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TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁROK! 

 

A 2014. április 6-ára kitűzött országgyűlési képviselők választásával 

kapcsolatban minden választópolgár értesítést kapott, de a megszokott helyszín 

megváltozása miatt az alábbiakra hívom fel a figyelmet. 

Tiszaörs a választó polgárok számának csökkenése okán, 

egy szavazókörös település lett, ezért 

a szavazás kizárólag egy helyszínen zajlik: 

Szociális Szolgáltató Központ (ÖNO) 

Tiszaörs, Gyóni Géza út 36. 
 

A szavazás ideje: 2014.04.06. 6:00 - 19:00 óra között. 

A szavazás feltétele, hogy személyazonosságát igazolja 

érvényes dokumentumok bemutatásával. 

 

Érvényes okmányok bemutatása nélkül a választójog gyakorlására  

nincs lehetőség. 

Gál Zsuzsanna 

Helyi Választási Iroda 

vezető helyettes 

 

Tájékoztató  

Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselőtestületének döntéseiről 

 

A Képviselőtestület a 2014. március 3-án tartott ülésén elfogadta az 

önkormányzat 2014. évi költségvetését és a Szervezeti és Működési 

Szabályzatát, továbbá döntött 

 a Helyi Választási Bizottság létszámának bővítéséről, 

 a 2014-2010-as programozási időszakban LEADER csoporthoz való 

csatlakozásról, 

 a Tiszaörs-Fürdőn működő medence lefolyó-javítási költségeiről, 

 a településen működő közkifolyók működtetésének módosításáról, 

 a Kuthy Elek Egészségügyi Intézmény Központi Orvosi Ügyeletének 

reformját érintő finanszírozásról. 

Az egyes napirendekről részletes tájékoztató kérhető a Tiszaszentimrei 

Közös Önkormányzati Hivatal Kirendeltségén. 

 Gál Zsuzsanna 

 aljegyző 

    Örsi Hírek
  www.tiszaors.hu      www.facebook.com/TiszaorsKozsegiOnkormanyzat 

  
          2014. március-április 
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START MUNKAPROGRAM HÍREI 

    

  

Március a tavasz első hónapja és valóban beköszöntött a szép és jó idő. A hónap végére az 
eső is megérkezett, amire nagyon nagy szükség volt, hisz kertészeink már elvetették a borsót a 
Táncsics út végén és már ki is bújtak a kis hajtások. A fólia sátorban a magokat belevetették a 
melegágyba az ÖNO udvarán. Homoktövisünk - ami már közel egy méteres - be van kapálva, 
idén már szüretelhető lesz.  

Ebben a hónapban vásároltunk gyümölcsfákat, amik a 
Balogh házhoz lettek elültetve. A tűzoltószertár melletti 
területre 18 darab eperfát telepítettünk, az egykori 
„epreskert” mintájára. Amint a termést szüretelni lehet, 
eperpálinkát készítünk belőle. Kérjük a lakosságot, 
őrizzük meg együtt a fákat, vigyázzunk rá mindannyian! 
A virágágyásainkat az asszonyok rendbe tették, az 
ősszel elültetett árvácskáink nagyon szépek. Nőnap 
alkalmából férfi dolgozóink minden női dolgozót egy-egy 
cserepes virággal köszöntöttek. Ezúton is köszönjük 
nekik!  

 
A darálónál tovább folytatták a garázs építését, a 
tetőszerkezet készen van, az esőcsatornák a 
helyükre kerültek, a tetőre a hullámlemez 
elhelyezése folyamatban van. Ugyanitt építettek 
egy előtetőt a kecskeistállóhoz, hisz hamarosan 
megkezdődhet az állatok fejése, ezért készítettek 
újabb fejőállást is. Egyszerre hat kecskét tudnak 
majd fejni és ismét készíteni fogjuk a finomabbnál 
finomabb sajtokat. Száraztésztáink továbbra is 
készülnek, már pörkölt tésztát is vásárolhatnak 
kedves lakosaink. Márciusban három tanfolyam is 
a végéhez ért, gratulálunk a sikeres vizsgázóknak! 
 
Tovább szaporodott a kecskeállományunk, jelenleg 31 db gida van, a fiatal anyák a napokban 
kezdték meg az ellést.  Jelenleg mind a négy kocánk hasas, áprilisban fial az első. Több hízó is 
levágásra került, melyet a konyhán használtak fel, illetve hurka készült belőle. A sertéstelepen 
újabb hizlalda épül, hisz a gyors és termékeny szaporulat kinövi a jelenlegi ólakat és helyhiány 
mutatkozik, aminek nagyon örülünk. Elkészült a füstölőnk is, így már helyben tudjuk megfüstölni 

a hízóvágáskor erre szánt dolgokat, amiket 
aztán eladásra kínálunk, elsősorban dolgozóink 
körében. Asztalosaink továbbra is készítik a 
kerti asztalt padokkal; virágtartókat. Az 
asszonyok, akik hímeznek újításba fogtak és 
ékszereket, baba holmikat horgolnak, 
babazsákot varrnak, babatakarót hímeznek, és 
mindig előállnak újabbnál újabb ötletekkel. 
Termékeiket április 12-én mindenki 
megtekintheti egy kiállítás keretében a 
Művelődési ház kamaratermében, ahol 
vásárolni is lehet majd. Meghozták az aszaló 
berendezésünket is, melyet gyümölcsök 
aszalására fogunk felhasználni.  
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OVI TÁTIKA 

 

  Az óvodások március 1-én tartották hagyományos TÁTIKA rendezvényüket, melyet hosszas 
készülődés előzött meg.  
  Az utolsó hét próbái már a tornateremben 
zajlottak, szokták a gyerekek a „mobil” 
színpadot, melyet a közcélúaknak 
köszönhetünk. A péntek délután dekorálással, 
az öltöző és a terem rendezésével telt el, 
ahonnan már csak a fellépők és a nekik tapsoló 
közönség hiányzott. Szombat reggel apraja-
nagyja nagy izgalommal ébredt, hiszen 
elérkezett a várva-várt nap, az Ő napjuk, amikor 
is mindenki a „sztárparádét” várta, ki ezért, ki 
azért. Délután a tornaterem megtelt 
családtagokkal, rokonokkal, ismerősökkel, 
érdeklődőkkel. Először a kis-középsősöké, majd 
a nagyoké volt a színpad. Minden gyerek örült a „szerepének”, élvezte azt, a közönség pedig 
nagy tapssal jutalmazta. A közel másfél órás műsor az egységcsomagok átadásával ért véget, 
melyet a tombolasorsolás követett, ahol sok-sok nyeremény talált gazdára. Köszönjük a 
szponzoroknak és a szülőknek a felajánlásokat, támogatást. A délután bevételét kirándulásra 
fordítjuk. 
  Reméljük, minden ott lévő számára kellemesen telt ez a délután és a kis „sztárokra” még 
sokáig emlékeznek. 

Légrádi Józsefné 

 

 

HÍREK AZ ISKOLÁBÓL 

 

Március 12-én, Gergely napján a leendő első osztályosok látogatást tettek intézményünkben. 
Évek óta ez az időpont az, amikor a nagycsoportosok megnézik az iskolát, részt vesznek egy 
tanítási órán, ahol láthatják mennyi mindent tanultak eddig azok a gyerekek, akikkel tavaly még 
együtt játszottak az oviban. Tanított: Keresztyénné Nagy Mariann tanárnő. Március 15-én, 
nemzeti ünnepünkön a község lakóival együtt emlékeztek alsósaink. A szabadságharc 
eseményeit a 3-4. osztályosok és pár fiatalabb tanulónk elevenítették fel, majd a Március 15. 
emlékparkban elhelyezték az általuk készített nemzetiszínű virágokat (Felkészítők: Zöld Tímea, 
Zabolai Sándorné tanítónők). Márciusban diákjaink pályázatra készítettek rajzot a kiskertekről, 
veteményezésről. 
Április 9-én megismételjük az „iskolába csalogatót”. Tanítási óra együtt a nagycsoportosokkal 
(tanít: Keresztyénné Nagy Mariann tanárnő). Április 10-én szavalóversenyre utazunk 
Abádszalókra. Április 16-án tavaszi kirándulást szervezünk Felsőtárkányra. Végigsétálunk a 
Vöröskő-völgyi erdei tanösvényen, ezen kívül kisvasúttal is szeretnénk utazni (Szervező: 
Hodosné Kerner Julianna tanárnő). 

 
Tavaszi szünet: április 17. (csütörtök) és április 28. (hétfő) között. 

Első osztályosok beiratkozása: 
április 28./ április 29. / április 30. reggel 800 órától este 1800 óráig. 

 
Zabolai Sándorné, intézményvezető 
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„Jöhet bármi, te mindig tudd, hogy áldott itt e föld.” 
 

Emlékezés a március 15-i ünnepségünkre, Tiszaörsön. 
 
Az idei év márciusi ifjakra való emlékezése sok mindent bizonyíthatott számunkra, feltéve, ha 
elgondolkodtunk rajta. 
Számomra minden nemzeti ünnepünk és annak ünneplése szívszorító, izgalmakkal teli, és 
tudom, hála Istennek nem vagyok ezzel egyedül. A készülődési folyamatot most csak kívülről 
szemléltem iskolánkban, de jó érzés volt látni elejétől a végéig az ünnepi izgalmakat. Apró 
tárgyakat, nemzetiszín virágokat, a márciusi eseményekre utaló feliratokat, és hallani a szép 
dallamokat. A műsort tagintézmény-vezetőnk, Zabolai Sándorné és ifjú kolléganőnk Zöld Tímea 
tanító néni, alakította ki és tanította be a gyermekeinknek. Vannak olyanok, akik azt gondolják, 
a tiszaörsi alsó tagozatos gyerekek nem képesek 
méltó műsort bemutatni, mert nem értik, mivel 
kicsik. Számukra és mindannyiunk számára újból 
világossá válhatott március 15-én, hogy nagyon is 
tudnak, vagyis szívet szorongató, mély érzéseket 
előcsalogató perceket okoztak a résztvevőknek.  
A megemlékezést Szakácsné Csurgó Erzsébet 
kezdte ünnepi beszédével. Majd a virágokat 
szedő gyerekeket vezette végig tanító nénijük a 
márciusi eseményeken, helyszíneken, szép 
versekkel, népdalokkal színesítve műsorukat. 
Elszavalták a Nemzeti dalunkat és a 12 pontot is 
tolmácsolták. A műsor zárásaként egy gyönyörű 
dalt hallhattunk (Csézy: Ez az otthonunk c. dala), 
s mikor a gyerekek csilingelő hangja zengte a refrént, mindannyian boldogok és büszkék 
lehettünk. Külön megemlíteném, hogy a szép klipet a végére Zöld Tímea álmodta s alkotta meg, 
aki tudja, megkeresheti az interneten a tiszaörsi képeket is bemutató összeállítást! 
 
Köszönet a kolléganőimnek és a gyerekeknek, hogy bátran és méltón szerepeltek idén is 
és reméljük így lesz ez még sokáig! 
 
Írásom kicsit hosszúra nyúlik, de fontosnak tartok még valamit megjegyezni, ami nem szorosan, 
de mégis csak összefügg nemzeti ünnepünkkel, így nemzetünkkel is.  
Szembetűnő volt, hogy az ünnepségen igen kevés gyerek, fiatal volt. A falunkból más iskolába 
járó gyerekek közül igen kevesen tisztelték meg a megemlékezést, pedig hovatartozásukat ez is 
befolyásolja, gyökereinek ez is része. Mi felnőttek vagyunk felelősek ezért! Ezzel kapcsolatban 
nem szaporítom a szót, csak próbálok egy együttgondolkodást elindítani… 
Az ünnepség a Március 15-e téren folytatódott, ahol a felnőttek adtak egy rövid, de változatos 
műsort. Versek, bújdosó ének, néptánc és egy szép dal segítette emlékezetessé tenni a 
koszorúzás pillanatait. Gyönyörűen szavalt Szakácsi Istvánné Terike és Baliga- Bodon Péter, 
ősi energiákkal énekelt Bodon Bence. S a záró dalt Smigróczki Anett és Peti tánca tette 
gazdagabbá. A tiszaörsi harang, pedig megkondult a koszorúzás pillanatában, megerősítve 
érzéseinket. Az elhangzottak tartalmára odafigyelve elgondolkodhatunk, hogy március 15. nem 
csak a boldog, dicső, hanem a bújdosó, megtorló jelzőket is magán hordozza. 
Kívánom minden tiszaörsi embernek, hogy ilyen szépen tudjunk még sokáig ünnepelni, együtt! 
(Köszönjük Bendő Rolandnak az ismét önzetlen hangosítását.) 
 
„Ez az otthonunk, itt kell élnünk múltunk és jövőnk.”(Csézy említett dalából.) 

  
Keresztyénné Nagy Mariann 
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Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy a 
következő véradás időpontja április 14-én, 

hétfőn lesz 0830 órától 1130 óráig a 
Teleházban.

 

 

SPORTHÍREK 

 

Legutolsó három mérkőzésén tisztességesen helyt állt a Tiszaörsi csapat a Benedek Gábor 
Tiszafüredi Városi sportcsarnok terembajnokságán. Végül a legjobb hat között végeztünk. 
Március 15-én volt az utolsó forduló, amely után a Tiszaörsi 
Önkormányzat hurka vacsorával tisztelte meg a játékosokat. 
Ebben a hónapban kezdetét vette a tavaszi felkészülés. 
Először mi látogattunk Tiszaszőlősre, majd ők jöttek 
hozzánk. Mindkétszer döntetlen eredmény született.  
Március 23-án Egyek elleni felkészülési mérkőzésen 3-0-ra 
győzött csapatunk. Március 29-én szombaton, 1500 órakor 
kezdődött meg a megyei bajnokság, ahol csapatunk 
Berekfürdőt fogadta, ellenük döntetlent játszottunk. 
Az idén ünnepli a helyi sportegyesület megalakításának 65. 
évfordulóját. Ez alkalomból április 26-án Sportbált tartunk, ahová nagy szeretettel várjuk régi és 
jelenlegi sportbarátainkat. Jegyek elővételben kaphatóak nálam.  
A Tiszaörsi KKSE női futballcsapatot szervez, ahová várjuk minden 16 év feletti hölgy 
jelentkezését! 

 
Szécsi József, titkár 

HÍREK AZ ÖNO-ból 

 
2014. február 26-án került megrendezésre a farsang az ÖNO-ban.  Volt móka és kacagás, a 

gondozók és a gondozottak is készültek egy-egy tréfás 
jelenettel, amit a farsangi fánk elfogyasztása követett. 
Márciusban a nőnapról is megemlékeztek a férfiak. 
Köszöntőjük után a gondozók előadtak egy jelenetet, melynek 
címe „Vidékiek Budapesten” volt, majd egy-egy szál piros 
szegfűvel köszöntötték az intézmény hölgy tagjait. Közös 
sütizés és pezsgőzés zárta ezt a szép napos délutánt. Még 
ebben a hónapban kürtőskalácsot is sütöttek, amely nagy 
sikert aratott. Ez volt az első próbálkozás, de nem az utolsó. A 
március 25-én rendezett Tavasznyitó napon is képviselte 
magát az idősek otthona, meghallgatták a Kertbarát kör által 
rendezett napon az előadásokat, amit magbörzével zártak. 

 

Művelődési Ház és Könyvtár 

 

Mi volt… 
Március 5-én az első osztályosok látogattak a könyvtárba, ahol a tanító néni mutatta be a 
könyvtárat és szolgáltatásait. 
Március 6-án a könyvtáros tartott könyvtári összefoglaló órát a 4. osztályosoknak Mátyás 
királyról. 
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Március 7-én a Veres Péter Nyugdíjas Klub tartotta meg évértékelő beszámolóját és 
jóváhagyták a tagok által korábban már véleményezett 2014. évi terveket is. Az összejövetelen 
került sor a klub nőtagjainak köszöntésére és megvendégelésére. Jobbágy Sándor elnök 
minden hölgytagot szép plüss szívecskével ajándékozott meg, melyet Kiss Miklósné Éva néni 
készített.  
Március 8-án a Színház Baráti Kör tagjai Vörösmarty Mihály Csongor és Tündéjének táncos 
feldolgozását nézték meg az Egri Gárdonyi Színházban. 
Március 10-én a Művelődési ház szervezésében a poroszlói Ökocentrumba látogatott a 
Tiszaörsi Kertbarát Kör nyolc tagja. A januártól március 14-ig tartó „Települések Napja” akció 
keretében most fél áron biztosították előzetesen bejelentkezett csoportok számára a belépést. 
Mindnyájunkat lenyűgöztek a látottak. Ez egy csoda! Nemcsak az akvárium, de a kilátás a 
toronyból, a 3D-s Tisza-tavat bemutató film is! 
Március 14-én délután ’48-as kézműves foglalkozást 
tartottunk napköziseknek, ahol „mozgó huszárokat” 
készítettünk kartonból.  
Március 15-én a községi megemlékezésnek, az azt 
megelőző hét délelőttjein az iskolások próbáinak adtunk 
helyet és biztosítottuk a technikát. 
Március 25-én a Kertbarát Kör ismét megszervezte tavaszi 
mezőgazdasági ismeretterjesztő délelőttjét, melyben Kovács 
Szilvia, Karcag alpolgármestere,” A legszebb Konyhakertek” 
akció ötletgazdája ismertette a kibővített 2014. évi 
programot. Gál Lajos, a Hortobágyi Nemzeti Park természetvédelmi őre a madárbarát kertről; a 
házigazda, Balogh Jánosné a kert fontosságáról beszélt. Az irodalmi keretbe foglalt programot 
az ovisok tavaszköszöntő verse nyitotta, majd a magocska ültetését játszották el. Végül 
Benedek Elek: Az öreg faültető éneke című verse zárta az előadások sorát. A délelőtt ez évben 
is vetőmag börzével ért véget. 
Márciusban a Hölgytorna négy, a Nőklub négy, a Boróka Bagázs négy, a Tiszaörsi 
Asszonykórus két foglalkozást tartott. 
A tárgyidőszakban a külső szervek négy vásár megtartására vették igénybe intézményünket.    
A könyvtár 144 új könyvet kapott március 13-án. Ezeket a dokumentumokat még karácsony 
előtt rendeltük meg, de a feldolgozás elhúzódása miatt csak most tudta kiszállítani a megyei 
könyvtár. 
 
Mi lesz…  
Április 10-én 1400 órától Költészet Napi verses vetélkedő megtartását tervezzük a Szociális 
Szolgáltató Központban. Április 11-én 1500 órától Költészet napi versmondó délutánt tartunk az 
iskolában. Április 12-én 1500 órától a Művelődési Ház kamaratermében nyílik meg a helyi 
közmunka program kézműves csoportjának vásárlással egybekötött kiállítása. Április 12-én 1630 
órától a Tiszaörsi Asszonykórus tart rendkívüli foglalkozást. Ez alkalommal Csíder István több 
díjjal kitüntetett népzenész, citera tanár, három mezőtúri citerazenekar (Szivárvány, Iringó, 
Tücsök,) vezetője segíti felkészülésüket. Az utazó korrepetitori szolgáltatás a Megyei 
Művelődési Intézet új ingyenes szolgáltatása, mellyel a megye amatőr népzenei csoportjainak 
felkészülését támogatja. Nagy örömmel fogadtuk a lehetőséget és művelődési házunk 
Asszonykórusa felkészülésének segítésére is megrendelte ezt a szolgáltatást. Április 14-én 1500 
órától húsvéti kézműves játszóházat tartunk. 
Április 15-én 1500 órától „Nyuszi Bulit” tartunk az általános iskolásoknak. Április 17-én 1330 órától 
mesejátékra várjuk a gyerekeket a Művelődési házba, ahol az Aranyszőrű bárány című mesét 
adja elő a Kultúráért Gömörben és Gömörön túl Egyesület, akik a Felvidékről érkeznek. A 
belépő 250Ft lesz. A május 1-jei programot az Önkormányzattal közösen tervezzük. Helyszíne 
a futballpálya, a szárvendég 1700 órától Magyar Rózsa lesz.  
Kedves Tiszaörsiek! A komposztáló ládát igénylők részére a majális keretében félórás 
tájékoztató előadások megtartására kerül sor 10-15 fős kiscsoportokban. Minden jelentkezőnek 
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aláírásával kell igazolnia a tájékoztatón való részvételt, mert ezek alapján kerülnek majd 
kiszállításra a ládák (ládát még lehet igényelni Veres Attilánénál). A Majálisra 2014-ben is 
hirdetünk főzőversenyt kiscsoportok, baráti társaságok részére. A Községi Önkormányzat 
minden majálison résztvevőt meghív egy tányér öreglebbencsre! 
A nőklub május 10-én tervezi hagyományos nőklub báljának megtartását (bedolgozós 
szombat). A zenét a rendezvényen Horváth Krisztián szolgáltatja majd. 

Kedves Versszerető Felnőttek és Szülők! Szeretnénk, ha az április 11-én 1500 órakor 

az általános iskolásoknak tervezett Költészet Napi versmondó délutánunkat 

gyermekvers vagy verses mese elmondásával színesítené. 

Várjuk jelentkezését a könyvtárba április 7-ig! 

Szakácsné Csurgó Erzsébet 

könyvtár vezető, művelődésszervező 
 

Főzőklub nyugdíjasoknak 

 

Március 6-án a tornateremben megrendezett főzőklub az Új Széchenyi Terv keretében 
megjelent TÁMOP a 6.1.2./LHH/11/B jelű „Egészségre nevelő és szemléletformáló 
életmódprogramok a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben” című pályázat kapcsán 
valósulhatott meg Tomajmonostora koordinálásával.  
Az ebéd marhahúsleves és marhapörkölt volt, ezt követően egy előadást hallhattunk az 
egészséges táplálkozásról. Majd salátakészítő versenyre nevezhettek be a vállalkozó 
szelleműek. Öt csapat indult és mindegyik nagyon finom salátát készített. 1600 órától Karcagi 
Nagy Zoltán énekes nótázott, majd egy közös beszélgetés zárta ezt a programot. A rendezvény 
végén Dr. Fazekas Sándor ajándéka került átadásra minden résztvevőnek, mely egy-egy 
élelmiszercsomag volt. 

 
TÁJÉKOZTATÓ 

 
Tiszaörs Községi Önkormányzat szervezésében ingyenes (beutaló nélkül) ortopédiai 
szakrendelés kerül lebonyolításra 

2014. április 14-én 13:00 és 15:00 óra között a Tiszaörsi orvosi rendelőben. 
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. április 10-ig (csütörtök) 
Mályiné Erika részére. (ügyintéző) Telefon:06204659257 /Szükséges adatok: Név, leánykori 
név, anyja neve, születési hely, idő, lakcím, TAJ szám, közgyógy igazolvány szám, 
érvényességi ideje/ 

 
Tiszaörs büszkeségei  
 
2014. március 15 -én Tiszafüreden a város „Kiváló tanulója, 
sportolója” címen díjakat adtak át, ahol kettő tiszaörsi tanuló, 
Orgován Szilvia és Vadász Bence is díjazásban részesült. 
Mindketten Tiszafüred Város kiváló sportolója címén vehettek 
át egy-egy díjat, labdarúgás sportágban. 
Szilvia a tiszafüredi Bán Zsigmond Református Általános Iskola 
7. osztályos tanulója. Évek óta kiemelkedő teljesítményt nyújt a 
Magyar Labdarúgó Szövetség Bozsik - programjában. Saját 
korosztályában eredményesen szerepel, de rendszeresen részt 
vesz a negyedik korcsoport mérkőzésein is.  

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.271873009639495.1073741923.125627870930677&type=1
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Ötödik osztályos kora óta a leány labdarúgó csapat kapitánya 
és már a legjobb góllövő címet is kiérdemelte. A megyében 
többször voltak versenyen, tavaly pedig a harmadik 
korcsoportban bejutottak az országos döntőbe. 
Bence a Kossuth Lajos Gimnázium 8/a. osztályos tanulója. 
Óvodás kora óta futballozik, 2011 óta a TVSE (Tiszafüred 
Városi Sportegyesület) tagja, ahol a hátvéd szerepét tölti be a 
csapatban, április első hétvégéjén folytatódik a bajnokság, 
amire hetente kétszer edzenek. Mindemellett iskolájából 
rendszeresen nyolcosztályos versenyekre jár, ahol szintén 
labdarúgásban jeleskedik. Ha nem a labdát rúgja, 
kosárlabdázni is szeret. 
 
Ezúton is gratulálunk nekik és további sikereket kívánunk! 
 
 

Lakossági tájékoztató a települési közkifolyókról 
 

A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. (továbbiakban: TRV Zrt.) tiszafüredi egységének 

vezetője megkereste Önkormányzatunkat, hogy a települési ivóvízhálózaton történő magas 

hálózati veszteségre hivatkozva szabályozni kívánja a közkifolyókon történő vízvételezést. A 

településen 30 lakott ingatlan nem rendelkezik vízbekötéssel, ehhez viszonyítva a közkifolyókon 

történő vízvételezés óriási mértékű. 

A TRV Zrt. és az önkormányzat között érvényben lévő szerződés szerint 2014. május 1. napjától 

a települési közkifolyókon történő vízvételezés költségei az önkormányzatot terhelik, mely 

céljából vízmérőórák kerülnek felszerelésre. 

Mivel Önkormányzatunk nem rendelkezik erre a kiadásra elkülönített forrásokkal, felmérte a 

vízmérővel nem rendelkező ingatlanok számát, illetve azok vízvételezési lehetőségét. A fenti 

szempontokat figyelembe véve 2014. május 1. napjától az alábbi ingatlanok előtti közkifolyók 

üzemen kívül helyezésre kerülnek, melyek szükség esetén bármikor újra üzembe helyezhetők: 

 

Bacsó Béla út 36. Rákóczi út 49. 

Dózsa György út 25. Rákóczi út 72. 

Feszty Árpád út 10. Rózsa út 21. 

Gyóni Géza út 17. Táncsics út 35. 

Kossuth Lajos út 78. Táncsics út 55. 

Mónus Illés út 6. Tiszaörs Fürdő Mezőgép út 

Orgona út 11. Tiszaörs Fürdő Nyúl út 

Rákóczi út 10. Tiszaörs Fürdő Nefelejcs út 

Rákóczi út 21. Tiszaörs Fürdő Akácos út 

Rákóczi út 44. Tiszaörs Fürdő Rácz út 

 

Az önkormányzatunk egyeztetést folytat a TRV Zrt -vel, hogy azon lakott ingatlanoknál, ahol 

még nincs ivóvízellátás, az idei év folyamán kedvezményes költségekkel ez megvalósítható 

legyen, melyről az érdekelteket külön értesítjük. 
 

 

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

