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    ÖRSI HÍREK
 

Önkormányzati Hírek 
Tájékoztató  

Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselőtestületének döntéseiről 

A Képviselőtestület 2013. május 28-án tartott rendes ülésén az alábbi döntéseket hozta: 
� Az önkormányzat továbbra is társulásban kívánja fenntartani a szociális és gyermekjóléti 

alapszolgáltatásait. 
� A képviselőtestület módosította a Tiszaszentimrei Közös Önkormányzati Hivatal felállításától szóló 

megállapodást. 
� A testület a Tisza-víz Kft. Felügyelő Bizottságában delegálta Jobbágy Balázs képviselőt. 
� Elfogadásra került a megszűnt Polgármesteri Hivatal költségvetési beszámolója. 
� A képviselőtestület jóváhagyta a Tiszaszentimrei Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetését. 

 
A 2013. június 10-én tartott ülésén a képviselőtestület 

� jóváhagyta az ivóvízminőség-javító program költségvetését, megvalósíthatósági tanulmánytevét. 
� hozzájárult a Tiszaörsi Perspektíva Egyesület ingyenes ingatlanhasználatához a Tiszaörs 704 hrsz alatti 

önkormányzati ingatlan tekintetében.  
 
A Képviselőtestület következő ülését 2013. június 21-én tartotta, melyen  

� jóváhagyta a gyermekjóléti szolgálat családgondozójának és a családsegítő szolgálat családgondozójának 
szakmai beszámolóját. 

� módosította a Tiszaörs-Tiszaigar Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási megállapodását. 
� elfogadta az Abádszalók Mikrotérségi Közoktatási Társulás Társulási Megállapodását. 
� véleményezte a Fekete László Zeneiskola vezetését érintő intézményvezetői pályázatokat. 
� módosította a Tiszaörs községi településrendezési tervet. 
� döntött a Tisza-tó Térsége LEADER Egyesület tagsági díjának (100.000 Ft ) befizetéséről. 

A képviselőtestület zárt ülésen döntött az egyedi elbírálást igénylő lakossági kérelmet. 
 
Az egyes napirendekről részletes tájékoztató kérhető a Tiszaszentimrei Közös Önkormányzati Hivatal 
Kirendeltségén.  

Gál Zsuzsanna 
aljegyző 

 
  

www.tiszaors.hu     www.facebook.com/TiszaorsKozsegiOnkormanyzat   
2013. július 

 

 
Ezen a nyáron is megrendezésre kerül a már hagyománynak számító Perspektíva Tábor. 

Időpont: 2013. július 30. (kedd) – augusztus 3. (szombat) 
A helyszín ezúttal Poroszlón, a Tisza-tavi Ökocentrum szomszédságában lévő táborhelyen 

lesz. 
A részletes programot és a jelentkezési lapot az előző évekhez hasonlóan minden gyermeknek 

levélben kiküldjük. 
Szeretettel vár benneteket: 

a Tiszaörsi Perspektíva Egyesület 
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START Munkaprogram Hírei 
A belvízprogram keretében tovább folytatódtak a belterületi árkok karbantartási, tisztítási munkálatai. 
Újabb utcákban kerültek kiszintezésre és kiásásra az árkok, a kiásott föld folyamatosan elszállításra kerül.  
Folytatódott a régi daráló épületének felújítása, ahová a későbbiekben a Start Munkaprogramban 
tenyésztett szaporulat kerül elhelyezésre. 
Bár az időjárás nem mindig kedvezett a mezőgazdasági munkálatoknak, 
ennek ellenére az elmúlt hónap is tevékenyen telt a mezőgazdasági 
programban résztvevők számára. Megkezdődtek a szezonális zöldségek, 
gyümölcsök betakarítása, a hónap elején a konyhára került a retek, a 
földieper, a cseresznye. A termelőktől vásárolt, illetve saját termesztésű 
meggy, cukkíni, uborka is befőzésre került.  
 

A hónap elején már megkezdődött a készülődés a Fut a falu rendezvényre. 
A folyamatos esőzés aggodalomra adott okot a pálya állapotát illetően, 
ennek ellenére a kedvező időjárás beköszöntével gond nélkül 
megrendezésre kerülhetett a rendezvény. A sportpályán, a 
Tűzoltószertárnál közmunkásaink levágták, illetve összegereblyézték a 
füvet, a rendezvény előtt a szükséges eszközöket a sportpályára szállították, 
illetve a rendezvény után megkezdődött a szemét összeszedése, a 
sportpálya rendbetétele. 
A Balogh-háznál lévő nyúlház tetőszerkezetét is ki kellett javítanunk, a faszerkezet néhány eleme 
pótlásra, cserére szorult, egyben megtörtént a tetőszerkezet fóliázása, a rossz, törött cserepek kicserélése. 

 
Az elmúlt hónapban újabb virágtartók kerültek kihelyezésre a 
település több pontján, például a Művelődési Ház előtt, az 
Orvosi Rendelő előtt, a Tűzoltószertárnál melyek ismét az 
asztalosműhelyünkben készültek, kertészeink gondos 
munkájával kerültek beültetésre. Ismét kérjük a lakosságot, 
ügyeljünk arra, hogy minél tovább díszítsék ezek a virágtartók 
környezetünket, településünket, ne lopják el a benne található 
virágokat! 
 
Állatállományunk száma változatlan az elmúlt hónaphoz képest. 
Az őshonos fogoly színű baromfi állományunk a Mónus Illés úti 
nyári szálláshelyen  került elhelyezésre, így megfelelő 
körülmények között érhetik el a tenyésztésbe vételhez szükséges 
ideális nagyságot. Folytatódik a kecskék fejése, a tejet a 
konyhán, illetve az egyre többféle ízesítésben kapható kecskesajt 
készítésére hasznosítjuk. 
Száraztészta üzemünkben továbbra is folytatódott a különféle 
száraztészták előállítása mind a konyha, mind a lakosság részére. 
Továbbra is lehetőség nyílik a helyi termékek (száraztészta, 

kecskesajt, termelői méz) megvásárlására a piactéren szerdai és pénteki napokon, illetve minden nap 8 
órától 15 óráig a volt Szakiskola épületében. 
 
Háztáji növénytermesztés és tartósítás illetve Háztáji állattartás címmel képzési program indul 31 fő 
közfoglalkoztatott számára az elkövetkezendő hónapban. A képzés közel 1 éves időtartama alatt újabb 
szakképzettséget szerezhetnek a mezőgazdasági programban résztvevők. A program pályázat útján 
valósul meg a tiszafüredi Munkaügyi Központ közreműködésével. 
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Bronzérmes lett labdarugó csapatunk 
Régi hagyománya van Tiszaörsön a labdarúgásnak, a sportéletnek, a mozgással egybekötött kulturált 
kikapcsolódásnak. Már 1949-ben írásos dokumentum volt arról, hogy központi utasításra a településen 
sportegyesületet kellett alapítani. Ettől az évtől kezdődően az egyesület folyamatosan működik, korábban, a 60-as 
70-es években a labdarugó csapaton kívül kiváló asztalitenisz, női kézilabda és sakkcsapat is működött, melyek 
többször is eredményesen szerepeltek járási, megyei bajnokságokon, öregbítették településünk hírnevét. A teljesség 
igénye nélkül megemlítendő néhány név, akikre méltán büszke lehet Tiszaörs. Asztaliteniszben járási bajnok: 
Lengyel Miklós, Lengyel Miklósné, Gozsovics József, Szakács Sándor, sakkban kiváló eredményeket értek el: a 
60-as években: Szakácsi István, Fülöp László, Dr. Tótkomlósi János, Bohácsi József, Bohácsi Béla, Jobbágy 
Dezső, bronz, ezüst, aranyérmes, járási bajnok, megyei 3. helyezett csapat. a 80-as években: Mihalcsik András, 
Nagy Géza, Szécsi József, Lantos István, Szakácsi István, Szécsi József ugyanebben az időben egyéniben is bronz, 
ezüst és aranyérmes lett, illetve egy megyei spartakiád győzelmet is aratott. 
Említést érdemelnek még a női atléták, a női röplabdacsapat, a tornász csapat, akik szintén szép sikereket értek el a 
spartakiádok, járási, megyei versenyek alkalmával. 
 
Régi gyökerekhez nyúlik vissza a 
településen a labdarúgás is, már az 
1910-es évektől kezdődően játszottak 
mérkőzéseket. Rendszeresen csak 
1948-tól tartottak mérkőzéseket, 1950-
re már járási bajnok lett a csapat. 
Ezután a legnépszerűbb sportág a 
labdarúgás lett, utánpótlásban sem volt 
hiány, szép sikereket ért el az egyesület 
az évek során. 
Az utóbbi években jó néhány 
tehetséges játékost kinevelt már az 
egyesület, illetve nevesebb hazai csapatokból is visszakerült néhány játékos, akik újra a tiszaörsi csapatot erősítik. 
Jelenleg a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Labdarugó Bajnokság IV. osztályában játszanak, bár eredményeik 
alapján a III. osztályban lenne a helyük, de anyagi okok miatt, illetve az ifjúsági csapat hiánya miatt ott nem 
szerepelhetnek. Ennek ellenére itt is szép sikereket értek el, az elmúlt szezonban 3. helyezett lett a csapat a 
bajnokságban. A megérdemelt bronzérmeket 2013. június 15-én a Fut a Falu rendezvény keretein belül Bodonné 
Gyöngy Erika Polgármester Asszonytól vehették át a játékosok, az edző, az egyesület tagjai.  
 
Itt megragadva az alkalmat szeretnénk megköszönni tagjaink áldozatos munkáját: 
Szakács Lászlóné, Nyíri Kálmánné, Bodonné Gyöngy Erika, Müller Lászlóné, Müller Zsolt,  Szakácsi István, 
Szakács Sándor, Kecskeméti Imre, Barna Péter, Fodor Richárd, Szlaboda Imre, Bendő Róbert, Kovács 
Barnabás, Bóta Dezső, Bótáné Nagy Mária, Virág Istvánné, Hodosné Kerner Julianna, Rózsa Mihályné, Kiss 
Ottó, Lengyel Zoltánné, Zsámba Zoltán, Mályi László, Lengyel Miklós, Jónás István, Jónás Istvánné, Sós János, 
Ruskó Richárd, Denis Stevenson, Fényes Csaba, ifj. Fényes Csaba, Molnár Mihály, Farkas Kálmánné, 
Unicsovics Renáta, Godó Zoltán, Tóth József, Szécsi József, Virág Zoltán, Muliter Tihamér. 
 
Köszönettel tartozunk: 

- A Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezetnek és elnökének Müller Józsefnek, 
- A Józsa Kft-nek és vezetőjének Józsa Bélának, 
- Müller Lászlónénak, 
- Bodonné Gyöngy Erika Tiszaörs Község Polgármester Asszonyának, illetve a Tiszaörs Községi 

Önkormányzatnak, 
- Az Örsi Pig Bt.-nek  
- Valamint mindenkinek, akik ajándékcsomaggal támogattak bennünket. 

 
Köszönettel tartozunk még: 

- Farkas Kálmánné rendezőnek, aki emellett sokat segít rendezvényeinken, 
- Lengyel Zoltánné könyvelőnek, 
- Müller Lászlóné az Ellenőrző Bizottság elnökének, pénzügyekben, pályázatokban és minden más 

egyébben nyújtott segítségéért, 
- Bodonné Gyöngy Erikának, vezérszurkolónknak, aki amivel csak tud támogat bennünket, 
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- Zabolai Sándorné Jutkának a jubileumi sportrendezvényen nyújtott gondos munkájáért, 
- Szakácsné Csurgó Erzsébetnek, aki minden esetben biztosította a termet és a rendezvényekhez a 

felszerelést. 
- Tolnai Imre főrendezőnek és valamennyi rendezőnek a segítségért. 
- A végére hagytam Nyíriné Évikét , és Szakácsné Marikát, akik meghívót hordtak szét, szponzor után 

néztek, akik a bál előtti csütörtökön és pénteken a termet díszítették és rendezték be. Akik szombaton 
főztek, tálaltak és mosogattak, vasárnap pakoltak és takarítottak. Akiknek a csapat a tiszta mezeket 
köszönheti, akik minden rendezvényen főznek, s akikre mindenben számíthatunk. Köszönjük nektek, 
nagyon szeretünk benneteket! 

 
Köszönet mindenkinek, aki valamilyen formában segítette csapatunkat! 
 
Tisztelettel:           

Szécsi József 
a KKSE titkára 

 

Fut a falu  
2013. június 15-én kellemes nyári melegben került megrendezésre immár 33. alkalommal a Fut a falu elnevezésű 
családi sportnap. Az egész napos sportprogramok, játékos vetélkedők minden korosztály számára kellemes 
kikapcsolódást biztosítottak. A sportnapon túl az rendezvény helyet adott a „Séta a mellrák ellen, az egészségért” 
elnevezésű, a Perspektíva Egyesület által szervezett programnak. A séta a település három pontjáról indult, a 
résztvevők rózsaszín lufikkal és a mellrák elleni küzdelem szimbólumát, a rózsaszín szalagot viselve sétáltak a 
sportpályára. A programhoz kapcsolódóan egész napos előadás sorozat várta az érdeklődőket, valamint a Kertbarát 
kör által készített antioxidáns hatású ételeket is megkóstolhatták a résztvevők. A gyerekről sem feledkeztek meg a 
szervezők, lángos, palacsinta, arcfestés, kreatív foglalkozás, fagyi, zenés gyermekműsor és rengeteg ajándék várta 
őket. 
A délelőtt folyamán a futásokon túl kispályás labdarugó mérkőzések színesítették a programot, majd a helyszínen 
szerveződött csapatok a „Tiszaörsi Olimpia” elnevezésű összetett, mókás ügyességi csapatversenyen mérhették 
össze erejüket. A délelőtti változatos és színvonalas sportprogramok után jól esett az ebéd. Öt féle ételből 
válogathattak a résztvevők, az üstökben főtt gulyás, babgulyás, öreglebbencs, nyúl pörkölt és káposztás hús. Az 
ebéd elfogyasztása után zenés gyermekműsorral folytatódott a délután, majd a darts, asztalitenisz, lengőteke 
mérkőzéseket játszottak. Tiszaörs legerősebb emberei is összemérhették erejüket a „Fut a falu legerősebb embere” 
díj elnyeréséért. A délután fénypontját, egyben a rendezvény zárását az 1993-94-ben a Megyei II. osztályú bajnok 
labdarugó csapat és a jelenlegi játékosokból álló csapat mérkőzése jelentette, mely során az „öreg fiúk” 11-5-ös 
győzelmet arattak.  

EREDMÉNYEK: 
 
FUTÁS 
Ovis futás 
1. helyezett: Rózsahegyi Nagy Noel 
2. helyezett: Biczó Krisztián 
3. helyezett: Fehér Fanni 
 

Ált. iskolás korosztály 
Alsós lányok 
1. helyezett: Domokos Dominika 
2. helyezett: Németh Mercédesz 
3. helyezett: Poczók Virginia 
 

Alsós fiúk 
1. helyezett: Koncz József 
2. helyezett: Keresztyén Zoltán 
3. helyezett: Németh Roland 
 

Felsős lányok 
1. helyezett: Veres Margaréta 
2. helyezett: Szlávik Szabina 
3. helyezett: Szabó Klaudia 
 

Felsős fiúk 
1. helyezett: Barna Viktor 
2. helyezett: Fehér József 

3. helyezett: Tar Dávid 
 

Serdülők 
Férfi 
1. helyezett: Tóth Péter 
2. helyezett: Varga Dávid 
3. helyezett: Nádkúti Gergely 
 

Felnőtt  
 Női 
1. helyezett: Tóthné Busa Ottilia 
2. helyezett: Farkas Kálmánné 
3. helyezett: Domokos Lászlóné (Biczó 
Brigitta) 
 

Férfi      
1. helyezett: Szabó Zoltán (Hortobágy) 
2. helyezett:Vaszilkó Gábor (Tiszaigar) 
3. helyezett:Bálegan János (Hortobágy) 
 

HORGÁSZVERSENY: 
Legnagyobb hal: Varga Dávid 
Legkisebb hal: Szekér Bence, Kovács 
Lázár 
Legtöbb hal:  

1. helyezett: Gulyás Gábor 
2. helyezett: Koncz József 
3. helyezett: Barna Zalán 
 
„TISZAÖRSI OLIMPIA”- 
ÖSSZETETT CSAPATVERSENY 
1. helyezett: Nőklub csapata 
Oláh Attila, Oláhné Somodi Veronika, 
Vona Tímea, Ruskó Richárd, 
Kecskeméti Imre 
2. helyezett: Mocsárjárók csapata 
Piroska Noémi, Smigróczki Anett, Tóth 
Julianna, Vaszilkó Gábor, ifj. Veres 
Alfréd 
3. helyezett: Muskátlik csapata 
Domokos Lászlóné, Farkas Zsanett, 
Gyulai Éva, Jónás Istvánné, Kovács 
Lászlóné 
 

RAJZPÁLYÁZAT 
Ovisok: 
1. helyezett: Bézi Dorina 
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2. helyezett: Fekete Bendegúz, 
Sztaniszlav Benjamin, Kolláth Marianna 
3. helyezett. Grendorf Nóra, Barna 
Zalán, Barkóczi Szimóna 
Iskolások: 
1. helyezett: Bézi Bianka, Gál Marianna 
2. helyezett: Nádkuti Renáta, Ferencz 
Beatrix, Keresztyén Zoltán 
3. helyezett: Vályi-Nagy Laura 
 

A „FUT A FALU  LEGER ŐSEBB 
EMBERE” 
1. helyezett: Jónás Antal (Nagyiván) 
2. helyezett: Kiss József 
3. helyezett: Varga Károly 
ASZTALITENISZ 
Felnőtt 
Férfi 
1. helyezett: Orgován László 
2. helyezett: Kiss Ottó 

3 helyezett: Ruskó Richárd 
Női 
1. helyezett: Szendreiné Raffael Ibolya 
2. helyezett: Lengyel Miklósné 
Gyerek: 
1. helyezett: Lengyel Lehel  
 
DARTS VERSENY 
1. helyezett: Jobbágy Balázs 
2. helyezett: Varga József 
3. helyezett: Tóth Géza 
 

LENGŐTEKE 
1. helyezett: Varga József 
2. helyezett: Tóth Julianna 
3. helyezett: Poczók Virginia 
(Nagyiván) 
 
 
 

KISPÁLYÁS FOCI 
Férfi 
1.helyezett: Hortobágy csapata 
2.helyezett: GO Tiszaörs 
3.helyezett: AC Milán Tiszaörs 
 
Gólövő lista 
1.Kis Szabolcs (Hortobágy) 6 gól 
2.Bozsányi Tamás (Hortobágy) 5 gól 
3. Kovács Milán és Fényes Csaba 4 – 4 
gól 
 

NŐI FOCI 
1.Asszonyok 
2.Nanó 
 
IFJÚSÁGI FOCI 
1.Mini Barca 
2.FC Tiszaörs 

Az eredményeket lejegyezte:  
Szakácsné Csurgó Erzsébet  

 

Főzőversenyen remekelt az örsi csapat 
Községünk meghívást kapott a Füredi Jóbarátok Egyesületétől a Magyar nemzet főzőversenye határok nélkül elnevezésű 
rendezvényre. Június 23-án, vasárnap hajnalban útra kel a kis csapat, hogy sátrat verjen az Albatrosz Kempingben. Mi 
érkeztünk elsőként, és pillanatok alatt berendezkedtünk, és felkészítettük a ebédet. Még az eső sem tudott elriasztani 
bennünket. A bográcsokban kakas- és nyúlpörkölt főtt, a lábasban pedig sült a herőce/csőrege fánk. A vendégek szívesen 
álltak meg a „kapunk”előtt, étellel, itallal és jó szóval marasztaltuk a nézelődőket. 
Vidáman és nem utolsó sorban eredményesen ért véget a nap, hisz három díjat is hazahoztunk. 1. helyezett lett a csőrege 
fánkunk, 2. helyezést kapott a „Kukori pörkölt” kézzel szaggatott galuskával, valamit különdíjas lett a „portánk”. Külön 
köszönet Puskás Györgynek, hogy feláldozta a szombatját és velünk tartott. 
 

A csapat tagjai: Bodonné Gyöngy Erika, Keresztyénné Nagy Mariann, Lengyel Miklósné, Lengyel Miklós, Veres 
Attiláné, Jobbágy Sándorné, Jobbágy Sándor, Jobbágy Balázs, Szabó Éva, Szakács Lászlóné, Oláh Attila, Morvai 
Márton, Smigróczki Anett. 

Veres Attiláné 
 

Egyházközségi hírek 
Úrnapján június 2-án nagy örömmel tekintettünk arra a 
11 elsőáldozó gyermekre, akik először vették 
magukhoz az Oltáriszentséget. A jövő reménységei ők 
egyházunk számára. 
 

A sárospataki hittanos táborban 7 tiszaörsi gyermek 
vett részt Annamária óvónéni kíséretében. 
 

230 éve épült templomunk Sarlós Boldogasszony napi 
búcsúját június 30-án ünnepi szentmise keretében 
tartottuk. Hálával gondoltunk Isten tiszaörsi házának 
építőire és mindazokra, akik adományaikkal 
hozzájárultak templomunk fenntartásához. 
 

Ezúton tájékoztatom kedves testvéreimet, hogy 2013. 
áprilisában Kelemen Barnabásnénak megköszöntük az 
egyházadó beszedésében végzett áldozatos munkáját. 
 

Az idei évben egyházfenntartási hozzájárulásként 
jövedelemmel rendelkező személyenként 3200 Ft-ot 
kérünk. 
Ez a bevétel és a perselyadományok képezik a 
templom és a plébánia személyi és dologi kiadásainak 
fedezetét. 

2013. márciusától Biczó Istvánnét (Gyulai Pötyit) 
kértem fel az egyházfenntartási hozzájárulás 
begyűjtésére, illetve a helyi takarékszövetkezetben is 
be lehet fizetni az egyházközség számlájára 
(70100059-15238809), valamint a szentmisék után a 
templomban is átadható.  
 

Pályázatot nyújtottunk be a plébánia és közösségi ház 
felújítására az MVH Falufejlesztés megújítás a 
LEADER csoportok közreműködésével pályázati 
kiírásra. 24.953.820 Ft támogatási összeget nyertünk, 
melyet a plébánia külső- belső felújítására és 
parképítésre fordítunk. A munkálatok várhatóan a 
jövő év májusára készülnek el. 
 

Nagy tisztelettel köszönöm mindazoknak, akik 
imájukkal, munkájukkal és adományaikkal is szívükön 
hordozzák egyházközségünk ügyeit.  
 

Isten áldását kérve, köszöntöm mindnyájukat.  
 

Békés nyarat kívánva: 
   Miklós atya 
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Az áramszolgáltatás kikapcsolásának veszélyei 
Településünkön is egyre gyakoribb probléma a 
díjhátralék és az áramszolgáltatás kikapcsolása, ezért 
fontos az alábbi tájékoztató áttekintése. 

2011. július 1-jétől 60 nap elteltével, a tartozás 
összegétől függetlenül kikapcsolható a fogyasztási 
hely a szolgáltatásból. A tartozásról csak két 
alkalommal, egy fizetési felszólító levélben, és egy 
kikapcsolási értesítőben tájékoztatja a fogyasztót a 
szolgáltató. Fontos tudni, hogy a kikapcsolásra 
vonatkozó postai levél át nem vétele nem mentesít a 
kikapcsolás alól, a postai kézbesítés megkísérlésének 
napját követő 10. munkanapon a szolgáltató 

kézbesítettnek tekinti a felszólítást! 

Ha a felszólítási folyamat elindul, a szolgáltató már nem tud részletfizetési lehetőséget biztosítani, így a fogyasztónak egy 
összegben kell rendeznie tartozását, valamit a folyamat során keletkező plusz költségeket is (felszólító levél díja, a 
kikapcsolási felszólítás díja, késedelmi kamat). 
Amennyiben a kikapcsolás megtörténik a fentieken túl a ki-és visszakapcsolás díja is tovább növeli a költségeket. 
A kikapcsolás elkerülése érdekében minimum a kikapcsolásra okot adó hátralékot kell kiegyenlíteni. Amennyiben a 
fogyasztási hely kikapcsolásra kerül, akkor az összes lejárt esedékességű követelés, kamat és felszólítási díj, jogi eljárás 
költsége, valamint a korábbi, és jelenlegi ki-és visszakapcsolás díjának megfizetése is feltétele a visszakapcsolásnak. 
 
Fontos megjegyezni, hogy a kikapcsolást végző szakemberek nem fogadhatják el a tartozás összegét a helyszínen, illetve a 
még le nem könyvelt befizetést, befizetett csekket, átutalási bizonylatot nem áll módjukban elfogadni. Ezért amint megtörtént a 
tartozás befizetése, átutalása, a befizetést igazoló bizonylatot érdemes azonnal elfaxolni a szolgáltató felé.  
 
Milyen következményekkel jár a kikapcsolás? 
Amennyiben a kikapcsolás megtörténik, a visszakapcsoláshoz ki kell fizetni a visszakacsolási díjat, ami 21.380 Ft. A 
visszakapcsoláshoz egy minősített vállalkozó közreműködésére is szükség van, ez is költséggel jár (kb. 20-25.000 Ft körül 
van). Amennyiben a visszakapcsolás egy hónapon belül nem történik meg, akkor már csak új fogyasztási helyként lehet az 
ingatlant bekapcsoltatni. Ebben az esetben előfordulhat, hogy a mérőhelyet teljesen fel kell újítani, ami több, mint 100.000 Ft-
os költséget jelent. 
 
Fontos tudni, hogy a szociálisan rászoruló (ápolási díjban részesül, aktív korúak ellátásban részesül, időskorúak járadékában 
részesül, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, lakásfenntartási támogatásban részesül, otthonteremtési 
támogatásban részesül, hivatásos nevelőszülő) és fogyatékkal élő ügyfelek (fogyatékossági támogatásban részesül, vakok 
személyi járadékában részesül) védendő fogyasztói státuszt vehetnek igénybe. A védendő fogyasztók a következő, 
árengedményt nem jelentő szolgáltatásokat vehetik igénybe: részletfizetés, fizetési haladék, az előre fizető mérőhöz jutás, az 
előre fizető mérő felszerelésének kötelező felajánlása. Mindezeket, illetve az egyéb kedvezmények igénybevételének feltételeit 
a Kormány rendeletben határozza meg. 
Védendő fogyasztói státusz igénybevételéhez vegye fel a kapcsolatot a Családsegítő Szolgálat munkatársaival, akik segítenek a 
szükséges dokumentumok kitöltésében! 

Azok a fogyasztók, akik az áramszámlát a szolgáltató által előre kiküldött havi részszámlán egyenlítik ki, fontos odafigyelni a 
részszámlák sorrendjére, a fizetési határidők pontos betartására. Ugyanis hiába ugyanaz az összeg szerepel több részszámlán is, 
csak az aktuális fizetési határidejűt tekinti a szolgáltató rendezettnek. Például ha valaki július hónapban az augusztusi 
esedékességű számlát fizeti be, a szolgáltató a július havit tartozásként könyveli el, és fenn áll a veszélye a szolgáltatás 
kikapcsolásának, ha nem kerül befizetésre az aktuális havi részszámla. 

Forrás: http://www.eon.hu/ 
 

 
Anyatehén támogatás  

A 2013-as támogatási évben is lehetőségük van az állattartóknak termeléshez kötött anyatehén támogatás 
igénylésére, amelynek módjáról a 88/2013. (V.30.) számú MVH közlemény rendelkezik. 
Támogatásra az a termelő jogosult 

• aki MVH regisztrációs számmal rendelkezik 
• legalább 3 támogatható állatot jelent be 
• a kérelem postára adását követően 6 hónapig folyamatosan a tenyészetében tartja a kérelmezett állatokat 
• gondoskodik a tenyészetében lévő állatok ENAR szerinti jelöléséről és nyilvántartásáról 
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• gondoskodik a megfelelő apaállat használatról; központi lajstromszámmal ellátott, húshasznú vagy kettős 
hasznosítású tenyészbikát vagy mélyhűtött szaporítóanyagot használ; a termékenyítéseket, fedeztetéseket a 
NÉBIH központi adatbázisába bejelenti 

• a kérelmezett állatai legalább 30 %-ának van ellése 2013. január 1. és december 31. között 
• a borjakat legalább egy hónapon keresztül az anyjukkal azonos tenyészetben tartja 
• az üszők aránya legfeljebb 40 % 
 

Támogatás csak megfelelő állatokra nyújtható: 
• háziasított szarvasmarhaféle 
• nőivarú 
• a kérelem postára adásakor legalább 8 hónapos 
• húshasznú vagy kettős hasznosítású 
• olyan állományhoz tartozik, ahol jellemzően hústermelés céljából nevelnek borjakat 
• a kötelező birtokon tartás alatt a termelő tenyészetében van 
• tenyészete igazoltan gümőkór-, brucellózis- és leukózismentes. 
 

A kérelem benyújtása az erre a célra rendszeresített Főlap és Betétlap nyomtatványokon történhet, postai úton az 
MVH megyei kirendeltségéhez 2013. július 31-ig. 

Balasi Tünde 
30/298-0961 

 
 
 
 

 

Művelődési Ház és Könyvtár Hírei 
Mi volt – mi lesz…. 

Június 6-10. Az Ünnepi Könyv Hét alkalmából több rendezvényt tartottunk. 
Június 6-án 14 órától a Szociális Szolgáltató Központban tartottunk könyvismertetőt és könyves vetélkedőt, 17 
órától Veres Péter Nyugdíjas Klubban a 150 éve született Gárdonyi Gézára emlékeztünk. 
Június 7-én „Könyvről – könyvért” vetélkedőt tartottunk az 1 – 3. osztályosoknak. 
Június 9-én (vasárnap) 14 – 17 óráig rendkívüli nyitva tartás keretében késedelmes olvasóinkat vártuk, a 
gyerekekkel könyvjelzőket készítettünk.  
Június 11-én a napközisek részére szerveztünk mesevetélkedőt. 
Június 11-én könyvvásárt kezdtünk leselejtezett könyveinkből (az értékesítést kedd délutánonként 15 – 18 óráig 
egész hónapban folytattuk) 
Június 8-án Színház Baráti Körünk tagjai számára véget ért a színházi évad, melynek utolsó előadása Csiky 
Gergely szatírikus vígjátéka, a Buborékok volt. 
Június 17-én megkezdtük az új évad szervezését. 
Június 27-én indult az általános iskolások részére hagyományos „Szünidőző” nyári programunk. Mint a korábbi 
években most is csütörtökönként várjuk a gyerekeket.(Részletes program az újság hátlapján!) 
Júniusban minden kiscsoportunk tartott egy vagy több foglalkozást. 
Június 29-én a „Boróka Bagázs” táncház és néptánccsoport ünnepelte egyéves jubileumát közös tánccal, 
főzőcskével, melyen a csoport vezetője: Baliga – Bodon Péter által készített 7,5 perces videómontázst is 
megtekintették (az összeállítás a youtubon is megtekinthető). 
Gratulálunk a Borókáknak eddigi tevékenységükhöz. Még sok boldog szülinapot kívánunk. Kívánjuk, hogy 
tartalmas munkájukkal, szép táncaikkal gazdagítsák még sokáig Tiszaörs kulturális életét, ünnepeit, rendezvényeit, 
ápolják és terjesszék a néptánc hagyományt településünkön. 
 
A Kertbarát Kör tagjai július 21-én a bükkszentkereszti Gyógynövény Fesztiválra készülnek, a Veres Péter 
Nyugdíjas Klub tagsága egerszalóki látogatást és fürdőzést tervez július 17- én. 
 
Asszonykórusunk június 30-án a templomban a búcsúi szentmisén működött közre. 
 

Szakácsné Csurgó Erzsébet 
könyvtáros, műv.szervező 
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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 

 


