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Tisztelt Szorgalmatosi Lakosok!
Településünk, Szorgalmatos az elmúlt időszakban is
töretlenül fejlődött. A lakosság jogos igénye, hogy tájékoztatást adjunk az elért eredményekről. Az elmúlt
időszak a változások időszaka volt, amely számos feladatot rótt ránk. Az iskolánk állami fenntartásba került,
önkormányzatunk az épület üzemeltetését vállalta fel.
Megalakultak a járási hivatalok, ahova eszközöket,
dolgozókat és ügyeket adtunk át, törvényi előírásra
megalakítottuk a közös önkormányzati hivatalt Tiszalökkel. Szorgalmatoson Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal Szorgalmatosi Kirendeltsége néven tovább
végezzük a hivatali feladatokat. Így a lakosság helyben
intézheti a hivatali ügyeket. Itt szeretném tájékoztatni
újra a lakosságot, hogy Szorgalmatos Község Önkormányzata független, önállóan gazdálkodó szervezet.
Szorgalmatos Község Önkormányzatának költségvetését a Szorgalmatosi képviselő-testület döntése alapján
hajtjuk végre.
Jó hírünknek köszönhetően az elmúlt négy év alatt több,
mint 5 %-kal nőtt Szorgalmatos lakosságszáma, 2014.
január 1-jén 1054-en voltunk. A lakosság összetétele
korban fiatalodik. A képviselő-testület és a lakosság
összefogásának és munkájának elismerése, hogy a Települések Országos Szövetségének havonta megjelenő
lapjának címoldalán szerepelhetett Szorgalmatos.

Szorgalmatos fejlesztéstét 2003-ban a képviselő-testület által egyhangúlag elfogadott településfejlesztési koncepció, valamint 4 évente elfogadott gazdasági
program alapján valósítjuk meg, de kihasználjuk az
aktuális pályázati lehetőségeket is. Vannak álmaink,
amelyekből tervek készülnek és a kész tervek birtokában már tudunk pályázatot keresni az elérendő célhoz.
Messzemenően figyelembe vesszük a lakossági igényeket, melyeket közmeghallgatáson, falugyűlésen, fórumokon vet fel a lakosság. Ezúton is megköszönöm a
sok értékes felszólalást, amellyel segítették a képviselő-testület munkáját.
Míg számos település az országban forráshiányos,
csőd közeli helyzetben volt, addig önkormányzatunk
kiegyensúlyozott gazdálkodást folytatott, hitellel nem
rendelkezünk, folyamatos fejlesztéseket tervezünk és
indítunk be. A pályázatok saját erő részét önkormányzatunk költségvetésében biztosította. Sok sikeres pályázattal tudtuk segíteni Szorgalmatos fejlődését.
Köszönjük Dr Vinnai Győző Kormánymegbízott Úr és
Dr Karakó László Országgyűlési Képviselő Úr támogató segítségét.
Köszönjük minden szorgalmatosi lakosnak is a segítő
közreműködését, köszönjük vállalkozóinknak a támogatásukat.
Takács Pálné - polgármester

Igazmondó
Megemlékezés az 1848-as forradalom hőseiről
2014. március 14-én Szorgalmatos Község Önkormányzata megemlékezésre hívta össze
a lakosságot, méltóan tisztelegve ezzel, a hősök és a nemes eszmék előtt.
Rendezvényünket jelenlétükkel megtisztelték: Dr. Vinnai Győző Kormánymegbízott,
dr. Hosszú József a Tiszavasvári Járási Hivatal vezetője, valamint Révész Bálint Úr Szorgalmatos díszpolgára, a Révész cégcsoport tulajdonosa és Fehér József Úr Szorgalmatos
díszpolgára, Sipos Zoltán Úr a LERTON TRANS ügyvezetője.
Takács Pálné köszöntője és dr. Vinnai Győző ünnepi beszéde után, a Deák Ferenc Általános iskola tanulói egy nagyon szép színvonalas és megható műsort adtak elő.

Siker az I. Járási Gasztro-Pikniken!
A 2014. 03. 22-én a Tiszavasvári Járási Hivatal első alkalommal rendezte meg a GasztroPikniket, amelyen a járáshoz tartozó települések,
Tiszadob, Tiszadada, Tiszalök, Tiszavasvári és
Szorgalmatos vettek részt. Az időjárás kegyeibe
fogadott bennünket, és a gyönyörű tavaszi nap
kicsalogatta az embereket. A Tiszavasvári Járás
minden települése bemutathatta hagyományait,
kultúráját és helyi ételeit.
Szorgalmatos Község nyitotta a rendezvényt,
és egy nagyon színes műsort adtunk, amely
megalapozta a hangulatot.
Szorgalmatost a Hóvirág Népdalkör, az óvodások az iskolások és a Zumba Trió sikerrel képviselte.
A települések között főzőverseny zajlott. Az elkészített főételeket és desszerteket hozzáértő zsűri kóstolgatta, majd értékelte.
A Szorgalmatosi csapat káposztás bablevest, lepcsánkát, csőrögét és palacsintát készített.
Több díjat is nyertünk. Megkaptuk a legjobb
desszertért járó 1. díjat /ez volt a bodzalekváros
palacsinta/. 3. díjat nyert Takács Pálné diópálinkája. Elhoztuk a közönségdíjat, a legszebb sátor
díjat, valamint mi adtuk el a legtöbb kóstolójegyet!
Akik egész nap ezért a sikerért dolgoztak:
Hadásziné Varga Margitka, Bohács Istvánné, a
Bandula házaspár, Eszenyi Zoltánné, Szabó Károlyné, és Nagy Péterné.
Nem szabad kifelejtenünk a köszönetből a közmunkásokat sem, akik a finom bodzalekvárt készítették Szolykáné Annamari irányításával.
A nap folyamán sztárfellépők is voltak. Szakos
Andrea és a Bikini együttes, akik ingyen koncertet adtak.
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Házi segítségnyújtás

Virágosítás

Településünkön házi segítségnyújtó szolgálat működik, azon
idős emberek számára, akik az
egészségi állapotuk miatt segítségre szorulnak.
Jelenleg 18 fő gondozottunk
van és két gondozó, Volomné
Balogh Ilona és Losoncziné
Hajas Erika személyében. Az
idős embereknek nagyon sokat
jelent ez a segítség. Bevásárolnak, ügyet intéznek, takarítanak
és nem utolsó sorban beszélgetnek és a lelküket ápolják.

Bizonyára feltűnt Önöknek, hogy a rózsatövek mellett, több ezer új tulipánnal
lett gazdagabb Szorgalmatos. A település több részére – a Galamb utcai bejáróhoz, a vasúti megállóhoz, a Mező utcai bejáróhoz, az iskola előtti parkolóhoz,
a parkban és környékén, a bolt előtt, az új és a régi óvoda előtt ültettük el őket.
Már kezdik bontogatni szirmaikat
és gyönyörködtetnek bennünket.
Tovább folytatjuk
a falu szépítését,
hiszen a fűnyíráson és parkgondozáson
kívül,
egynyári virágok
ültetését tervezzük az utakra.
Köszönjük a lakosságnak, hogy
szépen gondozzák az ingatlanukat és ingatlanuk
előtti területeket.
Köszönjük, hogy
takarítják a járdát.
Köszönjük, hogy
törődnek a díszfákkal, nyírják a
füvet és virágot
ültetnek
utcafrontokra, szépítik
településünket.

START értékteremtő
mintaprogram
Pályázati támogatás esetén május 1-én szeretnénk elindítani
a START értékteremtő mintaprogramot, amelynek keretében
további 5 fő foglalkoztatását
irányoztuk elő 5 hónapra. Tervek szerint, a program keretében foglalkoztatottak cirokseprűt kötnek, utcanévtáblát,
házszámtáblát valamint virágágyásokhoz szegélyt készítenek.

Foglalkoztatás a Start Mezőgazdasági Mintaprogram keretében
Önkormányzatunk ebben az évben is sikeresen pályázott közfoglalkoztatásra. 42 Millió Ft támogatást nyertünk a program megvalósítására. A program keretében jelenleg 33 főnek biztosítunk munkát 2014. március 1-től 2015. február
28-ig. A programban részt vevők képzésben is részt vesznek, melynek keretében a növénytermesztésről és tartósításról
szerezhetnek bővebb ismereteket.
Az önkormányzat földterülete egyre növekszik. Jelenleg belterületen 25 db , a zártkertekben pedig 37 db ingatlannal
rendelkezik Szorgalmatos Község Önkormányzata. 8,1 hektárnyi földterületet művelünk meg a mezőgazdasági mintaprogram keretében.
Idén a konyhakerti növények mellett, mákot, búzát, cirkot, kölest, fűszerpaprikát és gombát tervezünk termeszteni.
Előző évi pályázataiknak köszönhetően rendelkezünk fóliasátorral, fagyasztókamrával, hűtőkamrával, kistraktorral,ekével,
boronával,talajmaróval, fükaszával, hótolóval és egyéb a gazdálkodáshoz nélkülözhetetlen eszközökkel.
Ebben az évben először próbálkozunk meg állattartással. Tojótyúkokat vásárolunk, amelyeket az általunk termesztett
takarmánnyal fogunk etetni. A szociális konyhán kerül felhasználásra a tojás.
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zetéből több gyermek érkezik.
A pedagógiai programunk „Komplex Játékos Képességfejlesztés” mellett nagy hangsúlyt fektetünk az egészséges életmód alakítására. Ehhez nagy segítséget nyújt a
2009. októberében átadott iskolai új tornaterem, melyet
az óvodás gyermekeink is használhatnak.
Kiemelt figyelmet fordítunk a tehetséges gyermekek fejlesztésére, -ennek keretében részt vesznek községünk és
más települések rendezvényein, ahol eredményesen szerepelnek.
Óvodánkban olyan biztonságos, nyugodt, szeretetteljes légkört biztosítunk, ahová óvodásaink
szeretnek járni, és minden
gyermek eléri „iskolás korára” képességeinek maximumát.
				
				
Húriné Bagdi Katalin
óvoda vezető

ÓVODÁNKRÓL
2009. június 5-én került átadásra a település új óvodája,
amely megfelel az uniós elvárásoknak. Az óvodában folyó eredményes nevelő-oktató munka színvonalát emeli
a szociális helyiségek száma és ellátottsága. Két tágas,
világos csoportszoba melyhez külön mosdó és öltöző
tartozik. Az intézmény logopédiai szobával rendelkezik,
ahol különböző fejlesztő tevékenységeknek is helyet biztosítunk.
Az intézményünk 2012.
július1-től önálló, fenntartó a Szorgalmatos Község
Önkormányzata.
Óvodánk 50 férőhelyes,
a csoportokban a létszám
megoszlása jelenleg 20-24
fő. Az új óvoda épület és
a benne folyó színvonalas
nevelő-oktató munka miatt a település vonzás kör-

HI R D E T M É N Y

SZORGALMATOSI MESEKERT ÓVODA 2014/2015. TANÉV JELENTKEZÉS
IDŐPONTJA:
			
			

2014. április 23. (szerda) 8-16 óra között
2014. április 24. (csütörtök) 8-16 óra között
2014. április 25. (péntek) 8-16 óra között

HELYSZÍN: 		

Szorgalmatosi Mesekert Óvoda (4441 Szorgalmatos, Munkácsy u. 25.)

Az óvoda felvételi körzete: Szorgalmatos Község közigazgatási területe
A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
- a gyermek nevére kiállított személyi azonosító,
- a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
- a szülő (törvényes képviselő) nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
- a gyermek esetleges tartós betegségét igazoló dokumentumok.
Az értesítést a felvételi eljárás eredményéről az óvodavezető 2014. május 27-ig írásban megküldi a szülőnek,
illetve a törvényes képviselőnek.
A szülő a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat a Tiszalöki Közös
Önkormányzati Hivatal Szorgalmatosi Kirendeltség Jegyzőjéhez. A kérelmet írásban, az óvoda vezetőjénél kell benyújtani. A jegyző a másodfokú eljárás során kérelmet elutasíthatja, a döntést megváltoztathatja, és a nevelési intézményt új
döntés meghozatalára utasíthatja.
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény 24. § (3) bekezdése alapján a gyermek abban az évben, amelyben az ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni.
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II.
törvény 247. § a) pontja alapján az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló
gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.
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FELHÍVÁS
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tiszavasvári Tankerülete fenntartásában működő
SZORGALMATOSI DEÁK FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLÁBA történő beíratásra
Tisztelt Érintett Szülők!
Értesítjük Önöket, hogy a 2014/2015. tanévre történő általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor:
2014. április 28. (hétfő)
2014. április 29. (kedd)
2014. április 30. (szerda)
8.00 órától 18.00 óráig
Az iskolai beiratkozás helye:
Szorgalmatos Deák Ferenc Általános Iskola Iskolatitkári Iroda (4441 Szorgalmatos, Közép út 11.)
Tanköteles, azaz 2008. augusztus 31-ig született gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási
helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.
Az első évfolyamra történő beíratáskor a gyermek személyazonosítására alkalmas,
a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt és az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást kell bemutatni.
A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tiszavasvári Tankerületének igazgatója hivatott a felülbírálati kérelmet elbírálni.
Kocsis Sándor s.k.
tankerületi igazgató

Tájékoztatás a helyrajzi számok
megváltozásáról

Ruhagyűjtő konténerek
Az „ Eco Textil Fogyatékos Gyerekeknek Tőlünk Nektek Alapítvány” , Szorgalmatos belterületén
2 db ruhagyűjtő konténert helyezett ki.
Az egyik konténer a Galamb utcán a Sugár utcai kereszteződés
közelében, a másik konténer a
Perczel-Mór utca elején található.
Kérjük Önöket, amennyiben van
feleslegessé vált, jó állapotban
lévő ruhájuk, cipőjük illetve játékuk, akkor ne dobják ki, hanem
helyezzék a gyűjtőkonténerbe.
Az alapítvány szét fogja osztani olyan rászoruló családoknak,
akiknek ez nagyon sokat jelent.

Szorgalmatos 2002. október 20-tól önálló
település. Új, szorgalmatosi helyrajzi számok kerültek kiosztásra és ezzel Szorgalmatos új községgé alakulása 2011. május
02-án az ingatlan nyilvántartásban is megjelent.
A település közigazgatási területéhez tartozó valamennyi ingatlan új helyrajzi számot
kapott, amelyeket Szorgalmatos honlapján
lehet megtekinteni, Tiszavasvári-Szorgalmatos helyrajzi szám lista címen, illetve a
hivatalban munkatársaink szívesen adnak
felvilágosítást.
Tájékoztatjuk továbbá a lakosságot, hogy
Szorgalmatos község rendezési terve is
megtekinthető a honlapon.
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Elkészült a piac
Pályázati támogatással, a Gádor -Architech Kft kivitelezésében 7,8 M Ft bruttó bekerülési költséggel
épült meg a piacunk és a falu
kemencéje. Nagy örömünkre
szépen sikerült, már csak az
asztalokat kell elkészíttetni és
még a használatbavételi engedélyre várunk.
Kettős funkciója lesz az építménynek, egyrészt piacként
funkcionál majd, ahol helyi
termékeket lehet árusítani,

másrészt közösségi összejövetelek színtere lehet.
Ünnepélyes keretek között tervezzük átadni, a Hársfa Ünnepi rendezvényünkkel egy időben
2014. június 1–én.

Hársfa Ünnep
2014. június 1-én
Szorgalmatoson az Aracs legelőn tartjuk a hagyományos Hársfa Ünnepi, falunapi rendezvényünket. A végleges
műsortervet később küldjük ki Önöknek, jelenleg még egyeztetés alatt van. Nagy szeretettel várunk mindenkit.
Töltsünk el közösen egy kellemes napot. Kérem, hogy a Szorgalmatosról elszármazott rokonokat is tájékoztassák
az eseményről.

Felépült a garázs

Nyertes pályázat

A Pacsirta utca 18/A alatt megépült 150 m2 alapterületű gépkocsi
tároló.
5 beállásos, ahol az Iveco kisbusz, a két Transporter, a Caddy,
valamint a kistraktor és tartozékai kényelmesen elférnek.
Télen nagy gond volt számunkra, hogy a gépjárművek lefagytak,
nyáron meg féltettük a jégveréstől őket. Így egy helyen, biztonságban megtudjuk őrizni járműveinket.

Szorgalmatos Képviselő-testülete fontos feladatának tekinti a környezettudatos viselkedésminták terjesztését. Eddig is sokat tett a
környezetvédelem érdekében. A KEOP 6.2.0.
számú pályázaton, a kiskerti komposztálás
szemléletének és gyakorlatának terjesztésére
nyújtott be pályázatot. 9,5 M Ft támogatást
nyert a település „Komposztálás népszerűsítése Szorgalmatoson” című pályázatra. A pályázat keretében komposztládák vásárlására,
is lehetőség nyílik. A kertből és a konyhából
kikerülő szerves anyagok, mint a levágott
fű, kikapált gyomnövények, krumpli héj,
gyümölcshéj komposztálás révén visszajut
az élő környezetbe. 2014-ben a pályázati
cél megvalósítását vállaló, lakott ingatlan
tulajdonosai részére kerülnek kiosztásra a
komposztládák. Egyuttal tájékoztatást kap a
lakosság a helyes komposztálási eljárásról,
valamint a komposztálás jótékony hatásáról
a környezetünkre.
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Térfigyelő kamerák Szorgalmatoson
Szorgalmatos belterületén kiépíttettük a térfigyelő kamerarendszert. Összesen 18 db kamera figyeli a bejárókat, intézményeket és a központi helyeket, kereszteződéseket. Hosszadalmas volt a megvalósítás, hiszen sávszélességet kellett
bővíteni a Euro Cable-nek, hogy megfelelően tudja fogadni a jeleket, az áramszolgáltató engedélyére és a mérőórahelyek
kiépítésére is várni kellett.
Szorgalmatos Képviselő-testületének fontos a lakosság biztonsága, a magán és közvagyon védelme.
Úgy érezzük, hogy a bűnözés visszaszorításában ez nagy előrelépés. Természetesen számítunk a polgárőrség önzetlen
munkájára is, hiszen így megduplázódik a figyelem.

Ökumenikus segélycsomag osztás

Kedvezmény a lakosságnak

Szorgalmatos Község Önkormányzata megállapodásban vállalta, hogy
a Magyar Ökumenikus Segélyszervezettel közösen segítséget nyújt az
EU Élelmiszersegély program céljára kijelölt készletek szétosztásában
az Unió leginkább rászoruló személyei részére. Szorgalmatoson évente
két alkalommal került sor az elmúlt években segélycsomag osztásra. Az
idén 2014. január 21-én tudtunk támogatást nyújtani a nehéz helyzetben
lévő lakosaink számára. Köszönjük Révész Bálint Úrnak és a LERTON
TRANS KFT-nek, hogy évek óta térítésmentesen biztosítják a élelmiszerek szállításában.

A Képviselő-Testület úgy döntött, hogy
2014-ben is átvállalja a szemétszállítás
díját a lakosságtól. Tudjuk, hogy milyen nehezen élnek az emberek és ezzel
is megpróbálunk könnyíteni a terheken.

A szemétszállításról

Tűzifa támogatás
Szorgalmatos Község a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatására nyújtott be igényt. Önerő
vállalása mellett 76 köbméter tűzifa vásárlásához kaptunk támogatást.
152 család számára nyújtottunk természetbeni támogatást.

Hamarosan épül az új orvosi rendelőnk
Az adósságkonszolidációban részt nem vett települések számára kiírt
fejlesztési pályázaton a
napokban 20 M Ft-ot
nyert Szorgalmatos.
A Képviselő-Testület úgy
döntött, hogy a pénzt orvosi rendelő építésére
használja fel. Természetesen ehhez még sok önerő szükséges, melyet a
Képviselő-Testület döntése alapján biztosít. Építési engedéllyel rendelkezik az önkormányzat, de a részletes kiviteli tervet még el kell készíttetni, valamint a közbeszerzési eljárás is időbe telik, ezt követően lehet el
kezdeni az építkezést. Az épület akadálymentes, energiatakarékos, modern és minden előírásnak megfelelő lesz.
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Sz-Sz-B megyei Szilárd Hulladékgazdálkodási Társulás Tagjai vagyunk Közösen pályáztunk uniós szabványnak
megfelelő szemétlerakó építésére, a beruházás megvalósult. 2013. január 1-től
az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft, a társulás saját vállalkozása
végzi a közszolgáltatást Szorgalmatoson. A Kelet-Környezet Kft-vel kötött
szerződésünk lejárt.
Településünkön biztosított a zsákos
szelektív hulladék elszállítása is. Tudjuk, hogy néha problémás, mert nem
mindig egy időben jönnek, és van,
hogy kihagynak egy utcát.
Jeleztük a szolgáltató felé ezt a hibát és
ígéretet kaptunk arra, hogy figyelmesebbek lesznek. A tájékoztatót a szemétszállítás időpontjáról minden háztartás megkapta.

Lomtalanítás
2014. május 15-én lesz!

Igazmondó
Már lassan egy éve működnek a napelemeink
és napkollektoraink
2013. 04. 27 én adtuk át a KEOP-4.9.0/11-2011-0135
azonosító számú pályázat alapján megvalósult beruházást. A fejlesztés 116 millió Ft Európai Uniós támogatással jött létre, a hosszú távú környezeti és pénzügyi
fenntarthatóság jegyében. 15 % saját erőt vállalt Önkormányzatunk a fejlesztés megvalósítása érdekében,
majd újabb sikeres pályázatot nyújtottunk be BM önerőalapra.
A projekt elsődleges célja jobb adottságokkal rendelkező intézményi épületek létrehozása volt. Az épületek szigetelése révén kevesebb energiát használunk a
fűtésre. A napkollektorok a melegvíz elállítás költségét csökkentik. A napelemek megtermelik az épületegyüttesben
felhasznált elektromos áramot. Nemcsak a hosszú távú környezeti fenntarthatóság nevében tesz szolgálatot Szorgalmatos község számára, hanem nagyobb életszínvonalat teremt, a fűtési- és áramköltségek jelentős csökkentése mellett.
Ez nagyon fontos számunkra, hiszen azon kevés önkormányzatok közé tartozunk, akik felvállalták az általános iskola
müködtetését.

A Szorgalmatosért Egyesület életéből
A Szorgalmatosért Egyesület elnöksége 2014. március 1-én tartotta meg a közgyűlését.
Beszámoltunk a 2013 év történéseiről, pénzügyi helyzetről, valamint elfogadtuk a közhasznúsági beszámolót. Megterveztük a 2014. évi programokat és az ezzel járó kiadásokat. Tartalmas és mozgalmas évet tudhatunk magunk mögött.
Hála a segítőkész embereknek, akik feláldozták idejüket, hogy a másik embernek örömet szerezzenek. Az egyesület a
településért van, azért, hogy közelebb kerüljenek egymáshoz az emberek és közösséget építsenek. Sok embernek az
általunk szervezett programokon, kirándulásokon való részvétel az egyetlen lehetősége egész évben, hogy kimozduljon
otthonról.
Néhány együtt eltöltött emlék:
A januárt, egy nagyon emberi cselekedettel kezdtük. Bohácsné Margitka nénivel eltökéltük, hogy Jótékonysági estet
szervezünk Dudás Szilárd javára.
Mint tudjuk, Szilárd egy sajnálatos baleset következtében már 10 éve
éber kómában fekszik. Ez az állapot lelkileg és anyagilag borzalmasan
megterheli a családot. Ezért úgy döntöttünk, hogy a megsegítésükre egy
estet szervezünk és ennek bevételét Szilárd életminőségének javítására
ajánljuk fel. Azt hiszem, aki részt ezen, az elmondhatja, hogy egy színvonalas megható esemény volt. Hiába volt január eleje, és zord idő, mégis
telt ház volt. Én annyira bíztam benne, hogy sikerül és hogy az emberek
jók és nem is csalódtam. Akihez odamentem segítséget kérni mindenki szívesen segített. A fellépők ingyenesen jöttek el, amit hálás szívvel
köszönünk a Szilárd nevében. Ők voltak a Déja vu színjátszó csoport, a
Tiszalöki Mámor színtársulat, valamint Fórizs Imi és testvére. Természetesen a kis ovisaink is felléptek, valamint a Zumba trió is akik fergeteges
hangulatot teremtettek. De mindez gondos előkészítést igényelt.
A hangosítást, Papp Feri végezte, a műsorvezetést, Péntekné Évike vezényelte le. Többen süteményeket ajánlottak fel,
Ibolya a szendvicshez valót összekönyörögte a beszállítóktól és ezeket árusítottuk a büfében. Köszönet mindenkinek,
aki bármivel hozzájárult a rendezvény sikeréhez és a család megsegítéséhez Félek a felsorolástól, hogy kihagyok valakit,
de meg kell említenem Rozgonyinét, Rókáné Gabikát, Szabóné Incit, Banduláékat, Dankovicsékat, hiszen különösen
sokat tettek.
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Igazmondó
Áprilisban a Nyíregyházi a Móricz Zsigmond Színházba mentünk Ezt Rókáné Gabika szervezte. Egy fergeteges vidám
darabot láthattunk, a címe Fekete Péter.
Májusban Egészségnapot szerveztünk, ahol szemvizsgálat, vérnyomás és vércukorszint mérés volt, valamint Bohácsné
Margitka masszírozott. Persze minden szolgáltatás ingyenes volt.
Júniusban Mogyoróskán voltunk. Felgyalogoltunk a Regéci várig, kisebb-nagyobb kerülővel. Megtekintettük a félig feltárt vár romjait, és gyönyörködtünk a festői szépségű tájban. Onnan busszal átmentünk Sátoraljaújhelyre a kalandparkba.
Nagyon élvezetes nap volt. Kellemes idő, vidám foglalatosság. Libegőzés, bobozás stb. Ezen a programunkon sokan
vettek részt, két buszt is kellett indítani a 70 főnek. Köszönet az önkormányzatnak,illetve a képviselő testületnek hogy a
kisbuszt sofőrrel együtt a rendelkezésünkre bocsátotta.
Júliusban hajókiránduláson vettünk részt. /41 fő/. Szabolcs községig busszal mentünk. Megtekintettük a Földvárat, majd
ott szálltunk hajóra. A Tiszán egy órát hajóztunk és gyönyörködtünk a folyó és a part szépségébe. Utána szabadprogram
volt Tokajba.
Augusztusban, a Hortobágyi Hídi vásárra mentünk/39 fő/. Először közösen megnéztük a Pásztor múzeumot, ahol bemutatták a pusztai életet, a régi mesterségeket. Ezután vásározás volt.
Szeptemberben ismét teljesítménytúrát szerveztünk, Tóth Béla jóvoltából. Ez, a Tokaji bakancsos bortúra nevet kapta.
Különböző távokat lehetett teljesíteni. Volt, aki a 10 km-es re, volt aki a 25 km re nevezett be, ők voltak kevesebben. A
szintidőn belül teljesítők kitűzőt, kaját és egy pohár bort is kaptak.
Novemberben megrendeztük a 19. Nyugdíjas Napot.
Szokás szerint, nagyon jól sikerült, hiszen teltházas
volt. Meghívott vendégeink is voltak, a Szabolcsi
nyugdíjasklub. Ők is felléptek egy szép dalcsokorral.
A gyerekek és az asszonykórus is vidám és megható
műsort adtak. Finom ebéd, tokaji bor, zene, amit Fazekas Imi szolgáltatott, mind hozzájárultak a sikerhez.
Itt is szeretném megköszönni mindenkinek a segítségét, aki részt vett benne, hiszen egy 100 fős rendezvényt összehozni sokrétű feladat.
Decemberben mint ügyeletes Mikulások Árpival ebben az évben is ingyenesen elvittük a csomagokat a
gyerekeknek.
							
		
Nagy Péterné /elnök/

Köszönetnyilvánítás!
Köszönjük, hogy 2013-ban felajánlotta a Szorgalmatosért Egyesületnek a személyi jövedelem adójának 1%-át!
Az ebből befolyt összeg 275.382 Ft. A pénzt közösségi célokra, programok megvalósítására használjuk fel. Kérjük, amennyiben még az idei évben nem adta le az adóbevallását és nem rendelkezett az 1%-ról, úgy támogassa
ezzel egyesületünket. Adószámunk: 18794858-1-15

Áprilisi programajánló!
Teljesítménytúra a Mátrában: 2014. 04. 05.
Színházlátogatás: 2014. 04.11. /Móricz Zsigmond Színház Nyíregyháza/
A darab címe: Anconai szerelmesek 2.
A Föld Napján szemétszedési akció!
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Igazmondó
Megalakult a Szorgalmatos Polgárőr Egyesület
Polgárőrségünk a Szorgalmatosért Egyesület keretein belül tagozatként már 2007 óta működött. Az új törvényi előírásoknak megfelelően ki kellett válni az anyaegyesületből és önálló egyesületet kellett létrehozni, mert csak ilyen módon
működhetünk tovább. Ez nyílván több változással is járt, hiszen új székhelybejegyzés kellett, no és rengeteg papírmunka,
új igazolványok készítése stb. Székhelyként, az önkormányzat rendelkezésünkre bocsátotta a piac melletti ”régi könyvtár” épületét. Ezt be kellett laknunk, hiszen teljesen üresen kaptuk, de viszont szépen rendbe rakva. Ezt köszönjük is az
Önkormányzatnak. 2013. április 30-án hivatalosan megtörtént a bejegyzés, és már tudtunk pályázatot beadni. Kétszer
pályáztunk és összesen 358 000 Ft-ot nyertünk, amit működési célra lehetett felhasználni. Az Önkormányzat is támogatott bennünket, 200 000 Ft- al, így sikerült berendezni az épületet. Szekrényt, asztalt, és székeket vásároltunk. Jelenleg
30 fő a tagság létszáma. Szinte mindennap 2 fővel éberen őrködünk. Részt veszünk a rendezvényeken és fenntartjuk a
rendet. Önzetlenül, ingyenesen és szinte mindenki munka mellett végzi ezt az önkéntes feladatot. Örülünk a kamerarendszernek, hiszen így dupla a figyelem. Így is történhetnek bűncselekmények, de azért van visszatartó ereje. Szeretnénk
megnövelni a létszámot, ezért olyan emberek jelentkezését várjuk, akik komolyan gondolják, hogy segítenének nekünk
és tagjai lennének ennek a vidám csapatnak.
Kalapos György
Polgárőr Egyesület elnöke

Idegen nyelvi és Informatikai kompetenciák
fejlesztése
Községünkben Informatikai tanfolyamok indultak
a TÁMOP 2.1.2. Projekt keretében, melyet a Nyíregyházi székhelyű, Pc-School Kft. szervezett. A tanfolyamok 90 órásak voltak, a képzést Fehér Gábor
tartotta, a község iskolájában. A tanfolyamot nagy
érdeklődés kísérte, hiszen mind a két képzés teljes
létszámmal indult be, s nem csak községünkből, hanem a környező településekről is voltak jelentkezők
és résztvevők is. A tanfolyam segítségével, az informatikával, a számítástechnika világával ismerkedők
szerezhettek alapképzettséget, s tanulhatták meg a
számítógép használatának az alapjait. A tanfolyam
sikerességét mutatja, hogy minden résztvevő sikeres
vizsgát tett!
				

FELHÍVÁS
Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat rendszeresen elvégzi a 45 és 64 év közötti nők emlővizsgálatát.
Az időben felfedezett elváltozások nagyon fontosak a gyógyíthatóság szempontjából,ezért felhívjuk minden érintett
figyelmét,hogy saját érdekében jelenjen meg a szűrővizsgálaton.
Ha valaki az érintett korosztályban van,de névre szóló értesítést nem kapott,keresse fel háziorvosát a vizsgálat elvégzésének lehetőségeivel kapcsolatban.
Szép Attiláné
önkormányzati képviselő

Fehér Gábor

Eboltás
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2014. április 27-én 8-11 óra között eboltás lesz a piac melletti parkolóban.
2014. május 11-én 8-11 óra között pótoltásra lesz lehetőség ugyanazon a helyszínen.
Az oltás és féregtelenítés díja: 3000.- Ft /eb, háznál 3.500 Ft/eb.
Amennyiben a háznál történő oltást választják, kérem
Telefonszáma: 06/70-570-0904
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egyeztessenek Dr Magyar Károly állatorvossal.

Igazmondó
„Életképek sorozat”
Szabó Lászlóné Juliska néni
Szép kis településünkön nagyon sok
nyugdíjas özvegy nő és férfi él, akiknek élete sok esetben példaértékű lehet számunkra.
Én, aki közel 60 éve itt élek Szorgalmatoson, szinte mindegyiküket
ismerem. Kit jól, kit
kevésbé jól. De van
közöttük egy néni,
aki különösen közel
áll a szívemhez. Két
házzal a szüleim házától, a Munkácsy
út 21. szám alatt lakik. Ugye most azt
gondolják, hogy egy
kitalálós játékot játszom a kedves olvasóval, és majd a végén árulom el, hogy
ki is az a picike, törékenynek látszó, de
nagyon is szívós nénike, akit én gyerekkorom óta ismerek.
Egy utcában laktunk, és nap mint nap találkoztunk.
Hát persze, hogy Szabó Lászlónéról
van szó. Mindenki Juliska nénije
már 84 éves. A minap felkerestem
otthonában, és megkérdeztem, hogy
írhatnék-e róla az újságban? Először
meglepődött, mondván, hogy ki kíváncsi őrá. De aztán, legnagyobb
örömömre, igent mondott.
Juliska néninek négy testvére van,
két fiú és két lány. Laci bácsival,
aki sajnos már nem él, 1950. október 14-én esküdtek meg. Először Tiszavasváriban laktak, majd négy év
múlva kiköltöztek Szorgalmatosra.
Három gyermekük született. Mindhárom fiú: László, Sándor és Zoltán.
Juliska néninek már 7 unokája és

ugyanennyi dédunokája is van.
13 évesen már dolgoznia kellett a földeken, hiszen minden fillérre szükség volt a családban. Kashalomra
járt, ahol répát egyeselt, sarabolt és
mákot szedett. Mikor mi volt a munka. Sokszor kint aludtak a szabad ég

alatt, hiszen minden nap olyan mes�sziről nem tudtak hazajönni.
Juliska néni kerek 10 évig volt az
általános iskola takarítója, 1975-től
85-ig. Ekkor ment nyugdíjba. Minden nap hajnali fél ötkor kezdte a
munkát az iskolában, hiszen a 13 darab széntüzeléses kályhát fel kellett
fűteni, hogy bemelegítse a termeket,
mire a tanulók megérkeznek a suliba.
Mivel én is akkor voltam iskolás, jól
emlékszem arra, hogy a gyerekek
szerették Juliska nénit. Sokszor a
fiúk még segítettek is neki behordani
a szenet a tantermekbe. Mivel egyedül volt takarító, mindent neki kellett csinálnia. A padok letörlésétől, a
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függönymosáson keresztül a délutáni favágásig, salakolásig. Mindös�sze 120 Ft-ot kapott egy kályháért
egy hónapra. Mindig elemlámpával
ment iskolába, hiszen olyan korai
órában még sötét volt. Rendszeresen
volt egy látogatója, aki a műszakos
buszt várta, és minden reggel megkérdezte, hogy hány óra
van. Juliska néni egy
idő után megsokallta a dolgot, és azt
mondta neki:
-Tudod mit, fiam?
Vegyél
magadnak
egy órát akkor majd
tudni fogod az időt!
A 84 éves Juliska
néni még mindig
fiatalos lendülettel
dolgozik a kertjében. Kapál, veteményez, szőlőt művel,
és hozza nekem a
saját maga készítette vörösbort kóstolóba minden ősszel. Igazán finom
szőlő ízű bor, ezt tanúsíthatom! És
képzeljék el, kedves olvasók, mostanában igazi kinti kemencében süti
a finom házi kenyeret. Fantasztikus
ez a néni! Elárulta nekem a kenyér
receptjét is. Szívesen megosztom
Önökkel, ha kedvet kapnak egy kis
finom házi kenyérre.
Köszönöm Juliska néninek, hogy
egy kicsit nosztalgiázhattam. Kívánok neki jó egészséget, sok-sok boldog évet, és süssön még nagyon sok
kenyeret a kemencéjében.
Péntekné Fehér Éva
tanárnő

Igazmondó
Agrárgazdasági Bizottság megalakulása Szorgalmatoson
Az ország minden településén agrárgazdasági bizottságokat állít fel a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Szorgalmatoson
2014. január 24-én alakult meg a bizottság. Elnök: Zólyomi Ferenc. Elnökségi tagok: Fazekas Lajos, Hajdú Zoltán,
Mészáros Imre, Szatmári Tibor
A bizottságok elsődleges feladata az lesz, hogy jelezzék az agrárgazdasági kamara működésével kapcsolatos észrevételeket, problémákat. Felmérhetik azt is, hogy a tagoknak milyen kamarai szolgáltatásokra van szükségük. Fontos, az őket
érintő információk átadása, valamint jogszabályi háttér ismertetése.

Örömmel köszöntjük Szorgalmatos
legfiatalabb lakosait.
2013. január 1-től születtek:
Szorgalmatos Község Önkormányzata csatlakozott az Te Szedd
Önkéntesen a Tiszta Magyarországért akcióhoz. 2014. május 9-én
Szorgalmatos közigazgatási területén, főleg a dűlő utak mentén található eldobált szemetet tervezzük összeszedni. Szívesen látunk
mindenkit, akik a környezetünkért feláldozzák szabad idejüket.
Találkozás 8 órakor a Pacsirta utca 18/A szám alatt lévő hivatal
épületénél.

Ivóvíz szolgáltatás
Az ivóvíz szolgáltatást a Hajdusági és Bihari Viziközmű
Szolgáltató Társulás tulajdonában lévő Hajdúkerületi és Bihari Viziközmű Szolgáltató Zrt végzi településünkön 2013.
január 1 óta.
A Zrt Tiszavasvári Üzemegységében a
TIVA-SZOLG Kft dolgozói látják el a feladatot.
Elérhetőségek:
4440. Tiszavasvári, Ady Endre utca 8.
Telefonszám, fax:42/275-425
e-mail: tiszavasvari@hbvsz.hu

Magyar Bence
Meleg Hanna
Szőnyi Rebeka
Rékasi Lilien
Bóz Benett
Bíró Diána
Ferenczi Viktória
Vámos Zoltán
Kóti Botond
Halász Réka
Holcz Vivien
Molnár Ádám
Téglás Nóra
Vékony Patrik
Máté Krisztina
Mészáros Ágnes Nóra
Áncsán Áron

Fájó szívvel tudatjuk, hogy
eltávoztak az élők sorából:

Ügyfélfogadási rend:
Hétfő, kedd, csütörtök: 8:00-15:30
Szerda:
8:00-16:30
Péntek:
8:00-13:00

Szatmári János
Nyírcsák Sándor
Tóth Attila
Bíró Lajosné
Boros Gábor
Nagy Miklós

Hibabejelentés:
Vízhálózat: 42/372-547
Szennyvízhálózat: 30/3036123
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