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Önkormányzat hírei
Tisztelt Tiszaszentimreiek és Újszentgyörgyiek!
Az elmúlt hat hónap önkormány
zati eseményeiről számolok be
Önöknek.
Munkában eltöltött mozgalmas
év áll mögöttünk, melynek eredménye is van.
Legfontosabb eredmény az, hogy
településünk működőképes, számláinkat fizetni tudtuk és tudjuk.
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2016. a pályázatok beadásának
éve volt, sajnos a döntések ezek
ről áthúzódnak 2017-re.
Tovább épült, szépült településünk, bár ezzel sohasem vagyunk
elégedettek. Önkormányzati fenntartású útjaink kátyúzására, Újszentgyörgyön útalap megerő
sítésére 18,7 millió Ft-ot költöt
tünk. Egyetlen szempontot veszünk figyelembe a felújí
tá
sok
nál, azt, hogy milyen gépjármű
forgalomnak van kitéve az adott
utca, útszakasz.
Igen szép eredményeket értünk
el a Közfoglalkoztatási programban, kiemelkedően a Start me

zőgazdasági minta programban,
melyről folyamatosan tájékoztat
tuk Önöket. 2016.12.01-én az a
megtiszteltetés érte önkormány-
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zatunkat, hogy immár 3. al
ka
lommal (2012., 2013. után) átvehettem a közfoglalkoztatás te
rületén végzett kimagasló munkaszervezéséért, a progr am ok
innovatív, példaértékű megvalósításáért az elismerést a Belügy
minisztériumban, az ünnepélyes
díjátadó ünnepségen. Az elisme
réssel 5 millió Ft pénzjutalom is
járt, az összeg beépítésre került a
belvíz programba, az MTZ traktorhoz vásárolunk pótkocsit.
2016. december 23-án paprika
őrlő üzemünk bejelentési kötele
zettségét teljesítettük a JászNagykun-Szolnok Megyei Kor
mányhivatal Élelmiszerbiztonsá
gi és Földművelésügyi Főosztály
felé, majd ezt követően megkezdődött a termelés.

Igazi karácsonyi ajándékként fo-
gadtuk az 1818/2016. (XII.22.) számú Kormány határozatot, mely
nek értelmében a régi óvoda felújítására, korszerűsítésére és bő
vítésére 66 millió Ft támogatást
kap önkormányzatunk.
2017. január 25-én versenytárgya
lá
son vettünk részt, ahol a
START munkaprogram ez évi induló programjaira megkaptuk a
támogatást.
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Belterületi közutak
karbantartása:
- létszám: 15 fő
- bér: 18.432.048 Ft
- beruházási és
dologi költség: 2.023.110 Ft
A programban járdaépítést,
utak kátyúzását, padka javítást
végeznek a dolgozók. Az ehhez
szük
sé
ges eszközök (sóder, cement, zúzott kő) megvásárlását
tervezzük.
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Belvíz elvezetés:
- létszám: 15 fő
- bér: 18.432.048 Ft
- beruházási és
dologi költség: 7.019.036 Ft
A programban résztvevők a te
lepülés belterületén lévő belvíz
elvezető árkok karbantartását,
átereszek javítását, cseréjét, tisz
títását, szikkasztó árkok építését
végzik. A támogatásból MTZ
pótk ocsit és az ároképítéshez

szükséges építőanyagok vásárlá
sát tervezzük.
Mezőgazdasági program:
- létszám: 60 fő
- bér: 67.878.960 Ft
- beruházási és
dologi költség: 40.779.613 Ft
- önkormányzati
önerő: 4.531.066 Ft
A mezőgazdasági programban
a több éve megkezdett állatte
nyésztést (sertéstartás, tojótyúk
tartás- tojástermelés) és növénytermesztést tovább folytatjuk. A
kapott támogatásból a növénytermesztésben használható nagyértékű eszközök beszerzése a fő
cé
lunk, melynek során a ker
tészeti munkák elvégzését könnyí
tő gépeket vásárolunk: váltva forgató ekét, forgatható sorközmű
velőt, talajmarót, palántázó gépet. A kertészetben már 6 ha-on
termesztünk fűszerpaprikát. Ahhoz, hogy jelentős mennyiségű
és jó minőségű paprika teremjen, a megfelelő időjárás mellett
rendkívül fontos, hogy időben
és jól előkészített földbe kerüljenek a palánták. Az előbb felsorolt gépek ezt a célt szolgálják.
A nagyértékű eszközökön kívül
a támogatásból munka- és vé
dőruházatot, vetőmagvakat, nö
vényvédő szereket, takarmány kiegészítőket és különféle, a mun
kák során szükséges eszközöket
vásárolunk meg.

mányzat 2017. évi költségveté
sét a 2017. március 9-én tartott
ülésén fogadta el.
Az előző évekhez hasonlóan az
ön
kormányzat anyagi helyzete
stabil, hitelünk nincs, a számláin
kat határidőre fizetni tudjuk.
A 2017. évi költségvetésünket
335.353 eFt (335 millió 353 ezer
forint) költségvetési bevétellel,
361.765 eFt (361 millió 765 ezer
forint) költségvetési kiadással, valamint 26.412 eFt (26 millió 412
ezer forint) hiánnyal terveztük.
A hiányt az előző évi pénzmarad
ványból tudjuk pótolni.
A működési hiány főbb okai:
Egyik fő oka, hogy a kötelező feladatokra megítélt állami norma

tíva nem fedezi a tényleges kia
dá
sokat, azt az önkormányzat
nak kell kiegészíteni:
- Család -és nővédelmi
gondozáshoz 3,0 millió Ft-ot
- Orvosi ügyelethez 3,6 millió Ft-ot
- Tanyagondnoki szolgálathoz
3,1 millió Ft-ot
- Családsegítő, gyermekjóléti
szolgálat működéséhez
1,7 millió Ft-ot
- Önkormányzati Hivatal
működéséhez 2,1 millió Ft-ot
kell hozzátenni.
A működési hiány másik fő oka,
hogy nincs jelentős bevétele az
önkormányzatnak.
Koczúrné Tóth Ibolya
polgármester

Hosszabb időtartamú
foglalkoztatás:
- létszám: 23 fő
- bértámogatás: 27.013.963 Ft
2017. február 3-án volt a paprikaőrlő üzem ünnepélyes átadása,
mely nagy média figyelmet kapott.
A képviselő-testület az ön
kor
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Kápolnaszentelés Tiszaszentimrén
Annyi mindenért lehetünk hálásak az Úrnak. Az elmúlt években
olyan sok féle módon, olyan sok
mindenben mutatta meg rajtunk
kegyelmét. S most újra. Amikor
Nyugatról azt halljuk, hogy templomokat zárnak be, bontanak le
vagy alakítanak át, hogy világi
funkciókat töltsenek be, akkor
különös kegyelemként éljük meg
azt, hogy itt, a „mi kis Tiszaszent
imrénken” kápolnát építhettünk,
s azt hálát adva az Istennek, fel
szentelhettük. Ezért választottuk
meghívónkra a 138. zsoltár 2.
versét: „Leborulok szent templomodban, és magasztalom nevedet hűséges szeretetedért, mert
min
dennél magasztosabbá tetted nevedet és beszédedet.”
2017. március 17-én, délelőtt 10
órai kezdettel tartottuk meg a
tiszaszentimrei Samu Kastélyban
található Református Idősek Otthona részeként most épült ká
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polnában hálaadó istentiszteletünket, melyen Főtiszteletű Dr. Fekete Károly, a Tiszántúli Refor
má
tus Egyházkerület püspöke
a 46. zsoltár alapján hirdette Istenünk igéjét, valamint Salamon
imádságával szentelte fel az épü
letet. Az ünnepi alkalmon jelen
volt a hollandiai Bussum város
református gyülekezeteinek diakóniai bizottságából hat testvérünk, akik azokat az adomá
nyozókat képviselték, akik jóvoltából megépülhetett a kápolna,
mely a Reformáció 500. év
for
dulója alkalmából a Kálvin Ká
pol
na nevet kapta, s melyben
helyet kapott néhány ólomüveg
ablak, amelyek egy lebontott
né
met evangélikus templomból
kerültek ki. Köszöntőt mondott,
s köszönetét fejezte ki mindazok
nak, akik valamilyen formában
részesei voltak a kápolna felépü
lésének Fodor-Csipes Anikó, a
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Tiszaszentimrei Református Egyházközség lelkésze, majd köszöntőt mondott Kovács Sándor, a
JNSZ megyei Közgyűlés elnö
ke,
Beszterczey András, a Nagykun
sági Egyházmegye esperese, Dr.
Koczok Sándorné, alpolgármes
ter. A köszöntők után a holland
testvérek adták át további aján
dékukat, egy gyönyörű úrvacsorai készletet. Az alkalmat Fűtő Tiborné, egykori gondnokasszony
verses bizonyságtétele és a helyi
Református Idősek Klubja tagja
inak, vezetőjének énekszolgálata zárta.
Hisszük azt, hogy mind az Otthonban lakó időseink, mind az ott dolgozók megtalálják majd a kápolnában azt a békességet, mely Isten házában vár mindenkire, aki Őt keresve, tiszta szívvel közeledik Felé.
Fodor-Csipes Anikó
lelkésznő

Ünnepi alkalmak a Református Egyházközségben, a húsvéti ünnepkörben
Április 9-én, (vasárnap) 10 órakor Virágvasárnapi
ünnepi Istentisztelet a Református Templomban

Április 15-én, (szombaton) 17 órakor Nagyszombati
Istentisztelet a Református Templomban

Április 11-én, (kedden) 17 órakor Húsvéti Nagy
Lelkifröccs az Ady Endre Művelődési Házban

Április 16-án, (vasárnap) 10 órakor Húsvéti ünnepi
Úrvacsorás Istentisztelet a Református Templomban

Április 12-én, (szerdán) 15 órakor Bűnbánati
Istentisztelet a Református Templomban

Április 16-án, (vasárnap) 15 órakor Húsvéti ünnepi
Úrvacsorás Istentisztelet az Idősek Otthonában

Április 13-án, (csütörtökön) 15 órakor Nagycsütörtöki
Úrvacsorás Istentisztelet a Református Templomban

Április 16-án, (vasárnap) 16 órakor Húsvéti ünnepi
Úrvacsorás Istentisztelet a Református Templomban
(Újszentgyörgy)

Április 14-én, (pénteken) 10 órakor Nagypénteki
„csendes” Istentisztelet a Református Templomban
Április 14-én, (pénteken) 17 órakor Passió – Jézus
szenvedéstörténetének felelevenítése a Református
Templomban

Április 17-én, (hétfőn) 10 órakor Húsvéti ünnepi
Úrvacsorás Istentisztelet a Református Templomban

Szeretettel hívunk és várunk Mindenkit ünnepi alkalmainkra!

Hírek az idősek klubjából
A Tiszaszentimre Református Szociális Szolgáltató Központ Idősek
Klubjában az első negyedév mozgalmas volt. Érdekes, szép és vi
dám hetek állnak mögöttünk. A
nagy hideg, az ext
rém időjárás
sem volt indok, hogy klubtagja
ink távol maradjanak programja
inktól. He
tente hitéleti progra
mot, „Lelki-fröccsöt” tartunk ahol
őszinte, nyílt beszélgetések zajla
nak, hitbéli támogatást, segítsé-
get kapunk a Tiszaszentimrei Református Egyházközség Lelkész
nőjétől.
Kéthetente működik a versklu
bunk. Előzetes megbeszélés alapján kiválasztjuk a költőket, írókat
és megismerkedünk önéletrajzukkal, műveikkel. Nagyon jó felele
veníteni az iskolában tanultakat
és ráeszmélni, milyen csodálatos
irodalmi kincseink vannak.
Bábcsoportunk is van, nagy erő
vel készülünk húsvéti jelene
tünkkel és a kicsik nagy kedven
cé
vel, Bogyó és Babóca vidám
történetével.
Zene klubunknak is óriási sikere

van. A kezdeti pár fős tagokból ál
ló kis csoportunk ma 11 főre emelkedett. Vezetőnk Fodor-Csipes
Anikó, aki megismertette velünk
a régi, elfeledett református éne
keket és felkészített bennünket
a Kápolnaszentelő ünnepségre,
melyre nagy izgalommal készült
a csapat. A napokban a húsvét
vasárnapra készülünk, hogy még
szebbé, felemelőbbé tegyük az
Istentiszteletet.
Februárban ismét meghívót kaptunk Kunhegyesre, a református
szavalóversenyre. Nagy öröm volt,
hogy egy első és második díjat, valamint egy különdíjat hozhattunk el.
Vendégeket is fogadtunk Karcagról. A „Mindig van remény”
Alapítvány érdekes, tanulságos
előadását hallgathattuk meg az
egészséges táplálkozásról, a mozgás fontosságáról. Nagy öröm
volt számunkra, hogy nem csak
klubtagjaink vettek rész a prog-
ramjainkon. Bárkit szívesen látunk,
így megtapasztalhatják, hogy milyen csodás dolog egy jó közös
ségben együtt lenni.

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

Vidám dolgok is történtek. Nagysikerű volt a farsangunk, a finom
fánk, a jelmezes felvonulás, a jelenet, amit előadtak klubtagja
ink, egy nagyon vidám délutánt
varázsoltak nekünk.
Kiállítások is tarkítják hétköznapjainkat. Babakiállítás volt látható
az óvodások nagy örömére. Megfoghatták, megsimogathatták a
gyönyörű hajas babákat és egy
közös énekléssel időseinkkel bearanyozták délelőttünket.
Köszönjük Ovisok! Gyertek
máskor is!
Egy jó közösség alkotóereje sok
mindenre képes. Mint tudjuk, a
magány rossz tanácsadó, ezért
szeretettel hívjuk, várjuk meg
lé
vő klubtagjainkat és minden
érdeklődőt, aki egy jól működő
csapathoz szeretne tartozni.
Kiss-Rigó Gabriella
Tiszaszentimre Református
Szociális Szolgáltató Központ
Idősek Klubja
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A Tiszaszentimre Református Szociális Szolgáltató KözponT
2017. április 01. naptól érvényes térítési díjai
Szolgáltatás

Térítési díj

Étkeztetés:
azon étkeztetésben részesülő személyek esetében, akiknek a jövedelem nyilatkozatában
szereplő rendszeres havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
160% - át nem haladja meg
Étkeztetés:
Kiszállítás:

290.-Ft/nap
65.-Ft/nap

Étkeztetés:
azon étkeztetésben részesülő személyek esetében, akiknek a jövedelem nyilatkozatában
szereplő rendszeres havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
160% - át meghaladja
Étkeztetés:
Kiszállítás:

370.-Ft/nap
65.-Ft/nap

Házi segítségnyújtás:
Szociális segítés:
Személyi gondozás:

120.-Ft/óra
120.-Ft/óra

Nappali ellátás (Idősek nappali ellátása):
Demens személyek nappali ellátása (Napközbeni tartózkodás):

0.-Ft/nap
0.-Ft/nap

Étkezés:
azon étkeztetésben részesülő személyek esetében, akiknek a jövedelem
nyilatkozatában szereplő rendszeres havi jövedelme az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 160 % - át nem haladja meg

290.-Ft/nap

Étkezés:
azon étkeztetésben részesülő személyek esetében, akiknek a jövedelem nyilatkozatában
szereplő rendszeres havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
160% - át meghaladja

370.-Ft/nap

Időskorúak ápoló gondozó otthoni ellátása:
A) Átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátásban részesülők
B) Akik az Országos Rehabilitációs és Szociális szakértői Intézet vagy a pszichiátriai/
neurológiai szakkollégium által befogadott demencia centrum demencia kórkép súlyos
fokozatát igazoló szakvéleménnyel rendelkező demens betegek

99. 000.-Ft/hó
3. 300.-Ft/nap
99. 000.-Ft/hó
3. 300.-Ft/nap

A megállapított térítési díj nem haladhatja meg a havi rendszeres jövedelem 80%-át.
Étkezés költségei:
Reggeli:
Ebéd:
Vacsora:

330.-Ft/nap
650.-Ft/nap
530.-Ft/nap

Támogató szolgáltatás Szociálisan rászorult személyek részére:
Szállítás:
Személyi segítés:

20.-Ft/km
120.-Ft/óra

Az étkeztetésre vonatkozó jogosultsági feltételek:

a.) a kora miatt, mert 60 évnél idősebb,
b.) egészségi állapota miatt, mert rehabilitációs ellátásban vagy rokkantsági ellátásban részesül, melyet határozattal kell igazolni, illetve krónikus
betegségben szenved, vagy gondozásra szorul, melyet a háziorvos igazol,
c.) fogyatékossága miatt, mert fogyatékossági támogatásban részesül, melyet határozattal kell igazolni.
d.) pszichiátriai betegsége, melynek fennállását a háziorvos/ szakorvos igazolhatja.
e.) szenvedélybetegsége miatt, melynek fennállását háziorvos/ szakorvos igazolhatja,
f.) hajléktalansága miatt, ha a személy nyilatkozatában tartózkodási helyeként Tiszaszentimre közigazgatási területét jelölte meg és a hajléktalan
étkeztetésének hiánya veszélyezteti a hajléktalan életét. A hajléktalanságot lakcímkártyával, illetve a hajléktalan szállón kiállított igazolvánnyal
kell igazolni.
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Események a KLG Vasvári Pál Általános
Iskola 2016/2017-es tanévében
Őszi hagyományok
az iskolában
Az idei tanév őszi időszakát is
igyekeztünk a tanulóink által közkedvelt, immáron hagyománnyá
vált programokkal színesíteni.
Szeptember hónapban Mihály nap
alkalmával bolhapiac és büfé vár
ta tanulóinak a 2. osztály jóvol
tából Bekecs Istvánné és Takács
Margit tanító nénik vezetésével.
Októberben megemlékeztünk a
Zene-illetve az Állatok világnapjáról. Tiszteletünket tettük rövid
műsor keretében az aradi vérta
nuk előtt. Az őszi szünetet meg
előző héten Tök jó napot tartottunk, valamint a november sem
múlhatott el a jól ismert Márton
nap nélkül.
Október 26-án délután rendeztük
meg a „Tök jó nap” elnevezésű
játékos csapatvetélkedőnket az
alsó tagozat számára. Természetesen a felsősök is megünnepel
ték ezt a napot szintén csapat-
vetélkedővel. Itt számot ad
hat
tak „halloween”-nel kapcsolatos
tudásukról Gyetvai Nikoletta és
Kunné Végh Etelka tanárnők ve
zetésével.
Az alsósok ügyességi felada
tai
a következők voltak: memóriajá
ték,fekete-fehér rizs szétválogatása, pók elhelyezése pókhálón,
tekedobás, célba dobás, evőver
seny, lisztből különböző méretű
cukorkák kihalászása.
A verseny alatt az együttműkö
dés, tolerancia, kölcsönös segít
ség
nyújtás érzékelhető volt a
gye
rekek között. A nap végén
sült tök várta a megéhezőket. A
tornaterem visszahangzása jelezte számunkra az önfeledt játék,

örömteli pillanatok, élmények
megszerzésének hangulatát, mely
nagyon jó érzéssel töltött el bennünket.
Előzetes feladatként tanulóink
vers-, fogalmazás-, valamint rajz
pályázatot nyújthattak be, illet
ve kerestük a kifaragott tökök
közül a legötletesebb, legkisebb,
legnagyobb, legcsúnyább címek
elnyerőit. Szép számban érkeztek pályaművek, így a zsűrinek
igen nagy fejtörést okozott,
hogy kinek ítélje az okleveleket,
jutalmakat
„Aki Márton napon libát nem
eszik, az egész évben éhezik.”
tartja a mondás. Hogy ezt elke
rüljük, illetve, hogy gyerekeinknek ismét egy felejthetetlen napot szerezzünk a szürke hétköz
napok között, november 14-én
került megrendezésre a Márton
napi vígasság intézményünkben.
Már reggel meglepetés feladato
kat kaptak osztályok a jeles nappal kapcsolatban, borítékba cso-
magolva. (mondóka tanulása, puzzle, versírás, daltanulás stb.) Isme
rős volt számukra, hiszen nem el
ső alkalommal leptük meg őket.
Ezek megoldásait a nagy szünetben hallgattuk meg, értékeltük.
Délelőtt libazsíros kenyér várta
az iskola apraját és nagyját a fo
lyosón. Felajánlásoknak köszönhetően savanyú káposzta, lila
hagyma, zöldségek is kerültek a
szalvétára a kenyér mellé. Nem
kellett sok idő, és a púposan
megrakott tálcák üressé váltak.
A délutáni páros vetélkedőn
mindenki részt vehetett, elsőtől
nyolcadik osztályig.
A nap végét hatalmas körjáték
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zár
ta az udvaron a Hatan vannak a mi ludaink… kezdetű népdalra. Ez alkalommal ismét bebizonyosodott, hogy játszva is lehet tanulni, sőt érdemes!
Előzetesen ekkor is lehetett be
nyújtani különböző pályázato
kat: rajz,-illetve kreatív liba kategóriákban. A szebbnél szebb műveken nem győztük szemünket
legeltetni. Összegzésként szeretném megköszönni magam és

kollégáim nevében is azt a ren
geteg szülői segítséget, felaján
lást, melyek nélkül ezek a napok nem jöhettek volna lét
re.
Úgy érzem, hogy az otthon el
mesélt élmények, illetve a fény-
képekről visszamosolygó tekintetek méltán tükrözik a szülők-iskola közötti kapcsolatok erősségének, összetartásának fontos
ságát. Továbbá nem utolsó sorban szeretnék minden kedves
kollegámnak, és az iskola diák
önkormányzatának is nagy köszönetet mondani támogatásukért.
Köszönöm!
Sári Ágnes

Adventi időszak
“Ne a hóban, csillagokban,
Ne ünnepi foszlós kalácson,
Ne díszített fákon, hanem
A szívekben legyen karácsony!”
Szilágyi Domokos
Az advent a várakozás, a fel
készülés ideje. De vajon fel tudunk-e lélekben igazán készülni,
amikor azt tapasztaljuk, hogy
már november eleje óta tombol
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a vásárlási láz: mit vegyünk sze
retteinknek? Megpróbáljuk az elmúlt ajándékozásokat még na
gyobbá, még többé tenni. Pedig
nem az ajándék nagysága, és
nem az a fontos, hogy mi van
a karácsonyfa alatt, hanem az,
hogy együtt van-e a család, tudunk-e egymásnak örülni, és va
lóban ünneplőbe öltöztettük-e
a szívünket, a lelkünket. Hiszen
erről szól az Advent. A szív, a lé
lek felkészítése a Karácsonyra.
Ez a legfontosabb! A gyerekek
számára a szülő a példa, a fel
nőttet követve teszi széppé ön
magának is az ünnepvárást. Nekünk, felnőtteknek ilyenkor az
a legfontosabb feladatunk, hogy
minél több lehetőséget teremt
sünk a közös készülődésre, be
szélgetésre, közös tevékeny
sé
gek
re. Figyeljünk rájuk tudato
san!
Az iskolában eltöltött idő alatt
megpróbálunk mindent megtenni ennek érdekében. Lázasan ké
szülődünk az Ünnepre! Hagyo
mányainkhoz híven minden héten egy felsős osztály készül rö
vid ünnepi megemlékezéssel az
adventi gyertya gyújtáshoz. Adventi koszorúnkon az első gyer
tyát a 6. osztályosok gyújtották
meg, melyet szívhez szóló ver
ses-zenés műsoruk tett emlé
kezetessé. Közben folyamatosan
készültünk az Adventi vásárra,
amelyet első alkalommal hirdet
tünk meg ebben a tanévben.
Lelkesek voltak kicsik, nagyok
és egyaránt kivették részüket a
kreatív munkából. Rajz, techni
ka, és osztályfőnöki órákat ál
doztunk rá, illetve otthon is folyt
az apró, kézzel készített aján
dékok készítése. Sok szép kará
csonyi dísz, hűtőmágnes, mécses,
hóember, ajtókopogtató, adventi
koszorú, ajtó- és asztaldísz szüle
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tett. Első alkalommal az Adventi
Szeretetnapok keretében meg
rendezett vásáron árusítottak a
gyermekeink. További vásárt tervezünk az általános iskolában,
a Mikulás-party és a Karácsonyi
műsorunk előtt is. Köszönjük a
szülők, és az iskola technikai dol
gozóinak a támogatását, mellyel
segítették, és segítik rendezvé
nyünk sikerét! Köszönöm kollé
gáim megértő, segítő tá
mo
ga
tását, mert nélkülük ez a projekt
nem jöhetett volna létre!
További rendezvényeink voltak
decemberben:
• December 9-én, pénteken dé
lután 17 órától rendezte meg
a szülői munkaközösség a Mű
velődési Házban az iskolai Miku
lás diszkót, mely felhőtlen szórakozást ígért kicsinek, nagy

nak egyaránt!
• December 21-én, szintén dél
után 17 órától nagy szeretettel
vártunk minden kedves szülőt,
nagyszülőt, hozzátartozót és
érdeklődőt a Művelődési Házban megrendezésre kerülő iskolai Karácsonyi műsorunkra!
Erre az estre az alsó tagozatos
diákjaink készültek lázas izgalommal.
Bekecs Istvánné

Tavasz a suliban
Természetesen ez az időszak sem
telhet el események nélkül az iskola tanulói számára.
Dióhéjban néhány fontosabb esemény:
• Miután lezártuk az első fél
évet, túl estünk a félévi szülői
értekezleteken, a diákjaink kicsit fellélegeztek a félévi haj
tás után, február 24-én far
sangi mulatságot rendeztünk
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a Művelődési Házban, az Szülői Munkaközösség és a Diák
önkormányzat segítségével.
• Március 6-14. Vasvári Napok
az iskolában, melyen minden
ta
nuló találhatott az egyé
ni
ségének megfelelő versenyszámot.
• Március 21-én „Szépen szóló”
szépolvasó versenyre látogattak el tanulóink a tiszafüredi
Kossuth Lajos Általános Iskolába, ahol szépen helyt álltak és
öregbítették iskolánk hírnevét.
• Március 22-én a víz világnapja
alkalmából az alsó tagozatosok
tettek üzemlátogatást a helyi
Víztoronynál. Ezúton is szeretném megköszönni Orosz Sándornak és munkatársainak, hogy
lehetőséget biztosítottak szá
munkra. A felső tagozatosok látogatása is tervben van.
• Március 24-én a Kossuth Lajos
Gimnázium által, Kossuth-napok alkalmából megrendezett
sza
valóversenyen voltak diák
ja
ink, illetve mutatkoztak be
egy Kossuth Lajosnak emléket
állító műsorral.
• Március 28-án rendőrségi elő
adáson vehettek részt 5-8. osztályos gyerekek, ahol az internet veszélyeiről hallhattak egy
nagyon hasznos, példákkal tar
kított előadást a diákok.
• Március 29-én a tiszafüredi Kossuth Lajos Gimnázium kosárlabda bajnokságára látogattak
el tanulóink, ahonnan a fiúk
arany, a lányok ezüst éremmel
tértek haza.
• Április 3-7. Nyílt hét lesz az iskolában. A gyerekek a tájékoztató füzeteikben haza viszik a
nyílt órák időpontjait. Minden
érdeklődő szülőt szeretettel várunk.
Bekecs Istvánné

Iskolás leszek!
Mindenki jól tudja, hogy egy is
merős helyre, sokkal szívesebben
megyünk, mint egy ismeretlen
re. Többek között éppen ezért
is - hagyományainkhoz hívenigyekszik iskolánk minden lehe
tőséget megragadni, hogy a le
en
dő első osztályos gyermekek
és szüleik betekintést nyerhesse
nek mindennapi életünkbe.
Február 8-án látogatást tettünk
az óvodába. Az óvó nénik kész-
séggel mutatták be csoportjaikat,
a nagycsoportosok pedig öröm
mel beszélgettek velünk, rö
vid
időn belül megnyíltak számunk
ra. Olyannyira, hogy eltá
vozá
sunkkor rengetek rajzot kaptunk
Tőlük! Február 23-án a nagycso
portos ovisokat óvó nénieikkel
vártuk egy játékos órára a farsang jegyében. Itt a főszereplők
a kicsik voltak, negyedikeseink
csak segítették munkájukat.
De nem is kellett segíteni nekik
igazán, hisz olyan ügyesen ol
dották meg a feladatokat, (kü
lönbségkereső, párosító, kirakó,
színező, útkereső, memória, sorrendállítás stb) hogy sokszor
meg is kérdeztük tőlük; Ők való
ban óvodások-e még? A 45 percet aktívan, példamutató fegyelmezettséggel dolgozták végig.
Újdonság volt nekik a csengő
hangja, habár érezték, hogy je
lez valamit számukra. Melegséggel töltötte el szívünket az óra
végén több óvodás szájából elhangzó kijelentés: „Én már sze
retnék iskolába járni.”		
Március 14-én a Művelődési Házban megtartott Elsős avatással
egybekötött Ünnepi megemlé
ke
zésre invitáltuk őket. Örömmel láttuk, hogy az első sorokban izgatottan várták a műsort.

Mind gyermek, mind szülő, illet
ve tanító számára is nagy kihívás, de kétségtelenül egyike
a legszebb iskolai éveknek. Mi
pedagógusok minden erőnkkel
azon vagyunk/leszünk, hogy a
• Április 5-én 14:30-kor iskolánk tudásunk legjavát adjuk át a
ban Húsvétváró kézműves fog ránk bízott gyermekeknek. A
tervezett és már jól bevált iskolalkozással
• Április 13-án szintén iskolánk- laotthonos rendszer lehetőséget
ban bemutató órákkal szeret- nyújt számunkra, hogy játékos
nénk ízelítőt adni egy-egy formában a gyermekek igényeitanítási órából; 8:00-tól az első hez igazítva vezessük be őket a
osztályban, valamint 8:55-től a tudás biztos birodalmába. Fon
tosnak tartjuk a szülőkkel való
negyedik osztályban
Ezekre a programokra szeret szoros együttműködést, hisz csak
nénk, ha a szülők kísérnék el az ő támogatásukkal teljesedhet
gyermekeiket, hogy Ők is bepil ki a mi munkánk.
kö
lanthassanak az iskolánkban fo Ezúton is szeretnénk meg
lyó oktató-nevelő munka egy ré szönni az óvó néniknek, hogy lehetőséget biztosítottak a csoporszébe.
tok meglátogatására, hogy el
gadták az iskolánkba, műso• Április 12-én 17:00-kor az óvo- fo
dában szülői értekezletet tar- runkra való meghívást, illetve
tunk, ahol jelen lesz tagintéz azt, hogy náluk is egy fő szemmény-vezető asszony: Tóthné pont a szoros óvoda-iskola kap
Vizi Krisztina, illetve a leendő csolat. Köszönjük!
két elsős tanító néni: Ale Ist- Bízunk benne, hogy a fent említett programokon lehetőségek
vánné és Sári Ágnes
• Április 20-án és 21-én 8:00- hez mérten minden leendő kis elsősünkkel, illetve szüleikkel talál19:00-ig iskolai beíratás		
kozunk. Mi már nagyon várjuk!
				
Az első osztály megkezdése minSári Ágnes
denki számára nehéz feladat.
Hogy a játékos órán tett kijelen
tést még tovább mélyítsük, illet
ve erősítsük bennük, a következő
programokkal várjuk még leendő kisiskolásainkat:
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A KLG Vasvári Pál Általános Iskola
első osztályosai
A 2016/17-es tanév elsősei egy
jó hangulatú vidám kis társaság.
A 17 fős osztály 10 lány- és 7 fi
útanulója ügyesen veszi az iskola akadályait. Még óvodás élmé-
nyeikből visszaemlékezhettek, milyen is néhány iskolai ünnepség
hangulata, hi
szen az óvónénik
elkísérték őket több rendezvényünkre. Most már elsősként tapasztalhat
ják meg, milyen egy
nagyobb közösség tagjaként
örülni, ünnepelni, tisztelegni.
Még tavasszal ellátogattak az iskolába, megismerkedtek az épü
lettel. Egy játékos mesefeldolgozás keretében bele is kóstolhattak
pár „iskolás” feladatba, és büszkén vihették haza jutalomként a
nyuszibábjukat.
Későbbi látogatásuk során be
kukkanthattak egy elsős és egy
ne
gyedikes tanórába is, melyet
– édesanyjuk kezét szorongatva
ugyan – hősiesen és türelmesen
kísértek végig.
Szeptember elsején vagy az új is
kolatáskák, új ceruzák, új tolltar
tók illatától, vagy a hihetetlen
izgalomtól, hogy „végre iskolás
lettem”, örömmel és lelkesen fogadták az Igazgatónéni jó kíván
ságait. A 2. osztályosok ügyes szavalóinak köszöntő műsorában Németh Pál Bendegúz is megmutat-
hatta elsősként, hogyan kell egy szorgalmasan megtanult verset szépen és hangosan elmondani. Minden felnőtt arcára öröm
teli mo
solyt csalt, ahogyan a kis 2. osztályosok átadták köszöntő ajándé
kukat a még kisebb elsősöknek.
Megkezdődött a beilleszkedés
Vin
cze Zsoltné és Tóth Anita
– Zsanett és Anita néni – segít-
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ségével. A kisebb-nagyobb hul
lámvölgyek áthidalásában támogatást és együttműködést kaptunk és kapunk a mai napig a
szü
lőktől, kollégáktól, ezt ez
úton is köszönjük.
Kis elsőseink aktívan és lelkesen
vesznek részt iskolai rendezvé
nyeinken. A Mihály-napi sokada
lomban kedvükre válogattak a
bolhapiac portékái közt, boldogan vitték haza az önállóan vá
lasztott és vásárolt játékukat. Az
Állatok világnapja rajzpályázat
ra szebbnél szebb alkotásokat
készítettek. Halloween alkalmá
ból a „Tök jó nap”-ra ijesztő
ké
peket rajzoltak, rémséges aj
tó- és falidíszeket készítettek, fé
lelmetes mécseseket gyártottak,
sokan még tököt is faragtak, és
ügyesen helyt álltak a délutáni vetélkedőn. A Márton-napi „Liba-Galiba” rendezvényre ötletes tárgyakat, rajzokat készítettek, ragasztottak. Örömmel töl
tötték
meg pocakjukat ínycsiklandó zsíroskenyérrel. A délutáni vetélke
dőn lelkesen és kitartóan morzsolták a kukoricát, tömték meg, majd
gurították messzire a „libájukat”.
Fogékonyak és lelkesek az új
dolgok felé. Öröm a szívünkben,
amikor mosolyogva odaszaladnak, megölelnek, közlik, hogy nagyon szeretnek Zsanett nénivel
és Anita nénivel tanulni. „Mikor
tanulunk új betűt? Mikor tanulunk új számot?” Ha a gyermek
éhezik a tudásra, az már fél siker.
A március 15-i megemlékezést
nem csak az ünnepi műsorral
készülő 5. és 6. osztályos tanulók
várták izgalommal. Elsőseink is
fontos eseményt éltek át, ekkor
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avatták őket az iskola polgáraivá.
A nagy napon 17 első osztályos
tanuló lépett másodikos társa
kíséretében a színpadra. Szepesi - Gacsal Anna (2.o.) vezényle
té
vel megtették fogadalmukat
az iskola, tanítóik és diáktársaik
felé, mely szerint ügyesen fognak tanulni, szót fogadnak és
igyekeznek úgy élni, hogy büszkék legyenek rájuk a felnőttek.
Ígéretükre emlékeztetőül kapták
meg iskolánk egységes jelvényét,
melyet másodikos társaik tűztek
kis szívük fölé. Büszkén tekintettek szüleik szemébe a színpad
ról és lehettek tanúi első ünnepi
műsoroknak „hivatalosan is” az
iskola polgáraiként.
Kik is ők?
1. Baga Dávid
2. Baga Vanessza
3. Farkas Kevin
4. Hajdú Nikol Jázmin
5. Illyés Annabella
6. Kabai Gabriella Boglárka
7. Molnár Zsaklin Zoé
8. Németh Pál Bendegúz
9. Peták Kevin
10. Seres Barbara Petra
11. Simon Barbara
12. Simon Dávid
13. Süle Erika Judit
14. Szabó Olga
15. Tompa István Gergő
16. Vágó Erzsébet Anita
17. Virga István Krisztofer
Reméljük sokuk nevével találkozunk még a későbbiekben, mint
a gyermekek, akikre a Vasvári Pál
Általános Iskola büszke lehet.
Tóth Anita

Vasvári Napok 2017
Iskolánkban minden évben nagy
izgalom, készülődés előzi meg a
hagyományos Vasvári Napokat.
Ez az az alkalom, amikor a gyerekek sok területen mérhetik össze
ügyességüket, tudásukat.
Nem volt ez másképp az idén
sem. Már hetekkel a rendezvény
előtt izgatottan kérdezgették a
diákok, hogy milyen versenyeken, pályázatokon indulhatnak.
Úgy gondolom, nem okoztunk
csalódást nekik, hiszen március
első hetében számtalan programon vehettek részt dé
lu
tánonként. Sportprogramok, tantárgyi
versenyek a felsősöknek, komp
lex tanulmányi verseny az alsó
tagozatosoknak, versíró- és rajzpályázat, sakk-verseny, szépíró
verseny, szavalóverseny, origami,
bingó – ezeken a területeken
mérhették össze ismereteiket, képességeiket diákjaink. A ver
se
nyeken a helyezettek pontokat
gyűjtöttek, ami alapján megszü
letett a végeredmény.
Nagy örömet jelentett, hogy
minden programon sok tanulónk

vett részt. A felsősök számára a
Vasvári kupa megszerzése volt a
tét. Ennek a díjnak a birtoklása
ran
got jelent a diákok között.
Március 14-én került sor a ver
senysorozat zárására, az eredmé
nyek kihirdetésére.
Ebben a tanévben Lendvay Va
nessza 7. osztályos tanuló volt a
legsikeresebb, több tanév kitartó
munkája nyomán övé lett a kupa.
A második helyezett Ladányi Oli
vér 5. osztályos tanuló, a harmadik helyen pedig Szöllősi Nándor
8-os diákunk végzett.
Az alsó tagozatos gyerekek kö
zött Karsai Dóra 3. osztályos tanuló volt a legjobban teljesítő, ő
könyvjutalmat kapott.
Nagyon elfáradtunk ez alatt a
hét alatt, de nagyon sok közös él
ményben volt részünk, ami megérte a fáradságot.
„Versíró-pályázatból 1-2 vers”

Tudod mi a bánat?
Várni azt, aki nem
Jön többé vissza.

Nem vigyáz rád,
Nem fogja két kezed,
Nem érdekli mi van veled
Már nem félt, mert mást szeret.
Nem gondol rád, pedig te várod.
Összeomlassz ha meglátod.
Nem mondja többé, hogy
szeretlek.
Mert a büszkesége fontosabb,
mint a szerelmed.
Lódi Bianka

Ház felújítás
Vakarom a falat
Holnapra is marad,
Alig jön a festék,
Itt töltöm az estét.
Lassan kész a fal
Papa glettelni akar,
Megkeverem neki,
Mert Ő nem szereti.
Holnapra kész az egész
Összepakolunk oszt kész,
Véget ér a munka mára
Költözhetünk a Gargyára.
Szabó Csenge
Kunné Végh Etelka

Kossuth Napok
A tiszafüredi Kossuth Lajos Gim
názium tagintézményeként rendhagyó felkérésnek tettünk eleget
2017. március 25-én, pénteken.
A gimnázium az idei tanévtől
hagyományteremtő szándékkal
rendezte meg a KOSSUTH NAPOK rendezvénysorozatát.Ennek
részeként a péntek délelőtt prog
ramja volt a tagintézmények be
mutatkozása.
Egy hónappal ezelőtt érkezett

a felhívás, melyben lehetőséget
kapott a mi iskolánk is, hogy egy
Kossuth Lajos emlékműsorral bemutatkozzon.
Évfolyamonként két diákkal hamar nekiláttunk műsorunk össze
állításához, majd megkezdődtek
a próbák.Egy olyan tanórai jelenetet állítottunk színpadra, mely
ben összegyűjtöttük, kiemeltük
Kossuth Lajos lényeges életrajzi
eseményeit, munkásságának, te-
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vékenységeinek főbb jellemzőit.
Nem feledkeztünk meg az érdekességekről sem. Röviden megemlítettük Vasvári Pál névadón
kat, illetve Vasvári és Kossuth kapcsolatát. Színpadi jelenetünket némi Kossuth nótákkal fűszereztük.
Diákjaink lelkesen készültek, próbáltak hétről-hétre. Hamar elér
kezett a fellépést megelőző nap,
amikor főpróbánkat települé
sünk művelődési házában tar
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tot
tuk. Így biztosítottunk lehe
tő
séget arra, hogy minden
“Vasváris” tanuló és dolgozó megtekinthesse műsorunkat.
Péntek reggel a gimnáziumban
telt
házas tornaterem fogadott
bennünket. A közönség a gimnázium tanulóiból, dolgozóiból és

még 5 tagintézmény (Tiszaszőlős,
Tiszaderzs, Tiszaigar, Tiszaörs, Nagyiván, és a füredi Kossuth La

jos
Ál
talános Iskola) delegált diák
jaiból és pedagógusaiból állt.
Közel 20 perces bemutatkozásunk
hatodik műsorszámként került
színpadra. Fellépő gyermekeink vé-

gig, igazi színészi odaadással ját
szották el szerepeiket. Izgalomnak jelét alig véltük felfedezni!
Igazán büszkék lehetünk a tisza
szentimrei Vasvári Pál Általános
Iskola diákjaira!
Takács Margit

Osztálytalálkozó
50 éves osztálytalálkozót tartottunk 2016. november 12-én.
1966-ban végeztünk, a két osz
tályban akkor még 68-an. Osztályfőnökeink a Bondor házaspár volt.
Akkor megígértük egymásnak,
hogy az öt évenkénti osztályta
lálkozókat megtartjuk. Így is lett!
Az 50.-re most került sor. Az osztályfőnöki órát az iskolában, a régi termünkben az osztályfőnökeinkkel, és mi 22-en megtartottuk.
Már nem arról szóltak a beszá
molók, hogy kiből mi lett, hová
került, hanem az unokákról, a gyerekeinkről, és a nyugdíjas évek örömeiről, a pihenésről és persze a
mindennapi munkáról.
Itt emlékeztünk meg az elhunytakról. Nyugodjatok békében,
emléküket megőrizzük.

Az estét a művelődési házban
töltöttük. A finom vacsora után
vidám csevegések, fényképek
nézegetése, régi emlékek felidé
zése tette egyre hangulatosabbá az estét. Aztán elfelejtettük,
hogy túl a hatvanon, már nem
lesz könnyű kipihenni a táncot,
még tánca is perdültünk.
Nagy örömünkre a volt tanáraink
is elfogadták meghívásunkat, így
itt gratulálhattunk a Vasdiplomás
Marika néninek, a Gyémánt dip
lomás Sanyi bácsinak és Ági né
ninek, és a „félúton a gyémánt
diploma felé” haladó Nida Pista
bácsinak és Nagy Imre tanár úrnak. Szívből gratulálunk és további jó egészséget kívánunk nekik.
Sajnos a Szalay házaspár nem tudott eljönni, így telefonon ke

resz
tül üdvözölték a találkozó
résztvevőit.
Úgy döntöttünk ezen az estén,
hogy minden évben megpróbá
lunk összejönni. A terv 2017-ben
egy Tiszai túra, főzéssel egybe
kötve.
Köszönetet mondunk az iskolának a lehetőségért, a művelődési
ház vezetőjének és dolgozóinak
azért a segítségéért, hozzáállás
ért, amivel hozzájárultak az est sikeréhez.
Köszönet a finom vacsoráért, és
a büféért, ami teljessé tette az
estét.
Szép volt, jó volt!
Találkozunk 2017-ben a Tisza
partján!
Egy volt diák

ANYAKÖNYVI HÍREK
ELHalálozás:
Kisari Lajos (1969.)

2016. 10. 13.

Kiss János - Bán Szilvia

2016. 10. 17.

Faragó Bálintné (Fózer Mária, 1922.)

2016. 10. 27.

Berecz Antal - Juhász Renáta

2016. 10. 22.

Kun János Lajos (1939.)

2017. 10. 29.

Stibi Gábor - Fűtő Mariann Noémi

2016. 11. 04.

Ladányi Imréné (Juhász Erika Ilona, 1958.)

2017. 02. 04.

Tengerdi János (1936.)

2017. 02. 09.

Fűtő Frigyes - Tóth Mária

2016. 11. 07.

Koczok Sándorné (Schmidt Valéria, 1923.)

2017. 03. 23.

Csorba Sándor - Sipos Helga Erzsébet

2016. 12. 27.

Hellenbort Richárd Krisztián Házasságkötés:
Balogh Zsolt - Kummer Tünde Nóra
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2016. 10. 14.

György Ibolya Henrietta

2017. 12. 29.

Gacsal Sándor - Kóté Jolán

2017. 03. 24.
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Óvodai hírek
Januárban tartottuk a tanév má
sodik szülői értekezletét, melyen
tájékoztattuk a szülőket a csoportok fejlettségi szintjéről, a máso
dik félév feladatairól. Fontos, hogy
minden iskolába készülő kisgyer
mekes szülő ismerje azokat a követelményeket, melyek elenged
hetetlenek a zökkenőmentes iskolakezdéshez. Ezek ismeretében
tudnak felelősséggel dönteni,
hogy gyermekük szeptemberben
elkezdje-e az iskolát, vagy még
egy évet óvodában ma
radjon,
hiszen erre is megvan a lehetőségük. Februárban már a le
en
dő tanító nénik is ellátogattak
hozzánk. Megszokott környezetükben ismerkedtek a gyerekek
kel, később mi látogattunk el az
iskolába. Ezek az alkalmak is azt
kívánják elősegíteni, hogy minél
könnyebb legyen a gyer
mekek
számára az átmenet.
Februárban tartottuk az óvodai
farsangot is. Idén zárt farsang
volt szülők nélkül. A gyermekek
jelmezbe öltöztek, az óvónénik

mindenféle változatos tevékeny
ségeket találtak ki, hogy minél
különlegesebb legyen ez a nap.
A szülők üdítőket, süteményeket
hoztak, a nap zárásaként a Sze
gedi Látványszínház szórakozta
tó előadását néztük meg.
Az elő
adás az Alapítványunk
jóvoltából a gyermekeknek ingyenes volt.
A Maci csoportosok ellátogattak
a Petőfi úti Idősek klubjába, ahol
nagyon érdekes babakiállítás vár-

t a őket. Sajnos a rossz időjárás és
a sok megbetegedés miatt a többi csoport nem tudott elmenni.
Márciusban nyilt napot tartunk
minden csoportban, ekkor a nagycsoportos szülők betekinthetnek
a csoport mindennapi életébe,
hogyan foglalkoznak az óvóné
nik a gyermekekkel és hogyan
dolgoznak gyermekeik az egyes
foglalkozásokon.
Készülünk Nemzeti Ünnepünkre,
a nagyok részt vesznek majd a
községi ünnepségen is.
Március végén a Víz világnapja közeledtével üzemlátogatásra ké
szülünk, ellátogatunk a víztoronyhoz és az ott dolgozók bemutatják,
elmagyarázzák annak működését.
A Református Lelkészi Hivatal és
holland barátaik jóvoltából ren
geteg nagyon jó minőségű fej
lesztő-és egyéb játékot kapott
intézményünk, melyet ez úton is
szeretnénk nagyon megköszönni. Több játékunk is megérett
már a selejtezésre, de most ki
tudjuk cserélni újabbakra.
Köszönjük.
Ladányi Aranka,
intézményvezető
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Tiszaszentimre Községi Polgárőr Egyesület
közgyűlése és élete
A Tiszaszentimre Községi Polgár
őr Egyesület valamennyi tagja
és családtagja ismét együtt zár
ták az évet a helyi Ady Endre mű
velődési házban megrendezett
batyus szilveszteri bálban.
2016. február 25.-én került sor
a soron következő közgyűlésre,
ahol a 89 tagból 47 tag jelent meg.
Egyesületünk elnöke Gorzás József köszönetét fejezte ki a Tiszaszentimre Községi Önkormányzat képviseletében megjelent
Dr. Koczok Sándorné alpolgár
mester asszonynak. A több éve
folyamatos anyagi és erkölcsi támogatásért, mely nagy részben
járul hozzá az egyesületünk működéséhez. Köszönet illette meg
a Tiszafüredi Rendőrkapitányságról megjelent Nagy Tamás rendőr
százados urat, valamint a JászNagykun-Szolnok megyei Polgárőr szövetség elnökhelyettesét Kövér Gábor urat aki megtisztelt
bennünket jelenlétével.
Szeretném köszönetemet kifejezni a civil támogatóknak, akik helyzetükhöz mérten támogatnak
bennünket ezzel is segítve mun
kánkat. Külön köszönöm Nagy

Laci bácsinak és Rózsa Jánosnak
önzetlen pénzbeli támogatását.
Az elnök úr a 2016 évben végzett tevékenységről és a 2017 évi
főbb feladatok, célkitűzésekről
megtartotta beszámolóját.
Tájékoztatást kaptunk a 2016 évi
gazdálkodásról és a 2017 évi tervezett bevételekről és kiadásokról. A bevételt a tagdíjból és a tá
mogatásokból valamint az SZJA
1%-ból tudjuk tervezni.
Az Egyesület alapszabályában törvényi változások miatt mó
do
sí
tásra került sor, melyet az alelnök
úr ismertetett a tagokkal. Majd
az új tagok felvételére és az elismerések, és kitüntetések áta
dására került sor.
A kiemelkedő polgárőr munkájá
ért emlék plakettet vehetett át
Mátyusné Pomaházi Edit, Ladá
nyi József és Lódi Tibor polgárőr
társunk Nagy Tamás r. százados
úr és Gorzás Jótzsef elnökúrtól.
Eredményes és kitartó munkáju
kért Dr. Koczok Sándorné alpolgármester asszony és Gorzás József elnök úr szintén egy-egy emlék plakettel jutalmazta Ádám Imre, Rés
László és Varga István polgár-

őr társainkat. A közgyűlés befejezése után egy vacsorával egy
bekötött zenés bállal zártuk az estét. A vacsora elkészítéséért kö
szönetet mondunk Hajnal János
és Jezsik István polgárőröknek.
Egyesületünk az elmúlt évben részese lehetett a Nyugdíjas klub
által szervezett kakasfőző feszti
válnak. A meghívást ezúton is
köszönjük. Részt vettünk a Tiszaderzsi Kárásznapokon illetve a
helyi falunapon is szép számban
összegyűltünk.
2017-ben a Nemzeti Együttmű
ködési Alap keretében „Civil szervezetek működési célú támoga
tás 2017” című pályázati kiírásra
beadtuk a pályázatot. Bízva a sikeres pályázatban, mely nagy részben könnyítené meg az egye

sület működését és a tagok ré
szére a formaruha vásárlását.
Köszönjük szépen a Polgárőr Egyesület minden tagjának egész évben végzett munkájukat, mellyel
hozzájárulnak településünk közbiztonságának növeléséhez.
Hajnalné Rózsika
gazdaság vezető

„
„A Szépség és a Szörnyeteg
Igen, mert amilyen szépséges lehet a tél, annyira lehet nagyon
csúnya is. Ez volt jellemző ezen
a télen is. Ezért aztán lassúra
fogtuk a programjainkat, októbertől. Az idő ellenére részt
vettünk az általános iskolások
által rendezett, Október 23.,
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Nemzeti ünnepünk, községi ünnepi műsorán. Nagyon bensőséges, szép megemlékezés volt.
Megünnepeltük, táncos, vacsorá
val egybekötött II. félévi névnaposainkat is, kedves meghívott
Derzsi és Kunhegyesi klubtársainkkal. A november csendesen,
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a szokásos klub estekkel telt el,
sajnos kevesen voltak a rossz idő
miatt.
December 3- án zártuk az évet
a Mikulással és a szokásos záró
vacsoránkkal. Nagyon jól éreztük magunkat klubtársainkkal és
a meghívott vendég klubosokkal

Tomajról és Madarasról. A re
mek zene csak fokozta hangulatunkat. Kellemes Karácsonyt és
Boldog Új Évet kívánva, vidám
énekszóval fejeztük be az esztendőt.
A januári tél igen „ megtréfált”
bennünket, a tervezett Pótszilvesztert sajnos nem is tudtuk megtartani. Ám a tánccsoportnak dicséretére válik, hogy idő, hó és jeges út ide – oda szorgalmasan jártak a próbákra, készülve a nyugdíjasok Országos KI-MIT- TUD?- jára.

Februárban megtartottuk szoká
sos évi közgyűlésünket, mely rendben lezajlott. Itt iktattuk be új
gazdasági vezetőnket, Annus Ferencné Valikát, mivel Inci elköl
tözött a faluból. Hosszú évekig
Ő vezette a egyesület gazdasági
ügyeit tisztességgel, becsülettel.
Köszönjük neki az eddigi munká
ját, remélve, hogy nem lesz teljesen hűtlen hozzánk.
A március már teljes gőzzel beindult. Szokásos Március 15.-i meg
emlékezést követően koszorúz-

tunk a kopjafánál a Himnuszt
énekelve.
A fiúk ismét köszöntötték vidám
műsorral a klub hölgy tagjait, a
végén egy- egy szál piros szegfűvel megspékelve. Na és persze
volt nyalánkság is, nagyon finom
fánkkal koronáztuk az ünnepet.
Köszönjük FIÚK a kedves köszön
tést, és Picúrnak a finom fánkot!
Reméljük a tavasz és a nyár sok
jót hoz az egyesületnek.
Mucza Andrásné

A néptánc, mely generációkat összeköt
“Örököse vagy őseid kincsének
és rajtad a sor megőrizni őket”
(Babits Mihály)
Az Őszi Napfény tánccsoport már
többször, több helyen megmutat
ta magát.
2016-os év utolsó bemutatkozása
09.17-én, kis falunk falunapján
volt. Nagy sikert arattunk az
Arany minősítésű Szatmári las
sú és friss csárdásunkkal és a
Magyarbődi páros szólóval.
Ezzel zártuk az évadot. Kevés
szü
net után újult erővel indult
a csapat, készülve a követ
kező
versenyekre, a Kalocsai karikázó
friss és mars tanulásával.
A sok munka mellett a meghatottság pillanatait is együtt éltük
át, hiszen két tán
cosunk, Fűtő
Tiborné és Mucza Andrásné töltötte a 80. születésnapját. Kívánok nekik még nagyon sok boldog
éveket. Isten éltesse őket sokáig!
Időközben beneveztünk egy Országos Nyug
díjas KI-MIT-TUD?-ra,
mely 3 fordulós. Így aztán gőzerővel készülünk az elsőre, az elő

döntőre, mely 2017. 04. 01-én lesz
Egerben. Reményeink szerint szeretnénk eljutni a középdöntőre
és végül a döntőre is. Közben lassan összeáll a Kalocsai is, mellyel
a júliusi VIIII. Országos Senior
Táncfesztiválra készülünk. Talán
néhány szót szólhatok egyéni
sikereimről is. Számomra igen
nagy öröm, és hatalmas siker,
hogy szeptember óta a Debreceni Népi Együttes tagjává váltam.
Nagy boldogság számomra, hogy
egy ilyen együttesben tanulha
tok és tudásomat átadhatom
szép korú táncosainknak!
Remélem, a fiatalokat is megfer
tőzi a néptánc, látva az idősebb
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korosztály lelkesedését, mint engem a kezdettől, óvodás korom
tól fogva. Célom továbbra is a
tánccsoport fenn- és összetartása, a csapatba minél több új tag
invitálása a szép korúak és felnőttek köréből, a tagok számára
új táncok tanítása. Ezzel párhuzamosan pedig versenyeken tör
ténő részvétel és eredményes
helytállás megteremtése. A néptánc művelése egy életérzés,
nincs korhoz kötve, el lehet kez
deni fiatalon és szép korban is, és
ezzel pedig a hagyományainkat
lehet ápolni és büszkén viselni.
Tóth Melinda
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A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Délelőtt folyamán önkéntesek segítségével főzzük az 500 adag
babgulyást, mely ingyenesen kerül kiosztásra vendégeink között.
08.00
13.00
13.15
13.30

14.00

Programok:
14.35

Köszöntőt mond:
Közös főzés, a lakosság segítségével
Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter
Megnyitó
és Koczúrné Tóth Ibolya polgármester
Közös ebéd elfogyasztása
14:45
Tápiómente táncegyüttes műsora, Nagykáta
Műsort adnak: Tiszaszentimrei Napsugár Óvoda,
15.00
Szabó Ádám a színpadon
Általános iskola modern tánc csoportja,
16:00
Csocsesz mulatós műsora
Margaréta Népdal kör, Őszi Napfény
17.30
Tombolahúzás
tánccsoport, Tiszaszentimrei zumba csoport
19.00-01 HappyCentrum együttes - utcabál
Dér Heni műsora
A rendezvényen megtekinthetőek és kóstolhatóak lesznek Hungarikumok-magyar értékek.
Ingyenes ugrálóvár várja a gyermekeket 13.00- 17.00 óráig.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Tisztelt Lakosság!
Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a „Tiszta udvar, rendes ház” elismerő cím alapításáról
és adományozásáról szóló 12/2015. (XI.16.) önkormányzati
rendeletében megjelölt célok érdekében

„Tiszta udvar, rendes ház”
pályázatot hirdet.

A határidők a következőképpen alakulnak:
A pályázatot a jelentkezési lapon kell benyújtani április 30-ig
a Tiszaszentimrei Közös Önkormányzati Hivatalba, Tiszaszentimre Község Polgármesteréhez címezve személyesen,
vagy postai úton (5322. Tiszaszentimre, Hősök tere 7.)
Az elismerő címek adományozásáról a Képviselő-testület dönt
az ideiglenes bizottság javaslata alapján legkésőbb június 30-ig.
A pályázatok eredményét közzé kell tenni az Önkormányzat honlapján,
valamint a hivatalos hirdetőtábláján (5322. Tiszaszentimre, Hősök tere 7.).
Az elnyert elismerő címek a képviselő-testület döntését követően,
ünnepélyes keretek között, a képviselő-testület által meghatározott időpontban kerülnek átadásra.

Kérjük, hogy pályázzon a cím elnyerésére, ha az ingatlanán található lakóház, egyéb épület, kert, udvar megjelenésében harmonikusan,
esztétikusan illeszkedik a környezetéhez, és megfelel az önkormányzatnak a „Tiszta udvar, rendes ház” elismerő cím alapításáról és
adományozásáról szóló 12/2015. (XI.16.) önkormányzati rendeletében foglaltaknak.

A „Tiszta udvar, rendes ház” elismerő címet évente legfeljebb 5 pályázó nyerheti el.
Az elismerés formája a „Tiszta udvar, rendes ház” feliratú, az adományozás évét tartalmazó, 15 cm x 30 cm nagyságú,
a település címerét ábrázoló, falra szerelhető tűzzománc tábla; valamint nettó 30.000.-Ft egyszeri díjazás.
A „Tiszta udvar, rendes ház” pályázati felhívás, a „Tiszta udvar, rendes ház” elismerő cím alapításáról és adományozásáról szóló
12/2015.(XI.15.) önkormányzati rendelet, valamint a jelentkezési lap megtalálható az önkormányzat honlapján (www.tiszaszentimre.hu)
és a Hivatal hirdetőtábláján (5322. Tiszaszentimre, Hősök tere 7.), valamint Újszentgyörgyön a Tanyagondnokságon.
Jelentkezési lap a Hivatal titkárságán és a Tanyagondnokságon is igényelhető.
További információért a jegyzőnél lehet érdeklődni.

