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kormányhatározat alapján Tiszaszent

be Önöknek.

imre község fejlesztési feladatainak tá
mogatására 70 millió 300 eFt támoga

TOP-os pályázataink – Zöldség-gyü-

Felelős Kiadó:
Koczúrné Tóth Ibolya
polgármester
Email:
muvhaz5322@gmail.com

Az elmúlt időszak történéseiről számolok

tást kaptunk.

mölcs előkészítő, belvízelvezetés, ka

tolikus templom felújítás és parko
ló

18

Sóskúti Gábor
Polgárőr Érdemkereszt

20

Női Focicsapatunk
hírei

építés közbeszerzése folyamatban van.
Hasonló a helyzet a többi pro
jek
tünkkel kapcsolatban is.

• Önkormányzati utak felújítására:
40 millió Ft-ot

• kisbusz beszerzésére:
10 millió 300 eFt-ot

• a sportöltöző 2. ütemére:
Decemberben a 2029/2017. (XII.27.)

20 millió Ft-ot
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A Tiszaszentimrei Református
Egyházközség eseményei

Sikeresen pályáztunk Tiszaszentimre-
Ti
szaörs közötti földút útalappal tör
té
nő kialakítására. Reméljük Tiszaörs
is be tudja adni következő lépcsőben
pályázatát és akkor lerövidül a két te
le
pülés közötti távolság. A közmunka
programban az időjárás és a munkaerő

•

Április 4-én tartottuk meg ebben az

is szép anyák napi verssel tette még

hiány jelent gondot.

év
ben az immár hatodik alkalommal

meg
hittebbé alkalmunkat. Nagy öröm

megrendezett Bibliaismereti Vetélkedőt,

számunkra, hogy évről-évre egyre több

Örülünk, hogy egyre többen el tud-

melynek, az elmúlt évekhez hasonlóan,

gyer
mek áll ki az Úr asztala elé, hogy

nak helyezkedni a munkaerő piacon,

most is az Ady Endre Művelődési Ház

verssel, énekkel fejezzék ki hálájukat

ugyan
akkor a kevesebb létszámnak

adott helyet, s mely ez évben először

gondviselőik felé.

nemzetközi rendezvény volt, hiszen egy

•

belga származású résztvevőnk is pró

do
zócsütörtöki Zsoltáréneklő és Vers-

Elkészült a szín is ahol tárolni
tudjuk az új kertészeti gépeket.

is el kell látni a feladatokat.

Május 10-én került sor az ez évi Ál

Megkezdődött az „éléskamra” feltöltése

A vagyonvédelmet, a közrend és közbiz

bára tette magát. A Bibliából előzetesen

mondó Találkozóra, mely a Református

is, jó a termés uborkából, borsóból. A

tonság védelmét önkormányzatunk kie

kiadott anyag ebben az évben az Apos-

Templomban került megrendezésre, ha-

ka
lászosok vonatkozásában szintén az

melten kezeli, e cél érdekében tovább bő-

tolok cselekedeteiről írott könyv első 9

gyományainkhoz híven, immár az ötödik

időjárás miatt a téli belvíz és a májusi

vítettük a kamerával megfigyelt épülete-

fejezete volt, melyet a csapattagok lelki

alkalommal. Számos szebbnél-szebb Istent

csa
padékhiány miatt közepes termés

ink számát. Kamerák figyelik hétfőtől az

ismeretesen feldolgoztak, tartalmukat

magasztaló éneket hallhattunk csopor

várható.

állattartó telepet és az ifjúsági szállást.

példásan elsajátították. A Vetélkedőn öt

tos vagy egyéni előadásban, va
la
mint

jól felkészült csapat mérte meg tudását,

szíveket megérintő istenes versek han

Öt évvel ezelőtt Tiszaszentimre

s hajszál híján egyenlő eredményeket

goztak el a résztvevőktől. A zsűri elnöke

és Tiszaörs közös hivatalt ho

értek el.

ebben az évben Koczúrné Tóth Ibolya

fogadalmat az ünnepi Istentiszteleten.

polgármester asszony volt, aki szeretet-

A konfirmáció minden évben fontos ese-

A legmagasabb pontszámot elérő

tel méltatta mindazokat, akik valamilyen

ménye egy gyülekezetnek, hiszen remény-

csapat tagjai a következők voltak:

szerepléssel készültek, s hangsúlyozta,

séget mutat a jövőre nézve, hogy lesz

Bekecs Sándor, Gargyi László
né,

hogy az előadások között nem lehetett

nek egyháztagjaink a jövőben is. Az idei

Mucza Andrásné, Sóskuti Gáborné

kü
lönbséget tenni, hiszen mindenki a

konfirmáltak névsora: Bari Tamás, Ele

és Szivák Gyuláné. Erről a helyről

szí
ve szeretetéből adta tovább, amit

kes Alexandra, Gyulai Anikó, Kanalas At-

is megköszönöm minden résztve

magával hozott. Bízunk abban, hogy a

tila, Molnár Ádám, Postás Botond, Rácz

vőnek, hogy ilyen komolyan vették

to
vábbiakban is megtarthatjuk ezt a

Adrienn, Rostás Adrienn, Szabó Csen

a feladatot, s hogy ilyen szép tel

szép, áldott rendezvényünket, s remél-

ge és Vásárhelyi Gyula. Életükre Isten

jesítményt nyújtottak!

jük, a jövőben a fiatalabb korosztály is

gazdag áldását kérjük!

szívesen bekapcsolódik a résztvevők so-

•

A sertés és tyúkállomány
stabilan „áll a lábán”.

zott létre, az önkormányzat függetlenségének megőrzése mel
lett. Ebből az alkalomból fogad
tuk a tiszaörsi kollégákat és a
képviselő testület tagjait.
Megtekintettük Újszentgyörgyön
a fel
újított református templomot és közösségi teret, illetve a
jelenleg „nem dolgozó” paprika
Folytatjuk a járdák építését is.

őrlő üzemet.

•

Május 6-án Anyák napi ünnepi Isten

Szeretettel hívogatunk mindenkit a 4.

rába!

Tiszaszentimrei Református Levendula

tiszteletünket tartottuk, melyen az óvo-

•

fesztiválra, július 13-án, délután 15 órá

dás és iskolás hittanosaink szép mű


Gyülekezetünk életében ismét jeles na-

tól a Református Templom kertjébe!

sor
ral köszöntötték szeretteiket, va
la

pot ülhettünk, hiszen négy fiatal keresz-

•

mint gyülekezetünk egy szépkorú tagja

telkedett meg és tízen tettek konfirmációi

mekeket ebben az évben is Napközis Hit-

Május 20-án, Pünkösd vasárnapján

Szeretettel hívogatjuk a hittanos gyer-

tantáborunkba, mely augusztus 13-17ig lesz megtartva a Petőfi út 26. szám
alatti Klub épületben, illetve annak udvarán. Az elmúlt évekhez hason
lóan,
a részvétel most is ingyenes lesz, de
adományokat nasi illetve üdítő for
má
jában, vagy bármilyen felajánlást köszö
nettel, szeretettel fogadunk.
A program az eddigiekhez hasonlóan
alakul: hétfőtől péntekig, 8-12 óráig játékos vetélkedők, Bibliai történetek, gyermekénekek, sok móka és kacagás várja
a gyermekeket! Szeretettel kérjük, hogy
óvodás korú gyermek csak nagyobb
testvérrel vagy szülői kísérettel érkezzen! Szeretettel várjuk a gyermekeket!
Tiszaszentimre Községi Önkormányzat nevében:
Koczúrné Tóth Ibolya polgármester
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Fodor-Csipes Anikó lelkésznő
5

Ovis hírek

gyermek képessége alapján. További
probléma volt a minden szeptemberi,
néha egész évben a folyamatos beszok-

Rengeteg feladatunk és sok progra-

tatása a kicsiknek, mert minden évben

munk volt ebben a félévben is. Igye

változott a csoportösszetétel, hisz a

keztünk minden közösségi rendezvé

nagyok elmentek és jöttek új kicsik. A

nyen megjelenni, ha igény volt rá,

beszoktatás ideje alatt kevesebb idő

gyermekeink szívesen szerepeltek is.

jutott a nagyok felkészítésére. Meg
vizsgálva a lehetőségeket, meghallgat

Ovis támogatók
A Szülői Munkaközösség tagjai, va
lamint minden szülő és kis ovis nevében nagyon sok szeretettel köszönjük meg az ez évi óvodai Alapítványi
Bál támogatóinak segítségét, melylyel hozzájárultak a bál sikeres le
bonyolításához. Megkülönböztetett

Az óvodai nevelési év egyébként is bővel-

va a szülők, az óvodapedagógusok vé

kedik rendezvényekben, melyeket igyek

leményét a május végi rendkívüli szülői

szünk a gyermekek érdeklődése szerint

ér
tekezleten a szülők döntő többsége

összeállítani, de fontos, hogy a hagyo

támogatta a korcsoportok szerinti cso

mányainkat se feledjük. Ilyenek a far-

portbeosztást a jövő tanévtől. Így szep-

sang, nemzeti ünnepeinkről való meg

tembertől indul egy sima nagy
csoport,

emlékezés,

bemutató

egy nagy-középső és egy kiscsoport.

fog
lalkozások, kirándulás, gyermeknap,

A nyár folyamán az óvónénik minden-

Ágoston Imréné, Hajnal János, Rózsa

na
gyok búcsúztatása. Több meseszín-

kihez ellátogatnak, aki újonnan kerül

János, Szőke Ti
bor, Molnár Lajos,

házi és zenés, interaktív előadás is

a csoportjukba, hogy tájékozódjanak

Beleznay Gyuláné, Evert Brons, Var-

színesítette a hétköznapokat, melyek

a gyermek otthoni körülményeiről, és

ga József, Végh Lajosné, Pásztor

költségét mindig az óvoda alapítványa

kie
légítő válaszokat adjanak a szülők

Sándorné,

fizette, a szülőknek nem kellett anyagi-

kérdéseire.

Zsombor, Lakatos Pálné, Beleznay

anyák

napja,

tisztelettel köszönjük meg azok segítségét, akik tombolatárgyakkal, illetve nagyobb összeggel támogatták rendezvényünket – őket név szerint is köszöntjük: Koczúrné Tóth Ibolya, Dr. Székely Csaba, Fodor Gusztáv,
Tóthné Vizi Krisztina, Ladányi Aranka,

Rácz

István,

Urbán

Gyula, Simonné Ágoston Aranka,

lag hozzájárulni. Alapítványi bálunkat is
azért rendeztük meg áprilisban, hogy a

Remélem, hogy sikerült megnyug

Virág Veronika, Gacsal Mária, Ladányi

befolyt összeget hasonló célokra for

tatni a kétkedőket, hiszem, hogy

Kálmánné, Danyiné Kovács Mária,

díthassuk. Köszönjük a sok segítséget,

minden munkatársam azon lesz,

Ádám Lászlóné, Nagy Ferenc, Vass

anyagi támogatást, melyet hasznosan

hogy a gyermek legfőbb érdekét

Margit, Lódiné Kiss Szabina, Takácsné

fogunk elkölteni. Az alapítvány sikere-

nézve, megnyugtatóan menjen az

sen pályázott az Önkormányzatnál, az

átállás. A nyárra jó pihenést kívá

elnyert támogatás nagyrészben fedez-

nok minden kisgyermeknek, szü

te az óvodások és szüleik kirándulását.

leiknek és kollégáimnak is.

Az idén a gyöngyösi állatkertet, a sástói
kilátót és a Kisnánái várat néztük meg,

Ladányi Aranka,

illetve utaztunk a kisvasúton. Köszönjük

óvodavezető

Nagy Edit, Csipes Réka, Elekes Tiborné, Kun Nóra, Lénártné Eszenyi
Ildikó, Illyés Sándor, Négyesiné Postás
Mária, Bekecs Mátyás és Réti Sándor.
Fodor-Csipes Anikó,
SzMK elnök

az Önkormányzatunknak!
A 2017/2018-as nevelési évet 61
kisgyermekkel fejeztük be, közülük
15-en kezdik meg általános iskolai
tanulmányaikat az összel.
Mivel az óvodások száma évek óta 60
körül mozog, az ideális 20 fős csoportokat lehetett kialakítani. Egyre több
azonban az egyéni bánásmódot vagy
spe
ciális megsegítést igénylő gyermek, akiknek a fejlesztése és cso
portba való integrálása sokkal több
konfliktus forrása lehet.
Sajnos az évtizedek óta jól működő
vegyes korcsoportú csoportbeosztások
nem segítik már kellően a fej
lesztést,
hiszen nemcsak az egyes korosztályokat (2,5 évestől 7 évesig) kell együtt
és egyénenként foglalkoztatni, hanem
az azonos korúakat is bontani szük
séges a feladatok nehézsége és a
7

Szentgyörgy-Nap
Ebben az évben immár kilencedik alkalommal, április 28-án került meg
rendezésre az Újszentgyörgyi falunap.
A már megszokott módon készült a
babgulyás, amit a megnyitót követően a
szépszámú vendégség jóízűen fogyasztott el. Ezután következtek a programok
kicsiknek, nagyoknak, fiataloknak és idősebbeknek. Mindenki megtalálta a tet
szésének megfelelő előadókat.
Kovács Sándor a térség országgyűlési
képviselője gratulált az eredményekhez,

Koczúrné Tóth Ibolya
polgármester asszony
megköszönte a
jelenlévőknek, hogy
2018-ban is együtt
dolgoztak az
önkormányzattal a
településért, a
rendezvényért, az itt
élők boldogulásáért.
Értékelte az évet,
ismertette az elért
eredményeket.

kiemelte a közösségek fontosságát a település tovább élésében.
Köszönjük Tiszaszentimre Községi Ön
kormányzat, és a Hungarikum Főosztály
anyagi támogatását, az Újszentgyörgy
Lakosságáért Alapítvány kuratórium tagjainak és valamennyi segítőnek áldozatos munkáját.
Domokosné Bari Ildikó
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Tanévzáró a Tiszaszentimrei
Vasvári Pál Általános Iskolában
Részlet az intézményvezetői beszédből

Jó tanulmányi eredményéért, versmon

nyeken elért szép eredményeiért:

tos figyelme és támogatása sikeres mű-

dó versenyen való részvételéért:

• Rózsa Enikő

ködésünk előfeltétele. Az Önkor
mány

• Kovács Dóra

zat anyagi és erkölcsi támogatása je-

Versenyeken elért szép eredményeiért,

len

tősen hozzájárul a nyugodt pe
da

2. osztály

közösségi munkájáért:

gógiai munkához, terveink megvalósí

Kitűnő tanulmányi eredményéért könyv-

• Karsai Dóra

tásához.

jutalomban részesül:
• Baga Vanessza, Hajdú Nikol Jázmin,

Versenyeken elért szép eredményeiért:

Ismét eltelt egy tanév, s mi újra itt állunk

radó diákoknak, s pedagógusaitoknak.

Augusztus első hetében 10 fő tanulónk

Persze nemcsak sikereket érünk el, a

Illyés Annabella, Szabó Olga, Virga Ist-

• Eszenyi Éva

ezen a szép júniusi napon, hogy számot

Fogadjátok útravalóul Ady Endre szavait:

és 2 pedagógus vesz részt Lakitelken a

kudarcokkal is számot kell vetnünk. Volt

ván, Vágó Erzsébet

vessünk, milyen eredményeket értünk el

„Úgy élj a jelenben, hogy megbánás

Szentimre települések számára megren

ebben a tanévben is néhány házirend

a 2017/2018-as tanévben. Nagy utat

nélkül gondolhass a múltra”

dezett táborban.

megszegés, néhány ki az erősebb játék,

Jeles tanulmányi eredményéért:

Én úgy gondolom emlékezetesek ma

s vetélkedő ki tud hangosabban és csú

• Baga Dávid, Kiss Martin,
Süle Erika Judit

tettünk meg a tanév kezdete óta, s ma

Rajzpályázatokon való szerepléséért:
• Rafael Kamila, Haris Kevin

elérkezett a bizonyítványosztás ideje, az

Az iskolai élet nemcsak munkából, hanem

radnak ezen alkalmak nemcsak a gyere

nyábban beszélni.

éves teljesítmény értékelése.

bizony kikapcsolódásból is áll. Ahogy

keknek, hanem nekünk, pedagógusok

De ezek mellett sokkal szebben hangza

Komoly munkát tudhatunk magunk mö-

áttekintettem a tanév eseményeit, alig

nak is. Hiszen az a célunk, hogy jól érezzék

nak a sikerek.

Egész éves kitartó szorgalmáért:

tályos tanulók, akiknek 8 éven ke

gött: terveztünk, küzdöttünk, izgultunk

találtam olyan hetet, hónapot, amikor

magukat a gyerekek a tiszaszent
imrei

A Fővárosi Nagycirkusz nemzeti elő-

• Seres Barbara Petra

resztül kitartó tanulmányi munká-

és örültünk a sikereinknek, tanultunk a

valamilyen szabadidős tevékenységet ne

iskola falai között, s amikor elballagnak,

adó-művészeti intézményként kiemelt

kudarcokból.

nyújtottunk volna tanulóinknak.

akkor szertettel gondoljanak vissza az

cél
jának tartja, hogy hazánk oktatási

3. osztály

az iskolai közösségért, a jó osz-

Az iskola arról szól, hogy adjon biztos

Felejthetetlen élmény marad a mikulás

itt töltött évekre. S én úgy gondolom so

és nevelési intézményeinek munkáját tá

Kitűnő tanulmányi eredményéért, szor

tályközösség kialakításáért vagy

alapot a továbbtanuláshoz, neveljen tu-

disco, a farsang, a ballagási disco. De

kuknál ez így is van.

mogassa. Valamennyi általános iskolás

galmáért, közösségi munkájáért, verse

a nyolc év alatt magatartásukkal,

dással teli, kitartással, tenni akarással

a Vasvári napok rendezvényei, a tökös

Köszönöm a kollégáknak és helyette-

ki
tűnő tanuló gyermeket egy cirkuszi

nyeken való részt vételéért:

szorgalmukkal példát mutattak is

felvértezett, a közösségi normákat elfo

nap, a Mihály napi vigasság, a Márton

semnek a színvonalas szakmai munkát,

belépő kuponnal jutalmaz meg, melyet a

• Szepesi-Gacsal Anna

kolatársaiknak.

gadó, testileg lelkileg egészséges, gye-

napi liba nap, a karácsonyi ünnepség is

mellyel eredményessé tették az elmúlt

bizonyítványokkal együtt vehetnek át a

rekeket. Készítsen fel nem csak a to


emlékezetesek maradnak a számunkra.

tanévet! Azon munkálkodunk, hogy a

gyerekek az osztályfőnökeiktől, a rész-

Jeles tanulmányi munkájáért, példamu-

8. osztály

vábbtanulásra, hanem a nagybetűs élet-

Számos egynapos kiránduláson vettek

ránk bízott gyerekekből a bennük rej
lő

letes tájékoztatóval együtt a kupon fel-

tató magatartásáért, kitartó szorgal

Könyvjutalomban részesülnek:

re, annak nehézségeire is, buktatóira is,

részt a gyerekek. Az egész iskolát

értékeket minél nagyobb sikerrel és ered-

használására vonatkozóan.

máért, közösségi munkájáért:

Közösségi munkájáért, folyamatosan ja-

örömeire is, azok elviselésére, kezelésére.

megmozgató őszi kirándulást minden

ménnyel hozzuk felszínre.

• Dávidovics Petra, Kovács Cintia

vuló magatartásáért:

évben a Tiszaszentimrei Községi Ön
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A község Önkormányzatának folyama-

Minden tanév végén könyv juta
lomban részesülnek azok a 8. osz-

juk volt, akik nagyon sokat tettek

Most pedig következzenek a tanév leg-

• Bóta Dávid

Iskolánk tanulmányi átlaga: 3,82

kor
mányzat által nyújtott alapítványi

A tantestület szeretné megőrizni,

tehát jó, gratulálok a gyerekeknek

támogatásból tudjuk megvalósítani.

a ránk annyira jellemző: otthonos

a szép teljesítményhez, s termé

Ezúton is szeretném megköszönni az

ságot, családias légkört.

Alsó tagozaton könyvvel jutalmazzuk a

szetesen az őket tanító összes kol-

Önkormányzat és Polgármester asszony

Valamennyien arra törekszünk, hogy

legjobban teljesítő tanulóinkat.

légámnak, a kedves szülőknek is

támogatásait, hiszen nem tudunk olyan

munkájukra, életükre igényes, fel

gyermekeik teljesítményéhez, si

kéréssel fordulni feléjük, amit ne teljesí

nőttként jól boldoguló, kiegyensú

1. osztály:

máért:

kereihez. Hiszen a jó eredmények

tenének.

lyozott személyiségeket neveljünk.

Kitűnő tanulmányi eredményéért, példa-

• Hidvégi Döme

eléréséhez szükség van egy tanul-

A Karcagi Tankerületi Központ sikere-

ni vágyó kis diákra, egy tudást, is-

sen pályázott az Emberi Erőforrás Fej

Az iskola egyéb dolgozóinak, a technikai

• Csáti Kata

Jó tanulmányi eredményéért, jó szorgal

meretet átadó lelkes pedagógus-

lesztési Operatív Program keretében a

dolgozóknak is szeretném megköszönni

• Gacsal Bella Emese

máért, versenyeken való részvételéért:

ra, s egy segítő, támogató szülői

Korszerű pedagógiai módszerek alkal

a pontos, precíz, szorgalmas munkát.

• Hellenbort Hanna Leonetta

• Gacsal Tamás

háttérre.

mazását segítő Iskolai Közösségi Prog-

Köszönjük a szülők és a Szülői Szervezet

• Hubai Hanna Edina

A nyolcadik osztály 13 tanuló-

ram kísérleti megvalósítása című pá

áldozatos munkáját! A különböző prog

• Izsold Mária Hanna

ja hagyta el iskolánkat. Ők vala

lyázatára. Ennek keretein belül Temati-

ramok lebonyolításában sok segítséget

mennyien felvételt nyertek az ál-

kus napközis alkalmakat valósít meg,

nyújtottak. Támogatták iskolánkat a kü-

Kitűnő tanulmányi eredményéért, példa

szorgalmáért, közösségi munkájáért, ver-

Kiemelkedő sportteljesítményéért:

taluk választott középfokú iskolá-

mely során a pedagógusok az Oktatá-

lönböző rendezvények, kirándulások meg-

mutató szorgalmáért:

senyeken való szép eredményeiért:

• Varga Alex

ba. Ők már elérték a maguk elé ki

si Hivatal által kifejlesztett tartalmakat

valósításában.

• Kristófi Richárd

• Gyarmati Lili

tűzött első nagy célt.

alkalmazzák. A lebonyolítás időszaka

Szeretném megköszönni a Karcagi Tan-

2018. és 2019. júniusának 3-4. hete. A

kerületi Központ egész éves támogató

Jeles tanulmányi eredményéért:

Kitűnő tanulmányi eredményéért, verse

sáról elsősorban A tiszaszentimrei gyer

Kedves Ballagó diákok!

megvalósítás 2 éve alatt a Pályázat ál-

együttműködését, hiszen partneri hozzá
-

• Mága József

nyeken elért szép eredményeiért:

mekekért alapítvány gondoskodik.

Kívánok nektek az elkövetkező időre na

tal 102 tanulónknak biztosít élményeken

állásuk nélkül nehezen tudtuk volna a

gyon sok sikert, kitartást, érjétek el a ki

alapuló táborozási lehetőséget.

tanévi feladatainkat sikerrel megvalósí

Jó tanulmányi eredményéért, példamu-

tűzött céljaitokat. Ne feledjétek azt az

Szintén ebben a tanévben nyújtottunk

tani.

tató magatartásáért és szorgalmáért:

Jeles tanulmányi eredményéért, példás

hogy megköszönjem azoknak, akik

iskolát amely útnak indított benneteket,

be pályázatot a Napközis Erzsébet tá

Szeretném megragadni a lehetőséget,

• Mága Amanada Letícia

szorgalmáért, közösségi munkájáért, ver-

adójuk 1%-val, vagy bármilyen

s tudjátok, ennek az iskolának a kapui

borra, mely itt Tiszaszentimrén és a kör

hogy megköszönjem az Önkormányzat

• Ratkai Szabolcs Attila

senyeken való szép eredményeiért:

más módon támogatják alapítvá

mindig nyitva állnak előttetek, sőt el is

nyéken nyújt két hetes élménydús kikap

és a képviselő-testület támogatását,

• Kovács Péter

nyunkat.

várjuk hogy sikereitekről, tapasztalatai-

cso
lódást a részt vevő tanulónknak

mely iskolánk külső pozitív megítéléséhez

Jó tanulmányi eredményéért:

tokról számoljatok be nekünk, az itt ma-

június 18-29. között.

nagyon fontos.

• Fehér Alex

jobbjai, lássuk őket név szerint is:

Jó tanulmányi munkájáért, példás ma
gatartásáért, kitartó szorgalmáért:

Közösségi munkájáért:

• Papp Gyula, Molnár Liliána

• Bellér Alexandra, Kozák Natália, Molnár Martin, Nagy Gábor, Szabó Márta,

Jó tanulmányi eredményéért, jó szorgal

mutató magatartásáért és szorgalmáért:

Tóth Daniella
Példamutató magatartásáért, szorgal
máért, közösségi munkájáért:
• Lendvay Vanessza, Sóskuti Cintia
Példamutató magatartásáért közösségi
munkájáért:

4. osztály

• Papp Dóra, Tolvaj Julianna

Kitűnő tanulmányi eredményéért, példás

A felső tagozatos tanulóink jutalmazá

• Szűk Zsolt
Itt ragadnám meg az alkalmat,

Jeles tanulmányi eredményéért, verse

Azok a tanulók, akik a tanév során ki
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Határtalanul Kárpátalján

tű
nő tanulmányi eredményt értek el,

Jó tanulmányi eredményéért, példamu-

Ceglédi Henrietta 6. osztályos tanuló, a

Szabó Rebeka, Virga Virág 5. osztályos

6000 Ft pénzjutalmat vehetnek át.

tató magatartásáért, közösségben vég-

Bendegúz Tudásbajnokság megyei dön-

tanulók,

zett munkájáért:

tőjében elért eredményéért.

Postás Botond 7. osztályos tanuló.
A Tiszaszentimrei Vasvári Pál Általános

egy kicsit lássanak bele a határon túli

Oklevél jutalomban részesülnek a követ

Ketten a nyári szünidőben is folytatják

Iskola 7. osztályos diákjai 2018. 05. 23.

gyerektársaik életébe, a tanórákon szer-

Példamutató magatartásáért és a közös-

kező tanulóink:

a versenyt:

és 05. 27. között a Határtalanul program

zett ismereteiket a valóságban is bővít

ségért végzett munkájáért:

A Bendegúz Tudásbajnokságban való

Ilyés Annabella 2. osztályos, és Szepe-

keretében nyert pályázat segítségével 5

hessék.

• Szabó Csenge

egész éves kitartó munkájáért Kovács

si-Gacsal Anna 3. osztályos tanulók.

csodálatos napot töltöttek Kárpátal-

Nagy izgalommal indultunk útnak má-

ján. A pályázatot az Emberi Erőforrások

jus 23-án. A határátkelést „megúsz-

Már csak egyetlen dolog van hátra. Min-

Minisztériuma megbízásából az Emberi

tuk” röpke két órával, ami elég jó időnek

Kitűnő tanulmányi eredményt ért el:

• Bari Tamás

• 5. osztály: Kasza Imre
• 8. osztályban: Lendvay Vanessza
A jeles tanulmányi eredményt elérő
diák
jaink 4000 Ft pénzösszeget kap-

Péter és Szűk Zsolt 4. osztályos tanulók.

nak az alapítványunktól.

Példamutató magatartásáért, szorgal

• 5. osztályos: Bellér Anikó, Mile Zsanett,

máért, közösségi munkájáért:

Versenyeken való részvételért, szép ered-

denkinek nagyon jó pihenést, kikapcso

Erőforrás Támogatáskezelő hirdette meg

számít.

• Molnár Ádám

ményeiért Vágó Ramóna 4. osztályos tanuló.

lódást kívánok a nyári szünetre.

Határtalanul! Tanulmányi kirándulás he-

Az öt nap során a Beregszászi Kálvin

Kívánom, hogy tartalmasan, vidám han-

tedikeseknek címmel, a külhoni magyar-

János Református Vendégszállás volt

Sipos Péter, Virga Virág
• 6. osztály: Kun Zoltán, Ladányi Olivér
• 7. osztályos: Postás Botond

Közösségi munkájáért:

Országos természetismereti versenyen

gulatban teljék a nyári szünet, vigyáz-

sággal kapcsolatos ismeretek bővü
lé

a „főhadiszállásunk”, ahonnan naponta

• 8. osztály: Sóskuti Cintia

• Elekes Alexandra, Vásárhelyi Gyula

való részvételért:

zatok magatokra, hogy szeptemberben

sének elősegítése érdekében.

indultunk Kárpátalja magyar emlé
ke
i

Gál Roland, Lakatos Szelina, Madarász

mindannyian együtt köszönthessük az új

Kirándulásunk a Magyar emlékek nyo

nek felfedezésére. Beregszászban ép-

Könyv és oklevél jutalomban részesül-

Példás szorgalmáért és közösségi mun

Noel, Mága Izabella, Rácz Béla, Simon

tanévet. A 2017/ 2018-as tanév szor-

mán Kárpátalján címet kapta, és a Tá

pen a kirándulásunk idején rendezték a

nek a következő felső tagozatos tanu

kájáért:

Bernadett, Süle Bianka, Szabó Tamás,

galmi időszaka befejeződött. Kezdődhet

mogatáskezelő 718.600.- forintos tá-

város 995 éves fennállása tiszteletére

lók. Ők nem értek el ugyan kitűnő vagy

• Rácz Adrienn

Varga Brigitta 3. osztályos tanulók,

a vakáció, s most figyeljetek Kedves

mogatása révén valósult meg. A tanul

a Beregszászi Városnapokat, így estén

Hidvégi Lili, Kasza Imre, Simon Zsuzsanna,

Gyerekek, a 2017/ 2018-as tanévet be-

mányi kirándulás célja volt, hogy a gye

ként kilátogattunk a főtéren rendezett

zárom!

rekek megismerkedjenek Kárpátalja je

programokra is.

lentős magyar vonatkozású emlékeivel,

Beregszászban ellátogattunk a Beregvi-

jeles tanulmányi eredményt, de egész
éves kitartó munkájukkal kiérdemelték,

Jó tanulmányi eredményéért, közösségi

Szabó Rebeka 5. osztályos tanulók,

hogy jutalmazzuk őket:

munkájáért:

Elekes Alexandra, Győri Klaudia, Rácz

5. osztály

• Győri Klaudia

Adrienn, Szabó Csenge, Lódi Bianka 7.

Példamutató magatartásáért:
• Ladányi Olívia

osztályos tanulók.
Közösségi és kulturális munkájáért:
• Karsai Evelin

Példamutató magatartásáért, szorgal

Országos történelem versenyen való
részvételért:

máért:

Nevelőtestületünk kiemelten kezeli

Boros Péter, Mihály Zsolt, Sipos Péter 5.

• Fekete Levente

a tehetséggondozást, ezért meg

osztályos tanulók,

ragadunk minden alkalmat, hogy

Ceglédi Henrietta, Györei Gréta 6. osz-

Kitartó szorgalmáért:

tanulóink megmérettessék magu-

tályos tanulók,

• Boros Péter, Hidvégi Lili, Mihály Zsolt

kat. Nincs olyan szavalóverseny,

Győri Klaudia, Postás Botond 7. osz-

kistérségi tanulmányi verseny, sport

tályos tanulók.

6. osztály

verseny, horgász verseny, ahol ne

Könyvjutalomban részesül:

vennének részt tiszaszentimrei is-

Az Európai királyok, királynők című me

Egész évben kitartó szorgalmáért, pél

kolás gyerekek, s mondhatom szé

gyei rajzpályázaton elért eredményéért

dás magatartásáért, közösségi munká-

pen meg is állják a helyüket!

a Europe Direct által biztosított juta

jáért:

lomban részesülnek a következő tanulók:
Folyamatosan beszámolunk a Szentimre

Dávidovics Petra, Mága Izabella, Mol-

Újságban versenyereményeinkről. Kérem

nár Liliána, Oláh Róbert, Rácz Béla, Si-

Egész éves kitartó szorgalmáért:

legyenek büszkék a tiszaszentimrei te-

mon Bernadett, Szepesi-Gacsal Anna 3.

• Boros Csaba, Rózsa Levente

hetséges gyerekekre, mert nemcsak is

osztályos tanulók,

• Baga Beáta, Ceglédi Henrietta

kolánk, hanem a falu hírnevét is öregbítik.

Baga Beáta, Boros Csaba, Bellér Zsolt,

Rajz tantárgyban való kiemelkedő telje

A Szatmári Ízek Kft., aki az Iskolagyü

Györei Gréta, Ladányi Olivér, Ónodi

sítményéért:

mölcsöt szállítja Iskolánkba felajánlott

Krisztián és Rácz Bianka 6. osztályos

• Rácz Bianka

az iskola legjobb sportolójának egy kis

tanulók,

ajándékcsomagot, melyet Postás Boto-

Lendvay Vanessza 8. osztályos tanuló,

Egész éves kitartó szorgalmáért:

nd 7. osztályos tanuló vehet át a megyei

• Györei Gréta

duatlon versenyen elért erdményéért.

Két pályázónk művét kiállításra méltó

Büszkék vagyunk a lány kosárlabdásain-

nak találta a szakmai zsűri:

Egész éves kitartó szorgalmáért, közös

kra is, hiszen a Tiszafüredi városkörzeti

Hidvégi Lili 5. osztályos, és Rostás Bi-

ségi munkájáért:

döntőről arany éremmel tértek haza.

anka 3. osztályos tanulók.

Könyv jutalomban részesül:

Országos olvasási versenyen is szépen

7. osztály

Kasza Imre 5. osztályos tanuló, a Bende

szerepeltek tanulóink:

Könyvjutalomban részesülnek a követ-

gúz Tudásbajnokság megyei döntőjében

Hajdú Nikol, Szabó Olga 2. osztályos

kező tanulók:

elért 4. helyezéséért.

tanulók,

Tóthné Vizi Krisztina

Miniszteri
elismerés
2018. 07. 02-án a Semmelweis-nap
alkalmából Dr. Koczok Sándor Tiszaszentimre község háziorvosa,
szakmai munkájának elismeréseként Batthyány-Strattmann László-díjban részesült. Az elismerést
részére Dr. Kásler Miklós az emberi
erőforrások minisztere és Nagy
Ani
kó egészségügyért felelős ál
lamtitkár adta át.
Ez egy életműdíj azok részére, akik
szakmai vagy közszolgálati mun
kájukkal a betegellátás során vagy
a tudományos kutatás során hoz
zájárultak az egészségügyi ellátás
fejlesztéséhez, e tevékenységük során elért kimagasló teljesítményük
elismerésére. A díjból évente legfeljebb 30 adományozható.
Önkormányzatunk nevében gratu
lálok ehhez a jelentős, egy élet munkájának elismerését jelentő díj
hoz.
További munkájához jó egészséget,
boldog családi életet kívánok!
Tiszaszentimre Községi
Önkormányzat nevében:
Koczúrné Tóth Ibolya

• Rózsa Andrea
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Indulás
TIszaszentimréről
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déki Múzeumba, amely a város 1629-ben

rekszemmel”. A gyerekek meséltek ne
-

épült, egyik legrégebbi épületében ka-

künk a város nevezetes épületeiről, köz-

pott helyet. Itt megismerhettük Sepa

ben ismerkedtek, beszélgettek.

Jánost, a múzeum igazgatóját és létre-

Délután Nagyberegre látogattunk el,

hozóját, aki nagy lelkesedéssel mutatta

ahol a jellegzetes beregi szőttesel is-

be a Beregvidék néprajzát.

merkedett a csoport a Nagyberegi Szőt-

A második napon a helyi Horváth An

tes Múzeumban. A Református Líceum

na Általános Iskolát látogattuk meg.

tornatermében pedig különleges látni-

Megismertük az iskolát, az iskola név-

valóval örvendeztettek meg bennünket

Beregszászon

Beregszászi iskolásokkal

Szolyván
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Szolyván

Szolyván

adójának munkáiból összeállított kiál-

a művészi kerékpárosok látványos be-

ténelemórát a sztálini diktatúra magyar

elevenítettük fel, majd koszorúnkat el
-

A csodálatos Sipot-vízeséshez is ellá-

napon Ungvár és Munkács volt a cél.

lítást, a gyerekek tanulási körülményeit,

mutatójukkal.

áldozataira emlékezve.

helyezve elénekeltük a Himnuszt, s gyö-

togattunk Fülöpfalvára, ahol rövid föld

Ung
váron megnéztük a várat, majd a

átadtuk ajándékunkat, majd közös vá

A harmadik napunkon a Szolyvai Em-

Utunkat a Vereckei-hágó felé vettük

nyörködtünk az elénk táruló kilátásban.

rajzóra következett a Borzsa-havas-

szomszédos Skanzenben folytattuk idő

rosnéző sétát tettünk” Beregszász gye

lékparkban tartottunk rendhagyó tör
-

ezután, ahol honfoglalásunk történetét

Felejthetelen élmény volt!

ról és a vízesés patakjáról. A negyedik

utazásunkat, ahol Kárpátalja legjelleg15

Aktív évkezdés

Az Ungvári vár
udvarán

nak a remek pörköltet! A tombolának is
nagy sikere volt. Örültünk, hogy elfogad

Az Ungvári vár
udvarán

A hosszú téli pihenő után igen aktív

nos
né, Marika, és Nagy Pálné Erzsi
ke,

ták meghívásunkat Fodor-Csipes Anikó

volt a tavaszi évkezdés a nyugdíjas

szólóénekükkel „Ezüst„ minősítést sze

lelkészasszonyunk, Fodor Gusztáv lelkész

egyesületnél.

reztek. Kis pihenő után újra készülünk a

úr, Dr.Koczok Sándorné alpolgármester

továbbiakra.

asszony, Dr. Koczok Sándor háziorvos és

Márciusban, mindjárt az elején „Nőnapi

A hónap vége is tartogatott még prog

Csipes Réka kántorunk.

„köszöntéssel és kedves vidám műsorral

ramot. Kistérségi Nyugdíjas Találkozó volt,

Minden évben megünnepeljük az egye

lepték meg az egyesület férfi tagjai az

melyen Tiszaderzs Tavirózsásai, Abád-

sület férfi tagjait, az apákat, nagyapá

asszonyokat, melyet egy szál virággal

szalók Derűs Alkony csapata, Abádsza

kat. Így volt ez most is. Nagy izgalommal

és köszöntő kártyával koronáztak meg.

lók nótás párosa és mi szórakoztattuk a

és sok-sok próbával készültünk, hogy

KÖSZÖNJÜK figyelmességüket !

vendégséget.

vendégeink

kel
lemes, vidám szórakoztató műsorral

Nemzeti ünnepünket, Március 15. meg

Koczúrné Tóth Ibolya polgármester asszony,

kedveskedve köszöntjük őket. Úgy gon

emlékező koszorúzással ünnepeltük.

és Kovács Sándor a választó kerület or-

dolom sikerült is. Voltak szép versek, szó-

Az április három nagy programot jelen-

szággyűlési képviselője is megtisztelték

ló énekek, nagyszerű csattanóval bí
ró

tett egyesületünknek. Dalostalálkozóra

rendezvényünket, láthatóan jól is érez-

tréfák, vidám jelenetek, és néptánc is,

hívták a Margarétát Kabára, majd si

ték

zenészünk

Szentimrei Asszony Csárdás: volt kaca-

kerrel vettünk részt Újszentgyörgyön a

muzsikájára roptuk a táncot, majd késő

gás, hálás tapsok. Kaptak apró kis fi-

György Napi Faluünnepen.

estig nótáztunk. Mindenki jól érezte ma-

gyelmességet: kis nyak
ba akasztha
tó

A május aztán besűrűsödött rendesen:

gát! Felsorolni sem lehet, akik az elnök

pálinkás korsócskát, mindenki névre szó-

Meghívást kaptunk a Partiumi Nagy
-

asszonyon kívül szorgoskodtak a rendez-

lóan, és hozzá egy kedves képes kártyát.

szalontára a Romániai Magyar Nyugdí

vény sikerén. Sikeresen pályáztunk év


Néhány szendviccsel és itókával tettük

jasok Szövetségétől, Anyák Napi Dalos-

elején a Nemzeti Együttműködési Alaphoz.

még hangulatosabbá a kora estét. A

Születésnapi
köszöntő

találkozóra. Egyesületünk 34 fővel vett

Így mindkét kirándulás, illetve a Kis

végén „Morzsa„–ként előkerült kakas

rész e rendezvényen. Népdalkörünk, a

tér
ségi Nyugdíjas Találkozó pályázati

maradéknak is nagy sikere volt, kedvet

18 résztvevő között talán a legnagyobb

forrásból – előfinanszírozott formában-

adva még egy kis nótázáshoz is.

2018. június 4.-én ünnepelte 90.
születésnapját Vincze Imréné (Gelei Julianna). Ezen a jeles napon
születésnapján unokái, és lánya,
valamint az önkormányzat nevében Kalmárné Nagy Erzsébet és
Szivák gyula önkormányzati kép
viselők köszöntötték. A kerek évfor
dulóra emlékezve emléklappal, és
kis házi ünnepséggel lepték meg az
ünnepeltet. További jó egészséget
kívánunk!

sikert aratta. Nagy volt az örömünk és

valósulhatott meg.

bol
dogok voltunk, hogy ismét sikert,

És elérkezett június hava. Néhány nappi-

hírnevet hozhattunk Tiszaszentimrének!

henő után készültünk az újabb két nagy

Izgalommal készültünk nagy kirándulá

rendezvényre, a Kakasfőző Találkozóra,

sunkra, Aggtelekre. Szinte teljes busszal

és az Apák Napjára.

indultunk kora reggel, figyelve az eget

A Kakasfőző Találkozó ugyan egyet

ne szórjon ránk esőt. Sikerült, szép időnk

len nap, de előkészületei már napokkal

volt. Gyönyörködtünk a cseppkövek cso-

előbb elkezdődnek. Be kell szerezni a

dálatos világában, és alaposan kigyalo-

hozzávalókat, el kell szállítani a hely

goltuk magunkat a 2400 méteren és az

színre, fel kellett bontani a hatalmas

573 lépcsőn! Becsületére legyen mond-

4–4,5 kg-os kakasokat. Jártak a dol-

va a csapatnak, mindenki jajgatás nél

gos asszonykezek, a férfiak is bese
gí

kül végig sétálta. Jósvafőnél bujtunk ki a

tettek sok mindenben. 23- án reggel

barlangból, majd ezt követően még egy

már 7 órakor tisztítottuk, szeleteltük a

kis erdei túrán is részt vettünk. A falu

hagymát, krumplit, paprikát, paradicso

ba érve megcsodáltuk a lovas tanyát,

mot. Mások kenték a zsíros kenyeret,

a református templomot, a faluházat. A

hozzá a lila hagymát. Aztán nemsokára

magukat.

Örömünkre

Nagyszerű

zetesebb népi építészeti alkotásaiban

nősítette a pályázatunkat; a Karcagi

végén lovas kocsikázással néztük kör

rotyogott is a két üstben a 12 kakas.

gyönyörködhettünk. Innen Munkács vá-

Tankerületi

munkatársainak;

be a települést, Jósvafőt. Kellemesen

Velünk együtt főző vendégcsapatok

rába vezetett utunk, ahol Zrínyi Ilona

Nagy
tiszteletű Fodor Gusztáv lelkész

elfárad
va, ám teli élménnyel tértünk

is lassan megérkeztek, a Berekfürdői

hősiességét idéztük fel, bejártuk a gyö

úrnak az előkészületekben nyújtott se-

haza. Köszönjük a szervezőknek, Besse

nyugdíjasok, a Tiszaszőlősiek és a he-

nyörű várat.

gítségéért; a Községi Önkormányzatnak

nyeiné Erzsikének és Juhász Gyuszinak

lyi Polgárőrök csapata. Hamarosan tele

Az utolsó nap délelőttjén még egy utolsó

és az osztály szülői munkaközösségének,

a remek szervezést.

lett a levegő a Petőfi úti Református

sétát tettünk Beregszász főterén, majd

hogy élményekkel teli csodálatos öt na-

Május 19-e nagy napja volt a Marga

Nappali Idősek otthona udvarán a fino

élményekkel gazdagon hazaindultunk. A

pot tölthettünk Kárpátalján!

rétásoknak. Újabb megmérettetésen vet-

mabbnál- finomabb illatokkal. Kellően

határátlépésnél még átéltük a vámel-

Néhány kép a kirándulásról nem tudja

tek részt a Kórusok Országos Tanácsa

megéhezve jó étvággyal fogyasztotta

lenőrzés „élményét” is, ez is tapaszta-

visszaadni a szépséget és a hangulatot,

által szervezett minősítésen. A Csapat

min
denki az elkészült kakas pörköltöt,

latszerzés volt.

de ízelítőként közreadunk néhányat!

ismét ki tett magáért, a sokadik „Ara-

ízletes kovászos uborkával. A szakácsok

ny„ minősítést újra megszerezve. Öröm,

kitettek magukért. Köszönjük a Csordás

hogy a népdalkör két tagja, Újfalusi Já

házaspárnak, Jutkának és Lajosnak, a

Központ

Szeretnénk köszönetet mondani a Tá
mogatáskezelőnek, hogy sikeresnek mi16

Fótos házaspárnak, Tündének és János-

Kunné Végh Etelka

Mucza Andrásné

Dalma Dance Hírek
Kedves Olvasók! Korábban már beszámoltunk Önöknek, hogy 2017.

októbere óta Tiszaszentimrén is folyik mazsorett és moderntánc ok
tatás.
A Dalma Dance Club munkatársa
Mészáros Judit heti rendszeres
séggel tart órákat. Az elmúlt idő
szakban a tánciskola 20 éves gálájára készültek a tanulók. A rendezvényen a gyerekek részt vettek
a mazsorett felvonuláson illetve
külön erre az alkalomra egy indiai
stílusú táncot tanultak be és adtak elő több településsel együtt.
A Tiszaszentimrei gyerekeknek ez
volt az első olyan rendezvényük
ahol több 100 néző előtt léphettek
fel és mutathatták be tánctudásukat. Méltán lehetünk büszkék a
gyerekekre, mert kezdő tagozat lévén nagyon ügyesen megállták a
helyüket. Kívánunk még nekik sok
ilyen szép fellépést a továbbiakban. Akikre büszkék lehetünk és
képviselték Tiszaszentimrét: Bellér
Anikó, Csáti Kata, Eszenyi Éva,
Györei Gréta, Hajdu Nikol, Hubai
Hanna, Izsold Mária, Rózsa Enikő,
Szabó Olga, Szabó Rebeka, Varga
Brigitta.
Mészáros Judit
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Székelyföld
szívében
Ebben az évben már tizedik alkalommal szerveztünk kirándulást
Erdélybe.
6 napot töltöttünk el egy 14 fős
tiszaszentimrei csoporttal Székelyföldön. Jártunk a Tordai-hasadéknál, parajdi sóbányánál, Korondon, Székelyudvarhelyen, Hargitán
gyalog túráztunk. A Gordon-he
gyen egy szent misén is részt
vettünk, ahol a 22 méteres Jézus
szoborhoz is ellátogattunk. Min
denki megelégedésére Farkasla
kán szálltunk meg, ahol meglátogattuk Tamási Áron szülőházát
és sírját, és a település mindenkinek rengeteg élményt, és kedves
séget nyújtott. Jártunk még Szé
kelyvarságon, ahol a kilátóból
ráláttunk a gyönyörű tájra, a Parlament nevű vegyesboltban, lovas
kocsikáztunk, illetve megtekintettük Orbán Balázs sírját, ahova régi székelykapuk vezették az
utat. A történelmi helyeken vagy
tiszaszentimrei zászlókkal, vagy
nemzeti szín szalaggal tettük tiszteletünket. A 6. napon szomorú
búcsút vettünk vendéglátóinktól.
A vadregényes kis falucskák, a
gyönyörű építészeti emlékek, az
erdélyi magyar emberek szeretete
mindenkit megbabonáz. Bízunk
benne, hogy a következő évben is
el tudunk hozzájuk látogatni.
„Mert népem. Fajtám. Vérem!
Fájdalma bennem ég!
Szánd meg Uram Isten
Attila nemzetét.”
(Wass Albert)
Juhász Gyula

Tiszaszentimrei Polgárőr
Egyesület hírei
Az Országos Polgárőr Szövetség Elnö

Öregdiák találkozók
2018. június 9-én 30 éves osztály-

keket idéztünk fel, majd egy késői ebéd-

találkozóra gyűltek össze az 1988-

del, kötetlen beszélgetéssel telt a nap.

ban a Tiszaszentimrei általános isko-

Boldogok voltunk, hogy részesei lehet

la volt 8/b osztály tanulói.

tünk ennek a rendkívüli eseménynek, és

ke a polgárőrmozgalomban végzett te-

a viszontlátás reményében búcsúztunk

2012-ben a település önkormányzatával kötött a megyei könyvtár
együttműködési megállapodást,
melynek célja a képviselő-testületek fenntartásában működő könyvtárak könyvellátásának bővítése,

vékenysége elismeréseként Sóskúti Gá-

Osztályfőnökük Tóth János tanár úr volt.

egymástól. Mindenki nevében csak így kö-

bor szolgálat vezetőnek a ”Polgárőr Ér-

Sajnos egészségi állapota nem engedte

szönök el: Öt év múlva, veletek, ugyan itt!

demkereszt” ezüst fokozata kitüntetés-

meg, hogy a rendezvényen részt vegyen,

ben részesítette.

így a csoport meglátogatta őt lakásán.

A méltán megérdemelt kitüntetést áp

Tanár Úr örömmel fogadta a kiscsopor-

összegből, a megyei könyvtár alap-

rilis 28-án Jász-Nagykun-Szolnok Me

tot, felelevenítettek a közös élményeket,

feladatából adódó szolgáltatás nyúj-

gyei Polgárőr Szövetség Küldött-Köz

érdeklődéssel hallgatta volt tanítványai

tásból, valamint pá
lyázati támo

gyű
lésén vehette át. Ezen jutalmat az

beszámolóit. Tisztelt Tanár Úr! Köszö

egész megyében ebben az évben két fő

nünk szépen mindent!

kapta meg. Munkájához további sok si

Köszönjük, hogy meghívásunkat elfogad-

kert, és jó egészséget kívánunk!

ta Koczúrné Tóth Ibolya, az akkori évfo
Rendőrség tulaj
do
nosa, az Egyesület,

lyam volt történelem tanára , így a rend-

mint üzembentartó szerepel. A személy-

hagyó osztályfőnöki órát vele tartottuk

gépjárművel önkéntesen teljesítenek szol-

meg. Ezután bejártuk az iskolát, emlé

átvéve a jár
művet - e mellett a saját
gépjárművel való szolgálat is tovább fog
folytatódni.
XXIV. alkalommal rendezték meg 2018.
június 23-án az Országos Polgárőr Napot, valamint a VII. Országos Polgárőr
Lo
vas Szemlét, amely eseményeknek
idén Baja adott otthont.
A rendezvényen kulturális programok
mel
lett, a megjelent mintegy hétezer
polgárőrt egy ebéddel is vendégül látták
Az Egyesület régi vágya volt egy sze

a szervezők. Településünket 16 polgárőr

mélygépkocsi.

képviselte.

Ez

a

vágyunk

2018.

május 24-én teljesült, mivel a rendőri

Köszönet illet minden polgárőrt, akik a

szervek, a Készenléti Rendőrség,- egy

településeinken aktívan tevékenyked-

2006-os évjáratú VW Polo személy

nek.

gépjárművet bocsátott rendelkezésünkre. Az autó to
vábbra is a Készenléti

Domokosné Bari Ildikó

szakmai munkájának segítése, a településen élők alapvető könyvtári,
és információs igényeinek kielégí

Lakatos Erika

tése. A fenntartók által befizetett

gatások révén valósul meg a tag
könyvtáraknak nyújtott sokrétű
könyvtári szolgáltatás.
Könyvtárunk minden pályázati lehetőséget kihasznál a magasabb
színvonalú könyvtári ellátásának
érdekében.
A KSZR keretből a rendezvények

gálatot pol
gár
őreink,- megbízó levéllel

finanszírozására rendelkezésre álló

Anyakönyvi hírek

keret ebben az évben bruttó

Házasságkötés:
Bodnár Péter Pál-Kádár Edit
2018. 05. 05.

lyóiratok beszerzésére 425.000.- ft.

Kis Béla- Veres Erzsébet
2018. 05. 11.

került lebonyolításra. Április 18-án

150.000 Ft. Dokumentumok, és foIskoláskorú gyermekek számára
szín
házi előadás két alkalommal
a Föld napja alkalmából hívtunk
előadókat, ahol is interaktív előa

Sipos Bálint-Rózsa Renáta Anikó
2018. 05. 15.
Nagy Gábor-Baga Mária
2018. 06. 15.

Elhalálozás:
Szabó Sándorné (1944.)
2018. 04. 07.
Kiss Imre (1932.)
2018. 04. 12.
Kiss Ferencné (1938.)
2018. 04. 14.
Van Hof Jan Baptist (1952.)
2018. 05. 22.
Ladányi Julianna (1938.)
2018. 05. 29.
Zolnai János (1937.)
2018. 06.27.
Sóskuti János (1939.)
2018. 06. 14.
Gacsal József (1942.)
2018. 06. 22.
Kalmár Lajos (1960.)
2018. 07.02.
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Könyvtári hírek

dáson vehettek részt az alsó ta
gozatos tanulók. Június 1-én a felOsztálytalálkozó kinek megmérettetést jelent, számvetést, kinek pe
dig
egy jó mókát a rég látott arcokkal.
2018. június 23–án 35 éves találko
zóra gyűltünk össze a művelődési ház
kistermében.

ső tagozatos diákokat és peda
gó
gusokat vártuk egy rendkívüli
iro
dalom órára. Karinthy Frigyes
írásainak örök érvényűségéhez nem
férhet kétség. Sok- sok generáció
fog még „felnőni” sziporkázó, ironi
kus humorán. Olyan írásokat hallhattunk a színészek előadásában,

1975-1983 között koptattuk a szent

mely minden kedves néző számára

imrei iskola padjait. 8/ b osztály, osztály

garantálta az önfeledt nevetést.

főnöke Juhász Zsuszanna tanárnő volt,

A Könyvtár Mozi keretein belül vetí-

aki 5. osztálytól végig vitte a 23 akkor

tésre került egy felnőtteknek szóló

még gyermeket. Zsuzsa néni 79 éves,
boldogan jött közénk, mindenkire emlé
kezett, és az általunk feledett dolgokról
is szívesen mesélt.
Kivétel nélkül mindenki jószívvel említet
te volt iskoláját, tanárait. Mindenki hálás
szívvel gondol szülőfalujára, és örül, ha itt
él, vagy hazafelé jövet megpillantja a

film. Gyógyító hagyományok- Füvesasszonyok, kenő emberek címmel.
Rendezvényünk kísérő programja
volt a Szolnoki Szigligeti Színház
előadó művészének – Zelei Gáborverses, zenés műsora.
Bízunk benne, hogy a második félévben is tudunk programokat szervezni minden korosztály számára.

Tiszaszentimre feliratú falunév táblát.

Ezzel is előre mozdítva a könyvtár

Bízunk benne, hogy a következő találko-

látogatottságot, a vizuális élményt,

zón is még mindannyian együtt lehetünk!

az élő előadások varázsát.

Réti Sándorné -Julika

Domokosné Bari Ildikó
19

Továbbra is a fejlődés
útján futballcsapatunk!
Az elmúlt tíz év legsikeresebb csapatát

lőtt 27 mérkőzésen, de Bekecs Pétert

láthatták szurkolóink a 2017-18-as

is említhetem a helyiek közül, akik köré

bajnokságban. A Tiszaszentimre KSE

kell építeni a fiatalokat. Pár éven belül

4. helyezést ért el a megyei 2. osz-

így realitás lehet a megyei 1. osztályban

tályban.

való szereplés. A helyi fiatalokból kial-

Ahhoz, hogy a következő évadban is

akuló jó közösség lehet az alapja ennek.

tudjuk tartani ezt a szintet, szükség-

A felkészülésünk július 3-án kezdődött,

es, hogy rendszeresen edzést tudjunk

nagy az átfedés a felnőtt illetve U-19

vezényelni a labdarúgóinknak. Balla At-

csapataink kerete között, így a két csa-

tila edzőnk sajnos munkahelyi és csalá-

pat együtt tréningezik. Heti négy alka-

di elfoglaltság miatt nem tudta vállalni,

lommal találkoznak futballistáink. Ked-

hogy felkészíti csapatunkat. Köszönjük

den főként az erőnléti feladatokra kon-

Már korábban megjelent újságokban,

Attila munkáját, aki erőn felül teljesített

centrálunk, szerdán egymás közötti já-

vagy internetes oldalon írtak már a

a fiúkkal, az elkötelezettségét jelzi a

ték, vagy edzőmérkőzés szerepel a prog

Ti
szaszentimre KSE Női csapatáról,

KSE felé, hogy a jövőben is számítha-

ramban, csütörtökön a taktikai képzés

ezért a csapat bemutatkozásáról csak

tunk a segítségére kapusként.

kerül előtérben. A hétvégéken pedig a

néhány szót ejtenék.

Sportegyesületünk vezetősége az U-19-

mérkőzéseké a főszerep. Találkozunk Ti-

Idén már harmadik éve, hogy megalakult

es korosztály mellett Szőke Tibort bízta

szagyenda, Abádszalók, Egyek, Kunhe

a mi kis női csapatunk Tiszaszentim

meg a felnőtt csapatunk irányításával is

gyes, Túrkeve csapataival. A bajnoki

rén. Részt vettünk az elmúlt 3 évben te-

a 2018-19-es bajnoki évben. Mostani

sze
zon vélhetően augusztus közepén

remtornákon, kispályás műfüves baj-

csapatunk alapjait évekkel ezelőtt ő fek-

kezdődik.

nokságon ahol eddig 1. és 2. helyezést

Női foci Tiszaszentimrén

is sikerült elérnünk. Indulunk minden
évben a megyei bajnokságon ahol idén
7. csapatból az 5. helyen sikerült végeznünk. Mérkőzésekre való felkészülésünkben Papp Lajos edzőnk segít,
aki mind fizikailag és lelkileg is támo
gatja, összetartja csapatunkat.
A 3 éve velünk sportoló, Szabóné Fekete Márta befejezte a futballozást,
és így elköszönt a csapattól. Sajnos
nélküle kell a következő bajnokságnak neki vágnunk. Tiszaszentimrének
köszönjük a biztatást és a szurkolást.
tette le. Motivált és felkészült, biztos va-

Az idei évben többek között sikeresen

Koczúrné Tóth Ibolya polgármester

gyok benne, hogy sikerre vezeti fiatal

pályáztunk 52 férőhelyes lelátó kia
la
-

asszonynak pedig a támogatást!

játékosainkat. Célunk nem változott, to

kítására. Fűkaszát, valamint a mérkőzé

Kedves Mártink! Egy idézettel kö

vábbra is az utánpótlás nevelésen van

sekre hangosítást vásárolhattunk.

szönnénk meg az elmúlt 3 évet ,,A fo

a fő hangsúly. A szentimrei kötődésű ti

Az UEFA által elfogadott kapukat, és de-

ci nem egyéni sport, jó csapatban jól

zenéves labdarúgók beépítése felnőtt

fibrillátort szereztünk be. Minden eset-

érzi magát az ember, rossz csapat-

csapatunkba a legfőbb feladatunk.

ben szükséges önrész pályázatainkhoz.

ban rosszul. Ezzel együtt egyszer jó

Olyanok, mint Baga Márk, aki 9 gólt

Településünk önkormánzatára, Koczúrné

csapatban focizva is föl kell ismerni,

szerzett a felnőtt mérkőzéseken, a te

Tóth Ibolya polgármester asszonyra min-

hogy elég.” Köszönjük!

hetséges Gyarmati Alex, aki 5 góllal vet-

dig számíthattunk, nélkülük nem tudnánk

A Tiszaszentimre Községi Sportegye

te ki a részét a sikeres szezonból, és a

megvalósítani fejlesztéseinket. Bernáth

sület várja azon hölgyeket, akik szí

23 felnőtt meccsen pályára lépő, szinte

Kati, Bernáth Tibi, Szakács Józsi, Ilyés

vesen tartoznának egy csapathoz, és

alapemberré váló Szőke Ákos, valamint

Sanyi Ti pedig abban is segítettetek, hogy

heti rendszerességgel Tiszaszentim-

Sóskúti Roland, aki megszerezte élete

mérkőzések után vendégül tudjuk látni

rén labdarúgó edzésen vennének részt.

első felnőtt bajnoki gólját. Tiszafüredről

csapatunkat. Köszönjük!

Németh János, a kunmadarasi Rózsa
Sándor vagy Nagy Ferenc, aki 36 gólt
20

Kalóz Zsuzsanna csapatkapitány
Nagy Roland

