az óvodában is a 2013/14-es tanév. Sajnos egyre
kevesebb a létszám az intézményekben. Az iskolában 26 diák kezdte meg
tanulmányait a négy osztályban, míg az oviba közel 40 gyermek jár. A nagycsoportos
ovisok gőzerővel készülnek a szüreti mulatságra, ahol műsort adnak elő. Az
iskolában október 11-én kerül megrendezésre a Magyar Diáksport nap, ahol legalább
120 percet kell aktív sportolással, testmozgással tölteni. Ez egy országos felhívás,
melyen minden évben részt vesz az iskola.
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START Munkaprogram Hírei
Szeptember hónapban sem tétlenkedtek a közmunka programban dolgozók. A belvízprogram
keretein belül a Táncsics úton és a Bacsó Béla úton folytatódott az árkok kitakarítása és a
vízelvezető dudák elhelyezése. Kertészeink már mindent betakarítottak, hamarosan elkezdik
letörni a kukoricát, ami a Balogh háznál lévő góréba fog
kerülni. A zöldség és gyümölcsök betakarítása után
megteltek a raktárak befőzött paradicsommal, lecsóval
és céklával, valamint itt vár a téli felhasználásra a
nagyon finom szilvalekvár is. Az idei nyáron különleges
zöldségfélék termesztése is történt, ilyen például a
hagyományos lapos borsó, amit megízlelhetnek a
konyhai szolgáltatásokat igénybe vevő lakosaink. A
Kossuth
úti
kemencét
lebontották és a
hagyományokat
megőrizve
építették
újjá
dolgozóink. A
fiúk
keze
munkáját dicséri a sportpályán felállított nagy színpad,
aminek folyamatban van a festése, hogy időállóbb
legyen. Folyamatosan zajlik a „daráló” épületeinek
felújítása. Készül a szennyvíztároló, valamint új tető
kerül az egyik épületrészre. A kecskék átszállításra
kerültek végleges helyükre, a darálóhoz, elkészült
számukra a „legeltető” terület, az udvar egy részét
villanypásztorral rekesztették le. Az udvar
kitakarítása, rendbetétele is zajlik. A kivágott
faágak, gallyak aprításra kerülnek, amit télen
tüzelésre hasznosítunk. A kecskék űzetés alatt
állnak, „dolgozik” Laci, a bak. Sertésállományunk
folyamatosan szaporodik, jelenleg 4 db koca, 18
db választott malac, 17 db süldő, 9 db hízó
foglalja el a Rákóczi úti telep óljait. Szüreti bálra
várható a következő szaporulat. A Gödöllői
Kisállattenyésztési Kutatóintézet jóvoltából 100 db
fogoly színű magyar tyúkkal és 15 kakassal bővült
a baromfiállományunk.
Első alkalommal születtek kis nyulak, az óriás
baktól. Ezen a héten került 50 db nyúl levágásra,
melyet a Társadalom politikai bizottság osztott
szét a lakosság körében. Folyamatosan készül a
száraztészta a konyhára. Ebben a hónapban
közel 70 kg lisztből és 600 db tojásból
gazdálkodtak az asszonyok. A tészta árusítása
továbbra is tart minden hétköznap munkaidőben a
volt Szakiskola épületében.
.
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II. Tiszaörsi Veterán Különleges Járművek Találkozója és Gasztronómiai
Fesztivál
Szervező szemmel
Immáron második alkalommal, 2013-ban is megrendezésre került a Tiszaörsi Veterán
Különleges Járművek Találkozója és Gasztronómiai Fesztivál.
Szerencsére az időjárás kedvező volt és talán a tavalyi rendezvény sikere miatt is felbuzdulva
több mint 300 Veterán és különleges jármű és tulajdonosai tisztelték meg a rendezvényt.
Veterános szemmel a nap fénypontja talán a Törökszentmiklósról érkezett 1928-as, rendkívül
ritka Indián motorkerékpár volt. Ezen kívül a sok szemet gyönyörködtető jármű közül érdekes
volt még a Lanz Bulldog traktor és természetesen a
Puskás István által fából készített autó és kerékpár is.
Estig sorolhatnánk a szép számmal megjelent
járműveket, talán egy oldalra ki sem férne. Aki
megtisztelte jelenlétével a rendezvényt, bizonyos, hogy
talált ízlésének megfelelő látnivalót, a gyermektől az
idősekig. Külön jó volt látni, hogy rendezvényünk a
Dunántúlról és még az ország határain túlról is fogadott
veterán járművel érkező vendégeket.
A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Dr. Fazekas
Sándor vidékfejlesztési miniszter úr, a környező
települések vezető tisztségviselői, jelen volt a Magyar
Veterán Jármű Szövetség ágazatvezetője és a JászNagykun Szolnok Megyei Polgárőr Szövetség elnöke. A
nap viccmestere és házigazdája a humorista Maksa Zoltán volt. Külön örültünk a „motoros”
polgármestereknek is. A napközbeni programok, jármű bemutatások, ócskapiac, és veterán
börze méltó zárásaként élőzenei koncerteket láthatott a közönség.
Muliter Csaba, képviselő
Résztvevő szemmel
Gasztronómiai Fesztivál keretein belül reggeltől sütöttek-főztek intézményeink dolgozói, illetve
helyi civil szervezetek. A rendezvényre 2 db hízó, 6 db birka, 37 db kakas, 2 db kecske, közel
40 db nyúl került feldolgozásra. A nap folyamán több mint 2000 adag étel került elfogyasztásra.
A káposztás ételek mellett, kóstolhattunk sült kakast salátával, grillezett kecskét, nyuszit sülve,
főve, volt palacsinta, lángos és nagyon finom erdélyi csorba (savanyú leves) is. Egyszóval
mindenki találhatott magának olyat, amit szeret.
Hagyományokhoz híven népi táncok, népi előadások kerültek bemutatásra, még az ovisok is
ezen kereteken belül adtak elő egy mulatságos kis történetet. Délután Tihanyi-Tóth Csabáék
előadásában operett műsort is láthattunk. Estére mindenki elfáradt, kicsik és nagyok, lassanlassan fogyatkozott a tömeg, a kitartóak hajnalig buliztak. Köszönjük szépen a részvételt, a
megjelenést, a sok-sok munkát és a támogatásokat mindenkinek!
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Sporthírek
Megkezdődött az új évad, a Tiszaörs Községi Kulturális és Sportegyesület életében. Első
mérkőzés alkalmával, pálya cserével Tiszaörs Berekfürdőre látogatott, ahol rengeteg kihagyott
helyzet ellenére is 6-1-es tiszaörsi győzelem született. Következő mérkőzésre Kunmadarason
került sor, ahol megbosszulta magát a sok kihagyott helyzet. Csapatunk hosszú döntetlenre álló
mérkőzésen végül 2-1-re kikapott. Egy hét múlva került sor, az első hazai mérkőzésre. A tavaszi
bajnok, Tiszabura látogatott Tiszaörsre, ahol 5-1-es megsemmisítő vereséget szenvedett.
Tiszaörs jól játszott, annak ellenére, hogy sokszor 100%-os helyzeteket hagytak ki. A negyedik
fordulónak Kőtelek adott otthont. A csapat kitett magáért, a fiúk 4-0-ás győzelemmel tértek haza.
Új játékosokat igazoltak, név szerint: Rózsa Sándort és Koszta Róbertet Kunmadarasról, Lázók
Mózest Nagyivánról. Régi játékosok tértek vissza, Tiszafüredről Vidra János és Nagyivánról
Farkas Zoltán. Így 5 taggal bővült a csapat.
Szécsi József, titkár
2013 a digitális átállás éve
2013 a digitális átállás éve Magyarországon, mely közel akkora előrelépés, mint a feketefehérről a színes tévére váltás. A digitális átállás új élménnyé teszi a televíziózást. Az eddigi 3
csatorna (M1, RTL Klub, TV2) mellett további négy televíziós csatorna (M2, Duna, Duna World,
Euronews) és három rádióadás (MR1-Kossuth Rádió, MR2-Petőfi Rádió, MR3-Bartók Rádió)
ingyenes vételét teszi lehetővé. Emellett jobb kép- és hangminőséget jelent, és olyan kényelmi
szolgáltatásokat tesz elérhetővé, mint a nyelvválasztás vagy a gyermekvédelmi zár
használatának
lehetősége.
Tehát
7
db
ingyenesen
fogható
(mindigtv.hu)
és további 23 extra csatornák nézhetők díjfizetés ellenében (mindigtvextra.hu). A digitális átállás
Magyarországon két ütemben valósul meg. Az átállás első sorban azokat érinti, akik előfizetési
díj nélkül, szoba- vagy tetőantennával televízióznak és kizárólag az M1, az RTL Klub és a TV2
adásait látják. Ezek a tévénézők a hagyományos földfelszíni (analóg) adást veszik, amelyet
2013 folyamán, a jelzett ütemezésben (július 31-ig és október 31-ig), fokozatosan felvált a
korszerű digitális adás, ezért készülékeiket át kell állítani a digitális vételre. Ehhez nem kell új
televíziókészüléket vásárolni. Egy jelátalakító készülék, más néven set-top-box és ha
szükséges, egy új szoba- vagy tetőantenna csatlakoztatásával már mindenki élvezheti a
korszerű digitális televíziózás előnyeit, továbbra is előfizetési díj nélkül. A digitális átállás úgy is
megoldható, hogy televíziónéző előfizet egy kábeltelevíziós vagy műholdas szolgáltató
csomagjára, vagy választhatja az internetes tévézést is. Azok számára, akik önerőből nem
tudnák az átállást végrehajtani, szociális alapú támogatási rendszer keretében az NMHH
beszerzi és beszereli a szükséges dekódert (set-top-boxot) és antennát, de a jogosultak
választhatnak a szolgáltatók által nyújtott támogatott csomagok közül is. Annak eldöntésére,
hogy ki jogosult az állami segítségre, a hatóság országos felmérést indít, aminek során
személyesen keresik fel az érintetteket. A rászoruló csak abban az esetben kaphat állami
támogatást, ha azt hivatalosan is igényli. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság szakemberei
országos kommunikációs kampánnyal és helyi tájékoztató rendezvényekkel hívják fel az
érintettek figyelmét arra, hogy mit kell tenniük a biztonságos átállás érdekében. A hatóság egy
internetes honlapon (lásd a kapcsolódó linket) és a 06-80-38-39-40-es számon elérhető
telefonos ügyfélszolgálaton is teljes körű tájékoztatást nyújt az érdeklődők részére.
forrás: www.buvar.ihinet.hu
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Visszaköltözött az ÖNO

Szeptember közepén birtokba vették az ott „lakók” és dolgozók a felújított épületet, a Szociális
Szolgáltató Központot, ismert nevén az ÖNO-t. Két nap alatt megtörtént a visszapakolás, a
dolgozók és a közmunkában résztvevők segítségével. A helyiségek otthonosabbá tétele
jelenleg is tart. Az épület a pályázat jóvoltából új, modern bútorokkal lett felszerelve. Az
ebédlőbe
étkező
asztalok
kerültek
székekkel és egy tálalószekrény. A
társalgónak is teljesen más arculata lett. A
pihenőbe két ágy került és egy
tévéállvány. Az épület belső elrendezése
is megváltozott. Mozgáskorlátozott vizes
blokk került kialakításra, ahová a
szabályok szerint vészcsengőt is szereltek
fel. A könnyebb tájékozódás érdekében a
helyiségek
funkcióit
táblák
jelzik,
amelyeket elláttak Braille írással is.
Folyamatban van a ruhatár kialakítása,
ahová fogas és cipős szekrény kerül
elhelyezésre.
Az idősek klubjának leghűségesebb és egyben legidősebb tagja, a 94 éves Petruska Józsefné,
aki mindennapos látogatója a közösségnek. Az intézmény 730- 1530 tart nyitva, ahol többféle
szolgáltatást igénybe lehet venni. Rendszeresen vannak napi fejlesztő foglalkoztatások, játékos
vetélkedők az időseknek. A külsejében is megújult épület környékét közmunkásaink rendbe
tették, az előtte lévő árkot kitakarították. Terveinkben szerepel az épület elé új sövény
telepítése, amely nem csak szépíti az intézményt, hanem védeni is fogja az út menti
szennyeződésektől. A felújítás során az egész belső udvar térkövezésre került, valamint
biciklitárolót és mozgáskorlátozott parkolót alakítunk ki.

Az intézmény dolgozói nyílt napot terveznek októberben, ahová szeretettel várják a kedves
lakosságot, kicsiket és nagyokat egyaránt.
Jelenleg is tart a kinti irodák tisztasági festése, ahol továbbra is Nagy Dávid Ferencné Tüdős
Mariann családsegítő fogadja az ügyfeleket, minden délelőtt 800-1200 és Cservid Miklós a
gyermekjóléti szolgálat irodájában, hétfőn, kedden és pénteken tart ügyfélfogadást.
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Művelődési Ház és Könyvtár hírei
Mi volt…
Véget ért a nyár, befejeződött a nyári szünidei foglalkoztatás. Csütörtökönként nyolc
gyerekprogram megtartására került sor. Két foglalkozás egész napos, hat 3 órás volt. Egy – egy
foglalkozáson átlag 20 gyerek vett részt. Legnagyobb sikere a Szőlőszem Farmon tett
kirándulásnak volt. Állatot simogattak, játszótereztek, röplabdáztak gyerekeink,13 órától remek
időben, a nagyon kellemes vizű tiszai szabad strandon fürdőztek.
A II. Tiszaörsi Veterán Különleges Járművek Találkozóján és Gasztronómiai Fesztiválon
minden kis csoportunk jelen volt. Fellépett az Asszonykórus, a Nőklub és több táncprodukcióval
a Boróka Bagázs néptánccsoport is. A Nőklubosok a korábbi hagyományokat folytatva 8 -12
óráig a káposztás palacsinta sütésében jeleskedtek. A Kertbarát Kör tagjai készítették a reggeli
sültekhez a salátákat és fogadták a földesi kertbarátok 40 fős csoportját. Bemutatták nekik a
szép műemlék templomunkat, kilátogattak a Szabó „farmra”, néhány órát töltöttek a
rendezvényen, majd fürdőzéssel zárták a tiszaörsi kiruccanást.
A következő hétvégén családi rendezvényre, lakodalomra adtuk át a művelődési házat. Az
asszonykórus közreműködött a szeptember 7 – i esküvőn is. Jelenleg az október 12-én
Tiszaszentimrén megrendezésre kerülő Vidám Művek Fesztiváljára készülnek dalcsokrukkal.
A 2013-as esztendőben több tragédia érte Nyugdíjasklubunkat. Elhunyt a közösség két tagja,
két funkcionáriusa is. Tavasz elején Török Sándort, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság vezetőjét,
nyár elején Oláh Sándort, a klub elnökét veszítettük el.
2013. szeptember 11-én vezetőségválasztásra gyűlt össze a Veres Péter Nyugdíjasklub
tagsága. A klub új elnöke: Jobbágy Sándor, elnök helyettese: Szappanos Sándorné, a pénzügyi
ellenőrző bizottság vezetője: Kiss Ottóné lett. A vezetőség munkáját három bizalmi segíti: Gál
Lajosné, Potornai Lászlóné és Urbán Ernőné. A megválasztott vezetőségnek sok sikert és jó
egészséget kívánunk!
Mi lesz …
Önkormányzatunk csatlakozott az „Itthon vagy! Szeretlek Magyarország” országos
programhétvégéhez.
Ennek keretében kerül sor az idei hagyományos „Tiszaörsi Szüret” rendezvényünkre
szeptember 28-án, szeptember 29-én 21,30 perckor – mint az országban minden a programhoz
csatlakozó településen egy időben - meggyullad a pásztortüzeket idéző tábortűz.
Részletes program az újság hátoldalán olvasható. Az önkormányzat nyertes pályázatának
következtében sztárvendég felléptetésére is lehetőségünk nyílik. Vendégünk Magyarország
egyik legszebb hangú férfi énekese: HOMONYIK SÁNDOR lesz.
Könyvtár
A könyvtárban nagyarányú selejtezés zajlik, az
állomány digitalizálása előtt minden elavult,
rongálódott dokumentumot kivonunk.
Szeptember 12-én könyvtári órát tartottunk a
harmadik osztályosok részére az állomány
elhelyezkedéséről,
a
könyvtárhasználat
szabályiról.
Szeptember 30-án, a Népmese Napján
mesevetélkedőt rendezünk napköziseknek.
6

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség 2013-ban október 7. és 13. között hirdette meg az
ŐSZI KÖNYVTÁRI NAPOKAT. Ebben az évben az emberi kapcsolatok kerülnek a könyvtári
napok programjába (család, barátság, egymásra figyelés). A rendezvény részletes helyi
programját a következő számban olvashatják majd.
Szakácsné, Csurgó Erzsébet
Művelődés szervező, könyvtáros

Kedves Lakótársak!
Szeptember 28-án, a Szüreti bállal egybekötve a Kertbarát kör
kiállítást rendez. Ezúton kérjük a lakó társakat, aki szeretné a
szép vagy különleges termékét bemutatni –minden gyümölcs,
zöldség, virág stb.- szíveskedjen részt venni a bemutatón. A
termékeket 27-én délután 17,00 és 19,00 óra között gyűjtjük be a
Művelődési ház földszinti kistermében, névvel ellátva, ha szép kis
kosár, ez-az van, abban.
Közreműködésüket előre is köszönve, tisztelettel a Kertbarát kör nevében,
Balogh Jánosné, elnök
Erősítsük immunrendszerünket
Beköszöntött az ősz, egyre kevesebb friss zöldséghez és
gyümölcshöz jutunk hozzá. Emiatt sokkal több betegségnek
vagyunk kitéve. Fontos tehát ebben a nyirkos-szürke időben, hogy
szervezetünk megfelelően tudjon védekezni.
Gyakoribbak a megbetegedések, ilyenkor jobban oda kell
figyelnünk arra, hogy mit fogyasztunk, mennyit mozgunk és arra,
hogy rétegesen öltözködjünk. Ha szervezetünk megfelelő
tápanyaghoz jut, immunrendszerünk erősebbé, aktívabbá válik,
ellenállóbb lesz a fertőzésekkel, betegségekkel szemben.
Figyeljünk oda, hogy igyunk elegendő vizet. A víz elősegíti az
anyagcsere forgalmat és a méreganyagok kiürülését a szervezetből. Szellőztessünk naponta
legalább kétszer és mozogjunk rendszeresen. Próbáljuk meg kerülni a stresszes helyzeteket.
Érdemes megnövelni, rendszeressé tenni a C vitamin bevitelt.
Természetes C vitamin forrás a fokhagyma, melynek vírus, gomba és baktériumölő hatása is
van, zöldpaprika, aminek szintén magas az A és C vitamin tartalma, a grapefruit, és
természetesen a citrom. A feketebodzának szintén magas a C vitamin tartalma, illetve
méregtelenítő hatása is van. A gyömbér nagyon jó immunerősítő, és gyulladáscsökkentő
hatásáról is ismert. A spenót és a gomba antioxidáns hatásának köszönhetően védi a sejteket a
környező ártalmaktól. A zöld tea fogyasztása is hozzájárul szervezetünk egészségéhez,
vitalitásához, illetve számos vitamin és ásványi anyag megtalálható benne.
A homoktövis védi és erősíti az immunrendszert, növeli szervezetünk védekezőképességének
hatékonyságát. Általános legyengülést, illetve fertőző betegségeket követően jó immunrendszer
erősítő - javítja az általános egészségi állapotot. A homoktövis nagy C-vitamin-tartalma miatt
ideális megfázások kezelésénél.
Influenzás időszakban figyeljünk a gyakori kézmosásra, használt zsebkendőinket dobjuk a
szemétbe. Egy kis odafigyeléssel megelőzhetjük a betegségek továbbterjedését.
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