V. évfolyam, 2. szám 2009. július

Önkormányzat hírei
Tisztelt Tiszaszentimreiek, Újszentgyörgyiek!
Az elmúlt három hónap történéseirıl számolok be Önöknek.
Szennyvízpályázatunk nem került a
második fordulóba, tehát ismét pályázni kell. Idıközben a szennyvíztisztító telep helyszíne lakossági kezdeményezésre megváltozott. Önkormányzatunknak ebbıl anyagi kára
nem keletkezett, ugyanis 15 hektárt a
falutól távolabbi helyen ingyen kaptunk egy földtulajdonostól.

Szent Imre tiszteletére Emlékparkot
szeretne kialakítani az önkormányzat. A megvalósítás érdekében pályázatot nyújtottunk be a Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési MinisztériTARTALOMBÓL
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umhoz. A millenniumi szoborral
szemközti területen 13 millió forintos
költséggel tervezzük létrehozni a parkot, amelybe egyebek között a Szent
Imre nevét viselı 10 hazai és határon
túli településre jellemzı facsemetéket
ültetnénk. A terület mellett már elkészült a faluház épületének felújítása,
amelyet saját erıbıl végeztünk el
másfél millió forintos ráfordítással.
Most egy muzeológus szakmai segítségével kezdıdhet a győjtımunka, a
faluház berendezése, amelyhez várjuk
a lakosság felajánlásait, régi tárgyakat, használati eszközöket. A tervek
szerint ısztıl már látogatható lesz a
faluház, növelendı a település turisztikai vonzerejét. E tekintetben további
tervei is vannak az önkormányzatnak.
A faluház melletti volt pedagógus
szolgálati lakásból egy bemutatótermet és kulcsos házat szeretnénk kialakítani. Ehhez egyelıre megfelelı pályázati kiírásra várunk.

Forrás hiányában utasították el az
újszentgyörgyi orvosi rendelı felújítására benyújtott pályázatot. Az önkormányzat ezért úgy döntött, hogy a
feladatot saját erıbıl oldja meg. Az
épület felújítására eddig már több
mint 2 millió forintot költöttünk. A
munkák végeztével az újszentgyörgyiek is európai uniós követelményeknek megfelelı rendelıben kaphatnak orvosi ellátást.

Az önkormányzat benyújtotta azt a
pályázatot, amelynek segítségével a
helyi óvoda akadálymentesítését szeretnénk megoldani. A megvalósításhoz 12 millió forintos támogatást remélünk. Ugyancsak pályázati pénzbıl
szeretnénk megoldani az iskola épületének akadálymentesítését és vizes-

blokkjának felújítását, valamint a
sportpályával szemközti területen egy
parkoló, illetve egy közösségi tér kialakítását.

Pályázatot nyújtottunk be a község településrendezési tervének módosítására az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési ügynökséghez 3,8 millió Ft
összegre.
A tervet a Helyi Építési Szabályzat és
a Településrendezési tervek elkészítésére az EX! Építésziroda fogja elvégezni. A lakosságnak 30 nap áll rendelkezésére, hogy a tervvel és a módosítással kapcsolatban észrevételt tegyen.

Folytatjuk a négy éve megkezdett,
mára országos hírővé lett szociális
földprogramot.
Az önkormányzat
most újabb pályázatot nyújtott be 5
millió Ft összegben, amelynek segítségével mezıgazdasági gépek beszerzését tervezzük. A gépekkel nem
csak a földprogramban résztvevı családok földjeit készítjük elı, hanem
bérmunkát is vállalnánk.

Útfejlesztésre pályázott az önkormányzat a regionális fejlesztési tanácshoz. Több kisebb útszakasz mellett a Mikes Kelemen utca aszfaltozásához igényeltünk megközelítıleg 18
millió forintos támogatást. Az Ady
Endre utca szilárd burkolattal történı
ellátását bár szeretnénk, de most nem
tudjuk megoldani. Ennek oka, hogy a
szők utcában az aszfaltozáshoz a villanyoszlopokat is át kellene helyezni,
ez pedig jelentısen megdrágítaná a
munkát, ami így 30 millió forintba kerülne. Ezt egyelıre nem tudja felvállalni az önkormányzat.

Közel 100 közmunkás dolgozik
Tiszaszentimrén az Út a munkához,
illetve a közmunka program keretében. A településen elsısorban karbantartási, köztisztasági munkákat végez(Folytatás a(z) 2. oldalon)
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(Folytatás a(z) 1. oldalról)

nek a közfoglalkoztatottak, illetve
konyhakerti növényeket termelünk a
konyhára, hogy ezzel is csökkentsük
az önkormányzat kiadásait.
Sajnos negatív tapasztalatunk is van,
és van a lakosságnak is a közmunkások munkavégzésérıl. A többség
örült a munkalehetıségnek és becsületesen dolgozik. Vannak azonban
olyanok, akik úgy gondolják, hogy
„eldolgozgatnak” és majd eltelik a
nap. Eddig 3 fıt zártunk ki a közmunka programból, ez azt jelenti, hogy
három évig semmiféle segély nem
folyósítható számára. Akik nem
megfelelıen dolgoznak, igazolatlanul
hiányoznak vagy alkoholt fogyasztanak, kizárjuk a programból.

A gazdasági válság miatt egyre kevesebb az adományozó cég, egyre nehezebb sikeresen pályázni adományra.
Hosszú elıkészítı és szervezımunka
eredményeként örömünkre szolgál,
hogy ismét tudunk élelmiszer csomagot adni az arra jogosultaknak.
Tiszaszentimre és Újszentgyörgy lakosai közül 842 fı részesül kb. 2000
Ft értékben, összesen 1.684.000,- Ftos adományban. Ez kettıszáz fıvel
több, mint az elızı évben volt.
Reméljük ugyanolyan örömmel fogadták e csomagot, mint ahogy mi fogadtuk a jó hírt, hogy ismét nyertünk
a pályázaton.
Hisszük: a kis segítség is segítség.

Örömmel tájékoztatjuk a lakosságot,
hogy eddig 43 család részére,
470.000 Ft támogatást hagyott jóvá a
kuratórium az áramszámlák kifizetésére.

Az önkormányzat a 11/2009. (V.29.)
rendeletével módosította A temetıkrıl
és a temetkezés rendjérıl szóló rendeletét és a díjak mértékét az 1. sz. melléklete szerint az alábbiakban állapította meg 2009. június 1-tıl:

ÍRJON ÚJSÁGCIKKET!
A községünkben élı embereknek
valószínőleg sokféle témában lenne
véleménye, mondanivalója. A
Szentimre újság oldalain az arra
érdemes, valóban mindenkit érdeklı
cikkeket, írásokat megjelentetjük, ha
azt elküldik a következı e-mail
címre: timreujsag@citromail.hu.
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1.) A temetkezési helyek feletti rendelkezési jogért fizetendı díjak mértéke:
a.) egyes sírhely ......... 5.000 Ft
b.) kettıs sírhely ....... 10.000 Ft
c.) gyermeksírhely ....... 3.000 Ft

d.) rátemetés .................. 4.000 Ft
e.) sírbolt 1 halottra ..... 20.000 Ft
f.) kolombárium .......... 10.000 Ft

2.) Közmőköltség hozzájárulás:
a.) Síremlék felállítása miatti közmőköltség hozzájárulás:

6.000 Ft

b.) Egyéb vállalkozó fenntartói hozzájárulása napi:

1.000 Ft

c.) Halott átvétel

3.000 Ft

d.) Hőtési díj az átvétel utáni
8 napig

1.200 Ft

9. naptól

1.000 Ft

e.) Boncolás utáni fertıtlenítés

2.000 Ft

Az önkormányzat hatályos rendeletei megtekinthetık és olvashatók a
Polgármesteri Hivatal hirdetıtábláján!

Pedagógusnapra
Tisztelt Pedagógusok!
Önkormányzatunk nevében a Szent
Imre Újságon keresztül köszöntöm
Önöket a Pedagógusnap alkalmából.
Településünk lakói az óvoda és az iskola tanulói, valamint a szülık nevében fogadják ıszinte köszönetünket és
hálánkat munkájukért.
Köszönjük, hogy évtizedek óta aktív
szervezıi községi rendezvényeinknek.
Köszönjük, hogy olyan tudással készítik fel gyermekeinket, melynek birtokában megállják helyüket a középfokú intézményekben.
Köszönjük, hogy ebben az erkölcsi
válságban lévı világban tisztességre,
munkára, egymás tiszteletére, a másság elfogadására nevelik a gyermekeket.
Köszönjük, hogy nagyon sok becsületes, dolgos szakmunkást, több száz
diplomást neveltek és oktattak ennek
az országnak.
Tudjuk, nem könnyő ma pedagógusnak lenni. Az iskolák csábítják a szülıket és a tanulókat hogy fennmaradjanak. Tudjuk, hogy elég egy rossz
jegy, egy fekete pont, vagy éppen kevés piros pont, kevésbé jó jegy, már
megvan a válasz: „akkor elmegyek az
iskolából”, vagy „elviszem a gyere-

ket”.
Kedves Pedagógusok,
ne csüggedjenek! Ne adják fel elveiket!
Tiszaszentimre a környék egyik legjobb iskolája
azért, mert olyan jegyet kap a tanuló,
amilyen képességő. Tudom, hogy
Önök is szeretnének jó jegyet adni,
mert a jó jegy a pedagógus sikere is,
de nem tehetik, mert akkor becsapnák
a gyermeket, a szülıt és ennek késıbb
súlyos következményei lesznek.
Legyenek következetesek, és tartsák
magukat a régi mondáshoz: követelek,
mert tisztellek.
Kívánom, pihenjék ki magukat a nyáron, mert szeptembertıl nagyon sok
gyermek és nagyon sok szülı várja
Önöket.
Önkormányzatunk minden segítséget
meg fog adni a jövıben is színvonalas
nevelı-oktató munkájukhoz.
Tiszaszentimre Község Önkormányzata nevében:
Koczúrné Tóth Ibolya
polgármester
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Anyakönyvi
hírek
Halálozás:
Végh Gyuláné Bekecs Erzsébet
(1920.) Gargya út 1. – 2009. 01. 17.
Kállai Imréné Rózsa Mária (1930.)
Kossuth út 32. – 2009. 02. 12.
Kummer László Jánosné Postás Margit (1937.) Nyíl út 7. – 2009. 02. 14.
Imre Ernıné Kis Mária (1929.)
Gargya út 18. – 2009. 03. 07.
Gelei Gyula (1940.) Ív út 2. – 2009.
04. 26.
Csorba Sándorné Demjén Piroska
(1960.) Széles út 41. – 2009. 05. 03.
Varga József (1954.) Gargya út 25. –
2009. 05. 03.
Kiss Ferenc (1934.) Bajcsy út 35. –
2009. 05. 03.
Réti János (1930.) Petıfi út 23. –
2009. 05. 09.
Németh Györgyné Földvári Róza
(1924.) Bajcsy Zs. út 32. – 2009. 05.
30.
Balázs Sándor (1936.) Arany J. út 7.
– 2009. 06. 15.
Végh Lajosné Botos Erzsébet (1923.)
Petıfi út 7. – 2009. 06. 17.
Házasságkötés:
Bari Anita – Tóth Donát - Malom út
11. – 2009. 06. 02.
Aczél Virág Etelka – Kálmán József
Imre – Kertalja út 20/a. – 2009. 06.
20.
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KÖSZÖNET
A vakáció elsı programja a szülıi
szervezéső úszásoktatás, amely jelenleg is folyamatban van. Az oktatáson
12 gyermek vesz részt, köztük 3 óvodás is. A szervezés és a lebonyolítás
nem kevés munkával járt, ezért is sajnálom nagyon, hogy a település gyermekei „csak” ilyen létszámban vannak jelen ezen a programon. Szeretném felhívni a szülık figyelmét arra,
hogy minden lehetıséget meg kell ragadni, ami a gyermek fejlıdéséhez
hozzájárul. Az úszás az a sport illetve
mozgásfajta, ami a mozgásfejlıdésben fontos szerepet tölt be, és sajnos
csak városokban van rá lehetıség.
Tiszaszentimre egyik nagy elınye,
hogy könnyen megközelíthetı bármely nagyobb település a környéken,
bár ez sokak szerint kényelmetlenséget okoz, hiszen ha valamilyen szolgáltatást csak akkor tudunk elérni, ha
utaznunk kell miatta, akkor az már
problémás, de gondoljunk csak bele,
hogy Budapesten, Debrecenben, Szolnokon és sorolhatnám még, mennyi
idıt kell utazással tölteni ahhoz, hogy
eljussanak az emberek a munkahelyükre, iskolába, moziba, színházba.
Most lehetıség nyílt arra, hogy Tiszafüreden 25 perces utazással olyan élményt és nem utolsósorban tudást adjunk gyermekeinknek, ami egy életre
szól. Az oktató a budapesti Testnevelési Egyetem oktatója, akivel személyesen találkoztam, mert ott voltam az

Óvodáztatási támogatás
Annak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülı gyermeknek a
szülıje részére állapítható meg óvodáztatási támogatás, aki:
3 illetve 4 éves gyermekét beíratta az óvodába,
továbbá gondoskodik gyermeke rendszeres óvodába járatásáról,
valamint gyermeke halmozottan hátrányos helyzető.
Rendszeres óvodába járásnak minısül, ha a gyermek legalább 6 órát az óvodában
tartózkodik és a mulasztott napok száma nem haladja meg a nevelési napok 25 %át. Errıl az óvoda igazolást ad ki.
A támogatás évente két alkalommal, június és december hónapban kerül folyósításra.
2009. január 1. után beíratott gyermek részére elsı alkalommal 20.000,- Ft, második alkalommal 10.000,- Ft és így tovább a gyermek óvodába járásának végéig.
2009. január 1-je elıtt beíratott gyermek óvodáztatási támogatása 2009. júniusában 10.000,- Ft.
A támogatás megállapításához a szülınek kérelmet és az óvoda igazolását kell
benyújtani a Polgármesteri Hivatal szociális igazgatási csoportjához elsı alkalommal. Ezt követıen nem kell kérelmet benyújtani, a támogatás folyósítása az
óvoda igazolása alapján történik.

elsı napon és még jómagamnak is kivételes élmény volt a medence szélén
állva látni, hogy miként szeretteti meg
a kicsikkel a vizet, és miként bátorít
mindenkit arra, hogy küzdje le esetleges félelmeit (mindenki nagyon bátor
volt) a vízzel szemben. Az egyik kisgyermek már a második napon rajzzal
kedveskedett neki, aminek nagyon
örült, hiszen ez egy visszajelzés arra,
hogy elfogadták, sıt megkedvelték a
gyerekek.
Mindezeket azért írtam le, hogy akik
most még valamely ok miatt bizonytalanok voltak egy ilyen jellegő programmal szemben azok legközelebb
bátrabban éljenek a lehetıséggel.
A cikk címe KÖSZÖNET, mert ezúton szeretném megköszönni azoknak
a szülıknek a részvételüket és segítségüket, akik csalatkoztak ehhez a kis
csapathoz. Szeretném megköszönni a
Polgármester Asszonynak és a Pedagógusoknak a közremőködését, mert
csak szülıi szervezéssel és részvétellel nem jött volt létre ez a program.
Postás Imréné
szülı

Nyári
gyermekétkezés
Gyermekek nyári étkeztetése állami
támogatásból történik. Ennek keretében a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülı gyermekek
étkeztetésérıl kell gondoskodni.
Elsısorban azon gyermekek számára
kell megszervezni, akik számára nincs
lehetıség óvodai és 1-6 évfolyamon
nappali rendszerő iskolai oktatásban
részt vevı gyermek napközbeni ellátására.
Önkormányzatunk óvodai ellátást
minden gyermek számára tud biztosítani a nyári idıszakra, akiknek szülei
kérik.
Iskolás gyermekeknek napközbeni ellátást nem tud biztosítani, ezért elsısorban a melegétel konzervek ezen
gyermekek között kerültek elosztásra.
71 gyermek (58 család) részesült
1.158.840 Ft összegő készétel konzervcsomagban. A csomag felmelegíthetı ételt, csokoládét és dobozos
üdítıitalt tartalmaz.
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Nyílt levél a szülıkhöz
- Árucikk lett a gyerek?
Tisztelt Szülık!
Önkormányzatunk, a szülık és településeink lakói döbbenten tapasztaljuk,
hogy az eddig csak hallomásból ismert harc a gyermekekért az iskolák
és óvodák között településünkre is begyőrőzött.
Engedjék meg nekem, hogy mint volt
tiszaszentimrei diák, szülı és pedagógus elıször és utoljára nyíltan elmondjam errıl a véleményem.
Tiszaszentimre általános iskolája a tanulók, a tanári kar felkészültsége, és
felszereltsége alapján a környék egyik
legjobb iskolája.
Ez nem csak az én véleményem, hanem nagyon sok volt diákunk és a
szülık többségének is ez a véleménye.
Most két igazgató véleményét írom le
Önöknek, akik nem „elfogultak”, akik
jól ismerik a környék iskoláinak tanulóit, hiszen minden településrıl járnak
hozzájuk gyerekek.
Az egyik a Tiszafüredi Kossuth Lajos
Gimnázium, Szakképzı Iskola, Általános Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Kollégium igazgatója Kájelné
Matlák Erika véleménye a volt
tiszaszentimrei iskolásokról és pedagógusokról:
Nagyon szeretném, ha minél több
tiszaszentimrei diák itt folytatná tanulmányait, mert nagyon jó alapokkal érkeznek, megtartják eredményeiket és a magatartásukkal sincs
probléma. Kiemelkedik Tiszaszentimrén a nyelvoktatás színvonala, vannak olyan tanulók akik már
a 9. évfolyamon megszerzik elsı
nyelvvizsgájukat a 11. évfolyamon
pedig a másodikat. Nincs egyetlen
tantárgy sem, ahol jelentıs eltérést
tapasztalnánk az általános iskolából
hozott érdemjegy és a gimnáziumi
között.”
A másik vélemény a JNSZ Megyei
Nagy László Szakképzı Iskola, Gimnázium és Kollégium igazgatójának
Kun Istvánnénak a véleménye:
„Nagyon szeretjük, és szívesen fogadjuk Kunhegyesen a továbbtanuló tiszaszentimrei diákokat. Igaz,
zömében a szakképzıbe, szakközépbe jönnek Tiszaszentimrérıl hozzánk. A szakképzıbe érkezı diákok
még javítanak is tanulmányi eredményükön, hiszen a közismereti

tárgyakból tartják jegyeiket, ezek
kiegészülve a szakmai tárgyakkal
jobb átlag elérését eredményezi. A
magatartásukkal nincs különösebb
probléma. Sajnáljuk, hogy a
„gimnáziumba a legjobbak nem
Kunhegyesre jönnek.”
E két igazgató véleménye mellé még
csatolhatnám a Szolnok, Törökszentmiklós, Kisújszállás, Karcag,
Eger, Debrecen középfokú intézményeinek igazgatóinak a véleményeit
is, ahol volt diákjaink tanulnak. Úgy
gondolom azonban, hogy e két vélemény a leghitelesebb, mert ık össze
tudják hasonlítani a térség általános
iskoláiból érkezı diákok teljesítményeit.
Kedves Szülık!
Kell-e ennél jobb ajánlólevél iskolánkról? Kérem, vegyék észre, hogy
iskolánk negatív beállítása az utóbbi
években kezdıdött, ahogy a tanulólétszám máshol csökkent, és fontos volt
hogy oda gyerekeket „szervezzenek”.
Néhány, - név nélkül, a személyiségi
jogok megsértésének elkerülése miatt
– általam ismert példákat említek,
hogy településeink lakossága is ismerje meg és ítélje meg tárgyilagosan mi
folyik a háttérben.
Elvitte a szülı gyermekét Tiszaszentimrérıl és olyan iskolába íratta, ahol
„jobb” tanuló lett, jobb jegyeket kapott mint itt. Aztán rövid idın belül
tiszaszentimrei pedagógusokhoz fordult és több tárgyból korrepetáltatta
gyermekét délutánonként. Természetesen a tanuló után járó támogatást
nem Tiszaszentimre kapta, de a
tiszaszentimrei pedagógusok segítsége jó volt.
Volt olyan eset az elmúlt évben, hogy
nem Tiszaszentimrére íratta be a szülı
gyermekét, mert nem felelt meg számára ez az iskola. Végül ide kellett
hozni, ugyanis kötelezték (nem mi,
hanem egy hatóság), hogy hozza
Tiszaszentimrére gyermekét, mert a
tanuló fejlıdését a tiszaszentimrei iskolában látják biztosítva. Ez szakmai
vélemény, melynek írásos bizonyítéka
is van és nem mi írtuk vagy mondtuk,
hanem szakember.
Egy magatartási problémával küszködı tanulót elvittek Tiszaszentimrérıl,
mert itt bántották a többiek és idegesítették – volt a szülıi indok. Fájt ne-
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kem is, mert tudtam, hogy a pedagógusok mindent megtettek a tanulóért.
Aztán a másik faluban is „bántották”
és ı is „bántotta” a többieket. A szülı
ekkor azt kérte az iskolától, hogy vegyék vissza a tiszaszentimrérei iskolába gyermekét. Természetesen visszavették, mert a gyerek érdeke a legfontosabb minden pedagógusunknak. Az
elmúlt évben ismét kiíratta a szülı iskolánkból gyermekét. Indok: „ott szigorúbbak a tanárok, jobban rendet
tudnak tartani.” A történet vége, hogy
megütötte a tanárt.
Van, aki azért viszi el gyermekét más
iskolába, mert ott nincs roma. Ma Magyarországon minden szakmunkásképzıbe, középiskolában van roma
tanuló, akkor hová fog járni késıbb az
általános iskola befejezése után az a
tanuló, akit nem enged a szülı olyan
iskolába járni, ahol roma is van. A középfokú intézményekbe tömegközeledésen kell utazni és ott is lesz roma.
Miért arra kell tanítani a gyermeket,
hogy futamodjon meg? Miért kell a
félelmet elhinteni egy gyermekben? A
roma vagy magyar tanuló, ha nem fogadja el az intézmény szabályait,
megsérti házirendjét, az ellen fellép az
iskola. Magyar és roma tanulót is áthelyeztek már más iskolába fegyelmi
okok miatt. Legyen az bárki, ha vét a
többség ellen, magatartásával veszélyezteti társait, nincs helye az iskola
közösségében. Nem a becsületes, jó
magatartású gyermeknek kell félnie.
Ebben az iskolában és településen
senkinek nem kell félnie, mert az önkormányzat, a rendırség, a polgárırség védelmet biztosít bárkinek. A
problémákat helyben kell megoldani,
s azoknak, akik a településen, a településért dolgoznak és élnek.
Újabb módszer a gyermekek csábítására a szülıknek munkalehetıség ígérése. Annyi idıre mi is tudunk munkát
ígérni bárkinek, mint bármely más településen.
Az önkormányzatunk és a település
lakóinak többsége etikátlannak tartja,
hogy azok, akik a településeinket élnek, a település lakóinak munkájából
boldogulnak, munkahelyet biztosítunk
számukra, bármilyen problémával az
önkormányzathoz fordulnak, segítünk
megoldani: lakás adunk, ingyen földhasználatot … stb. s ahelyett hogy
együtt keresnénk a problémák megoldását, vélt vagy valós sérelmeik miatt,
vagy divatból, elviszik gyermekeiket
más településre és ezzel több milliós
kárt okoznak a településnek.
Tapasztaljuk azt is, hogy elviszi más
(Folytatás a(z) 5. oldalon)
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(Folytatás a(z) 4. oldalról)

iskolába a gyermekét a szülı, de viszszahozza néptáncra, zeneiskolába, táborozni, focizni, hittanra. Akkor mégis van jó a mi iskolánkban?
Tisztelt Szülık!
Higgyék el, mindenhol van „jó” és
„kevésbé jó tanár”, mindenhol van
konfliktus a gyermekek között úgy,
mint a felnıtt társadalomban. A munkahelyünket sem hagyjuk ott, mert
nem jó a fınök, vagy rosszak a munkatársak.
Az életben küzdeni kell, a problémákat együtt kell megoldani a szülınek,
a gyermeknek és a pedagógusnak,
mert így tudjuk felkészíteni a gyermekeinket az életre.
A gyerekeknek a család, az otthon, a
szülıfalu szeretete nagyon fontos. Divatból ne szakítsák ki gyermekeiket
abból a közösségbıl, ahová tartozik!
Önkormányzatnak, a településnek, az
óvodának és iskolának minden lakosra, minden gyermekre szükséges van,
és mi legjobb tudásunk szerint igyekszünk mindent megtenni Önökért,
gyermekeikért.
Tisztelt Olvasó!
Néhány pozitív példát is említek,
amely visszaadja hitemet az emberekben:
Egy szülı megkeresett, hogy gyermekét osztálytársa „piszkálja” és elviszi
az iskolából. Az igazgató asszony és
én is beszéltem a „vétkes” tanuló szüleivel, hogy fegyelmezze meg gyermekét, mert ha nem, nincs helye az
iskola közösségében. Azóta nincs
probléma, a tanuló maradt, most év
végén jó tanulmányi eredményéért
boldogan vette át jutalmát. Így is lehet! Köszönjük mindkét szülınek az
együttmőködést.
Egy három gyermekes családot többször is megkörnyékeztek, hogy vigye
el gyermekeit iskolánkból. Már majdnem „beadta a derekát”, amikor a következı mondta nekem: „… nem tudom megtenni az iskolával … annyit
segítettek már a gyermekeimnek …
idejártak a szüleim is és én is … bármikor fordulhatok az önkormányzathoz is … idetartozunk. Köszönjük.
Egy nagypapa, aki önkéntes munkájával évek óta segíti a jövı kis focistáit
mondta: „.. az én unokáimnak jó helye van Tiszaszentimrén, eszükbe
sincs máshová vinni a szülıknek a
gyerekeket.”
Nem tudom kik terjesztik a híreket, de
van olyan család, akit az háborít fel,
hogy a jól informáltak szerint ık is elviszik a gyermekeiket, pedig eszükbe

sem jut kiszakítani ıket a közösségbıl, ráadásul igen elégedettek az iskolával, a pedagógusokkal, és örülnek
hogy helyben járhatnak iskolába. Hír
kell, és az rossz hír … úgy látszik van
akit csak ez boldogít.
Sorolhatnám a sok-sok jó példát, de
nem teszem. Az iskola eredményei bizonyítják, hogy akik idejáratják a
gyermekeiket nem fognak csalódni.
Érdeklıdtem az eltávozott tanulók tanulmányi eredményeirıl és magatartásukról, s ezt a jövıben is megteszem,
mert érdekel – mint volt pedagógust
és jelenleg mint a fenntartó képviselıjét – a mi iskolánk munkájának színvonala.
Nos, érdekes információkat hallottam.
Kisgimibe távozók közül néhányan a
tanulmányi munkájuk alapján nem valók oda, ezt hiába mondtuk a szülınek, nem hitte el.
Aki szorongó félénk diák volt, az
most is szorongó, félénk. Lehet, hogy
nem a tanítótól vagy tanártól fél, hanem attól, hogy mit fognak hozzá
szólni szülei?
Akinek a magatartásával Szentimrén
probléma volt, máshol is van, ami felháborítja az ottani szülıket.
Végül a legmegdöbbentıbb „vád”,
hogy XY pedagógus nem szereti a
gyereket. Ez már a rágalmazás szintjét
súrolja, mely szavakat bizonyítani
kell, és felelni kell érte.
Az a kisfiú akit elvisznek a szülei az
iskolából – állítólag nem szereti a tanító néni – odament a tanító nénihez,
megfogta a kezét és azt mondta:
„tudom, hogy szeret tanító néni, én is
szeretem és nem akarok elmenni, de
anyukám azt akarja”.
Tudom, szülıként jobb hallani a dicséretet imádott gyermekükrıl, mint a
segítı szándékú negatív észrevételt.
Szülıként mindig azt kértem a pedagógusoktól, hogy ne csapjanak be. Az
igazat mondják, és a megérdemelt jegyet adják, mert nem akarunk csalódni. Ha kettes akkor kettes, ha ötös akkor ötös, az én gyerekem, akkor is
szeretem.
Elítélem a hízelgést, a nyájasságot, az
egyenes és ıszinte beszéd híve vagyok. Vagy ma már erre sincs szükség? Azt akarjuk hallani, amit szeretnénk? Az élet nem ilyen. Nem árt
megtanítani ezt gyermekeinkkel, mert
akkor nem lesznek megkeseredett fiatalok s késıbb felnıttek. A sikernek
ára van. Kemény munkával lehet elérni. S ha elfogadjuk, hogy az elégséges
osztályzat is lehet olyan értékes egy
gyengébb képességőnek, mint a jeles
a jó képességőnek, már nem fog szo-
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rongani gyermekünk. Az ember értékét nem a végzettsége adja.
Kedves Szülık!
Az önkormányzat néha erın felül támogatja az óvodát és az iskolát, hogy
gyermekeink a lehetı legszínvonalasabb ellátásban részesüljenek. Ebben
az évben a két intézményhez 11 millió
260 ezer forint támogatást adtunk.
A zeneoktatáshoz 2 millió Ft-tal járultunk hozzá. Táborozáshoz, óvodaindításhoz, alapítványhoz, iskola pszichológus foglalkoztatásához, rendezvények támogatására 2 millió 300 ezer
Ft-ot költöttünk a község pénzébıl.
Ehhez még hozzájön a sok-sok támogatás, melyet az önkormányzattól kap
a tiszaszentimrei, újszentgyörgyi szülı gyermeke után, de a normatívát
máshová viszi.
Egy gyermek után az állam kb.
200.000 Ft-ot ad az önkormányzatnak, ezt viszi magával a tanuló a másik településre. Ugye ezért már megéri köpködni a szentimrei iskolát, lejáratni a pedagógusokat.
Minden elvitt tanuló után a kiesı öszszeget az önkormányzatnak kell pótolni. Az elmúlt három évben több
millió forint „veszteségünk” volt.
Nem fordíthattuk volna ezt inkább
gyermekeinkre?
Szeretném ha tudnák, hogy a gyerek
„csábítása” ma már üzlet. Köszönet
azoknak a szülıknek – igen nagy
öröm hogy sokan vannak ilyenek –
akiknek fontos településünk, fontos az
óvoda és iskola jövıje, akik itt akarnak élni és boldogulni, akik büszkék,
hogy településünknek ilyen iskolája
van. Sohasem hittem hogy e két település: Tiszaszentimre és Újszentgyörgy együtt ne tudjon összefogni.
Minden évben van egy osztály indítására elegendı gyermek a két településrıl. Ez nincs mindenhol így, ezért
máshonnan kell „szerezni”. Mi nem
akarunk máshonnan gyermekeket csalogatni, mi azt szeretnénk, ha a településeinken lévı családokról gyermekekrıl gondoskodhatnánk. Ez pedig
csak összefogással lehet. Mi nyitottak
vagyunk. Önkormányzatunk nevében
arra kérem Önöket, hogy mőködjenek
együtt velünk, az óvodával, és az iskolával.
Ebben az embertelen világban csak
akkor maradhatunk fenn, ha összefogunk.
Tisztelettel:
Tiszaszentimre Község Önkormányzata nevében:
Koczúrné Tóth Ibolya
polgármester
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Lezárult a 2008/2009-es tanév szorgalmi idıszaka
Hagyomány hosszú évek óta, hogy a
ballagási és tanévzáró ünnepély egy
napon, egymást követıen kerül megrendezésre az intézményünkben.
A két eseményt összekapcsolja, hogy
mindkettı lezár valamit, és valami újnak az eljövetelét jelenti. Vagy egy
évfolyam sikeres befejezését, vagy
az általános iskolai tanulmányok lezárását ünnepeljük ilyenkor.
A munkaterv készítésekor minden
tanév elején választunk egy mottót,
ami egész évre a jelmondatunk, ebben a tanévben ez így szólt:
„Jobbá akarod tenni a világot? A jó
gyökerét elıbb önmagadban keresd!
Mert ha benned nincs, akkor másba át
nem sugárzod!”
evelı-oktató munkánk a 2008/2009-es
tanévre kijelölt legfontosabb feladatait
teljesítettük. Sokszínő, izgalmas, természetesen problémáktól sem mentes
tanév áll mögöttünk. Pedagógusaink
még mindig sok-sok ötlettel, a legújabb módszertani lehetıségek kihasználásával vezetik a tanulókat a tanulmányi munkában, és minden lehetıséget kiaknáznak a tudatos és a
spontán nevelési helyzetek eredményes kihasználására. Ebben a munkában óriási segítséget jelentenek a nevelıtestülettel együttmőködı szülık,
akiknek ezúton is megköszönöm,
hogy figyelemmel kísérik gyermekük
iskolai teljesítményét, elvárásokkal
motiválják a jobb eredmények elérésére, és segítı partnereink az esetleges
konfliktushelyzetek megoldásában.
Az elmúlt tanévben a nevelés – oktatás következı területeire fektettünk
nagyobb hangsúlyt:
Bevezettük a nem szakrendszerő oktatást az 5. évfolyamon, hogy az alapkészségek fejlesztésére (szövegértés,
matematikai logika) több idı álljon
rendelkezésre.

Iskolaotthonos elsı osztályt indítottunk, amivel az volt a célunk, hogy a
kis elsı osztályosok napi terhelése
egyenletesebb legyen.

Tehetséggondozó és felzárkóztató
foglalkozásokat szerveztünk minden
évfolyamon anyanyelv és matematika
tantárgyakból, hogy a differenciált képességfejlesztést ilyen módon is segítsük.

A tanulók minden tanítási órán kaptak
szövegértési és a logikus gondolkodást fejlesztı feladatokat, hogy az
önálló tanulásuk eredményesebb legyen.
A betervezett rendezvényeket, programokat megvalósítottuk, tanulóink
számtalan versenyen vehettek részt,
túrázásra, kirándulásra, színház- és
mozilátogatásra volt lehetıségük, a
teljesség igénye nélkül említettem a
néhány példát
Eredmények:
A búcsúzó 8. osztály továbbtanulási
mutatói : Ebben a tanévben 27 diák
fejezte be a 8. évfolyamot.
Általános gimnáziumba jelentkezett
és nyert felvételt: 7 fı
Szakközépiskolába 11 fı
Szakmunkásképzıbe: 8 fı
Az „Arany János Tehetséggondozó
Program” keretében folytathatja középfokú tanulmányait 2 tanulónk.
Sok sikert kívánok a következı iskolában!
Az egyes osztályok tanulmányi eredményei:
4. ..............4,31
5. ..............4,12
6.a ............3,96
6.b.............3,05
7.a .............3,76
7.b.............3,1
8. ..............3,26
Iskolánk tanulmányi átlaga: 3,65
Évismétlésre nem köteleztünk egyetlen tanulót sem, augusztus hónapban
osztályozó vizsgát tehet: 4 fı.
A legszorgalmasabb, legeredménye-

sebb tanulóink jutalmazása a hagyományokhoz híven név szerint történt.
Jöjjenek hát, akikre büszkék vagyunk,
mert kiváló teljesítményükkel kiérdemelték, hogy az egész község megismerje ıket.
Mindenek elıtt a 8. osztályosok jutalmazására került sor, ık 8 éven keresztül voltak a diákjaink, sokoldalúan
megismertük ıket, sok közös emlékünk van a jól vagy éppen kevésbé jól
végzett munkájukról, de egy biztos,
ismerjük minden egyes nyolcadikosunk értékeit, pozitív emberi tulajdonságait, és tudjuk, hogy megérdemelten
vehették át könyvjutalmukat.
Tóth Angéla
Újj Gabriella
Molnár Olivér
Sztrutinszky Bettina
Bari Bianka
Pacskó Ferenc
Varga Evelin
Gyarmati Tamás
Sıtér Nóra
Ágoston Aranka
Bana Ágnes
Kálmán Bernadett
Oklevéllel jutalmaztuk a következı 8os tanulókat közösségi, sport vagy
egyéb területen nyújtott jó teljesítményükért:
Molnár Vivien
Bodnár András
Kiss István
Székely Bernadett
Baksi Tibor
Pap János
(Folytatás a(z) 7. oldalon)
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(Folytatás a(z) 6. oldalról)

1-3. osztályig szövegesen értékeljük a
gyerekek tanulmányi munkáját az
egyes tantárgyakból. Kiváló tanulmányi eredményükért vagy példamutató
magatartásukért könyvjutalomban részesültek az elsı osztályból a következı kisiskolások:
1. Hamar Vivien
2. Molnár Júlia
3. Simon Ivett
4. Pacskó Zsófia
5. Gyarmati Alex
A 2. osztály legjobbjai voltak a
2008/2009-es tanévben, ezért könyvjutalomban részesültek:
1. Kiss Mercédesz
2.Kerepesi Gergı
3.Szők Dorottya
4.Boros Tamás
5.Csordás József
A 3. osztály tanulói közül ajándékkönyvvel díjaztuk a következı tanulók egész éves kiemelkedı munkáját:
1.Jákó Mónika
2.Postás Petra
3.Gyulai Fanni
4.Koós Andrea
5.Domokos Adél
6.Gacsal Gergely
7.Bódi Brigitta
8.Sípos Vivienn
9.Kabai László
A 4. osztályban a tanév végén osztályzattal történik a gyermekek értékelése.
Kitőnı vagy jeles tanulmányi eredményt ért el, ezért jutalomkönyvet kapott:
Tóth Csaba
Salánki Alexandra
Kiss Balázs
Réti Genovéva
Sári János
Szöllısi Evelin
Fekete László
Kiss Gyöngyvér Ibolya
Fehér Zalán
Tóth Tamás
Teljesítményükhöz gratulálunk, további sikereket kívánunk!
A felsı tagozaton azoknak a teljesítményét, akik a tanulmányi munka, a
közösségi élet, a sport vagy az iskolai
élet bármely területén kimagasló teljesítményt nyújtottak, alapítványunk segítségével szintén könyvjutalommal
díjaztuk:
Az 5. osztályosok közül
Szivák Judit
Vizi Angelika
Pacskó Bence
A 6.a osztályos

1.Bekecs Máté
2. Rácz Kitti
A 6.b osztályos
1. Gyıri Imre
A 7. a osztályból:
1. Bíró Barbara
2. Szők Nikolett
A felsı tagozaton a jeles és a kitőnı
tanulók „ A tiszaszentimrei gyermekekért” alapítvány pénzjutalmát vehették át.
Jeles tanulmányi eredményéért 4000
Ft-os pénzjutalomban részesült 7 diákunk:
Faghiura Alexandru 5. o.
Nagy Alexandra 5. o.
Bekecs Máté 6.a
Bari Bianka 8.
Molnár Olivér 8.
Pacskó Ferenc 8.
Sztrutinszki Bettina 8. osztályos tanuló.
Kitőnı tanulmányi eredményükért,
szorgalmukért 6000 Ft-os pénzjutalmat kapott 5 fı:
Sós Emese 5.
Szivák Judit 5.
Vizi Angelika 5
Molnár Fanni 6.a
Gyulai Szandra 6.a osztályos tanuló
A tanulmányi és egyéb versenyeken a
megyei fordulóban az elsı tíz helyezés valamelyikét elérı diákoknak
5000 Ft-os pénzjutalmat ítél meg az
alapítvány kuratóriuma.
Ebben a kategóriában a következı tanulók pályázhattak mert elıkelı helyezést értek el, öregbítve ezzel iskolánk hírnevét is:
Molnár Fanny 6.a osztályos tanuló a
megyei informatika verseny 5. helyezettje volt. Felkészítı tanára: Eszenyi
Beáta tanárnı
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Ludescher Márk 7. a osztályos tanuló
ugyanezen a versenyen 5. helyezettként végzett. Felkészítı tanára:
Eszenyi Beáta.

A Bendegúz alapítvány országos és
határon túlra nyúló anyanyelvi versenyén a megyei fordulón Molnár
Fanny 6. a osztályos tanuló 4. helyezéséért jár a pénzjutalom. Felkészítı
tanára: Kunné Végh Etelka

A „Teszem, veszem, vállalkozom”
címmel meghirdetett verseny megyei
fordulóján Bari Bianka 8. osztályos
tanuló 6. helyezett lett, sıt közönségdíjban is részesült. Segítséget osztályfınökétıl, Kéri Piroskától kapott.

Kiváló sportteljesítménnyel dicsekedhet Székely Barbara 5. osztályos tanuló, aki a háromtusa verseny megyei
fordulóján 2. helyezést ért el.
Felkészítı tanára: Szoboszlai Sándor.
Büszkék vagyunk a teljesítményükre,
további sikereket, eredményes munkát
kívánunk!
Ebben a tanévben újra országos eredménnyel dicsekedhet két diákunk:
Molnár Fanny 6. a osztályos tanuló a
Kálti Márk történelem verseny országos döntıjébe jutott, így azzal büszkélkedhetünk, hogy a mi iskolaközösségünk tagja az ország 8. legjobb 11
éves történésze. Az országos döntıbe
jutást, és az ott elért 8. helyezést a
kuratórium
8000 Ft – os pénzjutalommal díjazta.
Felkészítı tanára Kunné Végh Etelka,
akinek tehetséggondozó munkájáért
elimerésem fejezem ki.
Gratulálunk, és további sikereket kívánunk Fannynak. Ezúton szeretném
megköszönni édesapjának, Molnár
Lajosnak, hogy a versenyre történı
utaztatásba besegített.
Hosszú évek óta ismert a kistérségben
sıt azon túl is egy 5. osztályos tanulónk neve, aki szavalataival vívta ki
az ismertséget. Szivák Judit ebben a
tanévben is megnyert minden kistérségi versenyt a saját kategóriájában,
sıt egy nem csak iskolásoknak szervezett versenyen is megyei döntıs
lett. Az „Anyám fekete rózsa” címő
verseny megyei döntıjén kimagasló
mővészi teljesítményt nyújtott, elsı
helyezést ért el, így az országos döntıbe jutott, ahol helytállásával újra bizonyított. Az alapítvány kuratóriuma
8000 Ft-os pályadíjban részesítette.
(Folytatás a(z) 8. oldalon)
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(Folytatás a(z) 7. oldalról)

Felkészítıje évek óta az édesanyja,
Szivák Gyuláné, munkájukhoz gratulálunk, és kívánjuk, hogy a befektetett
energia a következı években is hozza
meg a gyümölcsét!
Természetesen minden elért eredményben benne van nem csak a tanulók, pedagógusok, hanem a szülık
munkája, tanuláshoz, az iskolához való hozzáállása is. Sokat segítenek ık
abban, hogy iskolánk értékrendje
megmaradjon, stabil, megingathatatlan legyen, és ehhez az értékrendhez
igazodjon minden tanulónk.
Hálásak vagyunk a szülıknek, akik
segítik a munkánkat, együttmőködnek
a nevelıtestülettel, mert a gyerekek
érdekét, jövıjét tartják szem elıtt.
Megköszönjük az egyenes, nyílt bírálatokat, véleményeket, mert ha rámutatnak a problémákra, orvosolni tudjuk azokat. Tudniillik ugyanaz a célunk: boldog gyermekkor biztosítása,
tudás átadása, minél jobb eredmények, osztályzatok elérése, de azt is
tudomásul kell venni, hogy csak olyan
ötösöket, négyeseket adunk, ami mögött valóban van befektetett energia,
tanulmányi munka, vannak ismeretek,
képességek, tudás.
Ez a szülık elvárása is, és mi igyekszünk a szülıi elvárásoknak megfelelni, természetesen a közoktatást szabályozó törvényeknek, rendeleteknek is
megfelelve.
Megköszönöm az elballagott 8. osztály szülıi közösségének munkáját.

Szerény ajándékkal búcsúztunk el a
szülıi munkaközösség tagjaitól:
Baksiné Fekete Nórától, Székely
Imréné Etelkától, Ladányi Arankától .
A hosszú évek fáradozásaiért, a sok
segítségért, a sikeres rendezvényekért,
farsangokért, diszkókért a gyerekek is
hálásak.
Hálásak vagyunk minden segítségért,
akár erkölcsi, akár anyagi támogatásról legyen szó. Legfıbb támogatónk a
polgármesteri hivatal, a helyi önkormányzat, a polgármester asszony, segítségükkel például ingyenes kirándulásra mehettek az alsó tagozatos gyermekek a gyermeknap alkalmából
Nyíregyházára a Vadasparkba. Erre a
kirándulásra közel 130.000 Ft – ot
kaptunk az önkormányzattól. Ugyanakkor játékos vetélkedıre hívtuk a felsıs tanulókat szintén a gyermeknap
alkalmából, a vetélkedı díjazására
40.000 Ft-ot szavazott meg a képviselıtestület. Tanulóink nevében ezúton
is megköszönöm, hogy segítenek az
iskolai élet színesebbé tételében. A
tiszaszentimrei gyermekekért alapítványt 100.000 Ft-tal támogatták, és a
tanulók nyári táborozásához 400.000
Ft-tal járulnak hozzá.
Nevelımunkánkban évek óta nagy segítséget jelentenek a tiszafüredi Fekete László Zeneiskola pedagógusai: Dr.
Szalai Miklósné Valika és Taraszov
Oleg, akik a gyerekek zenei neveléséhez hangszeres oktatással járulnak
hozzá.
A Pátria Alapfokú Mővészetoktatási

Létezik ilyen is!
Évek óta megrendezésre kerül az SM
(Sclerosis Multiplex) betegeknek
szervezett, „Kis Kézügyességi Olimpia”!
Ebben az évben a magyarországi képviselet is részt vett Szlovákiában, egy
háromnapos ingyenes találkozón illetve megmérettetésen.
Ide minden SM beteg nevezhetett,
akinek tehetsége van bármilyen kreatív munkához.
A Jász Nagykun-Szolnok megyei SM
Egyesület szervezésében természetesen az Országos Szövetség segítségével ez év áprilisában kis falunkból is
kijuthatott Balogh Istvánné (Jutka),
aki a magyar csapat egyik tagja lehetett, és három szép napot eltölthetett

Szlovákiában.
İ a gipszkép és a hőtımágnes készítésében jeleskedett, és a csapattagokkal elhozták a különdíjat, a II. illetve a
III. helyezést is ebben a kategóriában.
Természetesen volt itt batikolás, horgolás, kötés, és ki miben nevezett be
az Olimpiára.
A résztvevık számára nyilván nem a
dobogó valamelyik foka volt a cél, hanem az a nagyszerő emberi érzés,
hogy lehetıséget kaphattak a képességeik megmérettetésére.
Köszönet mindazoknak az embereknek, akik ezt lehetıvé tették, és élményekben gazdaggá tették ezt a három napot.
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Intézmény néptánctanárai Nagy Csaba
és Nagy Csabáné a néptáncra járó
gyerekek mozgáskultúrájának fejlesztésével fokozza munkánk hatékonyságát.
A református egyház részérıl Csipes
Anikó lelkésznı fogja össze és készíti
fel az életre a hittanra járó tanulókat.
A gyermekjóléti szolgálat részérıl
Ráczné Csajbók Csilla minden jelzést
követıen azonnal intézkedik, ha a
megoldásra váró probléma az ı kompetenciája.
Bármikor számíthatunk Dr. Koczok
Sándorné védını segítségére.
Megköszönöm munkájukat, támogatásukat.
Azt kívánom még kihangsúlyozni,
hogy mekkora csapatmunkára és
együttmőködésre van ahhoz szükség,
hogy az iskolában színesen, érdekesen
és viszonylag zökkenımentesen teljen egy tanév. Sok-sok ember szoros
és ugyanazt a célt szolgáló együttmőködése biztosítja, hogy a pedagógiai
programunkban és a tanév munkatervében megfogalmazott célokat meg
tudjuk valósítani. Minden segítı helyi
szervezetnek, minden támogatónknak
erıt, egészséget, sikereket kívánunk,
és azt, hogy a következıkben se változzon jó kapcsolatunk.
Minden munkatársamnak és diákunknak kellemes, felüdülést hozó nyári
szünidıt kívánok!

Gyólai Istvánné
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A NYUGDÍJAS EGYESÜLET ÉLETÉBİL
A nyugdíjkorhatárt elérve, sokan abbahagyják az aktív pénzkeresı munkát. A felszabaduló idıt hasznosan el
lehet tölteni, akár az unokákkal akár a
társadalomban. Meg kell küzdeni
közben a romló egészséggel, és a jellemzıen alacsony nyugdíjjal. A
Tiszaszentimrei Nyugdíjas Egyesület
valamennyi tagja példa értékő hozzáállásával, segítségnyújtásával sokat
tesz azért, hogy ez az egyesület immáron 16. éve ilyen kiválóan mőködik.
Sorolhatnánk rendezvényeiket, melyek mindig jó hangulatban, jól szervezetten zajlanak. A környezı települések nyugdíjas klubjaival szoros a
kapcsolatotuk, szívesen tesznek eleget
egymás meghívásainak. Köszönhetı

ez az aktív társadalmi élet a civil csoport vezetıségének, önkormányzatunk
odafigyelı segítségnyújtásának, és az
egyesület minden egyes tagjának.
Legutóbbi összejövetelükre
Újszentgyörgyön a felújított közösségi házban került sor, ahol a helyiek
érezhetı szeretete mellett, az ízletesen
elkészített marhapörkölt, és az éjszakába nyúló vidám énekszó vitt életet a
csendes településre. Bízunk abban,
hogy ez a fiatalos lendület még további tartalmas éveket, szórakoztató
programokat tartogat az Egyesület valamennyi tagja számára.
„ az élet szép, Tenéked magyarázzam?” (Heltai Jenı)
Domokosné Bari Ildikó

Itt van a várva várt VAKÁCIÓ!
Melyre sok diák már régóta vágyott.
Nem kell korán kelni, iskolába menni,
tanulni….. A diákoknak nagyon jó,
de sok szülıt aggodalommal tölt el,
hogyan tölti el szabadidejét gyermeke
a vakáció ideje alatt. Mővelıdési Házunk ebben szeretne a szülık és a
gyerekek segítségére lenni. a II.
NYÁRI SZENTIMREI ALKOTÓ
TÁBOR megrendezésével, melynek
nem titkolt célja, hogy hagyományt
teremtsünk. Ezzel is elısegítve, hogy
érdeklıdési körüknek megfelelı programokban válogathassanak a gyerekeink. Mővelıdési Házunk nyitott a további ötletek, programok megvalósítására, örömmel vesszük a szakemberek és a szülık segítségét.
Virág Veronika, a Támogató Szolgálat, a Református Egyház, a Családsegítı Szolgálat, a Gyermekjóléti Szolgálat, az Abádszalóki Rendır Örs, a
helyi Óvoda összefogásával és önzetlen segítségével kezdıdik a program
július 1-én. A könyvtárlátogatásra és
az internet használatra a nyári idıszak
alatt is lehetıség van a Mővelıdési
Ház nyitvatartási idejében: 8-17 óráig.
TERVEZETT PROGRAMJAINK:
Minden héten, szerdán, csütörtökön és
pénteken, kézmőves foglalkozások,
játszó-ház, sport és szabadidıs programok várják a gyerekeket.

Július 1.
Tábornyitó gyalogtúra
Július 2.
Szociális földprogramos játszóház
Helye: Gyermekjóléti Szolgálat
Július 3.
Játszóház
Helye: Mővelıdési Ház
Július 8.
Kézmőves foglalkozás
Helye: Mővelıdési Ház
Július 9.
Szociális földprogramos játszóház
Gyermekjóléti Szolgálat
Július 10.
Egész napos program az Abádszalóki
Rendır Örs vezetésével
- KRESZ tanfolyam és kerékpárverseny délelıtt
- Drog- és bőnmegelızési délután és
fegyverbemutató
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A MOZGÁS ÖRÖME

Kitartóak a tiszaszentimrei lányokasszonyok!
A Mővelıdési Házban továbbra is heti
két alkalommal esténként összejön a
mozogni vágyó kis társaság, és jókedvően, kitartóan tornáznak. Gacsalné
Lakatos Erika vezetésével. Vidáman
és testet-lelket felüdítı tornával telik
az este. Minden hétfın és pénteken
19 órakor örömmel várjuk a hozzánk
csatlakozni vágyókat.A mozgásnak
így csoportosan megvan a maga varázsa, mindenkit nagy szeretettel várunk, hogy részese legyen az egészséges életmódra vágyó kis csapatunknak.
Mővelıdési Ház

Július 15.
Kézmőves foglalkozás
Helye: Mővelıdési Ház
Július16.
Szociális földprogramos játszóház
Helye: Gyermekjóléti Szolgálat
Július17.
Játszóház
Helye: Mővelıdési Ház
Virág Veronika neve már ismerısen
cseng a táncot kedvelık és mővelık
között. A II. nyári alkotó tábor keretein belül különbözı táncokkal ismerkedhetnek meg a tábor résztvevıi.
Augusztus 5.
Kézmőves foglalkozás
Hely: Mővelıdési Ház
Augusztus 6.
Szociális Földprogramos játszóház
Helye: Gyermekjóléti Szolgálat
Augusztus 7.
Játszóház
Helye: Mővelıdési Ház

Hittan –Tábor augusztus 10-14.
Csipes Anikó református lelkész
szeretettel várja nem csak a hittanos gyerekek jelentkezését, változatos programokat, játékokat kínálva a jelentkezıknek. A részletes napi programokat plakátokon hirdetjük. Figyeljétek a hirdetéseket! A szervezık elképzelései szerint, a gyermekek alkotásaiból,
programjaikról kiállítást és mősort szeretnének létrehozni egy gálamősor keretein belül.
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Református
Családi Nap
Csodálatos jó idıben és egy kellemes,
együtt töltött napban volt részünk
2009. június 14-én a Református
Templomban, majd a parókia udvarán. Immár második évben, hittanos
évzáróval egybekötött Családi Napot
tartottunk. Az Istentisztelet a szokott
idıben, 10 órakor kezdıdött, hittanosaink kedves énekükkel és rövid elıadásukkal járultak hozzá a családias
hangulatú alkalomhoz. Egész éves
munkájukért a kitartó résztvevık
ajándékot is kaptak.
Majd átvonultunk a parókia udvarára,
ahol már javában fıtt a bográcsban a
slambuc. A gyerekek különbözı játékokkal kis meglepetésekért bizonyíthatták ügyességüket, a felnıttek pedig
vidám beszélgetéssel töltötték az idıt.
Hálásak voltunk Istennek, hogy a finom ebéd és a desszert elfogyasztása,
és minden ajándék begyőjtése után
mindenki jó hangulatban, elégedetten,
egy kellemes élménnyel gazdagodva
térhetett haza.
A naphoz nagyon sokan hozzájárultak, akár imádságban, akár anyagi támogatással, vagy étellel-itallal, amiért
ezúton is Isten áldását kérem rájuk!
Csipes Anikó lelkész

Tik –Hírek
Megalakult az ifjúsági klub
Tiszaszentimrén. Örömmel
adjuk hírül, hogy az ifjúsági
klub által beadott pályázatot
befogadták. Várjuk a pozitív
elbírálást. Fiataljaink kéthetente összejönnek a Mővelıdési Házban, és beszélgetéssel, szórakozással, fızéssel
tartalmasan töltik szabadidejüket. Tervezik a jövıt, különbözı programokat szerveznek,
melynek pozitív hatása van
a
közösség fejlesztésében,
építésében. Jó kapcsolatok,
barátságok alakulnak ki, oda
figyelnek egymásra. Érzik,
hogy tartoznak valahová, és ez
biztonságot ad számukra. Sok
sikert kívánunk a további
munkájukhoz!

V . É V FO LY AM , 2 . S Z ÁM

2 0 0 9 . J Ú LI U S

KEDVES TISZASZENTIMREI ÉS
ÚJSZENTGYÖRGYI LAKÓTÁRSAK!
Önkormányzatunk azon igyekezete,
hogy közterületeinket, közútjainkat,
rendben tartják, és igényesen szépítik,
nagy örömmel tölt el bennünket, itt
élı embereket.Az igényesen formált
és rendben tartott környezetünkön keresztül az ezen dolgozó emberek
iránti bizalmat erısítjük, közben munkahelyek teremtıdnek, amely a biztosabb megélhetést segíti elı a foglalkoztatottak körében.
A tiszta szép
környezet minısíti a települést, ezért
nagyon fontos hogyan fogadjuk az
idelátogatót, milyen képet adunk magunkról. Legyen célunk a virágos,
tiszta Tiszaszentimre!A kulturált, környezetbarát vendégváró település szép
kialakításának elısegítése az életminıség javítása, a hagyományos virág-

kultúra felélesztése és kiteljesítése,
annak érdekében, hogy ne csak az idelátogató vagy átutazó turista gyönyörködhessen a rendezett virágos településben, hanem mi is, a nap mint nap
itt élı tiszaszentimrei és újszentgyörgyi lakosok.Arra szeretném kérni
az itt élıket, hogy ırizzük meg és tegyünk is azért, hogy a rólunk kialakított pozitív kép megmaradjon, ezért
ne csak a közterületünkön, hanem a
lakásaink elıkertjén, udvarán is még
több virág és növény pompázzon. Hiszen ez nemcsak másnak, de nekünk
is szemet gyönyörködtetı látvány,
ami megéri a befektetett munkát.
Domokosné Bari Ildikó

KELL AZ ENERGIA????
Jó kérdés! Persze, hogy szüksége van
rá gyereknek, felnıttnek egyaránt. De
nem energiaital formájában! Megütközve tapasztaltuk az iskolában, hogy
a legkisebbek is nagy „tételben” vásárolják és fogyasztják a különbözı
energiaitalokat, amitıl természetesen
felpörögnek, és nem egy alkalommal
emiatt kerültek összetőzésbe az osztály- vagy iskolatársakkal, vagy éppen
az órát tartó nevelıvel. Ma, amikor
bárki utánanézhet, hogy milyen anyagokat, milyen mennyiségben tartalmaznak ezek a szomjoltók, óriási felelı tlenségnek tar to m, h o g y a
gyerekekek szülıi engedéllyel vagy a
szülık oda nem figyelése miatt károsíthatják ezekkel a szervezetüket.

Gondolják csak végig, hogy az egészségtelen, mozgáshiányos életmódjuk
mellett még teljesen felesleges vegyi
anyagokkal is bombázzák egyébként
sem erıs immunrendszerüket. Ne a
reklámok és a „divat” irányítsa a vásárlásunkat, amikor a gyerekekrıl van
szó, az ı szívüknek, az egész szervezetüknek másra van szüksége.
Szerencsére nagyon sok anyuka van,
aki reggel készített teával engedi iskolába a gyermekét, arra nevelve ezzel,
hogy napközben sokat igyon, mert a
folyadékra valóban nagy szüksége
van a diákoknak. İk jóízően kortyolgatják is egész délelıtt az otthonról
magukkal hozott nedőt. Egészségükre!

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

