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Önkormányzat hírei
Tisztelt Tiszaszentimreiek és Újszentgyörgyiek!
Az elmúlt három hónap önkor
mányzati eseményeiről számo
lok be Önöknek.
Megszülettek a döntések beadott
pályázatainkról. Nagy öröm számunkra, hogy a Terület és Tele
pülésfejlesztési Opera
tív Prog
ram (TOP) keretében meg
va
ló
suló 4 pályázatunkból 4 pozitív
elbírálásban részesült.
A TOP-1.1.3-15-JN1.2016-0005
pro
jektre, a Kossuth út 4 szám
alatti ingatlanon zöldség-gyü
mölcs előkészítő kialakítására,
bruttó 70.205.870 Ft támogatást
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TOP-1.2.1-15-JN1-2016-0013
Tisza-tavi templomok útján II.
kulturális, turisztikai desztináció
(úticél), Tiszaszentimre gesztor
ságával 10 település konzorcium
ban pályázott, a megítélt támogatás 400 millió Ft. Tiszaszent
imrén a Katolikus templom lesz
felújítva.
TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00022
Együttműködés megvalósítása a
fenntartható közlekedésfejlesz
tés érdekében, Fegyvernek gesz
torságával szintén konzorcium
ban pályáztunk. Tiszaszentimrén
e projekt keretében befejeződik
a sportpályával szembeni par
koló kialakítása.
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projekt A Bajcsi-Kertalja és a Kos
suth utak által határolt terület
csapadékvíz elvezetésének meg
oldását szolgáló pályázatra 251
millió Ft támogatást kapunk.
Elbírálás alatt áll, az önkormány
zati étkeztetési fejlesztések tá
mogatására, a Nemzetgazdasági
Minisztériumhoz benyújtott pályázatunk. Az igényelt támoga
tás bruttó 39.288.770 Ft., ebből
az összegből az önkormányzati
konyhánkat fogjuk korszerűsíteni.
A régi óvoda, jelenleg gyermek
étkező felújítása van folyamat
ban. A felújításra 66 millió forint
támogatást kaptunk. Ezzel a kor
szerűsítéssel lezárult a 2007-ben
induló fejlesztési sorozat, melynek célja közintézményeink tel

szentimrei közösségi célok meg
valósítására ajánlotta fel a zenekar és Nagytiszteletű lelkész aszszony.
Tiszaszentimre Község Ön
kor
mányzata köszöni a felajánlást,
kö
szöni a koncerten résztvevő
több mint 200 ember nagyvona
lú pénzadományát. A bevételből
liliomhagymákat fogunk vá
sá
rolni, ezeket a településen átve
zető Fő út, valamint a Kossuth
út két oldalán fogjuk elültetni, a
falu védőszentjének, Szent Imre
hercegnek a jelképeként.
Folytattuk a START mezőgazda
sági mintaprogramot:
Növénytermelés:
Az önkormányzat az 2017-es
évben 84,855 ha területen gaz
dálkodik, 37,78 ha-t a START
közfoglalkoztatás keretén belül
művelünk, 48,777 ha-on az ön
kormányzat gazdálkodik.

jes körű fel
újítása volt. Felújí
tott intézményeink eszk öz el
látottsága, műk ödési feltételei,
a következő évtizedben is bizto
sítják a településen élő emberek,
gyermekek szá
mára a kulturált
tárgyi környezetet.
2017.június 15-én a Tiszaszent
imrei Református templomban
a Templomi koncertkörút kereté
ben, a Szolnoki Szimfónikusok
mű
vészei és a Szolnok Master
class résztvevői csodálatos kon
certet adtak. A belépés díjtalan
volt, de az adományokat ti
sza

A terület megoszlása:
• szántóföldi
növénytermelés
• fűszerpaprika
• kertészet
• császárfa

Szántóföldi növénytermelés
kukorica
őszi búza
őszi káposztarepce
őszi árpa
napraforgó
őszi tritikálé
őszi takarmányborsó
lucerna
összesen :
Fűszerpaprika
Kertészet
Császárfa
Összesen:
Mindösszesen:

START programban
17,7 ha
6,5 ha
18,5 ha
9,0 ha
17,46 ha
2,7 ha
0,88 ha
2,3 ha

2,7 ha
0,88 ha
2,3 ha

75,04 ha

30,78 ha

6,0 ha
1,715 ha
2,0 ha
9,815 ha

6,0 ha
1,0 ha

84,855 ha

7,78 ha

Önkormányzatunk 48,777 ha-on gazdálkodik.

2

Szentimre
E g y fa l u s i l a p

9,4 ha
6,5 ha
9,0 ha

7,0 ha

75,04 ha
6,0 ha
1,815 ha
2,0 ha

Kertészet:
• vöröshagyma
• fokhagyma
• zöldbab
• főzőtök
• zöldborsó
• uborka
• paradicsom
• fehér paprika
• káposzta
• kápia paprika

6500 m
4500 m2
900 m2
900 m2
3900 m2
100 m2
200 m2
50 m2
100 m2
1000 m2

GYÜMÖLCSÖS:
• körte
• meggy
• szilva
• cseresznye

450 m
650 m2
650 m2
250 m2
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A korábbi évek enyhe téli hónap
jai után az idei kemény száraz
(-20 C fok) körüli hideg január
majd az azt követő eső és hó
aggodalomra adott okot, hogy
az őszi vetésű növények hogyan
vészelik át ezt az extrém idő
járást. Szerencsére a növények
a téli száraz hideget kibírták. A
nagyobb mennyiségű eső, hó és
a hirtelen történő olvadás a mélyebb fekvésű helyeken, amit nem
lehetett elvezetni sem elpusztí

totta az elvetett növényeket, de
jelentősebb kárt nem okozott.
1. A
 hideg tél után kedvezően
indult a tavasz, idejében si
került elkezdeni a fejtrágyá
zást, lezárni az őszi szán
tásokat. Március 31-ig az
elő
ző évhez viszonyítva kb.
100 mm-el kevesebb csapa
dék hullott.
2. A
 csapadékhiány kedvezett a
talajmunkáknak, április első
hetében sikerült elvetni a
napraforgót, április közepén
a kukoricát is. Az április ele
jén lévő jó (túl jó) időt hideg
napok követték, ami az őszi
vetésű kalászosokat vissza
fogta, a repce viszont koráb
ban április közepén elkezdett
virágzani. A kedvező száraz
tavaszt már nem kedve
ző
szárazabb hónapok követték
melyeket főleg a repce veté
sek érezték meg.
3. A
 gyomirtásokat és a gombavalamint a rovarölőszeres kezeléseket sikerült időben el-

Szentimre
E g y fa l u s i l a p

végezni. Az őszi vetések te
nyészidejét a hideg április
megnyújtotta, de a szokatla
nul meleg és csapadéksze
gény június közelebb hozta.
Az őszi árpa betakarítása
jú
nius 28-án megtörtént, a
betakarított mennyiség 50,6
tonna. A repce betakarítására várhatóan július 5–10
között kerül sor a búzáéra
pedig július 10 és 15 között.
4. A
 viszonylag kevés csapadék
és a nagy meleg a fűszerpap
rika ágazatot sújtotta, a
kiültetett palántákat csak
nagy erőfeszítések árán si
ke
rült életben tartani és a
kipusztultakat pótolni. A le
írt kedvező és kedvezőtlen
idő után az őszi árpa termé
se jónak mondható, repcé
ből közepes, búzából is jó
termés várható. A napra
forgó és a kukorica kilátá
sai is biztatóak. A repce és
a napraforgó termése érté
kesítésre kerül a többi ter
més a gazdaságban kerül felhasználásra.

3

A közbeszerzés lebonyolítása után megérkeztek a kertészet részére a mezőgazdasági gépek:

Talajmaró eke

Sorközművelő

Váltvaforgató eke

A Belügyminisztérium elismerésével járó 5 millió Ft pénzjutalomból az MTZ traktorhoz vásároltunk pót
kocsit, illetve a mezőgazdasági gépek tárolására fogunk színt építeni.

Állattartás
Jelenlegi sertésállomány:
• hízó
55 db
• koca
8 db
• süldő-kismalac
32 db
Ebben az évben 2017. 01.01-től
2017.06.30. között értékesítettünk:
• Kismalacot 57 db-ot,
értéke 911.760 Ft
• Hízót, 12 db-ot,
értéke 870.400 Ft.
A farm legidősebb „anyukája”
Fogas. 5 évvel ezelőtt érkezett,
10 vemhessége volt. 9 fialásból
102 db malaca született. Jelenleg
kb. 350 kg.
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Az utánpótlás.

Jelenlegi tojótyúk állomány:
Bábolnai SLI. tojótyúk:
12 db
Bábolnai SLII. tojótyúk: 1380 db
Őshonos jérce + kakas: 57+6 db
2017. június hónapban:
• értékesítésre
került
35.876 db tojás
• raktáron
1330 db van
• napi tojásátlag
942,7 db
Üzemel a „tojásgyár”.
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A fűszerpaprika manufaktúrát
augusztus 1-től Nonprofit Kft.
formájában fogjuk üzemeltetni.
A Kft. vezetője Farkas János Ti
sza
szentimre, Sugár út 6. szám
alatti lakos lesz.

A Belügyminisztérium a tá
mo
gatási szerződésben 5 fő, 5 évre
szóló foglalkoztatását írta elő.

melési kedv, nő az igény a jó mi
nőségi őrlemény iránt. Ősszel az
első bérőröltetőt is fogadtuk.

Bízunk abban, hogy térségünk
ben nőni fog a fűszerpaprika ter-

Koczúrné Tóth Ibolya
polgármester

A Református Egyházközség eseményei
• Ebben az évben április 18-án került megrendezésre, a Műve
lődési Házban, Bibliaismereti
ve
télkedőnk, melyre idén is
több csapat jelentkezett. Az
évről-évre önmagukat pró
bára tevők mellett most még
Tiszaderzsről és Martfűről is
érkeztek hozzánk lelkes részt
vevők. A jól felkészült játéko
sok között mindössze né
hány
pont különbség lett, ám győz
tesként a Martfűi csapat került
ki. A jó hangulatú agytornán az
ószövetségi Eszter könyvéből
voltak kérdések, feladatok.
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• Május 14-én tartottuk Anyák
napi ünnepi Istentiszteletünket
a Református Templomban, melyen szép számmal sze
re
pel
tek hittanosaink, ezzel megörvendeztetve szeretteiket és a
gyülekezeti tagokat. Egyház
községünk egy-egy szál virág
gal és könyvjelzővel köszön
tötte az Édesanyákat, nevelő
Anyukákat, Nagymamákat.
• Május 20-án önkénteseinkkel a
Művelődési Házban tartottunk,
elsősorban gyermekek számára
meghirdetett, kreatív délelőttöt,
melyre ez alkalommal még nem
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olyan sokan jöttek el, de bízunk
abban, hogy a későbbi
ek
ben
ez is népszerű programmá válik.
• Május 25-én, Áldozócsütörtö
kön Zsoltáréneklő és versmondó
Ki-mit-tud-ot tartottunk Templomunkban. A gyönyörű ver

sek és Istent dicsérő énekek fel-

melték lelkünket, szem nem
e
maradt szárazon, a három ta
gú zsűri – Domokosné Bari Il
di
kó, Tóthné Vizi Krisztina
és Nt. Fodor Gusztáv - pedig
meghatódottan dicsérte meg
a résztvevőket, akik produkció
jukért egy-egy komolyzenei
cd-t kaptak ajándékba Egyház
községünktől.
• Pünkösd szent ünnepén öten
keresztelkedtek meg – Borsós
Alíz Lenke, Kanalas Attila, Ko
zák Mária Natália, Molnár Mar
tin, Papp Dóra - és hatan tettek
konfirmációi fogadalmat – Kozák Mária Natália, Kovács Lász
ló Károly, Molnár Martin, Sza
bó Enikő Réka, Papp Dóra,

Szik
szai Imre - Templomunk
ban. Az ifjak életére ezúton is
Isten gazdag áldását kérjük.
• Június 15-én a Szolnok Master
class templomi koncertkörút
keretén belül a Szolnoki Szim
fonikus Zenekar művészei és a
mesterkurzus résztvevői láto
gattak el hozzánk, s lelkünket a
mennyekbe emelő, csodálatos
koncerttel ajándékoztak meg
bennünket.
• Június 30-án pedig lilába borult
a templomkert, hiszen immár
harmadik alkalommal rendez
tük meg a Tiszaszentimre Refor
mátus Szociális Szolgáltató Központtal együtt Levendulafesz
tiválunkat. A programra na
gyon-nagy érdeklődés volt, hi
hetetlenül sokan ellátogattak
hozzánk, több településről is.
Nt. Fodor Gusztáv arról tar
tott előadást, hogy szeretetre
lettünk teremtve, Nt. Révész Ti
bor és Nt. Révész Csilla felvidé
ki lelkészházaspár pedig zenés
áhítatot tartottak. A lelki prog
ram mellett egy fotókiállítás

is megtekinthető volt, sok-sok
levendulás portékát lehetetett
megvásárolni, a gyermekeket
pedig óriáscsúzda várta, vala
mint lehetett vattacukrot és
hamburgert is vásárolni. A
rendkívül népszerű programot
hála Istennek, nem mosta el
az eső és nem fújta el a szél!
Ezúton is szeretettel köszön
jük meg minden támogatónak,
segítőnek, önkéntesnek, részt
vevőnek, hogy szívükön viselik
a Levendulafesztivál sorsát!
• Augusztus 7-11-ig NAPKÖZIS
HITTANTÁBORT tartunk a Pető
fi út 26. szám alatt (Idősek Nap
közi Klubja). Ezeken a napokon
délelőtt 8-12-ig várjuk szeretet
tel elsősorban az iskolás korú
gyermekeket (óvodásokat szü
lői kísérettel vagy nagytestvér
rel várunk szeretettel). Sok vi
dám
ság, éneklés, finomságok
és izgalmas bibliai történetek
várják a csemetéket.
Fodor-Csipes Anikó
lelkésznő

Tanévzáró és ballagás
Ismét eltelt egy tanév. Komoly
munkát tudhatunk magunk mö
gött: terveztünk, küzdöttünk, iz
gultunk és örültünk a sikereink
nek, tanultunk a kudarcokból.
Ebben a tanévben is lettek kiváló,

jó és közepes eredmények. A
legfontosabb, hogy legtöbben a
legjobb tudásuk szerint tel
je
sí
tettetek a tanulóink.
Iskolánk tanulmányi átlaga: 3,88
tehát jó, gratulálok ezúton is a
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gyerekek szép teljesítményéhez,
s természetesen a benneteket tanító összes kollégámnak, a ked
ves szülőknek is gyermekeik tel
jesítményéhez, sikereihez. Hiszen
a jó eredmények eléréséhez szük-

7

ség van egy tanulni vágyó kis di
ákra, egy tudást, ismeretet átadó
lelkes pedagógusra, s egy segítő,
támogató szülői háttérre.
A nyolcadik osztály 20 tanulója
hagyta el iskolánkat. Ők vala
mennyien felvételt nyertek az ál
taluk választott középfokú isko
lába. Ők már elérték a maguk elé
kitűzött első nagy célt.
Kedves Ballagó diákok!
Kívánok nektek az elkövetke
ző
időre nagyon sok sikert, kitar
tást, érjétek el a kitűzött célja
i
tokat. Ne feledjétek azt az
is
kolát amely útnak indított
benneteket, s tudjátok, ennek az
iskolának a kapui mindig nyitva
állnak előttetek, sőt el is várjuk
hogy sikereitekről, tapasztalatai
tokról számoljatok be nekünk,
az itt maradó diákoknak, s ped
agógusaitoknak.
Fogadjátok útravalóul Ady Endre
szavait:
„Úgy élj a jelenben, hogy megbá
nás nélkül gondolhass a múltra”
Az iskolai élet nemcsak mun
ká
ból, hanem bizony kikapcso
ló
dásból is áll. Ahogy áttekin
tettem a tanév eseményeit, alig
találtam olyan hetet, hónapot,
amikor valamilyen szabadidős
te
vékenységet ne nyújtottunk
volna tanulóinknak.
Felejthetetlen élmény marad a
mikulás disco, a farsang, a bal
lagási disco. De a Vasvári napok
rendezvényei, a tőkős nap, a Mi
hály napi vigasság, a Márton na
pi liba nap a karácsonyi ünnep
ség is emlékezetesek maradnak
a számunkra.
Számos egynapos kiránduláson
vettek részt a gyerekek. Az egész
iskolát megmozgató őszi kirán
dulást minden évben a Ti
szaszentimrei Községi Önkormány
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zat által nyújtott alapítványi
támogatásból tudjuk megvalósítani. Ezúton is szeretném meg
köszönni az Ön
kor
mányzat és
Polgármester asszony támogatá
sait, hiszen nem tu
dunk olyan
kéréssel fordulni feléjük, amit ne
teljesítenének.
Az idén első alkalommal pályázott
az iskola Diákönkormányzata az
Erzsébet élménytáborra. A Vasvárisok a Balatonnál tábor augusz
tus 13-18 között valósul meg
Zánkán. Ezen a táboron 35 tanu
lónk vesz részt 4 kísérő pedagó
gussal.
Szintén ebben a tanévben nyúj
tottunk be pályázatot a Napkö
zis Erzsébet táborra, mely itt Ti
szaszentimrén és a környéken
nyúj
tott egy hetes élménydús
ki
kapcsolódást 70 tanulónknak
június 26-30. között.
Én úgy gondolom emlékezetesek
maradnak ezen alkalmak nemcsak a gyerekeknek, hanem nekünk, pedagógusoknak is. Hiszen
az a célunk, hogy jól érezzék ma
gukat a gyerekek a tiszaszent
imrei iskola falai között, s amikor elballagnak, akkor szertet
tel gondoljanak vissza az itt töltött évekre. S én úgy gondolom
sokuknál ez így is van. Egy pe
dagógusnak a legnagyobb el
is
merés, amikor elégedett, mo-
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soly
gós, vidám gyermek arco
kat láthat maga körül. Ez erőt
ad ahhoz, hogy a minden
nap
ne
hézségeit leküzdje, s min
dig
meg – megújuló erővel szervezzen újabbnál-újabb programokat
a gyerekeknek. Szeretném meg
köszönni kollégáimnak, mun
katársaimnak egész éves kitartó
munkájukat, hiszen úgy gondo
lom mindnyájan egy emberként
dolgoztunk ebben a tanévben is
az iskoláért, s értetek gyerekek!
Természetesen rendezvényeink kiemelt támogatói, Önök kedves
szülők és nagyszülők, hiszen az
Önök töretlen lelkesedése, ki
tartó munkája nélkül nem tud
hatnánk magunk mögött ilyen
sikeres eseményeket. Hiszen, ere
jüket, sőt pénztárcáikat sem kí
mélik, hogy segítsenek bennün
ket. Köszönjük, Önöknek!
Alsó tagozaton könyvvel jutal
mazzuk a legjobban teljesítő ta
nulóinkat.
1. osztályban:
• Kiváló tanulmányi eredményé
ért, példamutató magatartásá
ért és szorgalmáért, közösségi
munkájáért: Baga Vanessza,
Hajdú Nikol Jázmin, Illyés An
nabella, Molnár Zsaklin, Szabó
Olga, Vágó Erzsébet
• Kiváló tanulmányi eredményé

ért, jó magatartásáért és példa
mutató szorgalmáért Baga Dávid
• Kiváló tanulmányi eredményéért, példás magatartásáért, jó
szorgalmáért és közösségi munkájáért Virga István
Oklevél jutalomban részesültek a
következő első osztályos tanulók
• Egész éves kitartó igyekezeté
ért, szorgalmáért Süle Judit
• Egész éves példamutató maga
tartásáért, jó szorgalmáért Ka
bai Gabriella, Simon Barbara
• Kiváló tanulmányi eredményé
ért, jó szorgalmáért Német Pál
Bendegúz
2. osztályban könyvjutalomban
részesült
• Kitűnő tanulmányi eredményéért, közösségi munkájáért, ver
senyeken való részvételéért Szepesi-Gacsal Anna
• Kitűnő tanulmányi eredményé
ért, példamutató szorgalmáért
Oláh Róbert.
• Jeles tanulmányi eredményéért,
közösségi munkájáért Dávido
vics Petra
• Jeles tanulmányi eredményéért
Gacsal Tamás, Rostás Bianka
• Jeles tanulmányi eredményéért,
példamutató szorgalmáért Hidvégi Döme, Papp Gyula
• Jeles tanulmányi eredményéért,
példamutató magatartásáért és
szorgalmáért Molnár Liliána
• Példás magatartásáért és az osztályban végzett közösségi munkájáért Vass Boglárka
Oklevél jutalomban részesültek
• Aki a rajzaival, festményeivel
szép eredményeket ért el a tanévben Gál Roland
• Kitartó szorgalmáért és jó ta
nulmányi eredményéért Simon
Bernadett
3. osztály
• Jeles tanulmányi munkájáért,

példamutató magatartásáért és
szorgalmáért Rózsa Enikő
• Jeles tanulmányi munkájáért
Gyarmati Lili, Karsai Dóra
• Jeles tanulmányi munkájáért,
példás magatartásáért, szorgal
má
ért és a közösségben vég
zett munkájáért Vágó Ramóna
• Az iskolai matematika tanulmá
nyi versenyen elért II. helyezé
séért Szűk Zsolt
4. osztály
• Kitűnő tanulmányi eredményé
ért Kasza Imre, Mihály Zsolt,
Sipos Péter
• Kitűnő tanulmányi eredményéért, példamutató magatartásá
ért Virga Viktória, Virág
• Jeles tanulmányi eredményéért,
példamutató magatartásáért Bellér Anikó, Fekete Levente, Mile
Zsanett
• Jeles tanulmányi eredményéért
Boros Péter
• Kitartó szorgalmáért Hidvégi
Lili
• Példamutató magatartásáért és
szorgalmáért Simon Zsuzsanna
Minden tanév végén könyv vagy
oklevél jutalomban részesülnek
azok a 8. osztályos tanulók,
akik
nek 8 éven keresztül kitar
tó tanulmányi munkájuk volt,
akik nagyon sokat tettek az is
kolai közösségért, a jó osztály
kö
zösség kialakításáért vagy a
nyolc év alatt magatartásukkal,
szorgalmukkal példát mutattak
iskolatársaiknak.
• A 8 éven át tartó jó tanulmányi
eredményéért, szorgalmáért, magatartásáért, közösségi munká
jáért Ágoston Zoltán
• 8 éven át tartó jó tanulmányi
eredményéért, példamutató szorgalmáért, magatartásáért Fekete Nóra, Boros Katalin Gyöngyi
• A 8 éven át tartó jó tanulmányi

Szentimre
E g y fa l u s i l a p

eredményéért, példamutató szorgalmáért, magatartásáért, kö
zösségi munkájáért Papp Ivett,
Kálmán János Gyula
• 8 éven át tartó jó tanulmányi
eredményéért Szöllősi Nándor
• 8 éven át tartó jó tanulmányi
eredményéért, közösségi mun
kájáért, sportban nyújtott telje
sítményéért Rózsa János Ádám
• A 8 év alatt az osztályban vég
zett közösségi munkájáért, a
sportban nyújtott kiemelkedő
teljesítményéért Sóskúti Roland
János
• A 8 év alatt az osztályban vég-
zett kiemelkedő közösségi munkájáért, a versmondó versenye
ken nyújtott kiemelkedő telje
sítményéért Rostás Dzsenifer
A felső tagozatos tanulóink ju
talmazásáról elsősorban A tisza
szentimrei gyermekekért alapít
vány gondoskodik.
Itt ragadnám meg az alkalmat,
hogy megköszönjem azoknak,
akik adójuk 1%-val, vagy bármi
lyen más módon támogatják ala
pítványunkat.
Azok a tanulók, akik a tanév
so
rán kitűnő tanulmányi ered
ményt értek el, 6000 Ft pénzjutal
mat vehetnek át.
Kitűnő tanulmányi eredményt
ért el:
• 5. osztály: Ladányi Olivér
A jeles tanulmányi eredményt
elérő diákjaink 4000 Ft pénzösz
szeget kapnak az alapítványunk
tól.
• 5. osztályos: Ceglédi Henrietta,
Kun Zoltán, Rózsa Levente
• 6. osztály: Postás Botond
• 7.osztályos: Lendvay Vanessza
Könyv és oklevél jutalomban ré
szesültek a következő felső tago
zatos tanulók. Ők nem értek el
ugyan kitűnő vagy jeles tanul
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mányi eredményt, de egész éves
kitartó munkájukkal kiérdemel
ték, hogy jutalmazzuk őket.
5. osztály
• Jó tanulmányi eredményéért,
példamutató magatartásáért,
szorgalmáért, közösségi mun
kájáért Baga Beáta
• Jó tanulmányi eredményéért
Boros Csaba
• Jó magatartásáért, kitartó szor
galmáért Kanalas Attila
Oklevél jutalomban részesült:
• Jó magatartásáért, kitartó szor
galmáért, közösségi munkájá
ért Rózsa Andrea
6. osztályban könyvjutalomban
részesült
• Jó tanulmányi eredményéért
Papp Máté
• Jó tanulmányi eredményéért és
a közösségben végzett munká
jáért Bari Tamás

• Példamutató szorgalmáért Molnár Ádám
• K özösségi munkájáért Szabó
Csenge
• Példás magatartásáért és szor
galmáért, közösségi munkájá
ért Rácz Adrienn
Oklevél jutalomban részesült
• Közösségi munkájáért Karsai
Evelin
• Jó tanulmányi eredményéért
Győri Klaudia
7. osztályban könyvjutalomban
részesültek a következő tanulók
• Jó tanulmányi eredményéért, példamutató magatartásáért, kö
zösségben végzett munkájáért
Sóskúti Cintia, Bellér Alexandra,
Tóth Daniella
• Megbízható közösségi munká
jáért, példamutató magatartá
sáért Papp Dóra, Tolvaj Julian
na, Szabó Márta, Kozák Natália

Minden tanévzáró ünnepségen
jel
képes ajándékkal köszönjük
meg 8 éves Szülői Munkaközös
ségben végzett munkájukat, az
elballagó gyermekek szü
leinek.
Ágoston Imrénének és Papp Gyu
lánénak Köszönjük munkátokat.
Ágoston Imréné éveken keresz
tül volt a Szülői Munkaközösség
elnöke. Lendületes munkája, lel
kesedése hiányozni fog nekünk.
De kérlek segítsd az itt maradó
szülőket öt
leteiddel, tanácsaid
dal.
Mindenkinek nagyon jó pihenést,
kikapcsolódást kívánok a nyá
ri
szünetre. Kívánom, hogy tartal
masan, vidám hangulatban teljék
a nyári szünet, vigyázzatok ma
gatokra, hogy szeptember
ben
mindannyian együtt köszönthes
sük az új tanévet.
Tóthné Vizi Krisztina

Vasvárisok napközis tábora
A KLG Vasvári Pál Általános Isko
la 70 tanulója és 8 kísérő peda
gógusa vett részt a Vasvárisok
Napközis Táborában 2017. június
26-30. között.
A hétfő reggel csoportok kiala
kí
tásával indult és a gyerekek
meg
kapták az Erzsébet tábor
által biztosított pólóikat. A dél
előtt során a diákok dráma és
szituációs feladatokban, Activity
és Ki mit, tud? játékokban, asz
faltrajzolásban mérhették össze
tudásukat. Ebéd után a szabad
ban sor- és váltóversenyeken
va
lamint ping-pongban mutat
hat
ták meg ügyességüket. A
sportpályán pedig lehetőségük
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nyílt kipróbálni az íjászatot. Dél
után meglepetésként lángost
kaptak uzsonnára.
Kedden, a reggelit követően 26
gyermek és 3 kísérő pedagógus
biciklitúrára indult Tiszafü
red
re a Tisza-tavi Kerékpáros Pihe
nőpark és szabadstrandra.
Ebédre érkeztek vissza, majd pi
henésképpen virágokat ültettek,
és környezetvédelemhez kapcso
lódó játékokkal töltötték idejü
ket. A délelőtt során itthon ma
radt diákok az iskola udvarát és
virágoskertjét rendezték. Ezután
sétát tettünk a településen, a
játszótér környezetében szeme
tet szedtünk, megbeszéltük a
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környezetvédelem jelentőségét
és a személyes szerepvállalásun
kat ebben. Az iskolában környe
zetfát alkottunk, amelyen mind
enki saját gondolatát jelenítette
meg. Megebédeltünk és helyközi
autóbusz járattal Tiszafüredre
utaztunk a szabadstranda. A für
dőzés mellé a diákok palacsintát

kaptak, majd a visszaút vonattal
történt.
A szerdai nap igazán lendüle
tesen indult, mivel az Ady End
re Művelődési Házban közös
zumbán vettünk részt. A gyere
kek mellett még a pedagógu
sok is kedvet kaptak és bekapcsolódtak a közös táncba.
Ezután a nagyteremben több
csoportban alkothattak a tanu
lók, lehetőségük volt papírfonásra, szövésre, batikolásra, hű
tő
mágnes készítésre, origamira illetve PET palackok újrahasz
no
sí
tására. Edéb után a délutánt
az iskolában töltöttük, több te
rem
ben is zenéhez kapcsolódó
foglalkozást tartottunk. Népda
lokat és néptáncot tanulhattak
a gyerekek, valamint mai slágereket, örökzöld dalokat ad
hat

tak elő a karaoke-teremben.
Aki pedig nem csak magyarul
szeretett volna énekelni, az ide
gen nyelvi műhelyben angol és
né
met nyelven kipróbálhatta
magát. A napot pedig pizza elfo
gyasztásával zártuk le.

A csütörtök változékony idővel
kö
szöntötte a táborozókat, ám
ez nem szegte kedvünket. A tanulók két csoportra bontva láto
gatták meg a református temp
lomot, és a Téglamúzeumot.
A település történetéről és a
téglagyűjteményről Nagytiszte
letű Fodor Gusztáv lelkész úr tar
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tott érdekes és lebilincselő elő
adást. Néhány igazán értékes és
több száz éves téglát is megcso
dálhattunk. A falu Tájházában bepillantást nyerhettünk hogyan
is éltek nagyszüleink, milyen be
ren
dezési és használati tárgyak
voltak a háztartásban.
A mai fiatalok életében már
ke
vésbé jelentősek ezek a tár
gyak, de ha nem is használják
már, mindenképp ismerjék meg
őket. Az időjárás délután már
vidámabbra fordult, így a beter
vezett biciklitúrát megtarthat
tuk. Az iskolában maradt tanu
lók pedig egészséges életmódra
neveléshez kapcslódó kisfilme
ket tekintettek meg, majd több
teremben plakátokat rajzoltak
ebben a témakörben.
Ezután gyümölcssalátát készítet
tünk a tanító nénik segítségével,
amelyet utána nagy örömmel,
közösen fogyasztottunk el.
Minden délután, az uzsonnát kö
vetően elismerő oklevélben ré
szesültek azon tanulók, akik az
egyes foglalkozásokon, játékok
ban és ügyességi feladatokban
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kiemelkedő eredményt értek el.
Elérkezett a péntek, amelyet a
legnagyobb izgalommal várt mindenki. Buszos utazásunk első állomása Tiszaörvény volt, a Farm
Park, ahol sétakocsikáztunk, il
letve a bátrabb gyerekek lo
vagolhattak is. Ezen kívül állatsimo
gatásra is lehetőség adó
dott. Innen tovább indultunk
Poroszlóra a Tisza-tavi Ökocent
rumba. Megtekintettük az ál
la
tokat, majd játszottunk is a
szabadidőparkban, nagyon él
vezték a gyerekek a vízi ügyessé
gi kompokat. Majd következett
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a kishajós kirándulás, amely során a csoportunk négy hajó
val
járta be a víziösvényt, és a tú
ravezetőtől megannyi érdekes
információt hallhattunk a tiszai
ha
lakról, madarakról. A túra
után egy-egy fagyi és sütemény
el
fogyasztása, kötetlen beszél
getés következett. Az Ökocent
rum főépületébe visszatérve megtekintettük Európa legnagyobb
édesvizű akváriumrendszerét,
majd a kilátóban vettük szem
ügyre a tájat. Ezután 3D mozi
ban néztünk meg egy dokumen
tumfilmet, amely az évszakok
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változásával mutatta be a Tisza
élővilágát. A gyerekeknek ma
radt még idejük ajándéktárgyak
és frissítő fagyi, jégkása vá
sár
lására. Idulás előtt külön okle
vélben köszöntük meg Tóthné
Vizi Krisztina igazgatónő és Sári
Ágnes tanárnő áldozatos és fá
radhatatlan munkáját, amellyel
megtervezték és megszervezték
számunkra ezt a csodás he
tet.
Mindannyian boldogan, él
mé
nyekkel gazdagodva, és sok-sok
fényképpel térhettünk haza.
Vladár László

Tavasz? vagy Nyár?
Akár az is lehetne a cím, hogy
„szeszélyes évszakok„ de nem
akartam plagizálni a régi TV mű
sor címét. Igen, mert márciustól,
ezidáig nem igen tudtuk éppen
melyik évszak van. No, de sebaj,
a Nyugdíjas Egyesület függetle
nítve magát az időjárástól, élte
megszokott életét. Néha egy ki
csit csendesebben, olykor pedig
igen sűrű programokkal.
A szokásos kéthetenkénti klub
estek mellet, megemlékeztünk
már
cius 15-ről,a húsvéti locsol
kodó bolondozás sem maradhatott el és persze a nagy kirándulás Szilvásvárad Szalajka-völgybe, és az I. félévi névnapozás, a
Berekfürdői Napsugár klubbal és
a Tiszaderzsi Tavirózsákkal. Kellemes zenés-táncos napot töltöttünk együtt, meglepetésként még
Márkus Icuka néhány remek dal
lal is szórakoztatott bennünket,
és a finom vacsora sem maradha
tott el.
Kiemelkedő események is voltak,
hiszen az egyesület művészeti csoportjai több rendezvényen is jelen voltak. Szentgyörgy Napon
Újszentgyörgyön énekelt a Mar
garéta Népdalkör és ropta a táncot az Őszi Napfény tánccsoport,
ahogy a Karcagi IV. Országos Nyug-

díjas Művészeti Fesztiválon is, si
kerrel képviselve településünket.
Kedves ünnepség keretében köszöntötték az édesanyákat, nagymamákat, dédiket az iskolások
Anyák Napján.
Mi a „nagyok” vidám műsorral
Apák Napján az egyesület apáit
nagypapáit, finom „öreglebbencs”
kíséretével, vidám zenével, és kö
zös nótázással. Benevezett egye
sületünk egy országosan meghir
detett Nyudíjas Ki-Mit-Tud?-ra, A
Margarétákkal, az Őszi Napfén
nyel és a Vidám Csajok színját
szókkal. Az egri elődöntőről simán jutottunk tovább, a hajdú
szoboszlói középdöntőbe. A sok
munka, a kemény próbák meg
hozták eredményüket, hiszen
mindhárom csoport bejutott az
ugyancsak Hajdúszoboszlón megtartott döntőbe. A döntőbe a


népdalkörrel és a színjátszókkal
mentük végül, de igen eredmé
nye
sen. A Margaréta „Arany”
minősítést kapott a „Vidám Csa
jok” színjátszókat „Ezüst” minő
sítéssel ismerte el a magas szín
vonalú szakmai zsűri.
Köszönjük az Egyesületnek hogy
hozzásegítette művészeti cso
portjait, hogy újabb hírnevet szerezhettünk mind az Egye
sü
letnek, mind Tiszaszentimrének.
Köszönjük továbbá Ewert Bronts,
Ladányi János, Bekecs Mátyás
és Barcsik Éva vállalkozóknak,
hogy támogatásukkal segítették
útjainkat és az Ady Endre Mű
velődési Ház vezetésének, dol
gozóinak, akik a mindennapok
során segítik munkánkat.
Az igazi nyár se lesz a teljes pi
henés ideje, hiszen „gőzerővel”
készülünk a 4. Kakaspörkölt Fő
ző Találkozóra, a Berekfürdői Országos Nyugdíjas Művészeti ta

lálkozóra, a Kiskörei „Természet
Operaháza” népdalos találko
zó
ra, a szeptemberi Falunapra
és nem utolsó sorban a „Vidám
Művek Fesztiváljára„
Persze lesz azért egy kis lazítás is,
mert terveink szerint szeretnénk
néhányszor kellemes fürdőzéssel
is fűszerezni a nyarat.
Mucza Andrásné
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III. Kakaspörköltfőző fesztivál
Egy csodálatos nap jó barátokkal, jó szomszédokkal.

Tiszaszentimre Nyugdíjas Egyesület

Tiszaszentimre Polgárőr Egyesület

Tiszaszentimre Nyugdíjas Egyesület

Tiszaszentimre Polgárőr Egyesület
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Tiszaszőlős csapata

Tomajmonostora csapata

Tiszaszentimre Nyugdíjas Egyesület
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Tiszaderzs csapata

Berekfürdő csapata

Szentimre települések találkozója, 2017
2017.július 7-9. között Mát
raszentimrén került megrendezésre a Szentimre települések találkozója. Tiszaszentimrét egy 9 fős
társaság képviselte a gyö
nyörű természeti környezetben megtartott rendezvényen. A Mátrában található Heves megyei te
le
pülés az elmúlt évek so
rán
kiránduló központtá nőtte ki
magát.
A Szent Imre Millenniumi Emlék
bizottság 2007-ben jött létre Imre
herceg születésének 1000. évfor
dulója alkalmából. A bizottságot
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tíz, Szent Imre nevét viselő, vagy
valamilyen módon a Szent Imre
kultuszhoz kapcsolódó település
részvételével alakult meg.
A már tizedik éve évről-évre meg
rendezésre kerülő találkozók sorozata igazi közösséggé ko
vá
csolta a szóban forgó települé
se
ket. A hagyományok ápolása
és életben tartása mellett valódi
barátságok szövődtek és számos,
nagyon jó élménnyel gazdagítot
ta a résztvevőket.
Az idei alkalom újdonsága volt,
hagyomány teremtő céllal, hogy
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fiatalkorúakat is bevontak a
programba. Egy barátságos vetél
kedő keretében tehettek bizony
ságot tudásukról és szerezhettek
ismereteket a bizottságot alkotó
településekről, Szent Imre életé
ről és magáról a bizottságról is.
Mátraszentimre település vezetői
mindent megtettek azért, hogy
a közös megemlékezést egy jó
han
gulatú hétvége keretei kö
zött, értékes emberek társaságá
ban tölthettük el.
Balogh Natália

Nyáron is biztonságban!
kérjük, hogy haladéktalanul ér
tesítse a rendőrséget (107, 112)!
Ne változtassa meg a helyszínt,
mert nagyértékben megne
he
zíti a nyomok rögzítését, és ké
sőbbiekben az elkövetők felku
tatását.

A nyaralás öröme, a szabadság
él
ménye könnyen magával ra
gad
hatja az embert, de ekkor
sem szabad megfeledkezni ott
ho
naink biztonságáról. Ezért a
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Rendőr-főkapitányság Bűnmeg
elő
zési Osztálya az alábbi ja
vaslatokkal szolgál annak érdekében, hogy elkerüljék az áldozattá válást, hogy az önfeledt
pihenés rémálommá váljon.
Kérjük Önöket, hogy fogadják
meg az alábbi tanácsainkat:
• A bejárati ajtó legyen több
ponton záródó, korszerű zárral
felszerelt. Az ajtó anyaga le
gyen masszív, fém vagy tömör
fa. Fontos, hogy a hátsó ajtók,
garázsajtók is kellő védelem
mel rendelkezzenek. A legjobb
ajtó sem véd, ha azt nyitva ha
gyjuk, vagy a kulcsot a lábtörlő
alá tesszük.
• Az ablakokat is megfelelő zár
ral kell ellátni, az üvegre lehet
betörésgátló fóliát ragasztani.
A nyitva (bukóra) hagyott ab

lak vonzza a betörőket, azt be
kell zárni, ha elmegyünk ott
honról.
• A lakásajtót, és a kertkaput ak
kor is zárja kulcsra, ha otthon
tar
tózkodik, hiszen így meg
akadályozza, hogy illetéktelen
személyek jussanak be a laká
sába. Társasházak esetében cél
szerű a földszinti lakásokra rá
csot szereltetni.
• A bejárati ajtóra és a névtáblára
célszerű csak a vezetéknevet
ki
írni. Ezáltal kevésbé lehet
majd következtetni arra, hogy
kik és hányan élnek az adott la
kásban.
• Utazási szándékáról ne beszél
jen idegenek előtt, és amennyi
ben huzamosan távol van laká
sától, úgy gondoskodjon arról,
hogy postaládáját rendszere
sen ürítsék, szellőztessenek, így
azt a látszatot kelthetik, hogy
az ingatlan lakott.

„Tipp”
A nyomozást nagymértékben se
gítheti, ha a nagyobb értékű in
góságaikról (digitális) fényképet,
és részletes leírást készítenek, hi
szen egy esetleges betörés során
a rendőrségnek érdemleges és
használható információval tud
nak szolgálni. Ezeket az adato
kat lehetőség szerint ne az ott
honi számítógépen tárolják!
Számos lehetőség áll a lakosság
ren
delkezésére annak érdeké
ben, hogy betörésbiztossá tehessék otthonaikat.
1. Vezeték nélküli kapucsengő
A két részből álló készülék nyo
mógomb modulját a lakáson belül kell elhelyezni, a másikat pedig a közelben lakó ismerősnél/
szomszédnál, így vész ese
tén
bár
mikor lehet értesíteni, se
gít
séget kérni tőle. Ehhez elegen
dő megnyomni a falra erő
sített csengőgombot, amely ha
tására a nála elhelyezett modul
hangjelzést ad, ezzel tudatva őt,
hogy baj van.

Amennyiben – a megtett óvintézkedései ellenére – mégis bűncselekmény áldozatává válik,


Szentimre
E g y fa l u s i l a p

17

2. Elektronikus ajtóék
Alacsony áron beszerezhető
tech
nikai eszköz az elektromos
ajtóék néven kapható készülék.
A szerkezetet az ajtószárny és a
padló burkolata közé kell illesz
teni, mely az erőszakos nyitás és
feszítés hatására hangjelzést ad,
mikor az ajtó rászorul az ék alakú
burkolat felső részére, lenyomva
az érzékelő kapcsolót. Az ajtó
mozgása automatikusan bein
dítja a hangjelzést, mely riaszt
hatja a közelben tartózkodókat,
illetve elriaszthatja a behatolót.
Karbantartást nem igényel, hasz
nálata egyszerű.

3. Személyi riasztó
A tenyérben is hordható, gyu
fásdoboz nagyságú készülékbe
csat
lakozik az egy mozdulatra
kihúzható szeg, melynek végére
a csuklóra akasztható zsinór kap
csolódik. Amennyiben a szeg ki
húzódik a helyéről, megszólal az
erő
teljes szirénaszerű hangjel
zés, mely a közelben tartózko
dók figyelmét felhívja. Utcai rab
lótámadás során alkalmazható
például kézitáskához rögzítve.
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4. Nyitásérzékelő
A készüléket ajtókra, ablakokra
kell felszerelni/felragasztani. Az
eszköz beüzemelés után min
den nyitásnál hangjelzést ad, ez
zel figyelmeztetve az épületben
tartózkodókat az érkezőkre.

5. Üvegtörés jelző
A kis berendezést a bejárati ajtó,
vagy az ablak üvegfelületére
kell felhelyezni – öntapadós ra
gasztóval. A készülék innentől
kezdve éles, jól hallható hanggal
jelez, ha az üvegfelületet megü
tik, vagy betörik.

6. Mozgásérzékelős belépésjelző
Ezt a berendezést olyankor célszerű használni, amikor az épü
letben ritkábban látogatott helyiség van, vagy éppen alsóépületek esetén. A mozgásérzékelőt
fel kell szerelni a megfigyelni
kívánt épületrészbe, a jelvevőt
pedig oda, ahol gyakran tartóz
kodnak az ott lakók. Amikor a
megfigyelt épületrészben moz
gás van, az érzékelő jelez és a ve
vőegység hangjelzést ad ki.
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7. Telefonos mozgásérzékelő
A működési elv hasonló, azon
ban a vevőegységet ellátták egy
telefonhálózatra köthető mo
dullal, így vészjelzés esetén nem
csak az ottlakóknak jelez, ha
nem egy hívást is indít a beprog
ramozható telefonszámra. Így a
családtagok, segítő ismerősök
azonnal értesülnek, ha illetékte
lenek hatoltak be.

8. Elektronikus riasztók
Ezek a komplex biztonsági rendszerek összetett technológiát használnak - mozgásérzékelők, infraérzékelők, nyomásérzékelők, ka
merák - így teljeskörű védelmet
biztosítanak az épületek számára. Ehhez távfelügyelet is kérhető, így riasztás esetén a bizton
sági szolgálat munkatársai azon
nal a helyszínre indulnak. A ka
meráknak köszönhetően pe
dig
rögzíthetők az események, így
az elkövetők is.

9. Biztonsági ajtók
Egyre több helyen kínálnak meg
erő
sített, több ponton záródó,
biztonsági üveggel ellátott nyí
lás
zárókat, ajtókat. Ezek nagy
előnye, hogy egyedi méretre ké
szülnek, illetve kaphatóak stan
dard szabványosak is. A gyártás
technológiának köszönhetően,
egy hagyományos bejárati ajtó
hoz képes sokkal nagyobb ellen
állósággal rendelkeznek a mec
hanikai sérülésekkel szemben,
a több pontos záródásnak kö
szönhetően a felfeszítésük, be
rúgásuk, leemelésük nem lehet
sé
ges, csak speciális eszközök
segítségével.

lehetséges. A gyártók a zárrend
szerekhez ajtó és ablakvasalato
kat, speciális tokozásokat kínál
nak.

11. Fóliák
A biztonsági fóliák használatának
évtizedes múltja van, az új, kom
pozit anyagoknak köszönhetően
pedig jelentős mértékben nőtt a

hatékonyságuk, hatásfokuk. A
fó
liák használatával elsősorban
az üvegfelületek védhetők, nem
csak épületeken, hanem gépko
csik esetén is. A felület fóliázását
követően azok törése, áthatolha
tósága nagyban megnő, a mec
hanikus behatásokkal szem
ben
különlegesen ellenállók lesznek,
nem törnek szilánkosan, így a
bejutást meggátolják.
+1. A megelőzés
Fontos leszögezni, hogy minden
körülmények között nagy hang
súlyt kell fektetni a megelőzésre.
A mindig bezárt kapu, bejárati
ajtó, ablak védvonalat jelent a
betörők, tolvajok és értéktár
gyaink között. A szúnyoghálók
csak a rovarokat tudják távol
tartani a bűnözőket nem. Egy
biztonsági rács, egy védőfólia
az ablaküvegen szintén erősí
tik ott
honunk védelmét. Hiába
a csúcskategóriás riasztó, ha az
nincs bekapcsolva.
Csupán egy-egy mozdulat és
megelőzhető a baj! Tegyük meg
ezeket!
Lányi Zsolt Miklós

10. Biztonsági zárak
Számos cég kínál biztonsági zár
szerkezeteket, zárrendszereket,
amelyeket nem csak új, de meglévő ajtókba, ablakokba is be le
het építeni. Ezek előnye, hogy
több ponton rögzítik a nyí
lászárót, így azok befeszítése, be
rúgása, leemelése, felfeszítése a
hagyományos eszközökkel nem
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Egy kis kirándulás
jól éreztük magun
kat, minden
résztvevőnek ebé
det, vizet biz
tosítottak és a kis árnyékot bizto
sító sátorban ismerkedtünk több
település, de főleg a Járás polgárőreivel. A nap zárásaként úton
hazafelé meghívtuk egy fagyira a
résztvevőket, hogy könnyebb le
gyen elviselni a meleget és a kelle
mes fáradtságot. Végül köszönet
Polgármester asszonynak, a két
gépkocsivezetőnek és mindenki
nek aki hozzájárult és lehetővé
tette ezt a kis kirándulást.
Akik ismerik Egyesületünket tud
ják, hogy Elnökségünk minden
tagja támogatja mindenfajta he
lyi, megyei és országos rendezvé
nyen való részvételünket, ezek

mind a községünk és csapatunk
nevének ismeretét erősítik. A na
pi polgárőr feladatok mellett jól
esik lazább közösségformáló ese
ményeken részt venni, így alakul
nak ki a szinte családias kapcso
latok. Ezek tükrében június 24-én
részt vettünk az Országos Polgárőrnapon Nyíregyházán. Az önkormányzat segítségével 2 busszal
és egy személykocsival 22 fő
polgárőr vehetett részt egy sokszínű látványos műsorral és technikai bemutatókkal átszőtt ren
dezvényen. A nagy meleg ellenére

Gorzás József

ANYAKÖNYVI HÍREK
ELHalálozás:
Kun Katalin (1948)
Monori Zsigmondné Halas Julianna (1956)

2016.10.19.

Kovács Zsigmondné Orosz Erzsébet (1930)

2017. 03. 20.

2016.11.01.

Varga László (1934)

2017. 04. 14.

Nagy Zoltánné Godó Edit (1956)

2016. 11. 04.

Molnár Józsefné Ferge Mária (1952)

2017. 05. 15.

Doma Istvánné Potornai Julianna (1934)

2016. 12. 07.

Bekecs Gyula (1928)

2017. 05. 20.

Varga Lászlóné Kovács Ilona (1947)

2016. 12. 26.

Mátyus Dáneil (1963)

2017. 06. 06.

Szűcs András (1939)

2017. 01. 02.

Gőz Bálintné Laki Julianna (1928)

2017. 07. 11.

Székely Jánosné Potornai Erzsébet (1931)

2017. 02. 06.

Ladányi József (1925)

2017. 02.10.

Házasságkötés:

dr. Borbély Zoltán (1948)

2017. 01. 19.

Szűcs Sándor és Szabó Antónia

2017. 05. 02.

Varga Sándor (1951)

2017. 02. 01.

Kovács Adrián és Susányi Bernadett Ibolya

2017. 06. 17.

Szenczi Lajosné (1943)

2017. 02. 26.

Kálmán Attila és Zoltán Ágnes

2017. 07. 08.

Poczók Ernő (1957)

2017. 03. 17.
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