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Önkormányzat hírei
Tisztelt Tiszaszentimreiek és Újszentgyörgyiek!
Az elmúlt három hónap önkor
mányzati eseményeiről szá
mo
lok be Önöknek.
Átadás előtt áll a gyönyörűen
fel
újított gyermekétkező, vala
mint készítjük elő a nyertes pá
lyázataink megvalósítását.
Fontosak a megújult intéz
mé
nyek, de fontosabb az azt hasz
náló emberek biztonsága. Ebben
az évben az önkormányzat anya
gi helyzete lehetővé tette, hogy
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az előző évekhez képest több tá
mogatást adjunk.
Egyéb települési támogatás ke
retében a tanévkezdés segíté
sére azon családoknak, akiknek
gyermeke óvodai nevelésben ré
sze
sül gyermekenként 5.000 Ft,
azon családoknak pedig akiknek
gyermeke általános iskolai vagy
középiskolai oktatásban vesz
részt gyermeken
ként 10.000 Ft
támogatást tudtunk adni. Azok
is részesültek ebből a támogatás
ból, akik más településre íratták
gyermekeiket óvodába, iskolá
ba, mert önkormányzatunk úgy
gondolja, hogy ők is a mi közös
ségünk tagjai.
Meg tudtuk tenni, mert önkor
mányzatunk anyagi helyzete sta
bil, 2006 óta először nem kellett
be
adnunk pályázatot működési
kiadásaink támogatására.
Köszönhető ez az elmúlt 11 év
szigorú gazdálkodásának, a megszorító intézkedéseknek, a sajná
latos létszám leépítéseknek.
Köszönhető a sikeres pályázatoknak, energetikai korszerűsítéseknek, kazánprogramnak, napelemek elhelyezésének, melyek eredményeként jelentősen csökken
tek az önkormányzat kia
dásai.
Köszönhető a növekvő állami támogatásoknak, melyeket a köteSzentimre
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lező feladatokra kapunk, illetve
az igen jelentősen megnö
ve
ke
dett szociális keretnek.
Önkormányzatunk vállalkozási tevékenysége is jól alakult. Műkö
dik a paprikaőrlő üzem, a meg
termelt terményeket értékesíteni
tudjuk, megnyitottuk az önkor
mányzati boltot.
Ezért gondoltam úgy, hogy jelen
legi anyagi helyzetünkben lakhatási támogatást azok is kap

hassanak, akik pár száz, il
let
ve
pár ezer Ft miatt mindig kiesnek
a lakhatási támogatásokból. Minden tiszaszentimrei és újszentgyörgyi lakos, aki december 31-ig betölti a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt, egyszeri 10.000 Ft-os
eseti lakhatási támogatásban ré
szesül, ha erre igényt tart.
A jegyző asszony által elkészített
rendelet-tervezetet támogatta a
képviselő-testület, mert azt sze
retnénk, ha velünk együtt örül
nének az eredményeknek.
Ez a támogatás egyelőre 2017.
évre szól. Ígérem, hogy mindent
megteszek azért, hogy jövőre is
eredményes évet zárjunk, de ez
sok mindentől függ, kiemelten a
három leglényegesebb dologtól:
a vállalkozásainktól (pl. paprika
őrlő), az állami normatíváktól és
a rendelkezésre álló szociális ke-

r ettől. 2017.10.17-én megkezd
tük a liliomok ültetését a Fő út
két oldalán.
Köszönjük még egyszer az ado
mányt, melyből a hagymákat vá

sároltuk. Mivel ez nem lesz elég,
a lakossághoz fordultunk, hogy
aki ritkítja a kertjében a liliomot
támogassa faluszépítő prog
ra
munkat.

Örömmel tapasztaltuk, mennyi
en siettek a segítségünkre.
Koczúrné Tóth Ibolya
polgármester

Tiszaszentimre községért díj
Ez év augusztus 22-én került sor a „Tiszaszentimre községért” díj ünnepélyes átadására.
A három kitüntetettnek, ezúton is kívánunk jó egészséget, hosszú, boldog, tartalmas nyugdíjas éveket.
Koczúrné Tóth Ibolya
Polgármester
5322. Tiszaszentimre
Széchenyi út 4.

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete
5322. Tiszaszentimre
Hősök tere 7.

Tárgy: felterjesztés „Tiszaszentimre községért” díjra
Tisztelt Cím!
Tisztelettel javaslom a Képviselő-testületnek a „Tiszaszentimre községért” kitüntetésre Sóskuti Gábort,
Szivák Gyulánét és Végh Zsuzsannát.
Tiszaszentimrén a lakosság közel 30%-a tagja valamilyen civil szervezetnek, egyesületnek. A község
közösségi életének éltetői ezek a szervezetek, az önkormányzat céljainak megvalósításában a legfőbb
támogatók. A közrend, közbiztonság védelme, a múlt örökségének megőrzése, átörökítése a jövő
számára, hagyo
mány
ápolás, új hagyományok kialakítása, kulturális, turisztikai célok megvalósítása,
településkép alakítása, rendezvények lebonyolítása a civil szervezetek aktív közreműködése nélkül nem
valósulnának meg. A három legnagyobb, legaktívabb civil szervezet vezetője, tagjai Sóskuti Gábor a
Polgárőr Egyesület szolgálatvezetője, Szivák Gyuláné a Nyugdíjas Egyesület elnöke, Végh Zsuzsanna a
Tiszaszentimréért Egyesület titkára. Mindhárman-egész életükben, jelenleg nyugdíjasként is- a település
közéletének aktív szereplői, segítői. Önként vállalt feladataik megvalósításában elhívatottak, azt a
közösség érdekében legjobb tudásuk szerint végzik.
Sóskuti Gábor (szül. Kunhegyes, 1948.01.28., an: Szabó Katalin, Tiszaszentimre, Kölcsey út 15.) Lassan
már két évtizede, 1998-tól a Polgárőr Egyesület alapításától kezdve aktívan részt vesz az egyesület
munkájában. 2011-től pedig már szolgálatvezetőként szervezi a szolgálatokat, az egyesület „motor
jaként” gondoskodik arról, hogy a polgárőrök rendezett ruházatban, időben szolgálatba álljanak,
felkészülten végezzék munkájukat a település lakói biztonsága érdekében. Köztiszteletben álló, meg
bízható, vállalt feladatait legjobb tudása szerint elvégzi, olykor szabadideje rovására is. Közösségi em
ber, a Nyugdíjas Egyesület igen aktív tagja, segítőkész mindenkivel szemben. A Margaréta Népdalkör
lelkes tagja, szólistája is. Példamutató, igen aktív nyugdíjas életet él. Az Egyesület eredményes munkáját
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Polgárőr Szövetség is elismerte, ebben neki is jelentős szerepe volt. A
polgárőrök munkájának is köszönhetően Tiszaszentimre vonatkozásában, minden idők legkedvezőbb
bűnügyi mutatóival zárta az évet a Tiszafüredi Rendőrkapitányság. Az önkormányzati feladatellátást
segítve, a Tiszaszentimrei Viziközmű társulatban küldötti szerepelt vállalt.
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Szivák Gyuláné (Báthori Julianna, szül. Tiszaszentimre, 1948.02.14., an: Potornai Eszter, Tiszaszentimre,
Kölcsey út 13.) 23 év óta tagja a 24 éve működő Tiszaszentimrei Nyugdíjas Egyesületnek. Első perctől
aktívan vállalt feladatokat az egyesületben. Nem lehetett tőle olyat kérni, amit elutasított volna. 2005
óta az egyesület elnöke. 12 éve lelkesen, saját problémáit is félre téve vezeti a Nyugdíjas Egyesületet.
Elnöki munkája során nagyon jó kapcsolatot alakított ki a környező és távolabbi települések nyugdíjas
klubjaival, egyesületeivel. E kapcsolatok alapján a baráti közösségek szívesen járnak rendezvényeikre,
ahogy ők is folyamatosan kapják meghívásaikat. Lelkes támogatója az egyesület és a település kultu
rális eseményeinek. Jó kapcsolatot épített ki a művelődési házzal, az iskolával, az óvodával. Mindig
lehet számítani rá. Ugyancsak 23 éve tagja a Margaréta népdalkörnek is. Amíg egészsége megengedte,
a tánccsoportnak és a színjátszóknak is aktív tagja volt. Egyesületen kívül is vállal feladatot, évek óta
rendszeresen részt vesz az Idősek Otthonában az érdekképviseleti fórum munkájában.
Mindig mindent szívvel, örömmel és teljes odaadással vállal és végez, amivel megbízzák, vagy amire
megkérik.
Végh Zsuzsanna (sz. Tiszaszentimre, 1952.03.06., an: Szűk Sára, Tiszaszentimre, Nyíl út 10/a.) 1970-től dol
gozik a településen. Valamennyi munkahelyén a közösségi élet aktív szervezője, mozgatója volt. 2011ben nyugdíjba vonult, de azóta is aktív közösségi életet él. 2004.10.12-től alapító tagja, titkára a Tiszasz
entimréért Egyesületnek. Éveken keresztül intézte az alvó egyesület ügyeit, minden ellenszolgáltatás
nélkül. Neki köszönhető, hogy az egyesület jogfolytonossága fennmaradt 2007-ig, az újraszerveződésig.
2006 óta a Szent Imre Milleniumi Emlékbizottság tagja. Legjobb képessége szerint a Kárpát-medence
Szent Imre herceg nevét viselő települések kapcsolatának erősítéséért fáradozik. Az önkormányzat
felkéréseit maradéktalanul teljesíti. 2009 óta elhivatott szervezője, vezetője a Faluháznak. Irányította a
lakosság körében végzett gyűjtőmunkát, jó gazdaként gondoskodik a házban összegyűjtött értékekről.
Készségesen áll rendelkezésére a Faluházat megtekintő érdeklődőknek.
2013. júliustól elfogadta az önkormányzat felkérését, és a Települési Értéktár Bizottság tagjaként tevé
kenyen vett részt az Értékeink, kincseink gyűjtemény összeállításában.
Sóskuti Gábort, Szivák Gyulánét és Végh Zsuzsannát, Tiszaszentimre község közösségi életének szer
ve
zéséért, a településért végzett több évtizedes önkéntes munkájukért javaslom a „Tiszaszentimre
községért” díjra.
Tiszaszentimre, 2017. június 21.
Koczúrné Tóth Ibolya
polgármester
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Őszi Folklór Fesztivál 2017.
A már hagyományos falunapunkról képes beszámolóval készültünk.
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A Református Egyházközség eseményei
Meghatározó változást hozott
Gyü
lekezetünk életében az,
hogy július 2-től újra van kánto
runk, Csipes Réka személyében.
Saj
nos hosszú évekig hiányol
nunk kellett az orgonamuzsikát
Is
tentiszteleteinkről. Ám most
új
ra megpezsdült a templomi
élet. Ráadásul Réka nem csak a
hang
szert szólaltatja meg hét
ről-hétre, hanem Klubosainkat
is, akik csodálatos egyházi ze
neműveket énekelnek nekünk a
különböző ünnepi alkalmakon.

lás szívvel köszönjük meg az ön
kén
tesek áldozatos segítségét,
akik gondoskodásukkal, hoz
zá
értésükkel, kreativitásukkal tet
ték még színesebbé, szeb
bé a
csemeték tábori napjait.

Nagy örömünkre ebben az évben Szeptember 5-én, a Reformáció
sok esküvő volt templomunkban, 500. évfordulójához közeledve,
s egyre többen hozzák el gyer egy színdarabbal kedveskedtünk
mekeiket is megkereszteltetni
hozzánk. Ezekre az alkalmakra
mindig hálás szívvel ké
szü
lünk,
hiszen ez azt mutatja, hogy az
Úr Isten élteti, gyarapítja Gyü
lekezetünket. Szeretettel várjuk
hát mindazokat, akik sze
ret

nék Isten áldását kérni életükre,
gyermekeik életére.
Augusztus 7-11-ig ebben az év
ben is megtartottuk napközis
Hittantáborunkat. Ezúton is há
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településünk óvodásainak és ál
talános iskolásainak, 6. osztályig,
Egyházközségünk ajándékaként.
A szegedi Cédrus Társulat szol
gált nálunk, “A herceg három
pró
bája” című előadással. Na
gyon tetszett a gyermekeknek és
a pedagógusoknak egyaránt.
Szeptember 17-én nálunk „szol
gált” a vándorútját járó Biblia,
mely a Reformáció 500. évfordu
lója alkalmából járja végig a Ti
szántúli Református Egyházke
rü
let minden gyülekezetét Va-

s árnapi Istentiszteletünk kere
tén belül hálát adtunk Istennek
azért, hogy anyanyelvünkön olvashatjuk Szent Igéjét, több rész
letet felolvastunk a vándor Bib
liából, Klubosaink ének és vers
szolgálatával tettük még ün

nepibbé az alkalmat, majd vé


gezetül a Bibliával együtt ván
dor
ló nagy könyvben, melybe
minden gyülekezet hagy néhány
gon
dolatot emlékül, mi is ott
hagytuk kézjegyünket.
Szeptember 29-én gyülekezeti
ki
rándulás keretén belül Kecs
kemétre látogattunk, ahol a Re
formátus Templomot, a Ráday
Múzeumot, a Cifra Palotát láto
gattuk meg, majd egy kiadós sé
tát tettünk a Kecskeméti Arbo
rétumban. Hazafelé jövet pedig

megálltunk a Martfűi Reformá
tus Templomnál is. Csodálatos jó
időnk volt, nagyon jól éreztük
magunkat!
Szeptembertől újra beindítottuk
szá
mos alkalmunkat. Ebben az
évben is megkezdődött a gyerme
kek és felnőttek konfirmációs
oktatása, újra elkezdődtek a Lelki
fröccs alkalmak, Bibliaórák,
Dia
kóniai megbeszélések, vala
mint Kreatív Műhelyünk foglal
kozásai. Ezen alkalmak időpont

jai mindig kihirdetésre kerülnek
vasárnaponként, a 10 óra
kor
kez
dődő Istentiszteleten, ezen
kív
ül programjainkról mindig
friss értesítést adunk az Egyház
község facebook oldalán, mely
re „Tiszaszentimrei Református
Egyházközség” né
ven le
het rá
találni.
Október 29-én hálaadó Istentisz
telet keretén belül fogjuk meg
kö
szönni az Úr Istennek, hogy
az elmúlt 10 évben megáldotta
Gyülekezetünket. Er
re az alka
lomra várjuk szeretettel minda
zokat, akik velünk együtt hálás
szívvel gondol
nak vissza az el
múlt 10 évre.
Meg
kezdtük a készülődést az
adventi, karácsonyi alkalmakra,
ezek pontos időpontjairól a ké
sőbbiekben leszünk híradással.
Bármilyen kérdés esetén elérhe
tőek vagyunk munkaidőben sze
mélyesen a Sport út 4. szám alat
ti Lelkészi Hivatalban, valamint a
06308665105-ös telefonszámon.
Fodor-Csipes Anikó
lelkész

Mindenszentek: hideg őszbolyg a szellem fázva,
fázó népség temetőz sírokon gyertyázva.
Jaj az év temető, mindennap egy holt,
minden napra minden éj ráírja, hogy: Volt.
(Babits Mihály)

A közelgő halottak napja alkalmából emlékezzünk
hozzátartozóinkra, szeretteinkre, barátainkra, és jó ismerőseinkre.
Koczúrné Tóth Ibolya
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Ünnepelünk!
Milyen különös és szép egybe
esés, Isteni ajándék! Az idén ünnepeljük a Reformáció 500. év
fordulóját. Ezzel egy időben pe
dig lelkészházaspárunk papi pá
lyán töltött jubileumát is.
2017. október 29-én hálaadó is
tentiszteletet tartunk a reformá
tus templomban, abból az alka
lom
ból, hogy lelkészünk, Nt.
Fodor-Csipes Anikó 10 éve került
egyházközségünk élére, s az el
múlt 10 évben számtalan módon
megélhettük Isten áldását a gyü
lekezetben.
Lelkésznőnknek nem volt könynyű dolga! Hiszen egy pangó,
szét
zilálódott életű, a 90-es
évek
ben missziós gyülekezetté
visszaminősített gyülekezetben
kel
lett megkezdenie papi te
vé
kenységét.
„Ne a régi dolgokat emlegessé
tek, ne a múltakon tűnődjetek!
Mert én újat cselekszem”
(Ézs 43,18-19)
Bizonyára ezek a gondolatok
ve
zérelték, amikor hozzáfogott
egyházközségünk életének újra
építéséhez, megújításához!
Hogy ezt az Istentől kapott fela
datot jól végzi, mi sem bizonyítja
jobban, mint hogy 6 évvel ezelőtt
visszakapta gyülekezetünk az
anyaegyházközség rangot.
Szinte ezzel egy időben kötött
há
zasságot Nt. Fodor Gusztáv
lelkész úrral, akiben nemcsak hű
séges társat, majd gyermekének
apját találta meg, de lelkes, el
kötelezett segítőt is hivatásának
gyakorlásához.
Férje -az időközben egyházi
fenn
tartásúvá lett-, Szociális El
látó Rendszer lelkészigazgatója,

8

és a testvér gyülekezetünk, Ti
szaderzs lelkipásztora. A derzsi
templomban 2017. október 8-án
bensőséges istentiszteleten em
lékeztünk meg abból az alka
lomból, hogy immár 20 évet töl
tött a református egyházban,
Isten szolgálatában.
„Ha jó a fa, jó a gyümölcse is, ha
rossz a fa rossz a gyümölcse is.
Mert gyümölcséről lehet megismerni a fát”
(Mt 12,33)
A mi lelkész házaspárunk két jó
fa!
Tele vannak lelkes ötletekkel,
hogy olyan alkalmakat teremt
se
nek, ahol örömmel és sze
re
tetben lehetünk együtt a temp
lom falain belül és kívül is. Teszik
mindezt emberséges, egyenes,
becsületes jellemmel, is
teni lel
külettel, és nem utolsó sorban jó
humorral.
Magukévá tették Péter apostol
tanítását, miszerint: „legeltes
sétek az Istennek köztetek levő
nyáját, gondot viselvén arra nem
kényszerítésből, ha
nem öröm
mel; sem nem rút nyerészkedés
ből, hanem jóindulattal; sem
nem úgy, hogy uralkodjatok a
nyájon, hanem mint példaképei
a nyájnak”
A teljesség igénye nélkül hadd
em
lítsek meg néhány példát
mun
kásságukból, amit Isten di
cső
ségére Tiszaszentimre és Új
szentgyörgy, valamint Tiszaderzs
hírnevének öregbítéséért végez
nek.
Nézzük először az objektív kö
rülményeket:
• Mind három településen fel
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újításra került a templom – pá
lyázati forrásokból, Újszent
györgyön az Önkormányzat
közreműködésével.
• Felújításra kerültek a parókiák
– pályázati forrásokból, holland
támogatásokból, önkormány
za
ti közreműködéssel és ön
e
rőből.
• Az Idősek Otthona is megszé
pült (fűtés korszerűsítés, bur
ko
lat csere, bútorzat csere) –
pá
lyázati forrásokból, holland
támogatásból.
• Tavaly került sor a kis kápolna
kialakítására is – holland támo
gatásból, Önkormányzati hoz
zájárulással.
Tiszaszentimre: Egyházi pecsétes
téglák múzeuma, gyülekezet történeti kiállítás.
Tiszaderzs: Biblia múzeum.

Lényeges lehet, hogy milyen kö
rülmények, feltételek mellett fo
lyik e munka, de ha azt nem töl
tik fel tartalommal, nem sokat ér
az egész.
A lélek és az elme építő munkája
végtelen türelmet igényel.
A szubjektív körülmények közül
vegyük először a gyülekezeti al
kalmakat.
Vasárnapi istentiszteletek:
• Tiszaderzs 8:30
• Tiszaszentimre 10:00
• Tiszaszentimre Idősek
Otthona 11:00
• Újszentgyörgy minden hónap
első vasárnapja
Örömmel állapíthatjuk meg, hogy
a tíz évvel ezelőttihez ké
pest,
megsokszorozódott az istentisz
teletek látogatottsága. A temp
lomi esküvők és keresztelők szá
ma is szépen gyarapodik.
Lelkifröccsök: megreformált Bib
lia órák, hangulatos, bensőséges
légkörben 5 csoport működik.
• idősek nappali klubjában szer
dánként
• Tiszaderzsen kéthetente, ked
den
• Tiszaszentimrén újra kétheten
te, kedden
• Újszentgyörgyön- kéthetente,
hétfőn
• gyermek lelkifröccs
• Van hagyományos Bibliaóra is
a parókián.
Rendszeres hittanoktatás kb. 100
gyermek részére, Tiszaszentim
rén és Tiszaderzsen is. A hittanra
járó gyermekek számára minden
augusztusban egy hetes hittan
tábor remek programokkal. Kie
melkedő az anyák napi, a szent
esti és tanévzáró rendez
vény
templomunkban az ő részvéte

lükkel.Konfirmálóink is vannak
minden évben, felnőttek és gye
rekek is.
Működik a diakóniai szolgálat,
az idős, beteg egyháztagok láto
gatása.
Gyülekezeti alkalmainkon kívüli
rendszeres rendezvényeink:
• Négyhetes Adventi rendezvény
so
rozat – a Református Szo
ci
ális Szolgáltató Központ
munkatársaival, az Önkor
mányzattal és sok önkéntessel.
• A Levendula fesztiválra nagy
örömünkre, sokan jönnek el a
tiszaszentimrei lako
sok közül
is, de más községekből is van
nak érdeklődők szép számmal.
• A nevelőcsaládoknak rendezett
Családi Nap is hagyománnyá
vált.
• A Bibliaismereti vetélkedőnkre
az idén még Martfűről is eljöt
tek.
• Ugyancsak felemelő érzéssel
tölthet el minden résztvevőt az
évenkénti zsoltáréneklő és is
tenes versek „KI -Mit - Tud”-ja
• Heti rendszerességgel történik
a Kreatív Műhely összejövete
le, ahol ízléses dísztárgyakat
készítünk az ünnepekre.
• Hetente gyűlik össze a Klubos
Énekkar, hogy szép énekeket
tanulva színesítsük kiemelt al
kalmainkat.
Hogy ilyen sokrétű és aktív egy
házi életünk van, elsősorban lel
készeinknek köszönhető.
Ők azt mondanák: Istené legyen
a dicsőség! Úgy legyen!
Szólnom kell még arról, hogy
mennyire fogadta be őket Tisza
szentimre lakossága.
Úgy gondolom, és azt tapaszta
lom, hogy döntő többségében
nagy
ra értékelik a református

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

egy
házért és ezentúl a kö
zös
ségért végzett munkájukat. Mi,
aktív egyház tagok, presbiterek
szeretettel támogatjuk őket, de
a szociális intézmény szinte val
amennyi dolgozója kiveszi részét
egy-egy közösségi szintű rendez
vény lebonyolításában. Hálás kö
szönet érte.
Fontos továbbá megemlíteni,
hogy Önkormányzatunk is min
dig segítő szándékkal fordul
Egyházközségünk felé, és a lel
készeink mindig bizalommal for
dulhatnak Polgármester asszony
hoz.
Az eltelt évek alatt módomban
állt megismerni nt. Fodor-Csipes
Anikót és nt. Fodor Gusztáv lel
készeinket.
Meggyőződésem lett, hogy ők
nem csak szóval, de cselekedet
tel is szeretnek! Ők Isten szere
tetét mások felé az öröm, béke,
türelem, jóság, kedvesség sugár
zásával fejezik ki.
Megtanulhatjuk Tőlük, mindanynyi
óknak szívére helyezve: „Tu
datosan forduljunk örömteli
gondolatokkal
embertársaink
felé, mert ahogyan a mi hozzáál
lásunk változik, kapcsolataink is
egyre jobbak lesznek.”
(Joyce Meyer)
Az elkövetkező időszakra kívá
nok nekik jó egészséget, hogy
tö
retlenül folytathassák önzet
len munkájukat a református
egy
ház megújításában, Isten
szolgálatában!
Isten gazdag áldása kísérje Őket!
a presbitérium, a gyülekezet nevében:
Doma Julianna
gondnok
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Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás

Idén 3. alkalommal szervezte
meg a Belügyminisztérium, Bu
da
pesten a Vajdahunyad Vá
rában az Országos Közfoglal
koztatási Kiállítást, melyen első
alkalommal mutatkozhatott be
településünk.
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A rendezvény egy Nemzetközi
Közfoglalkoztatási Konferenciá
val kezdődött, majd 2 napon át
több mint 130 kiállító közfoglal
koztatási programban résztvevő
önkormányzat kiállításával foly
tatódott a program sorozat.

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

Tiszaszentimre Községi Ön
kor
mányzat a helyben megtermelt
zöldségféléit, (vöröshagyma, fokhagyma, káposztafélék, leves
zöldségek,) értékteremtő tevé
kenységeit, valamint az általuk
készített termékeiket (kézzel
készített házi tészták), és a helyi
termékek kóstoltatásával volt
jelen a rendezvényen.
E rendezvény lehetőséget, be
mutatkozást, és piacon való
megjelenést is biztosított a Tisza
szentimrei Fűszerpaprika Manu
faktúra Nonprofit KFT részére.
E rendezvény is - közösségfor
má
ló hatású, élhetőbbé, lak
ha
tóbbá teszi a települést, nö
veli
a lakosság szubjektív biztonság
érzetét.
Domokosné
Bari Ildikó

Tanévkezdés a Tiszaszentimrei
Vasvári Pál Általános Iskolában
2017. szeptember 1-jén ismét
elindult egy tanév iskolánkban.
Minden tanév különleges, de ez
a mostani talán mégis különle
ge
sebb, mint a többi. Hiszen
2017. szeptember 1-től iskolánk
ön
álló iskolaként működik to
vább Tiszaszentimrei Vasvári Pál
Általános Iskola néven.
Ahogy áttekintettem a tanév ed
digi napjait, el kell, hogy mond
jam, eddig nem voltak esemény
telen heteink az iskolában.
Rövid összefoglaló az eddigi kie
melt eseményeinkről:
• 2017. szeptember 1-jén 8 óra
kor került sor a tanévnyitó ün
nepségünkre. A 2. osztályosok,
néhány nagyobb gyereket is
segítségül hívva köszöntötték
az új tanévet. a felkészülésben
a tanító nénik: Tóth Anita és
Vincze Zsoltné segítették őket.
• Szeptember első két hetében
sor került az osztályok szülői
értekezleteire, ahol az osztály
főnökök tájékoztatták a szülő
ket az iskola éves terveiről.
• Szeptember 15-én csatlakoztunk
a VII. alkalommal megrendezett
TeSzedd!- Önkénte
sen a tisz
ta Magyarországért akcióhoz.
Ebben a Takarítási Világnap kö
ré szerveződött a program.

Az iskola osztályai a szülők bevo
násával feljárták a falut, s tették
szebbé környezetünket.
• Szeptember 16-án a Falunapon
játékos sport vetélkedőt szer
veztünk a gyerekek számára.
• Szeptember 29-én 3. osztály
előadásában megismerhettük
a Mihány napi néphagyo
má
nyainkat.
• A Népmese világnapja alkal
mából is feladat elé állítottuk a
diákokat. Mind az alsó, mind a
felső tagozatos tanulók csapat
verseny keretében kalandoz
hattak a mesék világában.
Ebből az alkalomból rajzpályáza
tot is hirdettünk, melyre sok igé
nyes pályamunka érkezett.
• Október 2-án a zene világnap
ja alkalmából a felső tagozatos
gyerekek meglepetéssel ké

szül
tek az alsó tagozatosok
számára. Néhány népdal éne
keltek nekik illetve néhány 8.
osztályos lány néptánccal is ké
szült erre az alkalomra.
• Október 4-én az állatok világ
napjára ismét rajz pályázaton
mutathatták meg tehetségü
ket tanulóink.

A rajzpályázatokra készült mun
kákat kiállítjuk iskolánk folyosó
ján, így megtekinthetik a gyere
kek egymás munkáját is.
• Október 6-án a 6. osztály meg
emlékezéssel készült az Aradi
vértanúk napjára.
• Október 13-án eljött a várva
várt Őszi kirándulás, melyet
min
den évben nagy izgalom
mal várnak a gyerekek. Ebben
a tanévben Felsőtárkány volt
az úti cél. Reggel 3 busszal
in
dult útnak az iskola, hogy
egy élmény dús napot töltsön
együtt.
A kirándulás megszervezésére
A tiszaszentimrei gyermekekért
ala
pítványtól kaptunk 250.000
Ft-ot, melyet a helyi Önkormány
zat pályázatán nyert el az alapít
vány.
Számos tervünk van még a tanév
hátra lévő részére is. Sok prog
ra
mot tartogatunk a gyerekek
számára, de nekünk feladatunk
az is, hogy oktassuk és neveljük
a ránk bízott diákokat.
Tóthné Vizi Krisztina
intézményvezető

ANYAKÖNYVI HÍREK
ELHalálozás:
Bekecs Gyula (1928)

2017. 05. 20.

Kanál Ilona (1947)

Mátyus Dániel (1963)

2017. 07. 06.

Házasságkötés:

Ritter Lászlóné Pigler Margit (1942)

2017. 07. 30.

Szabó Zsolt és Kabai Nikoletta

2017. 07. 15.

Hidvégi Lajos László (1971)

2017. 08. 19.

Szikszai Imre István és Balogh Natália

2017. 08. 26.

Vincze Jánosné Dankó Irma (1944)

2017. 08. 25.

Kovács Imre és Hajnal Viktória

2017. 09. 23.

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

2017. 08. 08.
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Az óvoda kezdés „nehézségei”
Mi lesz vele nélkülem? Csak ez
jár a fejedben? Vagy talán az
is, hogy mi lesz veled nélküle?
Ho
gyan történhet meg könny
edén az elválás, amikor benned
is annyi érzelem kavarog? Lehet,
hogy sírsz is, persze igyekszel tar
tani magad előtte, hogy ne lás
sa. Mert szeretnéd, hogy neki ne
legyen nehéz, hiszen mindennél
jobban szereted. Ezek a dolgok
jár
nak a szülők fejében óvoda
kezdéskor, de ez természetes!
Nehéz lehet, hogy valóban bíz
zon a szülő abban, hogy ott vi
gyáznak rá, gondoskodnak róla,
talál barátokat, jól érzi magát.
Pe
dig a gyerekeknek erre van
szüksége, hogy ő is bízni tudjon!
Ha a szülő bízik, ő is fog! Ha a
szülő retteg, ő is retteg. Mindegy
mit mutat a szülő, a gyermek azt
érzékeli, ami belül van!
Vegyes csoportban dolgozunk
ahol nagyok mellé jönnek a picik.
Na
gyon figyelünk rájuk, igyek
szünk őket megismerni, ölelget
jük, vigasztaljuk őket, bizalmat

építünk. Védjük őket ha kell, és
segítünk nekik mindenben, kü
lönösen, ha nehézséget okoz ne
kik valamiért az elválás. Amikor
azt kérjük, gyorsan búcsúzzon el
a szülő, nem azért tesszük, mert
kegyetlenek vagyunk… hanem
mert tudjuk az esetek 97%-ában,
ahogy elmegy a szülő a gyerme
kek már ön
feledten játszanak.
Tudom, hogy jó vele, tudom,
hogy nehéz az elválás, de higy
jük el – azzal szeretjük őt a leg
jobban, ha hagyjuk menni. Mert
mennie kell. Be kell teljesítenie a
maga útját. Ha magunkhoz köt
jük, azzal gúzsba kötjük. Enged
jük el, szeressük és bízzunk ben
ne, hogy meg
találja a helyét!
Bízzanak bennünk, óvónőkben!
Vi
gyá
zunk rájuk, és gondosko
dunk róluk. A gyermekek most
viszik ki a világba mindazt, amit
tanítottak nekik, legyenek büsz
kék rájuk, kívánjanak nekik cso
dás napot, és hagyják, hogy va
lóban megéljék.
A beszoktatás idén is együtt zaj

lott egy szintén izgalmas ese
ménnyel! A Nyuszi csoportos
gyermekek Tűztánccal készültek a
Falunapra! Fáradhatatlanul próbáltak, kitartóan gyakoroltak
még a kisebbek is! Nagy dícsére
tet és egy- egy táblacsokit is kap
tak a kistáncosok elisme
ré
sül!
Köszönjük szépen!
És ezúton is szeretnénk megkö
szönni a Szülőknek az együttmű
ködésüket!
Túl vagyunk az első szülői értekezletünkön is, ahol felvetődött töb
bek között, hogy az óvodai cso
portok létrehozhatnának a szülők
részére egy online oldalt! A zárt-
rendszer keretében híreket, fényképeket, élményeket oszthatnánk
meg a gyerekekről, az óvodáról!
A szülők maximálisan támogat
ták az ötletet és meg szavazták!
Mindhárom csoport oldala meg
nyílt és jól működik! Reméljük
továbbra is hasznosnak bizonyul!
Örömteli évkezdést kívánok!
Ilyésné Fekécs Anikó

Idősnapi köszöntő
Immár hagyománynak is nevez
hetjük az október második hetében megrendezésre kerülő Idő
sek napi zenés estet. Önkormányzatunk ebben az évben Karcagi
Nagy Zoltán és Andy műsorával
kedveskedett településünk szép
korú lakóinak. Koczúrné Tóth
Ibolya polgármester asszony kö
szöntőjét idézzük.

Tisztelt Jelenlévők! Hölgyeim és
Uraim! Kedves Szépkorúak!
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Önkormányzatunk nevében, nagy
tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket az Idősek Nap
ja
alkalmából rendezett megemlé
kezésünkön.
1991-ben október 1-jét jelölte ki
az Egyesült Nemzetek Szervezete
az Idősek Világnapjának. A demográfiai adatok szerint jelenleg a Földön körülbelül hatszázmillióra tehető az idősek száma,
az elkövetkező húsz évben pedig
számuk megkétszereződik.

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

Magyarországon minden ötödik
ember időskorúnak számít, vagyis
már betöltötte a hatvanadik életévet.
Az Idősek Napja ezért soha nem
lehet csak egynapos ünnep!
Nekünk az idősek megbecsülését,
a velük való törődést szívünkből
fa
kadó kötelességünknek kell
tar
tanunk egész életünk so
rán,
nemcsak egyetlen napon. És minden minőségünkben: gyerekként,
szülőkként, nagyszülőkként, szak-

emberként, közemberként egy
aránt. A sorrendet nem szabad
megfordítani, mert a szeretet
ezt követeli.
Az idősekhez való viszonyulásunk
mércéje a szeretetünknek: a csa
ládban és a közösségekben.
Sütő András gondolatát idézve:
„Önmagát becsüli meg minden
nemzedék azáltal, hogy tudomásul
veszi: a világ nem vele kezdődött.”
A mi jelenünkben elődeink élete,
munkája, fáradsága van benne,
úgy, ahogy az Önöké a gyermekeikében, az unokákéban.

Tisztelt Megjelentek!
A MA köszönettel tartozik, és mi
mindannyian köszönettel tartozunk azért, hogy verítékükkel,
könnyeikkel, szorgalmas mun
kájukkal, áldozattal a nehéz
időkben megteremtették és biz
tosították gyermekeinknek, uno
káinknak, hogy tanulhassanak,
dolgozhassanak, gyarapodhassanak, és nyomdokukba léphesse
nek.
Köszönjük, hogy küzdöttek ér
tünk, hogy vállalták mindazt,
amit a sors az önök korosztá
lyára mért. Az időseknek amúgy

is szembe kell nézniük azzal,
hogy csökken testi erejük, mun
kabíró képességük, elveszíthetik
egyes ké
pességeiket és gyak
rabban betegszenek meg. A fo
kozatosan kialakuló új élethely
zet szinte min
den idős embert
elgondolkodtat és megráz, mert
felhívja a figyelmet az emberi
korlátainak valóságára.
De az időskor egy nagyon fontos életszakasz, is ajándék annak, aki meg tudja élni annak
lé
nyegét. Ez a lényeg pedig,
hogy az kerül előtérbe, ami szá

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

mít, és ami igazán értékes, nem
pedig a látszat! A szeretni-tudás,
a türelem, a megértés művésze
tének birtokosai Önök, ezekhez
szükségesek a személyes kapcsolatok, a közösségek.
Köszönjük mindazokat az ér
té
keket, amelyeket Önök megőriz
tek és mindazt, amivel min
ket
felvérteznek és gazdagítanak!
Önkormányzatunk nevében kí
vá
nom, hogy akik szeretetben
élünk itt a Földön, Itt Tiszaszent
imrén és Újszentgyörgyön egy
kor majd együtt örvendez
hes
sünk a mennyben is.
Köszönöm hogy eljöttek. Karca
gi Nagy Zoltán műsorához kí
vá
nok Önkormányzatunk és a
magam nevében kellemes kikap
csolódást, jó szórakozást!
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„Nyár van, nyár van, kakukk szól már a
fák közt, kakukk, be szép a nyár!”
Nem panaszkodhattunk ezen a
nyá
ron, igazi melegben olykor
kánikulai hőségben volt részünk.
Jól van ez így, hiszen mikor le
gyen meleg, ha nem nyáron. Re
mél
jük, nem lesz böjtje télen!
Nézzük, hogyan is teltek Egyesü
letünk nyári – őszi napjai.
Esőmentes, kellemes szép, nyári
napra, kakasszóra ébredve kezd
tük a napot július havának 8.
napján! Miért is? Nos, e napon
került sor Egyesületünk 4. alka
lom
mal megrendezett „Kakas
pörkölt Főző Találkozójára„.
Már a reggeli órákban gyülekez
tek a résztvevő csapatok. Régi
ismerősökként üdvözölve egy
mást, majd egy – kettőre neki
fogtak az ügyes szakácsok és
kuk
táik segítségével a főzés
előkészületeihez. Nem telt bele
sok idő, s már lobogtak a lán
gok és hamarosan finom illatok
keringtek a levegőben. Közben
jóízűen csemegéztük a házi zsírral
megkent kenyereket, lila hagymával. Kicsi kis műsor is szó

ra
koztatta a jelenlévőket. Nagy kacagást váltott ki csapatunk vi

dám, nótás jelenete. Közben
fo
lyamatosan szólt az „élő ze
ne a „Madarasi Jancsika „se
gít
ségével. Mire megkondult a
déli harangszó, mindenkinek ott
mosolygott a bográcsában a lát
ványnak is remek Kakaspörkölt.
Az ízletes ebéd elköltése után,
meglepetésként Emmánk hely
ben készített - Csöröge fánkjával
- kínáltuk vendégcsapatain
kat
és persze magunkat is. Volt si
kere! Befejezésül minden részt
vevő csoport egy szép kis „ Ka
kast” és Emléklapot kapott. El
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ne felejtsem, volt tombola is,
sok nyereménnyel, már akinek.
Kö
szönjük mindenki segítségét,
támogatását, rendezvényünk si
kerében.
A nyár folyamán voltunk für
deni Berekfürdőn, nyugdíjas találkozón Tiszagyendán, Tiszader
zsen, Tiszaszőlősön, minden
hol
re
mek fogadtatásban volt ré
szünk, nagyon jól éreztük ma
gun
kat, sütöttünk szalonnát és
jó
kedvűen bolondoztunk klub
est
jeinken. Aztán, hipp-hopp
már itt is az ősz !
Ránk köszöntött a Hagyományos
Falunap, remek idővel. Jól sike
rültek az amatőr csoportok be
mutatkozásai, remek „hiva
tá
sos„ művészek szórakoztatták a
település lakóit, sőt sokan meg
látogattak bennünket más tele
pülésekről is . Idevonzotta őket a
jó műsor, és a kiváló „szentimrei
bab
gulyás” Az este csúcspontja
a „Republic” együttes élő nagy
koncertje, és az azt követő, éj
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szakába nyúló bál.
Szeptember 30-án került sor a
kétévenként megrendezésre ke
rülő, 11. „Vidám Művek Fesztivál
jára”. Érkező vendégeinket zsíros kenyérrel, lila hagymával fogadtuk, majd elkezdődött a műs
or. Öröm volt látni a szép ko
rúak kedves, izgalmakkal fű
szerezett műsor számait, s örömü

ket, amikor átvették az értékelő teamtől emléklapjaikat,
az egyesület ajándék tárgyát.
Köszönjük a team tagjainak kedves,bíztató szavait, mellyel kö
szöntötték a fellépőket, név szerint : Kalmárné Nagy Erzsébet,

Doma Julianna, Bekecs Istvánné.
Köszönjük! Délben került sor a
finom ebédre, mely sertéspörkölt
volt, tarhonyával, savanyúsággal,
és persze egy kis előitókával!
Ven
dégeink elégedetten és két
év múlva újra itt jelszóval búcsúz
kodtak a késő délutáni órákban.
Szólnék még arról, hogy Önkor
mányzatunk, és a Művelődési Ház

zeptember 26-án vendégül látta
a Margaréta Népdalkört, el
ismerve hosszú évek óta, a Falu
napokon és sok fele nyújtott mi
nőségi, a hagyományokat ápoló,
őrző tevékenységét, mellyel a
település, Tiszaszentimre jó hírét
viszik mindenfele.
K Ö S Z Ö N J Ü K !!!
Október 10-én, Önkormányza
tunk, Az Idősek Napja alkalmá
ból zenés műsorral kö
szön
tött

bennünket. A jókedvet már a fogadtatás is megala
poz
ta, hisz
vártak minket egy kis fo
ga
dó
itókával és frissen sült pogácsá
val. A vidám műsor da
lait, mi
a közönség, sokszor együtt éne
kel
tük az előadókkal, Kar
cagi
Nagy Zoltánnal és Andival. Kel
lemes este volt. Köszönjük a fi
gyelmességet!
Október 14-én, megtartotta egyesületünk a 2. féléves névnapokat

ünneplők rendezvényét. Meghí
vott barátainkkal, a kunhegye
si és abádszalóki klubosokkal
együtt köszöntöttük a névnapo
sainkat, finom ebéd – rántott
szelet, petrezselymes burgonya,
savanyúsággal – és vidám talp
alá való muzsikával. Elfeledve
minden kellemetlent, vidáman
roptuk a táncot estébe nyúlóan.

táncoltuk izzadásig magunkat.
Köszönöm minden Zumbistám
nak az eddig eltöltött éveket,
fantasztikus a csapat minden
egyes tagja, és remélem, még mi
nimum 4 évet ünnepelünk majd.
Úgy gondolom, hogy Zumbasz
tikus 4 évet tudhatunk magunk
mögött.

Köszönöm Koczúrné Tóth Ibolya
polgármester asszony támogatá
sát, a Művelődési Ház dolgozó
inak önzetlen munkáját, segítséget, Hajnalné Rózsika közreműködésével eljuttatott anyagi tá
mogatást, és a település irántunk
tanúsított szeretetét.
Kovács Ibolya

Mucza Andrásné

Születésnap
Minden év októbere a tiszaszen
timrei Zumba csoport szülinap
ja. Ebben az évben rendhagyó
módon ünnepeltük, megtartot
tuk a 4. Szülinapi Partynkat. Szá
mos oktatótársam részt vett az
eseményen, mellyel hihetetlen jó
bulihangulat kerekedett. Közel
80-an (1 évestől a 70 évesig ;-)
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Helyzetjelentés a futballcsapatunk
szerepléséről!
Nagy változások történtek foci
csa
patunk életében a nyár fo
lyamán. A tavalyi szezonban ki
tűzött célt, ami egyértelműen a
feljutás volt sikerült elérnünk.
A megyei II. osztályra való fel
készülést már egy jelentősen át
alakított, megerősített keret
tel
kezdtük meg.
Távozó játékosok: Fehér Flórián
(T
iszaszőlős), Trencsényi Ádám
(Kunhegyes).
Érkező játékosok: Németh János,
Kapás Dávid (Tiszafüred), Nagy
Ferenc, Rózsa Sándor (Nagyiván),
Papp János (Tiszaszőlős), Botos
László (Kunmadaras), Sárközi Ár
pád, Varga Viktor (Kunhegyes).
Vezetőedzői feladattal a vezető
ség Balla Attilát bízta meg erre
a szezonra. Rendkívül moti
vált,
ki
váló közösségformáló egyé
nisége a csapat szereplésére re
mélhetőleg nagy hatással lesz
a jövőben is. Az első edzőmér
kőzéstől eltekintve remekül si
került a nyári felkészülésünk,
nagy reményekkel vártuk az első
baj
noki fordu
lót. Sajnos hazai
pályán 1:0 vereséget szenved
tünk Kenderes csapata ellen. A
második fordulóban Tiszagyen
dára utaztunk, ahol remek mér
kőzésen balszerencsés döntetle

nt értünk el, pedig már 4:2-re is
vezettünk.
A harmadik fordulóban sikerült
megszereznünk első győzelmün
ket egy hihetetlen mérkőzésen,
ahol a második félidőben 10 főre
fogyatkozva győztünk 13:1-re! A
folytatásban következett egy Ci
bakházi 3:2-es vereség, ahol az
eredmény ellenére kiválóan ját
szott a csapatunk és tudtuk, hogy
ha így folytatjuk, jönnek majd az
eredmények is. Így is lett, hiszen
zsinórban 3 mérkőzést si
ke
rült
megnyernünk, Tiszajenőn pedig
egy 2:2-es döntetlent értünk el.
A legutóbbi meccsünkön, hazai
pályán a listavezető, még veret
len Kunhegyes csapatával ta
lál
koztunk. A 150 néző előtt
lejátszott kiváló hangulatú rang
a
dó színvonalas küzdelmet ho
zott, ahol a második félidőben
sikerült megszereznünk a veze
tést, de a vendégek egy percen
belül egyenlíteni tudtak, így ma
radt az igazságosnak mondható
döntetlen.
Jelenleg a 15 csapatos bajnokság
ban 5. helyen áll Tiszaszentimre:
4 győzelem, 3 döntetlen, 2 vere
ség, 35 rúgott, 16 kapott góllal.
Legjobb góllövőink: Nagy Ferenc
12 gól, Németh János 9 gól. Az

eredmény és a mutatott já
ték
biz
tató a jövőre nézve, sze
ret
nénk a pozíciónkat megtartani,
sőt még előrébb végezni a ta
bellán.
A jó szerepléshez és a nagyszerű
csapatszellem kialakításához na
gyon sok ember, edző, játékos,
szurkoló összefogására van szük
ség, köszönjük Nekik. Külön köszönjük polgármesterünk Koczúrné Tóth Ibolya anyagi, er
köl
csi
támogatását, amely lehetővé
teszi a tiszaszentimrei sportélet
fennmaradását. Sportegyesület
ünk elnökének, Nagy Ro
land
nak is óriási szerepe van a jelen
sikereiben, és az ő áldozatos, odaadó, szervező munkája biztosíték a jövőbeli sikeres szerepléshez. Köszönjük azon em
berek
munkáját, akik a labdarúgópá
lyánkat gondozzák, szerelése
inket hétről-hétre kimossák, és
hazai meccsek után finom vacso
rát főznek nekünk!
Edzőnk jelmondatát Henry Fordtól idézve: HA ÖSSZEJÖVÜNK, AZ
A KEZDET, HA ÖSSZETARTUNK
AZ A HALADÁS, HA ÖSSZEFO
GUNK, AZ A SIKER!!! HAJRÁ
SZENTIMRE!!!!!!!!!
Szőke Tibor csapatkapitány

Tisztelt Sportbarátok!
Mint már széles körben ismert, az aktuális adó
jogi szabályozás lehetővé teszi, hogy a cégek,
vállalkozások, társasági adójuk terhére támo
gatást nyújtsanak sportszervezetek részére.
A Tiszaszentimre KSE sportfejlesztési program
ját a Magyar Labdarúgó Szövetség támogatta,
ezáltal jogosult a vállalkozások által felaján
lott támogatás befogadására.
Ez a lehetőség a vállalkozások részére is előnyös,
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és segíti a tiszaszentimrei fiatalok sportolási le
hetőségeinek fejlesztését.
További kérdéseire szívesen válaszolok, vagy
felkeresem személyesen!
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Nagy Roland
Tel.: 06 30 883 8207
email: tiszaszentimrekse@gmail.com

