V. évfolyam, 1. szám 2009. április

Tisztelt Tiszaszentimreiek és
Újszentgyörgyiek!

Önkormányzat hírei

2009. január 5-tıl kezdtük meg munkánkat, hogy felkészüljünk az elıttünk álló egyre súlyosbodó feladatok
megoldására.
Január 10-én elküldtük a 2008. november 28-án a Környezetvédelmi és
Vízügyi Minisztériumhoz beadott
szennyvízpályázatunkhoz az utolsó
adatokat is, már csak a döntésre várunk.

2009. január 1-tıl megváltozott a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,
amely nagy változást hozott a segélyezettek számára.
A munkaképes korú, de állás és jövedelem nélküli személyek két kategóriTARTALOMBÓL
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ába lettek besorolva.
1. Rendszeres szociális segélyt az
kaphat, aki:
− 67 %-ban munkaképtelen,
− 50 %-os egészségkárosodása van,
− vak vagy fogyatékos,
− 55 életévét betöltötte,
− 14 év alatti gyermeke elhelyezését
napközben nem tudja biztosítani.
2. Rendelkezésre állási támogatásra
jogosultak:
− aki nem jogosult a rendszeres szociális segélyre,
− aki a munkaügyi központtól már
nem kap ellátást,
− valamint egy évig együttmőködött a
munkaügyi központtal.
Jelenleg 113 fı részesül rendelkezésre
állási támogatásban, 11 fı rendszeres
szociális segélyben. Tehát Tiszaszentimrén és Újszentgyörgyön 113 fı
munkába állását tudja elısegíteni ez
az új jogszabály.
Cél, hogy a munkaképes segélyezettek munka ellenében kapjanak ellátást
az államtól.
Sajnos, akik leszázalékoltak, vagy a
családban az egy fıre esı jövedelem
meghaladja a 25.600,- Ft-ot, azok
munkába állására nem kap támogatást.
A segélyezettek munkára való alkalmasságát független orvosi bizottság
állapítja meg. Aki munkára alkalmas
és nem veszi fel a munkát, 3 évig
semmilyen ellátást nem kaphat.
Akinek a munkaviszonya – saját hibájából – megszőnik, szintén 3 évig
semmilyen ellátást nem kaphat.
A közfoglalkoztatást a KözépTiszavidékért Közhasznú Nonprofit
Kft. bonyolítja 8 órás munkaidıvel,
minimum 90 munkanap folyamatos
munkavégzési idıtartammal. A cél az,
hogy minél tovább tudjunk foglalkoztatni minden munkavállalót.

A következı feladatokat fogják végezni:
− takarítás: intézményeknél,
− kézbesítés: a Polgármesteri Hivatal
leveleinek közvetítése községen belül,
− adminisztrátor: intézményeknél,
− konyhai kisegítı,
− portás (iskola, idısek otthona),
− gondnok (idısek otthona),
− közterületi segédmunka: közterület
takarítása, karbantartása,
− mezıgazdasági munka,
− szakképzettséget igénylı feladatok
ellátása,
− szociális kisegítı munka házi gondozás és étkeztetés keretében,
− vagyonvédelmi feladatok: éjjeliır.
Az önkormányzat azt tervezi továbbá,
hogy a tulajdonában lévı földterületeken konyhakerti növényeket, esetleg
dísznövényeket termeszt értékesítés
céljából.

Február 26-án elfogadta az önkormányzat 2009. évi költségvetési és
pénzügyi tervét.
Fıbb számadatok:
Bevétel: 357 millió 970 ezer forint.
Ez 89 %-ban fedezi a kiadásokat,
ezért a hiányzó 40 millió 724 ezer
forint forráshiányra pályázni kell
(ÖNHIKI).
A forráshiányunk alakulása:
2006-ban: 81 millió 240 ezer Ft volt,
2007-ben: 86 millió 782 ezer Ft volt,
2008-ban: 51 millió 590 ezer Ft volt,
2009-ben: 40 millió 724 ezer Ft.
Jelenlegi pénzügyi helyzetünk:
Rövidlejáratú hitel: 20 millió Ft (5
milliót 2008-ban törlesztettünk).
Folyószámla hitel keret: 20 millió Ft,
melyet ebben az évben még nem vettük fel.
Fejlesztési hitel (MTZ): 2 millió 374
ezer Ft.
(Folytatás a(z) 2. oldalon)
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(Folytatás a(z) 1. oldalról)

Helyi adóbevételek 2008-ban:
Magánszemélyek
munális adója:
Gépjármőadó

kom-

153.625 Ft
6.393.005 Ft

Helyi iparőzési adó

10.428.733 Ft

Pótlék

294.131 Ft

Egyéb

174.000 Ft

Mindösszesen

17.443.494 Ft

Ez 3,5 millió forinttal több, mint
2007-ben volt.

Anyakönyvi hírek
Halálozás:
1. Hadadi Andrásné Molnár Mária
(1951.) Erzsébet-major – 2008. 06.
09.
2. Sıti Gyuláné Gyıri Margit (1928.)
Ív út 56. – 2008. 06. 13.
3. Orosz Mária (1931.) Samu-kastély
– 2008. 07. 05.
4. Molnár Józsefné Tóth Julianna
(1930.) Fı út 37. – 2008. 07. 09.
5. Majorszki Kálmánné Ladányi Róza
(1926.) Széles út 14. – 2008. 07.
16.
6. Kovács Imre (1949.) Liliom út 28.
– 2008. 07. 19.
7. Pólyik János (1940.) Rákóczi út
10. – 2008. 08.06.
8. Ladányi Lajos (1943.) Petıfi út 24.
– 2008. 08. 07.
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2009-ben a következı pályázatokat
adjuk be:
− Szent Imre tér kialakítására,
− piactér,
− templomtorony felújítása,
− utak, járdák építése.
Fejlesztési elképzelések:
− iskolai sportudvar kialakítása,
− intézmények akadálymentesítése,
− játszótér kialakítása,
− Tiszaszentimrén és Újszentgyörgyön a falukép további alakítása.

Megérkeztek az óvoda számára
1.300.000 Ft értékben a kültéri játé-

kok, várjuk a jó idıt, hogy felállíthassunk gyermekink részére.

Örömmel értesítjük a lakosságot,
hogy az összefogásunknak meg lett az
eredménye: 2009. januártól negyedévente közel 1000 Ft-tal csökkenti a
REMONDIS a szemétszállítás díját.

Az önkormányzatunk nehéz anyagi
helyzete ellenére sem tervezi 2009.
évre semmiféle új helyi adó bevezetését (pl. kommunális adó) mert tisztában van a lakosság nehéz anyagi helyzetével.

9. Mató Sándor (1919.) Széchenyi út
29. – 2008. 08. 08.
10.Bódi Istvánné Kéri Erzsébet
(1941.) Liliom út 24. – 2008. 08.
26.
11.Bozsó István (1923.) Petıfi út 13.
– 2008. 09. 02.
12.Ladányi János (1935.) Ív út 58. –
2008. 09. 09.
13.Végh Lajos (1938.) Kör út 48. –
2008. 09. 19.
14.Fehér Lajos (1944.) Gargya út 29.
– 2008. 09. 22.
15.Szakács Andrásné Sıtér Julianna
(1934.) Hold út 8. – 2008. 09. 27.
16.Kiss György (1926.) Bajcsy Zs. út
8. – 2008. 10. 09.
17.Valentin Györgyné Fehér Erzsébet
(1935.) Kör út 20. – 2008. 10. 22.
18.Monori Gáborné Kovács Erzsébet
(1935.) Bem út 8. – 2008. 10. 28.
19.Nagy Istvánné Hegyi Erzsébet

(1929.) Arany J. út 4. – 2008.
11.07.
20.Kemenesi Miklós Antalné Varga
Anna (1939.) Kisfaludy-köz 5. –
2008. 11. 18.
21.Végh Sándor (1924.) Liliom út 4. –
2008. 11. 20.
22.Bihari Sándorné Demeter Erzsébet
(1947.) – Arany J. út 22. – 2008.
12. 11.
23.Kéri Imréné Kiss Julianna (1947.)
Hajdú út 4. – 2008. 12. 27.
24.Végh Gyuláné Bekecs Erzsébet
(1920.) Gargya út 1. – 2009.01. 17.
25.Kállai Imréné Rózsa Mária Erzsébet (1930.) Kossuth út 32. – 2009.
02. 12.
26.Kummer László Jánosné Postás
Margit (1937.) Nyíl út 7. – 2009.
02. 14.
27.Imre Ernıné Kis Mária (1929.)
Gargya út 18.– 2009. 03. 07.

ÓVODAI BEÍRATÁS
Kunhegyes Város Óvodai Intézményének
Tiszaszentimrei Tagóvodája felvételt hirdet az alábbi idıpontban:

2009. április 21-22. reggel 8 órától délután 4 óráig
Azon gyermekek óvodai elıjegyzését várjuk, akik:
2004. január 1. után, 2007. május 31-ig születtek.
Kérjük a Kedves Szülıket hogy a beiratkozáshoz feltétlenül hozzák magukkal a gyermek:
− születési anyakönyvi kivonatát,
− TAJ-számát,
− a gyermekvédelmi-kedvezmény határozatát, vagy annak másolatát. /ha, van ilyen/
Minden óvoda iránt érdeklıdınek szívesen adunk felvilágosítást.
Mindenkit szeretettel várnak az óvónénik, daduska nénik, és a gyerekek!
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Vidám farsang, télkergetés az óvodában
lufit röptettek, táncoltak. A
felnıttek beszélgettek, közben
óvó tekintettel követték hancúrozó csemetéiket. A tombolasorsolásnál izgalommal figyelte mindenki szelvényeit a nyeremény reményében. Jutott is
szinte mindenkinek a rengeteg
felajánlásból. Kellemesen telt
az idı.
Megköszönjük a szülık szeretetbıl fakadó önzetlenségét. A
hangulatos és eredményes délutánon 89.000,- Ft győlt össze,
amit játékra, mesekönyvre,
fejlesztı eszközökre költöttünk.
A jókedv közepette egyszerre
ránk mosolygott az ég, kisütött
a nap. Lehet, hogy sikerült
végre elkergetnünk a telet?

A
hétköznapok egyhangúságát
az
ünnepek
teszik színessé.
Feltöltıdünk,
lélekben
gazdagabbak
leszünk,
erıt merítünk
magunknak ezekben a szigorú idıkben.
Sok éves hagyomány már az
óvodában, hogy március közepén rendezzük a farsangi bált.
Idén késlekedik a tavasz, a
kicsik hangos vigadozással
próbálták előzni a rossz idıt.
Nagy készülıdés elızte meg a
jeles napot. Rendre győltek a
szülık felajánlásai: ajándékok
a tombolára, üdítı, kávé,
szendvics alapanyagok. Az
óvónénik feldíszítették, hangulatossá
varázsolták a termeket. A gyerekek
tervezgettek, ábrándoztak, számolták
a napokat, mikor ölthetik magukra a
nagymamával, anyukával közösen
készített jelmezt. Szombat déltıl érkeztek az illatos, finom sütemények,
torták, 14-15 félébıl válogathattak az
édesszájúak. A szorgos szülıi kezek
nyomán vagy 250 szendvics várta a
vigadozásban megéhezıket. Mindenki
bıségesen, kedvére fogyaszthatott.
Csaknem valamennyi óvodás jelmezt
öltött magára, voltak mulatságos, bájos, ijesztı figurák. Villogtak a vakuk,
rutinosan pózoltak a királykisasszonyok, a tündérek, a harcosok. Volt,
Spongya Bob, Piroska, Batman, Pókember, kalóz, táncosnı, vadász, katica, csontváz. A gyerekek ettek, ittak,

Rövid hírek a Vasvári Pál Általános Iskola életébıl
December elsı hetében iskolánk 4 fıs
csapattal vett részt a Nagyivánon
megrendezett kistérségi történelem
versenyen, ahol tanulóink nagyon
szép teljesítményt nyújtottak. A csapat tagjai: Bekecs Máté, Gyıri Imre,
Gyulai Szandra és Molnár Fanni 6.
osztályos tanulók voltak.

December hónapban két alkalommal
rendeztek a 4. osztályosok karácsonyi
kuckót a szülık bevonásával, ahol karácsonyi díszeket, személyre szóló

ajándékokat készítettek.

Január 31-én a 8. osztályosok csapata
(Bari Bianka, Molnár Olivér, Pacskó
Ferenc, Sztrutinszky Bettina) Kisújszálláson, a Bölcs Bagoly tanulmányi
versenyen mutatta meg tudását, ahol a
40 részt vevı csapatból 6. helyezést
értek el.

Januárban szintén a 8. osztályosok
közgazdasági vetélkedın vettek részt
Szolnokon, a Vásárhelyi Pál Szakkö-

zépiskolában, ahol szintén szép eredményt értek el. A csapat tagjai: Bari
Bianka, Sípos Helga, Tóth Angéla.

Január 22-én a magyar kultúra napja
alkalmából szépkiejtési versenyt rendeztünk a felsı tagozatosoknak.

Február 4-én az 5. osztályosok csapata ( Faghiura Alexandru, Sós Emese,
Szivák Judit, Vizi Angelika) képviselte iskolánkat a Tiszafüreden megrendezett Petıfi Sándor és a János vitéz
címő vetélkedın, ahol nagyon jól szerepeltek.
(Folytatás a(z) 4. oldalon)
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(Folytatás a(z) 3. oldalról)

Február 11-én a 3. osztályos kis csapat látogatott el Tiszafüredre, hogy a
Hétmérföldes csizma c. mesevetélkedın megmutassák, mennyire mozognak otthonosan a mesék világában. Itt
4. helyezettek lettek. A csapat tagjai:
Bódi Brigitta, Kabai László, Jákó Mónika, Sípos Vivien, Postás Petra.

Február 13-án egy jól sikerült farsangi bálon mulattunk, ahol ismét ötletesebbnél ötletesebb jelmezekben csodálhattuk a gyerekeket.

Február 23-án Tiszaroffra, a Farsangi
kupára látogatott el focicsapatunk,
ahol nagyon szoros mérkızések után a
4. helyezést érték el.

Február 20-án iskolánkban volt a
Bendegúz Nyelvész verseny területi
fordulója, melyen 11 tanulónk vett
részt, 2-6. osztályig. Nagy örömünkre
szolgált, hogy három diákunk bejutott
a megyei döntıbe. Név szerint:
Szivák Judit, Vizi Angelika 5. és Molnár Fanni 6. osztályos tanulók.

Február 21-én a 8. osztályosok szerveztek discót, ahol kikapcsolódhattak
a gyerekek.

Február 24-én iskolánk két tanulója
vett részt Szolnokon az országos történelem verseny megyei fordulóján.
Szők Nikolett 7. osztályos tanuló 16.
helyezést, Sztrutinszky Bettina 8. osztályos tanuló 14. helyezést ért el.

Februárban Szivák Judit 5. osztályos
tanuló az „Anyám fekete rózsa”
Vers-és prózamondó versenyen 1. helyezést ért el.

Februárban a 8. osztályosok moziban
voltak Szolnokon.

Március 3-án barátságos focimeccsre
érkeztek hozzánk Tiszaszılısrıl a 78. osztályos fiúk. Nagyon kellemes
délutánt töltöttek el együtt a gyerekek.

Március 4-én a 2. osztályosok hüllı
kiállításon vettek részt Tiszafüreden.
A Kiss Pál Múzeumban megtekintették a 48-as szabadságharcról szóló kiállítást is. Errıl a kirándulásról kicsit
fáradtan, de élményekkel tele tértek
haza a gyerekek.

Március 2-13. Vasvári Napok az is-

kolában, mely kikapcsolódást, élményt nyújtott minden gyereknek.

Készülnek tanulóink (1-8. osztály) a
Tiszaderzsen megrendezésre kerülı
kistérségi szavalóversenyre, melyen
minden évben szép eredményeket érnek el. Reméljük most sem lesz másként.
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Folyamatosan részt vesznek a gyerekek az országos levelezı versenyekeken. Az alsósok körében közkedvelt a
Teki-Totó, matematika verseny. Mind
az alsósok, mind a felsısök szívesen
tesztelik tudásukat a Bendegúz levelezıs versenyen.

Megnyertem a kupát
Az elmúlt hetek, de mondhatnám hónapok is mozgalmasak, eseménydúsak voltak a számomra. Februárban
részt vettem egy Nemzetközi Vers-és
Prózamondó verseny elıdöntıjén,
Szolnokon. A sok munka, jó felkészülés meghozta a gyümölcsét, mert bejutottam a döntıbe, melyet Veresegyházán rendeznek május elején.
Ezzel együtt egy meghívást kaptam a
Szolnok Városi Televízió és az Aba Novák Kulturális Központ közös rendezésében egy televíziós felvételre és
versenyre. Így a következı hétvégén
egy tréningen vettem részt.
Ezután pihenésre nem sok idım maradt, mert kezdıdtek a Vasvári Napok. Színes, változatos programok és
versenyszámok kecsegtettek bennünket a nevezésre. Én minden versenyszámban indultam. A hétköznapi tanulás mellett készültem a megmérettetésre.
A legtöbb számban dobogós helyezést

értem el. Az
eredményeket csak a
záróünnepség napján
tudtuk meg.
Ezért
számomra
ez
egy
óriási
meglepetés
volt. Nagyon
boldogan vettem át a Vasvári Kupát.
Külön örömömre szolgált a nyári tábor anyagi támogatása, melyet a diákönkormányzat ajánlott fel.
Ezért köszönetem fejezem ki az iskolának, tanáraimnak, hogy ilyen boldog
és örökké emlékezetes napot nyújtottak nekem.
Nem felejtem el a sok-sok gratulációt,
melyet a gyerekektıl, osztálytársaimtól, tanáraimtól kaptam.
Szivák Judit

Vasvári Napok az iskolában
Március 2-13-ig az általános iskola
mindennapjai kicsit megváltoztak. A
gyerekek körében közkedvelt Vasvári
Napok rendezvénysorozatának idıpontja ez.
A pedagógusok számára is izgalmas
idıszak. Már hetekkel elıtte elkezdjük tervezgetni a két hét programját.
Minden évben igyekszünk olyan versenyeket kitalálni, amelyeket szeretnek a gyerekek, szívesen csinálnak.
Március 2-án Baksi Zsolt, 3. osztályos
tanuló kidobolta, hogy kezdetét veszi
a Vasvári Napok. Az iskola szinte
méhkassá vált, mindenkit az érdekelt,
hogy milyen versenyszámok lesznek,
hol tud indulni. Megjelent a nagy folyosón a Bekecsné Judit által elkészített csodálatos plakát, mely a két hét
versenyszámait hirdette. Volt olyan
gyerek, aki naponta többször is meg-

nézte a kiírást, hogy egyik versenyszámról se maradjon le.
Ebben a tanévben is változatos programok voltak mind az alsó, mind a
felsı tagozatosoknak. Részt vehettek
a tanulók: sakk-, ének-, történelem-,
csillagászati-, versmondó-, nyelvtan-,
angol-, német versenyen. Az 1-2. osztályosok, 3-4. osztályosok egy-egy izgalmas mesedélutánon kalandozhattak
a mesék birodalmában. Most sem maradhatott el az a délután, amikor Kati
nénivel mindenki bingózhatott. Nınap
elıtt kézmőves délutánon készíthettek
a gyerekek ajándékokat. Az idén is
megkerestük az iskola legerısebb fiúját és lányát. A hagyománnyá vált tanár-diák meccs is felejthetetlen élmény volt. Az alsó tagozatosok sport
délutánjának is nagy sikere volt. Most
(Folytatás a(z) 5. oldalon)
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(Folytatás a(z) 4. oldalról)

is voltak pályázatok, melyekre nagyon
élvezetes, szép mőveket készítettek a
tanulók.
A hagyományokhoz híven, most is minden osztály kapott egy titkos feladatot,
melyet el kellett készítenie. Ezt nagyon
lelkiismeretesen, szorgalmasan elkészítette minden osztály. Ismét meggyızıdhettünk arról, hogy a gyerekek kreativitása határtalan.
Mint minden évben, ebben a tanévben
is eljött a Vasvári Napok zárásának ideje. A reggelt a Vasvári Pál emléktábla
koszorúzásával kezdtük. Utána minden
osztály levonult a tornaterembe, ahol
kezdetét vette a jól megérdemelt díjak
átadása. Ezek mindig izgalmas, örömteli pillanatok. A versenyek
helyezettjeit csokoládéval jutalmaztuk, s
minden tanuló,
aki
valamilyen
versenyszámban indult
kapott
egy füzetet.
Nagyon
jó
volt
látni,
hogy
alig
akadt néhány
gyerek, aki ülve
maradt.
Nekünk, pedagógusoknak is nagyon
jó érzés volt,
hogy közel
160 gyereket meg tudtunk mozdítani,
ebben a két hétben, szinte mindenki talált magának olyan programot, ahol kipróbálta tudását.
A nap legizgalmasabb pillanata, amikor
átadásra kerül a Vasvári Kupa. Ezt az a
tanuló kapja, aki a meghirdetett versenyszámokon összesítve a legjobban
szerepelt. Ebben a tanévben Szivák Judit 5. osztályos tanuló lett a kupa boldog tulajdonosa, a 2. helyezést Bekecs
Máté 6. osztályos tanuló, a 3. helyezést
pedig Molnár Fanni 6. osztályos tanuló
érte el. A Diákönkormányzat az elsı három legsikeresebb tanulónak tábori támogatást ajánlott fel.
Ezen a napon tartottuk a március 15-i
községi ünnepségünket is. A 3-4. osztályos tanulók megható ünnepi mősorát
nézhettük meg együtt.
A következı tanévben is megrendezzük, a Vasvári Napokat, s reméljük
ugyanilyes sikeres lesz.
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Böllérverseny Abádszalókon
Immár harmadik alkalommal került
megrendezésre Abádszalókon a mára
már nemzetközivé vált böllérverseny.
Székelyudvarhely csapatát is köszönthettük a résztvevık között. Bátran elmondhatjuk, hogy idén a legtöbb látogatóval büszkélkedhetett a rendezvény, melyhez most az idıjárás is kegyes volt.
Tiszaszentimre csapata a korábbi
évekhez hasonlóan idén is benevezett
a versenybe, melyet már hetekkel
elıtte nagy készülıdés, szervezkedés
elızött meg. Ebben a nem kis feladatban legfıbb segítségünkre Ladányi
Jánosné volt. Kértük az elızı években
sikeresen résztvevı és nagy tapasztalattal rendelkezı bölléreink segítségét,
Streleczky József és Kun Ferenc tanácsait is. Örömmel nyugtáztuk, hogy az
elızı év résztvevıibıl, az idén is erısítette csapatunkat Hajnal András.
Eljött a nagy nap, s a készülıdést tett
követte. Lelkes csapatunknak köszönhetıen ment minden, mint a karikacsapás. Ügyes kezek dolgozták fel a
sertést, fı böllérünk Hajnal András
vezényletével. Segítıi pedig Hajnal
Mihály, Hajnal János, Szabó József és
Mató Miklós voltak. Talpraesett aszszonyok - Tóth Gyuláné, Csorba
Sándorné, Szabó Józsefné, Matóné
Szabó Erika, Hajnal Jánosné, Gacsal
Zsuzsa, Rés Lászlóné, Négyesiné Postás Mária, Báthori Istvánné - kezdték
el a sütést- fızést, s már reggel szívesen kínálták a finom házi pálinkát, a
forralt bort és a pogácsát a nézelıdı
vendégeknek.
A Koczúr László által szabadban
sütött pecsenye illata még jobban
vonzotta a közönséget, s ennek
köszönhetıen Tiszaszentimre udvara hamar megtelt vendégekkel.
Minden órában színvonalas mősorral kedveskedtünk vendégeinknek. A Pátria Alapfokú Mővészeti
Iskola tanulóinak színvonalas
néptánca nagy közönséget vonzott
egész nap. Botos Magdolna hagyományırzı ruhában magyar nótákat énekelt, s tangóharmonikán
kísérte Torma Mihály, akik még
színesebbé tették rendezvényünket, s jókedvük a közönségre is
átragadt. A „Hétszínvirág” tánccsoport és a Nyugdíjas Egyesület
táncosai a nagyszínpadon mutatták be sokszínőségüket, mellyel

fergeteges sikert arattak, és nagyban
hozzájárultak az elızı évekhez hasonló rendezvény sikeréhez.
Mindeközben szakácsaink fızték a
töltött káposztát, készült a hurka, a
kolbász, melyet szakavatott zsőri ellenırzött. E finom étkek illata egyre
több vendéget csalogatott be kis udvarunkba. A zsőrinek készült kóstolótál
olyan ínycsiklandozóra, szépre, díszesre sikerült, hogy a vendégek mindenáron szerették volna megkóstolni.
Tiszaszentimrérıl is sokan eljöttek,
igyekeztünk megfelelıen vendégül
látni ıket. Kedves szentimrei nyugdíjasaink finom házi készítéső süteményeivel kedveskedtünk nekik.
Nagy sikere volt a pecsenyének, töltött káposztának, a sült hurkának, kol-

básznak, a helyben készült májasnak,
a göngyölt abált szalonnának, így a
szakértı zsőritıl a
„LEGVÁLTOZATOSABB ÉTKEK
KÉSZÍTİJE” címet nyertük el. A finomságok egy-kettıre elfogytak és
úgy tőnt, kevésnek bizonyult egy sertés! Lelkes kis csapatunknak minden
egyes tagja sokat tett azért, hogy ez a
nap jól sikerüljön. Köszönjük minden
tiszaszentimreinek, hogy szabadidejét
itt töltötte, bízunk abban, hogy jövıre
is ellátogatnak majd a böllérversenyre
Köszönjük, hogy összefogásukkal
elısegítették, hogy községünk jó hírnevét az elızı csapatokhoz híven
méltán megırizhettük. Bízunk abban,
hogy jövıre is találkozunk ezzel a kis
csapattal és bıvülni fog még több, segítıszándékú szentimrei lakossal.
Köszönjük a mővelıdési ház, az intézmények dolgozóinak munkáját, valamennyi újszentgyörgyi és tiszaszentimrei önkéntes, odaadó, önzetlen
munkáját, hogy összefogásukkal elısegítették Tiszaszentimre jó hírnevének öregbítését.
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A Samu-kastély, Idısek Otthona hétköznapjai
Az Idısek Otthonában az élet más,
mint a hétköznapokban. Az itt élı emberek több figyelmet, törıdést, türelmet követelnek, melyet az itt dolgozók példamutató munkával segítenek
nap mint nap. Fontos hangsúly kap itt
a gondozók munkája, hiszen ık azok
az emberek, akikkel az idısek minden
nap és minden éjjel folyamatos kontaktusban vannak. Mindez nagy türelmet, odafigyelést és szervezettséget
kíván, és nem utolsó sorban: szeretetet és elfogadást az idıs emberek
iránt.
Az itt élı emberek egészséges életvitelének szempontjából fontos az érzelmek elıhívása. Emellett az alábbi,
speciális „demens – foglalkoztatás”
zajlik: olyan rövid tevékenységek biztosítása, amelyek megoldására az
egyén rövid távú memóriakárosodása
alkalmassá teszi. (Pl. színes fonalak
főzése táblán, bető, számkirakás, számolás, különféle termések kiválogatása: pl.: bab, kukorica, zenehallgattatás, felolvasás: olyan történetek, zenék, dalok, nóták, melyek az egyén
életéhez kötıdnek.)
Biblioterápiás jellegő foglalkozások
Formái: irodalmi kör; betegágy melletti felolvasás, kiscsoportos felolva-

sások. Az irodalmi alkotások elemzése a szellemi teljesítıképesség, az ember- és életismeret fejlıdését segíti,
emocionális élményfeldolgozást jelent
lakóink számára.
Zeneterápiás foglalkozások
Formái: Éneklés, zenehallgatás.
„Recall- terápia”- olyan dalok, nóták,
zenék hallgattatása az egyénnel, amelyek az életéhez köthetık, és ezáltal
emlékképeket/érzelmeket hívnak elı.
(Közérzetjavító szerep.) Elsısorban a
zene mélylélektani hatása miatt jelent
lelki megújulást, gyógyulást, élményfeldolgozást és így az eredményes
szintfenntartás- adott esetben a rehabilitáció-, része. A tevékenység jellemzıje: élményközpontúság, az esztétikai igény felkeltése.
Játék-, mozgásterápiás jellegő foglalkozások
A játékterápia lényegi sajátja a fikció:
ahol az eredeti minta és az eljátszott
esemény, történés között lényegi hasonlóság van, mégis sajátos, egyéni
lenyomat érhetı tetten benne. A terápia egy jól meghatározható szakaszát
értjük játékon, amely a kliens egy
alapvetı, de rendszerint tudattalan
problémájával kapcsolatos viselkedését, vélekedését és érzelmi beállítódá-

Események a Nyugdíjas Egyesület életébıl
BUÉK 2009! December 31-én nagyon
jól sikerült óévbúcsúztató, újévet köszöntı szilveszteri mulatságot szervezett egyesületünk a Mővelıdési Házban. Közel 100 fı vett részt rendezvényünkön, egyesületi tagok és mások.
A finom és bıséges, változatos vacsora, a jókedv, (tréfás játékok), és táncos
kedv hajnali 4 óráig tartotta együtt a
vidám társaságot. El is döntöttük,
hogy 2009.-ben is szervezünk hasonló
összejövetelt.
Február 5-én került sor a hagyományos Beszámoló Közgyőlésre, vacsorával egybekötve. Sikeres esztendı
volt a 2008-as is. Több kiemelkedı
esemény mellett, jelentıs volt még
december hónapban, az egyesület
megalakulásának 15 éves évfordulója,
melyre külön meghívást kaptak az
alapító tagok, akiknek emléklapot
adott át elnök asszonyunk. A megye is
képviseltette magát ez alkalommal.

Február 19-én fánksütéssel egybekötött, jelmezes, vidám Farsangi estet
rendeztünk, aho vá meghívtuk
Tomajmonostora most alakult nyugdíjas klubját is. Kellemes, vidám este
volt ez is. Vendégeink és mi is jól
éreztük magunkat, s mindenkinek nagyon ízlett a finom fánk és a citromos
tea.
Újabb esemény volt 2009. március 5e, ahol az egyesület férfi tagjai igen
tartalmas, vidám Nınapi köszöntı
mősort adtak elı. A „fiúk” igazán kitettek magukért. A szép verstıl, a vidám nótán át, a derős perceket hozó
tréfás monológon keresztül, a „Heti
Hetes” parodizálásával, felejthetetlen
percekkel lepték meg a hölgyeket, kiket a végén 1-1 szál fehér szegfővel is
megajándékoztak.
Mucza Andrásné
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sát tükrözi. A játék lényege, hogy egy
rejtett, belsı problémát szimbolikus
formában megjelenítjük a terápia fantázia-terében és ily módon valóságosként kezeljük. A játék nyomán kibontakozik egy egyezményes szimbólumrendszer, amely a terápiát egyedi,
együttes és kreatív folyamattá formálja. A terápia során különbözı játékeszközöket, bábokat, maszkokat, ruha
és egyéb kellékeket, segédeszközöket
vehetünk igénybe. Gyerekeknél kerüljük a szóbeli értelmezést. Így az érzelmek, élmények további feldolgozását
a festés, rajzolás, gyurmázás, mintázás, éneklés, muzsikálás stb. mővészeti tevékenységek segítségével folytatjuk
A mozgásterápián belül feladat a
mozgásállapot, az önellátás képességének fejlesztése, szinten tartása illetve a másodlagos károsodások (pl. gerincbántalmak), társuló megbetegedések (csontritkulás, felfekvés, tüdıgyulladás) megelızése, a mőködı
funkciók javítása. A terápia során fontos szempont a mozgássérült emberek
aktív életre nevelése: célunk, hogy a
mozgás igénye az intézményi élet folyamán is fennmaradjon, hozzájárulva
ezzel az önálló, aktív életvitel kialakításához-, ill., szinten tartásához.

Nınap
a Klubban!
Elérkezett a 2009-ben is az a szép
nap, melyen a nıket, lányokat, asszonyokat ünnepli a nagyvilág.
Komoly elıkészületek elızték meg a
március 5-ét, amikor a községi idısek
klubjában a nınapi ünnepre készültek
a klubosok. Kitalálták ugyanis, hogy
ezen a napon önmagukat fogják megünnepelni egy jóíző ebéddel, s egy finom süteménnyel, melyet a megszokott virág helyett kértek az Intézménytıl. Így az ünnepi menü az alábbi fogásokból állt: főszeres sült csirkecomb, margarinos tört krumplival,
házi savanyúsággal és egy csodálatos
füredi krémes.
Jutott az asztalokra üdítı, kávé,
cappucino is. De ha valaki még úgy
érezte, hogy még tudna enni valami
finomat, annak is tudtunk szolgálni
(Folytatás a(z) 8. oldalon)
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(Folytatás a(z) 7. oldalról)

egy meglepetéssel, melyet egyik klubtagunk hozott be, egy ı általa készített
hidegtál formájában. Az ebédet is
szorgalmas klubtagjaink készítették el
helyben. Így aki a fızésbıl nem vette
ki a részét, az a terítésben, szórakoztatásban remekelt. Így szólt a harmonikaszó, a nóta, melyet a nap meglepetésvendége Botos Magdika tett teljessé. Az ebéd elfogyasztása után még
egy fontos megemlékezésre került sor,
a református lelkésznıt, Csipes Anikót köszöntötték a klubosok a születésnapja alkalmából, melyet ı finom
pogácsával hálált meg.
Így tehát, aki ezen a napon betért hozzánk ünnepelni, lelkileg feltöltıdött és
a hasa sem maradt üresen.
Köszönjük e szép nap minden egyes
segítıjének, támogatójának és résztvevıjének a jó hangulatot, a finom fogásokat, és azt, hogy eljöttek hozzánk,
és velünk együtt ünnepeltek, és szórakoztak.
A Klubosok
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Prózamondó Találkozó Szolnokon
„Anyám fekete Rózsa” XlX. Magyar
Nyelvő Nemzetközi Vers- és Prózamondó Találkozó Szolnok megyei
elıdöntıjén, községünket 2 korcsoportban 3 fı képviselte, melyre 2009.
február 21-én került sor.
A szépkorúak mezınyében Főtı
Tiborné, Eszti néni képviselte a nıi
nemet, aki nagy rutinnal állt a szakértı zsőri elé. Szabó Lırinc: Ima a gyermekekért címő versét a hallgatóság
mély csönddel, és hatalmas tapssal fogadta.
Községünk új lakója, Torma
Mihály,- aki már aktív tagja a nyugdíjas egyesületnek, és a tánccsoportnak,- vállalkozott a megmérettetésre. Mécs László: Vád és
Védıbeszéd címő versét sza-

valta el, szép orgánumának köszönhetıen a közönség és a zsőri körében
egyaránt nagy sikert aratott. Mindketten oklevélben részesültek.
Szivák Judit iskolánk 5. osztályos tanulója, aki már több versmondó versenyen is szerepelt igen nagy sikerrel,
ezen a rangos versenyen Erdélyi József: Anyai Szó címő versét adta elı.
A nagyon szép elıadásmóddal és kifejezı versmondásával bejutott az országos
döntıbe, amely május 2án kerül megrendezésre
Veresegyházán, hogy
még több emberhez juttassa
el a vers szeretetét.
Mindhármuknak ezúton is gratulálunk, további munkájukhoz
jó egészséget, és sok sikert
kívánunk!

Programok az Idısek Klubjában
KÁLVIN –ÉV 2009
Kálvin évet tartanak a reformátusok idén szerte a világban.
A reformátor születése 500.
évfordulójának megünnepléséhez a tiszaszentimrei Református gyülekezet is csatlakozik.
2009. január 27-én délután 16
órától vártunk minden kedves
érdeklıdıt vallási meggyızıdéstıl függetlenül a mővelıdési házba, ahol Csipes Anikó
református lelkész tartott elıadást a reformátor Kálvin Jánosról.
A gyülekezet számos tagja
megtisztelte jelenlétével a rendezvényünket, amely meghitt,
családias hangulatban telt el.
A református egyház és a mővelıdési ház ezt követı közös
rendezvénye, március 16-án
volt, melynek témája: - Egyházi élet az 1848-49-es forradalom és szabadság harc idején.
Bízunk abban, hogy közös
munkánkat további sikeres
rendezvénysorozat követi!

A tiszaszentimrei Idısek Klubja számos olyan programot nyújt az idıs
emberek számára, amelyek erısítik a
közösséggé formálódást, és annak aktív mőködését. Elıször persze, ez is
az újdonság erejével hatott a helyi
emberekre: érdeklıdéssel szemlélték
tevékenységét. Mára örömmel mondhatjuk el, hogy a programoknak és a
szakembereknek köszönhetıen, szép,
mőködı közösséggé formálódtak a
klubba járók.
Az Idısek Klubjában heti rendszerességgel a következı programok közül
választhatnak a klubtagok, illetve
azok az idıs emberek, akiknek kedve
támadna betérni hozzánk.
Kedden és csütörtökön délután látogatnak el klubunkba a legnagyobb létszámmal idıseink, amikor is a már jól
ismert, a holland Langedijk lakóitól
kapott bingó-játékkal játszanak. A játék szerepe nemcsak közösségformáló, hanem elısegíti a figyelem és a
koncentráció erısítését, szinten tartását. Emellett egy olyan közösségi játék, amely a szórakozáson kívül
(mivel vidám hangulatot teremt), elısegíti a beszélgetéseket: sokszor tapasztaljuk, hogy a játék szüneteiben a
„játékosok”, feloldódva beszélgetnek.
A hét többi napján: változó alkalmak-

kor Mucza Andrásné, Ági néni tart
nekünk énekes, zenés foglalkozásokat, beszélgetésekkel egybekötve, társas-, kártyajátékokat játszunk, kreatív
tevékenységeket végzünk díszítve a
klubunkat is. Csütörtök és kedd délelıtt Fızı -klubunk mőködik aktívan,
melynek keretében fızni szeretı klubtagjaink győlnek össze egy-egy jókedvő sütésre-fızésre. Csütörtök délutánonként Csipes Anikó lelkésznı látogat el hozzánk, hogy a bingó után
helytörténeti, életrajzi témákról vagy
éppen egy-egy aktualitáshoz kötıdıen
beszélgessen a jelenlévıkkel. Emellett
minden klubtagunk születés-, és névnapját, valamint a fıbb ünnepeinket
és minden egyéb, naptárban jelzett
ünnepet is megtartunk.
Így az Idısek Klubjában 2009. március 5-én, csütörtök délután tartottuk
meg a Nınapi ünnepségünket, amely
rendkívül vidám hangulatban telt el.
Fızıklubunk tagjai délelıtt elkészítették a csodálatos sült csirkét, finom
krumplipürével. A köszöntés pedig
természetesen a férfiak dolga volt:
Torma Mihály mondott az asszonyoknak egy szép verset, utána harmonikajátékkal kedveskedett nekik, melyet
énekszóval kísértek a klubtagok.
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A MAGYAR KULTÚRA
NAPJA
A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük meg január 22-én, annak emlékére, hogy – a kézirat tanúsága szerint - Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a
napon tisztázta le Szatmárcsekén a
Himnusz kéziratát.
Mővelıdési házunkban még nincs hagyománya ennek a napnak, de kapcsolódtunk a kunhegyesi Városi Mővelıdési Központban a Magyar Kultúra Napja alkalmából megrendezésre
kerülı városi ünnepséghez. Ezen a
rendezvényen került kiállításra a
Szent Imre Millenniumi év alkalmából készített fotósorozat, amellyel
méltóképpen tisztelgünk nagy elıdeinknek, öregbítve ezzel is községünk
jó hírnevét. Kiállított fotósorozatunk
nagy sikert aratott, sok érdeklıdött
vonzott.
Talán ezen a napon sikerül felhívni a
figyelmet azokra az értékekre, amelyeket az évszázadok alatt sikerült
megıriznünk.
Ha elvész a nemzetbıl az olvasni vágyás tudata, ha örök feledésbe merül a
mővészetek és a kultúra utáni vágy,
akkor az utókor számára maradandót
nem alkothatunk, mert a kultúra forrása a becsület és tisztesség, melynek
mércéje a fejlıdés és haladás.

BABA KIÁLLÍTÁS A
MŐVELİDÉSI
HÁZBAN
2009. március 30-án babakiállítás
nyílik Leviczki Elemérné magángyőjteményébıl. A babák nem
tematikusan vannak győjtve, viszont igyekszünk ıket így bemutatni. Sok kutatás elızte meg kiállításunkat, fıleg a nemzetek ruháit viselı babák beazonosításánál. A környéken eddig még nem
volt megtekinthetı ez a győjtemény. Kicsik és nagyok érdeklıdésére egyaránt számot tarthat a
sok szépséget ígérı kiállítás. A
megnyitót követıen a tárlat elıreláthatólag egy hónapig látható a
Mővelıdési Ház nyitvatartási idejében.
Minden érdeklıdıt szeretettel várunk!
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Valentin nap a Mővelıdési Házban
2009. február 14-én rendezte meg a
„Hétszínvirág” formációs tánccsoport
a Valentin napi bálját. Nem véletlenül
választották ezt a napot, hiszen február 14-e a szeretet, a szerelem, az öszszetartozás és a barátság napja.
Két szót szeretnékkiemelni: BARÁTSÁG, ÖSSZETARTOZÁS. Hisz a barátság az egyetlen olyan kapcsolat,
amely kölcsönös, szabad választással
jön létre. Nem velünk születik, mi teremtjük.
Az igazi barátság feltételezi a szeretetet, mely gyengédséghez vezet el, a
bizalmat, a szabadságot, az egybetartozás érzését, amely nagylelkően tud
adni, és örömmel elfogadni.
Az est folyamán felkészültségükrıl

adott számot a tánccsoport valamenynyi tagja, jókedvük és tánctudásuk átragadt a közönség soraiban ülıkre is,
akik a mősoros est után a bálban, hajnalig táncoltak – mulattak.
Külön köszönetemet fejezem ki a
„Hétszínvirág” tánccsoport valamenynyi tagjának, segítıiknek, családtagjaiknak, és nem utolsó sorban Virág Veronika csoportvezetınek, hogy összefogásukkal elısegítették az est létrejöttét.
További munkájukhoz kívánunk sok
sikert, élményekben gazdag fellépéseket, és az emberi kapcsolatokhoz sok
örömet, vidámságot!
Domokosné Bari Ildikó

TIK - Nektek!
Újra fellendülni látszik az ifjúsági élet
kis falunkban. Lelkes fiatalok kezdeményezésére március14.-én megalapítottuk a Tiszaszentimrei Fiatalok Közösségét a TIK-et.
Segítségünkre volt az Aba-Novák
Kulturális Központ, a helyi Mővelıdési Ház, ahol helyet biztosítanak a
továbbiakban is számunkra. Az alakuló győlésünket megtisztelte a Szolnoki Ifjúsági Szakmai Módszertani Központ két vezetı szakreferense, akik
rögtön felajánlották segítségüket a
kezdeti nehézségek leküzdéséhez.
Rengeteg kirándulás, koncert, stb. ötletet és pályázati segítséget kínáltak

fel számunkra. Alakuló győlésünkre
minden 16 évét betöltött tiszaszentimrei fiatalt szeretettel várunk, elıre
láthatólag április 4-én délelıtt 9 órai
kezdettel, amikor is Vincze Béla a
Debreceni Ifjúsági Tanács közösségfejlesztı szakembere egész napos tréninget tart a Mővelıdési Házban. Segítségével igazi közösséggé válhatunk, és elképzeléseinket megvalósíthatjuk! Addig is kérdéseitekkel, ötleteitekkel várunk benneteket a Mővelıdési Házban.
Ne feledjétek április 4!!
Négyesi Dalma

Kedves Újszentgyörgyi
és Tiszaszentimrei Lakosok!
A mővelıdési ház nevében köszönetet mondok mindazoknak a gazdasági társaságoknak, egyéni vállalkozóknak, intézményeknek, magánszemélyeknek, egyesületeknek, mővészeti csoportoknak, akik 2008ban a mővelıdési ház és az önkormányzat rendezvényeinek lebonyolításában alkalmilag vagy folyamatosan anyagi, erkölcsi segítséget
nyújtottak.
A lokálpatrióták és a kultúrapártolók nevében kérjük, támogassák továbbra is községünk arculatát alakító, tájegységünknek hírnevet szerzı
kulturális, mővészeti tevékenységek kibontakoztatását, színvonalának
emelését.
Domokosné Bari Ildikó
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Oktatástechnológia, és angol
nyelvi klub indul az Ady Endre
Mővelıdési Házban
A tiszaszentimrei Ady Endre Mővelıdési Házban, 2009. áprilisától oktatástechnológiai és angol nyelvi klub indul
azzal a céllal, hogy a klubot látogatókat
olyan, nyelvi és -, információs technológiai ismeretekkel lássa el, melyeket
elsajátítva képesek lesznek az idegen
nyelven folytatott kommunikációra,
valamint a számítógép és az internet
használatára hétköznapi életükbe.
Igény szerint, a következı klubos foglalkozásokat indítanánk, elıreláthatólag, havi jelleggel:

Oktatástechnológiai klub
Szövegszerkesztés
A szövegszerkesztıvel dokumentumokat kell létrehozni, formázni, módosítani, ismerni kell továbbá a szövegszerkesztı-alkalmazások egyes haladó
funkcióit is.
Táblázatkezelés
Az elsajátított ismeretek után, a klubot
látogatónak képesnek kell lennie kisebb terjedelmő táblázatot megtervezni, létrehozni, módosítani, azon egyszerőbb mőveleteket elvégezni, diagramot készíteni, matematikai és logikai
függvényeket alkalmazni, képleteket
létrehozni és használni.
Prezentáció és grafika
A Prezentáció és grafika modulban
tudni kell prezentációt létrehozni, formázni, módosítani, illetve szövegeket,
képeket, rajzokat és diagramokat beilleszteni és módosítani, és az elkészült
prezentációhoz vetítési/animálási effektusokat hozzáadni.
Információ és kommunikáció
Ez két részbıl áll. Az elsı részben az
internet használatán belül: a keresés, az
elektronikus levelezés (e-mail), „online” kommunikációs programok
( msn, skype, icq).
A második részben: online felületek
létrehozása: a sablonoktól (pl.: blog=
pl.: wordpress, freeblog, „myspace”) a
különféle keretrendszerekig (pl.:
moodle), és webes felületek létrehozásáig (pl.: nuke), és az ezeken a felületeken keresztül folytatott kommunikációig.

Angol nyelvi klub
Az angol nyelv társalgás szintő elsajátítása, korrepetáció, és lehetıség nyelvgyakorlásra. A jelentkezık igényeitıl
függıen történı csoportbontással.
Az Ady Endre Mővelıdési Házban kérem jelezni, Domokosné Bari Ildikónál, hogy kit melyik tananyagrész érdekel-, mely egyben a jelentkezés módja
is.
Rózsa Erzsébet
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Ajánlja fel az SZJA 1%-át
a tiszaszentimrei polgárırség részére!
Nekünk minden forint számít, amit Tiszaszentimre község
és lakosainak biztonságára, nyugalmára fordíthatunk.
A felajánlásokat az alábbi címre és számlaszámra várjuk:
Tiszaszentimre Községi Polgárır Egyesület
Számlaszámunk: 70100066-11086095
Adószámunk: 18842119-1-16

Ezen felüli támogatásokat is szívesen fogadunk a
Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett
70100066-11086095
számlaszámra is.
Köszönjük!
Tiszaszentimre Községi Polgárır Egyesület Elnöksége
Elérhetıségek:
− mobil: 30/4838-966
− Email: polgarorsegtiszaszentimre@citromail.hu

„SZENTIMREIEK IS
ELKEZDHETIK”
LÁNYOK –
ASSZONYOK!
FELNİTT TORNA

A MŐVELİDIÉSI
HÁZBAN !!
Mővelıdési Házunk örömmel
ad helyet a mozgásra, egészséges életmódra vágyó lakosainak. Hetente két alkalommal,
hétfın 18.30-tól, és pénteken 19
órától várunk mindenkit, alkalomszerően is, ahol Kádárné Takács Edit és Gacsalné Lakatos
Erika segít abban, hogy még
több ember megszeresse a testmozgást, mely mindenkinek az
egészségére válik.
MINDENKIT
SZERERTETTEL
VÁRUNK!!

Csuhé kiállítás és
játszóház!
Ulicsni Árpádné tiszaigari születéső,
Kunhegyesen élı amatır alkotómővész.
A természet szeretete, a Föld kincseinek megbecsülése gyermekkorától elkísérte ıt.
Alkotófantáziája és kezei megformáló
ereje nyomán kelnek életre a csuhéleveleibıl születı szobrok.
Alkotó tevékenységét nem csak a kiállítások látogatói ismerhetik és csodálhatják meg. Számos alkalmat megragadva igyekszik átadni az alkotásban rejlı ismereteit gyerekeknek és
felnıtteknek egyaránt. Rendszeres
közremőködıje a Mővelıdési Házak
kiállításainak és játszóházainak.
Tiszaszentimrén 2009. április 9-én a
kiállítás megnyitását követıen az alkotó játszóházban is bemutatja tevékenységét az érdeklıdı közönségnek!
A tavaszi szünet elsı napján mindenkit nagy szeretettel várunk a Mővelıdési Házba.
Kiadja: Tiszaszentimre Község Önkormányzata.
Felelıs kiadó: Koczúrné Tóth Ibolya polgármester
Szerkesztı Bizottság: Gyólai Istvánné, Kunné
Végh Etelka, Vízi Krisztina.
email: timreujsag@citromail.hu
Tördelés: Tóth József

