Önkormányzati hírek
Értesítjük a lakosságot, hogy – előreláthatólag 2012. október hónapban nőivarú süldő nyulak
kerülnek kihelyezésre a lakossághoz, tenyésztési
célból. Tenyészállatot igényelhet az a tiszaörsi lakos,
aki bizonyítani tudja, hogy a nyulak továbbtartására
megfelelő helyet tud biztosítani. Családonként
maximum két tenyész növendék kerül kihelyezésre, az
igény benyújtásának sorrendjében. A tartási feltételek
meglétét a helyi családsegítő szolgálat dolgozója fogja
ellenőrizni, és az utóellenőrzés is feladatai között
szerepel majd. Az igényt az önkormányzatnál lehet
benyújtani, 2012. szeptember 17-től. A nyulakat
myxomatosis ellen leoltva kapják meg a családok,
következő év tavaszán védőoltás igényelhető az
önkormányzatnál.

Egészségtábor
2012.
július
23-28
között
egészségtábor
megrendezésére került sor, melynek a helyi Lovas
udvar adott otthont. A tábor célja, hogy az egészséges
életmód lehetőségét bemutassuk a részt vevőknek,
felhívjuk a figyelmet a rendszeres mozgás
szükségességére. A táborozók hat napon keresztül első
kézből informálódhattak a testi és lelki egészség
megőrzésének lehetőségéről. 42 fő tiszaörsi lakos vett
részt a programokon, remélem valamennyien jól
érezték magukat és hasznos tapasztalatokat szereztek.
A pályázat, mely lehetővé tette ennek a rendezvénynek
a szervezését, két alkalom támogatásáról szól, a
második turnus 2012. szeptember 10-15 (hétfőszombat) kerül megrendezésre, szintén a Lovas
udvarban. Reméljük, hogy az első csapathoz hasonlóan
kellemes időtöltésben lesz részük a résztvevőknek!

A nyúl: tiszta vérű Debreceni Hibrid. 2000-ben
kapott ideiglenes fajta elismerést. Kialakításához
kaliforniai, új-zélandi és pannon fehér egyedeket
használtak. Előállítója a Juráskó kft. Kifejlett kori
súlya 4,4-4,8 kg. Fialási alomlétszáma 8-10 fióka,
súlygyarapodása 42-44 g/nap, vemhesülési aránya 7080%. Hazai kitenyésztésű nyúlfajta, melynek a
nemesítése
jelenleg
is
tart.
A nemesítés végeredményeként egy hazai származású
közép-nagytestű nyúlfajtát állítottak elő, melyet
megfelelő tenyésztési eljárással fajtatisztán tartanak
fent.
Civil délután
A Tiszafüred Városi Önkormányzat által elnyert
pályázati összegből 2012. augusztus 18-án délután
főző versenyt rendeztünk a helyi, működő civil
szervezetek számára a Művelődési ház udvarán.
Tiszafüred Művelődési Ház vezetője, Teróczki
Krisztián jóvoltából, nyolc helyi civil csoport kapott
támogatást erre a főző versenyre. A zsűri tagjai nem
igazán tudtak sorrendet felállítani, mert nagyon sok,
különleges és ízletes étel készült az üstökben,
bográcsokban és tárcsalapon. Reméljük, kellemes
délutánt töltött el együtt a tiszaörsi civil közösség.

Tájékoztató
A Tiszaörsi Polgármesteri Hivatal szervezésében

ORTOPÉDIAI
mobilrendelés kerül lebonyolításra

2012. szeptember 4-én 14:30-tól
a tiszaörsi ORVOSI RENDELŐ-ben
(Kossuth L. út 1/a.)
Kérünk minden kedves érdeklődőt, hogy részvételi
szándékát az ÖNO-ban személyes adataival
2012. szeptember 3-ig jelezze
Mályiné Erika ügyintézőnek.

Nagymajor településsel, számháborúban védtük
csapatunk zászlóját, bunkert építettünk az erdőben és
természetesen rengeteget nevettünk, szórakoztunk és
örültünk, hogy újra együtt lehetünk.

MEGHÍVÓ
Tisztelettel és szeretettel hívjuk és várjuk Tiszaörs
minden lakóját 2012. szeptember 1-én, a Szabadidő
Központban tartandó „I. veterán járművek
találkozója
és
gasztronómiai
fesztivál”
rendezvényünkre.
Programok:
10.00 Megnyitó
10.10 Régi mesterségek bemutatója
11.00 Veterán járművek bemutatása
12.00 Ételek
ételek)

kóstolása

(hagyományos

káposztás

13.00 Folklór műsorok
néptánc, népdal)

megtekintése

(népmese,

15.00 Járművek felvonulása a településen
Nem maradt el a megszokott tábortűz, a foci, tollas és
kreatív délután sem, ahol idén a bőrművességet is
kipróbálhatták az érdeklődők. Volt karaoke és „rémes”
éjjeli túra a pincében, de csak a felső tagozatosoknak.
Saját szakácsaink által készített finomságokat
fogyaszthattak el a táborlakók a napi ötszöri étkezés
során.
Reméljük, mi szervezők, hogy idén is jó hangulatú
tábort sikerült összehozni, ahonnan minden részt vevő
gyermek élményekkel telve tért haza!

16.30 Ügyességi versenyek (sörpörgő, ördögszekér,
rota-kapa gyorsulás)
19.30 Koncertek és éjfélig tartó retro buli

Tiszaörsi gyermekek nyári
táborban

Felhívás
A Karcagi Katasztrófavédelmi Kirendeltség
megkeresése alapján a település teljes belterületét
érintő bejárásra került sor. A szemle célja egyrészt a
közterületen, közutak mentén felmerülő emberi életet,
testi épséget veszélyeztető tényezők, közlekedést
zavaró körülmények feltárása, másrészt a
belvízelvezető árkok állapotának felmérése volt.
Megállapítást nyert, hogy az árkainkban több helyen
fa, cserje található, melyek eltávolítása
elengedhetetlen. Felhívjuk a lakosságot, hogy a
fákat, cserjéket a belvízelvezető árokból távolítsák
el! Amennyiben az árkok tisztítását az
ingatlantulajdonos nem végzi el, hatósági eljárásra
kerülhet sor, illetve az önkormányzat saját eszközeivel
hárítja el a problémát.

Már hagyomány településünkön, hogy a 7-14 éves
korosztály számára nyári tábort szervez a Tiszaörsi
Perspektíva Egyesület. Ebben az évben a Nagymajori
Vay kastély adott otthont rendezvényünknek.
46 fő vett részt a négy napos, programokban
bővelkedő, aktív pihenéssel tarkított táborban.
A Hortobágyi Vadas Park és Látogató központ
megtekintése mellett fürödtünk a Tiszacsegei strandon,
hajóztunk a Tiszán, alaposabban megismerkedtünk
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benyújtásáról, mely az iskola, óvoda és az
ÖNO épületét érinti.

Tiszaörs Község Önkormányzat
Képviselőtestületének döntéseiről

A Képviselőtestület Tiszaigar Képviselőtestületével
együtt tartott ülésen döntött arról, hogy a víziközművének további üzemeltetéséről 2013. január 1jétől nem a tiszafüredi TISZA-VÍZ Kft. gondoskodik,
hanem a szolnoki székhelyű Tiszamenti Regionális
Vízművek Zrt. Az üzemeltető váltást
jogszabályváltozás tette szükségessé.

A Képviselőtestület 2012. április 4-én tartott
rendkívüli ülésén:
 Nyilatkozatot tett arra vonatkozóan, hogy
Tiszaigar településsel - a jelenlegi jogi
szabályozást figyelembe véve - nem
szándékozik körjegyzőséget alakítani.
 Csatlakozott az „Egészségre nevelő és
szemléletformáló életmódprogramok a
leghátrányosabb helyzetű kistréségekben” című
pályázathoz.
 Döntött a Tiszaörs, Mónus I. út 10. szám alatti
ingatlan megvásárlásáról, melyen a
Start-munka program keretében vásárolt
kecskék nyári tartása biztosított.
 Szándéknyilatkozatban döntött a Maksa
községgel történő testvér-települési kapcsolat
kiépítéséről.

Az egyes napirendekről tájékoztató kérhető a
Polgármesteri Hivatalban.

TÁBOR lakó voltam
2012. július 23-tól a Tiszaörs Önkormányzat,
Perspektíva Egyesület meghívására,”Egészségmegőrző
Tábor”-ban vettünk részt a helyi Lovas Udvarban.

A Képviselőtestület 2012. április 26-i ülésén:
 Elfogadta az önkormányzat 2011. évre
vonatkozó költségvetési beszámolóját.
 Módosította a települési hulladékkal
kapcsolatos közszolgáltatásról szóló helyi
rendeletét.
 Jogszabály-változás miatt hatályon kívül
helyezte a helyi rendeletek szabálysértésekre
vonatkozó rendelkezéseit.
 Döntött az önhibáján kívül hátrányos helyzetű
önkormányzatok pályázatának benyújtásáról,
illetve az önkormányzati felzárkóztatási
támogatás igénybevételéről.

Egy hétig pihenve ismerkedtünk meg sok olyan
tudnivalóval, amivel az otthoni elfoglaltságunk miatt
nem is foglalkoztunk. A gondtalan kikapcsolódás
mindannyiunknak nagyon jól esett.
A programok sokfélesége, ami az egészséges
életmódra irányult, sokunkban nagy érdeklődést váltott
ki. A programok előadóinak a felkészültsége,
közvetlen előadásmódja lekötött mindannyiunkat. A
skála igen nagy volt.
Megtanítottak a könnyedén végrehajtható tornákra,
mozgáskultúrára, ami otthon könnyen elvégezhető, az
ételek vitamindús kiválasztására, elkészítésére, amit mi
a kapott nyersanyagból elkészíthettünk egymásnak. A
káros „E” és jó „E” betűs adalékanyagok különbségeit
ismerhettük meg az előadásból és a gyógynövényekről
is hallottunk.
Egészségünk megóvására, a kiegyensúlyozott
életvitel is szóba került. Háziorvosunk Dr. Bódy Péter
és asszisztense Vadász Juliska az egészséggel
kapcsolatos Kérdezz-felelek kérdésekre a válaszokból
is sokat tanultunk. Ezen belül vérnyomás-, vércukor-,
valamint testsúlymérések voltak, amiről könyvecskét
is kaptunk igazolva jelenlegi állapotunkat.
Jó volt látnunk a nehezebben mozgó tábortársainkat,
ők is mindenből kivették a részüket, együtt ülve is
tornáztak velünk.

A Képviselőtestület 2012. május 8-án rendkívüli
ülésen elfogadta a Tiszaörsi Daru Kft. 2012. március
20. napjával elkészített záró mérlegét. A település
országzászlójának felállításáról, és az „Ivóvízminőségjavító beruházás Tiszaörsön” program
megvalósításához szükséges Közbeszerzési Szabályzat
elfogadásáról 2012. május 23-án tárgyalt a testület.
A Képviselőtestület következő ülését 2012. június 4-én
tartotta, melyen:
 Jóváhagyta a jegyző és a gyermekjóléti
szolgálat által készített értékelést a településen
folytatott gyermekvédelmi és gyámügyi
feladatok ellátásáról.
 Elfogadta a közművelődési tevékenységtől
szóló beszámolót.


Úgy elfoglaltuk magunkat, mint a gyerekek,
gyöngyöt fűztünk, korongoztunk, temperával
festettünk, fociztunk, kugliztunk pontokraversenyezve. Sok totót készítettünk.

Döntött a „Helyi hő és hűtési igény kielégítése
megújuló energiaforrásokkal” című pályázat
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táborlakó elismerését kiváltotta. Köszönjük ezúton is a
„Lovas Udvarnak”.
Köszönet a szervezésért, az ellátásunkért tett munkát
mindenkinek, akik bennünket a fent írtakhoz
hozzásegített.
/Olyan kellemesen jó hét volt, hogy visszamennénk
még egyszer./

≈•≈•≈•≈•≈•≈
„Szünetünk végéhez ért, a
szeptembert köszöntjük,
Kíváncsian állunk elé:
hát hajrá, új tanév!”
Kaptunk humoros előadásokat, amit a szervezők adtak
elő, nagy-nagy vidámságot, kacagást váltott ki
belőlünk.
Az ópusztaszeri kirándulás is nagyon jól sikerült, itt is
ellátást kaptunk nem is akárhogy, mivel nem volt
megoldható más étkezési forma a helyi üzletek
ellátatlansága miatt, vezetőink fák alatti közös ebéd
formájában oldották meg. Azt is megoldották, hogy a
gyalogolni nem bíró táborlakókat, kis elektromos
kocsiba ültetve tekinthessék meg a sok látnivalót. Így
semmiről, senki nem maradt le.

2012. szeptember 3-án, 8 órakor a tanévnyitó
ünnepséggel elkezdődik a 2012/2013-as tanév.
Örömmel tudatjuk minden iskolánk megmaradását
fontosnak érző szülővel, diákkal, és a település
lakóival, hogy ebben az évben is minden alsós
osztályunk indul.
Iskolakezdésre a tantermek tisztán, a szükséges
meszeléssel, felújítással készen állnak diákjaink
fogadására, sőt a sportpálya mászókái friss festéssel,
színesen várják a gyermekeket.
A nagyon elhanyagolt játékokat szülők segítségével
tettük szemet gyönyörködtetővé.

Ettünk-ittunk, jókat nevetgélve estefelé buszra ültünk,
énekelgetve megérkeztünk a Lovas udvarba.
Az időjárás sem tett keresztbe nekünk.
Tábortársaim nevében leírhatom, hasznos, kellemes
hetet tölthettünk el, vidámságban, egymás közelebbről
való megismerésében, nem beszélve az aktív
pihenésről és kikapcsolódásról.

Köszönjük, hogy drága idejükből az iskola szebbé
tételére áldoztak:
Gacsal család, Gulyásné Balla Ilona, Tóth Sándor,
Bendő Róbertné, Koszta Béláné, Hajdu Zsuzsanna,
Papp Enikő, Törös Endre, Koncz Józsefné,
Keresztyén Zoltán szülőknek, nagyszülőnek.
Szeretettel várunk minden érintettet, érdeklődőt
tanévnyitó ünnepségünkre!

Az ellátásunk minden tekintetben kiváló volt. A tiszta
szobák, az ágynemű, a finoman, változatosan
elkészített ételek és azok felszolgálása, minden
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közbeszerzést, melynek alapján a munkát a Babud
László által fémjelzett kiskunhalasi cég nyerte el. A
kiadvány elkészítésére pedig Zsolnay László
művészettörténész és Gecse Annabella néprajzkutató
kapott felkérést.

Befejeződött a tiszaörsi Római
Katolikus Templom felújítása
2010 októberében az egyházközség úgy döntött, hogy
pályázatot nyújt be a templom felújítására, mivel saját
erőből arra a feladatra, amit el kellene végezni, a
fedezet nem állt rendelkezésre.
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium
ebben az időben jelentette meg pályázati felhívását. A
felhívás alapján támogatási kérelmet lehetett
benyújtani a vidéki örökség megőrzése jogcímre. Ebbe
a minősítésben, első sorban a műemléki épületek - így
természetesen a templomok többsége – tartoznak.
A támogatás célja az állagmegóvás és felújítás.
Kiemelt szempontként szerepelt a látogathatóság
feltételeinek a javítása, a megközelítés lehetőségének
megteremtése minden ember számára, a zöldfelület
növelése, a templom környezetének a javítása, helyi
néprajzi kiadvány készítése.
Legsürgősebb feladatként a tetőfelújítás jelentkezett,
hisz az eredeti tető már nagyon rossz állapotban volt.
A pályázati szándék eldöntés után elkészítettük a
projektet, amit benyújtottunk a Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatalhoz.

Az építőipari kivitelezés 2011 őszén a lépcső
felújításával kezdődött el, majd ez év tavaszán a
tetőcserével folytatódott. Láthatjuk, hogy a tetőcsere
megtörtént, a bádogozás elkészült, a torony átfestése -,
a bejárati ajtók felújítása-, az akadálymentes feljáró
elkészítése és a zöld terület rendezése befejeződött.
A pályázati összeg elszámolása folyamatban van.
Az épület műszaki átadásra 2012. augusztus 22-én
került sor a Kulturális Örökségvédelemi Hivatal
képviselőjének jelenlétében. A projekt teljes zárására
2012 szeptemberében kerül sor.
A projekt eredményeként Isten háza, Tiszaörs
egyetlen műemlék épülete megújulva várja a híveket
és a templomba látogató vendégeket, turistákat.
A felújított templom megáldását Dr. Ternyák Csaba
egri érsek végzi, melyre az ősz folyamán kerül sor.
Köszönjük a lakosság felújítást végigkísérő
támogatását, a munkálatok figyelemmel kísérését.

A pályázati program az előbbiek alapján az
alábbiakat tartalmazta:
a tető teljes cseréje, villámhárító kiépítése,
bádogozás, a torony külső festése,
akadálymentesítés a mozgáskorlátozottak
számára, templomkert-, zöldterület rendezése,
padok elhelyezése,
egy vallási, néprajzi kiadvány kéziratának
elkészítése.

Római Katolikus Egyházközség Tiszaörs

Tájékoztató
Önkormányzatunk pályázati támogatásból két darab
nagy tűzterű, vegyes tüzelésű kazánt szerzett be az
intézmények fűtési költségének csökkentésére.
A fentiekre tekintettel ez évben cserjézési lehetőséget
nem tudunk biztosítani.
Kérjük a lakosságot, hogy ennek tudatában
gondoskodjanak a téli tüzelő beszerzéséről!

A sikeres pályázást követően a projekt végrehajtására
az egyházközség összességben 39.777.500 Ft
támogatást kapott. A támogatási határozat 2011. április
21-én érkezett meg. Ezt követően az első feladatunk a
kivitelezés előkészítése volt. Lebonyolítottuk a
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Tiszaörs képekben

Fut a Falu 2012. reggeli bemelegítő torna.

Az egyik előadás az egészségtáborban.

Fut a Falu keretein belül vízi biciklizés a tavon.

Gyerektábor 2012. Vay kastély, Nagymajor.

Trianoni emlékmű avatása.

Kátyúzás a Rózsa és a Gyóni út kereszteződésében
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