VI. évfolyam, 2. szám 2010. július

Önkormányzat hírei
Sajnos a gazdasági válság és az év eleji megszorító intézkedések egyre nehezebb
feladat elé állítják önkormányzatunkat. Jelenleg fő feladatunk az alapfeladatok
ellátása, az intézmények működtetésének folyamatos biztosítása, a fizetőképesség megőrzése. Nem kis feladat! Hitelfelvétellel pedig nem szeretnénk élni,
hiszen ez eladósodáshoz vezetne. Átmenetileg felfüggesztettük a lakásvásárlásokat és felújításokat. Egyelőre nem kezdünk hozzá a Művelődési Ház felújításhoz,
mert a 33.689 ezer Ft önrészt nem tudjuk biztosítani.
Reméljük, hogy ÖNHIKI-s pályázataink sikeresek lesznek és megteremtik anyagi

biztonságunkat!
2010. június 25-én kaptuk a jó hírt,
hogy az Új Magyarország Fejlesztési
Terv Észak-Alföldi Operatív Program
támogatási rendszeréhez benyújtott
„Vasvári Pál Általános Iskola rekonstrukciója meglévő épület felújításával és energetikai korszerűsítésével Tiszaszentimrén” című pályázatunkat 47.571.250,- Ft összegben
támogatja.

A lakosság kérdez…
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Meglepően sok kérdés érkezett az
elmúlt három hónap alatt, melynek
igazán örültünk.
Azokat a kérdéseket, melyekre a válaszadás joga nem az önkormányzatot
illeti, továbbítottuk az érintettnek: a
FER Bt vezetőjének, Nagy Ferenc
úrnak.

1. Kérdés: Mikor tervezi az önkormányzat az üzlet nevének megváltoztatását, mert az ott tapasztalható árak
lassan a csillagos egekig érnek, így
már teljesen értelmetlen, sőt nevetséges a „szociális diszkont” elnevezés.
Válasz:
Tisztelt Kérdező!
A Társaságuk már hatodik éve bérli a
helyi önkormányzattól az épületet. A
" szociális diszkont " nevet még akkor
kapta az üzlet, amikor az önkormányzat volt az üzembentartó.
Miután társaságunk lett az üzembentartó, mi már a "szociális" elnevezést
semmilyen formában nem használtuk,
az üzlet neve "Diszkont" lett.
Természetesen az emberek köztudatában továbbra is mi maradtunk a
"szociális diszkont", bár a lakosság
teljes mértékben tisztában van vele,
hogy már nem az önkormányzat az
üzemeltető. A kedves levélírót valószínűleg a bejárat fölött kint hagyott

régi tábla zavarja, ami való igaz, hogy
egy régi örökségünk, és a levételét
pótolni fogjuk. Azonban így, hat év
elteltével is a lakosság úgy emleget
bennünket, mint a "szociális bolt", és
ezen az, hogy van-e kint egy régi tábla vagy nincs, túl sokat nem fog változtatni.
A kérdések második felében némi
ellentétet vélek felfedezni, hiszen a
kedves levélíró "csillagászati árakról"
ír, és mégis azt a megállapítást teszi,
hogy az üzlet kinőtte a parkolót.
Úgyhogy azt a következtetést kell
levonnom, hogy bár neki a mi áraink
nem megfelelőek, mégis sokan járnak
hozzánk vásárolni.
Természetesen folyamatosan próbáljuk az árainkat versenyképesen kialakítani mind a helyi viszonyokhoz,
mind pedig a távolabban lévő bevásárlóközpontok áraihoz képest.
Persze egy-két árat ki tud ragadni a
kedves kérdező, amit valószínűleg
máshol talán olcsóbban meg tud vásárolni, mint nálunk. Azonban nekünk
is vannak folyamatos akciós termékeink, amiknek a jó ára garantált, és
vannak tartósan alacsony áron mindennapos élelmiszereink, amelyek
árai bármely másik bolttal fölveszik a
versenyt. – Nagy Ferenc vállalkozó

(Folytatás a(z) 2. oldalon)
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2. Kérdés: Az üzlet előtti parkoló rég
kinőtte önmagát, ideje lenne már észrevenni az erre illetékeseknek, az autók ott állnak meg, ahol tudnak, járdán, össze-vissza stb. Az autóktól sokszor megközelíthetetlen a kerékpártároló vagy fordítva. Megjegyezzük,
hogy az üzlet bejáratának környéke is
eléggé leharcolt állapotban van, nem
egy élelmiszer bolthoz illő.
Válasz:
Mint már bizonyára a kedves kérdező
láthatta, az üzlet mellett elkezdődött a
parkoló bővítése is, úgyhogy a parkolási gondok is lassan a múlté lesznek.
Itt azonban meg szeretném jegyezni,
hogy a parkoló kialakítása már rég a
tervek között szerepelt, azonban sajnos az anyagi lehetőségek korlátokat
szabnak.
Az üzlet bejárati részének felújítása is
tervben van. Azonban ebben az évben
az üzlet berendezéseinek korszerűsítése, újítása a fő célunk, és lehet, hogy
kívülről nem a mi boltunk a legszebb,
azonban belülről az egyik legfelszereltebb, és legmodernebb, és mint
tudjuk néha a belső sokkal jobban
számít, mint a külsőségek.
Az évek multával már tudom, hogy
mindig mindenkinek megfelelni nem
lehet, az azonban számomra biztos,
hogy amíg társaságunk üzemelteti a
boltot, addig minden embert szeretettel várunk, mindenkit a legjobb tudásunk szerint próbálunk kiszolgálni, és
minden kérésnek próbálunk eleget
tenni. - Nagy Ferenc vállalkozó
**
A kérdés már az önkormányzatot is
érinti, ezért egészítem ki. A Szociális
Diszkont épületét 2005. május 4-e óta
bérli Nagy Ferenc vállalkozó. Sok
minden változott 5 év alatt. Nőtt az
üzlet forgalma, nőtt a gépjárművek
száma és talán kényelmesebbek lettünk, egyre többen autóval járnak
vásárolni. A parkolási problémára
kerestük a megoldást, de nem egyszerű. A környező ingatlanok kisajátítására nincs anyagi lehetősége az önkormányzatnak. Egyetlen önkormányzati
tulajdonú terület a diszkont kerítése
mellett a Fő úttól az Ív útra nyíló szakasz. Már korábban is e területben
gondolkodtunk, kialakítására most
nyílt lehetőség.

3. Kérdés: A sportpálya melletti, tervezett parkolóval kapcsolatban kérdezzük, hogy kinek az ötlete és mire
fel kell ennyire erőltetni, mikor amúgy
is szezonális jellegű lenne az egész
dolog. Használható járda viszont alig
van. Lassan már mindenki az úttesten
közlekedik a faluban, ami rendkívül
balesetveszélyes. Nem hiszem, hogy a
többség arra vágyik, hogy a faluszélen legyen egy kihasználatlan beton
placc.
Válasz:
Érdekes kérdés, hiszen Ön sem nevezte meg magát. Kinek az ötlete a
parkoló kialakítása? Szívesen válaszolnám hogy az enyém, de sajnos
nem én találtam ki, viszont örülök,
hogy lehetőségem van közreműködni
a parkoló kialakításában. Egyébként
közel 20 éve próbálja az önkormányzat megvalósítani, de nem volt rá pályázati lehetőség. Tiszaszentimre
Község Önkormányzata azért pályázott a parkoló kialakítására, mert:
- Márciustól júniusig, illetve augusztustól november végéig kéthetente
bajnoki mérkőzések vannak a pályán, a kétoldalt álló autók között
balesetveszélyes közlekedni. A
legnagyobb veszélynek a gyermekek vannak kitéve, akik koruknál
fogva hirtelen lépnek, futnak ki az
álló autók közül.
- Az iskola előtti terület nem alkalmas a parkolásra, 4-5 autó alig fér
el előtte. A gyermeket szállító buszokról a fel- és leszállás szintén
balesetveszélyes, ezért is kellett
bővíteni a parkolóhelyet.
- Talán a legfontosabb indok a parkoló kialakítására az az Európai
Uniós előírás, hogy minden közintézménybe biztosítani kell az
akadálymentes bejutási lehetőséget a mozgássérültek és egyéb fogyatékosok számára. Az iskola főés oldalbejáratánál építészetileg
nagyon problémás kialakítani az
akadálymentes feljárót. A tolókocsival érkező mozgássérültek a
parkoló felől tudnak bemenni az
iskola területére. Természetesen az
iskola épületébe egy másik akadálymentes feljárón tudnak bemenni, mely a következő pályázatban
épül meg.
- A parkoló mellett, a Kisfaludy közről lenyúló ingatlanok végében
járda épül, melyet a Hatház útról
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gyalog közlekedők biztonsága
érdekében alakítunk ki.
Remélem indokaim alapján elfogadja,
hogy nem „egy kihasználatlan beton
placcot” fogunk kialakítani.
Vélemény: használható, a kor igényeinek megfelelő járda, vagy egy sétálóutca, köz, lényegesen hasznosabb dolog, ami még a falu vizuális képén is
sokat javítana.
Válasz:
Falugyűlésen, és a Szent Imre újságban is tájékoztattuk a lakosságot,
hogy az elmúlt 4 évben amire lehetett
pályázni, arra pályázott önkormányzatunk.
Járda építésére nem lehetett pályázni!
Önerőből egy kis szakaszt megcsináltattunk, terveinkben szerepel, hogy a
nyár folyamán az ABC-től a víztoronyig a Fő úton is megcsináltatjuk,
mivel ezt a szakaszt használják legtöbben.
Sétálóutca kialakítását az önkormányzati tulajdonú utcák közül talán a Művelődési Háztól a buszváróig terjedő
Petőfi úti útszakaszon érdemes lenne,
hiszen itt egyébként is „Behajtani
tilos, kivéve célforgalom” jelentésű
tábla van elhelyezve. Ezt a javaslatot
megvizsgáljuk és köszönjük.
Tisztelt Olvasók!
A továbbiakban is várjuk kérdéseiket,
ötleteiket és javaslataikat a település
életét, működését érintő kérdésekben.
A kérdéseket a Polgármesteri Hivatal
bejáratánál elhelyezett ládában helyezhetik el írásban, de természetesen
szívesen válaszolunk személyesen és
szóban is minden kérdésükre.
Koczúrné Tóth Ibolya
polgármester

Anyakönyvi hírek
Halálozás:
Ferge Imre (1949.) Kisfaludy-köz 3.
– 2010. 05. 27.
Tengerdi Jánosné Németh Erzsébet
(1943.) Attila út 10. – 2010. 06. 13.
Házasságkötés:
1. Torma Mihály – Virág Veronika
(Táncsics út 3.) – 2010. 05. 22.
2. Kabai Lajos – Vass Margit (Jókai
út 11.) – 2010. 06. 21.
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BESZÁMOLÓ A 2009/2010-ES TANÉVRŐL
Az iskola tanulóira
vonatkozó adatok
A 2009/2010-es tanévben intézményünk tanulólétszáma 168 fő volt,
ebből 71 fő alsó tagozatos és 97 fő
felső tagozatos. Iskolánkban a gyerekek 73,21%-a (123 fő) hátrányos
helyzetű, ebből 38,69 % (65 fő) halmozottan hátrányos helyzetű. A veszélyeztetettek száma 8 fő.
Jelenleg 27 fő az integráltan oktatott
sajátos nevelési igényű vagy tanulási
beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő tanulók száma. Velük 2 fő
gyógypedagógus, heti 7 órában és 1
fő fejlesztőpedagógus heti 4 órában
foglalkozik. Közülük 8 fő SNI A-s, 4
fő SNI B-s, 15 gyerek pedig beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd. Szinte minden osztályban vannak ilyen gyerekek.
Az intézményben nagyon alacsony a
lemorzsolódási arány, az évfolyamismétlők száma nem haladja meg az
intézmény összlétszámának az 2-3 %át. Félévkor a felső tagozaton a tanulók 4%-a kapott elégtelen osztályzatot
a tájékoztató füzetébe, de a tanév végére ez a szám csökken, így e tanévben is mindössze 1 fő 7. osztályos
tanulónak kell/adott a lehetőség, hogy
augusztus hónapban 3 tárgyból osztályozó vizsgát tegyen. A továbbtanuló
diákjaink nagy része megállja a helyét az általa választott középiskolában, erről - az igaz hiányosan megküldött - visszajelzések tanúskodnak. A
visszajelzések figyelemmel kísérésére
folyamatosan nagy hangsúlyt fektetünk.
Az idén két napközis csoportunk működött az alsó tagozaton 54 fővel. A
felsős tanulók számára tanulószobát
biztosítottunk, amely 26 fővel működött. A tanulószoba azért volt igazán
népszerű, mert az ott dolgozó nevelők
a legjobbak közül kerültek ki, elvárásaik, követelményrendszerük megfelelt a pedagógiai programunkban feltüntetett céloknak, nem a gyermekmegőrzés volt a céljuk, hanem a valódi nevelő-oktató munka ebben a környezetben is.
Tanulóink összetétele vegyes, a családok szociális, kulturális és anyagi
helyzete eltérő, ám sajnálattal figyeljük, hogy egyre rosszabb. Egyaránt
megtalálhatók közöttük a nehéz körülmények között élő, hátránnyal induló

gyenge képességű, valamint a tehetséges, jó képességű tanuló is.
Sajnos egyre nő azon családok száma,
akik anyagilag teljesen ellehetetlenülnek. Ez a tény rányomja bélyegét az
iskolai élet mindennapjaira. Ezért
ebben a tanévben is fontos feladat
volt, a következő években is az kell
hogy legyen a tanulók empátiájának,
toleranciájának növelése.

Alsó tagozat
Iskolánkban jól működik az 1-4. évfolyamon a nevelő-oktató munka. Az
alsó tagozat legfontosabb feladata az
alapozás, hogy a tanulók alapvető
készségei, képességei kialakuljanak..
Ebben a tanévben a 3. évfolyamon
bevezettük az informatika tantárgy
oktatását, a 2. és a 3. évfolyamon pedig szakkör formájában angolul tanulnak a gyerekek. Nagyon kedvelt az
alsós tanulók körében a néptánc, a
népi játékok megismerése.
Kiváló szakemberek vezetik az alsó
tagozatos osztályokat, kevés településnek adatik meg ez a lehetőség,
hogy az alsóban nevelő-oktató pedagógusok ilyen magas színvonalú,
gyermekközpontú, innovatív munkát
végző kollégával dicsekedhetnek.
Minden ötletük, elképzelésük arra
irányult, hogy a pedagógiai programunkban kitűzött célokat, feladatokat
teljesítsék, a szülői elvárásoknak megfeleljenek. A legmagasabb fokú elismerés illeti meg őket, mert munkájukkal példát mutatnak a többi kollégának, jó magasra emelik azt a bizonyos
lécet. Az óralátogatásokon is meggyőződhettem arról, hogy fegyelmezett, folyamatos, rendszeres és jól
megtervezett munkával, differenciált
óravezetéssel sikerülhet minden tanulónak motiváló sikerélményt biztosítaniuk. Nagyra értékelem azt a segítő
szándékot, hogy a kezdő vagy újrakezdő kollégákat maximálisan segítik,
támogatják, arra törekedve, hogy ne
csak a tanulók érezzék jól magukat az
intézményben, hanem a pedagógusok
is. Az alsó tagozaton folyó oktató
munka sikerességét jónak értékelem,
az itt folyó nevelőmunka olyan magas
színvonalú, amiért a kollégák dicséretet érdemeknek.

Felső tagozat
Ennél a korcsoportnál 7-8. osztályra is

– sajnos – nehezen alakul ki, hogy a
tanulást tudatos és megerőltető tevékenységként éljék meg a gyerekek.
Sokszor a szülőkre sem számíthatunk,
nincs aki célt adjon a gyerekeknek, és
úgy néznek a pedagógusra, ha az elvárásokat ismerteti, hogy látszik a tekintetükön, hogy minden próbálkozásunk
hiábavaló. Az eredményesség elérésének egyik elengedhetetlen feltétele, az
általunk tanított tantárgy iránti rokonszenv kialakítása a tanulókban. Ennek
a célnak az elérése érdekében fontosak a tevékenységközpontú tanítási
órák. Kiemelten kezeltük a szövegértés, szövegalkotás, a problémamegoldó gondolkodás fejlesztését. Elismerés illeti meg azokat a kollégákat, akik
a beszerzett nagy értékű eszközöket
óráról órára használják, és ezzel nem
csak hogy példát mutatnak, hanem
bebizonyítják, hogy a tanulók terhelhetőek, csak a megfelelő módszereket, adott eszközöket kell felhasználni
ahhoz, hogy könnyen motiválhatóak
is legyenek a diákok. Az óralátogatások arról győztek meg, hogy a tanárok
még nem élnek a felső tagozaton a
differenciálás lehetőségével úgy, hogy
az eredményes is legyen. A differenciálásban sokkal több a lehetőség arra,
hogy minden diákból kihozzuk a maximumot, mint azt ők
gondolják és elismerik.

Tehetséggondozás
Kiemelten kezeltük a tehetséges tanulókkal való foglalkozást. A társulási
vetélkedőkön igyekeztünk részt venni,
mi szerveztük az „Ép testben ép lélek” versenyt. Ezt az együttműködést,
az iskolák közötti kapcsolattartást
igen nagyra értékelem. Sok segítséget
kaptam a vezető kollégáktól, de ők is
bármikor számíthattak ránk. Tanulóink száma egyre csökken, ám mindig
akadnak nagyon jó képességű, motiváló családi háttérrel rendelkező tanulóink, akik sikereket érnek el. Tehetséggondozó foglalkozásaink voltak a
7. és a 8. évfolyamon, és az ott tevékenykedő pedagógusok kihasználva a
lehetőséget, mindent megtettek azért,
hogy eredményt is felmutassanak. A
7. osztályos Bekecs Máté így érhetett
el az országos történelem verseny
megyei fordulóján 10. helyezést, a 6.
osztályos Szivák Judit pedig az orszá(Folytatás a(z) 4. oldalon)
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gos anyanyelvi verseny döntőjébe
kerülve 12. helyezést. A tanulóink
közel 30 %-a vett részt a levelező
versenyeken, kitartásuk változó volt,
eredményeik is változóak, de a 2. osztályos Molnár Júlia és a 4. osztályos
Szatmári Andor pl. bebizonyították,
hogy egyenletes, kitartó munkával
sikereket érhetnek el.

Felzárkóztatás, képességzavaros
gyerekekkel való foglalkozás
A tehetséges tanulók mellett egyre
több feladatot adtak a pedagógusoknak a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel valamint a szociális problémákkal küzdő tanulók. E tanévben
matematika és magyar tantárgyakból
a lemaradók, gyengébb képességű
tanulók számára szerveztünk felzárkóztató foglalkozásokat. Iskolánkban
az SNI-s és BTMN-s gyerekek integrált oktatása megfelelően működött a
tanév során. De semmi nem elég jó,
hogy jobbá ne tehetnénk. Szorgalmazni kell az ezen tanulókkal való foglalkozás, bánásmód, pedagógiai módszerek szélesebb körű megismerését,
tapasztalatcsere, esetmegbeszélések,
módszertani előadások keretein belül.

Gyermekvédelmi munka
Miután a tanulók közel 78%-a veszélyeztetett vagy hátrányos helyzetű az
iskolában minden pedagógus kiemelt
feladata a gyermekvédelmi munka. A
szülői ház és az iskola közötti kapcsolat általában jó, de a problémás gyerekek esetében még fejlesztésre szorul.
Fontos a megelőző, feltáró tevékenység. Így kiemelten kezeltük e tanévben is a következő feladatokat:
Az osztályfőnökök közreműködésével
felmértük a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű tanulók számát.
Az okok feltárása érdekében a megismertük a családi környezetet, próbáltunk szorosabb bizalmon alapuló kapcsolatot kialakítani a szülőkkel.
A veszélyeztető okok, a hátrányos
helyzet megszüntetése érdekében kapcsolatot tartottunk egymással és a
szakemberekkel is. (igazgató, szaktanárok, osztályfőnök)
Együttműködtünk a gyermekvédelmi
rendszerbe tartozó intézményekkel,
személyekkel (Gyermekjóléti Szolgálat vezetője, Családsegítő Szolgálat,
Támogató Szolgálat, védőnő, az iskolaorvos, a Polgármesteri Hivatal

gyámügyi előadója, jegyzőnő, stb...).
A pedagógiai eszközökkel meg nem
szüntethető problémákat jeleztük a
Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjének,
az iskolapszichológusnak, ha szükség
volt rá, a rendőrségnek.
A szülőket tájékoztattuk az esetleges
kedvezményekről (tankönyv, étkezés)
Napjaink rohanó világban nagy hangsúlyt fektettünk a tanulók körében a
baleset-, bűnmegelőzési, drog és dohányzás elleni felvilágosító munkára.
Osztályfőnöki és szaktárgyi órák keretében, vetélkedők alkalmával, a
hétköznapi beszélgetések adta lehetőségeket is kihasználva fordítottunk
erre hangsúlyt.

Diákélet, diákönkormányzat
Az egyik legfontosabb feladat, de a
legnehezebb is a tanulókkal való partneri viszony kialakítása, ez segít az
estleges konfliktusok megfelelő rendezésében. Kiemelten kezeltük, hogy
a diákok ne csak a jogaikat, hanem a
kötelességeiket is ismerjék és gyakorolják.
A Diákönkormányzat segítését régóta
töretlen lelkesedéssel végzi iskolánk
egy pedagógusa. A DÖK által szervezett programok, kirándulások, táborok
színesítik a gyerekek mindennapjait.
Ebben a tanévben már volt egy kezdeményezés a diákok részéről a filmklub
létrehozására. Ennek kivitelezésében
mindenképp támogatni kell a gyerekeket. A nagyfolyosón elhelyezett, s
ettől a tanévtől információkban igen
gazdag, az osztályok által mindig aktualizált faliújságot továbbra is hangsúlyozottan kell kezelni.
Nagyon fontos, hogy az idejáró gyerekek kötődnek az iskolájukhoz, fontos
számukra, mi történik itt, hogy néz ki.
Büszkék arra, hogy a Vasvári Pál Általános Iskola tanulói vagy volt tanulói.

Szülői munkaközösség
A szülői munkaközösség igen aktív,
mindenben számíthattunk rájuk. Véleményeztek, ha kellett, anyagilag támogattak, ha arra volt szükség, sem
időt, sem energiát nem sajnáltak az
iskolai rendezvények sikere érdekében (alapítványi est, farsang, stb...).
Az SZMK működésében az információáramlást fontos hatékonyabbá tenni, erre a szülőknek határozott igénye
van.
Alapítvány
1991 óta működik „A tiszaszentimrei
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gyermekekért” alapítvány . Célja az
iskola diákjainak volt tanulóinak a
támogatása lehetőség szerint, valamint oktatási eszközök beszerzése.
Minden évben tudunk a kitűnő vagy
jeles tanulmányi eredményt elért diákjainknak és volt diákjainknak anyagi
támogatást nyújtani. Esetlegesen oktatási eszközöket vásárolni.
Fontos az alapítvány további működése, támogatók felkeresése, minden
lehetőség felkutatása annak érdekében, hogy ezzel is ösztönözzük, támogassuk gyermekeinket.

Kapcsolatrendszer
Egy kisközösségben működő nevelési-oktatási intézmény csak úgy lehet
igazán hatékony, ha a segítőire, partnereire épít. Minden lehetőséget megragadtunk arra, hogy kihasználjuk az
eddig is jól működő kapcsolatrendszerünket. A 2009/2010-es tanév
során többször vettünk részt a nagyközösség, a falu életét is érintő eseményeken, rendezvényeken. Ilyen volt
pl. a játszótér építés és avatás vagy a
községi fenyő díszítése, a faluház
avatása. Pedagógusaink folyamatosan
biztosítják a helyi újság megjelentetését, természetesen a diákok munkáját
is felhasználva. Nagyon szoros és
kölcsönös segítségre épülő kapcsolatunk van a helyi önkormányzattal, a
polgármesteri hivatal gyermekvédelmi felelősével, a Családsegítő Szolgálattal, a Gyermek- és Ifjúságvédelmi
Szolgálattal.
Működik intézményünkben az iskola
rendőre program. Folyamatosan tartottuk vele a kapcsolatot. Rendezvényeinket látogatta, a polgárőrséghez
hasonlóan. Szerencsére intézkedésre
egyszer volt szükség mindössze.
Együttműködő partnerünk a helyi
polgárőrség, a falugondnoki szolgálat,
a településőri munkát végző alkalmazottak.
A kapcsolatot folyamatosan tartjuk az
iskolaorvossal, kérésére, amennyiben
indokolt volt (H1N1 pl.), összehívtuk
az összevont szülői értekezletet. Sajnos a szülők – és azok a szülők főleg,
akiknek valóban szüksége lenne rá –
nem jelennek meg ezeken a találkozókon.
Hasonló kudarcként élték meg a pedagógusok a két alkalommal megrendezett (november, április) fogadó délutánt. Ezeken azok a szülők érdeklődtek a gyermekeik iskolai élete, előme(Folytatás a(z) 5. oldalon)
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(Folytatás a(z) 4. oldalról)

netele iránt, akikkel egyébként is napi
kapcsolatban vagyunk, mert figyelemmel kísérik gyermekük iskolai teljesítményét.
Sikertelennek tartom az október hónapban összehívott összevont szülői
értekezletet, mert az érdeklődő szülők
száma alig volt több, mint a jelenlévő
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nevelőtestületé.
Rendkívül jó a kapcsolatunk a helyi
művelődési házzal, az ott dolgozó
közmunkások rendszeres résztvevői
az iskolai életnek, képzettségük és
személyiségük megfelel minden olyan
követelménynek, hogy a tanulókat
lekössék. A helyi művelődési ház
vezetője a gyerekek elkötelezettje, a
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pedagógusok nagy tisztelője, aki mindent megtesz azért, hogy olyan programokat szervezzen, amelyek kielégítik a tanulók érdeklődési körét, de
nevelő-oktató munkánkat is támogatja.
Gyólai Istvánné
tagintézmény-vezető

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK
LEGJOBBJAINK A 2009/2010-ES TANÉVBEN
1.osztály: Boros Katalin Gyöngyi,
Fekete Nóra, Fogarasi Benjámin Gyula, Papp Ivett, Rózsa János Ádám,
Szöllősi Nándor, Nagyfejeő Csenge,
Morvai Ivett, Balogh Erik.
2. osztály: Hamar Vivien, Gyarmati
Alex, Molnár Júlia, Szűcs András,
Szabó Soma, Szabó Márton, Tóth
Réka, Simon Ivett, Pacskó Zsófia,
Füzesi Gabriella, Postás Viktor, Molnár Nikolett.
3. osztály: Báthori Bence, Boros Tamás, Kerepesi Gergő, Kiss Mercédesz, Molnár Márk, Péter Patrik, Szűk
Dorottya, Csordás József, Danyi
Dorina, Kanalas Nikoletta, Pincés
Krisztina, Rostás Vivien.
4. osztály: Domokos Adél, Egyed
Adrián, Gyulai Fanni, Jákó Mónika,
Postás Petra, Kabai László, Koós
Andrea, Pap Tibor.
Jeles tanulmányi eredményt értek
el a felső tagozaton:
Nagy Alexandra .........6. oszt.
Pacskó Bence .............6. oszt.
Bekecs Máté................7. a
Gyulai Szandra............7.a
Nagy Barbara ..............8.a
Salánki Annabella .......8.a
Szűk Nikolett ..............8.a
/4-4000 Ft-os pályadíjban részesültek/
Kitűnő tanulók a felső tagozaton.
Salánki Alexandra ........... 5. oszt.
Sári János ......................... 5. oszt.
Szöllősi Klaudia Evelin ... 5. oszt.
Faghiura Alexandru ........ 6. oszt.
Sós Emese ........................ 6. oszt.
Szivák Judit...................... 6. oszt.
Vízi Angelika................... 6. oszt.
Molnár Fanni ................... 7.a oszt.
/ Az alapítványi támogatás az ő esetükben 6000 Ft/tanuló /
Kimagasló versenyeredmények:

Szivák Judit 6. oszt. Anyanyelvi
verseny országos döntőjén 12. helyezést ért el, pályadíja 8000 Ft. / Felkészítő tanára: Vizi Krisztina /
Bekecs Máté 7.a oszt. Országos történelem tantárgyi verseny megyei
fordulóján 10. helyezést ért el, pályadíja 5000 Ft. / Felkészítő tanára
Kunné Végh Etelka /
A legtöbb versenyen indult, eredményesen szerepelt, de – sajnos – előkelő helyezést nem ért el Molnár Fanni
7.a oszt. tanuló, ő könyvjutalomban
részesült.

JÖN AZ UTÁNPÓTLÁS!!!
Molnár Júlia 2. oszt. tanuló a Kis
Vakond levelezős versenyen 3 tantárgyból is előkelő helyezést ért el:
matematika: 6. hely
környezetismeret: 3. helyezés
magyar: 1. helyezés
Akiktől búcsúztunk:
A ballagó 8. osztályosok jutalmazása,

ha nem is értek el kimagasló tanulmányi vagy versenyeredményt, minden
évben megtörténik. Könyvjutalomban
részesültek vagy szorgalmukért vagy
közösségi munkájukért az alábbi tanulók:
Devecseri Renáta, Kállai Krisztina,
Nagy Barbara, Nagy Kitti Mária,
Salánki Annabella, Szűk Nikolett,
Erdős Petra, Fekete Kinga, Ludescher
Márk, Bekecs Dávid, Gacsal Katalin,
Győri Erika, Hajnal János, Mester
Kristóf, Papp Dorina.
Könyv, vagy oklevéljutalomban
részesültek még a felső tagozaton:
5. oszt. : Kiss Dóra terézia, Kiss Balázs, Fekete László, Réti Genovéva
Ibolya, Tóth Csaba, Tóth Imre Tamás,
Fehér Zalán, Boros Ferenc Sándor,
Molnár Renáta, Sóskúti Vivien, Vásárhelyi Patrik, Mató Milán.
6. oszt. : Kéri Bence, Székely
Barabara, Tóth Tibor, Eszenyi Tamás.
7.a oszt.: Mészár Dániel, Tóth Enikő,
Asztalos Gergő, Lénárt Tamara, Rácz
Kitti, Szabó Csaba.

Felhívás!
Cigány származású fiatalok 2010. évi tanulmányi támogatására pályázat
nyújtható be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2010. szeptember 15.
A pályázat benyújtásának helye: JNSZ Megyei Önkormányzati Hivatal Művelődési és Népjóléti Iroda, 5000 Szolnok, Kossuth L. út 2.
Pályázatot nyújthat be, aki a megye területén állandó bejelentett lakcímmel
rendelkező cigány származású fiatal, középfokú tanulmányokat folytat:
- gimnázium v. szakközépiskola 10-13. évfolyamát nappali tagozaton végzi, tanulmányi eredménye legalább 3,5 vagy
- szakközépiskola érettségire épülő szakképzésben vesz részt nappali tagozaton és a tanulmányi eredménye legalább 3,8, vagy
- szakiskola 10. vagy ettől magasabb évfolyamát nappali tagozaton végzi
és a tanulmányi eredménye legalább 3,8 és minden esetben rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre jogosult.
Pályázati adatlap a Polgármesteri Hivatal 8. számú szobájában
szerezhető be!
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„Szentgyörgy-Napi Sokadalom”
Hatalmas várakozással és még nagyobb előkészületekkel valósult meg
20 év elteltével az Újszentgyörgyiek
rég elfeledett hagyo mánya a
Szentgyörgy –Napi búcsú. Koczúrné
Tóth Ibolya Polgármester Asszony a
megjelentekhez intézett gondolatait
idézzük fel.
Cserna-Szabó András írta:
„Minden tavasznak van egy kitüntetett napja, ami minden más tavaszi
napnál fényesebb. Naptárakban sajnos
nincs jelölve ez a kacér és szédítő
ünnep, ezzel a páratlan reggellel csak
a lélek számol.”
Így folytatta:
„Ez a különleges tavaszi nap, amelyről e fiatal író beszél, talán épp a mai.
Újszentgyörgy lakói lelkében minden
bizonnyal ez lesz, hiszen 20 év elteltével ismét van saját rendezvénye a
településnek. Hagyománytiszteletből
a Szent-György napot két ok miatt
tettük György-napra:
Az egyik ok, hogy a település védőszentje, - akiről ez az Árpád-kori település a nevét kapta – Szent-György és
ma van György napja.
A másik ok, hogy századokon keresztül ezen a napon volt a Szent-György
napi búcsú.
Ki is volt Szent György, akiről a település a nevét kapta? Szent György a
római korban élt 270 körül született és
303. április 23-án halt mártírhalált.
Előkelő családban született, Diocletianus császár alatt hadiszolgálatba
lépett. Kiváló kardforgató képességének és más tulajdonságainak köszönhetően hamar magas pozícióba jutott.
Ám amikor a császár a keresztényeket

üldözni kezdte, lemondott hivataláról
és a császár ellen fordult. Emiatt börtönbe vetették és miután a legkegyetlenebb kínzásokkal sem bírták őt hitétől eltéríteni, 303-ban kivégezték.
Mártír haláláért az egyház szentté
avatta, egyike a leghíresebb katonai
szenteknek. Leginkább a sárkányt
legyőző lovag képében ismert, emellett több ország és település védőszentjeként is tisztelik. Egyike a tizennégy segítőszentnek. Erről a nagyszerű emberről kapta a nevét Újszentgyörgy is.
Hagyománnyá szeretnénk tenni, hogy
ettől az évtől minden évben megrendezzük a György-napot. Hisszük azt a
mondást, hogy annak a településnek,
amelynek múltja van, annak jövője is
van: Újszentgyörgynek lesz jövője!
Ez most már látható is: korszerű orvosi rendelő, folyamatban lévő felújítások, üzemelő posta, játszótér és remélem, egy év elteltével tovább folytathatom a felsorolást.
Önkormányzatunk szeretné, ha ez a
nap újra a ritkán látott közelebbi és
távolabbi rokonok, jó szomszédok, jó
barátok és a három település
(Tiszaszentimre – Újszentgyörgy –
Tomajmonostora) lakóinak találkozója lenne.
Egy különleges nap, ahol az otthonunkat ünnepeljük, és amelynek megszervezéséhez sok-sok ember összefogása
kellett.
Legyünk büszkék önmagunkra, és
legyünk büszkék arra, hogy a nap
programjának gerincét a településünkön működő civil szervezetek, gyer-

mek- és felnőtt csoportjaink adták. A
rendezvényt megtisztelő látogatókat
1000 adag babgulyással várták a rendezők, mely az Önkormányzatnak és
a támogatóknak köszönhető. Az esti
utcabál hangulatát a Desperado és a
Kredenc együttes alapozta meg, népszerű slágereikkel.”
Polgármester Asszony méltató szavai
után köszönetet mondtunk a nap folyamán színvonalas műsort adó amatőr művészeti csoportoknak:
− Virág Veronika által vezetett Hétszínvirág és Nyugdíjas tánccsoport
koreográfusának, és táncosainak,
− Mucza Andrásnénak, a Margaréta
Népdalkör művészeti vezetőjének
és a Népdalkör minden tagjának,
− Nagy Csabának, Nagy Csabánénak
a tiszaszentimrei Néptánccsoport
oktatóinak és művészeti vezetőinek, valamint táncosainak,
− Szivák Gyulánénak, és a Nyugdíjas
Egyesület valamennyi tagjának,
− Torma Mihálynak (humoros székely monológjáért),
− Hajdina citera zenekarnak Szentpéteriné Lévai Mária vezetésével,
− Botos Magdolna nóta énekesnek.
− A kézműves foglalkozás a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény, valamint az
Ady Endre Művelődési Ház támogatásával valósulhatott meg.
Köszönjük a Polgárőr egyesületnek,
az önkéntesek és minden segítőnek
önzetlenségét és munkáját, mellyel
hozzájárultak a nap sikeréhez.
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Nappali szociális intézmény indul
Újszentgyörgyön a felújított Arany János úti épületben
Tiszaszentimre Község Önkormányzata már hosszú ideje kereste annak
lehetőségét, hogy az évek óta üresen
álló óvoda épülete felújításra kerülhessen, és ott a település lakossága
számára jól hasznosítható intézmény
működhessen.
2009. őszén egy nappali szociális intézmény kialakítása vált elérhetővé,
ezért Önkormányzatunk megkezdte az
épület felújítását, belső átalakítását.
A munkálatok sikeresen befejeződtek,
aminek eredményeképpen egy gyönyörű intézmény alakult ki, s néhány
héten belül megnyitja kapuit
Újszentgyörgy és Tiszaszentimre lakossága számára.
Az épületben 30 fő számára idősek,
10 fő számára fogyatékosok nappali
intézménye fog majd működni.
Kik vehetik igénybe majd az intézmény szolgáltatásait?
− Az idősek nappali ellátásába azokat
az 55. évet be nem töltött csökkent
munkaképességű személyeket várjuk, akiknek munkaképesség csökkenését szakértői bizottság állapította meg.
− A fogyatékos személyek nappali
intézményében elsősorban olyan
enyhe mozgás, látás, hallás fogyatékosok számára biztosít szolgáltatásokat az intézmény, akik fogyatékosságukat szakorvosi lelettel vagy
szakértői bizottsági szakvéleménynyel tudják igazolni.
Milyen szolgáltatások vehetők majd
igénybe az intézményben?

− Napi egyszeri meleg étel, ebéd
igényelhető, amelyet az intézmény
ebédlőjében lehet elfogyasztani. Az
ebédet az önkormányzat főzőkonyhájáról szállítjuk az intézmény tálaló konyhájába.
− Tisztálkodási, zuhanyzási lehetőség, újonnan kialakított fürdőszobákban.
− Pihenési lehetőség a kialakított
pihenőszobában.
− Szabadidős programok, kártya- és
társas játékok, közösségi játékok,
csoportos programok, kirándulások, olvasási, tv nézési lehetőség.
Az intézményben a szakszerű szolgáltatásokat és
programokat
szakképzett
szociális gondozók biztosítják.
Az új intézmény szolgáltatásait
az
ebéd kivételével ingyenesen
lehet
igénybe venni. Az ebédért
a jövedelemtől függően
térítési díjat

kell fizetni.
2011. évtől új szolgáltatásként a
szociális foglalkoztatás keretében
maximum napi 6 órában munkaszerződéses foglalkoztatás biztosítását tervezzük, amelynek keretében
a nappali intézményt igénybe vevők
könnyű papíripari munkát végeznének.
A szociális foglalkoztatásnak is vannak feltételei, az a személy vehet
benne részt, aki
− A nappali ellátás szolgáltatásait
folyamatosan 6 hónapon keresztül igénybe veszi
− Majd ezt követően vállalja, hogy
szociális foglalkoztatási alkalmassági vizsgálaton vesz részt és
a szakértői bizottság őt betegsége, fogyatékossága alapján alkalmasnak találja, hogy részt vegyen a szociális foglalkoztatásban.
Várjuk tehát mindazok jelentkezését
az új intézménybe, akik megfelelnek a
fent leírt feltételeknek, szeretnék
igénybe venni az intézmény szolgáltatásait, és megfelelő feltételek esetén
2011. évtől a szociális foglalkoztatás
keretében munkát is vállalnának.
Kalmárné Nagy Erzsébet
intézményvezető
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Tisztelt Pedagógusok!
Az ismeretek átadása egyidős az emberiséggel és egyetlen dolog motiválja: az a szándék, sőt akarat, hogy az
utánunk jövők jobbak, felkészültebbek, életrevalóbbak legyenek nálunk,
elődöknél. Nagy és szép célok ezek,
ám megvalósításuk talán soha annyi
akadályba nem ütközött, mint napjainkban.
Ma, amikor a kultúra, a tudás minden
egyes apró darabjáért meg kell küzdenünk, amikor a tanulás már nem számít általános életcélnak a fiatalok
körében, ma különösen nagy tisztelet
illeti meg a pedagógus társadalmat.
Meggyőződésem, hogy napról-napra
változó munkájuk nyomán ma már
sokkal komolyabb vagy inkább a korábbiaknál egészen más jellegű eredmények születnek. Az írás, olvasás,
számolás megtanítása szinte részfeladattá vált, hiszen a társadalom az
iskolák vállára helyezte a legnagyobb,
legnehezebb feladatokat, amit csak
képzelni lehet: a szocializációt, a társadalmi szerepvállalás elsajátíttatását,
és nem utolsósorban az egyre gyakoribb devianciák kezelését. Társadalmunk megoldatlan problémái mindmind ott tornyosulnak pedagógusaink
előtt.

Kedves Tanár Nénik, Tanár Bácsik!
Jól tudom, jól tudjuk valamennyien,
hogy a mai viszonyok, szellemi és
morális válságunk minden eddiginél
nagyobb erőfeszítést követelnek a
pedagógusoktól. Mégis szép, mégis
felemelő ez a munka, mert azzá teszi
a cél, azzá formálják a mindennapok
sikerei és az egyre szaporodó élmények. Gyermeket nevelni, embert faragni, csak kevesek tudnak, s ezen
kevesek legjobbjai meggyőződésem
szerint itt teszik a dolgukat, Tiszaszentimre községben. Gyermekeink
eredményei, a különféle megmérettetéseken elért sikereik igazolják, hogy
Önök továbbra is kitartanak, hogy a
nehéz körülmények ellenére se veszítették el hitüket.
Önöknek sokszor anyjuk helyett édesanyjuknak, család helyett családjuknak kell lenniük. Vannak önök között
többen, akik már több évtizede végzik
ezt a munkát, akik méltán és büszkén
viselhetik a „nemzet napszámosai”
jelzőt. Külön tisztelettel köszöntöm
most őket, mint ahogy remélem köszönthetem e helyt azokat is, akik
immár nyugdíjas pedagógusok.
A pedagógus lét nem csupán munkát
jelent, hanem szellemiséget és egész

életre szóló elhivatottságot. Az örök
értékek továbbadása, vagy ha úgy
tetszik átmenekítése a következő generációkra a legszebb vállalások egyike, amit ember tehet. Önök, a múltunkat, jelenünket és legfőképpen jövőnket tartják kezükben. Az emberiség
legnagyobb kincse bízatott Önökre, és
hiszem, hogy ennél jobb helyre nem is
kerülhetett volna.
Engedjék meg, hogy végezetül a költőt, Ady Endrét idézzem, aki így szólott egykor:
Hős harc az Élet és megélni szép,
Ha hozzáedzik tüzes szív-kohók
Ifjú vitézlők lengeteg szívét.
Ha élet zengi be az iskolát,
Az élet is derűs iskola lesz.
S szent frigyüket így folytatják tovább.
Én iskolám, köszönöm most neked,
Hogy az eljött élet-csaták között
Volt mindig hozzám víg üzeneted.
Tápláltad tovább bennem az erőt,
Szeretni az embert és küzdeni
S hűn állni meg Isten s ember előtt.
Kívánok ehhez mindannyiuknak, jó
egészséget, erőt és sok sikert,
Egy Szülő

A nevelőtestület nevében megköszönöm az „Egy Szülő” kedves szavait. A további jó együttműködés reményében kívánunk mi is minden szülőnek sok erőt és nagyon jó egészséget a gyermeknevelés göröngyös útjain.
Gyólai Istvánné tagintézmény-vezető
a KLG Vasvári Pál Általános Iskolájának nevelőtestülete nevében

Elindult a 2010. évi szociális földprogram
Tiszaszentimre Község Önkormányzata Szociális Bizottságának döntését
követően 2010. évben is elindult a
szociális földprogram.
A programba április hónapban 32
család nyújtotta be kérelmét a Szociális Bizottsághoz. A Szociális Bizottság a kérelmező családok közül 20
család részére biztosította a részvétel
lehetőségét. A bizottság döntése során
figyelembe vette a jogosultsági feltételek mellett a család szociális helyzetét, a családban nevelkedő gyermekek
számát. A programban korábban
résztvevő családok esetében döntési
szempont volt az is, hogy a család

művelte-e megfelelően a veteményest,
hogyan dolgozott a programban.
A programban résztvevők elültették a
részükre átadott vetőmagot, elvégezték a gyümölcsös rendbetételét, átvették gondozásra a sertéseket. A veteményesben már szépen növekszik az
elültetett burgonya, sárgarépa, petrezselyem, borsó, bab, főzőtök. A családok közül többen nem csak a programban biztosított vetőmagot ültették
el, hanem maguk is vásároltak különféle vetőmagot, pl. uborkát, kukoricát.
Az időjárás az eddigiekben kedvezett
a programnak, hiszen bőséges csapa(Folytatás a(z) 9. oldalon)
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dék hullott a földekre, így az öntözésre sem volt még szükség. Ugyanakkor
a sok csapadék egyben meg is nehezítette a családok munkáját, a kapálást,
gyomlálást. Ennek ellenére elmondhatjuk, hogy a családok szépen művelik a veteményest, a földek gondozottak, rendben tartottak, amit a veteményesben készített képek is mutatnak.
A nyár további részében a programban résztvevő családok gyermekei
számára nyári játszóházakat, kirándulást szervezünk, és családi nap is szerepel a terveink között.
Kalmárné Nagy Erzsébet
intézményvezető

V I . É V FO LY AM , 2 . S Z ÁM

Még egyszer a „szeretethídról”
2010. június 14-én, Szolnokon a megyeháza Dísztermében vett részt az
Észak-alföldi régió összegző konferenciáján Csipes Anikó református
lelkész, és Domokosné Bari Ildikó a
művelődési ház vezetője.
Az egész napos program során a
résztvevők átfogó képet kaphattak
arról, hogy ebben a régióban milyen
helyzetben van a közművelődés, melyek a hiányosságok, melyek az erősségek.
A konferencia záró előadását Csipes
Anikó tartotta „Szeretethíd Tiszaszentimrén” címmel, melyben tájé-

Gyerekek nyári étkeztetése
Önkormányzatunk ebben az évben
is sikeresen pályázott a szociális nyári
gyermekétkeztetésre, melynek keretében vállalja, hogy 54 napon keresztül melegétel- konzervet biztosít 61
rászoruló általános iskolás gyermek
részére.
Családonként egy gyermek részesül a
támogatásban.
A döntést a gyámhatóság és a családsegítő szolgálat abból a megfontolásból hozta, hogy ily módon több családnak tudunk segítséget nyújtani.
A támogatás egy gyermekre jutó
napi összege: 370 Ft, 54 napra

Mindannyiunk együttérzését váltották
ki azok a képsorok, videó felvételek,
amelyeket a közelmúltban láttunk a
televíziós csatornák jóvoltából. Árvíz! Olyan folyók, patakok lépték át
medrüket, amelyek eddig békésen
csörgedeztek, folydogáltak. De ha
még csak átlépték volna! Romboltak,
tomboltak, magukkal sodorták egy
család, egy élet, egy emberöltő értékét, munkáját. Féltékenyen őrzött,
másoknak filléresnek tűnő, pótolhatatlan emlékek vesztek oda. A pincében, a garázsban, a gardróbban, a
konyha falán, a szoba szekrényének
polcán őrzött: anyák napi gyermekrajzok, az első lábnyomat az unokáról, a
dédi mennyasszonyi ruhája, az első
bababútor, az első elemes kisautó. És
még sorolhatnám. De megsemmisült
a fagyasztó, a benne tárolt hússal. A

2 0 1 0. J Ú LI U S

19.980 Ft/fő összesen 1.218.780 Ft.
A csomag különféle melegíthető készétel-konzervet, csokoládét, gyümölcslevet és instant kakaóport tartalmaz.
A szétosztás a családsegítő munkatárs
közreműködésével történik.
A kiválasztás során az alábbi szempontokat vettük figyelembe:
− rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
− általános iskolai tanuló helyben,
azaz Tiszaszentimrén,
− a családban három vagy több kiskorú gyermek él.
Pótigény bejelentésére is lehetősé-

koztatta a jelenlévő közművelődési
szakembereket, polgármestereket,
megyei elöljárókat, arról hogy Tiszaszentimrén az Önkormányzat, a Művelődési Ház, és a Református Egyházközség kiválóan tud együtt működni, közösen programokat szervezni, és lebonyolítani, melyek a település javát igyekeznek szolgálni.
A Lelkésznő örömét fejezte ki abban, hogy Tiszaszentimre település
intézményei nyitottak az egyházi kapcsolatra, az összefogásra, az együttműködésre.

günk nyílt, melyben további 20 fő
részére kértünk még támogatást.
A pótigény bejelentésére is lehetőségünk nyílt, melyben további 20 fő
részére kértünk még támogatást. A
pótigény kedvező elbírálása esetén
biztosítani szeretnénk azon családoknak is a támogatást, akik a nyár folyamán költöztek a településre, vagy akik
a tiszaszentimrei iskolába íratják
gyermeküket, és a feltételeknek megfelelnek.
Sikeres pályázat esetén az érintetteket
értesítjük.
Reméljük, hogy ezzel az ételcsomaggal segítünk a családoknak a nyári
szünetben megnövekedett kiadásokat
enyhíteni.

Jön a víz!
vízé lett házuk, a családi otthon, amelyet eddig felépítettek. Ki adja ezt
valaha vissza. A könnyet, a verejtéket,
az örömöt, a boldogságot, a kövezeten
őrzött gyermek első lépéseit, az élet
értelmét. Mind a vízé lett.
Madách Imre írta az: Az ember tragédiájában: „Mondottam ember,
küzdj, és bízva bízzál!” Kiben is bízhatna a mindenét elveszített embertársunk? Bennünk: embertársaikban.
Kö szö ne t ük et to l mác so lj u k a
felsőzsolcai embereknek, akiknek
2010. június 18-án elvittük a tiszaszentimrei, tiszaszőlősi, tomajmonostorai Emberek adományát. Első
kérdésük az volt: Hol is vannak ezek a

települések? Hogyan jutottunk Önöknek eszükbe? Miért bennünket választottak? Könnyek és könnyek. Ezek a
könnyek egyszerre jelentették a hálát,
az együttérzést, a szolidaritást és segíteni akarást, az elfogadást és az emberséget. Szemünkben könnyekkel,
szívünkben büszkeséggel adtuk át és
pakoltuk le az egyetlen száraznak
mondott helyre településeink lakosainak adományát. Boldogok voltunk,
hogy tiszaszentimreiek vagyunk, és
ott dolgozunk. Boldogok voltunk,
hogy a három település egy emberként tudott összefogni honfitársaink
megsegítésében. Boldogok voltunk,
(Folytatás a(z) 10. oldalon)
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hogy azt adhattuk át, amelyet településeink lakói a mások megsegítésére
adományoztak. Tartós élelmiszer,
ásványvíz, fertőtlenítőszer, tisztálkodási szer, ruhaadományok. A tiszaszentimrei, tiszaszőlősi, tomajmonostorai lakosok, vállalkozók, közösségek, munkahelyi kollektívák,
nyugdíjas klub tagjai, idősek napközi
klubja, általános iskola diákjai és szülői, az óvodák gyermekei és szülői
számára tolmácsoljuk a Felsózsolcai
Görög Keleti Katolikus Egyház Egyházközösségének köszönetét és háláját az adományokért.
Juhász Edina
Ráczné Csajbók Csilla
szociális munkások
Pinczésné Horváth Éva
szociális gondozó

Óvodánk legsikeresebb programjai
1. Anyáknapja
Hagyományainkhoz híven május elején az édesanyákat és a nagymamákat
köszöntöttük.
Ezen a napon nemcsak a külsőnk, a
belsőnk is ünneplőbe öltözik. Nincs rá
elég szó, amivel elmondhatnánk, hogy
mi mindent köszönhetünk az édesanyánknak. Gyermeket vállalni, édesanyává válni sohasem számított karriernek, pedig e mindennapi helytállás
otthon és a munkahelyen, az átvirrasztott éjszakák a betegágy mellett, a
huszonnégy órás készenlét életünk
végéig tart.
A gyerekek versekkel, dalokkal, körjátékokkal, mesedramatizálással örvendeztették meg a vendégeket. A
műsor végén ajándékkal kedveskedtek
az anyukájuknak. A sok készülődés,
próbák meghozták a sikert, a szemek
sarkában megcsillant a könnycsepp,
és nem maradt el a jól megérdemelt
taps sem.

2. Lovaskocsizás
Sajnos már a falusi gyerekek ritkán
találkoznak háziállatokkal.
Egyre kevesebben tartanak a ház körül csirkét, kacsát, sertést, tehenet,
lovat. Ezért is volt nagy élmény, mikor egy napsütötte délelőttön két lovas kocsi állt meg az óvoda kapujá-

ban. Türelmesen és fegyelmezetten
foglalták el a helyüket a gyerekek, és
már indultunk is. Figyeltek, mikor,
kinek az otthona következik, hol lakik
a nagymama vagy a jó ismerősök.
Takaros házak és rendezett kertek
mellett haladtunk el. Örömmel láttuk,
hogy milyen szép a mi községünk, az
emberek mosolyogva integettek nekünk vissza.
Énekszóval jártuk be a határt, vidáman telt a kis utazásunk.

3. Kirándulás
Fontosnak tartjuk, hogy nemcsak szűkebb környezetükkel ismerkedjenek a
gyerekek, hanem kitekintést nyerjenek távolabbi tájakra.
Május 14-én az ovisok
egy részével (20 fő/
szülők, nagyszülők,
testvérek táraságában)
a nyíregyházi Vadasparkba kirándultunk.
Szerencsére az idő
kegyes volt hozzánk,
így zavartalanul sétálhattunk a különleges
állatok között. Mindenkinek tetszett a
fóka-móka, a jegesmedve és a pingvin
etetése. Az újonnan

megnyílt Ócenárium részében cápákat, ráját, murénát és halak sokaságát
csodálhattuk. A bátrabbak a vízesés és
a trópusi növények között függőhídon
közlekedhettek. A parkban találkozhattunk elefánttal, orrszarvúval, zsiráffal, majmokkal, oroszlánnal, medvével, zebrával, tevével. Mindenki ott
tölthette ideje nagyobb részét, ami
neki a legjobban tetszett. Délután az
érdeklődőkkel még a közelben lévő
falumúzeumba is ellátogattunk. A
gyerekek rácsodálkoztak a régmúlt
falusi nádtetős, zsindelyes házaira,
templomára, a haranglábra, boltra,
műhelyekre és azok korhű berendezéseire. A galambdúc, a kemence,
„tiszta szoba”, a háztartási eszközök

(Folytatás a(z) 11. oldalon)
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(Folytatás a(z) 10. oldalról)

mind a múltat idézték. Az értékek
megőrzése és átadása a mi feladatunk,
nekünk kell megmutatni, hogyan éltek
elődeink, dédszüleink. A múlt értékeit
megbecsülve, a ma hétköznapi harcait
folyamatosan vívva építhetünk gyermekeink számára jövőt. Kellemesen
elfáradva az esti órákban érkeztünk
haza. Szeretnénk megköszönni a szülői munkaközösségi tagok szervezésben nyújtott segítségét.

4. Bábelőadás
Gyermeknapra az óvónénik meglepetésként bábelőadással kedveskedtek, a
Piros tulipán című mesét játszották el.
Nagy élmény volt, a nagyobbak hamar felfedezték, hogy melyik szereplő
kinek a hangján szólalt meg a paraván
mögött. A bábok kérésére szívesen
énekelték el mindannyian a jól ismert
dalokat. A szereplők jutalma a szűnni
nem akaró taps volt.

5. Nagyok búcsúztatója
Májuk 28-án búcsúztunk el azoktól,
akik szeptembertől már életük egy
újabb szakaszához érkeznek. Kicsit
félve, de vágyakozással tekintenek az
iskola felé. A búcsúzás napján virágba

borul az óvoda, ünneplőbe öltözik e
kis közösség apraja-nagyja. Nyakukba
akasztott tarisznyával, kezükben virágcsokorral énekelve járják körbe azt
a helyet, ahol életük egy meghatározó
fejezete lezárult. Versekkel búcsúztak
el az óvodától, társaiktól, a felnőttektől. Nehéz szívvel indítjuk útjukra
őket, hiszen az együtt töltött évek alatt

EU élelmiszer segély program
EU élelmiszer segély programban önkormányzatunk ez évben várhatóan két alkalommal tud élelmiszer csomagot biztosítani a község rászorulói számára.
Az első alkalommal:
− liszt,
− tészta,
− háztartási keksz,
− müzli szelet,
− cukor,

− kukorica konzerv,
− vaníliás karika
kerül kiosztásra.
A rászorultsági kategóriák:
- létminimum közelében élők,
- kisnyugdíjasok,

szoros érzelmi kötődés alakult ki köztünk. Nehéz vigasztalni azt a zokogó
hat éves kislányt, aki nem akar innen
elmenni. Útjukra bocsátjuk őket, de
nem lesznek egyedül, mert mellettük
áll a családjuk és a tanító néni. Sok
sikert kívánunk nekik.

- hátrányos szociális helyzetű gyermekek.
A Szociális Bizottság, a családsegítés
családgondozója, a gyermekjóléti
szolgálat családgondozója, a jegyző, a
polgármester részvételével alakított
alkalmi bizottság dönt az adományra
jogosult személyekről.
A kiosztás idejéről és helyéről az érintetteket írásban értesítjük.
Juhász Edina

CSALÁDI NAP- 2010
2010.június 13-án, immáron harmadik évben tartottuk meg a Református Egyházközség hittanos tanévzáróval egybekötött Családi Napját. Nagy öröm volt számomra, hogy ismét többen vettünk részt ezen a napon. Mintegy 30 gyermek szeretteik, idősebb gyülekezeti tagjaink, így közel 90-en élvezhettük a templom
hűsét, a gyermekek műsorát, a bográcsban főtt slambucot, a horgászversenyt, a lufi borotválást, az egyéb
játékokat, no és persze egymás társaságát.
Ezúton is megköszönöm a hittanos gyermekek egész éves munkáját, a szülők támogatását, és mindazok
segítségét, akik valamilyen módon hozzájárultak a nap sikeréhez.
Csipes Anikó
Református lelkész
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Lisztérzékenységi vizsgálat
Kedves Szülők!
Bizonyára vannak, akik emlékeznek
rá, hogy 2005. évben lisztérzékenység
(Coeliakia) kimutatására szűrést végeztünk Tiszaszentimrén az akkor 1.
osztályt kezdő gyermekek körében.
Ez a szűrés egész Jász-NagykunSzolnok megyében megtörtént központi költségvetési forrásból. A szűrési eredmények azt mutatták, hogy e
betegség elég gyakori a lakosság körében (minden 100 emberből 1 beteg!), csak sokáig „rejtve” maradhat,
mert esetleg nem okoz látványos panaszt. Éppen ezért veszélyes! A szervezeten belül – a bélcsatornában –
okoz rombolást, mely az idő múlásával egyre több panaszt és szövődményeket eredményezhet. (Pl. anaemia,
hasmenés, allergia, bőrelváltozás stb.)
Tisztelt Futballbarátok!
Ismét véget ért egy bajnoki idény.
Eljött hát az idő, hogy összegzést készítsünk a felnőtt és az utánpótlás
csapatok eredményeiről.
A felnőtt csapatunk a 2009/2010 -es
szezonban a megyei III. osztály Kunsági csoportjában szerepelt Szivák
Gyula irányításával. Mind a vezetőség, mind a tiszaszentimrei szurkolók
elvárása az volt, hogy az együttes
feljutást jelentő helyezést érjen el az
évadban. A legnagyobb riválisunknak
Tiszaörs csapata bizonyult, kiélezett
volt a küzdelem a csapatok között.
Sajnos a bajnokság végeztével meg
kellett elégednünk a második helyezéssel a Kunsági csoportban, amellyel
ha a bajnoki címet nem, de a kitűzött
célt, a feljutást, minden valószínűség
szerint sikerült teljesíteni. A következő idényt így már a megyei II. osztályban kezdhetjük, ami több szempontból is nagyon fontos. Gondoljunk
csak az utánpótláskorú (14-20 év)
játékosokra, akik a felnőtt csapat 1820 fős játékosállományába nem tudtak
bekerülni. Nekik így lehetőségük nyílik, hogy bajnoki rendszerben, heti
rendszerességgel megmérettessék
magukat a leendő ifjúsági csapatunkban, ugyanis ebben az osztályban erre
nem volt lehetőségük. Fokozatos fejlődésükhöz ez elengedhetetlen. A
szurkolóinkra, akik színvonalasabb

Településünk lakói között is egyre
több embernél diagnosztizáltak már
coeliákiát. Ezen anyagcsere betegség
sajnos öröklődhet, tehát nagyon fontos, hogy időben kiderüljön.
Ezért Tiszaszentimre Község Önkormányzata úgy határozott, hogy 2010.
évtől folyamatosan támogatni fogja
költségvetéséből ezen szűrés elvégzését, ezzel is segíteni szeretne a falunkban élő gyermekek egészségmegőrzésében.
A szűrést a Biocard Celiac Disease
lisztérzékenységi teszttel fogjuk végezni. A beavatkozás nagyon egyszerű és veszélytelen, hasonló az
újjbegyből vett vércukor meghatározáshoz.
Ezt a szűrést a 2010. szeptembertől beiskolázandó gyermekeknek ajánljuk fel.
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A szűrést 2010. június – július – augusztus hónapra terveztem az óvodában, vagy a gyermek otthonában
(családlátogatás keretén belül) szeretném elvégezni. (A későbbiekben
pedig a 6 éves vizsgálat során.)
Kérem, éljenek ezzel a lehetőséggel!
A korai felismerés fontos, mert megfelelő diétával (gluténmentes) ez a
betegség kezelhető és nagyon jó életkilátásokat eredményez.
Ha bármilyen kérdésük, problémájuk
van ezzel kapcsolatban, vagy hamarabb szeretnék ezt a szűrést elvégeztetni, keressenek fel az Egészségházban (H: 13,00 – 16,00, Sze: 10,00 –
12,00) vagy az alábbi telefonszámon:
06/30/339-0886, vagy forduljanak
bizalommal dr. Koczok Sándor háziorvoshoz.
dr. Koczok Sándorné
védőnő

Labdarúgás
mérkőzéseket tekinthetnek meg. Az ő
támogatásukra, szeretetükre, buzdításukra a következő szezonban is nagy
szükség lesz, a hazai, valamint az
idegenbeli meccseinken egyaránt.
Ami a felnőtt csapat megerősítését
illeti, a vezetőség 1-2 tapasztaltabb,
magasabb osztályt is megjárt
szentimrei kötődésű labdarúgóval
szeretné még erő sebbé tenni
játékoskeretét a következő bajnokságra, a jelenlegi csapat egybentartása
mellett. Véleményünk szerint így az
együttes az elkövetkezendő idényben
is méltón képviseli Tiszaszentimrét.
Felnőtt csapatunkon felül még 3 csapatot szerepeltetünk (U-7, U-9, U-11).
Ezen csapatokokat torna rendszerben
versenyeztetjük, heti rendszerességgel

sportolási lehetőséget biztosítunk számunkra. A vezetőség valamint a község lakosságának megelégedésére
remekül szerepeltek ez évben is.
Külön említést érdemel Pap Tibor,
általános iskolánk negyedikes tanulója, aki a következő tanévet kivételes tehetségének köszönhetően már
a felcsúti Puskás Ferenc Labdarúgó
Akadémián kezdi meg. Büszkék
vagyunk Rád és szurkolunk Neked,
Tibi! Bízunk benne, hogy a Te sikerednek is köszönhetően egyre több
fiatal srác sportol majd községünkben.
Végezetül szeretnék még köszönetet
mondani községünk Önkormányzatának, szponzorainknak, hűséges szurkolóinknak az egész éves támogatásukért és szeretetükért.

Hobbigyűjtők kiállítása!
Az Ady Endre Művelődési Ház "Hobbigyűjtők" bemutatkozása címmel
szervez kiállítást! Várjuk mindazok jelentkezését, akik gyűjtőszenvedélyüknek köszönhetően jelentős mennyiséget halmoztak fel egy-egy tárgyból:
szalvéta, gyufásdoboz, matchbox, söralátét, hegyező, matrica, vagy bármi
olyan gyűjtemény, amit a nagyközönséggel szívesen megosztana. Jelentkezésüket érdeklődéssel várjuk, személyesen a Művelődési Házban, telefonon az 516-037-es számon, vagy e-mailben a muvhaztimre@freemail.hu
címen.
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Amatőr alkotóművész kiállítása!
Földünkön vannak nem megmagyarázható jelenségek, amelyeket nem
kell, nem is szabad megmagyaráznunk. Mihelyt számot akarunk adni
róluk, eltűnik nyilvánvaló létük. Ilyen
jelenség a festészet is.
Néha jobban értjük a képeket, mint
önmagunkat, mert saját lényünk titkait
világosítják meg; de ha meg kellene
magyaráznunk őket és elmondanunk,
mit is szeretünk rajtuk, csak dadogunk. Valahogy úgy, ahogy a „szó
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
2010. július 4-én öt vasúti mellékvonalon indította újra a személyforgalmat. A szaktárca döntése alapján első körben a korábban szüneteltetésre ítélt SzékesfehérvárKomárom, Zirc-Veszprém, PápaCsorna, Karcag-Tiszafüred és
Lajosmizse-Kecskemét szakaszokon, összesen mintegy 210 kilométeren közlekedhetnek ismét vonatok.
Az intézkedéssel a kormány a vidék
lakosságmegtartó képességét kívánja erősíteni, az érintett térségeket,
településeket a gazdaság vérkeringésében tartani.

emberének” akad el ezen képek látása
közben az ajka; amikor részünkről
hatalmas megtiszteltetésnek tettünk
eleget, és Ilyés Sándor karcagi amatőr
festő csodás festmény kiállítását megnyithattuk.
Az én szavaim sem fogják tudni megoldani a titkot, erről a titokról az alkotó által kaptunk néhány szót, a megnyitót követően.
A kiállítás zárasaként illik a köszönet.
Valakinek, akinek nem kell nagy pro-
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tezsáló, mert a mecénása a saját képei;
akinek nem kell dicsérő szószóló;
mert művei megteszik azt helyettünk.
Településünk lakói és a Művelődési
Ház nevében köszönöm, hogy kiállíthattuk Sándor bácsi festményeit, további jó egészséget, hosszú, tartalmas,
alkotó munkával eltöltött éveket kívánva!
Kérem, fogadják a kiállítást olyan
érdeklődéssel, amilyen alkotó kedvvel
és szeretettel hozta hozzánk festményeit!
Domokosné Bari Ildikó

Újra jár a kispiros!
A személyszállítás megszüntetése
Tiszaszentimrét érintette a leghátrányosabban, hiszen a távolság buszjáratok nem érintik községünket. Nagy
öröm számunkra, hogy a kormány
betartotta ezt az ígéretét. Július 4-én,
vasárnap 14 óra 28 perckor a vasútállomáson közel 100 ember várta az
ünnep járatot. Pusztakettősön pogácsával és ásványvízzel fogadták az
utasokat.
Köszönjük Varga Mihály államtitkár

Polgárőr nap

Ez év július 3-án Poroszlón került
megrendezésre a XVI. Országos Polgárőr nap.
Községünk Polgárőr Egyesülete, családtagjaikkal együtt, 96 fővel képviselte magát e rangos eseményen.
Főzősátrunk alatt két üstben is rotyogott a birka, Fekete László és Hajnal
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János gasztronómiai tudását
bizonyítván.
Számos szakmai, kulturális,
és sport programmal színesített rendezvényen, nagyon
jól éreztük magunkat. Kiváló alkalom volt más egyesületekkel való ismerkedésre,
tapasztalatcserére, jól szolgálta egyesületünk csapatépítését, összetartását.
Büszkén képviseltük községünket
Abádszalókkal
karöltve ezen a rendezvényen.
Polgármester Asszony is
megtisztelt bennünket részvételével. Megerősítette,
hogy önkormányzatunk
támogatására továbbra is
számíthatunk. Megköszönte

úrnak, körzetünk országgyűlési képviselőjének és Dr. Fazekas Sándor Vidékfejlesztési miniszter úrnak, hogy
képviselték érdekeinket és közreműködtek a személyszállítás újraindításában.
Köszönjük mindazoknak, akik jelenlétükkel segítették alátámasztani,
hogy Tiszaszentimrének nagy szüksége van a kispirosra.
Érdemes volt hallatni szavunkat.
áldozatkész munkánkat és sok sikert
kívánt további munkánkhoz.
Mi is szeretnénk megköszönni minden támogatónknak, az előkészületekben segítkezőknek, hogy lehetővé
tették számunkra a részvételt.
Gazdag élményekkel térhettünk haza,
egy jól sikerült nap után.
Szabó Márton
Tiszaszentimre
Községi Polgárőr Egyesület
titkára
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Megvalósult a Polgármesteri Hivatal komplex akadálymentesítése Tiszaszentimrén
2009. végén az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal akadálymentesítésére több mint 10 millió Ft vissza nem térítendő,
uniós támogatást nyert.
A kivitelezési munkálatok befejeződtek, a fejlesztés műszaki-átadás átvételére 2010. április 29-én került sor.
A fejlesztés keretében az épület bővítésével, átalakításával az önkormányzat udvarán akadálymentes parkoló, rámpa, akadálymentes wc-mosdó helyiségek, akadálymentes burkolat és nyílászárók kialakítása mellett a tájékozódást az infokommunikációs eszközök segítik, többek között braille írással ellátott információs táblák, figyelmeztető jelzések, vezetősáv,
és a hallássérültek számára indukciós hangerősítő hurok rendszer.
Az épület megközelítése, az intézménybe történő bejutás, és a belső tereinek használata a fogyatékkal élők - mozgásukban
korlátozottak, vakok és gyengénlátók, siketek és nagyothallók -, időskorúak, betegek, babakocsival érkezők részére is könynyen elérhetővé vált. Az önkormányzati ügyfélszolgálati ellátásokhoz kapcsolódó közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférése biztosított, az ellátások színvonalának javulása ugyanakkor a falu összes lakosát pozitívan érinti.
A projekt az Európai Unió támogatásával az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósultak meg.
Projekt megnevezése: Polgármesteri Hivatal komplex akadálymentesítése
Kedvezményezett: Tiszaszentimre Község Önkormányzata
Megítélt támogatás: 10.686.284.-Ft
Közreműködő szervezet: Váti Nonprofit Kft.

TÁJÉKOZTATÓ
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Földhivatal ezúton is tájékoztatja a termőföldek tulajdonosait és használóit, hogy
2010. június 30-án letelt az a határidő, ameddig a földhasználó – az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló
2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdése értelmében – köteles volt a parlagfű elleni védekezést megtenni, vagyis az
ingatlanon a parlagfű virágbimbó kialakulását megakadályozni. A földhivatalok 2010. 07. 1-jén megkezdik a fenti kötelezettség betartásának ellenőrzését, a települések külterületén.
A parlagfűvel fertőzött területek helyszíni ellenőrzését a földhivatal munkatársai lehetőség szerint a Jász-NagykunSzolnok Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény és Talajvédelmi Igazgatóságának növényvédelmi felügyelőivel közösen végzik. A helyszíni ellenőrzés eredményéről jegyzőkönyv készül, mely alapját képezi a további
intézkedéseknek.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény és Talajvédelmi Igazgatóságának
feladata, hogy a parlagfűvel fertőzött területen a közérdekű védekezést elrendelje.
A parlagfűvel fertőzött területeket jelző lakossági bejelentések helyszíni ellenőrzése minden esetben megtörténik.
A levélben megküldött, nevet, címet, terület megjelölést tartalmazó lakossági bejelentéseket külterületi földek esetén a
körzeti földhivatalok fogadják. A belterületi parlagfüves területek bejelentése esetén az önkormányzat jegyzője jár el.
Felhívjuk a földhasználók figyelmét arra is, hogy a parlagfű elleni védekezés részeként a parlagfű-mentességet a vegetációs időszak végéig fenn kell tartaniuk.
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Földhivatal

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

