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START MUNKAPROGRAM HÍREI
Május programokkal teli hónap volt. Kezdtük a
majálissal, amiről elmondhatjuk, hogy jó
hangulatban és napsütéses időben telt el, színes
előadásokkal. A közmunkaprogram dolgozói
egész
nap
dolgoztak,
segítettek
az
előkészületekben
és
a
programok
lebonyolításában, ugyan így május 2-án a
Fürdőben. Ezúton is köszönet mindenkinek
áldozatos munkájáért! A Boróka Bagázs mini
csoportja a Majálison debütált, nagyon nagy
sikerrel! Gratulálunk nekik és a felkészítő tanár bácsinak is!
A sok eső sok munkát „adott”, a fűnyírás folyamatos volt, és folyamatos ma is a
köztereken, parkjainkban. Kertészeink folyamatosan kapálják a veteményeseinket, a
homoktövisünket is újra bekapálták. Már látszanak a bogyói, amelyeket nyáron
leszüretelünk. A fólia sátorban is szépen kikelt minden mag, mind a zöldségek, mind a
virágmagok. Az itt nevelt palánták pedig már kiültetésre kerültek a szabad földbe,
kertjeinkben. Akik „nyitott szemmel” járnak, láthatják, hogy a köztereken a virágládáink
újra virágokkal teliültetve pompáznak.
Májusban megérkezett a keltető gép, ami a kecsketelepen került elhelyezésre. A napos
csibék a falu lakosai között kerülnek kiosztásra. Aki szeretne, Veres Attilánénál lehet
feliratkozni az önkormányzati hivatalban, ő tájékoztatást ad az igénylési feltételekről.
Ugyanitt elkészült a fejőház, amely új burkolatot kapott és vizet, áramot vezettek ebbe a
helyiségbe.
Sertéstelepünkön lassan elkészül az új hizlalda. Ugyanitt épül a nyolc mangalicánk részére
az ól, karámmal. Májusban nyolc kismalaccal bővült az állatállományunk, majd június
elején fial a másik kocánk és a nyár folyamán a további kettő is.
A kecsketelepen elkészült a garázs, így már az új traktorunk (MTZ Belarus) „birtokba” is
vehette helyét. Kis gidáinkat leválasztottuk, már közel
ötvenen vannak. Még három anya ellése várható.
Hónap elején megkezdődött a kecskék fejése,
átlagban napi 20 liter kecsketejből készülnek a sajtok.
Újításként joghurtot is készítünk a gyerekeknek
tízóraira vagy uzsonnára. Sajtot és száraztésztát
továbbra is lehet vásárolni minden reggel a piactéren
800-1000, illetve hétköznapokon munkaidőben, reggel
8 órától délután 1530 óráig a volt Szakiskola
épületében. Ebben a hónapban minden dolgozónk
részére 20 db tojást osztottunk szét.
Aszaló berendezésünket kipróbáltuk, az első
alkalommal epret aszaltunk benne, ami a gyerekeknek a joghurtjába fog belekerülni.
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A Startmunka varrós csoportjának kiállítása sikeres volt. Sok az érdeklődő és az „Angyali
kezek” igyekeznek minden megrendelést teljesíteni. Május végén átköltöztek a
Teleházból
a
Művelődési
ház
kamaratermébe.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Tájékoztató
Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselőtestületének döntéseiről
A Képviselőtestület a 2014. március 19-én tartott ülésén elfogadta a vízi közmű vagyont érintő
vagyonkezelői szerződés módosítását.
A települési önkormányzat testülete 2014. április 3-án

 javaslatot tett a TKTT Szociális Szolgáltató Központja Tiszaörsi Tagintézményében
alkalmazandó személyi térítési díjak meghatározásához.
 döntött a gyermekjóléti szolgálat családgondozója foglalkoztatási óraszámának
emeléséről.
 kiválasztotta

a

KEOP-6.2.0/A/2011.

számú

projekt

(komposztládák)

lebonyolításában résztvevő szervezetet.
 támogató nyilatkozatot adott a Tiszafüredi Rendőrkapitányság vezetőjének
kinevezéséhez.
 pályázat benyújtásáról döntött, mely az első világháborús emlékművünk
rendbetételét célozza.
 döntött a Tiszaörs 644. helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú ingatlan
bérbeadásáról.
A Képviselőtestület 2014. április 30-án jóváhagyta az önkormányzat 2013. évi zárszámadását, valamint
elfogadta a 2013. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést.

Az egyes napirendekről részletes tájékoztató kérhető a Tiszaszentimrei Közös
Önkormányzati Hivatal Kirendeltségén.
Gál Zsuzsanna
aljegyző

Felhívás
Az ÖNO dolgozói kérik a lakosságot, hogy akinek van feleslegessé vált befőttes üvege
(0,2l/0,5l/0,7l/2l), legyen szíves vigye be az ÖNO-ba, mert szükség lenne rá!
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HÍREK AZ ISKOLÁBÓL
A BALKAY PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉVVÉGI PROGRAMJAI
A 2013/2014. tanév vége felé várakozáson felül sok feladat, rendezvény vár ránk. Ezekből
kívánok néhányat kiemelni.
 Május 27.
Tanulmányi kirándulás Debrecenbe
 Június 2. 14,00 Hangszeres vizsga a Tiszafüredi Zeneiskola kihelyezett tagozatán
tanulók részvételével
 Június 4.
Trianoni megemlékezés
 Június 5.
Hulladékgyűjtés /12,30-16,30/
 Június 10-12.
Úszásoktatás
 Június 20.
Tanévzáró ünnepség
Természetesen a fent felsoroltakon kívül lehetséges váratlanul jelentkező esemény is, de
erről, mint eddig is levélben tájékoztatjuk az érintett szülőket.
A hulladékgyűjtésre eltérően az eddigiektől csak papírt, műanyag palackot, alumínium
dobozt lehet hozni, vasat már nem vesznek át.
Különböző települési, iskolai elfoglaltságokból adódóan többször előfordul, hogy a
délutáni napközis foglalkozások elmaradnak. Erről minden esetben értesítést küldünk!
Magam és kollégáim nevében szeretném megköszönni mindenkinek, hogy ebben a
tanévben is segítették munkánkat, támogatták rendezvényeinket, hozzájárultak
tanulóink, iskolánk előrehaladásához.
Zabolai Sándorné
tagintézmény-vezető

Debrecenbe kéne menni…
2014. május 27-én Debrecenbe szerveztük az iskolai
kirándulást. Először Hortobágyon álltunk meg, ahol
megtekintettük a pásztorok szobrait, a Kilenclyukú
hidat, és a szabadtéri színpadot. A szabadban
eltöltött
tízórai
után
meglátogattuk
a
madárkórházat, az ott látható Hortobágy
élővilágának kiállítását. Megnézhettünk egy orvosi
beavatkozást is, majd a kórtermeket és a rehabilitáló
röpdét jártuk végig.
A játszótéren minden gyermek kipróbálta a repülő sast. Szinte már ennyi is elég lett volna
programnak, hiszen igen tartalmas időtöltésben volt részünk. Utunk a debreceni
vasútállomáshoz vezetett. A legmodernebb villamossal érkeztünk meg a Nagyerdőbe.
Rövid séta után a Vidámparkban az Elvarázsolt Kastély titokzatos világa kápráztatott el
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bennünket. Innen az Állatkertbe mentünk, ahol számtalan csodás élőlényt
tanulmányoztunk. A gyerekeknek és a felnőtteknek is az örökmozgó, vidám gibbonok
tetszettek a legjobban. Kissé fáradtan, 1 km-es séta után megérkeztünk az Ötholdas
Pagonyba. Az örsi gyerkőcök ezen a hatalmas játszótéren mindent kipróbáltak, és
élményekkel gazdagon, kellemesen elfáradva értünk haza.
Kirándulásunkon részt vettek tanítványaink testvérei közül volt diákjaink, s néhány
óvodás. A kirándulást az SZMK bevételéből finanszíroztuk, a szülők minimális
hozzájárulásával.
Keresztyénné Nagy Mariann és Zöld Tímea
tanítók

Hírek az óvodából
Május 30-án 1530 órakor tartják az óvodások az évzáró
és ballagási ünnepségüket. Tíz gyermek búcsúzik el az
ovitól, akik szeptemberben az általános iskolában
kezdik meg tanulmányaikat. Bízunk benne, hogy
sikeresen veszik majd az akadályokat. A nyári
nagytakarítás július 28. és augusztus 22. között tart az
óvodában. Ez idő alatt az intézmény zárva lesz.

SPORTHÍREK
2014. április 19-én Tiszaörs Kőtelek csapatát fogadta, ahol fölényes hazai győzelem
született, 8-0.
A Sportbál utáni délután Kétpóra látogatott csapatunk, ahol 1-0-s vezetés után öt perc
alatt kikaptunk 2-1-re. Előjött rajtunk a fáradtság.
Az ezt követő szombaton Nagykörű volt a következő ellenfelünk, 3-0-ra nyertük a
mérkőzést.
Egy
hét
múlva
újra
diadalmaskodtunk, Bánhalma csapatát
vertük 5-1-re. Május 17-én a korábbi
listavezető,
Besenyszög
otthonába
látogattunk, ahol csúnya, szeles, esős
időben döntetlen lett az eredmény. A
szezon utolsó bajnoki fordulójára Tiszaörsön
került sor, ahol csapatunk még mindig
versenyben
a
harmadik
helyért,
Abádszalókot fogadta. Gyenge játékkal
rukkoltunk elő, s 1-0-ra kikaptunk, ami már
nem befolyásolta a végeredményt, mert
Nagykörű nem ment el Tiszaburára és így a hazai csapat kapta a három bajnoki pontot.
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Lemaradtunk a dobogóról, de mégis sikeresen zártuk a szezont, stabilan, több pont
előnnyel lettünk negyedikek a 2013/2014-es szezonban.
Köszönjük a játékosok helytállását!
65 éves a Tiszaörsi Sportegyesület
2014. április 26-án Sportbált rendeztünk, ugyanis ebben az évben 65 éves a KKSE. Célunk
az volt, hogy régi és új labdarúgóink együtt ünnepelhessék ezt a jeles évfordulót. Jó volt
látni az 50-es, 60-as évek labdarúgóit /például Muliter Gabit, Nagy Karcsit, Tóth Imit/
vagy Varga Ottónét, aki volt labdarúgónk özvegye.
A bál elérte célját: jó volt és sikeres. Örömmel nézte végig mindenki a fényképekből
összeállított kiállítást, mely Müller Lászlóné munkáját dicséri, s amely a kezdetektől
napjainkig kíséri végig a Tiszaörsi Sportegyesület elmúlt 65 évét. Köszönet a támogatásért
az Önkormányzatnak, valamint azoknak, akik valamilyen formában támogattak
bennünket, s akik nélkül ma nem működik Tiszaörs sportja: Bodonné Gyöngy Erika,
Müller Lászlóné, Nyíri Kálmánné, Szakács Lászlóné, Tóth József.
Sporttelep-felújítási program
Az MLSZ az amatőr labdarúgó-létesítmények (labdarúgó pályák, öltözők) felújítását
támogató előminősítéses pályázatot hirdetett, a látvány-csapat sportok támogatásának
adókedvezménye program (tao) keretében.
A Tiszaörs Községi Önkormányzat és a Tiszaörsi KKSE közösen adta be sporttelep-felújítási
programját-új, tao előminősítéses pályázatát 2014.02.14-én.
Ezt követően 2014.04.30-án az MLSZ felé közösen beadtuk a tao sportfejlesztési
programunkat. Várjuk a pozitív döntést.
Szécsi József, titkár

Hírek az ÖNO-ban
A Majálison részt vettek az Idősek otthona „lakói”
is. Mint minden hónapban, májusban is voltak
számukra fejlesztő játékok, zenélés, éneklés,
megemlékeztek az anyák napjáról is. Tervben van
egy vendégklub meghívása és egy kirándulás is.
Ebben a hónapban került sor a konyharész
tisztasági festésére is. Aznap a dolgozók kerti
partiztak és az udvaron üstben főztek gulyáslevest és sütöttek hozzá palacsintát.

Roma Falunap
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat pályázatot nyújtott be „Út a közös jövőért” címmel,
melyet sikeresen megnyert, így 150.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.
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Ebből a támogatásból és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetéséből került
megrendezésre a roma falunap május 24-én. A programok a sportpályán kezdődtek, már
reggel 7 órától főtt az ebéd, ami pecsenyekolbász leves volt. A napot 10 órakor nyitottuk
meg, labdarúgóverseny és rajzverseny zajlott a gyerekeknek délelőtt, amit az ebéd
követett. Örömmel vettük, hogy mindhárom üst leves elfogyott. Színes műsorok
díszítették a délutánt, de sajnos a zápor közbe szólt, így hamarabb véget ért, mint
szerettük volna. A kedvünket azonban nem rontotta el, hiszen 20 órától a Művelődési
házban folytatódott a nap a vacsorával, ami sertéspörkölt volt burgonyával és uborkával.
A vacsora után megtartottuk a pályán elmaradt műsorszámokat, amiket fergeteges
tapsviharral jutalmazott az igen nagy létszámú közönség. Kicsivel 22 óra után kezdetét
vette a hajnalig tartó bál, a zenét Balogh Ernő szolgáltatta. Az éjszaka folyamán
tombolasorsolásra is sor került, melynek fődíja egy szép és ízletes torta volt. Éjfélkor
hurka és tepertő került az asztalokra és mondhatom, hogy sikeresen zártuk ezt a
rendezvényünket. Remélem mindenki jól érezte magát. Ezúton is szeretném megköszönni
a programban résztvevők segítségét, a szponzorok támogatását, és akik elősegítették a
munkámat!
Jónás István
RNÖ elnöke

Művelődési Ház és Könyvtár hírei
Mi volt…
Költészet Napi rendezvényekkel kezdtük. Április 10-én a Szociális Szolgáltató Központban
tartottunk verses vetélkedőt, majd 11-én versmondó délutánra vártuk az iskolásokat.
Minden tanuló mondott verset. A legjobbak jutalma júniusi kirándulás lesz. A gyerekek
mellett felnőtt versmondók is színesítették a délutánt. Vona Tímea, Szabó Zsoltné,
Domokos Lászlóné, Szakácsi István, minden részt vevő tanító néni és a könyvtáros is
mondott verset. A költemények elhangzása után közösen csemegéztük be a Szabó
Zsoltné által készített hatalmas nyitott könyv alakú tortát. Április 12-én 15,00 órakor nyílt
meg a Tündérujjak Alkotókör és a start
programban kézimunkázó hölgyek, az
„Angyali kezek” csoport közös kiállítása.
Ezen a napon tartott rendhagyó próbát az
Asszonykórus, melyen Csíder István
mezőtúri citeratanár korrepetálta a csoport
tagjait. Nagypénteken passiót énekeltek.
A szünidei program keretében április15-én
15,00 órától húsvéti játszóház, április 16-án
„Nyuszibuli” várta a gyerekeket. Április 1718-án délelőtt a könyvtárban nyuszis
mesékkel, kifestőkkel vártuk a szünidőzőket,
április 17-én 13,30 órától az Aranyszőrű bárány című mesét hallgattuk meg az óvodában a
„Kultúráért Gömörben és Gömörön túl Egyesület” előadójától. Árpilis 23-án véget értek a
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hölgytorna foglalkozások. Október elejétől tervezzük a folytatást! Május 10-én a Nőklub
XVIII. műsoros – bálos rendezvényét tartotta meg nagy sikerrel, nagy érdeklődés mellett.
Május 17-én az évad utolsó bérletes előadására ment a Színház Baráti Kör, Gárdonyi
Annuska című vígjátékát néztük meg. Egy rég letűnt, de örökké vágyott, idilli világot fest
az „Annuska” zsánerhangulata. Karakteres, vérbő figurák népesítik be. Baráti évődés,
szerelem, féltékenység, kiábrándultság és új reménység váltja egymást csipetnyi
társadalomkritikával. Igen kedves, a Gárdonyi emlékévet méltón ünneplő darabot láttunk
az Egri Gárdonyi Géza Színház művészeinek előadásában.

Mi lesz…
Június 3-án a Kertbarát Kör tagjai kertlátogatást terveznek, majd szalonnasütéssel zárják
a napot a Művelődési ház udvarán. Júniusban az iskolásokkal az Arborétumba
kirándulnak, ahol kis vetélkedővel is várják a gyerekeket.
Június 12-16-ig tart a 85. Ünnepi Könyvhét és a 13. Gyermek Könyvnapok. A gondolat,
hogy „legyen a könyvnek ünnepe”, Miskolcon fogalmazódott meg Supka Géza író,
történész, irodalmi szerkesztő javaslatára 1927-ben.
Június 12. 17 óra: Megnyitó - Versek a versmondó délelőtt résztvevőitől, regényrészletek,
könyvbemutatók, megzenésített versek - helye: az iskolaudvar.
Június 13. 10,00 órától 16 óráig: Legújabb meséink – könyvkiállítás és lapozgató az iskola
udvarán a könyvtár gyűjteményéből. 15,00 óra: Könyvről – könyvért vetélkedő a
napköziben.
Június 14. 16,00 óra: Nagyotmondó Tóbiás zenés mesejáték a Művelődési ház udvarán.
Az előadás a könyvtári szolgáltató rendszer rendezvénykeretének felhasználásával
minden résztvevőnek ingyenes lesz. A Veres Péter Nyugdíjas klub június 28-29-én
kétnapos erdélyi kirándulást szervez. A kirándulókat saját klubjuk, a Kertbarátok, és az
Asszonykórus tagságából verbuválták össze.
1995 óta van bérletünk az Egri Gárdonyi Géza Színházba. Bérletünk - az „Egressy”
nyugdíjas bérlet, ára változatlanul 5.400,- Ft lesz kedvezménnyel. A bérletváltáshoz a
nyugdíjas szelvény másolata is szükséges! Az előadások időpontja mindig szombaton
délután 15,00 óra. A 2014/15 évad előadásai: Dürrenmatt műve alapján „Az öreg hölgy
látogatása” tragikomédia, Ábrahám Pál: Bál a Savoyban című revü operettje, Jókai
művének felhasználásával a Cigánybáró című táncjáték, Shakespeare Rómeó és Júliája,
Móric: Légy jó mindhalálig című művének és a Chaplin filmjének alaphelyzetét feldolgozó,
A kölyök című musical. Június 15. - ig várjuk a jelentkezőket!
A szünidő kezdetével újra indítjuk szünidei foglalkozásainkat. Az eddigi
hagyományokhoz híven csütörtökönként várjuk az iskolásokat. A részletes programot a
szünidő
kezdetéig
minden
örsi
gyerek
megkapja.
Szakácsné Csurgó Erzsébet
Könyvtár, Művelődési ház
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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