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Önkormányzati Hírek 
 

Tájékoztató  
Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselőtestületének döntéseiről 

 
A Képviselőtestület 2013. április 10-én tartott rendes ülésén az alábbi döntéseket hozta: 

� Az ivóvízminőség-javító program megvalósítása érdekében ingatlan elbirtoklásra került sor. 
� Döntött a Tiszaörs település egyes belvízelvezető csatornáinak felújításához kapcsolódó pályázat 

benyújtásáról. 
� Nyilatkozott a szociális alapellátások jövőbeni működtetéséről. 

 

A Képviselőtestület következő ülését 2013. április 30-án tartotta, melyen  
� Megváltoztatta az két közterület elnevezését. 
� Elfogadta a Tiszaörs Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 

rendeletet. 
� Döntött a szociális alapellátások és gyermekjóléti szolgáltatások működtetéséről. 
� Jóváhagyta a belső ellenőr által készített jelentést. 
� Javaslatot tett a Társulás felé a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díj 

mértékének változat hagyására. 
� A „Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása” című pályázat benyújtásáról 

döntött. 
 

A Képviselőtestület 2013. május 3-án közmeghallgatást tartott. 
 

A Képviselőtestület a 2013. május 15.-i ülésén az ivóvízminőség-javító program megvalósítása érdekében 
szolgalmi jog alapításának kezdeményezéséről döntött.  
 
Az egyes napirendekről részletes tájékoztató kérhető a Tiszaszentimrei Közös Önkormányzati Hivatal 
Kirendeltségén.   

 Gál Zsuzsanna 
 aljegyző 

 

Közmeghallgatás– Falugyűlés 

2013. május 3-án Tiszaörs Község Önkormányzat 
Képviselőtestülete közmeghallgatással 
egybekötött falugyűlésre hívta a település lakóit, 
mely Bodonné Gyöngy Erika polgármester 
asszony tájékoztatójával kezdődött. Ismertette a 
település jelenlegi helyzetét, illetve tájékoztatást 
nyújtott az előző év költségvetését illetően. 
Részletesen beszámolt a Start Munkaprogramban 
eddig elért eredményekről, a kitűzött célokról, 
megvalósulásuk feltételeiről. Beszámolt a 
település intézményeiben, civil csoportjaiban 
folyó munkáról, tájékoztatta a megjelenteket az 
aktuális, és lezárt pályázatokról. A 
közmeghallgatásra meghívást kapott Potornai 
Zoltán rendőr alezredes úr a Tiszafüred 
Rendőrkapitányság Rendészeti Osztályának 
vezetője. Tájékoztatójában elmondta, hogy 2013. 
márciusa óta Halmai Ferenc rendőr ezredes úr 

látja el a Kapitányság vezetését. Ismertette a 
tiszaörsi statisztikai adatokat, melyből látható, 
hogy településünk nem sorolható a veszélyeztetett 
települések közé. A bűncselekmények száma 
(betöréses lopások) más településekhez 
viszonyítva nem magas. Az üdülő területen 
szerencsére jóval kevesebb bűncselekményt 
követnek el, mint a környező települések üdülő 
területein. Alezredes úr tájékoztatta a lakosságot, 
hogy a nyári idegenforgalmi szezonban 
megerősített rendőri szolgálatban készenléti 
rendőröket vezényelnek a kapitányság 
illetékességi területére, így várhatóan Tiszaörsre 
is. A beszámoló után több lakossági kérdésre is 
választ kaphattak a jelenlévők az alezredes úrtól, 
többek között kerti, szőlőskerti lopásokkal 
kapcsán, az idős emberek sérelmére elkövetett 
bűncselekmények megelőzésével kapcsolatban.  
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START Munkaprogram hírei 
 
Az elmúlt hónap is tevékenyen telt közmunkásaink számára. A régi daráló épületénél tovább folytatódtak 
a bontási, tereprendezési munkálatok, a keletkezett törmelék elszállítása.  
A hónap elején végre beköszöntött a nyárias meleg, elkezdődhetett a veteményezés, palántálás, kapálás az 

ÖNO udvarán lévő kertben. A zöldségpalánták is a földbe kerültek, többek 
között karalábé, paradicsom, paprika, zeller, padlizsán.  
A település központja is megszépült, a nyíló virágok szemet 
gyönyörködtetőek, a gondos locsolás, ápolás hatására. Jó volna, ha senki nem 
lopná el a virágokat, hosszú távon is díszítené közterületeinket. 
 A belvízprogram keretében megkezdődtek a belterületi árkok tisztítási, 
karbantartási munkái. A program során vízügyi szakember bevonásával 
kívánjuk a szakmai felügyeletet biztosítani. Jelenleg az Orgona és az Arany 

János úton folynak a munkáltok, melyeket követően a település többi, belvíz szempontjából kritikus 
utcáinak árkai kerülnek karbantartásra. Mindenkit kérünk, legyen 
türelemmel, de aggályaikat feltétlenül jelezzék felénk. 
Az asztalos műhelyünkben elkészült a helyi termékek árusítására 
szolgáló két pavilon, melyet fel is állítottak a piactéren. Szintén az 
asztalos műhelyben készültek azok a népi fa játékok, melyek nem 
csak praktikusak, tartósak is. Elismerés illeti a készítőket a pontos, 
gondosan kidolgozott munkáért. A játékokat június 15-én a „Fut a 

falu” rendezvényen ki is 
próbálhatnak a gyerekek.  
Száraz tészta üzemünkben is lázas munka folyt az elmúlt hónapban, 
közel 150 kg lisztből, és több, mint 1000 db tojásból állítottak elő 
különféle tésztákat. Állatállományunk ismét tovább gyarapodott, egy kis 
kecskénk született, így már összesen 29 élő gidánk született az elmúlt 
hónapokban. A gidák átszállításra kerültek a nyári szálláshelyükre, 
megkezdődött a kecskék fejése, a különféle ízesítésű kecskesajtok 
gyártása, értékesítése.  

 
Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az elmúlt hetekben megkezdődött a helyi termékek árusítása 
településünkön.  
 
 
 
A száraztészta üzemünk termékei: 

• Csiga tészta 1250 Ft/kg 
• Széles metélt 600 Ft/kg 
• Eperlevél 800 Ft/kg 
• Lebbencs 800 Ft/kg 
• Kiskocka 800 Ft/kg 
• Cérnametélt 800 Ft/kg 

 
 

Sajtüzemünk termékei: 
Kecskesajt 2000 Ft/kg 
Ízesítések: 
Natúr, Snidlinges, Lilahagymás, Chilis,  
Chilis-snidlinges, Négyborsos, Köménymagos, 
Fokhagymás. 
A sajtok 10-15 dkg-os vákumcsomagolt 
kiszerelésben kaphatóak.

Kapható továbbá még: 
• Tojás 25 Ft/db 
• Termelői méz (repce méz) 1200 Ft/kg, 1kg-os, illetve fél kg-os kiszerelésben kapható. 

 
A termékek megvásárolhatók szerdai és pénteki napokon, a piactéren reggel 7 órától, illetve a volt 
Szakiskola épületében lévő élelmiszer előállító helyen az árusítás folyamatos, hétköznapokon reggel 8 
órától 15 óráig. 
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 Nem csak finom, de gyógyhatású is! 
Településünkön nem csak a START 
Munkaprogram keretein belül kezdtünk kecske 
tartásba, hanem egyre többen, ki pályázati lehetőség 
útján, ki pedig saját tartás céljából nevelgeti 
kecskéit. Kevesen tudják, hogy a húsa magas 
tápértékű, kevés zsírt tartalmaz, így könnyen 
emészthető. A kecske teje abban különbözik más 
gazdasági állatfajok tejétől, hogy jótékony hatású a 
különböző betegségek gyógyításában. Az anyatej 
pótlására is a kecsketej a legalkalmasabb, 
könnyebben emészthető a tehéntejjel ellentétben. 
A kecsketejnek magas az A, E, K, és C vitamin 
tartalma. Az A-vitamin tartalma 400%-kal is 
magasabb lehet, mint a tehéntejé.  
 

Magyarországon 1645-ben találkozunk első ízben a kecsketej gyógyító hatásának leírásával. Az 
antibiotikumok felfedezéséig általánosan ismert volt a kecsketej gyógyító hatása. A tüdőszanatóriumok 
mellett kecske tenyészeteket tartottak és a kecsketej kúra volt a gyógyítás legfontosabb része. 

A kecsketej jótékony hatású az alábbi esetekben: asztma, ekcéma, migrén, ideges eredetű és krónikus 
gyomor-bél rendszeri panaszok, irritált szemek és orrnyálkahártyák, hurutos nyálkahártyák, idegesség, 
stressz következményei, félelem, koncentrációzavar. 

További hatások: megvéd a sejtek korai öregedésétől, segítségével megelőzhető a rák, megvédi 
sejtjeinket a káros környezeti hatásoktól, pl. a cigarettafüst, a környezeti mérgek és a szervezetben 
keletkező mérgek hatásaitól, kiváló alternatívája a tehéntejnek a csecsemők táplálásában, tehéntej-allergia 
esetén kiváló alternatívája a tehéntejnek. 

Kecsketejjel a csontritkulás ellen 
Különösen értékes a kecsketej magas D-vitamin-tartalma; háromszorosa a tehéntejének, ami a kalcium 
optimális felszívódását biztosítja. A kecsketej ezzel ellentétben lúgosító hatású, gondoskodik a sav-bázis 
egyensúly fenntartásáról. Magas D-vitamin-tartalmának köszönhetően ráadásul a benne lévő kalcium is 
sokkal hatásosabban képes felszívódni. 
 

Táplálkozástudósok szerint a kecsketej a stressz csökkentésére is kiválóan alkalmas, és az ideges eredetű 
emésztési zavarokat is enyhíti. Sőt, a rák elleni védelemben is hatásos! Utóbbi hatás feltételezhetően a 
benne található koenzim Q10-tartalomnak köszönhető. Ez az enzim hasonlít az E-vitaminra és erős 
antioxidáns tulajdonsággal bír, ráadásul életfontosságú alkotórésze sejtjeinknek.  
 

Az allergia ellenszere 
A kecsketej másik nagy előnye egyéb italokkal szemben, s talán a tehéntejjel szemben is, hogy 
immunterápiás módon használható. A kecske ugyanis nagyon jó emésztéssel rendelkezik, mindent lebont, 
és az állat egészséges marad, még a kórókat, allergiát okozó gyomnövényeket is képes könnyedén 
elfogyasztani. E célból takarmányát olyan gyógynövényekkel kell kiegészíteni, amelyek hatóanyagait 
kívánjuk nagyobb mértékben a tejben megjelentetni. Például ha a kecskét parlagfüves legelőn tartják, 
akkor a lelegelt parlagfű allergén anyagaira ellenanyag képződik az állat vérében, ami a tejében is 
megjelenik. 
Így, aki iszik belőle, könnyedén megelőzheti az allergia kialakulását szervezetében, mert egy gyengített 
verzióban jut a virágpor az ember szervezetébe. Ha már kialakult allergiával küzd a beteg, akkor is 
érdemes nagyon pici mennyiségben immunterápiát, azaz, a szervezet természetes, ösztönös védekező és 
ellenálló képességét felhasználva a gyógyulást beindítani, ezt azonban érdemes szakorvossal 
megkonzultálni! 
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 Iskolánk Hírei
 Anyák napja

2013. május első két hete az 
Anyák ünnepéről szólt az 
iskolánkban.  
Először az 1. osztály, őket a 
2-3. osztály követte, végül 
pedig a 4. osztály köszöntötte 
az édesanyákat és a 
nagymamákat. 
Gyönyörű virágokkal, a 
gyerekek saját kezűleg 
készített különleges 

ajándékokkal és színvonalas műsorral tették ezt az 
ünnepeltek legnagyobb örömére. 

Iskolai SZMK 
 
 
 
 

Ép testben ép lélek 

Április 29-én, Tiszaszentimrén jártunk, egy alsó 
tagozatos gyerekeknek meghirdetett versenyen, mely 
az emberi szervezetről s annak működéséről szólt. 
Csapatokkal lehetett nevezni, 5 fordulón keresztül 
mérettettek meg a gyerekek tájékozottságukról. Az 
egészséges táplálkozás, a sport élettani hatása, az 

egészség megőrzése 
volt a fő téma. 
Öt iskola indult a 
versenyen, s mi 
tiszaörsiek az 1. 
helyezést értük el! 
Büszkék vagyunk: 
Gacsal Lili 3. 

osztályos, Lengyel Kinga, Koszta Béla és 
Keresztyén Zoltán 4. osztályos tanulóinkra. 
További szép sikereket kívánunk nekik! 
 

Tehetséges, tanulni vágyó diákjaink 

Örömmel tudatjuk a falu iskolásaink iránt érdeklődő lakosait, hogy a Kossuth Lajos Gimnázium leendő 5. 
osztályába a hét felvételiző gyermekünk közül 6 tanulót felvettek. 
Idén az eddigi esztendőktől eltérően nem volt elég a kitűnő bizonyítvány, hanem Országos Központi felvételi 
vizsgát írtak matematika és magyar nyelv tárgyakból. 
45 perc állt rendelkezésükre tantárgyanként, 10-10 feladat megoldására, a felvételiztető tanárok szerint is, az eddigi 
évek egyik legnehezebb feladatsorával kellett szembenézniük a tanulóinknak. 
Az első félévben tehetséggondozó órán készültünk a zömében logikai feladatokból álló matematikai gyakorlatsorra. 
Köszönet iskolánknak ezért a lehetőségért. 
Sikeres tanulóink: Bendő Adrienn, Keresztyén Zoltán, Koszta Béla, Koszta Erik, Lengyel Kinga és Nádkuti 
Renáta. 
Kívánjuk szorgalmasak és kitartóak legyetek a következő években, mint a többi „kisgimis” tiszaörsi gyerek! 
S persze az összes szorgos tanulónknak is ezt kívánjuk, bármely iskolában is töltik felső tagozatos éveiket!! 
 

Keresztyénné Nagy Mariann 
Kirándult a BALKAY iskola 

Mint minden évben az idén is a tanév végére terveztük 
tanulmányi kirándulásunkat. A sok-sok lehetőség közül 
Ópusztaszert választottuk, mivel ez a harmadik és 
negyedik évfolyamon is a tananyagok széles tárházának 
egyik fejezete, magyarból és környezetismeretből. 
Alsós tanulóink még az ország ezen táját nem ismerték, 
ilyen messzire nem jutottak el. 
A költségeket a hulladékgyűjtések bevételéből és az 
SZMK hozzájárulásából fizettük, a szülőktől csak 
minimális 1.000,- Ft-ot kértünk. Egész napi hideg 
élelmet a konyha biztosította minden kisgyermek 
részére. 
Az igen korai indulást követően jó hangulatban telt el a 
viszonylag hosszú út. Végig szurkoltunk, hogy jó idő 
legyen, ne essen az eső, aminek valószínűsége csekély 
volt, az előző napi időjárást alapul véve. 
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A tiszaörsi Veress Péter Nyugdíjas Klub a tiszaörsi 
Asszonykórussal együtt készült fel a martfűi Nóta 
Ki-Mit- Tudra. 
A rendezvény2013. április 26-án Martfűn került 
megrendezésre. A nyugdíjas Nóta Ki- Mit-Tudon 
több csoport vett részt. A tiszaörsi csapat jó 
hangulatban adta elő a három nótát, az énekkart 
Jobbágy Sándor kísérte hegedűn. A versenyen 3. 
helyezést értünk el. 
Jól éreztük magunkat, szép emlékekkel és jó 
érzéssel jöttünk haza. 

Jobbágy Sándorné 
Asszonykórus vezető 

Legnagyobb élményt a monumentális Feszty körkép megtekintése jelentette. Tanulóink, és sok felnőtt kísérő sem 
látott még ekkora művészeti alkotást. A honfoglalást hűen, a történet elmesélésével és hangjátékkal tették 
érthetővé, átélhetővé számunkra. 
Még mindig a 800-900-as években maradva tekintettük meg a jurtákat, a lovasbemutatót, játszhattak tanulóink a 
természetes anyagból készült népi játékokkal. 
Az Emlékpark területén kialakított skanzen új élményt jelentett, régi iskolában leshették meg a nádpálcával tanító 
tanárurat, aki régies stílusban nyújtotta az ismereteket, a hátratett kézzel ülő diákoknak. A postán, a szatócsboltban, 
makói hagymásházban, községházán a nézelődésen túl vásárlásra is volt lehetőség, így tanulóink a régi korok 
emlékeivel térhettek haza.   
A nagy tiszai árvíz eseményeit nem csak maketten nézhettük meg, hanem élethű hangaláfestés borzongatta meg 
kedélyünket. 
A történelmi események színhelyei a látnivalók, az igazi kiránduló idő biztosította, hogy élményekkel gazdagodva, 
kicsit fáradtan térjünk haza.  
Gyermekekkel, szülőkkel, kollégákkal egyöntetű véleményünk: 

„ Ez az a helye Magyarországnak, amit minden magyar embernek látnia kell!” 
 

Zabolai Sándorné 
tagintézmény vezető 

 

Művelődési Ház Hírei 
Mi volt ... 

A település május 1-jét a Művelődési Ház udvarán ünnepelte. A 
rendezvény a hagyományos főzőversennyel vette kezdetét 7 órakor. 
Tizenegy csapat főzött, de csak 9 mutatta be "művét" a Keresztyénné 
Nagy Mariann, Domokos Lászlóné és Gulyás Csaba alkotta zsűrinek. 
Eredmények:  
I. Asszonykórus – Csülök pörkölje 
II. Kertbarát Kör - Öreglebbencse 
III. Gólyafészek Nagycsaládos Egyesület - Tojásos nokedlije 
 
Az Önkormányzat az ételek elkészítéséhez a Start 
Munkaprogramban termelt tojásokat adott az igénylőknek. A műsort 
helyi szereplők adták. Az érdeklődők válogatást láthattak az ovis 
tátikából,a nőklub műsorból és az isi farsangból. Bemutatkozott a 
Roma Hagyományőrzők legifjabb csapata is. Ezúton is köszönjük 
minden fellépőnek és felkészítőiknek az előadást. A gyerekeket a 
mindig nagy sikernek örvendő arcfestés is várta. Két felkért arcfestőnk: Mályiné Erika és Keresztyénné Mariann nem győzte a 
gyerekek rohamát, így többen is beálltak a festők közé. Köszönjük a segítségét Kolláth -Bartus Mariannak, Nádkutiné Ritának, 
Papp Enikőnek. Sok játékverseny és a műsorok után egész nap várta a kézműves sátor a gyerekeket. Legnagyobb sikere a 
sógyurmázásnak és a gyöngyfűzésnek volt. 
 

Ebéd után játék és sportversenyeken szórakozhatott a közönség. 
Eredmények: 
Asztalitenisz (felnőtt)majális kupa 
1. helyezett:Kiss Ottó 
2. helyezett:Kolláth István 
3. helyezett:Németh János 
 
 
 

Darts verseny 
1. Papp Enikő 
2. Varga József 
3. Rézműves Tibor 
 

Macskalyuk játékot tavaly hirdettünk először,az akkor 
Hodosné Julika terve alapján elkészült macskalyukat az 
idén is követelte a közönség. 
1.Kolláth István 
2.Németh Sándor 
3.Mezei Mária 

„Tojásdobálásban „dobó és kapó párok versenyeztek 
nagyon eredményesen, szinte kiszorulva az eredetileg 
kijelölt pályáról. 
I. Barna Péter – Jónás István 
II. Gulyás Csaba – Gulyás Gábor 
III. Szlávik Szabina - Varga Károly 

 
Május 7-én a zeneiskolások tartották Anyák Napi 
koncertjüket a kamarateremben. 
Május 10-én az érdeklődők a nyúltenyésztésről hallhattak 
előadást, melyet nyúlból készült ételek kóstolása követett. 
Kecskesajttal töltött nyúlborda, fokhagymás sült nyúlcomb, 

nyúl vadasan, almás nyúlmáj, nyúlragu, köleskása és 
puliszka várta a kóstolókat. 
Május 11-én a Színház Baráti Kör tagjai Toulouse-Lautrec 
francia festő életéről szóló Moulin Rouge című táncjátékot 
nézték meg az Egri Gárdonyi Színházban. 
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Május 15-én Zsíros-Simon Mária nagykőrösi költőnő 
verses délelőttje volt a nagyteremben. Az előadáson 
mintegy nyolcvan fő vett rész. 
Május 18-án a Veres Péter Nyugdíjasklub tagjainak volt 
Pünkösdi délutánja. Korábbi májusi összejövetelükön 
Szappanos Sándornét bízták meg a betegség miatt hiányzó 
klubelnök Oláh Sándor helyettesítésével. Sanyi bácsinak 
mielőbbi gyógyulást kívánunk. 
Május 21-én a Kertbarát Kör tagjai gyűltek össze a 
Művelődési Ház udvarán szalonnasütésre. 
Május 28-án a Szolnoki Impulzus Egyesület Munkába 
állító tréninget tartott a Munkaügyi Központ. által delegált 
helyi lakosok részére. 
Május 27-től minden délelőtt ovis próbák zajlottak 
intézményünkben, akiknek készülését a próbák 
hangosításával segítettük. 

Május 29-én volt a Hölgytorna utolsó foglalkozása, az 
újabb őszi csoport indítás október közepétől várható. 
A jobb idő beköszöntével a kiscsoportos foglalkozások 
visszaköltöztek a Művelődési Házba. 
Májusban 3 alkalommal gyűltek össze Nőklubosaink.  
Május 11-én a Nőklub báljáról készült videót tekintették 
meg a rendezvényről maradt vacsora elfogyasztása mellett, 
majd 16-án és 24-én a nyári klubkirándulást beszélték meg. 
A nőklub nyári kirándulását a velencei tóhoz, Agárdra 
tervezi augusztus 13 – 16 között. 
Szombaton 18 órára várjuk a Boróka Bagázs tánccsoport 
tagjait, ill. az alkalmi táncházba vágyókat. 
Az asztalitenisz kedvelőinek pénteken és szombaton 18 
órától van lehetőségük ütögetésre. 

Mi lesz... 

Megkezdtük a korábban már leselejtezett könyvtári 
könyvek árusításra való előkészítését. 
Az árusítást az idei Ünnepi Könyvhéten kezdjük, június 10-
én 15 órától 18 óráig a könyvtár régi helyén a Művelődési 
Házban. 
Ünnepi Könyvheti rendezvényeink: 
Június 6-án 14 órától: Könyvismertetés és könyves játékok 
a Gondozási Központban, 17 órától: Gárdonyi Géza élete 
művei előadás (Power point vetítés) a Nyugdíjas klub tagjai 
részére. 
Június 7-én 9:45 -10 óráig: Könyvről - könyvért vetélkedő 
az alsósoknak.  
Június 9-én 14:00 -17óráig: Rendkívüli könyvtári nyitva 
tartás, benne: Gárdonyi Géza meséi, "Kedvenc 
mesém,kedvenc könyvem" illusztrációk készítése 
gyerekeknek, A megbocsátás napja – lejárt határidejű 
könyvek késedelmi díjának elengedése. 
Június 10-én 14:00-15:00 óráig: Könyves játékok 
napköziseknek 
Június 8-án lesz a 2012/13-as évad utolsó előadása a 
Színház Baráti Kör tagjainak a Gárdonyi Színházban, Csiky 
Gergely szatirikus vígjátéka, a Buborékok zárja a sort. 

Június 20-tól indítjuk a hagyományos nyári szünidei 
programunkat csütörtökönként,  
melynek részletes programját minden iskolás megkapja. 
 

Kedves Tiszaörsiek!  
Az előző számban tájékoztattuk Önöket a könyvtárba járó 
sajtótermékek listáját, melyek rendben megérkeznek. 
Várjuk Önöket ezek olvasására is a könyvtár nyitva tartási 
idejében: 
Szerdán 13 – 18, Csütörtökön 09 -13, Pénteken 13 – 18, 
Szombaton 14 – 18 óráig. 
 
Elkészült a Gárdonyi Színház 2013/14-es évadterve. Igen 
közönségcsalogató az új program. Bérletben az alábbi 
előadásokat kínálja a színház: 
- Gárdonyi: Annuska színmű a Gárdonyi év alkalmából 
- Zágo-Nóti-Eisemamm: Hippolyt a lakáj  zenés vígjáték 
- Portner: Hajmeresztő interaktív bűnügyi vígjáték 
- Presszer – Sztevanovity-Horváth: Padlás – musical 9 – 99 
éves korig 
- Vörösmarty: Csongor és Tünde 
Színház Baráti Körünket újra indítjuk. A bérlet ára:5400,-
Ft. Jelentkezni és részletekért Szakácsnét keressék a 
könyvtárban! 

Szakácsné Csurgó Erzsébet 
könyvtáros 

Író – olvasó találkozó a Művelődési Házban 
Zsíros - Simon Mária író, költő és előadóművész rendhagyó író-olvasó találkozóján 
vehettek részt az érdeklődők május 15-én, szerdán 11 órától a Művelődési Házban. A 
motivációs előadás pár szavakban kifejezve rendkívül, heves, lendülettel teli, szinte 
berobbanó temperamentumáról tett tanúbizonyságot. A 60 perces színvonalas, irodalmi, 
kulturális, nevelési előadáson nemcsak verseiből hallhattunk bőséggel, de optimista 
életszemléletéről, sikereiről és kudarcairól, és küzdeni akarásáról is beszélt, és számos 
hasznos életmódbeli tanácsokat is adott a jelenlévő közönségnek, hiszen ma sokan keresik a 
boldogságot, de csak kevesen találják meg. Talán azért is, mert kevesen ismerik fel: az 
igazi boldogság ott kezdődik, ha másokért élünk, nem magunkért. Mint mondta, az a célja, 

hogy ráébressze az embereket arra, mennyire fontos az életben a szeretet, a család, s az, hogy örülni tudjunk minden virágnak, 
a természet csodáinak. Falunkban első alkalommal fellépő, Nagykőrösön élő alkotónő közel 30 éve ír verseket, első művei 
2004-ben jelentek meg Az érzelmek árnyékában címmel, ezt követte a Dal szárnyán szőtt szerelem, majd a Szemeden át a 
csillagok útján című kötet. Nem csak a felnőtt, hanem a gyerek korosztálynak és családoknak is szól a Ludas Matyi visszatér, 
és a Dinó család című verseskötete. A tartalmas előadás után a költőnő lelkesen dedikálta műveit, melyeket a közönség 
megvásárolhatott.  
 

 
Piroska Noémi 

kulturális asszisztens 
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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 

 


