III. évfolyam, 1. szám 2008. április

Önkormányzat hírei
2008. március 28-án 18 órakor
Újszentgyörgyön, 29-én 18 órakor
Tiszaszentimrén tartottunk falugyőlést. Örülünk, hogy mindkét településen sokan eljöttek, hogy megismerjék
az önkormányzat helyzetét, elképzeléseit. Köszönjük aktivitásukat, és a település, az itt élı emberek érdekében
tett javaslataikat.
Meghívást kapott és jelen volt a rendezvényen:
- Fekete Miklós rendır alezredes, a
tiszafüredi Rendırkapitányság vezetıje,
- Virág György rendırfıhadnagy,
az abádszalóki rendırırs parancsnoka,
- Dr. Koczok Sándor háziorvos,
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- Szőcs Tivadar gyógyszerész,
- Kálmán József, a polgárırség elnöke.
A rendırség képviselıi és a gyógyszerész úr elfoglaltsága miatt elıször a
közrend, közbiztonság, valamint a
gyógyszertár nyitva tartásának
ügyével kezdıdött a lakossági fórum azért, hogy ne kelljen a vendégeknek munkahelyükrıl sokáig távol
maradni, ugyanis ügyeletben voltak.
Településeinken a kapitány úr véleménye szerint javult a közbiztonság,
közrend, de természetesen van még
teendı e területen. Mivel nagy volt az
érdeklıdés, és sok kérdés merült fel,
abban állapodtunk meg, hogy a rendırség, a polgárırség és a lakosság egy
közeli alkalommal közös megbeszélést tart, hogy összefogással, együttmőködve próbáljunk tovább javítani
Tiszaszentimre és Újszentgyörgy közbiztonságán, közrendjén. Ennek idıpontjáról értesíteni fogjuk a lakosságot.
A gyógyszertár nyitva tartásán a jelenlévık visszajelzése alapján egyelıre nem lesz változtatás.
Ezután az elsı napirendi pont, a
2006. október 1. óta eltelt idıszak
értékelése következett.
Ezek közül néhányat – a teljesség igénye nélkül – emelek ki:
- A közgyógyellátás, rendszeres szociális segély megállapítása, a közlekedési támogatás, a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása, kiszámítása törvényileg
szabályozott, és nem az ügyintézı
egyéni elbírálásától, jóindulatától
függ. Az általuk hozott határozatokat
az ügyészség, a szociális- és gyámhivatal rendszeresen ellenırzi. A törvény be nem tartása esetén az ügyintézıt vonják felelısségre. Az elmúlt
idıszakban az ellenırzés szabálytalanságot nem talált. Ami jár, illetve

megilleti az ügyfeleket, azt mindenki,
minden esetben megkapta, és a jövıben is megkapja.
Kérjük, ne az ügyintézıket okolják,
ha hátrányos határozat születik, mert
nem ık tehetnek róla!
- A rendırség és a megyei polgárırség szakmai segítségével újjáalakult a
polgárırség. Köszönet azoknak a férfiaknak, akik munkájuk mellett vigyáznak biztonságunkra.
- „Babakötvényt” bocsátottunk ki a
2006. január 1. után született gyermekek részére.
- A temetıben 100 m-enként elhelyeztük a kutakat.
- Kerékpártárolót alakítottunk ki a
régi „GAMESZ” épülete mellett.
- A tolólapot e télen tudtuk elıször
használni hótolásra.
- A szeméttelepet és az állomás környékét többször rendbe tetettük, de
sajnos ez nem látszik meg, pedig
500.000 Ft-jába került az önkormányzatnak. Az állandó felügyeletét pedig
anyagi okok miatt képtelenség megoldani.
- Bankjegykiadó automatát helyezett el a Takarékszövetkezet, mert az
önkormányzat a számlavezetését átvitte hozzájuk.
- Elkészült a szeméttelep felé vezetı
út aszfaltozása.
- Újszentgyörgyön: az orvosi rendelı
felújítása, klubhelyiség kialakítása, a
Nap úton a vízbekötés megtörtént.
A 2. napirendi pont az önkormányzat pénzügyi helyzete, a 2008. évi
költségvetési és pénzügyi terve volt.
2006. október 1. után (az átadó-átvevı
jegyzıkönyv szerint) az önkormányzatnak a következı hitelei voltak:
24 millió Ft rövidlejáratú hitel,
15 millió Ft folyószámla hitel,
14 millió Ft munkabér-hitelbıl 11
millió Ft-ot használt fel az önkormányzat.
(Folytatás a(z) 2. oldalon)
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(Folytatás a(z) 1. oldalról)

Összesen 51 millió Ft volt a hitel.
Fejlesztési hitel: 8.481.000 Ft – Idısek Otthona konyha berendezésére,
MTZ vásárlásra.
A forráshiány 81.240.000 Ft volt,
50.977.000 Ft-ot kaptunk, fedezetlen
maradt 30 millió Ft.
Tehát közel 90 millió Ft hitellel
kezdte meg a munkáját 2006. október 1. után az újonnan felálló Képviselıtestület.
2007-ben sem volt lényeges változás
anyagi helyzetünkben. A hiteleket
nem tudtuk visszafizetni, sıt továbbra
is fel kellett venni a már említett hiteleket, hogy mőködni tudjunk.
2007. január 1-tıl társulásban kezdett
mőködni az iskola, szeptember 1-tıl
az óvoda, 2008. január 1-jétıl a szociális intézmények. Ez nem önként vállalt feladat volt. Ha nem társulásban
mőködtetnénk intézményeinket, nem
jutottunk volna a kiegészítı normatívákhoz, ami 2008-ban: 34.630.000 Ft.
A 12 település „kényszer házasságának” ennyi a hozama.
További megszorítások és a belsı ellenırzés által javasolt létszámleépítés
(ami a legnehezebb döntése volt az
önkormányzatnak) eredménye, hogy a
forráshiány növekedését meg tudtuk
állítani, sıt 51.590.000 Ft-ra tudtuk
csökkenteni.
Sajnos továbbra is görgetjük a rövidlejáratú-, a munkabér- és folyószámlahiteleket.
Mi az oka, hogy ennyi hitelünk van?
Ami az elınyünk a többi településsel
szemben, az a hátrányunk:
- Infrastruktúránk jó, útjaink több
mint 95 %-a szilárd burkolatú.
- Intézményeink korszerőek, szépen
berendezettek, megtörtént a nyílászárók cseréje, a világítás korszerősítése,
de ezekre a fejlesztésekre bizony hitelt is kellett felvenni.
- Nagy az intézményhálózatunk, fenntartása egyre nehezebb, az állami támogatás pedig csökken, mert a település lakossága és a gyermeklétszám is
csökken.
- Nem kötelezı feladatot is ellát az
önkormányzatunk.
- Nincsenek vállalatok, multik, a sikeres vállalkozások száma kevés, kevés
tehát az önkormányzat adóbevétele is.
A leglényegesebb bevételeink az állami támogatás, a személyi jövedelemadó 40 %-a és az adóbevételek.
2008-ban az önkormányzat bevétele:

338.400.000 Ft, ez nem fedezi a kiadásokat, ezért a mőködéshez szükséges 5 1 .5 9 0 .0 0 0 Ft p ótlásár a
ÖNHIKI-s pályázatot kell benyújtani.
Az egyelıre nem ismert, hogy a pályázott összeg hány százalékát kaphatjuk meg. (ÖNHIKI – önhibájukon
kívül hátrányos települések)
Hogyan lehetne tovább csökkenteni
a kiadásokon?
- Ha minél több ember el tudna helyezkedni dolgozni, akkor kevesebb
segélyt kellene fizetni. Ezért kiemelt
feladata az önkormányzatnak a munkahelyteremtés elısegítése.
- Ha az újszentgyörgyi és a
tiszaszentimrei gyermekeket nem
vinnék más településre a szülık,
mert ezzel kb. 4 millió Ft veszteséget
okoznak településünknek.
- Ha a termál kutat, mely legnagyobb
kincsünk, hasznosítani tudnánk.
A 3. napirend a pályázatok, fejlesztések, helyi adók volt.
Önkormányzatunk ebben az évben is
élni fog a pályázati lehetıségekkel,
mert csak ilyen formában tudunk fejleszteni.
Elnyert pályázatunk volt 2007-ben
a szeméttelep felé vezetı út megépítése: 9.723.767 Ft-ba került.
Elbírálás alatt lévı pályázataink:
- Újszentgyörgyön a győjtıutak aszfaltozása: 45 millió Ft-os projekt.
- Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése: 8 millió Ft.
- Iskolai sportudvar kialakítása 3 millió Ft.
2008-ban nyújtjuk be:
- Szennyvízberuházásra 1 milliárd Ft
+ ÁFA. Az önrészre is szeretnénk pályázni. Ha sikerül, akkor a lakosság
által fizetett lakáskassza összegére
nem lenne szükség.
Felhívjuk azonban mindenki figyelmét, hogy a lakáskasszát továbbra is
rendszeresen fizesse, mert nem biztos,
hogy sikeres lesz pályázatunk az önrészre, és akkor szükség lesz a lakáskasza megtakarításra.
- Az orvosi rendelı akadálymentesítésére, bútorzat cseréjére, eszközbeszerzésre Tiszaszentimrén.
- Az orvosi rendelı „visszaállítására”,
a mai követelményeknek megfelelı
felszerelésére Újszentgyörgyön.
Önerıbıl történı fejlesztések:
- Mindkét településen útbaigazító és
üdvözlı táblák, Újszentgyörgyön
buszvárók felújítása.
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Tervezés alatt áll:
- További utak útalappal történı ellátása, a meglévık aszfaltozása Tiszaszentimrén és Újszentgyörgyön.
- Tájház kialakításának terve.
- Piactér kialakításának terve.
- Játszótér kialakításának terve.
A játszótér esetében az önrészre is pályázni szeretnénk.
A termálkút hasznosítása is szerepel
elképzeléseink között. Sajnos fürdı
építésére nem lehet pályázni, a fürdı
kialakításának a reménye mellett a
termálvíz egyéb hasznosítása is szerepel az önkormányzat terveiben.
2007-ben 13.847.919 Ft volt az önkormányzat adóbevétele gépjármő
adóból, iparőzési adóból.
Több mint 5 millió Ft-ot nem fizetett
be a lakosság egy része.
Tudjuk, hogy adót fizetni nem kellemes dolog, de ezek a helyi adók a településen maradnak. A becsületes
adófizetıkkel szemben is igazságtalan, hogy ık eleget tesznek állampolgári kötelezettségeiknek, és vannak, akik úgy érzik, hogy ez számukra nem kötelezı.
Bárki, bármilyen problémával megkeres bennünket, igyekszünk, igyekszem
segíteni. Úgy gondolom, ha a jogainkkal élünk, a kötelességeket is be
kell tartani, ha pedig nem, azt be
kell tartatni.
Ez a jegyzı és az önkormányzat feladata.
Annak ellenére, hogy kevés az adóbevétele az önkormányzatnak, nem kívánjuk a lakosság terheit növelni,
ezért az építményadót nem vezetjük
be. A be nem fizetett adók behajtása
érdekében minden lehetıséget megragadunk, és be fogjuk hajtani az adótartozásokat.
Hasonló a helyzet a szennyvízszippantással.
Ha mindenki élne a szennyvízszippantás lehetıségével, akkor harmadára csökkenne a díj. Így szintén a
becsületes állampolgárok járnak roszszul, mert a költségeket ık fizetik.
Reméljük, egyszer mindenki megérti, hogy akik együtt élünk, egymást
segítve boldogulhatunk, és valamennyiünk közös érdeke a település
értékeinek, rendjének a megóvása,
betartása.
Koczúrné Tóth Ibolya
polgármester
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Önkormányzat fontosabb rendeleteirıl
A 16/2007. (XII.14.) számú rendelettel módosításra került A települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 18/2006. (XII. 22.) rendelet.
A rendelet 1. számú melléklete értelmében a lakossági közszolgáltatási
nettó díjak az alábbiak:
Díjfizetési idıszak: 2008. január 01tıl - 2008. december 31-ig
I. Települési szilárd hulladék szolgáltatási díja:
a. A 60 literes hulladékgyőjtıben
elhelyezett hulladék heti egyszeri
összegyőjtésének, elszállításának
és ártalmatlanításának díja 223,Ft + ÁFA/ürítés

b. A 120 literes hulladékgyőjtıben
elhelyezett hulladék heti egyszeri
összegyőjtésének, elszállításának
és ártalmatlanításának díja 250,Ft + ÁFA/ürítés.
II. Települési folyékony hulladék közszolgáltatási díja:
5.417,- Ft +ÁFA/8 m3-es
szippantótartály.

Házasság:
Demjén Sándor – Remenyik Zsuzsanna (Ady E. út) – 2007. 11. 30.
Halálozás:
1. Vígh László Bálint (1959.) Ív út 62.
– 2008. 01. 01.
2. Tóth István (1947.) Zsák út 26/a. –
2008. 01. 23.

A törvény általi megszüntetés árnyékából
- egy év mérlege A JNK- Szolnok Megyei Fıügyészség
2006 évben a Tiszaszentimre Községi
Polgárır Egyesület megszüntetésére
tette meg javaslatát az egyesület törvényes mőködésének vizsgálatát követıen. A Megyei Bíróság ettıl eltekintett, az egyesület alapszabályában
a törvénysértı elemek korrigálására, a
vezetı tisztségviselı megválasztására
kötelezte ítéletével az egyesület csonka vezetését.
A többszöri ügyészségi sürgetést követıen 2006. decemberében tartott
közgyőlésen teljesen új alapszabály,
szervezeti és mőködési szabályzat került elfogadásra, és egyben új elnököt
választott tagságunk.
A Megyei Polgárır Szövetség formaruha-adományával 2007. január 12-én
kezdtük meg községünkben a polgárırszolgálat ellátását, mely idıszakban
szinte naponta történt lopás, vagy betöréses lopás lakóközösségünkben.
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A Képviselıtestület januári ülésén az
1/2008. (I.31.) rendeletével módosította az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízmőbıl szolgáltatott ivóvízért
fizetendı díjakról szóló rendeletét.
2008. január 1-tıl kezdıdıen a vízdíj
összege: 220 Ft/m3+ÁFA.
Az önkormányzat megalkotta a
2/2008. (II.15.) rendeletét az önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl. A
rendelet értelmében a 2008. évi költségvetést
286.850 e Ft
338.440 e Ft
51.590 e Ft

bevétellel
kiadással
hiánnyal

állapította meg.

Anyakönyvi hírek
Születés:
1. Nagy Gábor – Gacsal Andrea
(Malom út 18.) – Kinga – 2007. 12.
20.
2. Karsai Sándor – Balogh Edina
(Hatház út 5.) – Dóra – 2007. 12. 24.
3. Fábián Gábor Krisztián – Magyar
Marianna (Bartók B. út 12.) – Petra
Lara – 2008. 01. 18.
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Kezdetben a helyi körzeti megbízottal
közösen láttunk el szolgálatot, majd
azt követıen önállóan. Egyhamar siker koronázta munkánkat, hiszen a
szolgálatos polgárırök észlelése és
közremőködése révén a rendırség 9
fıs, fıleg helyi lakosokból álló bőnelkövetı társaságot derített fel. A bőncselekmények megelızése érdekében
éjszakai figyelı szolgálatokat szerveztünk fıleg Újszentgyörgy területére,
járıröztünk mindkét településen.
Elnökségünk törekedett arra, hogy
polgárıreink szolgálataikat a törvényben meghatározott módon lássák el.
Tagdíjainkból és az Önkormányzat
anyagi támogatásából további formaruhákat vásároltunk. Szerény alapruházat ellátásunkat tovább javította egy
helyi vállalkozó adománya, nyári pólókkal és polgárırség feliratú mágneses táblákkal bıvült készletünk. Személyre szóló polgárırjelvényekkel

3. Bernáth Endre (1946.) Fı út 27. –
2008. 01. 29.
4. Balogh László (1930.) Széchenyi
út 28. – 2008. 01. 31.
5. Gazdagné Molnár Julianna (1950.)
Bajcsy út 48. – 2008. 02. 10.
6. Kerékgyártó Sándorné (1918.) Homok út 4. – 2008. 02. 14.
7. Mucza András (1935.) Sport út 4. –
2008. 02. 27.
8. Ács Lászlóné (1932.) Samu-kastély
– 2008. 02. 28.
napjainkban látjuk el tagjainkat. Mára
már valamennyi polgárırünk rendelkezik láthatósági mellénnyel, sapkával, néhányan nyári pólókkal. Kék
színő mellény csak néhány van egyesületünknek, ezért a szolgálatba lépık
az irodánkban tudják felvételezni azokat.
Az elmúlt évben összesen 87 alkalommal láttunk el polgárır szolgálatot,
ebbıl éjszakai szolgálat 75 volt, a többi nappali vagy délutáni idıszakra
esett. Többnyire saját tulajdonú gépkocsival járıröztünk, esetenként kerékpárral. Az elmúlt év folyamán több
esetben kaptunk felkérést különbözı
községi rendezvények biztosításához.
A Sport Egyesület felkérésére a helyi
futballpályán a mérkızés zavartalan
lebonyolításában mőködtünk közre, a
„Szent Imre Napok” kapcsán a Rendırség és a rendezık kérték közremőködésünket, segítségünket. A Mővelıdési Házban zajló kulturális rendezvények biztosításában több alkalommal
is részt vettünk. Egy esetben a helyi
Takarékszövetkezet vezetıjének fel(Folytatás a(z) 4. oldalon)
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(Folytatás a(z) 3. oldalról)

kérésére a zavartalan ügyintézésüket
elısegítendı, épületen kívül, az ügyfelek bebocsátásában és rendfenntartásban mőködtünk közre. Legjelentısebb, leglátványosabb közremőködésünk a Szent Imre szobor avatásakor
tartott rendezvényen való szolgálatellátásunk volt. A rendezıség minden
esetben megelégedését fejezte ki polgárıreink munkáját illetıen, köszönték segítı közremőködésünket.
Pihenıidejükbıl 661 órát áldoztak fel
polgárıreink az elmúlt évben, térítési

díj nélkül használva magángépjármőveiket, községünk lakóinak nyugalma
érdekében. Az említett esetet kivéve,
amikor szolgálatot láttunk el nem történt bőncselekmény községünkben.
A közelmúltban tartottuk a közgyőlésünket, módosítottuk alapszabályunk
néhány pontját. Jelenleg a változások
bírósági bejelentésének elıkészítését
végezzük. Reméljük, az átvezetések
sikerrel járnak, és azt követıen bankszámlát tudunk nyitni, adószámot is
tudunk igényelni, s ezzel az egyesület
törvényes mőködési feltételei is meg-

2008. ÉVBEN IS MŐKÖDIK A SZOCIÁLIS
FÖLDPROGRAM
2008. évben már harmadszor indul
Tiszaszentimrén a szociális földprogram. A programot a SZOCIÁLIS MINISZTÉRIUM ez évben is támogatja.
A Szociális Bizottság 20 rendszeres
szociális segélyben, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülı, illetve alacsony jövedelemmel rendelkezı család jogosultságát állapította meg.
A közremőködı családok a szociális
földprogramban térítésmentesen jut-

nak földterülethez, gyümölcsöshöz,
vetımaghoz, kéziszerszámokhoz, permetezıszerekhez, locsolási lehetıséghez. Emellett a résztvevı családtagok
részére mezıgazdasági, munkavédelmi képzést, orvosi tanácsadást, jogi
tanácsadást, kirándulást, játszóház
szervezését is biztosítjuk.
A családok a földterület, a gyümölcsös megmővelése, gondozása, rendben tartása ellenében a terméssel és a
megtermelt gyümölccsel szabadon
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valósulhatnak.
Mindannyiunk nyugalma és a hathatósabb bőnmegelızési munkánk érdekében kérem lakótársainkat, hogy polgárıreinknek jelezzenek, ha gyanús
személyek vagy gépjármővek mozgását észlelik, értesítsék a rendırséget,
ha bőncselekmény sértettjeivé válnak.
Tiszaszentimre, 2008. március 17.
Kálmán József
TKPE Elnöke

rendelkeznek.
Az elmúlt évben nagyon sok gondot
jelentettek a földterületen és a gyümölcsösben egyaránt a sorozatos lopások.
Ezért 2008. évben a résztvevı családok közremőködésével, a polgárırség
és a rendırség segítségét kérve tervezzük a veteményes és a gyümölcsös
szervezett ırzését a lopások megakadályozása érdekében.

Tiszafüred Kistérség
Többcélú Társulás
Szociális Szolgáltató Központja
5322 Tiszaszentimre, Kossuth út 2.

MEGVÁLTOZTAK EGYES SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK
IGÉNYLÉSÉNEK FELTÉTELEI
2008. január 01. naptól a szociális
igazgatásról és szociális ellátásról
szóló 1993. évi III. törvény rendelkezései jelentısen módosultak.
A változások érintették az étkeztetés,
házi segítségnyújtás, idısek otthona
szolgáltatások igénybevételének feltételeit is.
Étkeztetés
Az étkeztetés igénybevételére vonatkozó kérelem benyújtását megelızıen
az ellátást igénylınek kérelmeznie
kell Tiszaszentimre Község Jegyzıjénél a családban élık 1 fıre jutó jövedelmének megállapítását. A jegyzı a
jövedelemvizsgálat keretében a kérelmezı és a vele egy családban élık
rendszeres jövedelme esetében a kérelem benyújtását megelızı hónap, nem
rendszeres jövedelme esetében a kérelem benyújtását megelızı tizenkét

hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát vizsgálja. A jegyzı az étkeztetést igénylı részére a jövedelemvizsgálatról igazolást ad ki a kérelmezı részére.
Az étkeztetés az igazolás birtokában
igényelhetı.
Házi segítségnyújtás
Házi segítségnyújtás 2008. január 01.
naptól azok részére biztosítható, akikre vonatkozóan a Tiszafüred Város
Jegyzıje által mőködtetett Szociális
Szakértıi Bizottság legalább napi 1
órás gondozási szükségletet állapít
meg.
Házi segítségnyújtás esetén a kérelmezınek elıször a szolgáltatásra irányuló kérelmet kell benyújtania. A
kérelem benyújtását követıen a szociális intézmény dolgozói felkeresik az
ellátást igénylıt. Amennyiben az ellá-

tást igénylı vállalja azt, hogy lehetıvé
teszi a Szociális Szakértıi Bizottság
tagjai számára, hogy ıt lakóhelyén,
tartózkodási helyén felkeressék és
gondozási szükségletét megvizsgálják, az ellátást igénylıvel közösen kitöltik a gondozási szükség vizsgálatára vonatkozó kérelmet.
Amennyiben a Szakértıi Bizottság
olyan szakvéleményt ad, hogy az ellátást igénylı gondozása szükséges, a
szociális intézmény hivatalból kérelmezi Tiszaszentimre Község Jegyzıjénél az étkeztetésnél ismertetett jövedelemvizsgálatot.
A házi segítségnyújtás a gondozási
szükségletet tartalmazó szakvélemény
és a jegyzı jövedelemigazolása együttes meglétét követıen biztosítható.
Lehetıség van azonban arra, hogy ha
a házi segítségnyújtást igénylı hely(Folytatás a(z) 5. oldalon)
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(Folytatás a(z) 4. oldalról)

zete, állapota a szolgáltatás azonnali
biztosítását teszi szükségessé, maximum 3 hónapig gondozási szükséglet
vizsgálata nélkül is biztosítható a gondozás.
Idısek Otthona
2008. január 01. naptól idısek otthonába az a személy vehetı fel, akikre
vonatkozóan a Szolnokon mőködı
Szociális Szakértıi Bizottság napi 4
órát meghaladó gondozási szükségletet állapít meg.
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Az eljárás menete ugyanaz, mint a házi segítségnyújtás esetében, azzal a
különbséggel, hogy az idısek otthonába benyújtott kérelem esetében a jegyzı csak a kérelmezıre vonatkozóan
végzi el a jövedelemvizsgálatot, és az
kiterjed a vagyoni helyzet vizsgálatára
is.
A szolgáltatások igénybevételére vonatkozó kérelem, a jövedelemvizsgálat kérelmezésére vonatkozó jövedelemnyilatkozat beszerezhetı az intézmény székhelyén: 5322 Tisza-

2008-tól a Szociális Intézmény is kistérségi társulásban mőködik
2008. január 01-tıl a szociális szolgáltatások mőködıképességének megtartása érdekében - az általános iskola
és az óvoda után - a szociális intézmény is a Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulásban mőködik.
A Szociális és Gazdasági Intézmények Igazgatóságát ezért Tiszaszentimre Község Önkormányzata 2007.
december 31. nappal megszüntette, az
intézmény
jogutódja: Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató
Központja
Az új intézményben 12 település:
Tiszaszentimre, Tiszafüred, Tiszaörs,
Tiszaigar, Nagyiván, Tiszaszılıs,
Tiszaderzs, Abádszalók, Tiszagyenda,
Tiszaroff, Kunhegyes, Tomajmo2008. március 8-án nagy volt a zsivaj
az oviban. Boldog várakozással telt a
nap, mindenki a délutánt várta, hogy
legszebb farsangi jelmezébe bújjék,
mindenkinek megmutatva azt.
A gyerekek többsége szívesen öltött
jelmezt, egymást érték a hosszúruhás
királylányok, tündérek, boszorkányok
és más mesefigurák.
Jutalmul csokitojást, cukorkát és lufit
kaptak.
Ismét példás összefogásról tett bizonyságot az óvodás szülık közössége. Nem sajnálták sem az idejüket,
sem a pénzüket, hogy a farsangi mulatság minél színvonalasabb legyen,
gyermekeiknek szerezve így igen
nagy örömöt.
Rengeteg sütemény készült e jeles
napra, egyik szebb és finomabb mint a
másik. Szendvicset ehetett, aki nem
lakott jól sütivel, szomját számtalan

nostora gyermekjóléti és szociális
szolgáltatásai mőködnek.
Tiszaszentimre Község Önkormányzatának és a tiszaszentimrei szociális
intézmény dolgozóinak munkáját elismerve a társulásban résztvevı önkormányzatok úgy döntöttek, hogy az új
intézmény székhelye, a szakmai munka irányítása, a munkaügyi és gazdasági feladatok többségének végzése
Tiszaszentimrén történjen.
Ez az elismerés nagy kihívást és felelısséget jelent, s megköveteli, hogy
valamennyi dolgozónk a korábbinál is
pontosabban, lelkiismeretesebben,
legjobb tudásának megfelelıen végezze a munkáját.
A szolgáltatások biztosításában az átalakulás nem jelent változást. Az ét-
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szentimre, Kossuth út 2.
A szolgáltatások igénybevételének
feltételeivel, a szolgáltatások tartalmával kapcsolatos kérdéseik esetén
rendelkezésükre állunk az intézmény
székhelyén vagy az 59/516-033 telefonszámon.
Szükség esetén a kérelmek kitöltésében is segítséget nyújtunk.
Tiszafüred Kistérség
Többcélú Társulás
Szociális Szolgáltató Központja
5322 Tiszaszentimre, Kossuth út 2.
keztetést, házi segítségnyújtást, idısek
klubját, támogató szolgáltatást, családsegítést, idısek otthonát továbbra
is helyben biztosítjuk a rászoruló
tiszaszentimrei lakosok részére. A
gyermekjóléti szolgáltatás a korábbi
heti 4 órával szemben napi 4 órában
áll a tiszaszentimrei lakosok rendelkezésére, a szolgáltatás új családgondozója Ráczné Csajbók Csilla.
A társulás által elérhetı többlet pénzügyi források és a társulásban résztvevı szakemberek együttmőködésének
és tapasztalatainak felhasználásával
szeretnénk elérni, hogy szolgáltatásainkat hatékonyabban, eredményesebben, szakszerőbben végezzük.
Intézményünk neve és elérhetısége:
Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központja
5322 Tiszaszentimre, Kossuth út 2.
Tel.: 59/516-033

Ovifarsang
féle rostos és szőrt gyümölcslével olthatta. Meglepetésként zsákbamacskát lehetett venni, de a rengeteg tombola sem fért
el egy nagy kosárban. A fıdíjként kisorsolt három torta pedig mind a Maci csoportot gazdagította.
A rendezvény sikeréhez nagyban hozzájárult még a Tiszaszentimrei Mg. Kft. tízezer forintos vásárlási utalványával, és a
Tiszaszılısi FER. BT. ötezer forint értékő
ajándékával.
A farsang bevétele végül több mint százezer forint lett, melybıl gyermeknapra
szeretnénk meglepetést adni az ovisoknak.
Ezúton is köszönjük minden közremőködı szülınek, nagyszülınek, barátnak és
ismerısnek, hogy megtisztelte rendezvényünket jelenlétével, és nem sajnálta a támogatást gyermekeinktıl.

#6
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Vasvári Napok
Az iskolában március elsı két hetét
ebben a tanévben is a Vasvári Napok
programjai töltötték ki. Minden évben
nagy izgalommal készülnek erre az
idıszakra mind a pedagógusok, mind
a gyerekek. A diákok már alig várjak
a „nagy plakát” megjelenését, mely
tájékoztatja ıket, hogy milyen versenyszámokban próbálhatják ki tudásukat és tehetségüket. Az idén is számos program közül választhattak a tanulók. Voltak egyéni és csapatversenyek is. Természetesen most sem maradhattak el az osztályok közötti foci
és kosárlabda mérkızések sem. A 8.
osztályosok tanár-diák kosárlabdamérkızést is játszhattak. Megrendezésre került a közkedvelt kézmőves
délután, az angolul tudó gyerekek angol teadélutánon szórakozhattak. A
mozgást kedvelı alsó tagozatosok
sportdélután keretében zajló sorversenyeken mérhették össze tudásukat és
ügyességüket.
A tehetség mellett a tudásra is szükség volt ezen a programsorozaton. A
tanulmányi versenyek is igen kedveltek mind az alsó mind a felsı tagozatosok körében. Hirdettünk illemtan-,
történelem-, sakk-, ének-, helyesírási-,

szövegértési-, legek földrajza-, országok-fıvárosok-, vicces videók memória- valamint versmondó versenyt.
Idén is minden osztály kapott egy külön feladatot, melyet nagy izgalommal
várnak minden évben tanulóink. Az 1.
és 2. osztályosok lufikat fújtak a tornaterem díszítéséhez, a 3. 4. osztályosok ünnepi mősorral készültek, az 5.
osztályosok ünnepi hangulatba varázsolták az iskola ablakait, a 6-osok és
a 7-esek kiállítást rendeztek, míg a 8.
osztály és a tanulószoba, közös erıvel
feldíszítették a tornatermet.
A Vasvári Napok zárására március
14-én került sor. A nap indításaként
az iskola elıtt megemlékezést tartottunk, s megkoszorúztuk a Vasvári Pál
emléktáblát. A program a tornateremben folytatódott, ahol sor került az
osztályok táncbemutatójára. Ezek a
produkciók azt hiszem mindnyájunknak felejthetetlen élményt nyújtottak.
A táncosok után a versenyek értékelése, a díjak átadása következett. Ekkor
már mindenki nagyon izgult, vajon ki
kapja az idén a Vasvári Kupát?
Ebben a tanévben a gyıztes Fehér
Rózsa 8. osztályos tanuló lett, 2. helyezett Bekecs Máté 5. a osztályos

Lázas munka az idısek klubjában!
Lázas munka folyik az idısek klubjában. A kívülállók kíváncsian figyelik,
hogy idısebb, fiatalabb asszonyok, és
néha gyerekek ruhaanyagokkal, ruhákkal megrakott szatyrokkal mennek
be az épület kapuján. Aki veszi a fáradtságot, és kíváncsiságának engedve
bekukkant, azt láthatja, hogy:
Emmuska néni rajzol,
Esztike néni varr,
Juliska néni szoknyát ráncol,
Főtıné Eszti néni a földön térdepelve
Veronkával szabja az anyagot,
Erzsike néni fejdíszt varr,
Margitka néni újságot olvas a szorgoskodóknak,
Ancsa néni sztorijaival szórakoztatja a
munkálkodókat,
Edina modellt áll,
a szomszédasszony, Ica, a gyerekek
fejdíszét varrja,
Éva a szorgos kező asszonyokat üdítıvel, kávéval, aprósüteménnyel doppingolja.

A dolgos kis kezek alól csodálatos ruhák kerülnek ki, de vajon milyen célt
szolgálnak ezek a földig érı hosszú
ruhák?
Mint azt sokan tudják, a 2008-as év a
Reneszánsz éve, és Mátyás király kerek évfordulóját ünnepeljük. Ezen jeles évforduló iránti tiszteletünkbıl
gondoltuk úgy, hogy a mi kis csapatunk is kiveszi a részét az ünneplésbıl. Nem csak a nagyvárosok, és nagyobb települések kiváltsága az, hogy
díszes, és pompázatos módon ünnepeljen, a kisebb lélekszámú településeknek is fontos, hogy méltóan tudjon
e jeles eseményekrıl megemlékezni.
Így teszünk mi is, amikor március 15én nem csak nemzeti ünnepünket, hanem eme jeles ünnepet is megtartjuk.
Ezen fellépnek a gyerekek és felnıttek mellett az idıseink is, így teszik
fényesebbé nem csak kétkezi munkájukkal, hanem tánctudásukkal is az est
és a bál hangulatát. Az esten egy Má-

Óvodai
beiratkozás
Várjuk azoknak a gyerekeknek és szüleiknek jelentkezését, akik
2005.06.01 – 2006.05.31
között születtek,
és szeretnének a mi
óvodánkba járni.
Gyertek közénk, játszatok,
tanuljatok, mulassatok velünk együtt!

tanuló, a 3. helyezett pedig Molnár
Fanni 5. a osztályos tanuló.
Ezután sor került a március 15-i községi szintő megemlékezésre. A 3. és
4. osztályosok színvonalas mősorral
készültek erre az alkalomra.
A tanulók lelkesedése, pedagógus kollégáim kreativitása iskolánkban már
hagyománnyá tette a Vasvári Napokat, így a következı tanévben is új ötletekkel megrendezzük majd.

tyás királyról szóló színdarab is bemutatásra kerül, melyben klubtagok, a
Nyu gd íj as E gyesület részérı l
Szivákné Juliska néni, a gyerekek részérıl Fehér Rózsa szerepel, így is bemutatva a generációk összefogását,
egymás tiszteletét, elfogadását, az
együtt szereplés szépségeit.
Aktív klubtagjainkról fontos megemlíteni, hogy családias hangulatban töltik mindennapjaikat, jókat sütnek,
fıznek, szeretnek kirándulni, és a játékos foglalkozásoktól sem riadnak
vissza. A komolyabb feladatok megoldásánál egy emberként csoportosulnak, fognak össze a cél elérése érdekében. Számunkra fontos az összetartozás, együtt hegyeket tudunk megmozgatni, büszkén vállalva a klubtagságunkat.
Nagyon jó érzés egy ilyen közösségnek tagja lenni, összetartozni.
Klubunk nyitott, szeretettel várjuk az
idıseket és az érdeklıdıket.
A Klub tagjai és dolgozói
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Másodszor is böllérverseny Abádszalókon
Március 8-ra esett az idei böllérverseny. Településünk is versenyzı csapattal vett
részt ezen a „KETTİS” ünnepen. A lázas elıkészületek, győjtögetés után március 7-én átköltözött csapatunk a korábban kisorsolt 5-ös pavilonba.
A verseny 8-án
reggel 7-órakor
kezdıdött a sertések uniós szabvány szerinti kábításával és kivéreztetésével.
Ezt
követıen
Tóth Gábor plébános úr gitárzenével kísért disznóbúcsúztatót
tartott a „fıszereplık„ részére.
Majd Bordás Imre polgármester
startpisztoly lövésére kezdetét vette a résztvevı 22
csapat lázas serénykedése: perzselés,
pucolás, bontás és feldolgozás.
A verseny egyetlen külföldi csapata
Székelyudvarhelyrıl látványos színfoltként szalmával perzselte a nekik
jutó sertést.
A munka elırehaladtával egyre több
érdeklıdı, látogató kíváncsiskodott a
csapatok körül, és elindult értékelı útjára a zsőri is.
A versenynapon versenyeztek a csigacsinálók, a pogácsasütık és a pálinkatulajdonosok is. Mindegyiknek külön
zsőri értékelte a portékáját, termékét.
A bölléreket két zsőri is értékelte. A
szakmai zsőri vezetıje Szegedi Sándor, a rendezvény fı támogatójának, a
Nagykun Hús Kft-nek a vezetıje volt.
A másik zsőri elnöke Bodrogi Gyula,
a nemzet színésze volt.
A verseny elırehaladtával minden
csapatnál volt valami különleges: a
bontás módja, a kóstolók íze, tartalma. Az abádiak nyárson, egészben sütötték a hízójukat, és pácolva készítették el a tepertıt. A mi hagymás vérünk is az utolsó szálig elfogyott.
Nagy sikere volt a böllérünk által készített szaláminak is. Csapatunk
„lányai, fiai” serényen dolgoztak, sütötték, fızték a finomságokat, kínálták
a jobbnál jobb enni és innivalókat.
Nagy szükség volt a segítıkre is. Polgármesterünk, Ibolya alig gyızte a
vendégeket, s azok köszöntését, köszönetét fogadni. Hajnal Misi - kezdıként – egész napos helytállásával már-

is bedolgozta magát a jövı évi csapatba.
Nagyon jó volt az idén is a hangulat,
az idıjárás is kedvezett, ezért most is
nagyon sokan látogattak ki a versenyre.
Tılünk, Szentimrérıl ez évben talán
kevesebben jöttek át meglátogatni a
versenyt, biztatni, támogatni csapatunkat, mint tavaly. Azok, akik átjöttek, biztosan jól érezték magukat, köszönték, s dicsérték a finomságokat, s
azt szavazatukkal is megerısítették.
Délután kettıkor zárták le a szavazás
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Csapatunk tagja:
bandagazda, böllér:
Kun Ferenc
„fehérnépek”
Takács Józsefné /Jucika/
Hajnal Andrásné /Marcsi/
„fogólegények”
Takács József
Koczúr László
Hajnal András
eredményét, s csapatunk addig
272.db. szavazócédulát kapott.
Szeretnénk megköszönni mindazoknak a támogatást, akik átjöttek, biztattak, szurkoltak csapatunknak, a
szentimrei csapatnak.
Természetesen elsısorban a csapatunkat illeti a dicséret a tisztes helytállásért, a szívélyes vendéglátásért, idejük, energiájuk és egyéb felajánlásaik
biztosításáért.
A versenyt Tomajmonostora csapata
nyerte, gratulálunk nekik!
Mi a többi 21 csapattal együtt a tisztes
másodikak lettünk, hiszen minden
csapatot azonos jutalomban részesítettek a rendezvény záróeseményén, az
eredményhirdetésen.
A sok–sok élmény mellé én is szeretnék köszönetet mondani, gratulálni a
csapatnak!
Öröm volt Veletek együtt dolgozni,
sok szép emlékkel lettünk megint gazdagabbak.
Nagyfejeı János

Böllérverseny egy látogató szemével
Mikor beléptünk a Füzes kemping kapuján, a forgatag közepén egy kis falut találtunk.
A portákon egy-egy falu életébe is bepillanthattunk.
A bejárathoz legközelebb Tiszaszentimre volt, ahol már ízletes kolbászok
sorjáztak a rúdon. Jókedvő böllérek
készítették a malacpörköltet, asszonyok sütötték a ropogós, ínycsiklandó
sült húst.
Az abádszalókiaknál egészben sült
malac kápráztatott el bennünket - nem
hagyhattuk ki a kóstolásból!
Tiszaburánál élı zene szólt, a vendégek jókedvően ropták a táncot. Szinte
mindenütt szólt a zene vagy hallgathattuk a Party rádión a Bodrogi Gyulával készült riportot.
Tiszaderzsen is szívélyesen fogadtak,
hurkával-kolbásszal kedveskedtek.

Tomajmonostorán népviseletbe öltözött helybeliek pálinkával kínáltak, de
mindhiába. Ami a disznóból kihozható, szem-szájnak ingere itt megtalálható volt: sültvér, disznótoros káposzta, abált szalonna sültek.
Lenyőgöztek a mézek, házi szörpök
és lekvárok készítıi, akik megengedték minden termékük megízlelését. A
kömény- és gesztenyeméz, csalánlekvár, bodza- és csipkeszörp bizony
igen finom és különleges csemege!
Minden belépıjegy egyben sorsjegy is
volt két szép mangalica malachoz sajnos nem mi nyertük.
Ettünk édeset és sósat, de mind finomat és jó hangulatban, szíves kínálással. Ezen a szombaton senki sem szomorkodott, csak a malacok, és aki
nem jött el.
Egy szentimrei vendég.
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Papp Diána
Mővelıdési
Házunk az Adria Holiday Utazási irodától ajándékba kapott 2
éjszakát a festıien szép Észak-Olasz üdülıvárosban,
Bibionéban! A kirándulás feltétele az iroda által biztosított autóbusz, illetve személyzet igénybevétele. Az ajándékutalvány 2008
05.11-13 között érvényes, amely külön megegyezés alapján módosítható. Az utat igyekeztek úgy összeállítani, hogy csodálatos
környezetbe, mőemlékekben gazdag, híres történelmi városokba,
természeti csodák megtekintésére invitálják az utazni kívánókat.
Néhány információ, amely fontos lehet:
Az utazás idıtartama utazással együtt 5 nap.
Indulás: elsı nap az esti órákban, hazaérkezés az 5. nap délelıtt.
Elhelyezés: Bibionéban, apartmanokban. Az apartmanokban 2 db
2 ágyas hálószoba plusz egy nappali található, rendelkeznek
konyharésszel és fürdıszobával. Ellátás önellátó.
Az idegenvezetı végig a csoporttal marad.
Fizetnivalók: autóbuszdíj, útközben felmerülı autópálya díjak,
parkolási díjak, és az idegenvezetı díja. Ezek a költségek összesen 23.900-ft/fı.
Amennyiben felkeltettük érdeklıdésüket, jelentkezni lehet a
Mővelıdési Házban, vagy az 516-037-es számon 2008 04 10-ig.

Kedves Lakosság!
Ezúton is szeretnénk megköszönni
településünk gyermekeinek nevében azt a lelkes segítséget, amit a
Knorr által meghirdetett „Nyerjen
játszóteret” nyereményjátékban
nyújtanak. Folyamatosan érkeznek
hozzánk az akcióban résztvevı
Delikát tasakok, és ennek megfelelıen rendszeresen tovább is küldjük azokat a megadott címre. Természetesen az internet segítségével szemmel tartjuk a játék alakulását, és örömmel jelentjük, hogy
egészen jól állunk!
A biztos sikerért azonban még tennünk kell! Ismét kérünk mindenkit
az összefogásra gyermekeink érdekében,
hogy vidáman, kacagva egy új
játszótéren
tölthessék el
szabadidejüket.

Tiszaszentimre
Mióta az eszemet tudom
Ebben a kis faluban lakom.
Bármerre is kell elmennem,
Egy idı után visszahúz a szívem.
Aprócska falu, ahol élek
Itt legalább semmitıl sem félek.
Nincs erıszak, s háborúzás,
Ha elköltöznék, fájna a búcsúzás.
Szentimrén mindenkit ismerek,
Az utcákat, s az embereket.
Itt vannak a barátok, haverok,
A legjobb bulik, s a szép napok.
Megszoktam az itteni levegıt
Az idıváltozást, a friss szellıt.
Ha el is kell innen költöznöm,
A Szentimrén töltött éveket
köszönöm.

Kedves tiszaszentimrei lányok, asszonyok!
A tiszaszentimrei Ady Endre Mővelıdési Házban szeretnénk létre
hozni egy klubot, amely az itt élı nık kikapcsolódását, a mindennapokból való elszakadást segítené.
Önszervezıdı társadalmi csoportként jönne létre a klub, amely azt
jelenti, hogy minden kedves érdeklıdıt szeretettel fogadunk.
Célunk: szabadidıs programok szervezése, pl.: színházlátogatás, kirándulások. Aktív részvétel a közösségi események elıkészítésében,
lebonyolításába, pl.: bálok, kiállítások szervezése. Segítségnyújtás a
rászorulóknak: pl. idıs emberek látogatása, segítése. Tanfolyamok
szervezése érdeklıdés szerint, pl.: különbözı kreatív technikák elsajátítása, varrás, ajándéktárgyak készítése. Számítógép-használat, az
internet
Minden kedves érdeklıdıt szeretettel várunk, hogy átadhassuk egymásnak terveinket, ötleteinket!
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