XII. évfolyam, 1. szám n 2016. április

Önkormányzat hírei
Tisztelt Tiszaszentimreiek és Újszentgyörgyiek!
Az elmúlt három hónap önkor
mányzati eseményeiről szá
mo
lok be Önöknek.
2016. 02. 15-én közmeghallgatással egybekötött testületi ülésén
fogadta el a képviselőtestület a
2016. évi költségvetési és pénzügyi tervét, a Magyar Köztársaság
2016.évi központi KöltségvetéséTartalomból
Az önkormányzat hírei.................................... 1-3.

ről szóló 2015. évi C. törvény alapján.
A közmeghallgatáson az önkor
mányzat pénzügyi helyzetéről
(pályázatok, fejleszté
sek, helyi
adóbevételek) is tájékoztatást
kaptak az érdeklődők.
Az előző évekhez hasonlóan az
ön
kormányzat anyagi helyzete
stabil, adótartozása nincs, a számlákat fizetni tudjuk.
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A 2016. évi költségvetésünket
311.337 eFt (311 millió 337 ezer
forint) költségvetési bevétellel,
333.486 eFt (333 millió 486 ezer
forint) költségvetési kiadással, valamint 22.149 eFt (22 millió 149
ezer forint) működési hiánnyal
terveztük.
A működési hiányt elő
ző évi
pénzmaradványból tudjuk pó
tolni.

- Óvoda
működéséhez
1,7 millió Ft
- Tanyagondnoki
szolgálathoz
2,8 millió Ft
- Családsegítő,
gyermekjóléti szolgálat
működéséhez
1,4 millió Ft
- Polgármesteri Hivatal
működéséhez 2,7 millió Ft-ot
kell hozzátenni.
A működési hiány másik fő oka,
hogy nincs jelentős bevétele az
önkormányzatnak.
2015-ben az összes helyi adóbe
vétel 43,6 millió Ft volt, ami két
szerese az előző éveknek. Ez a
számunkra jelentős adóbevétel a
szennyvízberuházásnak köszönhető.
A működési hiányunk e kétszeres
adóbevétel nélkül 42 millió Ft körül lenne.
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Kiadja: Tiszaszentimre Község Önkormányzata
Felelôs Kiadó: Koczúrné Tóth Ibolya polgármester
Szerkesztô Bizottság: Czinegéné Ladányi Julianna,
Kunné Végh Etelka
Email: tiszimreujsag@gmail.com
Tördelés: miminden

A működési hiány okai: A köte
lező feladatokra megítélt állami
normatíva nem fedezi a tényle
ges kiadásokat, az ön
kor
mány
zatnak kell kiegészíteni.
- Család -és nővédelmi
gondozáshoz
2,7 millió Ft
- Orvosi ügyelethez 3,8 millió Ft
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A fejlesztések fő célja továbbra is:
- A település és intézményeink
hosszú távú fenntarthatóságát
biztosító energia hatékonysá
got eredményező fejlesztések.
- Mezőgazdasági vállalkozásun
kat segítő fejlesztések.
- Turisztikai lehetőséget biztosí
tó fejlesztések.

Energia hatékonyságot segítő
fejlesztések:
- Napelemek és napkollektorok a
gyermekétkezőn (hűtő-fagyasztó kamra).
Mezőgazdaság:
- Paprikaőrlő manufaktúra építése, paprikaőrlemény előállítása, értékesítése, gyümölcsszárítás, értékesítés, bérdarálás. 51 millió Ft tá
mo
ga
tást
biztosít erre a Belügyminiszté
rium.
- Paprikaszárító építése a farmon önerőből, bontott anyagból lassan befejeződik.
- Gépműhely felújítása, bővíté
se, zöldség-gyümölcs, mirelit
feldolgozó céljából az önkor
mányzati konyha részére.

-	 Közösségi parkoló kialakítása
Tiszaszentimrén TOP keretében.
A 2015. évi közfoglalkoztatásról
A kistérségi startmunka minta
programot folytattuk 2015-ben
is, eredményes évet zártunk.
Belterületi közutak karbantartá
sa program keretében 20 fő foglalkoztatására nyílt lehetőség.
Az önkormányzat útjainak folyamatos karbantartása a fő cél a
balesetek megelőzése érdeké
ben.
Kritikus területek:
Tiszaszentimre községben: Ív út,
Petőfi út, Széchenyi út, Hajtó út.
Újszentgyörgy területén:
Hold út, Szabadság út, Mártírok
út, Homok út.
Tiszaszentimre és Újszentgyörgy
forgalmas és kritikus területein
megépült 2,7 km hosszú járda.
Zú
zottköves útalap kialakítása,
útalap pótlása, hengerezés, padkarendezés, továbbá a települések portalanított utjainak ká
tyúzása, szükség szerinti aszfalt
tal és zúzott kővel történő pótlása, több mint 3 km hosszon.
Javult a település infrastrukturális
ellátottsága, szinten tudtuk tartani az utak minőségét.
E program keretében vá
sá
rol
tunk: 2 db betonkeverőt, meleg
aszfaltot, sódert, cementet, zú
zott követ.

Turisztikai jellegű fejlesztések:
- Tisza-tavi templomok útján
projekt keretében, a Tiszaszentimrei Katolikus Templom fel
újítását tervezzük.
Egyéb fejlesztések:
-	 Gyermekétkező bővítése,
felújítása.
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Bio és megújuló energia felhasz
nálás program keretében 20 fő
foglalkoztatására nyílt lehe
tő
ség.
Az önkormányzat tulajdonában
lévő földterületen, több mint 2
ha-on történt császárfa telepítés, amely haszon -és tűzifaként

Szentimre
Egy falusi lap

is felhasználható lesz. Az ön
kormányzat
intézményeiben
lé
vő kazánok folyamatos üze
meltetése céljából a téli tüzelő
anyag előállítása is része volt a
programnak, amely maradékta
lanul megvalósult. A császárfa
telepítésén és gondozásán túl a
programban favágást, bálázását
és aprítékolást végeztek a dol
gozók. A program keretében 1
db MAKITA talajfúró, 1 db aggregátor, 1650 db császárfa cse
mete került megvásárlásra, vala
mint 2 db kutat fúratott az ön
kormányzat.
Mezőgazdaság program:
A kistérségi startmunka minta
program keretében 140 fő fog
lalkoztatására nyílt lehetőség.
Öt adminisztrátor, 15 szakmun
kás 15 állattenyésztő segédmun
kás, 8 brigádvezető, 97 növény
termesztő segédmunkás vett
részt a programban.
Növénytermesztés eredményei:
Tiszaszentimrén és Újszentgyör
gyön: 2,9 ha-on konyhakerti növényeket, 54,62 ha-on szán
tó
földi növényeket termesztettünk.
Fűszerpaprikát 2 ha-on termeltünk, 242 kg őrleményünk lett.
A konyha szükséglete 100 kg,
értéke 104.500.-Ft (önköltségi
áron számolva). Értékesíteni fogunk 142 kg.-ot, várható bevétel
426.000.-Ft.
Az önkormányzati konyha éves
zöldség -és gyümölcs szükségle
tét is biztosítani tudtuk.
Zöldségből és gyümölcsből 17537
kg termésünk lett. (fagyasztó
ban, konyhakészen és befőtt formájában a kamránkban van.
Összértéke: 686.412 Ft.

Szántóföldi növényeket
54,62 ha-on termesztettünk:
Megnevezés

Betakarított
termény
mennyisége

Sertés és tyúk állományunk
2016.02. 29.-i állapot szerint:
Megnevezés

Állomány (db)

Kismalac

37

Tritikálé

97,6 tonna

Hízó

25

Kukorica

30,9 tonna

Koca

8

Napraforgó

30,9 tonna

Süldő

19

Árpa

24,5 tonna

Tyúk

1193

A megtermelt tritikáléból 30 tonna lett értékesítve.
Értéke: 1.230.000.-Ft.

Az önkormányzati konyha éves
tojás, levestészta és sertéshús szükségletét biztosítani tudtuk.

Állattenyésztés:
Az állattenyésztésben 15 közfog
lalkoztatott dolgozott, ők gon-
dozták, ápolták a sertésállományt,
illetve a tyúkokat. Az állatelhul
lás minimális volt.

Tojástermelés a program
időtartalma alatt: 306525 db.
Konyhai felhasználás,
értékesítés 313855 db.
A konyhára bevitt száraztészta
értéke: 474.686.-Ft.

Bevételünk (tojás, levestészta)
értékesítésből: 8.660.585.-Ft.
A program keretében vá
sá
rol
tunk 1 db MTZ traktort, PEDROLELLO szivattyút, kézi szer
szá
mokat, vetőmagot, műtrágya és
növényvédő szereket.
A sertés- és tyúkállomány takarmányszükségletét megtermeltük.
Az önkormányzati konyha, éves
hús - sertés,- zöldség, - savanyúság, - befőtt,-, tojás és levestészta szükségletét biztosítottuk.
A megtermelt felesleg ér
té
ke
sítéséből származó bevétel csök
kentette az önkormányzat kia
dásait.
2015-ben a startmunkából 6.6
millió Ft. bevétele volt az ön
kormányzatnak, 2016-ban vár
ható: 23.827.212.-Ft.
Koczúrné Tóth Ibolya
polgármester

ANYAKÖNYVI HÍREK
ELHalálozás:
Balázs András (1927.)

2015.12.09.

Kanál Mihály (1923.)

2016.03.26.

Szűcs Andrásné (Szabó Julianna, 1930.)

2015.12.13.

Emődi László (1940.)

2016.04.01.

Lakatos András (1956.)

2015.12.23.

Réti Jánosné (Kardos Róza, 1958.)

2016.02.06.

Házasságkötés:

Fűtő Frigyes (1940.)

2016.02.16.

Kiss Ferenc – Sipos Ilona

2015.12.28.

Bari Mihály (1966.)

2016.03.04.

Baga Tamás – Péter Nikolett

2016.03.18.

Szentimre
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Tiszaszentimre Községi Polgárőr Egyesület
éves közgyűlése
2016. március 11-én tartotta so
ros közgyűlését a Tiszaszentimre
Községi Polgárőr Egyesületünk,
ahol a megjelent ta
gok be
szá
mo
lót hallhattak az egyesület
2015. évben végzett munkájáról,
eredményeiről. Egyesületünk elnöke, Gorzás József köszönetét
fejezte ki Tiszaszentimre Községi
Önkormányzat képviseletében
megjelent Koczúrné Tóth Ibolya
polgármester asszonynak a több
éve fennálló folyamatos anyagi
és erkölcsi támogatásáért, mely
nagyban hozzájárul egyesüle
tünk sikeres működéséhez.
Köszönet illeti a magas színvona
lú szakmai együttműködésért a
Tiszafüredi Rendőrkapitányság
településünkön dolgozó körzeti
megbízottjait, illetve kapitány
ság
vezető urat, Halmai Ferenc
r. ezredest. A továbbiakban is
számítunk a közös szolgálatokra.

Nem tudunk eléggé hálásak lenni
civil támogatóinknak, akik anyagi helyzetükhöz mérten jelentős
támogatással segítik munkánkat.
Külön köszönjük Nagy Laci bácsi
folyamatos, önzetlen pénzbeli támogatását.
Az elnök úr beszámolója után meghatározásra kerültek a 2016-os
év legfontosabb célkitűzései is,
többek között a lakosság szub
jek
tív biztonságérzetének nö
velésére, a polgárőr taglétszám
megtartására, növelésére, a főbb
partnerekkel való együttműködés
fenntartására.
Részletes tájékoztatást kaphatott a tagság az egyesület 2015.
évi gazdálkodásáról, a 2016-os év
várható bevételeiről és kiadásai
ról.
A beszámolók után elismerések,
kitüntetések átadására került sor.
Kiemelkedő polgárőr munkájá

ért Halmai Ferenc r. ezredes úr és
Gorzás József elnök úr emlékplaketteket adott át Szakács József,
Cs. Nagy Zoltán és Mátyus Gyula
polgárőr társunknak.
Eredményes és kitartó munká
jáért Koczúrné Tóth Ibolya polgármester asszony és Gorzás
József elnök úr szintén egy-egy
emlékplakettel jutalmazta Mi
gács Sándor, Négyesi György és
Koczúr László polgárőr társainkat.
Köszönjük kiemelkedő munkájukat, melyre a továbbiakban is
számítunk! Köszönjük továbbá
egyesületünk valamennyi tagjának az egész évben végzett
áldozatos munkáját, mellyel
hozzájárult településünk közbiztonságának növeléséhez.
Grendorf Tímea
titkár

Vasvári Napok 2016
Idén is sor került iskolánkban a
már hagyománynak mondható
Vasvári Napok megrendezésére.
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A tanulók 2016. február 29-től
március 10-ig mérettethették
meg tudásukat és ügyességüket
különböző versenyszámokban.
Minden verseny a tanítási órák
megtartása és ebéd után zajlott.

ve az egész iskola kedvére bin
góz
hatott. A felsősök számára
meghirdetett versenyek a következőek voltak: magyar nyelv és irodalom, angol nyelv, amely felmér
te a tanulók szövegértését, reál
komplex, sakkverseny.

Az alsó tagozatosok részt vehet
tek a számukra meghirdetett
szépolvasó és szépíró, versmon
dó, sakk, ének, rajz, komplex és
anyanyelvi versenyeken, illet

Mind az alsósok, mind a felsősök
sportdélutánon vehettek részt,
illetve lehetett beadandó mun
ká
kat is készíteni, például rajzból a Tavasz témában.

Szentimre
Egy falusi lap

Az eredmények kihirdetésére
március 11-én került sor iskolánk
tor
natermében. Jó pár nappal
előtte már mindannyian izgultunk, hogy kié is lesz a kupa, de
péntekig ezt még titok övezte.
Minden verseny első három helyezettje jutalmat kapott.
Az alsósok közül az első három
helyezett lett:
1. Szepesi-Gacsal Anna (1. o.)
2. Hajdú Melinda (2. o.
3. Karsai Dóra (2. o.)
A felsősök helyezettjei:
1. Molnár Júlia (8. o.)
2. Lendvay Vanessza (6. o.)
3. Gyarmati Alex (8. o.)

Júlia jutalma az elismerés mellett
a csodaszép Vasvári – kupa lett.
Már nem első alkalommal vette
át az igazgatónőtől a kupát, de a
tőle megszokott szerénységgel.
Minden versenyzőnek sok szeretettel gratulálunk, legyetek jö

vőre is ilyen ügyesek és szorgal
masak!

Szentimre
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Ezúton szeretném megköszönni
minden kollegámnak az áldozat
kész munkáját, hogy a tőlük telhető legnagyobb tudással, oda
adással vetették bele magukat
a színvonalas prog
ramok meg
szervezésébe, lebonyolításába.
Köszönöm!
Gyetvai Nikoletta
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FEHOVA kiállítás
A Pecasuli szakkör részvevői
2016. február 18.-án meghívást
kaptak egy horgászversenyre a
Tisza-tavi Sporthorgász Kft.-től.
A verseny a FEHOVA (Fegyver,
horgászat, vadászat) nemzetközi
ki
állításon, Budapesten került
megrendezésre. Utazásunkhoz a
Tiszaszentimrei Önkormányzat és
a Tiszaszentimrei Községi Sport
Egyesület nyújtott se
gítséget,
amit ezúton is szeretnénk meg
köszönni.
FEHOVA kiállítás, ahogyan a gye
rekek látták:
„A barátaimmal Budapestre mentünk a FEHOVÁ-ra. Mikor meg
ér
keztünk alig találtunk parko
lóhelyet. Nagyon sok árus volt.
A C csarnokban volt a verseny. A
többi csarnokban is árusok voltak. Volt vadász kiállítás, halas
csar
nok. A halas csarnokban 2
ak
várium volt, egy kicsi és egy
nagy, benne mindenféle hal:
kecsege, csuka lapos orrú hal. A
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nagyhoz Boti és Olivér ment ver
senyezni…”
„Nagyon izgalmas és érdekes
dolgot láttunk. Először a Peca
suli versenyt csináltuk meg, na
gyon jó volt, kaptunk sapkát és
etetőanyagot. Aztán körbe men
tünk a horgászsoron. Majd egy
kicsit büféztünk, utána indul

Szentimre
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tunk a fegyver illetve vadász
kiállításra. Ott foghattunk igazi
fegyvert a kezünkbe, nagyon
nagy élmény volt. Aztán láttunk
3 yachtot ...Felmentünk a hajóra
és nagyon szép volt. Nagyon
sok érdekes dolgot láttunk, egy
élmény volt elmenni.”
„... Az úton sokat játszottunk
a buszban. Odaértünk és meg
kerestük a C csarnokot. Bent sok
mindent láttunk: kocsikat, hajó
kat és sok más mindent.

tem volna egy kört, jet-ski na
gyon kevés volt…”

Kaptunk feladatokat a ver
se
nyen, amiket meg kellett oldanunk. Utána egy bácsi jött Boti
ért és Olivérért, ők mentek az
akváriumos feladathoz. Később
vár
tunk a hirdetésre, nyertünk
sapkát és haltápot, utána végig
mentünk az egész csarnokon.
Hazafelé úton is játszottunk, és
megálltunk egy benzinkútnál, és
lehetett vásárolni. Este nagyon
fáradtak voltunk.
„…A halak tetszettek nekem a
legjobban. De tetszett nekem még
sok más. A kocsi is jó volt. A ha
laknál a harcsa, a ponty és a csuka tetszett. Jól éreztem magam,
de kár, hogy nem maradtunk
ott örökké. A puskák, a hajók, a
járművek is szépek voltak. A bemutató is jó muri volt. A vissza
vezető úton nevettünk. A kocsiba egyszer el is aludtam…”

„Három negyed nyolckor elindultunk Budapestre a FEHOVA
kiállításra. Amikor oda értünk
na
gyon nehezen találtunk parkoló helyet. A versenyen nagyon
jól szerepeltünk. Lehetett volna vásárolni, de nagyon drága
volt minden, de attól nagyon
jól szórakoztunk. Amikor elindultunk haza az úton vicceket
meséltünk és jól mulattunk…”
„…Nekem nagyon tetszettek a halak, de leges legjobban a kecse
ge és a csuka. Szerintem könnyű
ek voltak a versenyfeladatok. …
A kocsik is nagyon tetszettek, a
quad-dal legszívesebben men

Szentimre
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„….Mikor bementünk sok halat
láttunk, óriás pecabotot. Ami
nekem a legjobban tetszett az a
verseny.”
Eszenyi Beáta
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Farsangi mulatság
Hagyományainkhoz híven ebben
az évben is farsangi mulatsággal
űztük el a telet! A rendezvénynek a Művelődési ház adott helyet.
A műsor a modern táncos lányok
színvonalas nyitótáncával kezdődött, akik már számos helyen

nyertek elismerést.
A csoportos táncok a betanító
kollégák kreativitásáról árulkodtak, igazán ötletes és változatos
koreográfiákat láthattunk.
Az első osztályosok táncukkal a
népszerű Minions figurákat je
lenítették meg. Ügyes mozdula
taikat Judit tanító néni koreografálta.
A másodikosok boszorkánycsapattal mutatott a télnek visszavo
nulót Erzsike tanító néni (mint
„fő boszorkány”) vezetésével.
A harmadikos tanulók a régi idők
tornáját idézték fel, hogy milyen
is volt régen a testmozgás, Rozi
ka tanító néni vezetésével.
Az ötödikesek „Nem csak a húsz
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éveseké a világ”című vidám produkciójukkal bizonyították, hogy
idős korban is helye van a vi
dámságnak. Igazán szórakoztató
előadásukkal méltán nyerték el a
közönségdíjat.
A csoportok bemutatója után
számos ötletes, színes jelmezben
jelentek meg tanulóink. Rengeteg ötletes felvonulót lát
ha
tott a zsűri és ez meg is nehezítette a dolgukat a végső d
 ön-
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tésben. A Legszebb az első osztályos Dávidovics Petra hercegnő, a Legötletesebb a harmadik
osztályos Jákó Imre busó, a leg

lo
vagiasabb a negyedik osztályos Ladányi Olivér lovag, a Leg
ijesztőbb Sipos Péter hóhér, a
Legszuperebb Kovács Peti transzformersz, a Legmágikusabb Mile
Zsanett boszorkány, a Legbájo
sabb Simon Bernadett Jázmin

hercegnő, a Legehetőbb Ágoston
Zoli McDonald’s-os sült krumpli,
a Legeredetibb Kasza Imre indián jelmezben nyerték el az el
ismerő díjakat.
Az est záróakkordjaként következett a tánc, az igazi mulatság,
ahol a gyerekek már tét nélkül,
boldogan és kipirult arccal mulattak.
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Közben a büfében is elfogytak
a szendvicsek, üdítők és a sütik
is, valamint a tombola díjai is gazdára találtak. Ezúton is köszönjük
a szülői munkaközösség támogatását és közreműködését a ren
dezvény alatt.
Mindennek vége lesz egyszer, mi
így búcsúztunk a farsangtól, a
téltől. Várjuk a tavaszt!

9

Farsang volt az óvodában
Beöltöztem katicának,
“
Pettyes szárnyú bogárkának.
Méhecskével táncot jártam,
Sok-sok vidám jelmezt láttam!.. „
A farsang a mókázás, maskarázás
időszaka, mely vízkereszttől hamvazószerdáig tart.
Óvodánkban a farsangi elő
ké
születek már január közepétől
megkezdődtek. Barkácsoló és ábrázoló tevékenységek során sok
vidám farsangi dalt, verset, csúfolót tanultunk. Be
szélgettünk
a farsangi nép
szokásokról, ha
gyományokról, a télűző ünnep
ről. Felelevenítettük a mohácsi
busójárás szokását, kisze bábot
égettünk. Álarcokat, maszkokat
készítettünk.
Izgatottan mesélték kicsik és
nagyok, hogy milyen jelmezbe
öltöznek majd a „nagy” napon.
Óvodánkban febr. 20-án délelőtt
tartottuk a kisgyermekek farsangi ünnepségét, melyet izgatott
készülődés előzött meg. Óvodá-

saink alig várták, hogy „más
bőrébe bújhassanak”, hogy magukra ölthessék azokat a maskarákat, melyre régóta vágytak.
Mint szülő és óvónő azt gondolom tulajdonképpen nem is a
jelmez bonyolultsága volt a fontos, hanem az, hogy a gyermek
jól érezze magát benne néhány
órára! Bármi is az, egy kalap, egy
kötény, a gyermek már maga is
elhiszi, hogy megjeleníti a vá
lasztott figurát. Ha pedig egy kis
arcfestést is tudunk alkalmazni,
tökéletes lesz az összhangban.
Így már maga a készülődés is iz
galom és öröm.
A jelmezes felvonulás során lát
hattunk olyan saját kezűleg
ké
szített jelmezeket is, mely a
szülők ötletességét, kreativitását
bizonyította. Legnépszerűbbek
a hercegnők, szuperhősök, és
cuki kis állatok voltak, emellett
láthattunk kis boszikat, „félelmetes oroszlánt”....és még ren
geteg leleményes jelmezest! Min-

Zöld Tanmesék
Önkormányzatunk meghívására
a Szegedi Látványszínház Egye
sület műsorán vehettek részt ingyenesen iskolánk kisdiákjai.
Nagy örömünkre szolgált az inter
aktív ZÖLD TANMESÉK, mely ter
mészetvédelmi témát feldolgo
zó, az egészséges táplálkozás - és
testmozgás fontosságát hangsú
lyozó, népzenei alapokra épített
előadásukat tartalmazta.
Domokosné Bari Ildikó
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denkit megjutalmaztunk, édességgel és lufival leptük meg őket!
Mindhárom csoportban kreatív
sar
kot alakítottunk ki, ahol a
gyer
mekek szüleikkel farsangi
szemüvegeket és színes kalapokat készíthettek! A táncos lá

bú
ak táncolhattak is! Sok- sok
finomság – szendvicsek, sütemények és üdítők várták a vendé
geket! A gyerekek nagy örömére
zsákbamacskával is készültünk!
A farsang nem múlhat el tombola nélkül, a rendezvényünk záró
fénypontja a tombolahúzás volt!
A büfében elfogyasztott sok-sok
finomságért ezúton mondunk
köszönetet a Kedves Szülőknek!
Az óvodás gyermekek nevében
ezúton is köszönjük azokat a
támogatásokat, melyek segítet
ték rendezvényünk sikerét.
A vidám délelőtt gyorsan elröppent, de bízunk benne, hogy a
mulatság emlékei sokáig megmaradnak!
Ilyésné Fekécs Anikó

Mert „nem csak a húszéveseké a világ”!
Hát ez is eljött, ismét eltelt egy
esztendő, és már 2016-ot írunk.
Reméljük szerencsés, eseményekben dús esztendő vár ránk, s jó
egészségünk is lesz hozzá.
Sajnos az előző esztendő végét
nem igazán örömteli eseménnyel
zártuk. „Elment” Egyesületünk
egyik régi, oszlopos tagja, volt el
nökünk, Susányi Andrásné, Erzsikénk. Hosszú ideig tartó kínzó
betegség után tért meg az „Örök
Égi Mezőkre.” Legyen nyugodt
örök álma, s legyen könnyű szá
mára az anyaföld!
Első összejövetelünkön vidám
kedvvel köszöntöttük az új évet,
de itt is már komoly feladtunk
volt, a tisztújító közgyűlés előkészítése.
Nem sokkal utána vidám farsangra gyűltünk össze. Vidámságun
kat csak fokozta az arany
szí
nű
fánkok sokasága, a fazékban meg
ott gőzölgött az illatos tea. Lehet
bízni hozzánk, mert nem sok idő
kellet, és már alig-alig árválkodott néhány fánkocska a tálcán!
És eljött a nagy nap, a beszámoló
és tisztújító közgyűlés. A szép
számmal megjelenő tagság igen
aktívnak bizonyult. Elmondták
véleményüket, pozitívumokat és

negatívumokat egyaránt a be
számolókról. Majd következett a
Jelölő Bizottság beszámolója és
előterjesztése, végül a szavazás,
mely nyílt volt, mert a tagság így
kívánta. A szavazás után az új –
régi vezetőség, melynek egy új
tagja lett Juhász Gyula személyében, aki köszönte a bizalmat.
Az Ellenőrző Bizottság új elnöke
Síposné Báthori Julianna lett.
Bizony jócskán megéheztünk eddigre, de a szorgos, ügyes asszonykezek pillanatok alatt széthord
ták a finom, illatozó vacsorát, na
meg a fiúk, hogy a vacsora még
jobban csússzon, egy kis előzetes
itókával kínáltak bennünket. Utána a „kemény mag”, ahogy mondani szokták, vidám nótázással
zárta a fárasztó, hosszú napot.
Március 10-én sütis tálcákkal felszerelve sorakoztak az asszonyok,
hiszen készültek az egyesület
férfi tagjainak Nőnapi köszöntő
műsorára. A fiúk izgalommal várakoztak a színpadnál. Majd fel
csendültek nagyon szép dal
la
mok, köszöntő klipek, meg
ha
tottan hallgattuk és néztük. Aztán jött a jókedv, a vidámság!
Remek, vidám jelenetekkel tarkított frappáns kis műsort hoztak

össze köszöntésünkre. Végül mindenki kapott egy-egy szál piros
szegfűt, barkával. Köszönjük fiúk!
Mi asszonyok pedig boldogan kínáltuk süteményeinket.
Ismét vidám nótázással zártuk e
napot is.
Vidám vetélkedőt tartottunk Juhász Gyuszi irányításával. Nem
csak vidám, de hasznos is volt,
mert sok újdonsággal ismerkedhettünk meg.
Március 15-én, ahogy 168 esztendővel ezelőtt is, kis csapatunk

esernyőkkel felszerelve gyüle
kezett a kopjafánál, ahol megemlékeztünk legnagyobb nem
zeti ünnepünkön 1848/49 hőseiről, dicső harcaikról. Megemlékezésünket megtisztelte Fodor-Csipes Anikó és Fodor Gusztáv lel
kész házaspár holland vendége
ikkel. Végül elhelyeztük az emlékezés koszorúit a kopja
fá
nál,
majd zárásként elénekeltük a
Himnuszt.
Húsvéti előzetesként tagjaink
férfijai köszöntöttek bennünket
vidám versekkel, mondókákkal, és
öntöztek meg bennünket, asszo
nyokat, hogy el ne hervadozzunk.
Mucza Andrásné

Kitartó vagyok, sikert aratok!
A Tiszaszentimrei Művelődési Ház
moderntánc csoportja arany éremmel és kupával tért haza a február
13-i moderntánc (2015-2016. évadjának) 3. pontszerző kupafordulójának Szolnokon megrende
zett eseményéről!

A lányok a Moderntánc Show
kategórián belül léptek fel, lepi
pálva a már ezen a ver
se
nyen
többször fellépő részt
ve
vő csa
patokat is!
Domokosné Bari Ildikó
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Jelmezes mulatság
Megszokott helyszín, a művelődési ház nagyterme, sok kedves
családi, baráti társaság, és remek
hangulat. Ezekkel a szavakkal lehet jellemezni a Tiszaszentimré
ért Egyesület február 27. napján
megrende
zett farsangi rendez
vényét. Elfogultság nélkül mondható, hogy ismét sikeres rendez
vénynek örülhettek a szervezők.
És még mielőtt félreértené bárki
is: arról van szó, hogy egy szép

számú, nagyon barátságos, ked
ves és vidám társaság érezte jól
magát. Élvezte az igazi, mulatós
báli zenét.
Éjfélkor végig szurkolva a tom
bolasorsolást, együtt örültünk
a sok ötletes, vidám és szemet
gyönyörködtető jelmezesnek.
Ez volt a lényege a sikernek. Haj
nali három óra is elmúlt mikor a
mulatság véget ért.
A szervezők, illetve a támogatók

mellett köszönetünket fejezik ki
minden résztvevőnek, hiszen mindannyian hozzájárultak ahhoz, hogy
a rendezvény barátságos hangu
latú, vidám és em
lékezetes legyen. Híre van, hogy sokan saj
nál
ják, hogy nem tud
tak részt
venni, vagy valamilyen okból tá
vol maradtak. Jövőre tisztelettel
és barátsággal várjuk őket is.
Domokosné Bari Ildikó

Pályázati felhívás
los hirdetőtábláján (5322. TiszaTisztelt Lakosság!
szentimre, Hősök tere 7.).
Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Tiszta 4. Az elnyert elismerő címek a képv iselő-testület döntését köve
udvar, rendes ház” elismerő cím
tően, ünnepélyes keretek kö
alapításáról és adományozásáról
zött, a képviselő-testület által
szóló 12/2015. (XI.16.) önkormány-
meghatározott időpontban kezati rendeletében megjelölt célok
rülnek átadásra.
érdekében „Tiszta udvar, rendes
ház” pályázatot hirdet.
Kérjük, hogy pályázzon a cím
A határidők a következőképpen elnyerésére, ha az ingatlanán ta
alakulnak:
lálható lakóház, egyéb épület,
1. A pályázatot a jelentkezési la- kert, udvar megjelenésében harlesz
pon kell benyújtani április 30-ig monikusan, esztétikusan il
a Tiszaszentimrei Közös Önkor- kedik a környezetéhez, és meg
mányzati Hivatalba, Tiszaszent- felel az önkormányzatnak a
ta udvar, rendes ház” elisimre Község Polgármesteréhez „Tisz
címezve személyesen, vagy pos- merő cím alapításáról és adomá
tai úton (5322. Tiszaszentimre, nyozásáról szóló 12/2015. (XI.16.)
önkormányzati rendeletében fogHősök tere 7.)
2. Az elismerő címek adományo- laltaknak.
zásáról a Képviselő-testület dönt A „Tiszta udvar, rendes ház” elisideiglenes bizottság javaslata merő címet évente legfeljebb 5
alapján legkésőbb június 30-ig. pályázó nyerheti el.
3. A pályázatok eredményét köz Az elismerés formája a „Tiszta
zé kell tenni az Önkormányzat udvar, rendes ház” feliratú, az
zó,
honlapján, valamint a hivata- adományozás évét tartalma

12

Szentimre
Egy falusi lap

15 cmx30 cm nagyságú, a település címerét ábrázoló, falra szerelhető tűzzománc tábla; valamint
nettó 30.000.-Ft egyszeri díjazás.
A „Tiszta udvar, rendes ház” pá
lyázati felhívás, a „Tiszta udvar,
rendes ház” elismerő cím alapí
tásáról és adományozásáról szóló 12/2015.(XI.15.) önkormányzati rendelet, valamint a jelentkezési lap megtalálható az ön
kor
mányzat honlapján (www.
tiszaszentimre.hu) és a Hiva
tal
hirdetőtábláján (5322. Tiszaszentimre, Hősök tere 7.), valamint Újszentgyörgyön a Tanyagondnok
ságon.
Jelentkezési lap a Hivatal titkár
ságán és a Tanyagondnokságon is
igényelhető. További információért a jegyzőnél lehet érdeklődni.
Tiszaszentimre, 2016. március 17.
Koczúrné Tóth Ibolya,
polgármester

Húsvéti készülődés
Alig ért véget a Farsang máris
kezdődik a húsvéti időszak. Elér
kezett az ideje a készülődésnek,
például a tojásfestésnek.
Húsvét közeledtével a Tiszaszent
imre Népművészetéért Alapítvány szervezésében kézműves
foglalkozást, és táncházat szer
veztünk a művelődési házban.
Lakás díszítéséhez és csinosításához a gyerekek is hozzájárultak
saját készítésű díszekkel. Ötletet
merítettünk a tavasz, illetve a

húsvét általuk kedvelt motívu
maiból, és megtaláltuk a külön
böző korosztályoknak megfele
lő foglalatosságot.
Foglalkozás végén Csaba bácsival felelevenítettük néptánctudásunkat, melybe bevontuk a
foglalkozáson részt vevő ovisokat és óvó néniket is, abban bíz
va, hogy az utánpótlás közülük
kerül majd ki.
Domokosné Bari Ildikó

Kedves Barátunk!

2016-ban is várunk szeretettel a Lelkifröccs alkalmainkra! Az elmúlt időszakban sok érdekes témát vizsgáltunk
meg a Biblia szemüvegén keresztül, de talán azt még nem, ami Téged igazán érdekelne.
Ezért azon túl, hogy várunk, kérünk, ha van valami, amiről nagyon szívesen beszélgetnél, áruld el nekünk!
Tiszaszentimrei Lelkifröccsünket minden második kedden tartjuk a Petőfi út 26. szám alatti klubban.
Minden második hétfőn pedig Újszentgyörgyön a Közösségi Házban. További információk a lelkifröccs facebook oldalán.

Várunk szeretettel!

IV. Bibliaismereti Vetélkedő
Április 5-én került megrende
zésre a Bibliaismereti Vetélkedő
im
már negyedik alkalommal, a
Tiszaszentimrei Református Egy
ház
község és a Tiszaszentimre
Református Szociális Szolgáltató
Központ által.

Ebben az évben hét csapat mérte
össze tudását, az Ószövetségben
található Ruth könyve alapján.
Minden csapat kiválóan fel
ké
szült, s a végeredmények tekintetében csak vékony hajszálak
választották el őket egymástól.
A csapatok felkészültségéhez képest a hét feladat nem bizo
nyult nehéznek, amit az is mutatott, hogy a győztes csapat – az
Egyházközség csapata – teljes
mértékben hibátlanul töltötte
ki a feladatlapokat, ám az utána
következők is csak egy-egy ponttal maradtak le.
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Ezúton is megköszönöm a részt
vevőknek, hogy ennyire komolyan vették a feladatot, s
gratulálok a győztes csapatnak,
melynek tagjai Erdei Imréné,
Szöllősi Gyuláné, Bari Mihályné,
Doma Julianna és Felföldi Emese
voltak.
Reméljük, az V. Bibliaismereti
Vetélkedőn is legalább ilyen szép
számmal leszünk, s ugyanilyen jó
hangulatban töltünk együtt egy
kellemes délutánt!
Fodor-Csipes Anikó
lelkésznő
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