
 
START MUNKAPROGRAM HÍREI 

    
Végre magunk mögött hagytuk a 2013-as évet és újult erővel, feltöltődve indultunk a 
„húsz-tizennégyes” (2014) évnek, mely – bízom benne – mindenki megelégedését, 
terveinek és céljainak 
megvalósítását szolgálja. 
Az újévben a Start munkaprogram 
zavartalanul folytatódott 
településünkön. 
  
Új területként indult be a varrás és 
hímzés, ahol ügyes kezű 
asszonyaink dolgoznak és szebbnél 
szebb termékeket állítanak elő 
(táskák, párnák, kötények), mely 
termékek megtekinthetőek és 
megvásárolhatóak a teleházban. 
  
Önkormányzatunk vásárolt egy 
tésztakészítő gépet, amely a hozzá 
teljesen méltó Rómeó nevet kapta, 
és a beüzemelése sikeresen 
megtörtént. Jelenleg négy féle 
pörkölt tésztát készítenek 
dolgozóink: kagyló, orsó, rövidcső 
és szarvacska tésztát. 
 
2013 augusztusától kéthetente vágunk két-három hízót, mely a helyi vágóhídon kerül 
levágásra, majd a konyhánkon feldolgozzuk. Sikerült elérni, hogy sertés húst 
egyáltalán nem kell vásárolnunk, saját termelésből biztosítani tudjuk a konyha 
igényeit. A termékenyítés és ellés is folyamatos, jelenleg 26 darab hízó, 3 darab 
süldő, 24 darab választás előtt álló malac és négy koca (két vemhes, két fias) van 
telepünkön. A hét mangalica süldő is szépen fejlődik (45-50 kg-osak). 
 
Kecskéink megkezdték az ellést. Nyolc anya ellett le idáig, 10 gida (fiú) és 5 gödölye 
(lány) nevelődik a telepen. Nagy eseménynek számított a négyes ikrek születése. 
Összesen harminc anya ellése várható, hisz az előző évben született gödölyék 
jelentős része is vemhes. 
 
2013-tól öt éven keresztül Tiszaörs lesz a fogolyszínű őshonos tyúk tenyésztésének 
kistérségi központja. A HU-BA program keretén belül márciustól kezdjük el keltetni az 
állományunk által megtermelt tojásokat. Napos csirkéket lehet igényelni az 
önkormányzattól, a részletekről tájékoztatni fogjuk az érdeklődőket. 
 

    Örsi Hírek
  www.tiszaors.hu      www.facebook.com/TiszaorsKozsegiOnkormanyzat 
               2014. január-február 
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Az asztalos műhelyben folyamatos a 
fából készült kerti padok, asztalok és 
virágtartók készítése. Az ÖNO udvaron 
egy szép, új biciklitároló került 
kialakításra, melyet szintén 
famunkásaink építettek.  
 
Mivel a tavaly novemberben indult 
programok tanfolyammal egybekötöttek, 
így dolgozóink párhuzamosan járnak 
tanulni és gyakorlatra. A háztartástani 
alapismeretek vizsga január végén 
befejeződött, melyből 15 fő tett sikeres 

vizsgát. Másik két csoportba járók építési ismereteket és állattartást tanulnak, ők 
március elején vizsgáznak.  
 
A Start munka idei tervei elkészültek, a támogatásról még nincs pontos információnk, 
de mindenképpen szeretnénk tovább folytatni a megkezdett munkát. Bízunk abban 
is, hogy a lakosság kedvet kap az otthoni munkavégzésre és bekapcsolódik az 
önkormányzati termelésbe.                                                                                 
 

 
Bodonné Gyöngy Erika, polgármester

 
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

 
Tájékoztató  

Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselőtestületének döntéseiről 
 
A Képviselőtestület 2014. január 16-án tartotta évi első ülését. A tanácskozáson több 
napirenddel is foglalkoztak a képviselők, de döntés csak a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivataltól érkezett törvényességi felhívást érintően született, a felhívás elfogadásával. 
 
A testület 2014. január 27-én újra ülésezett, a Tiszaörs-Fürdőn működő kút, szivattyúcseréjét 
érintő bérleti díj beszámítási kérelem ügyében. 
 
A Képviselőtestület a 2014. február 5-én tartott ülésén az alábbi témákkal foglalkozott: 
 Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének megtárgyalása, és elfogadásának 

elhalasztása. 
 A Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselőtestülete Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosítása. 
 A Tiszaörs Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatási kérelmének 

megtárgyalása. 
 A Tiszaörs-Tiszaigar ivóvízminőség-javító programhoz kapcsolódó döntések 

meghozatala.  
 
Az egyes napirendekről részletes tájékoztató kérhető a Tiszaszentimrei Közös 
Önkormányzati Hivatal Kirendeltségén.   
 

 Gál Zsuzsanna 
 aljegyző 
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HÍREK AZ ISKOLÁBÓL 

 
Télűző farsangunk 
Az idei évben az előző hagyományokat megváltoztatva rendeztük meg farsangi mulatságunkat. 
Nem tartottunk különálló rendezvényt, hanem a 26 iskolásunkkal családiasabb légkörben 
mulatoztunk. A gyerekekkel már hetek óta 
készültünk: szemüveg és álarckészítéssel, valamint 
lampionok alkotásával varázsoltuk színesebbé a 
napot. 
Már igen várták a vidám napot csemetéink, ami nem 
késlekedett, és február 7-én megörvendeztetett 
bennünket. 
Minden iskolás jelmezbe bújt, és egyénenként 
bemutatkoztak. Több menyasszony s persze 
hercegnő is volt, akiket a Zorrók és Csóró Lalik 
csábítottak el. Itt volt azonban az iskola rabja is, aki 
egyedi színt hozott a mulatságba. Meglepetésként, 
mi felnőttek is álarc mögé bújtunk, és a jól begyakorolt Pingvintánc produkcióban, igazi déli 
sarki pingvinként lejtettük a kicsikkel együtt. 
Nagyné Lendvay Erika tanító néni kezdő pedagógusként Hernádi Judit bőrébe bújt anno… most 
ennek emlékére búcsúzóul tangózni hívtuk, a Sohase mondd klasszikus slágerre. Reméljük a 
szívébe zárta ezt a pillanatot! 
Köszönjük a szülők által sütött finomságokat, melyekből a gyerkőcök jó étvággyal 
lakmározhattak! 
 

Keresztyénné Nagy Mariann 
       

Tiszaörsi gyerekek a FeHoVa kiállításon 
 
    Ez év szeptemberétől iskolánk is csatlakozott a 
PECASULI programhoz, melyet a Tisza-tavi 
Sporthorgász Közhasznú Nonprofit Kft. indította útjára 
a környező oktatási intézménybe tanuló diákok 
számára. Elsősorban 4. osztályos vagy ennél idősebb 
gyerekek részvételére számítottak, ennek ellenére a mi 
néhány alsós tanulónkkal beneveztünk. Keresztyénné 
Nagy Mariann tanárnő vezetésével rendszeresen 
foglalkozásokon vettek, vesznek részt tanulóink, ahol a 
Tisza-tó élővilágával ismerkednek meg. A tanuláshoz 
segédanyagot, munkafüzetet biztosított részünkre a 
szervező. Negyedikeseink nagyon örültek az éves horgászjegy kézhezvételének is, hiszen 
beszerzésük borsos összegbe került volna családjaik számára.  
    Februárban nagy meglepetéssel fogadtuk a hírt, hogy térítésmentesen utazhatunk 
Budapestre a FeHoVa (Fegyver, Horgászat, Vadászat) kiállításra. Lelkesen készültünk, 
tanultunk, bemutatkozásként kartonból pontyot készítettünk a versenyre.  
    Kora reggel indultunk útnak, együtt több iskolából delegált csapattal. A Hungexpo területén 
berendezett, hatalmas pavilonban gyönyörű horgászfelszereléseket, vadászfegyvereket, 
különböző öltözeteket, preparált hazai és trópusi állatokat, trófeákat csodálhattunk meg 
ebédidőig. Étkezés után az iskolák csapatai versenyeztek egymással. A feladatok tesztből, 
puzzleból, az óriási akváriumban úszkáló halak felismeréséből épültek fel. Természetesen a 
kísérő pedagógusok nem segíthettek a megoldásban. Kicsit aggódott maroknyi csapatunk, 
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hiszen mi voltunk a legkevesebben és a legfiatalabbak. Reménykedve vártuk az 
eredményhirdetést, és legnagyobb meglepetésünkre hat csoportból a második helyezettek 
lettünk, amit kitörő lelkesedéssel fogadtunk. Nagyon büszke voltam, vagyok tanítványinkra, 
bebizonyították váratlan helyzetben is megállják a helyüket a Tiszaörsön tanuló gyerekek. 
    Élményekkel telve, boldogan tértünk haza. Kíváncsian várjuk a következő programot, 
hasonlót, mint ez a kiállítás, amelyben nem sok falusi gyermeknek és felnőttnek lehet része. 
 

 Zabolai Sándorné 
 
 
Hírek az óvodából 
 
Február végén az óvodában is megtartották a 
farsangot. Hagyományokhoz híven óvodai keretek 
között, szülői közönség előtt rendezték meg. A 
gyerekek ötletesebbnél ötletesebb jelmezekben 
mutatkoztak be és láthatóan élvezték a délutáni 
„bálozást”. 
 
 
 
 

HÍREK AZ ÖNO-BÓL 
 
A januári hónap is jókedvben telt el az Idősek otthonában. Mindennaposak a fejtörő játékok, a 
memória játékok, egyéni fejlesztő játékok. Ez évben is volt már közös sütés-főzés, lángost 
sütöttek a gondozók az idősekkel. Január 16.-án érdekképviseleti fórumon megtartották a 2013-
as évi beszámolót. A Valentin napról is megemlékeztek kvíz játék keretében. 
  
ÖNO ebéd díjak: 
Előfizetői ebéd: 640 Ft. 
Kedvezményes ebédre a nyugdíjasok jogosultak, melynek díját aszerint állapítják meg, kinek 
mennyi a jövedelme. Jövedelemtől függően 150 Ft, 205 Ft, 290 Ft egy adag ebéd. A kiszállítás 
naponta 70 Ft. Érdeklődni lehet az ÖNO-ban. 
 

T á j é k o z t a t ó 
A Tiszafüredi Római Katolikus Egyházközség 2012. november 28-án támogatási kérelmet 
nyújtott be a MVH-hoz, a tiszaörsi plébánia épületének 
és udvarának felújítása tárgyában. A  projekt címe: „A 
tiszaörsi római katolikus plébánia, közösségi ház 
részleges felújítása és átalakítása.” A sikeres pályázatot 
az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap 
nettó 19 648 677 Ft, bruttó  24 953 820 Ft összeggel 
támogatta. A pályázat önrészt nem igényel. A felújítás 
magában foglalja a plébánia épületének és teljes 
környezetének felújítását (épület felújítás, udvar 
felújítása, információs tábla, kerti bútor elhelyezése, 
kerékpártároló, térvilágítás megújuló energia 
felhasználásával). A közbeszerzési eljárás során a 
munkát a tiszafüredi Józsa Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. nyerte el. A munkák 
2013. október 28-án kezdődtek és várhatóan 2014 júniusában fejeződnek be.   
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SPORTHÍREK 

 
A tiszafüredi rendezvények miatt sok kihagyás történt. Az élen álló Nobordával valamint az 
Universummal játszott csapatunk, ahol ellenfeleink az utolsó percben egyenlítettek, így 
döntetlen eredmények lettek. Közben született 
egy elsöprő győzelem, ahol csapatunk 9-2-re 
győzött. Legutóbb Poroszló csapata volt az 
ellenfelünk, ahol 3-0-ás illetve 4-1-es vezetés 
után 5-4-re győzött a tiszaörsi csapat. Február 
23-án a Balláb FC ellen 1-0-ra győztünk. A 
bajnokságból még két mérkőzés van hátra. 
Következő ellenfelünk a Tisza-tó United lesz, 
majd az utolsó mérkőzésre március 15-én 
kerül sor, az Indulat ellen. 
A Nemzeti Bajnokság március elsején 
kezdődik, a megye I. március 8-án kezd. A 
tiszaörsi csapat három edző mérkőzést tervez, 
a bajnokság március 29.-én szombaton rajtol 
a Tiszaörs-Berekfürdő mérkőzéssel. A 
Tiszaörsi KKSE leigazolta a tiszafüredi ifjúsági csapat kapusát, Domokos Benjamint.  
 
Sporttelep-felújítási program 
Az MLSZ újból meghirdette az amatőr labdarúgó-létesítmények felújítását támogató, 
előminősítéses pályázatát, a látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye program 
(tao) keretében. Az előminősítésnek megfelelt szervezetek bruttó 700 ezer és 7 millió forint 
közötti összeget nyerhetnek el, amelyet a szükséges önrésszel (30%) kiegészítve, a többi 
között például a sporttelep biztonságát (kerítés, korlát, játékos kijáró), a szurkolók és játékosok 
komfortérzetét (öltöző, mosdók, lelátó, eredménykijelző), valamint a sporttelep 
funkcionalitásának fejlesztését (pályafelszerelések, játéktér-felújítás, öntözőberendezés) célzó 
beruházásokra költhetnek. 
 A pályázatot határidőre, február 14-ig a tiszaörsi önkormányzat, valamint a tiszaörsi KKSE 
benyújtotta és várja a pozitív döntést, mely április 30-án lesz. 

Szécsi József, titkár 
 

 
 
Minden tiszaörsi hölgyet, leányt, 
asszonyt sok szeretettel köszöntünk 
nőnap alkalmából!  
 

FELHÍVÁS 
 

Ezúton kérjük a tisztelt lakosságot, hogy a tulajdonában lévő ingatlanjai előtt az útra, 
járdára hajló faágakat, cserjéket távolítsák el, mert azok balesetveszélyesek és zavarják 

a közlekedés biztonságát! 
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Művelődési Ház és Könyvtár 

 
Mi volt… 
 
Könyvtár 
 
Január 2-ától megkezdtük a könyvtári tagság 
megújítását. ( A könyvtári tagság egy naptári 
évre szól, év elején mindig meg kell újítani!) 
Az olvasók 2014-ben új számot kapnak. 
Január 6-án érkezett meg könyvtárunkba a 
2013. évi könyvtári érdekeltségnövelő 
pályázatunkból vásárolt 43 darab könyv és a 
Budai várat bemutató cd-rom, amelyeket 
beleltároztunk és az olvasók rendelkezésére 
bocsátottunk.  
Január 21-én új számítógépet kapott a 
könyvtár a Verseghy Ferenc Megyei 
Könyvtártól elsősorban a könyvári munkafolyamatok végzéséhez. Gazdagodtunk egy vonalkód 
olvasóval is az elektronikus olvasó és könyvnyilvántartás digitalizálásához. 
Január 24-re a könyvtár elkészítette statisztikai adatszolgáltatását. Január 24-én a könyvtáros 
statisztikai egyeztetésen volt a Verseghy Ferenc Megyei Könyvtárban Szolnokon, majd eleget 
tett az elektronikus adatszolgáltatásnak a Nemzeti Erőforrás Minisztérium felé is. Február 26-án 
farsangi kézműves foglalkozást tartottunk az iskolásoknak a könyvtárban. 
 
 
 
Művelődési Ház 
 
Január 11-én a Kertbarát Kör tagjai tartottak pótszilvesztert. Január 23-án a Szociális 
Szolgáltató Központban tartottunk Magyar 
Kultúra Napi megemlékezést, amelyen az 
Asszonykórus bemutatta Petőfi dalcsokrát, 
Horváth Pálné Klárika szavalt, majd játékos 
vetélkedők színesítették a programot. 
Ennek keretében vizsgáztak Himnusz 
ismeretből, népi kultúránk elemeiből: találós 
kérdésekből, közmondásokból, 
népdalokból. Január 25-én újabb színházi 
előadás várta a Színház Baráti Kör tagjait, 
ezúttal a Padlás című musicalt nézték meg. 
Február 8-án a Veres Péter Nyugdíjasklub 
farsangi rendezvényt tartott. A finom falatok 
és falatkák, az ízletes farsangi fánk mellé a 
Művelődési Ház gondoskodott játékos feladatokról. Volt farsangi szókereső játék, melyen 
Lendvai Istvánné lett az első, volt népdalfelismerő verseny, melyben Varga Ottóné jeleskedett, 
majd a vállalkozó szellemű tagok maskarába öltöztek. Február 15-én a Boróka Bagázs 
Néptánccsoport Gávavencsellőre kapott meghívást az ottani nyugdíjasok farsangi 
rendezvényére, melyen három néptáncot mutattak be nagy sikerrel. 
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Mi lesz… 
Február 27-én elektromos darts versenyt tartunk a napköziseknek, a Balkay Pál Oktatás – és 
Művelődésfejlesztő Alapítványtól kapott támogatásból vásárolt új játékunk segítségével. 
Március 1-ig elkészítjük a Művelődési Ház 2013. évi statisztikai jelentését. Március 8-án ismét 
színházba indulnak a Színház Baráti Kör tagjai, ahol Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde 
című színjátékát tekintik meg. Március 13-án történelmi játszóházat tartunk alsósoknak. Hetente 
lázasan folynak a Nőklub próbái. A Nőklub bál előreláthatólag csak májusban kerül megtartásra. 
Hétvégenként több korcsoportban folynak a Borókapróbák. Minden szerdán 17 órától 
márciusban is várjuk Hölgytornára a lányokat - asszonyokat. Csütörtök délelőttönként könyvtári 
órákat tartunk iskolásoknak. Márciusban tovább folytatódik az állományapasztás a könyvtárban. 
 

                                                                               
           Szakácsné Csurgó Erzsébet                                                               

                          könyvtár vezető, művelődés szervező 
 

 
Felhívás! 

Kérjük támogassa Adója 1 %-val a helyi civil egyesületeket! 
 

Tiszaörs Községi Kulturális és Sportegyesület 
Cím: 5362 Tiszaörs, Hősök tere 5. 
Adószám: 19866530-1-16 

 
 

 Községi Polgárőrség                                                              Tiszaörsi Balkay Pál Művelődés-                     
Oktatásfejlesztő Alapítvány 

Cím: 5362 Tiszaörs, Hősök tere 5.                                                   Cím: 5362 Tiszaörs, Rákóczi út 7-9. 
Adószám: 18829864-1-16                                                                         Adószám: 19219835-1-16 

 
 

Kedves Lakos társak! 
 
Újra itt a tavasz, ha nem csap be bennünket a természetfelelős! A kert hívogat a madarak 
dalával! A Kertbarát Kör újra megszervezi a „Tavasznyitó napot” március 25-én 10 órától a 
tornateremben délig tatjuk a rendezvényünket, melyre mindenkit szeretettel várunk!  
Program:  

1. A kert fontossága - Balogh Jánosné 
2. A „Magyarország legszebb konyhakertje” mozgalom 

meghirdetése - Kovács Szilvia, ötletgazda 
3. Gál Lajos: A madarak haszna és védelme 

Előadás után magbörzét tartunk. Akinek van otthon felesleges 
vetőmagja, hozza el! Helyette biztosan talál kedvére valót! 

 
 

A részvételük reményében, tisztelettel: Balogh Jánosné 
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Meghívó 
 

Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját 
 

2014. március 15- én 9.00 órakora Művelődési Házba 
 

 AZ 1848-49-ES FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC  

 

tiszteletére rendezett ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉSRE 
 

Május hónapban érkeznek komposztáló ládák a településünkre és 
kerülnek ki a lakossághoz. Aki igényelni szeretne saját kertjébe, 
otthonába ilyen ládát, az önkormányzati hivatalban, Veres 
Attilánénál jelezze azt! 
                   
 

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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