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Önkormányzat hírei
Tisztelt Tiszaszentimreiek, Újszentgyörgyiek!
Az elmúlt három hónap történéseiről számolok be Önöknek.
Azzal a jó hírrel kezdem az új esztendőben történtekről szóló tájékoztatást, hogy
önkormányzatunk működik, intézményeinkben nem kellett kikötni a gázt,
villanyt, mert kifizettük a számlákat.
Őszintén el kell mondjam azt is, hogy több tucat kikötésre, szállítói szerződés felbontására szóló felszólítást kaptunk, de eddig sikerült elhárítani a problémát.

Tiszaszentimre önhibáján kívül hátrányos helyzetű település, minden évben
működési hiánya van az önkormányzatnak, 2011-ben 55 millió 845 ezer
Ft hiányzik a biztonságos működéshez, mely összegre pályázni lehet.
Sajnos szigorodtak a pályázati feltételek. A legnagyobb döbbenetet az
okozta a Képviselő-testület számára,
hogy nem kötelező feladat ellátására
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ettől az évtől nem lehet pályázni. Az
önkormányzatunk számára az Idősek
Otthona fenntartása, a támogató szolgálat működtetése és az idősek nappali ellátása önként vállalt feladat, tehát
nem kötelező, ezért a működtetéshez
hiányzó 17 millió 510 ezer Ft-ra nem
kaphatunk támogatást. Hosszú évek
óta megterhelte költségvetésünket,
hogy az otthonban élő ápoltak vagy
hozzátartozóik többsége nem tudta/
tudja kifizetni a lakók ellátásának
költségét, ezért az önkormányzatnak
kellett/kell kiegészíteni.
A település büszkesége a magas színvonalon működő szociális ellátórendszer. Minden áron szeretnénk működtetni, ezért határozott úgy a testület,
hogy az üzemeltetést 2011. május 1jétől 10 évre átadja a Tiszaszentimrei
Református Egyházközségnek, mert
az állam az egyházi fenntartású intézményekre magasabb támogatást ad.
Természetesen továbbra is a falu tulajdonában marad az intézményhálózat, a lakók biztonsága, az itt dolgozók munkahelyének megőrzése céljából hoztuk meg ezt a döntés.
Köszönjük az egyházközségnek,
hogy vállalta a szociális ellátórendszer működtetését!

Az önkormányzat 2011. március 10én tartott ülésén elfogadta ez évi költségvetésünket.
Bevétel: 329.422.000,- Ft, ez 86 %ban fedezi a kiadásokat. A működéshez szükséges 55.845.000,- Ft pótlására pályázatot (ÖNHIKI) szükséges
benyújtani.

Az óvodai társulást 11.397.000,- Fttal, az iskolai társulást 28.382.000,Ft-tal kell támogatni.
Közművelődési és könyvtári feladatok ellátása 4,2 millió Ft-ba kerül.
Az önkormányzat jelenlegi pénzügyi helyzete:
rövidlejáratú hitel 13 millió Ft,
folyószámla hitel 20 millió Ft
szállítói tartozás 11.287.000,- Ft.
Helyi adóbevételek:
2006 óta településünkön nincs kommunális adó, telekadó, építményadó, egyetlen helyi adófajta van, az
iparűzési adó.
Az ÖNHIKI-s pályázat feltétele, hogy
valamilyen adófajtának lenni kell.
Javult a lakosság adófizetési morálja,
de sajnos még mindig van elmaradás
a gépjárműadó, illetve helyi iparűzési
adó be nem fizetése miatt.
A pénzügyi bizottság kezdeményezte, hogy a jegyző asszony az 50 ezer
Ft feletti tartozás behajtására kérjen fel behajtó céget.
Reméljük erre nem kerül sor, és a
hátralékokat az érintettek befizetik!

2011-ben tervezett fejlesztések
Pályázaton nyert támogatással:
− Általános Iskola korszerűsítése májusban kezdődik.
− Művelődési Ház felújítása már
megkezdődött.
− Parkoló, buszöböl a sportpályával
szemben. Reméljük ebben az évben
megvalósul, mert nyertes pályázat!
(11 település együtt pályázott, 1-2
település miatt késik.)
− Szeméttelep rekultivációja, ez is
nyertes pályázat, megvalósítás ideje
szintén nem rajtunk múlik.
Önerőből tervezzük:
− Óvodai KRESZ park kialakítása
− 3 db gyalogátkelőhely kialakítása.
Sipos Ferencné Manyika tanító néni
végrendeletében egy nagyobb összeget adományozott a falunak. Részben ebből az összegből kívánjuk a
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gyermekek és a lakosság biztonságát elősegítő gyalogátkelőhely kialakítását megvalósítani.
− A játszóterek bővítése.
Sajnos 2011-ben utakra, járdák építésére nem írnak ki pályázatot, fejlesztés csak önerőből lehetséges.
Pályázatot adunk be:
− A gyermekétkező bútorzatának cseréjére, valamint a Polgárőr Egyesület irodájának berendezésére.
− Újszentgyörgyön a templom felújítására és közösségi tér kialakítására.

2011. április 1-jétől változás az orvosi ügyeletben:
Az országos mentőszolgálathoz fog
beérkezni a segélyhívás. A hívás alapján dönti el az orvos, hogy a korszerűen felszerelt rohammentőt, vagy az
ügyeletes orvost küldik a helyszínre.
A mentő felszereléséhez önkormányzatunk 800 ezer Ft-tal járul hozzá.
A Remondis Tisza Kft. tájékoztatta a
hulladékgyűjtésben résztvevő önkormányzatokat, így telelepülésünket is,
hogy a Tiszafüreden lévő Tisza-tavi
Regionális Hulladéklerakó telepen ez
év február 22-én előzetes értesítés
nélkül helyszíni ellenőrzést tartott a
Közép-Tisza-vidéki Környzetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség és kérte, hogy ennek eredményéről a lakosságot is tájékoztassuk.
Az ellenőrzésnek az adott okot, hogy
a Felügyelőségre írásbeli bejelentés
érkezett, amely szerint a hulladékkezelő telepen a szelektíven gyűjtött
hulladékot belekeverik a kommunális
hulladék közé és végeredményben a
szelektíven gyűjtött hulladék is a
hulladékdepónián kerül elhelyezésre.
Az ellenőrzési jegyzőkönyv megállapítja, hogy „A panaszbejelentés megalapozatlannak mondható, a hulladékot nem a depóniatéren helyezik el.”
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Orvosi ügyelet elérhetőségei:
HÉTKÖZNAP 16.00 – 08.00 óráig, HÉTVÉGÉN ÉS ÜNNEPNAPOKON 08.00
– 08.00 óráig, a 06-56-221-304-es, vagy a 104-es számon lehet telefonálni!


Anyakönyvi hírek
Házasságkötés:
Gacsal Ferenc – Paróczai Julianna, Táncsics út 4/a. – 2010. 12. 07.
Báthori Lajos – Nagypál Orsolya, Széchenyi út 37. – 2011. 04. 18.
Halálozás:
Tóth János (1924.) Sugár út 8. – 2010. 12. 18.
Lipták Józsefné Kovács Margit (1924.) Széchenyi út 5. – 2010. 12. 23.
Poczók János (1926.) Táncsics út 19. – 2010. 12. 25.
Borbély Lajos József (1945.) Fő út 44. – 2011. 01. 20.
Vágó József (1969.) Szabadság út 22. – 2011. 02. 28.
Balogh Jánosné Czinege Erzsébet (1962.) Hatház út 5. – 2011. 03. 07.
Molnár Elek (1928.) Kossuth út 35. – 2011. 03. 11.
Sóskúti Gáborné Szabó Katalin (1925.) Széles út 13. – 2011. 03. 30.
Magyar György (1925.) Bartók B. út 12. – 2011. 04. 02.
Stumpf Andrásné Hochvárt Katalin (1926.) Széles út 32. – 2011. 04. 09.

A Remondis Tisza Kft. célja az, hogy
jobban kiterjessze a szelektív hulladékgyűjtést annak érdekében, hogy
több bevételt tudjanak elérni, és
ezzel is mérsékeljék a további díjemelést. A szelektív hulladékgyűjtés
nemzeti, önkormányzati és társasági
érdek. Korszerűen felszerelt csarnokban válogató és bálázó gépekkel a
múlt évben 80 tonna műanyag palac-

Változás a közfoglalkoztatásban!
2011. január 1-jétől megváltozott a
közfoglalkoztatás rendszere.
A rendelkezésre állási támogatást
(Rát.) felváltotta a bérpótló juttatás
(Bpj.).
Szigorodtak a jogosultsági feltételek is:
− Legalább 30 nap munkaviszonyt
kell igazolni egy évben. Aki nem
tudja igazolni, 2012-ben nem kap-
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hat bérpótló juttatást.
− Iskolai végzettségtől függetlenül el
kell fogadni a felajánlott munkát.
Már nem az önkormányzat dönti el,
hány embert foglalkoztat, hanem a
Munkaügyi Központ.
2011-ben a lakosságszám alapján
Tiszaszentimre 6-8 órás foglalkoztatásra 14 főre kapott keretet 2011.

kot és 94 tonna papírt báláztak a települési hulladékgyűjtő szigetekről.
A régiónkban ennek többszöröse termelődik, ezért fontos a szelektív hulladékgyűjtés továbbfejlesztése.
Kérünk mindenkit, hogy a háztartásában keletkező műanyag palackokat, papír hulladékot és üveget
már otthon is szelektíven gyűjtse és
ne a hetente elszállított vegyes háztartási hulladék közé helyezze el,
hanem Tiszaszentimrén és Újszentgyörgyön lévő szelektív hulladék
gyűjtő konténerekbe, ezzel kímélve
környezetünket és pénztárcánkat is.
A szárazelemek (ceruza-, gomb-,
laposelem), akkumulátorok (pl. mobiltelefon akkumulátor) veszélyes
hulladékok, melyeket kérjük ne dobják a kukába, hanem a település több
pontján (pl. Polgármesteri Hivatal,
Iskola, üzletek) elhelyezett elemgyűjtőbe tegyék.

augusztus 31-ig.
4 órás foglalkoztatásra 142 főre
2011. április 30-ig.
A következő pályázati feltételekről
még nincs elegendő információnk.
Önkormányzatunk megpróbál minél több embert bevonni a közfoglalkoztatásba, de a megadott keretet
nem léphetjük át, ezért sajnos minden álláskereső foglalkoztatását
nem fogjuk tudni megoldani!
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Sis honestus – becsüld az embereket!
Ez a tanács István királyunk szívéből
pattant ki, hogy büszkeségét, Szent
Imre herceget, az intelmeiben életre
és emberségre nevelje. Olyan jó volt
felfedezni, hogy ez a szentistváni tanács, ez az ezeréves örökség Tiszaszentimrén legteljesebben a Szociális
Szolgáltató Központ munkájában és
szolgálatában él tovább emberszeretet
és humanitás formájában.
A Tiszaszentimrei Református Egyházközség nevében fogtunk hozzá a
fenntartóváltás ügyeinek intézéséhez.
Felelősséggel vettük tudomásul, hogy
a fenntartóváltással a község kiválóan
Tiszaszentimre Község Önkormányzata 2011. március 10-i Képviselő-testületi ülésén határozatban
köszönte meg Kálmán Józsefnek a
Polgárőr Egyesület leköszönő elnökének több éves lelkiismeretes, eredményes munkáját, melyet az egyesület működőképessé tételéért, a
közbiztonság javításáért tett.
Polgármester asszony 2011. március
26-án az egyesület közgyűlésén adta
át a 30/2011. (III.10.) számú határozatot „A községért Tiszaszentimre”
jelvény kíséretében. Ezt követően
gratulált az újonnan megválasztott
elnöknek, Gorzás Józsefnek és az
elnökség tagjainak. Megköszönte valamennyiüknek, hogy nem hagyták
kárba veszni az eddigi eredményeket.
Biztosította az egyesületet arról, hogy
a jövőben is számíthatnak az önkor-

működő és egymásra épülő szociális
ellátórendszere megmaradhat, és egyben maradhat.
Pár gondolatot szeretetnénk megosztani arról, hogy Szent István intelmeit
komolyan véve milyen elvek alapján
szeretnénk működtetni a szociális
szolgáltatásokat. Elsődleges célunk,
hogy az ellátási területen élő gondozottak szociális biztonságának védelme érdekében magas szintű szakmaiság és humánum jegyében keressük a
támogatottak segítésének még eredményesebb lehetőségeit. Fontosnak
tartjuk, hogy a gondozottak problémá-

Köszönet
mányzat támogatására, mert önkéntes
munkájuk a településen élő emberek
biztonságát szolgálja. Vannak, akik
munkaidőn túl, a pihenőidejükben
dolgoznak a KÖZÖSSÉGÉRT, míg
mások még nyugdíjas éveikben is
minden ellenszolgáltatás nélkül dolgoznak MÁSOKÉRT.
Egy Márai Sándor idézettel köszönjük
meg munkájukat:
„Az életnek értelmet csak a szolgálat adhat, amellyel az emberek ügye
felé fordulunk.”

2011. március 21-én Újszentgyörgyön Falugyűlést tartott az önkormányzat. A lakosság elismerően szólt
arról, hogy Cs. Nagy Zoltán saját esz-
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inak enyhítése ne csupán a törvény
által előírt segítő cselekedetek alapján
történjen, hanem az emberi odaadás, a
közösségi összefogás, s mindezeken
keresztül az Istennek való szolgálat
révén is. Hangsúlyt fektetünk a szabad vallásgyakorlatra, a hitélet egyéni
és csoportos megélésére, melyet valamennyi gondozott számára biztosítunk, más felekezethez tartozók számára is.
Hisszük, hogy ez a változás Isten tervében szerepel, és bízunk abban, hogy
mindez az elmúlt időszakban sokat
fejlődő település javára fog válni.
Köszönjük a bizalmat!
Csipes Anikó és Fodor Gusztáv
közeivel gyakran segít a mezőgazdasági gépek által összevágott önkormányzati utak állapotának helyreállításában.
Vártok Lajos a tél folyamán hóeltolással segítette az újszentgyörgyi lakosság közlekedését, szintén saját gépével.
Simon László felesége elmondta,
hogy férje is próbálta boronával
egyengetni a kisebb kátyúkat. Tiszaszentimre Község Önkormányzata és
Újszentgyörgy lakossága nevében:
KÖSZÖNJÜK!

Tiszaszentimrén a Falugyűlést akkor
hívjuk össze, ha a szennyvízpályázattal kapcsolatban minden kérdésünkre választ kapunk a pályázatíró cégtől, illetve az OTP-tól a lakáskasszával kapcsolatban.

A Tiszaszentimrei faluház épületének és kiállításának bemutatása
Tiszaszentimre, Sport utca 2.
Az tájház épületének bemutatása
A település központjában, a református templom szomszédságában helyezkedik el az az épület, amelyben a
faluházat berendeztük. Az épület egy
hagyományos alaprajzi elrendezésű,
háromosztatú népi lakóház volt.
Vélhetően 1880 után készülhetett.
Az ilyen beosztású épületek szobakonyha-kamra (szoba) felosztásúak
voltak. A faluház azonban jelenleg – a
későbbi átalakítások miatt - ma öt
helyiségből áll. A nyeregtetős, nádfedeles építmény, mellette kisebb

melléképület is található. Az udvari
homlokzaton húzódik végig a szögletes kőoszlopokkal tagolt, két végén
zárt tornác. A végigfutó tornác miatt
az utcai homlokzaton a két ablak
aszimmetrikus elhelyezkedésű.
A lakóház a XIX-XX. század fordulóján épülhetett, tulajdonosai kisbirtokkal rendelkező, 7-10 katasztrális
holdon gazdálkodó parasztok voltak.
A legutóbbi hatvan évben Koczok
Dániel (1900-1990), felesége É. Szabó Mária (1990-1988) és családja
lakta.

A 2009-ben felújított lakóépület helyiségeit gyűjtőmunkával, felajánlásokkal szerzett tárgyakkal sikerült
berendezni. Ez a kiállítás az 1960-as
évekig nyújt képet az egykori lakók,
illetve a tiszaszentimrei hasonló
társadalmi státuszú emberek életés lakáskörülményeiről.
A „Népélet Szentimrén a XX. század első felében” című állandó kiállítás
A lakóépület tehát eredetileg három
(Folytatás a(z) 4. oldalon)
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helyiségből állott. Mai állapotában 5
helyiséges, melyek közül négyet rendeztünk be a kiállítás céljára.
A tornácról a pitvarba lépünk, mely
egyben a konyha volt. A bejárattal
szemközti falon, a hátsó kisablak közelében egy sparhelt található. Balra
volt a kétrészes, üveges kredenc,
melynek felső polcain porcelán vagy
agyagcserép tálak, tányérok, csészék
sorakoztak. Alul helyezték el a nagyobb edényeket. Az udvari szoba
felőli, bejárati ajtó melletti sarokban
a vizeslóca, stelázsi lehetett, ahol az
1940-es évektől már 2-3 zománcozott kannában tárolták a kannában
hordott vizet. A lóca fölött egy ruhaakasztó fogas is volt. A másik sarokban volt a vaspálcából formált mosdóállvány és a tisztálkodásra alkalmas zománcozott lavór. Itt törülközőt, kefetartót illetve dísztörülközőket helyeztünk el. A falakat cserépedények, falvédők is díszítik.
Egy kulinaajtó is nyílik a konyhából. Ez az utcai szoba fűtését szolgálta.
A pitvarból jobbra és balra nyílnak a
szobák. Az utcai szoba funkciója
többször is módosult. Volt lakószoba
is és tisztaszoba is, mivel az 1940-es
évektől a hátsó szobát is használták,
miután egy leválasztással és külön
bejárattal hátul egy külön kamrát
alakítottak ki. Ezt követően az utcai
szoba reprezentatívabb lakószobává
vált: ez lett a tiszta szoba. A tisztaszoba elrendezése és berendezése a
parasztság polgárosodó rétegének
életnívóját jeleníti meg. Itt egy módosabb paraszti életforma tárgyi
emlékei kapnak helyet.
Ezt a szobát gömbölyű, boglya-, vagy
búbos-kemencével fűtötték, mely az
ajtón belépve balra volt. Sárból készült, deszkaborítás nélküli padka

(„patka”) vette félkörívben
körbe. A kemence és a fal
között volt a „sut”. Ez
faluhelyen a gyerekek kedvenc alvóhelye is volt. A
padkát rongyszőnyeggel
takarhatták le. A rongyból
szőtt szőnyeg elterjedt
volt: „asszony-szőtte” kenderfonálba, ócska, rongyból sodort, saját szövőszéken készült szövéssel.
A sut folytatásában a hátsó
falon következett a fal
mellett a tornyos ágy, melyben szalmazsákra helyezett ágyneműk (párna,
dunna) voltak. Egy ilyen háztartásban
ez volt az ifjú pár ágya. Az ágytakaró
régebbi, az asztalterítő már újabb
keletű: geometrikus díszítésű gyári
szövet. Az ágy előtt volt a ringóbölcső, az anya közelében, hogy gyermekét a bölcsőben ringathassa.
Ez az ágy a sarokig felment és az ágy
fölötti fal fényképekkel volt díszítve.
Az utcára két ablak nézett. Az ablakokon horgolt függöny volt. Függönypálca tartotta, amely két kampós
szegen, később esztergált gombon
állt. A két ablak között, illetve előtte
volt a karos kanapé, amely egyszínű,
bútorasztalos által készített berendezési tárgy volt. Előtte szétnyitható,
esztergált lábú asztal volt, két-három
támlás székkel, melyek az 1900-as
évek legelején készülhettek.
A karos kanapé fölött, a két ablak
között sötétszínű, fakeretes, tornyos,
kissé előredöntött állású tükör volt.
Az épületbe 1960 körül bevezették a
villanyt, így a mai villanyvilágítás – a
lemeztányér-szerű, árnyékoló alátéttel
felszerelt égő - minden helyiségben
megtalálható.
A másik falon, fenn, jobbra a sarokban az egyedülálló, barnára pácolt,
eklektikus hatású, akasztós ruhásszekrény vagy sifon volt.
Az udvari ablak előtt kovácsoltvas állványú, lábpedálos, nem süllyesztős varrógép állhatott: a háztartásokban jelentkező varrómunkák nélkülözhetetlen
kellékévé kezdett ez válni
a XX. század első felében.
Az ajtó mögötti sarokban
volt a másik tornyos ágy.
Ezen más házaknál a férj
szülei, később a felnövő
gyerekek aludtak. Itt egy
szép vízfestményt látha-
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tunk, amely egy házaspárt ábrázol.
Ugyanitt egy olajnyomat is helyet
kapott: ez Kossuth Lajosnak a kápolnai csatatéren elmondott imáját
ábrázolja. Ez a kép a szabadságharc
legendáriumának egyik megnyilvánulásaként igen sok háztartásban előfordult.
Az 1930-as, 1940-es évek fordulóján
alakíthatták ki a kisebb méretű udvari
szobát. Ez is lakószoba, bár itt napközben munkát is végezhettek.
Az udvari szobában sparhelttel tüzeltek. Kiállításunk itt az átmeneti állapotot mutatja be. Az udvari ablak alatt
egy régi dikó, közelében egy csikónak nevezett varrószék. Ezt nem
ebben a háztartásban használták. A
szoba hátsó falán egy elfordítható
tetejű asztal és két hajlított támlájú
tonett szék, mely egy újabb bútorgeneráció tartozéka. Az ajtó mellett a
sarokban fiókos és akasztós szekrény.
A konyha végéből nyílóan, a hátsó
falon, az udvari szoba mentén egy kb.
1 méter széles kiskamra („kiskomra”)
is kialakításra került. A kiskamrában
a háztartási munkákhoz közvetlenül
használandó eszközök, illetve a mindennapi sütés-fűzéshez előkészített
élelmiszerek, élelmiszer alapanyagok
voltak. Üvegpalackok, csatos és szódás üvegek kerültek ide. Itt láthatjuk
a kenyérsütés eszközei közül a gyékényből font szakajtókosarakat, a
teknőre tett keresztfát.
Különböző szitákat is elhelyeztünk a
falon felakasztva. Itt különböző cserépedények (lekváros szilke, tűzálló,
drótozott „tótfazék”) is helyet kaptak.
A lakóépülethez külső kamra tartozik, ahová az udvarról, külön bejáraton lehetett bemenni. Ennek a berendezése a későbbiekben történik meg.
Dr. Vadász István,
muzeológus
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100. születésnap januárban
Tiszaszentimre Község Önkormányzata nevében Koczúrné Tóth Ibolya
polgármester köszöntötte Ilonka nénit 100. születésnapja alkalmából és
adta át részére a Magyar Köztársaság Kormánya Emléklapját, Orbán
Viktor miniszterelnök aláírásával.
Zám Elekné Tóth Ilona Tiszaigaron
született, 1911. január 23-án.
Tiszaörsön a tejcsarnokban dolgozott,
innen ment nyugdíjba. Gyermekei
nem voltak, de a keresztgyermekek, a
család és a rokonok szeretettel vették
körül, törődtek vele. Férje halála után,
1978-ban a tiszaörsi szociális intézménybe, az idősek klubjába iratkozott
be és rendszeresen be is járt. A klubtársak szerették, mert kedves, megértő
volt. Szellemi frissességét megőrizte,
gyakran fejtett keresztrejtvényt, olvasott.
Állapota romlott, már nem tudott be-

járni a klubba, így házi gondozásba
került. A téli hónapokban rokonokhoz
költözött, de alig várta a tavaszt, hogy
újra visszamehessen Tiszaörsre.
Két éve Tiszaszentimrére került, keresztfia gondoskodik róla.
Tiszaörs önkormányzata nevében
Bodonné Gyöngy Erika polgármester asszony és a klubtársak köszöntötték Ilonka nénit, aki nagyon örült
a rég látott jó ismerősöknek. Ilonka
néni boldogan idézte fel a közös élményeket és mesélt élete jelentős eseményeiről.
Reméljük, hogy jó egészségben sokáig köztünk él!

100. születésnap áprilisban

Kovács Imre bácsi, kis falunk szépkorú lakója 2011. 04. 20-án betöltötte
100. életévét. Ezen a kivételes születésnapon a Polgármester Asszony, a
Képviselő-testület és Tiszaszentimre
összes lakója nevében tisztelettel és
nagy szeretettel köszöntjük, kívánunk jó egészséget és örömöt.
Imre bácsi férfi úri szabó szakmát
tanult és egész fiatalon kisiparosként
dolgozott a faluban. Néhány éven
belül mesterlevelet is szerzett. (él még
községünkben olyan szépkorú férfi is,
aki segédként dolgozott nála –
Koczok Sándor) Sok-sok éven keresztül minőségi munkák kerültek ki kezei
közül. Amikor a konfekció ipar megerősödött, a szabóságból már nem
lehetett megélni. Így Ő is, mint a töb-

bi kisiparos, más munkára kényszerült. Mivel gyermekkorától szerette a
mezőgazdasági munkát, nagyobb
hangsúlyt fektetett a gazdálkodásra.
Párhuzamosan végezte a varrással
együtt, hogy családját el tudja tartani.
Az anyai nagyszülőkkel éltek és dolgoztak együtt. Állattartással (tehén,
disznó, baromfi), növénytermesztéssel
(rizs, dinnye, szőlő, kukorica) foglakoztak, melyekből értékesítettek is.
Emberfeletti szorgalommal, kitartással bírt. Állandóan dolgozott, ügyes
kezű, szívós és erős akaratú volt. Még
97 évesen is bekapálta kertjében a
kukoricát kis székén ülve.
Kitartása, munkaszeretete mindannyiunk számára példaértékű lehet.
Vidám, jókedvű, barátságos ember
volt. Fiatalkorában aktívan részt vett a
falu kulturális életében, nagyon szép
hangja volt, dalárdában énekelt és
szívesen hegedült, ha ideje engedte. (a
hegedülést magas szinten, önszorgalomból, zeneoktató nélkül tanulta meg).
Születésnapján felkerestük Őt otthonában családja, lányai, unokái és dédunokái körében. A Polgármester Aszszony meleg szavakkal köszöntötte és
átadta Orbán Viktor Miniszterelnök
Úr személyre szóló üdvözlő díszoklevelét, valamint Tiszaszentimre Önkormányzata díszoklevelét.
Imre bácsi nagyon örült a látogatá-

sunknak, elérzékenyülve vette át a
köszöntő sorokat. Szívesen mesélt az
életéről, kérésünkre még dalra is fakadt. Megkérdeztük Tőle, mi a hosszú
élet titka. Nagyon ügyesen és határozottan fogalmazta meg az élet értelmét:
„Egész életemben sokat és keményen
dolgoztam. Szeretteim között szeretetben, összetartásban éltem és élek,
mértékletes voltam mindenben (evés,
ivás, stb…). Sohasem unatkoztam,
mindig elfoglaltam magam valamivel.”
Azt gondolom, ha ezeket az értékeket
át tudjuk ültetni az utánunk felnövekvő nemzedékbe is, akkor már nem
éltünk hiába.
Még egyszer sok szeretettel gratulálunk, további szép napokat kívánunk
családja körében. Isten Éltesse!
Tiszaszentimre Község Önkormányzata nevében:
Dr.Koczok Sándorné
alpolgármester
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Rendhagyó farsang az óvodában
pen - a nyílt farsanghoz.
Február 11-én virradt fel a
nagy nap, előtte már színes
szalagokkal díszítettük,
csinosítottuk fel a csoportszobákat, minden gyermeknek készítettünk farsangi
kalapokat és szemüvegeket.
Ezeket már csak ki kellett
díszíteni, előkerestük az
oviban található összes jelmezt és fejdíszt, így annak
is került valami kis kellék,
aki otthonról nem tudott
Sok éves hagyományt szakítottunk
meg ebben az évben, már ami a farsangi mulatozást illeti. A nevelőtestület úgy látta, hogy az elszegényedés
egyre nagyobb probléma a mi kis közösségünkben is, a szülők többségének sajnos egyre inkább gondot okoz
például a farsangi hozzájárulás,- kimondatlanul is -, de nagy teher kéthárom gyermekkel megjelenni, fogyasztani a farsangon, nem is beszélve a tomboláról és a gyermek jelmezéről.
Mi dolgozók is úgy éreztük, nem vagyunk elég hatékonyak, és bár történtek próbálkozások, nem tudtunk tartalmas elfoglaltságot biztosítani a
kisebbeknek, hiszen az iskoláskorúakat sem akartuk kirekeszteni az egyes
programokból.
Emellett - persze nagy örömünkre -,
egyre több nagyszülő, rokon is megjelent a szülők és gyermekek között, így
időnként bizony kicsinek bizonyult az
óvoda épülete.
Szülői értekezleten megkérdeztük a
szép számban megjelent szülőket, mit
szólnának ahhoz, ha idén nem tartanánk nyilvános farsangot, hanem csoport és óvodai szinten tennénk emlékezetessé ezt a napot.
A nagy többség támogatta az elképzelést, mert többen elmondták, hogy
bizony a kisebbek nem érzik magukat
biztonságban a tömegben, el sem
mozdulnak a szüleik mellől. A nagyobbak szinte az egész délutánt végig futkározták; a tombolahúzás véget
nem érőnek tűnhet a gyermekek szemével, és ha ráadásul semmit nem is
nyertek, a hisztit sem úszta meg mindenki.
Abban maradtunk, az idei tapasztalatok megmutatják, jól gondolkodtunke, vagy térjünk vissza - kicsit máskép-

hozni.
Ahogy reggel megérkeztek az oviba,
már öltözhettek is a királykisasszonyok, cicák, kutyák, pókemberek,
Zorrók, hóemberek, Piroskák, tündérek, oroszlánok, kalózok, bohócok, -ki
győzné valamennyit felsorolni!
Az óvónénik is jelmezbe bújva várták
a gyerekeket, akik először meglepődtek, elcsodálkoztak, majd nevettek:
„ Olyan jó, hogy Ti is velünk bohóckodtok!” – mondta az egyik nagycsoportos fiú. Azt hiszem, ez igazi dicséret volt a leginkább érintettektől.
Köszönjük a Művelődési Ház vezetőjének, hogy segítségükre volt, és felnőtt jelmezeket kölcsönzött részünkre.
Számtalan elfoglaltságból választhattak a gyerekek: az egyik csoportban
szólt a zene, lehetett táncolni. A másikban kalapot, szemüveget díszíthettek, ki-ki kedve szerint. A harmadikban, ahol a legtöbb nagycsoportos
korú gyerek van, különféle versenyjátékokat és ügyességi játékokat terveztek az óvónénik, de ide is bárki bekapcsolódhatott kedve és ügyessége
szerint.
Volt célbadobás, ping-pong labda
fújás egymásnak, kukoricapehely válogatás szívószállal, ceruza összeszedése a szőnyegről lábujjal,
ki tud többet gyűjteni.
Minden csoportban felajánlották a szülők, hogy kéthárom fajta süteményt készítenek, amit tízórai és
ebéd után elfogyasztottak a
gyerekek. Köszönet érte
mindenkinek.
Felkerestünk néhány vállalkozót is, hogy tudnának-e
segíteni, bármiféle csekély
adománnyal.
Senki nem utasított el ben-
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nünket, ahogy minden évben, most is
igyekeztek segíteni.
Dobrán Tibor és Barcsik Éva vállalkozók több liter rostos üdítőt, dobozos
süteményeket, minden gyermeknek
csokoládét hoztak, a Tiszaszőlősi Fer.
Bt. vezetője, Nagy Ferenc szintén
több liter gyümölcslevet adományozott és minden gyereknek egy csokival kedveskedett, a Takarékszövetkezet pedig 5000,- Ft-ot utalt át az alapítványunk számlájára.
Ezeken felül több szülő ajánlott fel
kisebb-nagyobb összeget, összesen
14000,- Ft-ot. Ebből vettük meg az
eszközöket a játékos feladatokhoz és a
kalapokhoz, dekorációhoz.
Ez úton is szeretnénk még egyszer
mindenkinek megköszönni a sok segítséget!
Rengeteg fényképet és több rövid
videót is készítettünk a mulatságról.
Csak azt sajnáltuk, hogy nem lehettünk ott egyszerre mindenhol, vagy
kellett volna minden csoportba egy
külön fényképezőgép. Na, majd jövőre!
Több szülő is felvetette, hogy szívesen megvásárolná a felvételeket, ha
kiírnánk CD-re, ezzel is támogatnák
az óvodánkat.
Természetesen lesz rá lehetőség,
olyan szülő is jelentkezett, aki vállalta
ennek a műszaki kivitelezését.
Megnézve majd a felvételeket, biztosan tudjuk, hogy azok a szülők is
egyetértenek velünk, akik esetleg kétkedve fogadták eleinte az ötletünket.
Sokkal nagyobb élmény volt a gyerekeknek ez a rendezvény, tartalmasan
tölthették a délelőttöt, jól szórakoztak,
ettek-ittak, nem feszélyezte őket a sok
idegen.
Az eddigi visszajelzések is csak pozitívak, a gyerekek otthon is örömmel
meséltek erről a délelőttről.
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Nyugdíjas Egyesület életéből...
Hagyományos évértékelő közgyűlését tartotta a Tiszaszentimrei
Nyugdíjas Egyesület 2011. február 18-án este a Művelődési Házban.
Nagyon sok rendezvényünk volt, minden programot sikerült megvalósítanunk az elmúlt év folyamán, amit
terveztük - hangzott el a nyugdíjas
klub éves beszámolóján.
Természetesen a hagyományos helyi
rendezvényeken részt vett az egyesület. Kiemelkedő volt az elmúlt évben
a Szentgyörgy napi sokadalom valamint a helyi Falunap, és az
Abádszalóki nyugdíjas Ki Mit Tud
gálája. Amatőr csoportjaink mindenhol sikerrel mutatkoztak be.
A térségen belül, és kívül több nyug-

díjas szervezettel ápolunk baráti kapcsolatot. Gasztronómiai versenyeken
szép eredményeket értünk el. Ezek
közül kiemelkedtek a tiszaföldvári és
a kabai találkozók.
A hagyományosan 2 hetente megrendezésre kerülő klub összejöveteleinken sok féle programot valósítottunk
meg, melyek minden esetben vidám
hangulatban telnek. Ma már 100 fő
fölött van a taglétszámunk,
A nyugdíjas klub vezetői és tagjai
szerint a közösen szerzett élmények,
ünnepek, kirándulások mellett a leg-
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nagyobb érték számukra, hogy társaságban lehetnek.

Ezúton is köszönöm a vezetőség és a
magam nevében a tagság egész évi
munkáját és támogatását.
Köszönetünket fejezzük ki, Tiszaszentimre Község Képviselő-testülete
tagjainak, polgármester asszonynak,
jegyző asszonynak, hogy évek óta
felajánlásaikkal rendszeresen támogatják rendezvényeinket.
Köszönjük az önkormányzatnak, a
vállalkozóknak az anyagi támogatásért, melyek nélkül tavalyi rendezvényeink aligha valósulhattak volna
meg!
Szivák Gyuláné

Györgynap Újszentgyörgyön
Még az időjárás is kedvezett az immár
2. alkalommal megrendezésre kerülő
György napi rendezvénynek. Nemhiába fogott össze a település lakossága, egy nagyon sikeres nappal ajándékozták meg az idelátogató vendégeket.
A polgármester asszony köszöntője
után ízletes ebéddel fogadták az érkezőket.
Ezután az amatőr csoportok bemutatója következett. Színvonalas műsorukra nagyon büszkék lehetünk. A
műsorban felléptek:
- Újszentgyörgyi tánckar
- Szentgyörgyi Asszonykórus
- Mosolyt Mindenkinek Tánccsoport
- Szentimrei Néptánccsoport
- Füredi Jóbarátok Egyesület Művészeti csoportja
- Torma Mihály.
Nagy öröm volt a lakosság számára,
hogy Lőrincz Andrásné Ibolya tanító néni és lánya Jutka is elfogadták
a meghívást és eljöttek Szent
Györgyre. Jó volt látni a tanítványok
és tanító néni találkozását.
Megtisztelte a rendezvényt jelenlétével Varga Mihály államtitkár úr is,
térségünk országgyűlési képviselője.
Fontos mozzanat volt, amikor az
újszentgyörgyi asszonyok megköszönték államtitkár úr közreműködését egy 20 férőhelyes munkahely létrehozásában.
A hangulatot délután a hívatásos művészek műsorai fokozták.

Felléptek:
- Familia Trió együttes
(Reitter Károly tiszaszentimrei származású művész
és családja)
- Capuccino együttes
- Karcagi-Nagy Zoltán és
Andy
- Bálban zenélt: Kiss András.
A tombolahúzás után éjfélig
tartó mulatság következett.
Köszönetet mondunk a Tiszaszentimre Község Önkormányzatának, a
Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezetnek, a Mirhó-Kisfoki Vízgazdálkodási Társulatnak és a Mezőgazdasági Kft-nek, hogy anyagilag támogatták a rendezvényt. Molnár Lajos volt

tiszaszentimrei lakos ingyen biztosította a légvárat a gyermekek részére.
Köszönet illet minden dolgozót és
minden önkéntest, aki munkájával
vagy adományával járult hozzá a rendezvény sikeréhez.
A rendezvény tombolabevételével az
„Újszentgyörgy Lakosságáért Alapítvány” számlája gyarapodott.
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Minden gyerek lakjon jól!
A Polgármester asszony felvette a kapcsolatot a „Minden
gyerek lakjon jól” Alapítvánnyal és településünk csatlakozott ehhez az akcióhoz. 89 család számára igényeltünk vetőmagot és baromfit, azon családok részére, ahol legalább két
gyermek van, és a család rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.
A vetőmag húsvét előtt szétosztásra került, az ígéretek sze-
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rint június első hetében érkezik a baromfi.
Az Alapítvány célja, hogy a nehéz helyzetben lévő gyermekes családok éves zöldségszükségletét saját maguk
megtermeljék, illetve a hússzükségletükhöz hozzájáruljon és az esetleges továbbtartást beindítsa az érintett családoknál.
Az óriási érdeklődésre tekintettel, nem biztos, hogy minden
igényt ki tud elégíteni az alapítvány.
Úgy gondoljuk, hogy bármennyi és bármilyen támogatás
érkezik, annak csak örülni lehet.

Akikre büszkék vagyunk
- Versenyeredmények az iskolából Az újság előző számában már számtalan versenyeredményről
beszámoltunk.
Most következzenek az azóta elért versenyeredményeink:
• Január 21-én Abádszalókon a Magyar Kultúra Napja tiszteletére
rendezett megyei versmondó versenyen vettek részt az alsó tagozatosok képviselői, akik emléklapot
és sok dicséretet kaptak:
Papp Dóra ................ 1. osztály
Nagyfejeő Csenge..... 2. osztály
Simon Ivett .............. 3. osztály
Boros Tamás............. 4. osztály
• Február 8-án az Országos történelem verseny megyei fordulóján két
tanulónk vett részt:
Bekecs Máté 8. a osztály 19. helyezés
Molnár Fanni 8.a osztály 13. helyezés
• Február 12-én Szolnokon a Műszaki Szakközép- és Szakiskola által
megrendezett építészeti versenysorozat megyei fordulóján:
Lénárt Tamara 8.a osztály 4. helyezést ért el.
• Február 14–én Szolnokon az Apáczai Tehetséggondozó Komplex
Természettudományi tanulmányi
verseny megyei döntőjében egy 8.
osztályos csapat képviselte iskolánkat, ahol II. helyezést értek el.
A csapat tagjai:
− Bekecs Máté
− Gyulai Szandra
− Molnár Fanni
• Február 18-án Abádszalókon a
Zrinyi Ilona megyei matematika

2 0 1 1. M ÁJ U S

versenyen két tanuló képviselte
iskolánkat:
Szöllősi Klaudia Evelin 6. osztály
Molnár Fanni 8. a osztály
• Február 28-án Tiszaigaron kistérségi versmondó versenyen jártunk.
Eredményeink:
Papp Dóra 1. osztály emléklap
Nagyfejeő Csenge 2. osztály emléklap
Gyarmati Alex 3. osztály II. helyezés
Szűk Dorottya 4. osztály I. helyezés
• Március 28-án Tiszafüreden a kistérségi természet- és környezetvédelmi vetélkedőn két csapat képviselte iskolánkat.
A csapat tagjai:
7. osztály: Elekes Lívia
Sós Emese
Szivák Judit
Vizi Angelika
8.a osztály: Lénárt Tamara
Molnár Fanni
Rácz Kitti
Tóth Enikő
• Április 7-én iskolánk rendezte meg
az egészség világnapján az „Ép
testben ép lélek” társulási vetélkedőt, ahol alsó tagozatosainkat a
4. osztályosok, míg a felsősöket a
8. a osztályosok csapata képviselte.
Mindkét csapat II. helyezést ért
el.

A csapat tagjai:
4. osztály: Báthori Bence
Boros Tamás
Kiss Mercédesz
Szűk Dorottya
8. a osztály: Lénárt Tamara
Rácz Kitti
Molnár Fanni
Tóth Enikő
• Április 8 –án Szolnokon a Bendegúz Nyelvész verseny megyei
döntőjében iskolánk 4 diákja jutott. Eredményeikről még nem kaptunk értesítést.
Boros Tamás .............
Szűk Dorottya ...........
Szivák Judit...............
Molnár Fanni.............

4. osztály
4. osztály
7. osztály
8. a osztály

• Április 9-én Szolnokon a Teleki
Pál megyei földrajzversenyt rendezték meg. Ahol
Molnár Fanni 8.a osztály 6. helyezett lett.
• Április 19-én Budapesten az alsó
tagozatosoknak meghirdetett Apáczai Csere János komplex tanulmányi verseny országos döntőjében egy 1. osztályos csapat vett
részt, ahol nagyon derekasan helyt
álltak.
A csapat tagjai: Bóta Dávid
Molnár Martin
Nagy Gábor
• Április 19-én Tiszaderzsen a kistérségi szavaló versenyen 4 alsó
tagozatos tanulónk vett részt.
Papp Dóra ........... 1. osztály
Rostás Dzsenifer . 2. osztály
Gyarmati Alex ..... 3. osztály
Tompa Gyula ...... 4. osztály 2.
helyezés
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Az egészség világnapja iskolánkban
Társulási vetélkedő keretében április
7.-én került megrendezésre iskolánkban az „Ép testben ép lélek” szellemiség jegyében az egészséges életmódot
népszerűsítő, annak fontosságát hangsúlyozó „megmérettetés”.
A tagintézmények alsós és felsős csapatokkal neveztek, s bizonyították
ismereteiket e témakörben. Igen széleskörű tájékozottságról tettek tanúbizonyságot a csapat tagjai. Nagyon jó
hangulatú, értékes délutánt töltöttünk
együtt, s bizakodhatunk abban, hogy a
tanulók is magukénak érzik ezt a szellemiséget és meg is valósítják további
életük során. Verseny volt, vannak
helyezettek, de az igazi győztes csak
az lehet, aki úgy is él, ahogyan elméletben ezt már nagyon szépen elsajátította.

Alsó tagozat eredménye:
1. Tiszaszőlős, Tiszaszőlősi Általános Iskola
2. Tiszaszentimre, Vasvári Pál Általános
Iskola
3. Tiszafüred, Kossuth Lajos Általános Iskola
4. Nagyiván, Nagyiváni Általános Iskola
5. Tiszaigar, Tiszaigari Általános Iskola
Felső tagozat eredménye:
1. Nagyiván, Nagyiváni Általános Iskola
2. Tiszaszentimre, Vasvári Pál Általános
Iskola
3. Tiszafüred, Kossuth Lajos Általános Iskola
4. Tiszaszőlős, Tiszaszőlősi Általános Iskola

Mikor sikeres az iskolakezdés?
Sokak számára lehet, hogy így áprilisban még egy kicsit korainak tűnik ez a
kérdés, de higgyék el, hogy tapasztalt
szülőként és pedagógusként egyaránt
úgy látom: éppen itt az ideje!
Sokan átéltük már gyermekünk iskolába lépésének izgalmait, az idegentől, az ismeretlentől való félelmet, a
kezdeti sikereket, kudarcokat.
Természetes dolog, hogy a szülő aggódik, szorong, mert nem minden
esetben tudja és látja tisztán, hogy mi
vár majd az iskolában csemetéjére.
Mikor sikeres tehát egy iskolakezdés?
A szülők számára a siker ott kezdődik, hogy gyermekük a választott
iskolába járhat!
Milyen iskolát választanak?
Általában olyat, ahol többféle dologra tanítják gyermeküket. Ahol már
első osztályban van nyelvtanítás,
foglalkoznak az informatikával, ott
sikerként élhetik meg azt, hogy kicsinyük ilyen intézménybe járhat.
Ahol korán kezdik a hangszeres zenét, a zeneoktatást, ahol lehetőség
nyílik néptánc tanulásra, ahol vannak
szakkörök, ahol járhatnak fejlesztő
foglalkozásra, logopédushoz, pszi-

chológushoz, gyógypedagógushoz,
úszásoktatásra, ahol biztosított a
menza, illetve a napközis ellátás, ott
minden bizonnyal sok sikerélményben
lesz része a gyermeknek. Lássuk mi is
az igazi siker!
Tapasztalatom szerint az, ha a gyermek szívesen megy iskolába és nincs
sok gondja a tanulással, ha sok dicséretet visz haza, ha ugyanolyan jól
érzi magát ott, mint otthon és az óvodában. A kisgyermeknek siker, ha az
iskolában szeretik! Ez minden további iskolai siker alapja.
Az iskolába lépő gyermekre jellemző
az önállóságra való törekvés. Komoly
sikerként éli meg, ha a feladatait önállóan tudja elvégezni.
Mindezeket megtapasztaltam azon
találkozások, közös foglalkozások
alkalmával, amelyeket ebben a tanévben első alkalommal szerveztünk meg
az óvodásoknak.
Február 3-án a jelenlegi 4. osztályosaimmal egy egész délelőttre láttuk
vendégül a 11 nagycsoportos gyermeket. Megérkezéskor kicsit szorongónak, feszültnek tűntek, féltek az ismeretlentől, nem tudták hogyan fogadjuk
őket, mi vár rájuk. Miután beültek a

„nagyok” közé, már felszabadultan
hallgatták a szép verseket, a kellemesen hangzó tangóharmónika szavát, és
szívesen számoltak együtt a negyedikeseimmel. Tevékeny részesei voltak
a tanítási óráknak. Játszottunk számkirályt, kipróbálta mindegyikük a
digitális táblát, mely el is varázsolta
őket.
Kézműveskedtünk is: mindenki készített egy térbeli, varázslatos hóembert,
amelyet hazavihetett.
Közösen költöttük el a tízórait, majd
filmet néztünk: ki a széken ülve, ki a
szőnyegen hasalva csodálkozhatott rá
a Magyar Népmesék kincseire.
A közös nap után a kicsik Spisákné,
Erzsike óvónéni védő szárnyai alatt
tértek vissza az óvodába.
Mindannyian jól éreztük magunkat az
együtt eltöltött nap után!
Ezt követően március 11-én vártuk
őket az 1848/49-es Forradalom és
Szabadságharc tiszteletére rendezett
ünnepélyes műsorunkra. Az ünnepség
részeként megtekinthették az első
osztályosok ünnepélyes avatását, akik
ezzel az iskola polgárai lettek. Ilyen
nagyszabású rendezvényen az óvodá(Folytatás a(z) 10. oldalon)
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(Folytatás a(z) 9. oldalról)

sok még nem vettek részt, de itt is
megállták a helyüket, érdeklődéssel
nézték végig a műsort.
Március 30-án az óvodában, szülői
értekezletre vártuk Vizi Krisztina
igazgatónővel és az óvónénikkel a
leendő elsős szülőket.
Megbeszéltük, hogy milyen módszerrel, milyen tankönyvekből, mit fognak
tanulni és mit választhatnak még
pluszban a kötelező tantárgyak mellé
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gyermekeiknek. Milyen felszerelésekre lesz szükség az iskolakezdéshez,
miket kell megvásárolni a kedves
szülőknek. Mindezeket írásban is
megkapták az anyukák.
Örömünkre szolgált a széles érdeklődés, a részvétel, és a szülők aktivitása,
pozitív visszajelzéseik. Köszönjük!
Legutóbb április 7-én a nagycsoportos gyermekek szüleikkel közösen
látogattak el iskolánkba. Izgatottan
vártuk az újabb találkozást!
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Az első órában Beleznayné, Kati tanító néni tartott bemutató órát, majd a 2.
órában a jelenlegi 4. osztályosaimmal
én vártam a 11 csillogó szemű, leendő
első osztályost.
Aktívan, érdeklődve és már csöppet
sem szorongva telt el mindkét óra.
Számomra ez az igazi siker!
Legközelebb a ballagáson találkozunk… Én már nagyon várom!
Bekecs Istvánné

Szülői szemmel!

Szülők hete az
iskolában….
Február 28-március 4-ig
nyílt hétre vártuk a szülőket, nagyszülőket az iskolában. Ezen a héten minden
tanítási órát meglátogathattak a szülők, betekintést
nyerhettek gyermekük iskolai munkájába.
Minden osztályban szép
számmal voltak érdeklődők, de bízunk benne, hogy
a következő tanévben még
több szülőt be tudunk csábítani az iskola falai közé.

Településünk általános iskolájában
február 28 -tól március 4-ig nyílt tanítási napokat tartottak. A nap folyamán
a szülők betekintést nyerhettek az
iskolában folytatott oktató-nevelő
munkába, az iskola életébe, megnézhették gyermekeiket a tanítási órákon.
A pedagógusok szeretettel, türelemmel biztos alapot teremtenek a tantárgyak megszerettetéséhez, tanulásához.
Rendszeresen dicsérték, motiválták a
gyermekeket a további ismeretek
megszerzésére.
Nevelési céljuk a problémamegoldó
gondolkodás fejlesztése, nyitottság,
fogékonyság, őszinteség kialakítása.
Ami leginkább megfogott e pár tanórai részvételen, hogy a pedagógus
legfőbb célja hogy, a gyermek jól

érezze magát az osztályban. Az iskolában alakítson ki közvetlen kapcsolatot társaival, bízzon tanáraiban, legyen tisztelettudó, udvarias, őszinte
nevelőivel és társaival. Alakuljon ki
benne egy természetes fogékonyság
és nyitottság a világra, az új ismeretek
megszerzésére.
Továbbra is hiszem és vallom, hogy
pedagógusaink példamutató munkával, a tanítványok iránt érzett nagy
szeretettel teszik itt dolgukat Tiszaszentimrén!
„Amit a cél elérésével kapunk közel
sem olyan fontos, mint amivé válunk,
amíg azt elérjük.”
(Zig Ziglar)
Domokosné Bari Ildikó

Túl a Dunán – Hévízen
Meghívást kapott a helyi nyugdíjas
egyesület Hévízre, az országos KiMit- Tud- ra.
Örültünk a lehetőségnek, és a Margaréta népdal és hagyományőrző körrel,
valamint a Mosolyt Mindenkinek
tánccsoportunkkal neveztünk be a
rendezvényre.
Március 15-16-17-én került sor a
„nagyderbyre”.
Izgalommal, vegyes örömmel keltünk
útra. Remek három napot töltöttünk
el. A megérkezés után 2-3 ágyas szobákba kaptunk elhelyezést a Majestic
Hotelban.
Ezt követően ismerkedő körútra indultunk Hévízen, persze voltak, akik

egyenesen a híres gyógyfürdőnek
vették az irányt!
A finom vacsora után vidám ismerkedési esten vettünk részt, ahol GyőriSzabó József, neves nóta énekes is
szórakoztatott bennünket. Másnap egy
kis fürdőzést követően készültünk a
fellépésre. 19 műsorszám volt, köztük
mi a népdalkörrel és a tánccsoporttal.
Mindkét csapatunk igen szép sikert
aratott. A dalosok Bihari summás
dalokat, észak-alföldi párosítókkal, a
táncosok palotással, orosz tánccal és a
Nox méltán híres dalára ropták, valamint egy páros táncparódiával nyerték
el a közönség és a szakmai zsűri tetszését. A harmadik nap még egy kis

fürdőzés és a finom ebéd után indultunk haza. Jó volt együtt lenni, sikert
aratni, s bizony még jó lett volna egy
kicsit maradni.
Egy biztos, nem felejtik el a tiszaszentimreieket, mi se őket.
Bizonyítja ezt, hogy már itt az újabb
meghívásunk!
Mucza Andrásné

A napokban érkezett a hír, hogy
az orosz tánc az országos döntőbe jutott! Gratulálunk! –
szerk.
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Konyhakert program Tiszaszentimrén
A magyar Vöröskereszt, az Amerikai Ház Alapítvány és az
Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány „Konyhakert” programot hirdetett, mely kezdeményezéshez településünk is
csatlakozik, kiváló együttműködésben a Magyar Vöröskereszttel, mely a Tiszaszentimrei Önkormányzat, és
Koczúrné Tóth Ibolya polgármester asszony együttműködési készségét dicséri. A programban bárki részt vehet, akinek
szándékában áll a saját kertjében különböző konyhakerti
növényeket termeszteni, rendelkezik a műveléshez szükséges eszközökkel, valamint vállalja az együttműködést a
Konyhakert program résztvevőivel, és hozzájárul, hogy adatait a Magyar Vöröskereszt nyilvántartsa, és azokat statisztikai célokból kezelje. A Magyar Vöröskereszt, az Amerikai
Ház Alapítvány, és az Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány, 2011. március 16.-án a tiszaszentimrei Ady Endre
Művelődési Házban vetőmag kiosztást tartott a
Tiszaszentimrei Polgármesteri Hivatallal, és a Családsegítéssel együttműködve, a tiszaszentimrei magánszemélyek,
és családok számára. E három szervezet által megálmodott
ún.: „Konyhakert Program” azzal a céllal jött létre, hogy
elősegítse a benne résztvevők számára a konyhakerti zöldségfélék termesztését, valamint hosszútávon, felélessze az
esetlegesen feledésbe merült kertkultúrát. A 2010-ben sikeresen megvalósított jászkiséri vetőmagprogram eredményeit

látva, az Amerikai Ház Alapítvány és az Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány támogatásával a Magyar Vöröskereszt
összesen 8000 család szám_25 ára térítés nélkül biztosított
konyhakerti zöldség vetőmagot a programhoz csatlakozni
kívánó magánszemélyek, és családok számára országosan,
Tiszaszentimrén ebből 100 család részére. A program keretein belül a résztvevők ellenszolgáltatás nélkül kaptak egy
egységcsomagnyi konyhakerti vetőmagot, mely az alábbi
egy-egy csomag vetőmagot tartalmazta: sárgarépa, petrezselyem, dughagyma, fejes saláta, hónapos retek, zöldborsó,
spárgatök, csemegekukorica, zöldbab, uborka,- mely magokat, hagymákat egy minimum 40 m2 területen kell nevelni,
ápolni.
A program 2011. március hónaptól 2011. szeptemberig
tart. A nyár folyamán két alkalommal ellenőrizni fogja a
Vöröskereszt a kertet, arról fényképet készít. Országosan a
legszebb 800 kert tulajdonosa díjazásban fog részesülni. A
bírálat szempontjai: megtermelt zöldségek minősége, konyhakert gondozása. A díj: családonként 10 db naposcsibe,
melyek 2012 tavaszán kerülnek átadásra a díjazottak részére.
Hajdú Tamás
Családgondozó

A könyvtárunkról röviden
A Tiszaszentimrei Ady Endre Művelődési Ház épületében
található a könyvtár is, melynek van előnye is és hátránya is.
Az épületben jól elkülönül a könyvtárunk. A földszinten és
az emeleten válogathatnak a látogatók a könyvek között. A
kézi -könyvtárunkban található lexikonok, szótárak, útikönyvek, ismeretközlő kiadványok pedig nagy segítségükre
vannak az általános iskolásoknak és felsőoktatásban tanuló
diákoknak is a tanulmányi előmenetelükben
Előny, hogy a látogató, ha nem kifejezetten a könyvtárba
indul is, hanem a civil csoportok próbáira, rendezvényre, és
van egy kis ideje, akkor úgy gondolja, benéz, és könyvek
között nézelődéssel tölti a várakozási időt. Ilyenkor általában könyvvel a kezében távozik. Ez az internet és a filmek
világában becsülendő dolog! Át kell adni az olvasás szeretetét, hiszen a könyv minden esetben más élményt nyújt, mint
a filmek.
Az elmúlt év folyamán 340.420,- Ft állt rendelkezésünkre
hogy az állományt gyarapítsuk. Ez az összeg 158 db új
könyv beszerzésére adott lehetőséget.
Mivel könyvtárunk szabadpolcos elrendezésű, így a látogatókat 10 955 db kölcsönözhető könyvállománnyal várjuk.
Hátrány talán az, ha rendezvény van, kicsit zajosabbá válik
az épület. Könyvet válogatni, beleolvasni pedig meghitt
környezetben, csendben kellemesebb. A mai világban az
energiatakarékosságra gondolva szerencsés a helyzetünk,
hiszen nem kell külön épületet fenntartani. Igaz a nyílászárók már megérettek a cserére és a házra is ráfér egy kis fel-

újítás, de ezt a mienknek érezzük, és azért dolgozunk, hogy
minden betérő látogató visszajárjon hozzánk.

„Akarod, hogy az olvasás tartós nyomokat
hagyjon maga után? Szorítkozzál néhány jeles elmére,
s táplálkozzál belőlük.”
(Seneca)

Domokosné Bari Ildikó
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Rajtra készen!
láskorú játékosainknak - akik nem kaptak szerepet Tiszafüreden – is volt lehetősége a rendszeres mozgásra az Általános Iskolánk tornatermében. Minden adott tehát ahhoz, hogy
egy izgalmas, győzelmekben és gólokban gazdag tavasz elé
nézzünk.
Tavaszi menetrend
03. 20. Martfű - Tiszaszentimre 15 óra
03. 26. Tiszaszentimre - Mezőtúr 15 óra
04. 02. Cibakháza - Tiszaszentimre 15 óra 30 perc
04. 09. Tiszaszentimre - Kengyel 15 óra 30 perc
04. 17. Tiszabura - Tiszaszentimre 16 óra
04. 23. Tiszaszentimre - Kunmadaras 16 óra
05. 01. Rákóczifalva - Tiszaszentimre 16 óra 30 perc
05. 07. Tiszaszentimre - Tiszagyenda 16 óra 30 perc
05. 14. Cserkeszőlő - Tiszaszentimre 16 óra 30 perc
05. 21. Tiszaszentimre - Kenderes 17 óra
05. 28. Tiszasas - Tiszaszentimre 17 óra
06. 04. Tiszaföldvár - Tiszaszentimre 17 óra
06. 12. Tiszaszentimre - Tiszaörs 17 óra
Az ifjúsági mérkőzések a felnőtt mérkőzések előtt 2 órával kezdődnek!
Nagy Roland

Állnak: Lódi Krisztián, Darai Richárd, Ladányi Tibor, Sipos Ferenc, Varga Tamás, Szőke Tibor, Mészáros Imre,
Szoboszlai Zsolt (edző), Nagy Roland (elnök)
Guggolnak: Ferenczi Róbert, Tóth Tibor, Gyöngy József, Szabó György, Szabó Attila, Székely Gyula, Windisch Ferenc,
Sándor Martin

(A legfrissebb eredmény: csapatunk a megyei másodosztály
Kunsági csoportjában a 6. helyen áll! – Hajrá fiúk! - Szerk.)

Március 20-án (vasárnap) Martfűn kezdte meg négy és fél
hónap után tavaszi szereplését futballcsapatunk. A nyitányon az eddig még veretlen listavezetőhöz látogatunk. Talán
mondanom sem kell, hogy milyen nehéz összecsapás lesz.
Ugyanakkor egy jó rajt – akár egy pont megszerzése is szárnyakat adhat együttesünknek a továbbiakban. Szeretnénk az őszi 10. helyezésünkön javítani, eredményesebben
zárni a szezont. Ennek megfelelően, egyesületünk vezetősége a téli szünidő egyik legfontosabb feladatának tekintette a
játékoskeret megerősítését. Az érkezők listáján hat név szerepel. Sipos Ferenc (38) és Varga Tamás (37), akik az ősszel
még az Abádszalóki SE meghatározó játékosai voltak.
Szintén Abádszalókról érkezett két tehetséges fiatalember,
Gyöngy József (18) és Győri József (19). Rajtuk kívül még
a Tiszafüredi VSE két utánpótláskorú labdarugóját, Madarász Csabát (19) és Győri Istvánt (16) is sikerült átigazolnunk, így a tavasszal ők is a Tiszaszentimre KSE mezét
öltik magukra. Három ember távozott a csapattól a téli átigazolási időszakban. Posta Alex Egyekre, Gacsal István
Tiszafüredre, míg Jakab Zoltán az Újpesti Flotta 2001 SE-be
igazolt. Sok sikert kívánunk nekik az új egyesületeiknél!
A felnőtt csapat tagjai a téli hónapokban sem pihentek, hiszen többségük rendszeresen pályára lépett a tiszafüredi
Városi Teremlabdarúgó Bajnokságban, ezzel biztosították
megfelelő erőállapotukat a szezonkezdetre. Azon utánpót-

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

