VI. évfolyam, 1. szám 2010. április

Önkormányzat hírei
A 2010-es esztendő a költségvetés elkészítésével kezdődött, melyet a testület 2010. február 25-én fogadott el.
Az önkormányzat ez évi költségvetési
és pénzügyi tervének főbb számadatai:
Bevétel: 488 millió 203 ezer Ft, ez 86
%- ban fedezi a kiadásokat, ezért a
működéshez szükséges 66 millió 999
ezer Ft pótlására pályáznunk kell.
A forráshiány növekedésének okai:
− Az állami támogatás 20 %-kal csökkent.
− A dologi kiadások infláció miatti
növekedésére nem nyújt támogatást
a központi költségvetés (4 %-os az
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infláció).
− Csökkentek az intézményeink normatívái.
− Csökkent a lakosságszám, a gyermeklétszám, ezért kevesebb az állami támogatás.
− Sajnos adóbevételeink pedig nem
nőnek.
Intézményeinket, melyek társulásban
működnek, jelentős mértékben támogatni kell:
Az óvodai társulást 8,2 millióval, a
szociális intézményi társulást 20,3
millióval, az iskolai társulást 28,1
millióval.
Közel 10 millió forintot „visznek”
máshová azok a tiszaszentimrei és
újszentgyörgyi tanulók, akik nem
Tiszaszentimrére járnak. Sajnos a
tanulókért való harc ma már pénzügyi
kérdés. Hisszük, hogy ezt egyre több
szülő jól látja. Minden szülő a legjobbat akarja gyermekének. Természetes,
ha megpróbálja, hogy máshol hátha
jobb. Ez arra is jó, hogy rájöjjön mindenhol van probléma, és hogy van annak előnye is, ha itthon van a gyermek Tiszaszentimrén.
Nyugodtan hozzák vissza gyermekeiket, ha így látják, az iskola, a pedagógusok, a gyermekek és a szülők örömmel fogadják, és visszavárják gyermekeiket és Önöket! Biztosak lehetnek
abban, hogy gyermekeiket soha semmilyen hátrány nem fogja érni, Önöket pedig a legnagyobb tisztelet illeti
érte.
Jelenlegi pénzügyi helyzetünk:
− Fejlesztési hiteltartozásainkat teljes
egészében kiegyenlítettük.
− Rövidlejáratú hitelünk 13 millió Ft
(25 millió Ft-ot örököltünk).
− Folyószáma hitelkeretünk 20 millió
Ft, ebből 2,5 milliót vettünk fel.
− Szállítói számlatartozásunk 3,5 millió Ft.

A Képviselő-testület minden civil
szervezet, alapítvány, valamint a
Tiszaszentimrei Sportegyesület és
Polgárőr Egyesület részére megszavazta a kért támogatást működésükhöz.
Az állam azon családokat, ahol a
gyermekek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak, támogatja. Ezért azon gyermekes családok
részére, akik e támogatásra nem jogosultak, a szeptemberi tanévkezdéshez
iskolakezdési támogatást nyújt.
Az önkormányzat 2010. évi költségvetési és pénzügyi tervét a fejlesztési
elképzeléseket Újszentgyörgy lakossága 2010. március 4-i falugyűlésen,
Tiszaszentimre lakói 2010. március
17-i falugyűlésen ismerhették meg.
Mindkét településen telt ház fogadta a
testületet.
Köszönjük észrevételeiket, jobbító
szándékú javaslataikat, az együtt
gondolkodást és a tenni akarást!
2010. április 28-tól novemberig lehet
beadni a szennyvízpályázatokat.
Véglegesnek tűnik a tisztítótelep és
tisztított szennyvíz elhelyezésének a
helyszíne: a falutól 1 km-re tervezzük.
A szennyvízpályázat beadása előtt újra össze kell hívni a lakosságot, hogy
a szakemberek adják meg a választ
kérdéseinkre.
Két dolog biztos: a pénzét, bármenynyit fizetett is be valaki, 30 % plusz 3
%-os kamattal kapja vissza, ha nem
valósul meg a beruházás 2013-ig.
A pályázatot akkor adjuk be, ha a lakosság 75 %-a támogatja.

A VOLÁN eleget tett az önkormányzat és az Önök kérésének és 2010.
március 16-tól módosította a MENETRENDET az alábbiak szerint:
KARCAGRÓL INDULÓ JÁRATOK: Karcag VASÚTÁLLOMÁSRÓL indul (a korábban az autóbusz
állomásról induló) két délutáni járat: +
1450, M 16oo. ÚJ JÁRAT: Karcag
VASÚTÁLLOMÁSRÓL M 2050 órakor
(Folytatás a(z) 2. oldalon)
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(Folytatás a(z) 1. oldalról)

TISZAFÜREDRŐL AUTÓBUSZ
ÁLLOMÁSRÓL INDULÓ ÚJ JÁRATOK: i 1315, P 2100
A módosításokat 3 hónap (június 30ig) PRÓBAIDŐVEL vezette be a Volán. A járatokat akkor üzemeltetik tovább, amennyiben az utasok igénybe
veszik ezt a szolgáltatást.
Kérünk mindenkit, hogy utazásaik során vegyék igénybe a közösen elért új
illetve módosított járatokat!
Koczúrné Tóth Ibolya
polgármester

Télűző
Vigasság!
Ismét összefogásunkat bizonyítottuk
egy februári szombaton, amikor egy
vidám délutánt tölthetett együtt a falu
apraja-nagyja. A Tiszaszentimre Népművészetéért Alapítvány, a helyi Művelődési Ház és a Kunhegyesi Közművelődési Intézmény szervezésében,
a nyertes „Tengertánc” pályázatnak
köszönhetően 2010. február 27-én, 15
órától tartottuk meg a télbúcsúztató
rendezvényünket.
Kézműves foglalkozás keretében ékszerkészítőket megszégyenítő gyűrűk
és karkötők, csuhéból készült bábuk
és egyedi jellegű szalma kokárdák kerültek ki az ügyes gyerekek és szüleik
kezei közül.
A Megyei Művelődési Intézethez benyújtott nyertes pályázatunknak köszönhetően a szolnoki Sodrás népzenei együttes 2 órán keresztül húzta a
talpalávalót, fergeteges hangulatot teremtve, bevonva a délután folyamán
összegyűlt, mintegy 150 fős közönséget. A táncban és kézműveskedésben
megfáradt résztvevők a helyi nyugdíjas egyesület tagjai által készített ízletes fánkkal csillapíthatták éhségüket.
Fáradtságos munkájukat ezúton is köszönjük, aktív részvételükre a további
rendezvényeinken is számítunk.
Bízunk abban, hogy a jövőben is hasonló jó hangulatú programokat biztosíthatunk.
Domokosné Bari Ildikó
Kálmánné Demjén Mária
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Anyakönyvi hírek
Halálozás:
Mező Lászlóné Ballók Anna (1927.)
Samu-kastély – 2009. 12. 13.
Láng István Tamás (1947.) Hatház út
26. – 2009. 12. 16.
Zám Lajosné Tóth Erzsébet Mária
(1920.) Sugár út 34. – 2010. 01. 24.
Vadász Rozália (1928.) Samu-kastély
- 2010. 02. 07.
Susányi Jánosné Kállai Erzsébet
(1923.) Kossuth út 21. – 2010. 03. 03.

Valentin György Jenő (1937.) Kör út
20. – 2010. 03. 04.
Szabó Bálintné Detki Erzsébet (1916.)
Kölcsey út 9. – 2010. 03. 20.
Végh Sándor (1960.) Petőfi út 7. –
2010. 04. 19.

Házasságkötés:
1. Tóth Sándor – Balogh Annamária
(Széles út 1.) – 2009. 12. 12.
2. Simon Bertalan – Szabó Bernadett
(Rigó út 4.) 2010. 04. 16.

Tiszator böllérfesztivál 2010
A 2010-es Böllérfesztiválra idén március 12-14. között került sor
Abádszalókon, ahol a hagyományokhoz híven Tiszaszentimre is képviseltette magát, immár 4. alkalommal.
Idén Tóth József ragadott böllérkést a
szentimreiek képviseletében, kinek
ezúton is köszönjük munkáját.
Bátran elmondhatjuk, hogy minden
eddiginél több látogatóval büszkélkedhetett a rendezvény a zord időjárás
ellenére is.
A készülődés, szervezkedés már hetekkel a rendezvény előtt elkezdődött.
Ebben a nem kis feladatban szinte egy
emberként mozdult meg a falu lakossága.
Eljött a nagy nap, s a készülődést tett
követte. Lelkes csapatunknak köszönhetően ment minden, mint a karika-

csapás. Ügyes kezek dolgozták fel a
sertést, talpraesett asszonyok, lányok
sütöttek, főztek, s már reggel szívesen
kínálták a házi pálinkát, forralt bort,
és a pogácsát a vendégeknek.
A szabadban sült pecsenye illatának
köszönhetően a tiszaszentimrei porta
hamar megtelt. Nagy sikere volt a töltött káposztának, a töltött oldalasnak,
a sült hurkának, sült kolbásznak és a
„szentimrei májas pogácsának” is. A
finomságok egy-kettőre elfogytak.
Lelkes kis csapatunk sokat tett azért,
hogy ez a nap jól sikerüljön.
Köszönjük a tiszaszentimrei résztvevőknek, hogy jelenlétükkel is támogatták a falujukat, hogy összefogásukkal elősegítették községünk jó hírnevének öregbítését.
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Ünnepek az Idősek Otthonában
Van valami az ünnepekben, ami az
embereket magukkal ragadja. Legyen
az Karácsony, március 15., vagy éppen időszerűen, a Húsvét ünnepe.
Minden egyes ünnepnek megvan az
egyedi, sajátos varázsa, amelyet ha
teljes szívvel élünk át, az ünnep, valóban ünnep, és nyújt nekünk valami:
meglepetésszerűt, szeretetteljest - ha
az Karácsony, - valamit ami büszkeséggel tölt el - ha az március 15., - és
valamit, ami szintén újraéleszteni próbálja bennünk az egymás iránti törődést és tiszteletet. Bár sokan beszélnek széthúzásról manapság, s hogy az
emberek rosszindulatúak, számomra
jó érzés mégis megtapasztalni ennek
az ellenkezőjét is. Tiszaszentimre, nagyon sokat jelent nekem, hiszen itt nevelődtem fel, itt töltöttem a gyermekkoromat, és ide húzott vissza a szívem
újra. Ugyanúgy, mint az ünnepekben,
Tiszaszentimrében is van „valami”:
meglepetésszerű, szeretetteljes, valami ami büszkeséggel tölt el, és
„valami”, ami kiváltja bennünk az
egymás iránti törődést, és tiszteletet.

Legyen szó bár az itt élő emberekről,
intézményekről: és persze, munkahelyemről, az Idősek Otthonáról is. S
bár sokszor a felszín nem ezt mutatja,
mégis itt vagyunk, mert szeretünk itt
élni. Tiszaszentimréhez tartozik az
Idősek Otthona is, a Samu kastély.
Valahányszor elkezdem a reggeli
munkát, minden nap, úgy szólnak
hozzám az itt élő emberek, hogy érezzem, odatartozom. Én is hasonlóképpen cselekszem. Fontos az, hogy az
ember érezze, tudja, hová tartozik,
honnan jött, mert csak ha ezt tudja, és
megbecsüli, csak ekkor fogja tisztán
látni, hogy hová is tart, és megtalálni
a helyes utat. Az ünnepek, nemcsak
azért értékesek, mert ezáltal ápolhatjuk a hagyományainkat, hanem mert
alkalmat adnak nekünk arra, hogy törődjünk egymással, tiszteljük egymást. A Húsvét sem azért fontos, mert
ezen ünnep része - vallási jellegén kívül -, a locsolkodás. Nem ezért fontos.
A régi hagyományokat bár megőrizni
kívánjuk és tudjuk, hogy ez a szokás,
egyedülálló a világon, egyetlen más
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nemzet múltbeli hagyományaiban és
jelenlegi szokásrendszerében sem lelhető fel-, egyedien magyar népszokásról van szó. Amiért mégis fontos, az
valójában az, hogy lehetőséget adhat
az összetartozás, az emberi törődés, és
egymás iránti tisztelet kifejezésére.
Ezért is tartjuk fontosnak az ünnepi
hagyomány ápolását, továbbörökítését
az elkövetkező generációk számára.
Az Idősek Otthona közösségében,
mind a lakók, mind az itt dolgozók részéről, egy olyan közösség alakult ki,
amelyik igényt tart az egymás iránti
törődésre, tiszteletre. Erre kínált kiváló alkalmat tehát számunkra ismét a
Húsvét ünnepe, melyet hosszas készülődés előzött meg. Az idős asszonyok,
a férfiaknak készítettek ajándékokat:
színes papírkartonból nyuszi formájú
tojástartókat.
A férfiak pedig locsolóverseket kaptak, hogy azt szépen begyakorolva adják majd elő a húsvéti locsolóünnepségen, melyet, Húsvét előtt, április 1-én tartottunk meg, a délelőtt folyamán.
Rózsa Erzsébet
foglalkoztatás-szervező

2010. a „nagy változások éve” az Idősek Klubja életében
2010. mivel páros év, sokak szerint a
változások éve, mások véleménye által szelídebb, mint az előzőek, és ezért
bizakodóan nézünk vele szembe.
Klubunkban új kezdeményezés éve
ez, ez a kezdeményezés a
„Nagymama program”. Ez a programsorozat, mely az egész 2010-es évre
kiterjed, a Református egyház, és a
helyi idősek klubja közti együttműködésen alapul, bevonva az Ady Endre
Művelődési Házat is. Programok célja
az Idősek klubja és a helyi gyerekek
egy csoportja közt kiépíteni egy több
generációs együttműködést, mely segíti egymás megismerését, és elfogadását. Ez a gyermek közösség a helyi
amatőr csoport a Hétszínvirág tánccsoport, melyben igen eltérő életkorú
gyermekek vannak. Azért esett Ő rájuk a választás, mert az időseket ismervén, nem lett volna jó, ha hirtelen,
sok gyermek veszi Őket körül a programokon, és ezt a csoportot jól ismerik több közös fellépésük volt már
együtt, és a gyerekek is jól tolerálják a

nagy korkülönbséget.
A program a szereteten, és a tolerancián kell, hogy alapuljon, segítse a különböző generációk életkori sajátosságainak megismerését, és elfogadását.
Hagyományt szeretnénk elindítani,
mert úgy érezzük, a mai rohanó világban eltávolodtak egymástól az egyes
korcsoportok, ez az eltávolodás sokszor teremt konfliktus helyzetet. Ma,
amikor az emberi érintkezés, a társalgás formája szinte jobbára az sms-es
beszélgetésben, és számítógépes társalgásban kimerül. Amikor annyira
rohanunk, hogy megkérdezzük:”
Hogy vagy?”, de a választ már sokszor meg sem várjuk, vagy egy jól
irányzott: ” Szia! Jól vagy?”, melyre
nem nagyon a „Hát nem!” a válasz,
igen leszűkítjük az emberi kapcsolatok ápolásának lehetőségét, igen nagy
szükség van újra rátalálni egymásra.
Ebből kiindulván érezzük fontosságát
az embereknek olyan időtöltés biztosításában mely segítségével újra fontos lesz a másik által adott válasz

meghallgatása, és egymás arcára az
öröm mosolyának visszacsalása.
Programunk havi szintű lebontásban
történik: Január – Februári előkészítése után Márciusban már a Nőnapon az
ifjú és szépkorú hölgyek köszöntése
közösen történt. Program sorozatunk
következő állomása az Április 3-án a
Művelődési Házban tartandó Locsoló
Bál, mely alkalomra is közösen készülnek szépkorúink a gyerekekkel, a
Nagymama programmal párhuzamosan töltik a klubélet óráit. A már évek
óta működő családias hangulat 2010ben is közösségünk fő erénye. Szervezett rendezvények:
− pótszilveszter
− farsang
− nőnap
Ezek mellett sűrűn helyt kap továbbra
is a bingó, és más társasjátékok, az ismeretterjesztő foglalkozások, a kézműves munkálatok, és persze a jó ízű
beszélgetések, és nótázások, többször
(Folytatás a(z) 4. oldalon)
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(Folytatás a(z) 3. oldalról)

harmonika szó mellett is. A klubunk
legújabb vívmánya az ünnep alkalmával elfogyasztott közös ebéd, mely finom ízével, és elkészítés hangulatával
belopta magát klubtagjaink szívébe,
és újabban egyre sűrűbben találnak
időseink alkalmat a közös, és jó hangulatú ebéddel egybekötött ünnepségre. Így pl.: a Nőnapon, a hatalmas

adag sült csirke comb mellé az ajándék: somlói galuska volt, mely még
inkább emelte az ünnepség hangulatát. A Március utolsó hetében megrendezésre kerülő közös névnapozás is
igen jó hangulatban telt, már reggel az
utcán lehet érezni a finom illatokat.
Az ebédhez felszolgált bőséges sütemények után megmozdulni is nehéz
volt. Rendezvényünk végén időseink
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úgy indultak haza, hogy már a következő közös összejövetelt tervezgették.
Mivel úgy érezzük, klubunk életében
a 2010-es esztendő ilyen jól, eseménydúsan kezdődött, reméljük, az év
további hónapjai is hasonlóan vidám,
szeretetteljes és egymásra oda figyelő
hangulatban fog eltelni.
Pincésné Horváth Éva
szociális gondozó

Fejlesztés és közösségépítés Újszentgyörgyön
A Tiszaszentimrei Önkormányzat segítségével Újszentgyörgyön az Arany
János út 1. szám alatt került kialakításra a minden korosztály szórakozását és kikapcsolódását szolgáló klubhelyiség. A fenntartó jóvoltából 2 számítógép teszi lehetővé a világhálón
való böngészést, ügyfélkapun keresztüli ügyintézést és számtalan egyéb,
az internet nyújtotta lehetőség kihasználását.
A gyerekek és fiatalok kikapcsolódását biztosítja az asztali foci, a társasjátékok, a sakktáblák, a kirakók. Egy
televízió és egy DVD lejátszó is rendelkezésére áll a szórakozni vágyóknak, melyet az Ady Endre Művelődési
Ház érdekeltség növelő pályázatán elnyert pénzből vásároltunk.
Az olvasni vágyók a kicsi, de barátságos könyvtárban találhatnak az érdeklődési körüknek megfelelő mesét,
szép- és szakirodalmat vagy krimit. A

könyvállományt a Tiszaszentimrei
Könyvtár készletállományából biztosítottuk.
Decemberi rendezvényeink közül a
14-i fenyőfaállítás és - díszítés hozta
össze ismét a közösséget.
Szintén decemberben került sor az ünnepélyes postaátadásra és megnyitásra.
Január első munkanapjától ismét helyben vehetjük igénybe a postai szolgáltatásokat, ezzel is hozzásegítve az itt
élők életminőségének javítását.
A hétköznapok mókuskerekéből a
filmvetítések, és teadélutánok zökkentenek ki bennünket, ahol mindenki jól
érzi magát, ezért bízunk a folytatásban.
Márciusra terveztünk minden érdeklődő számára egy ingyenes angol nyelvtanfolyamot Katinka Mann vezetésével. Kezdeményezéséért köszönet illeti.

Újszentgyörgy megszépült!
270 fő a mi kis településünk létszáma,
ami szemmel láthatóan mindig szépül.
Először is kezdeném az orvosi rendelővel, ami úgy gondolom mindannyiunk számára nagyon fontos. Egy héten 2 alkalommal rendel a doktornő,
ami teljesen átalakított és felújított
környezetben történik. Ismét van Postánk is, ami úgyszintén fel lett újítva.3
nagyon szép buszvárót is kapott
Újszentgyörgy. A lakosság aprajanagyja ősszel újra széppé tette a játszóteret, ahová új játékok kerültek,
ami a gyermekeink és unokáink számára igen nagy öröm. Ismét van Klubunk is, ahol közös programokat tudunk szervezni a legkisebb korosz-

tálytól a legidősebbekig. Sajnos már
óvodánk és iskolánk nincs, de én úgy
gondolom, hogy aki Tiszaszentimrére
járatja a gyermekeit az
nem fog csalódni, mert ez
a két intézmény igen magas szintű oktatásban részesíti őket. Én is, mint
szülő nagyon meg vagyok
elégedve vele. Meg kell,
hogy említsem Vízi István nevét, mert ő a mi
Tanyagondnokunk és sokat köszönhetünk neki,
aki mindig segítőkész,
nyugodt természetű ember. Kitartás! Végül, de

A tél folyamán sikeresen beindult a
kézműves foglalkozás, melynek nagy
sikeréért Koósné Icának mondhatunk
köszönetet, aki szabadidejében különböző kézműves technikák elsajátításával ismertet meg bennünket. Lelkesen
várjuk a folytatást!
Szintén márciusi terveink között szerepel a baba-mama klub, kézműves
foglalkozások, és aerobic tanfolyam
elindítása, melyek mindegyikére szeretettel várunk minden érdeklődőt.
Húsz év elteltével-a 2010 április 24én megrendezésre kerülő „Szent
György napi sokadalom” előkészületei folyamatban vannak, melyre ízletes gulyással, színes programokkal,
sztár vendégekkel, kirakodó vásárral
várunk minden kedves érdeklődőt!
Kapitár Anett
Domokosné Bari Ildikó

nem utolsó sorban köszönet jár
Koczúrné Tóth Ibolya Polgármester
as s zo n yn a k é s a Kép v i se lő testületnek, mindazért a sok jóért amit
Újszentgyörgyért és a Lakosságért tettek!
Jákó Imréné
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Művelődési Ház tervezett rendezvényei:
Április:
3.
11.
17.

Május:
1.

Palacsinta Parti – az Ifjúsági Klub szervezésében

2.

„Szemeden át a csillagok útján” – Költészet
napi verses, mesés délután

„Virágok nyílnak lábaid nyomán” – anyák napi kézműves játszóház, községi anyák napi köszöntő műsor

15.

Tavaszköszöntő Bál / Magánemberek önszerveződése, kezdeményezése és rendezése.

-„Nem esik messze az alma a fájától…” – alkotó családok kézműves kiállítása

22.

Pünkösdi Vigasság – zenés nyárköszöntő est

26.

Környezetvédelmi önkéntes nap – a tiszta, virágos
„Szentimréért „ (civil csoportok együttműködésével)

Locsolóbál a”Hétszínvirág”Tánccsoport rendezésében

24.

Az újonnan létrehozott újszentgyörgyi közösségi házban a „Szent György”- napi vigasságok

30.

A Pátria Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Táncvilágnapi Gálaműsora

„Egy gyereknek boldog emlékekre van szüksége” - Gyermeknapi rendezvények
Domokosné Bari Ildikó

Szociális Földprogram
Tiszaszentimre Község Önkormányzata 2010. évben is működteti a szociális földprogramot.
A program keretében
20 család részére juttat ingyenesen veteményes földet, a hozzá való vetőmagokkal, műtrágyával, növényvédő
szerekkel
10 család részére gyümölcsöst
10 család részére sertést és a felneveléshez szükséges 500 kg takarmányt.
A mezőgazdasági munka és a sertéstartás mellett a családok sokféle színes rendezvényeken is részt vehetnek
majd, mint pl. a közös kirándulás, családi nap közös főzéssel, vetélkedővel,
nyári játszóház a gyermekek részére.
A program ebben az évben is a Szociális és Munkaügyi Minisztérium támogatásával valósul meg. A Minisztérium 900 ezer forintot biztosít a program működtetéséhez, amit Tiszaszent-

imre Község Önkormányzata is kiegészít igen jelentős összeggel, 342 ezer
forinttal.
A szociális földprogramban való részvétel lehetősége tehát igen jelentős támogatást jelent a családoknak, különösen, ha figyelembe vesszük, hogy a
támogatással és résztvevők munkája
révén milyen nagy mennyiségű, akár
több hónapra is elegendő zöldséghez,
gyümölcshöz, húshoz jutnak a támogatott családok.
A szociális földprogram ezért egyre
népszerűbb, minden évben nő a programba jelentkező családok száma. A
programra szükség is van, hiszen
Tiszaszentimrén a családok többsége
nehéz anyagi körülmények él, minden
segítség, támogatás könnyíthet a családok életén.
Azt is elmondhatjuk, hogy a program
nyújtotta segítségre sokkal több csa-

ládnak lenne szüksége, mint amennyi
család részvételét biztosítani tudjuk.
Ezért azoknak a családoknak, akik bekerülnek a programba, érezniük kell,
hogy felelősséggel tartoznak nemcsak
egymásért (a program sikere és megítélése az egyes családok munkáján
múlik), de különösen a település teljes
lakossága felé:
Felelősek azért, hogy a támogatást
céljának megfelelően használják fel
családjuk és gyermekeik jobb életkörülményeire
Felelősek azért, hogy a használatukba
adott veteményesben, gyümölcsösben
legjobb tudásuk szerint dolgozzanak,
rendben tartsák azt és gondozzák a rájuk bízott jószágot.
Bízunk abban, hogy Tiszaszentimrén
mind többen érdeklődnek a program
iránt, a résztvevőknek pedig jó munkát és sikeres együttműködést kívánunk.
Kalmárné Nagy Erzsébet
intézményvezető

Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával program
a munkanélküliek segítésére
Tiszaszentimrén a Családsegítés szolgáltatása 2005. Októberétől működik, egy nyertes pályázatnak köszönhetően a
helyi lakosság számára új lehetőségek nyíltak, amit a szolgáltatás a legjobb szakmai tudásával próbál átadni az ügyfeleknek.
A nyertes pályázat egyik feltétele volt a szakmai állomány
bővítése, melynek érdekében sikerült egy pályakezdő felsőfokú végzettségű szociális szakembert alkalmazni.

A pályázat célja a településen élő munkanélküliek számának
csökkentése, munka világába való visszasegítése. A cél érdekében a családgondozók szoros és közvetlen kapcsolatot alakítottak ki az Észak – alföldi Regionális Munkaügyi Központ
Tiszafüredi Kirendeltségével, Közép – Tiszavidékért Közhasznú Nonprofit Kft-vel, Kunmadaras és Térsége Vállalkozási Övezet Foglalkoztatási Paktummal és a helyi vállalko(Folytatás a(z) 6. oldalon)
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zókkal. A kapcsolat közvetlen annak
érdekében, hogy az ügyfeleket a felajánlott munkalehetőségekről leghatékonyabban és leggyorsabban tájékoztassuk.
Azon ügyfelek megkeresését várjuk,
akik pályakezdők, tartós munkanélküliek, GYES / GYED - ről, ápolási díjról visszatérők.
Sajnálatos tény, hogy minél több idő
telik el munka nélkül egy adott személynél függetlenül kortól, nemtől
annál nehezebb visszakerülni a munka
világába.
A családgondozók csoport foglakozások és egyéb rendezvények keretein
belül próbálják átadni tudásukat, tapasztalataikat annak érdekében, hogy
eredményes legyen a közös együttműködés.

Szervezünk többek között:
Családi nap: Célunk, olyan családi,
közösségi programok, foglalkozások
tartása, melyekkel elősegítjük a családon belüli nehézségek megoldásához
vezető út kiépítését. A családok egymást támogatva a családgondozók segítségével juthatnak el a problémáik
felismeréséhez.
Sport és Szabadidős nap: A családon
belüli kapcsolatrendszer erősítése, kiépítése játékos formában. Itt gondolunk gyerek - szülő közötti focimeccs,
ügyességi sorversenyek családok között.
Reformkonyha magyar ízekkel: A
családgondozók segítségével a résztvevők hagyományos magyar ételeket
készítenek el az otthon megtermelt javakból, a nap fénypontjaként közösen
elfogyasztjuk az elkészített ételeket

Gyermekeink védelmében
Településünkön 2008. január 1-én kapott önálló telephellyel működési engedélyt a gyermekjóléti szolgálat. A
most már harmadik éve működő szolgáltatás tapasztalatairól szeretnék egy
átfogó képet adni a lap olvasóinak.
A gyermekjóléti szolgáltatás feladata:
a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése.
A gyermeket illetve szülőjét tájékoztatni kell mindazokról a jogokról, támogatásokról és ellátásokról, amelyek
összefüggésben állnak a gyermek testi, lelki egészségének biztosításával,
családban történő nevelkedésének elősegítésével.
A jogokról, támogatásokról történő
tájékoztatást úgy kell megszervezni,
hogy arról a gyermek – fejlettségétől
függően – önállóan, törvényes képviselője nélkül is tudomást szerezhessen.
A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. Törvény 5. §-a szerint a veszélyeztetettség olyan – magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében kialakult állapot, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja, vagy akadályozza.
A gyermekvédelmi törvény rögzíti a
nem gyermekvédelmi alapfeladatot
ellátó, de a gyermekvédelemhez kapcsolódó egyes szervek kötelező feladatát, jelzési és együttműködési kötelezettségét. A gyermekvédelemhez

kívülről kapcsolódó egyes szervek
számára a gyermekvédelmi törvény
17. § - a jelzési, együttműködési kötelezettséget állapít meg. Ennek a jelzőrendszernek kell felismernie és jeleznie, ha gyermekbántalmazást, elhanyagolást vagy egyéb veszélyeztetettséget észlel.
Ezek a szervek:
− Egészségügyi szolgáltatást nyújtók,
védőnő, háziorvos, gyermekorvos
− A személyes gondoskodást nyújtó
szolgáltatók, így a családsegítő központok.
− Közoktatási intézmények, nevelési
tanácsadók.
− Rendőrség.
− Ügyészség.
− Bíróság.
− Menekülteket befogadó állomás.
− Társadalmi szervezetek, egyházak,
alapítványok.
Jelzéseik között leggyakrabban, főleg
a középfokú oktatási intézmények
esetében az iskolai hiányzások szerepeltek. A túlzottan magas iskolai hiányzások kezelésének eredménytelensége főleg abból adódik, hogy a középfokú oktatási intézmények diákjait
sem a szülők, sem a pedagógusok
nem tudják ellenőrizni, ki miért hiányzik. Eszköz gyakorlatilag nincs a
kezünkben. A kamaszkori identitáskeresést leszámítva az okok többnyire
a családok életében is tapasztalható
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egy kötetlen beszélgetés keretében.
Önismereti klub: Ezeken az összejöveteleken sajátítják el az ügyfelek
azokat a készségeket, képességeket,
melyeket a későbbiekben az álláskeresés folyamán sikeresen felhasználhatnak. Megismerik saját értékeiket, értékrendjüket elsajátíthatnak konfliktus
kezelési technikákat, megtanulnak önéletrajzot írni valamint, hogy mire
számíthatnak egy állás interjún.
Reméljük felkeltettük érdeklődését a
szolgálat igénybevételével kapcsolatban. Forduljon hozzánk bizalommal,
lehetőségeinkhez mérten segítünk!
Szeretettel várjuk leendő és jelenlegi
ügyfeleinket!
Hajdú Tamás
Juhász Edina
családgondozók

társadalmi-gazdasági tényezők következményei.
Az okok után következményekként
kialakul a szülő érzelmi elhanyagolása, mely többek között jelentkezhet
olyan tünetekben, hogy: a szülők nem
tartják a kapcsolatot az oktatási intézményekkel, nem járnak szülői értekezletre, azt sem tudják, milyen tantárgyai vannak a gyermeknek, hogyan
is hívják az osztályfőnököt, vagy az
iskola igazgatóját, de nem kérik el
gyermekük ellenőrzőjét sem. Így
gyermekeik kihasználják kamasz mivoltukból szüleik érdektelenségét,
melynek következményeként, nem
lesz jövőképük, vagy torzult jövőképük alakul ki: majd lesz valahogy, a világ nem igazságos, rám pikkel mindenki, én majd megmutatom, hogy iskola nélkül is tudok dolgozni!.. stb.
Nem alakul ki kötődés iskolájukhoz,
osztálytársaikhoz, szakmájukhoz sem.
Célok nélkül, értékek nélkül, szabályok nélkül szeretnének élni. Félő,
hogy mire a későbbi felnőtt kort elérik, deviánssá váltak, vagy ami a legvalószínűbb tovább növelik a szakma
nélküli, képesítés nélküli munkanélküli aktív korú állampolgárok számát..
Kedves Szülők!
Gyermekink túlzott iskolakerülésének
még számtalan, más oka is lehet. Keressék föl a gyermekjóléti szolgálatot,
még időben, közösen könnyebben tudunk megoldást keresni a problémára,
együtt sikerül feltárni az okokat.
(Folytatás a(z) 7. oldalon)
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A másik jelentkező súlyos probléma
az óvodás és kisiskolás korosztálynál
jelentkezik. A családok tartós anyagi
ellehetetlenülése sajnos érzelmi állapotunk csökkenéséhez vezet. Így
gyermekünk érzelmi életében is mindig negatívumként jelenik a reggeli
intézménybe érkezés, ahol a közösség, a tanulás a kötelezettségek várnak! Egyre sűrűsödő konfliktus helyzetek, agresszivitás fogja jellemezni
az érintett gyermekeket.
Kedves szülők!
Ez ellen nem is nagydolog megküzdeni és a megoldás bennünk van a gyermek gondozása, nevelése tudatosságot
igényel: mindennapi gondoskodást,
következetes szeretetet, mosolyt, nevetést és együttsírást. A minimális érzelmi elhanyagolás magányosságot
szül.
A drog. Jelen van településünkön. De

jelen van a környező középiskolában is.
A drogos gyermek gondozása rendkívül nehéz folyamat, annál is inkább,
mert térségünk ellátórendszere rendkívül szerény.
Szeretném, ha gyermekeinket megpróbálnánk megvédeni, azaz összefogva megelőznénk a drog nagyobb
arányú terjedését. Ez nem csak rendőrségi feladat, mivel a gyermek mindig maga dönt, hogy elfogadja-e a
drogot, vagy sem. A gyermekek magatartására is kellene hatnunk. Ez elsősorban a közös feladatunk. Először
a családnak, másodsorban nekünk
Tiszaszentimreieknek kellene megóvni gyermekeinket a rázúduló ismeretlen társadalom veszélyeitől, és hogy
hogyan? Úgy hogy megismertetjük
velük a társadalom jobbik oldalát: tanulás, érték, pályaorientáció, baráti
kapcsolatok, családi kapcsolatok szorosabbra szövése, szervezett szabad-

CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK
NE TÜRJE AZ ERŐSZAKOT!
Családon belüli erőszak: feleség- és gyermekbántalmazás
A családon belüli erőszak élete során
Magyarországon legalább egymillió
nőt és a hozzájuk tartozó gyereket
érint, mégis általában elhallgatás és
tagadás veszi körül.
A családon belüli erőszak 95 százaléka nő, ezért beszélhetünk feleségbántalmazásról.
A bántalmazottak félnek, a kívülállók
pedig az áldozatokat hibáztatják. Ez
pedig nem segít, sőt fenntartja és
megerősíti az erőszakot.
A figyelemnek ehelyett az erőszakos
férj, élettárs felelősségre vonására kellene irányulnia, hiszen a bántalmazás
sokszor szabálysértések és súlyos
bűncselekmények elkövetését jelenti.
A családon belüli erőszak nem magánügy! Ha Önt vagy gyerekeit bántalmazzák, joga van minden segítségre!
Az erőszakot elkövető és az erőszakot
elszenvedő személyek megítélése körül
felhalmozódott tévhitek és előítéletek
szövevénye az oka, hogy a beavatkozás és a megelőzés általában elmarad,
az áldozatok még annyi segítséget sem
kapnak, amennyihez alapvető joguk
volna, és amennyit minden hatóságnak kötelessége lenne nyújtani.
A családon belüli erőszakról készült
statisztikák sajnos nem tükrözik a tel-

jes valóságot, mert sok eset soha nem
kerül a hatóságok látókörébe.
Sajnos, a társadalom még mindig
gyakran szemet huny a bántalmazás
felett!
TÉVHITEK KÖZÖTT
Mindannyian hallottunk már olyan
bántalmazott nőkről szóló történeteket, amelyekben arról esik szó, mi
volt a bántalmazás 'oka'. Ez nagyon
veszélyes kérdés, mert egyrészt az elkövető viselkedése helyett az áldozat
felelősségére helyezi a hangsúlyt,
másrészt figyelmen kívül hagyja azt a
társadalmi közeget, amely a nőket alacsonyabb értékűként kezeli.
A tévhitek csaknem kivétel nélkül az
áldozatot teszik felelőssé a bántalmazó erőszakos viselkedéséért. Az elkövetőt ismerősei és tágabb családja
'rendes', 'jóravaló' embernek ismeri,
ezért ha az áldozatok beszélni kezdenek, sokszor senki sem hisz nekik.
Az emberek általában elzárkóznak az
áldozatoktól, a gyakorlatban az áldozatok messze kevesebben támogatják,
mint az elkövetőket.
Házasságon belül is lehet nemi erőszak. Ritkán fordul elő elszigetelten,
gyakran együtt jár a testi erőszakkal.
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idős programokba való bekapcsolódás.
A Művelődési Házunkban remek
programok várják gyermekeinket, de
várják és várjuk az ötleteket, hogyan
tegyük még teljesebbé gyermekeink
életét.
Kedves Szülők! Óvjuk gyermekeinket
a bűnözői körtől. Egyszerűen tagadjuk
meg a velük való bármilyen kapcsolatot gyermekeinknek.
A Tiszaszentimrei Gyermekjóléti Szolgálat igyekszik minden család számára
segítséget nyújtani gyermekei neveléséhez. Jöjjenek be hozzánk, vegyék igénybe szolgáltatásainkat: pszichológiai
szolgáltatással és jogi tanácsadással is
már havonta egy alkalommal tudunk az
önök segítségére lenni.
Tegyünk együtt gyermekeinkért!
Ráczné Csajbók Csilla
családgondozó

A legtöbb elkövető teljesen hétköznapinak és 'normálisnak ' tűnik. Többségük fiatal, és rendelkezésére áll elérhető partner. A nemi erőszak nem
szex, hanem erőszakos bűncselekmény, amelyben a szex az erőszakot
szolgálja. Egy izgalmi állapotban lévő
férfi nemi szerv bármely testbe képes
behatolni. Fél éves csecsemő, férfi,
élettelen női holttest is esett már nemi
erőszak áldozatául.
Az erőszakos nemi közösülések több
mint 80 százaléka részben vagy egészében előre megtervezett, és az esetek jelentős részében az áldozat otthonában vagy otthonának közelében történik.
Az esetek szintén túlnyomó többségében az elkövető az áldozat rokona,
szomszédja, ismerőse, munkatársa
vagy partnere.
A nőnek házasságon belül is joga van
nemet mondani. A házasság állapota
senkit nem foszt meg sem alapvető
emberi, sem állampolgári jogaitól.
1997 óta Magyarországon a házasságon belüli nemi erőszakot a törvény
bünteti.
A következő erőszakfajta, a fenyegető
zaklatás, leginkább akkor jelenik meg,
amikor a bántalmazott menekülni próbál. Bejelenti, hogy elköltözik, vagy
már meg is tette. Ekkor a bántalmazó
fenyegeti, zaklatja a partnerét. Félelemben tartja, kárt tesz az értékeiben.
Bírósági, gyámhatósági ügyek sorát
(Folytatás a(z) 8. oldalon)
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indítja az áldozat ellen. Elhúzza a pereket, ezzel fenntartja a lelki bántalmazást és a gazdasági ellehetetlenülést.
A családon belüli erőszakról a köztudatban élő kép sok részlete csak arra
szolgál, hogy kifogásokat és érveket
nyújtson, amelyek az áldozatot hibáztatják, míg az elkövető felelősségét

csökkentik vagy megszüntetik.
Senkinek nincs joga más embert bántalmazni és az életére törni.
A nők gyakran hisznek vagy legalábbis megpróbálnak hinni a bántalmazó
ígéreteinek, hogy soha többé nem
bántja. Gyakori, hogy az otthonában
erőszakos férfi rendkívül szívélyes a
kívülállókkal. Mindenki úgy ismeri,
mint a legkedvesebb férjet/apát/

A 10. VASVÁRI KUPA
2010. március első két hetében zajlott
iskolánkban a Vasvári Napok rendezvénysorozata.
A különös jelentőségét ebben az évben az adta a versenyeknek, vetélkedőknek, pályázatoknak, hogy a
Beleznay Sándorné Kati néni ötlete
alapján megvalósult és az elmúlt
években hagyománnyá vált Vasvári
Napok győztese az idén 10. alkalommal vette át a Vasvári Kupát. Közel
30, különböző korcsoportoknak is
meghirdetett verseny, pályázat lázában telt el az említett két hét, ezeken a
programokon az intézmény tanulói
majdnem teljes létszámmal részt vettek, mert mindenki talált magának
testhezálló megmérettetési lehetőséget.
A versírástól a sakkversenyekig, az
asztalitenisztől a tantárgyi vetélkedő-

kig, a mesevetélkedőtől a rajzpályázatig számtalan módon bizonyíthatták a
gyerekek, hogy „ki mit tud”. Természetesen nem csak a győzelem volt a
fontos, hanem a jókedvű, közösségben végzett munka, az egészséges
versenyszellem. Nagyszerű érzés volt
megtapasztalni, hogy mennyi ügyes,
tehetséges gyermek jár az iskolánkba,
és külön örömünkre szolgált, hogy a
gyerekek mennyire tudnak örülni egymás sikereinek is. Minden vetélkedő,
verseny, pályázat első három helyezettje édességet kapott jutalomként. A
legtöbb versenyen legjobb helyezést
elérő tanulókat pontoztuk is, az első
helyezés 6, a második helyezés 4, a
harmadik helyezés 2 pontot ért. Így az
összesítésben a legtöbb pontszámot
elérő tanuló kapta a Vasvári Kupát,
A 7.a osztályos Molnár Fanny szeré-

Iskolás leszek?
Iskolaérettségről, tankötelezettségről
A család és a gyermekek életében fordulópontot jelent az a pillanat, amikor
az óvodásból iskolás lesz.
Nem mindegy, hogy a kisgyermek bizakodó várakozással, éretten teszi
meg az első lépéseket az iskolában,
vagy görcsös félelemmel, bizonytalansággal telve ül be az első osztályos
padba.
Hány évesen menjen a gyermek iskolába?
A tankötelezettségről szóló törvény
szerint nem az életkor a döntő, hanem a kisgyermek biológiai, pszichés
és szociális fejlettsége. Az életkorral
kapcsolatban így szól a szabályozás:
− Tanköteles az a gyermek, aki az
adott év május 31-ig a 6. életévét
betölti.

− Tankötelessé válhat az a gyermek,
aki fiatalabb ugyan, de kivételesen
fejlett a már említett valamennyi területen, és augusztus 31-ig a 6.
életévét betölti. Ebben az esetben a
szülők és az óvoda kérésére az illetékes Nevelési Tanácsadó kötelezően megvizsgálja a gyermeket, és javasolhatja az első osztály megkezdését.
Óvodába 3 évesen, az új szabályozás
szerint indokolt esetben 2,5 évesen
kerülnek a kicsik. Elkezdődik a fejlesztés folyamata. Előfordul, hogy ekkor még nem tudnak beszélni, önállóan étkezni, nincs kialakult higiéniai
szokásrendszerük, talán az óvodában
fognak először ceruzát vagy könyvet a
kezükbe. Erről a szintről kell őket el-
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társasági embert. Ez a kettősség egyrészt tovább nehezíti, hogy a nő felismerje partnere valódi arcát, és számot
vethessen azzal, hogy párkapcsolata
esetleg veszélyes és nem megmenthető, másrészt gyakran akadályozza,
hogy a környezet hitelt adjon a bántalmazott szavának, ha mégis beszélni
kezdene.

nyen emelte magasba az összesítésben
elért 52 pontjáért méltán megérdemelt
díjat. Iskolánk egyik büszkesége ő,
aki a legtöbb országos tanulmányi
versenyen is indul, és mindig előkelő
helyezéssel öregbíti az intézmény hírnevét. Gratulálunk Fannynak, és további sikereket kívánunk neki. Gratulálunk az összesítésben további szép
eredményeket elért tanulóknak is, ígéretes tehetségekről van szó, megérdemlik, hogy az olvasók megismerjék
a nevüket:
1. Molnár Fanny
2. Szivák Judit
3. Nagy Barbara
4. Vizi Angelika
5. Szöllősi Klaudia Evelin
6. Szűk Nikolett,
7. Salánki Alexandra, Tóth Csaba,
Faghiura Alexandru
8. Bekecs Máté, Sós Emese
9. Fekete Kinga, Salánki Annabella
10. Nagy Kitti, Elekes Lívia
juttatni az iskolaérettség szintjére az
óvodában eltöltött kb. 3 év alatt. A
szülők gyakran úgy gondolják, hogy a
gyermek szépen mond verset, ügyesen
számol, ezért mehet az iskolába.
Ennél sokkal összetettebb az iskolaérettség kérdése!
Mit jelent az iskolaérettség?
− A kisgyermek alkalmas arra, hogy
szervezetten tudjon tanulni.
− A biológiai, pszichés és szociális
fejlettsége eléri azt a szintet, hogy
az első évfolyam elvárásainak megfeleljen, az iskolaközösség életébe
zökkenőmentesen beilleszkedjen,
stb…
Biológiai fejlettség: a gyermek életkorának megfelelő egészségi állapottal
rendelkezik, súlya, magassága megfelelő, mozgásszervei, érzékszervei jól
működnek. Beszéde érthető. A kézcsontok megfelelően fejlettek, mozgá(Folytatás a(z) 9. oldalon)
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suk összerendezett, ez az írástanuláshoz elengedhetetlen. Nagyon fontos
az idegrendszer megfelelő fejlettsége,
épsége, feszültségbírása. Legyen egyértelműen kialakult a jobb- vagy balkezessége!
Pszichés fejlettség: A figyelem, az
emlékezet, és a gondolkodás megfelelő szintjét jelenti. Fontos továbbá a tanuláshoz való alapismeretek, gyakorlati tapasztalatok, készségek megléte,
érettsége. A feladattudat, kitartás,
monotónia-tűrés, a késleltetés képessége, az átlagos munkatempó megléte,
az önálló munkavégzésre való képesség, ez mind feltétele az iskolaérettségnek.
Akaratlagos figyelme 5-10 perc legyen, és legalább 10-15 percig legyen
képes lekötni magát!
Tudjon visszamondani egyszerű bőví-

Az ünnepek mindig színessé teszik a
hétköznapokat, örömmel töltik el lelkünket.
Sok éves hagyomány már az óvodában, hogy márciusban megrendezzük
a farsangot.
A készülődés során a szülői munkaközösség tagjai felajánlásokért keresik
fel a vállalkozókat, akiknek a segítségét ezúton is megköszönjük.
A nehéz gazdasági helyzet ellenére
folyamatosan érkeztek a szülők felajánlásai is: tombola ajándékok,
szendvics alapanyagok, üdítők, stb.
A gyerekek már számolták a napokat,
hogy mikor vehetik fel a jelmezüket
végre, e közben az óvó nénik tavaszt
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tett mondatokat, 3-4 elemből álló
képsort vagy mintát felidézni!
A gondolkodás fejlettségét jelzi a lényeglátás szintje: pl. ismerje fel, hogy
az egész részekből áll, ismerje és tudja azonosítani a téri és időbeni fogalmakat, tudjon tájékozódni a 10-es
számkörben!
Szociális fejlettség: Tudja érzelmeit
szabályozni, vágyait késleltetni, tudjon lemondani pillanatnyi érdekeiről!
Legyen képes kapcsolatot teremteni
és együttműködni társaival! Fogadja
el az irányítást!
Figyelmeztető jel lehet a szülő számára:
− Gyermeke nem szeret rajzolni.
− A kapott feladatot nem érti meg.
− Séta után nem tudja elmondani,
hogy mit látott.
− Nem képes végighallgatni a mesét,
nem képes a hallott mesét felidézni.
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Az óvodában már a középsőcsoportban Sindelar teszttel mérjük a gyerekek képességszintjét, hogy időben kiszűrjük gyengeségeiket, képességzavaraikat. A teszt eredményeinek ismeretében személyre szabottan játékos feladatokkal fejlesztjük a hiányosságokat mutatató területeket. Ha szükséges, a Nevelési Tanácsadó segítségét kérjük, és az ő javaslataik alapján,
szakvéleményük ismeretében orvosoljuk a bajt.
Kedves Szülők!
Az iskolaérettség elérése elsősorban a
családon múlik, az óvoda, az iskola és
minden intézmény csak azokra az ismeretekre, képességekre, alapokra
tud építeni, amit a kisgyermek otthonról magával hoz. Vegyenek igénybe
minden lehetőséget, minden információt, hogy sikeres szülőként boldog
gyerekeket neveljenek!

Vidám farsang az óvodában
varázsoltak a termekbe.
Szombat déltől szorgos kezek készítették a szendvicseket és érkeztek a
szülők finom házi süteményei.
Valamennyi óvodás jelmezt öltött magára, mulatságos, bájos, ijesztő figurák vonultak fel: volt Pókember, Kalóz, Varázsló, Thomas, a gőzmozdony, Sellő, Katicabogár, stb.
Az óvoda dolgozói is jelmezbe öltöztek, egy egész foci csapatként köszöntötték a vendégeket.
A gyerekek jól érezték magukat, lufit
röptettek, ettek, ittak.

a Vasvári Napok nyertes
pályaműveiből
Szivák Judit:
Édesanyám
Ki világra hozott és felnevelt,
Annak nevét soha ne felejtsd!
Mindig melletted áll, ha kell,
És óvó karokkal magához ölel.

Megmutatja néked a szivárványt,
és a fán ugráló tarka madarat,
meséiben a bölcsességet,
dalaiban a tisztát, a szépet.

Örömödben veled együtt nevet,
bánatodban letörli könnyedet.
Dolgos kezével fáradozik érted,
vidámsággal tölti be életed.

Érkezését mindig várod,
Kedves arcát mindig látod,
Álmaidba beleszövöd,
Szíved mélyén mindig őrzöd.

A tombolasorsolásnál nagy izgalommal figyelték a szelvényeket. A rengeteg ajándékból szinte mindenkinek
jutott.
A délután nemcsak hangulatosan telt,
anyagi eredménnyel is zárult: 116.870
Ft. bevételre tettünk szert, amiből játékokat és fejlesztő eszközöket fogunk vásárolni.
Megköszönjük a szülők szeretetből
fakadó támogatását, önzetlenségét!
Ránk mosolygott az ég, kisütött a
Nap! Lehet, hogy sikerült elkergetni a
telet?

Vizi Angelika:
Én és a természet
Gyermekszívem szereti a természetet,
a kutyát, a cicát és a kis egeret.
Szeretem a friss illatú tavaszt,
a forró, napfényes nyarat.
A csillogó hóval tündöklő telet,
szeretem a sárga, hulló falevelet.
Nyári fényben gördeszkázom,
téli hóban hólabdázom,
tavasszal a madarak csicsergésére kelek,
ősszel a csengő miatt szenvedek.
Mire eljön a nyár,
a diák a ranglétrán feljebb jár.
S mire hetedikes leszek,
új élményekre lelek.

10

SZEN TIM R E EG Y FA LU S I LA P

Egyszer lent, egyszer fent
Összefoglalónkat kezdjük a 2009-es
tav asz i s zezo n nal, a m iko r a
Tiszaszentimrei KSE labdarúgócsapatunk kiesett a Megye II. osztály
küzdelemsorozatából. A 2009/2010-es
szezont már a Megye III. osztály Kunsági csoportjában kezdtük. Az első
bajnoki mérkőzésünket Tiszainokával
játszottuk, akiknek közel 20 év után
alakult újra a labdarúgó szakosztályuk. A rossz minőségű pályán rengeteg helyzetet hagytunk ki és számunkra csalódást keltő (2-2 es) döntetlent
játszottunk. A következő két összecsapás hazai pályán került megrendezésre.
A második körben Kengyel vizitált
Tiszaszentimrén. A vendégek hamar
szereztek két gólt, de javuló játékkal a
második félidőben egalizáltuk az
eredményt (2-2).
A harmadik fordulóban Tiszasas csapatát fogadtuk. Tartalékos csapatunk
nagyon „beragadt”
a találkozó elején, és nem egészen 30
perc leforgása alatt már három gólos
hátrányban volt. Hasonlóan az előző
héthez, most is a második játékrészA 2010/2011-es tanévre 2010. március 29 – 30-án iratkozhattak be a leendő első osztályos tanulók. A Kossuth
Lajos Gimnázium Vasvári Pál Általános Iskolájában szeretettel várjuk
szeptembertől az alábbi kicsiket:
1./ Baga Erik Károly
2./ Bellér Alexandra
3./ Bóta Dávid
4./ Kabai Szabolcs
5./ Lendvay Vanessza

ben kezdtünk el futballozni és Darai
mesterhármasának köszönhetően döntetlenre mentettük a mérkőzést (3-3).
A negyedik összecsapásunk Berekfürdő ellen volt. A szép számú
szentimrei szurkolótábor buzdításával
megszereztük szezonbeli első győzelmünket (3-1). A következő két mérkőzésen Rákócziújfalu és az örök
rangadón Tiszaörs következett. Mindkét mérkőzésen egy pontot szereztünk. Előbbivel 1-1–es, utóbbival 33–as gólarányban osztoztunk a pontokon. Az első hat fordulót követően 1
győzelemmel és 5 döntetlennel a tabella 7. helyén álltunk, ami messze elmaradt a kitűzött célunktól, az első
hely megszerzésétől.
Az utolsó három találkozónk viszont
már úgy alakult, ahogy elterveztük.
Az Örményes elleni nehéz találkozón
2-1-es győzelmet arattunk. Majd a rutinos játékosokból álló Karcag II otthonában eredményes támadó játékkal
hat gólt szerezve gyűjtöttük be a három pontot (6-2). Az utolsó fordulóban Kétpó csapata látogatott Tiszaszentimrére. A közönség egy izgal-
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mas, eseménydús, fordulatokban gazdag, 10 gólos „futballhorrort” láthatott. A mérkőzés csak az utolsó percekben dőlt el, szerencsére a mi javunkra. Ezzel a 6-4–es győzelemmel
a tabella 2. helyére ugrottunk, és így
mehettünk el téli pihenőre. Összesen
17 pontot szereztünk 4 győzelmet és 5
döntetlent elérve, veretlenül.
A télen nem sokat változott a játékosállomány. Érkező nem volt, távozó is
mindössze két fő: Szatmári Zoltán
Tiszaörsre igazolt, Takács Tibor Tiszafüredi VSE-hez került fél évre
kölcsönbe.
Március idusán megkezdtük a felkészülést az április 10-én rajtoló tavaszi
szezonra heti két edzéssel.
A célkitűzésünk továbbra is a bajnokság megnyerése és feljutás a Megye II
osztályba.
Kérünk minden kedves sportbarátot,
hogy aki teheti, lépjen be a Tiszaszentimre Községi Sportegyesületbe,
és minél többen látogassanak el labdarúgó-csapatunk hazai és idegenbeli
mérkőzéseire a tavasz folyamán!
Sporttársi Üdvözlettel:
Ifj. Szivák Gyula
tiszaszentimrei labdarúgó

Túl vagyunk a beiratkozáson
6./ Molnár Martin
7./ Nagy Gábor
8./ Papp Dóra
9-/ Sípos Pál
10./ Sóskúti Cintia
11./ Szabó Márta
12./ Tóth Daniella
13./ Varga Tamás Alex

Retró: divat, vagy életérzés?
Szokták mondani, hogy a történelem
ismétli önmagát, és, hogy nincs már
új a Nap alatt. Pedig éppen azt a kort
éljük, amikor már bármint szabadon
megtehetünk, alig-alig korlátoz bennünket valaki, kísérletezhetünk bátran
új dolgok megvalósításával. És mi
mégis visszatérünk újra és újra a régi
stílusokhoz, hacsak egy kis ihlet merítés erejére is. Értem ez alatt pl. az öltözködési stílusokat, hajviseletet, lakberendezést de legfőképpen a zenét.
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Az elmúlt években söpört végig egy
hullám hazánkon is, és el kezdtük újra
felfedezni a szüleink, nagyszüleink
számára oly kedves dallamokat. Elgondolkodtam rajta, hogy vajon miért
is tesszük ezt. Azért mert valaki azt
mondta, hogy ez a menő, és mostantól
mindenki hallgassa azokat a slágereket, amikre még a 30-40 évvel ezelőtti
fiatalok tomboltak a bulikban? Esetleg azért, mert a régi, nagy zenészek
még tényleg tudtak felejthetetlent,

Lakhely szerinti tanköteles tanulók
még, akik legnagyobb sajnálatunkra
nem a mi iskolánkba iratkoztak be:
1./ Ágoston Szabina
2./ Molnár Nimród
3./ Kun Aletta Anna
Köszönjük a 13 beíratott gyermek
szüleinek iskolánk iránti bizalmát.
maradandót alkotni? Mindenki eldöntheti magáról, hogy melyik csoportba
tartozik, miért rak az mp3 lejátszójára
egyre több ilyen muzsikát. A lényeg
azonban egy: a RETRO generációkat
köt össze!
Domokos Dóra
„Minden ember jó, kit megtalál egy szó,
Minden szó is jó, ha embernek való.
Minden ember más, de éppen ez a jó.
Hát meddig várjak még,
Hogy felhangzik egy elfelejtett szó?
Szóból vannak hidak két ember között,
Csend lobbantja őket a fejetek fölött,
Mindenki mást érez minden szó mögött,
Ami nekem kéne, azt te nem tűröd.”
/Presser G./
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Válasz a falugyűlésen nyitva maradt kérdésre…
Kérdés: Mi az oka, hogy még mindig érezhető a klór íze az ivóvízben?
Az üzemeltető válasza: A vezetékhálózat kitisztítása után még történtek beavatkozások a rendszerbe, ezért az esetleges fertőzések megelőzése érdekében valamennyivel több klórt adagoltak a rendszerbe.
Kérdés: Igaz-e, ha nem lesz 15 elsős tanuló beiratkozva az első osztályba, akkor
nem indul?
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Felhívás!
Ezúton értesítjük a lakosságot, hogy
akinek régi, jó állapotban lévő könyve van elfekvőben, hívja Kovács Tamás antikváriust a 06 70/374-1150es számon.
Egyeztetés alapján házhoz megy, és
válogatás után megvásárolja a könyveket.
Forduljanak hozzá bizalommal!

Válasz: Nem igaz. Nem csak Tiszaszentimrén, a térség többi kisebb településén
sincs 15 elsős tanuló, sőt az ország számos kistelepülésén sincs, mégis indul első
osztály. Önkormányzatunk mindent megtesz azért, - erőn felül is – hogy az alapfokú oktatást helyben biztosítsa a gyermekek részére, de nem más települések rovására.
Egyébként a jelenleg beíratott elsős tanulók létszáma alapján, Tiszafüred után
Tiszaszentimrére írattak be legtöbb gyermeket.
Köszönjük a bizalmat!

Kis István Mihály

Ajánlja fel az SZJA 1%-át a
tiszaszentimrei polgárőrség részére!
Nekünk minden forint számít, amit Tiszaszentimre Község és lakosainak biztonságára, nyugalmára fordíthatunk.

A felajánlásokat az alábbi
címre és számlaszámra várjuk:
Tiszaszentimre Községi Polgárőr 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!
Köszönjük azon polgárok támogatását, akik az elmúlt évben a
személyi jövedelemadójuk 1 %-át Egyesületünk javára felajánlották.
Köszönjük továbbá, Tiszaszentimre Község Önkormányzatának,
Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezetnek, Faragó Sándor,
Gargyi Edit és Gargyi Gyuláné tiszaszentimrei lakosok anyagi támogatását, mellyel lehetővé tették Polgárőr Egyesületünk célkitűzéseinek megvalósítását, Egyesületünk zökkenő-mentesebb
működtetését, a polgárőrök formaruházati ellátásának bővítését.
Tiszaszentimre, 2010. február 12.
Tiszaszentimre Községi Polgárőr Egyesület Elnöksége

Zsongás
Sziporkázó, fénylő nap,
- milliónyi varázs! –
Rét, virágtól pompázó,
S rajt’ megannyi darázs.
Bárányfelhő az égen,
Fecskeraj száll délről,
Gyermekricsaj, kacagás
Hallatszik messziről.
Traktorhadak hasítják
Százfelé a földet,
Elkészítik fekhelyét
Tavaszi vetésnek.
Melegítő fénykévék
Áldás-özönére,
Kipattan a csíra
Ember örömére.
Isten-áldott napsugár
- éltető fúzió! –
Csodálom értelmed,
Hatalmas Alkotó!

„A tiszaszentimrei gyermekekért” alapítvány adószáma: 19221922-1-16.
Eddigi támogatásukat megköszönjük,
adójuk 1%-ára, támogatásukra továbbra is számítunk!
Az alapítvány kuratóriuma
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Szavalóverseny a költészet napja alkalmából
Minden évben megrendezik Tiszaderzsen a társulás iskolái részére a tavaszi szavalóversenyt. Sok tehetséges
versmondónk van, ezért évről évre részt veszünk a megmérettetésen. Ebben a tanévben is indult szavalónk
minden évfolyamon, és e tanévben is dicsekedhetünk sikerrel: a 3-4. osztályosok kategóriájában a 3. osztályos
Szűk Dorottya, az 5-6. osztályosok között Szivák Judit 6. osztályos tanulónk értek el I. helyezést. Gratulálunk!

Anyák napjára!
Amióta ember él a földgolyón, minden szerencsés nő tudja, hogy a legszebb, legfölemelőbb érzés az anyaság! Ez az élet legnagyobb öröme,
legboldogabb tudata: az anyai szerep megvalósítása! Évezredek alatt sok-sok szeretet, gyűlölködés, vidámság és könny, nélkülözés és jómód, lemondás és gyerekkacaj, jókedv és gyász, bánat
és büszkeség, születés és halál tanított meg bennünket, nőket, az anyaság értékeire. A legboldogítóbb érzés, hogy az édesanya a szíve alatt
hordja az "életet", és gyötrelemmel ugyan, de
mámoros örömmel világra hozza a picinyke, gőgicsélő kis embert, aki az övé, aki belőle nőtt, aki
élete folytatása lesz. Lehet nagyot alkotni e világban: hidakat, felhőkarcolókat, szobrokat, de
élő emberkét csak az anya képes adni az emberiségnek. Ez a magasztos érzés nem is hasonlítható
semmi máshoz. Vajon mivel érdemelte ki a nő

azt, hogy megkapta a természettől ezt a legértékesebb ajándékot? Természetesen áldozatkészségével, végtelen türelmével, lemondani tudásával, érzelmi gazdagságával. Ő lesz gyermeke példaképe, mert tiszta erkölcsű, becsületes, munkaszerető. Széchenyi István is ezt hirdette: "Amilyen az
anya, olyan a család, és ebből következően ilyen
lesz a társadalom".
A természet törvénye szerint az anya úgyszólván
mindenét odaadja gyermekeinek, amit a gyermek
meghálálni, viszonozni teljes mértékben sohasem
tud. A köszönet az édesanyának lehet egy szál virág, és a csokor mellett a legszebb ajándék: a becsületes életünk. Az emberek közül csak az édesanyád tud önzetlenül örülni sikereidnek, anyagi
jólétednek vagy lelki nagyságodnak, ugyanakkor
ő az, aki tud szívből bánkódni miattad, ha beteg
vagy, vagy valamilyen más baj, bánat ér.

Befejezésül, engedjék meg, hogy Petőfi Sándor öccséhez írt intelmével zárjam soraimat.
"S anyánkat, ezt az édes jó anyát,
Oh Pistikám, szeresd, tiszteld, imádd!
Mi ő nekünk, azt el nem mondhatom,
mert nincs rá szó, nincs rá fogalom.
De megmutatná a nagy veszteség,
Ha elszólítaná tőlünk őt az ég!"
Jákó Imréné

Kiadja: Tiszaszentimre Község Önkormányzata.
Felelős kiadó: Koczúrné Tóth Ibolya polgármester
Szerkesztő Bizottság: Gyólai Istvánné, Kunné Végh Etelka, Vízi Krisztina.
email: timreujsag@citromail.hu
Tördelés: Tóth József

