XII. évfolyam, 2. szám n 2016. június

Önkormányzat hírei
Tisztelt Tiszaszentimreiek és Újszentgyörgyiek!
Az elmúlt három hónap önkormányzati eseményeiről számolok be Önöknek.
2016. évben a startmunka program keretében 140 fő közfoglalkoztatottat foglalkoztat önkormányzatunk a 6 különböző
projektben: belvíz, mezőgazdaság, közút, földút, illegális hulTartalomból

ladéklerakó felszámolása, útőr
program.
Mezőgazdasági program: 2015-ben
2 ha-on telepítettünk császárfát, melynek területét 2016-ban
0,2 ha-ral bővítettük. A felhasználása: tűzifa és asztalosipari
termékek előállítása, illetve a
császárfa levele állatok takarmányozására szolgál. Intenzív növekedésű fafajta, 5 év múlva vágásra érett.
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Az elmúlt két évben, kertészetünkben fűszerpaprika termesztéssel is foglalkoztunk. Kiváló
minőségű őrleményt tudtunk
előállítani, melyet szintén az
önkormányzati konyhán használunk fel. 2016-ban tovább növeltük a megművelt terület nagyságát 4 ha-ra, de az őröltetés
és értékesítés nem megoldott.
Őröltetni a tőlünk 120 km-re
lévő Tiszaalpáron tudunk.

Önkormányzatunk ezért úgy határozott, hogy szociális szövetkezetet hoz létre, a fűszerpaprika
őrlésére és értékesítésére, hiszen
a tevékenységünk e része piaci
körülmények között, rövid távon
önfenntartóvá válhat. Pályázatunkat a Belügyminisztérium támogatta, június 6-án megkezdtük a kivitelezést. 2016-ban a
szociális szövetkezet működési
feltételeinek megteremtése a
cél, valamint a paprikaőrlési tevékenységben ezt az évet szánjuk a betanulás évének. A manufaktúra kialakítására önerőből
megvásároltuk a Tiszaszentimre,
Fő út 25/A. sz. alatti ingatlant,
mely alkalmas az önkormányzat,
őstermelők és a mezőgazdasági
vállalkozók által megtermelt és
felvásárolt fűszerpaprika szárítására, őrlésére, csomagolására és
bérőrlésre is.
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Tiszaszőlősiek is besegítettek a pálántázásban

2016. márciustól-2017. február
28-ig az épületet az alkalmazott
gyártási technológiának megfelelően kialakítjuk, megvásároljuk és beüzemeljük az üzemi
szintű tevékenységhez szükséges gépeket és berendezéseket.
Beszerezzük az üzem működési engedélyét. Terveink szerint a 2016-2017. évi közfoglalkoztatási program végére az
önkormányzat megkezdi a próbaüzemet. Használatba vesszük
a kész üzemet, és a program
hátralévő időszakában a közfoglalkoztatottak elsajátítják annak
üzemeltetését. Az általunk termelt paprikából készült őrlemény
színe, illata és aromája különleges, van helye a piacon, 2015ben közel 200 ASTA (színszáma)
volt az őrleménynek. Tiszaszentimre 70 km-es körzetében nincs
paprikaőrlő üzem, várjuk az őstermelők, önkormányzatok által
megtermelt alapanyagokat bérőrlésre.
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Az üzemben a dolgozók tervezett létszáma 5 fő, az igények ismeretében a létszám növelhető.
A manufaktúra (gépek, berendezések beszerzése) kialakításának
költsége: 28.321.000.-Ft, az épület átalakítás: 27.850.809.-Ft.
Állattenyésztés: 2014-ben felépítettünk egy 250 m2 alapterületű
baromﬁ istállót az önkormányzat „Farmján”. Jelenleg az ehhez tartozó szociális blokk kialakítása van folyamatban.
2014. évben kezdtük a tojástermelést, 1500 db tojótyúkkal.
2016. év májusában elvégeztük
az állatállomány cseréjét, 1500

Szintén itt, a „Farmon” található
a 100 férőhelyes sertéstelepünk,
az ehhez tartozó tároló és szociális blokk. 2011. évben 8 db anyakoca és 50 db kismalac érkezett
a BM. Pálhalmai BV. Intézetétől.
A sertéshúst az önkormányzati
konyhánk használja fel a közétkeztetésben. Az állatállomány takarmányszükségletét saját magunk termeljük meg, 75 ha-on
(ebből bértelt 27 ha) gazdálkodunk. Búzát, kukoricát, árpát,
napraforgót és tritikálét termesztünk, daráló-keverő gépünkkel

Tigris mintás kismalacok

db Bábolnai Tetra SL. tojóhibrid
érkezett. A tojás felhasználása: a
Tiszaörsi Barázda Szociális Szövetkezet, a környező települések
önkormányzati konyhái és a saját
önkormányzati konyhánk, valamint a tésztakészítő egységünk
ellátása a cél.

előállítjuk az állatok számára
szükséges takarmányt. A sertés
farmon 3 ﬁaztatóban, megfelelő
körülményeket tudunk biztosítani a szaporulat számára. Már értékesíteni is tudunk.
Önerőből szépítjük a település
főterét és a Községháza környezetét.
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2016.06.07-én munkaebéden fogadtuk a tiszaörsi hivatal dolgozóit és az önkormányzat képviselő testületét.
2016.06.11-én Tiszaörsön a Fut a

falu és Gyereknap rendezvényen
vett részt önkormányzatunk. Bemutattuk a START közfoglalkoztatási programban előállított termékeinket, melyet megtekintett

Dr. Fazekas Sándor országgyűlési
képviselőnk, valamint részt vettünk a különböző vetélkedőkön.
Koczúrné Tóth Ibolya polgármester

MÁJUS, JÚNIUS HÓNAPOKBAN A KÖVETKEZŐ PÁLYÁZATOKAT ADTUK BE:
Konstrukció
száma

Konstrukció
megnevezése

Támogatási
kérelem száma

Pályázat
címe

Benyújtás
dátuma

Támogatási
igény

Helyszín

Önerő

TOP-2.1.3-15-JN1

Települési
infrastruktúra
fejlesztések

TOP-2.1.3-15JN1-2016-00007

Tiszaszentimre
csapadékcsatornázása
I. ütem

2016.04.15

260.000.000 Ft

TOP-1.2.1-15-JN1
környezeti

Társadalmi és
JN1-2016-00013
szempontból
fenntartható
turizmus
-fejlesztés

TOP-1.2.1-15-

Tisza-tavi
templomok
útján-kulturális
turisztikai
desztináció

2016.04.20

499.587.055 Ft

Tiszaszentimrei
gesztorsággal

TOP-3.1.1-15-JN1

Fenntartható
települési
környezet
-fejlesztés

TOP-3.1.1-15JN1-2016-00022

Együttműködés
megvalósítása
a fenntartható
közlekedésfejlesztés
érdekében

2016.03.31

340.000.000 Ft

Fegyverneki
gesztorsággal

TOP-1.1.3-15-JN1

Helyi
gazdaság
-fejlesztés

TOP-1.1.3-15JN1-2016-00005

Zöldséggyümölcs
előkészítő
üzem kialakítása
Tiszaszentimre
településen

2016.05.30

70.205.870 Ft

MVH

Településkép,
közösségi tér
fejlesztése

VP-6-7.4.1.1-16

Közösségi tér
átalakítása,
fejlesztése,
energetikai
korszerűsítése

2016.05.06

49.421.138 Ft

8.721.377 Ft

2015. évi C.
törvény

Önkormányzati
feladatellátást
szolgáló
fejlesztések
támogatása

2016. évi
központi
költségvetésről
szóló tv. 3. mell.

Sportöltöző
bővítési és
felújítási
munkát

2016.05.02

20.000.000 Ft

3.529.412 Ft

Bízzunk a pozitív elbírálásban!
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Református idősek klubja
A református idősek klubjában,
az első félévben tartalmas, érdekfeszítő, mókás pillanatokat
éltünk meg. Megalakult „szeretni jó” bábegyüttesünk, a versklubbunk a zeneklubbunk, ahol
mindenki megtalálja a neki kedvére valót.

Állandó programjaink: a lelkifröccsök, a bingóversenyek, a
torkos csütörtökök, de megünnepeltük a farsangot, a nőnapot,
anyák napját, apák napját, és ha
csak arra van kedvünk egy jót
főzünk és beszélgetünk. Kirándulni is szeretünk. Június 14-én

Gyulán jártunk. A második félévben is igyekszünk hasznos és
tartalmas időtöltést biztosítani
klubtagjaink részére, hogy mindennapi életüket szebbé tudjuk
tenni.
Kiss-Rigó Gabriella

Minden héten kedden bingóverseny

Látogatás Tormáék kertjében

Bábcsoportunk

Anyák napi ünnepség
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Torkos csütörtök a kerti kiülőnkben

Kirándulás Újszentgyörgyre a Református templomba
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Versklub

Farsang

Szalonnasütés

Lelkifröccs

Kirándulás a Gyulai várban

Erkel Ferenc szülőházában, Gyulán
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Változások a család- és gyermekjóléti
szolgáltatásokban
kedd, csütörtök:
12.00 óra – 16.00 óra
Telefonos elérhetősége:
06/20–5107–840

2016. január 01. naptól jelentős
változások történtek a Tiszaszentimre Református Szociális
Szolgáltató Központ keretében
működő család-és gyermekjóléti
szolgáltatásokban.
2016. december 31. napig a település lakossága a családsegítés szolgáltatást Kiss Szilvia családgondozó által az intézmény
5322. Tiszaszentimre Petőﬁ út
26. szám alatti telephelyén, míg
a gyermekjóléti szolgáltatást Juhász Edina családgondozó tevékenységével az Attila út 2. szám
alatti telephelyen érhette el.
2016. január 01. naptól a szociális
és gyermekvédelmi törvény változásai hatására a családsegítés
és a gyermekjóléti szolgáltatás
egy szolgáltatássá vált, család-és
gyermekjóléti szolgáltatásként
működik tovább. A tevékenységet a továbbiakban egy fő családsegítő, Juhász Edina végzi.
A szolgáltatás 2016. január hónaptól új helyen, 5322. Tiszaszentimre, Széchenyi út 6. szám
alatt érhető el, a régi református
parókia épületében.
A szolgáltatás
ügyfélfogadási rendje:
hétfő, szerda, péntek:
8.00 óra – 12.00 óra
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A család-és gyermekjóléti szolgáltatás feladatai:
Családsegítési feladatok:
- szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadás
- az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezése
- a családban jelentkező működési zavarok, konﬂiktusok megoldásának segítése
- közösségfejlesztő programok
szervezése, egyéni és csoportos készségfejlesztés
- tanácsadás munkanélküliek,
adósságterhekkel, lakhatási
problémákkal küzdők, fogyatékossággal élők, krónikus betegek, szenvedélybetegek,
pszichiátriai betegek, kábítószer-problémával küzdők, egyéb
szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére
tanácsadás nyújtása
- kríziskezelés
Gyermekjóléti szolgáltatási
feladatok:
- a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a
támogatásokhoz való hozzájutás segítése
- családtervezési, pszichológiai,
a nevelési, az egészségügyi,
a mentálhigiénés és a káros

-

-

-

szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez
való hozzájutás megszervezése
a válsághelyzetben lévő várandós anya segítése, támogatása, tanácsokkal való ellátása, valamint a szociális szolgáltatásokhoz és gyermekjóléti
alapellátásokhoz történő hozzájutás segítése (pl. családok
átmeneti otthonában igénybe
vehető ellátások)
szabadidős programok szervezése
hivatalos ügyek intézésének segítése
a gyermek problémáinak rendezése, a családban jelentkező
működési zavarok ellensúlyozása
családi konﬂiktusok megoldásának elősegítése (különösen
válás, gyermekelhelyezés, kapcsolattartás esetében).

A gyermekjóléti szolgáltatás
egyes feladatait 2016. január 01.
naptól a Tiszafüreden működő
Csa lád-és Gyermekjóléti Központ vette át.
2016. január 01. naptól a Családés Gyermekjóléti Központ látja
el a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági
intézkedésekhez kapcsolódó, a
gyermekek védelmére irányuló
tevékenységet (pl. védelembe
vétel, családi pótlék természetbeni nyújtása, gyermek tankötelezettségének
előmozdítása, gyermek családból történő
kiemelése).
Kalmárné Nagy Erzsébet
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Tanévzáró ünnepi beszéd - 2015/2016
„Vége az iskolának.
illata száll a nyárnak”
Egy régi kis dal első sorával köszöntök mindenkit ezen a derűs
júniusi napon, amelyen azért
gyűltünk össze, mindannyiunk
nem kis örömére, hogy a 20152016-os tanévet közösen elbúcsúztassuk.
Köszöntöm meghívott kedves
vendégeinket, a szülőket, nagyszülőket, kollégáimat, s titeket
kedves gyerekek!
Külön köszöntöm Koczúrné Tóth
Ibolya polgármester asszonyt.
Kedves diákok!
Még mielőtt átadnánk magunkat a nyár örömeinek, meg kell
tennünk a számvetést arról a
munkáról, amelyet a tanévben
közösen elvégeztünk.
Eltelt a 181 tanítási nap, időnként
lassan, máskor gyorsabban. 133
gyermek várja most, hogy kézbe vehesse az elmúlt tíz hónap
munkájának gyümölcsét. Hogy ez
a gyümölcs mennyire édes vagy
savanyú, az a tanév során nyújtott teljesítményetektől függ.
Örömmel állapíthattuk meg, hogy
diákjaink többségének édes gyümölcs jutott, hiszen szorgalmasan végigtanulták az évet, hogy
nekik holnaptól kezdve valóban„
szálljon az illata a nyárnak.”
Elmondhatom, hogy sikeres tanévet zárunk.
Kitűnő bizonyítvánnyal büszkélkedhet 13 alsós és 2 felsős diákunk, jeles bizonyítványt pedig
12 alsó és 6 felső tagozatos tanuló visz ma haza.
Annak a nyolc tanulónak pedig,

akik nem vették elég komolyan
az iskolai munkát, nekik bizony
még nem felhőtlenek a napok,
hiszen a nyár végén kapnak lehetőséget javító vizsgára.
Iskolánk tanulóinak tanulmányi
átlaga: 3,9. Ez azt jelenti, hogy
diákjaink többsége szorgalmasan tanult, amit a szorgalom jegyek 3,94 iskolai átlaga is mutat.
Osztályonkénti értékelés:
1.osztály: szöveges értékelést kapnak a gyerekek. Kitűnő 2, jeles
5, két kisgyerek számára pedig
előkészítő volt az első évfolyam
2. osztály: 4,06
3. osztály: 4,16
4. osztály: 4,28
5. osztály: 3,98
6. osztály: 3,7
7. osztály: 3,41
8. osztály: 3,65
Külön öröm, hogy a ballagó
18 nyolcadikosunk mindegyike
eredményesen zárta a tanévet.
Kívánom mindannyiótoknak, hogy
a választott középiskolákban álljátok meg helyeteket, tanuljatok
szorgalmasan, hiszen a sikeres
felvételi után a többi már rajtatok áll.
Az első osztályosok is biztosan
nagy izgalommal várják, hogy
mi kerül az év végi értesítőjükbe.
Ha szorgalmasak voltatok, szót
fogadtatok a tanító néniknek,
akkor nincs miért aggódnotok.
A magatartásról szólva elmondhatom, hogy, a mi iskolánkba leginkább jó gyerekek járnak, ezt
mutatják a magatartás jegyek,
melyeknek átlaga iskolai szinten:
4,1. Reméljük, hogy ez a következő időszakban is így marad.
A tanulás mellett élénk közössé-
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gi élet is folyik az iskolában, hiszen a nevelés legalább olyan
fontos mint az oktatás. A sok
tanítási óra mellett is jutott idő
változatos tanórán kívüli programokra. Szinte hetente történt valami érdekes, fontos esemény. A színházlátogatások, a
népi hagyományokhoz kapcsolódó iskolai napok, a gyereknapi számháború és akadályverseny, nemzeti ünnepeink megünneplése, a sportnapok, a hulladékgyűjtés, a különféle vetélkedőkön, versenyeken, pályázatokon való szereplés, a kirándulások, a Vasvári Napok versenyei, a farsang vagy éppen a
karácsonyi ünnepség sikerén a
gyerekek és a nevelők közösen
dolgoztak. Ezeken a programokon a gyerekek megtanulják,
megtapasztalják az összetartozás örömét, a környezetük szeretetét és védelmét, a szabadidő
eltöltésének tartalmas módját.
Kedves Szülők! Köszönjük a segítő együttműködésüket a célkitűzéseink elérésében, programjaink sikeres lebonyolításában. Köszönjük az érdeklődést, az aggódást, a törődést, a
hozzáállást, amivel kollégáim
munkáját segítették. Csak közösen érhettük, és érhetjük el
kitűzött céljainkat, ehhez kellettek a szülői értekezletek, a családlátogatások, a közvetlen beszélgetések, az őszinte megnyilvánulások. Akik Önök közül a
fentiekben partnerként voltak
jelen, eredményes évzárás tanúi
lehetnek. Kérem, hogy a fárasztó éves munkát jutalmazzák, legyenek biztos támaszai gyermeküknek.
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Külön megköszönöm a 7. osztályos szülők közösségének a nyolcadik osztályosok búcsúztatásának lebonyolítását.
A kollégáimat, az iskola minden
dolgozóját, munkatársaimat is
köszönet illeti az egész éves kitartó, szorgalmas, színvonalas
szakmai munkáért, amivel biztosították a tanév sikerét.
A tanév célkitűzéseinek eléréséhez külső partnereink is hozzájárultak.
Községünk Önkormányzata lehetőségeihez mérten minden évben támogat bennünket, akár
versenyre való elvitelről, akár
más segítségről van szó. A gyerekek nevében szeretném megköszönni azt a 250 ezer forintos
támogatást, amellyel a Tiszaszentimrei Gyermekekért Alapítványon keresztül lehetővé tette
az őszi bélapátfalvai iskolai
kirándulásunk megszervezését.
Támogatóink voltak a tanévben a Mezőgazdasági Kft, a Református Egyház gyülekezete,
Nagy Ferenc vállalkozó, a helyi
Polgárőr Egyesület, a Családsegítő Szolgálat, a védőnéni, az iskolarendőrök, az önkormányzat
konyhájának dolgozói.
Segítő munkájukért köszönet!
Most pedig következzenek azok
a pillanatok, amikor ezt a sok
szép könyvet, jutalmat átvehetik
a gyerekek.
Mielőtt elkezdenénk a jutalmak
kiosztását, elmondom, hogy A
Magyar Cirkusz és Varieté Vállalat minden kitűnő tanulót megajándékozott egy cirkuszjeggyel,
amelyet az érintettek a bizonyítványosztáskor az osztályfőnöküktől vehetnek át.
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Alsó tagozatban jutalomkönyveket kapnak a legjobban teljesítő tanulók.
1. osztály:
Kitűnő tanulmányi eredményéért
és a tanév során mutatott példamutató magatartásáért, kitartó
szorgalmáért:
• Szepesi-Gacsal Anna
• Hidvégi Döme
Jeles tanulmányi eredményükért,
kitartó szorgalmukért:
• Dávidovics Petra
• Gacsal Tamás
• Molnár Liliána
• Oláh Róbert
• Rostás Bianka
A közösségben végzett munkájáért, versenyeken való részvételéért:
• Vass Boglárka
Példamutató szorgalmáért és magatartásáért:
• Papp Gyula
2. osztály:
Kitűnő tanulmányi eredményéért, példamutató szorgalmáért
és magatartásáért, versenyeken
való részvételéért könyvjutalomban részesül:
• Gyarmati Lili
• Karsai Dóra
Jeles tanulmányi eredményéért,
kitartó szorgalmáért és versenyeken való részvételéért:
• Eszenyi Éva
• Kovács Péter
Jeles tanulmányi eredményéért és
versenyeken való részvételéért:
• Szűk Zsolt
Oklevélben részesül példamutató magatartásáért:

• Lódi Attila Levente
• Vágó Ramóna
3. osztály:
Kitűnő tanulmányi eredményéért, példás szorgalmáért és
magatartásáért könyvjutalmat
kap:
• Bellér Anikó
• Mihály Zsolt
• Mile Zsanett
• Virga Viktória Virág
Kitűnő tanulmányi eredményéért, példás szorgalmáért:
• Kasza Imre
• Sipos Péter
Jó tanulmányi munkájáért, példás szorgalmáért és magatartásáért:
• Boros Péter
• Fekete Levente
4. osztály:
A 4 éven át tartó kitűnő tanulmányi eredményért, példás maga tartásáért és szorgalmáért
könyvjutalomban részesült:
• Kun Zoltán
• Ladányi Olivér
Kitűnő tanulmányi eredményéért, a négy éven át tartó példás
magatartásáért, szorgalmáért, a
közösségben végzett munkájáért:
• Ceglédi Henrietta
A négy éven át tartó jeles tanulmányi eredményéért, példás
szorgalmáért és magatartásáért:
• Boros Csaba
• Rózsa Levente
A négy éven át tartó jó tanulmányi eredményéért, példás szorgalmáért:
• Ónodi Krisztián
• Varga Zsolt
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Négy éven át tartó példás magatartásáért és a közösségért végzett munkájáért oklevelet kap:
• Baga Beáta
• Rózsa Andrea

5. osztály:
Jó tanulmányi eredményéért és
példamutató szorgalmáért könyvet kap:
• Bari Tamás

A felső tagozatosok tanulmányi
eredményének jutalmazásáról a
Tiszaszentimrei
Gyermekekért
Alapítvány gondoskodik. Ez alkalommal is szeretném megköszönni az adójuk 1 %-át felajánlóknak vagy más módon
segítőknek alapítványunk támogatását.

Példamutató magatartásáért és
szorgalmáért:
• Rácz Adrienn

Kitűnő tanulmányi eredményért
6.000 Ft pénzjutalmat kaptak.
• Postás Botond (5. oszt.)
• Molnár Júlia (8. oszt.)
Jeles tanulmányi eredményért
4.000 Ft pénzjutalmat kaptak.
• Lendvay Vanessza (6. oszt.)
• Sóskúti Cintia (6. oszt.)
• Boros Katalin (7. oszt.)
• Gyarmati Alex (8. oszt.)
• Pacskó Zsóﬁa (8. oszt.)
• Simon Ivett Jázmin (8. oszt.)
Van köztetek egy diák, akinek
nyolc éven át mindig kitűnő volt
a bizonyítványa, példás a magatartása és a szorgalma. Neki
adom most át hagyományaink
szerint az „Akire büszkék vagyunk” kupát.
• Molnár Júlia 8. osztályos tanulót kérem, hogy vegye át jutalmát
Könyv illetve oklevél jutalmat
kapnak azok a felsős tanulók,
akik ugyan nem értek el jeles
eredményt, de kitartó munkájuk vagy az iskolai élet valamelyik területén nyújtott teljesítményükért, érdemelnek elismerést.

Példás szorgalmáért és magatartásáért oklevelet kap:
• Postás Botond
Jó tanulmányi eredményéért:
• Papp Máté
Példamutató magatartásáért, a
közösségért végzett munkájáért:
• Szabó Csenge
6. osztály:
Jó tanulmányi eredményéért,
példamutató magatartásáért és
szorgalmáért könyvet vehet át:
• Bellér Alexandra
• Papp Dóra
• Tóth Daniella
Példamutató magatartásáért közösségi munkájáért oklevelet
kap:
• Szabó Márta
• Tolvaj Julianna
7. osztály:
Jó tanulmányi eredményéért,
példamutató magatartásáért és
szorgalmáért könyvjutalomban
részesül:
• Fekete Nóra
Jó tanulmányi eredményéért
• Szöllősi Nándor
Jó tanulmányi eredményéért oklevelet kap:
• Ágoston Zoltán
• Kálmán János
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A sportban nyújtott teljesítményéért oklevelet kap:
• Rózsa János
• Sóskúti Roland
8. osztály:
A 8 éven át tartó kitűnő tanulmányi eredményéért, példamutató magatartásáért és szorgalmáért, az osztályban végzett
közösségi munkájáért könyvjutalomban részesül:
• Molnár Júlia
A 8 éven át tartó szorgalmáért,
pél damutató magatartásáért,
az osztályban végzett közösségi
munkájáért:
• Pacskó Zsóﬁa
• Simon Ivett
A 8 éven át tartó szorgalmáért,
közösségi munkájáért és a sportban nyújtott kiemelkedő teljesítményéért:
• Gyarmati Alex
A 8 éven át tartó jó tanulmányi
eredményéért, példamutató magatartásáért és közösségi munkájáért:
• Hamar Vivien
• Hellenbort Auróra
A 8 éven át tartó, az osztályban
végzett közösségi munkájáért és
a sportban nyújtott kiemelkedő
teljesítményéért:
• Fehér Levente
• Szabó Márton
Az osztályban végzett kiemelkedő közösségi munkájáért oklevelet kapnak:
• Bari Petra
• Molnár Nikolett
A Kémia tantárgyban nyújtott
kiemelkedő teljesítményéért:
• Bihari Patrik
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Az osztályban végzett kiemelkedő közösségi munkájáért és
a sportban nyújtott teljesítményéért:
• Ónodi János
Megyei szintű Hollandia elnevezésű rajzpályázaton szép számmal, sikerrel vettek rész diákjaink. Közülünk 6 tanuló munkáját ítélte kiállításra méltónak a
zsűri:
• Vass Boglárka (1. oszt)
• Szepesi-Gacsal Anna
• Baga Beáta (4. oszt.)
• Lendvay Vanessza (4. oszt.)
• Nagy Gábor (6. oszt.)
• Tóth Daniella (6. oszt.)
Jutalmukat az osztályfőnököktől
kapják bizonyítványosztáskor.
Szép hagyomány iskolánkban,
hogy a ballagó 8. osztály szülői
munkaközösségi tagjainak szerény ajándékkal köszönjük meg
a gyerekekért végzett munkájukat:
• Molnár Lajosné Mariann
• Hamar Sándorné
Szűcs Lóránt kollégánk a következő tanévtől már nem lesz
tantestületünk tagja, egy másik
intézményben folytatja munkáját. Kívánjuk neki, hogy találja

meg számítását. Kedves Lóránt,
fogadd szeretettel ezt a pár szál
virágot!
„Minden embernek kell, legyen
egy feladata az életben „
Wass Albert szavaival szeretném
most köszönteni Vizi Istvánnét,
Marikát abból az alkalomból,
hogy ezen a tanévzáró ünnepségen vesz részt utoljára aktív
munkatársként, hiszen a következő tanévtől kezdve Marcsi
megkezdi nyugdíjas éveit 41
munkában eltöltött év után.
Nem elköszönni szeretnénk, inkább köszönni és köszönteni őt.
Köszönetet mondani az elmúlt
évekért.
Marcsi azt a feladatot vállalta
sok-sok évvel ezelőtt, hogy az
iskola minden tanulójának, dolgozójának szívvel-lélekkel intézze mindennapi ügyeit. Rá
mindig számíthattunk mi felnőttek, a gyerekek, ha valamiben
elakadtunk.
Nem búcsúzunk tőled, csak a
tanévzáró ünnepélyes alkalmát
megragadva megköszönjük azt
a sok-sok segítséget, amelyet
a mindennapi munkához nyújtottál nekünk. Néhány napja
azt mondtad nekem, hogy 38
tanévzárón álltál már itt, te-

hát ennyi esztendőn keresztül
segítettél, hogy minden zökkenőmentesen menjen. Most, a
39.-en fogadd tőlünk szeretettel
ezt a csokor virágot köszönetünk
jeleként, és szóljon a csengő
most a te köszöntésedre.
Információk a szünetre:
- Minden szerdán 9-12 óráig
ügyelet lesz az iskolában
- Július 4-től augusztus 19-ig az
önkormányzat nyári napközit
szervez 8-12-ig azoknak az alsó
tagozatos gyerekeknek, akiknek a szülője vagy szülei dolgoznak. A nyári napközi helye az
iskola lesz.
- A Tiszaszentimrei Gyermekekért
Alapítványhoz benyújtható pályázatokhoz - középiskolások illetve a felsőoktatásban tanulók
számára – pályázati adatlapokat az iskolában lehet kérni. A
pályázati kiírás elérhető.
A nyári szünetre mindenkinek jó
pihenést kívánok!
Most pedig hangozzék el végre
az a mondat, amelyre szeptember elseje óta vártok:
A 2015/2016-os TANÉVET BEZÁROM!
Kunné Végh Etelka

Kácsor Lajos szépkorú köszöntése
1926. 06. 21-én született Tiszaszentimrén. Az Állami Gazdaságban a tehenészetbe dolgozott, 5
gyermeke született, ők Budapesten élnek. 10 éve özvegy, családszerető, a kertjét ma is gondoz-
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za, a megtermelt szőlőt a közétkeztetés számára szokta felajánlani. Örömmel fogadta az
önkormányzat köszöntését, még
hegedű játékával is kedveskedett a jelenlévő képviselőknek.
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Óvodai alapítványi est
A húsvéti szünet utáni teendőink
igen csak megszaporodtak, miután egy Jótékonysági Bál szervezésébe kezdtünk. Legalább
tíz éve nem rendeztünk hasonlót, de úgy gondoltuk, a segítőkészség és a tenni akarás
munkálkodik még az emberekben, az alapítványunk is azzal a
céllal jött létre, hogy anyagilag
támogassa az óvoda eszközeinek bővítését, segítve ezzel a
gyermekek fejlődését.
Nagyon sok szülő vállalt részt az
előkészületekben, szervezve a vacsorát, kiszállítást, tombola ajándékokat kértek a település vállalkozóitól, árulták a támogatójegyeket, díszítették a termet,
tombolát árultak, takarítottak.
Nagyon köszönjük mindenkinek
a sok segítséget, aki tevékenyen
nem tudott részt venni a bálon,
az is igyekezett legalább támogató jegy megvásárlásával támogatni az intézményt.
Az est bevételét az óvoda alapítványa kapta teljes egészében,
és a gyermekek számára fognak
vásárolni udvari és csoportszobai
fejlesztő játékokat, eszközöket.
Köszönjük minden vállalkozónak, intézménynek és magánszemélynek, szülőknek, nagyszülőknek, óvodai dolgozóknak, mindenkinek, aki bármivel hozzájárult a rendezvény színvonalának emeléséhez.
Nagy örömmel láttuk, hogy senki sem utasította el a kérésünket,
lehetősége szerint igyekezett segíteni.
Támogatóink: Ábrahám Tamás,
Ádám Éva, Ádám Lászlóné, Beleznay Gyuláné, Danyiné Kovács
Mária, Dobrán Tibor-Barcsik Éva,
Fer-Bt- Nagy Ferenc, Juhász Gyu-

láné, Ilyés Sándor, Kiss-Ter Farm
Kft, Ladányi Kálmánné, Ladányi
Zsóﬁa, Lénártné Eszenyi Ildikó,
Mezőgazdasági Kft. Tiszaszentimre, Molnár Lajos, Művelődési Ház, Négyesiné Postás Mária,
Pásztor Sándorné, Református
Lelkészi Hivatal, Dr. Székely Csaba, 3A Takarékszövetkezet-Tiszaszentimre, Tiszaszentimrei Községi Önkormányzat, Torma Mihály-Virág Veronika.
Reméljük, hogy minden jelenlévő jól érezte magát, többen
úgy nyilatkoztak, hogy „jövünk
jövőre is”. Ha ilyen segítő-támogató erőt érzünk magunk mögött a következő tanévben is,
igyekszünk szervezni egy újabb
sikeres rendezvényt. Köszönjük.
Persze az élet nem áll meg az
oviban, folyamatosan készültünk
a mindennapi munka mellett,
hogy méltóképpen szerepelhessünk a György-napi rendezvényen. Aztán az anyák napját
ünnepelték a csoportjaink, majd
a gyermeknapot színes programokkal, bábszínházzal, arcfes-
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téssel, versenyjátékokkal tettük
emlékezetessé.
A tanév utolsó rendezvénye a
nagycsoportosok búcsúztatása
volt, a gyerekek szépen szerepeltek, igazán megható volt,
amint ünneplő ruháikban izgulva mondtak köszönetet szüleiknek és pedagógusaiknak.
Nyár elején „vizhezszoktató”
úszást szerveztünk a nagyoknak,
egy héten át naponta jártak a
strandra, ahol az óvónénikkel elsajátították az úszás alapjait.
Augusztus 15-ig egy csoportnyi
gyermek felügyeletét látjuk el,
utána az óvoda szeptember 1-ig
zárva tart. Addig elvégezzük
az épület teljes tisztasági meszelését, új bútorok, új fektetők, új függönyök kerülnek a
helyükre, hogy szeptemberben
minden rendben várja a 67 kis
óvodást.
A nyári időszakra kívánunk mindenkinek kellemes pihenést,
feltöltődést, találkozunk szeptemberben.
Ladányi Aranka
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Máz és lélek
Az idei évben már a 23. találkozójukat tartották a Szent Imre herceg nevét viselő települések. A
2007-ben életre hívott, és máig
tartó együttműködésnek ezúttal
Soltszentimre adott otthont.
Már pénteken érkeztek a messziről jövő küldöttségek. Erdélyből
Csíkszentimre és Nyárádszentimre, a Partiumból Hegyközszentimre, és Magyarországról Mátraszentimre. Egy jó hangulatú
vacsorán, pálinka és bor mellett
idézték fel emlékeiket, osztották
meg az utolsó találkozás óta szerzett tapasztalataikat. Hogy az
este teljes legyen, harmonikaszó
mellett, közösen énekelgettek,
nótázgattak, mert hát az emberi hang a legszebb muzsika, s
„a muzsikusnak dalból van a lelke”.
Szombaton csatlakozott a csapathoz még a magyarországi Tiszaszentimre, Pestszentimre, Imrehegy és Szentimrefalva. Együtt
vettek részt a találkozó fénypontjának tekinthető megemlékezésen a Szent Imre-szobornál.
A Himnusz eléneklése után, melyet a helyi római katolikus plébánia Szent Imre kórusa énekelt,
következett a polgármesteri köszöntő. Nagy István, Soltszentimre
polgármestere egy rövid visszatekintés után az együttműködés
fontosságát, a nyitottságot hangsúlyozta. Őt Rideg László, a
Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés
elnöke követte, aki beszédében
kitért arra, hogy a világon az
Árpád-ház adta a legtöbb szentet. Legyünk rá büszkék, hogy
Szent László után a másodikként legtöbbet emlegetett szent
nevét őrizzük településeink nevében. A folytatásban a helyi általános iskola diákjai következ-
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tek versekkel, énekkel. Utána a
református áldás és a katolikus
szobor szentelés következett,
majd Mihály Margit, a Szent Imre
Millenniumi Emlékbizottság titkára mondott köszöntőt. Beszédében hangsúlyozta, hogy Magyarországnak, s Európának vissza
kell találni a keresztényi útra,
különösen most, mikor hívatlan
idegenek járkálnak a határain.
Beszéde végén öt perc közös ima
felajánlásra kérte a jelenlévőket a
Szent Imrés települések lakóiért.
A rózsafüzér tizedét Kovács Sándor plébános vezetésével imádkozták a résztvevők. Ez után
következett a Szent Imre-szobor
koszorúzása, sorban: Rideg László,
a közgyűlés elnöke; Mihály Margit, a Millenniumi Emlékbizottság titkára; majd a települések
képviselői - Csíkszentimre, Hegyközszentimre, Nyárádszentimre,
Pestszentimre, Mátraszentimre,
Szentimrefalva, Tiszaszentimre,
Imrehegy és Soltszentimre képviselői. A megemlékezést a kórus
zárta a Szózat és a Székely himnusz eléneklésével.
Az ebéd után a falunapi forgatagba hívták a települések résztvevőit, következett a kulturális
kavalkád. A sztárvendég Szandi
volt, őt a színpadon a helyi óvodások, iskolások, aerobikosok,
néptáncosok, amatőr zenészek,
és végül a soltszentimrei Mozgáskorlátozottak Dalköre követte. Vacsora után a Csonka Színkör előadása, a Légy Othelló című bohózat szórakoztatta a kitartó vendégeket, s a helyi nagyérdeműt. A másfél órás darab
után szem nem maradt szárazon.
A nap zárásaként a falunapon
szokásos tűzijátékot láthattak,

s a felállított sátorban hajnalig
rophatták a táncot. A szombati
nap azonban arra is jó volt, hogy
kisebb-nagyobb csoportokban
osszák meg érzéseiket, benyomásaikat, a zajtól elvonulva ismerkedjenek Soltszentimrével,
egy kis beszélgetős sétával, vagy
épp elbújva a sokaság elől, fűzzék szorosabbra a barátság szálait. Mert ebben a rohanó, elembertelenedő világban talán az a
legfontosabb. Kapcsolatépítésre
szükség van, s ez a nap szépségével, jóságával, és hibáival ezt
szolgálta. A külcsín csak máz.
Ami mögötte van, az emberi lélek, az számít csak igazán.
Vasárnapra maradt a szentmise,
igaz már létszámban megfogyva. A helyieken kívül csak négy
település küldöttsége volt jelen.
Mivel hogy épp Úrnapja volt,
közös körmenettel zárult körbe, érett egésszé a hétvége. A
szentmise áhítatával, a három
nap forgatagával, élményekkel
feltöltődve, a tapasztalás nemes
érzésével felvértezve térhetett
ki-ki haza.
Jó volt a találkozás, jó volt az
emlékezés, s jó lesz ezekből újra
építkezni a holnapokban. Mert a
habarcs az megvan.Legyünk mellé mi az egymásra rakott tégla.
Soltszentimre, 2016. június 1.
Kéri Ferenc
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A Református Egyházközség hírei
Az elmúlt időszak megint eseménydúsan zajlott az Egyházközség életében. Legfontosabb
alkalmaink voltak:
Április 26-án gyülekezeti kirándulás keretén belül Sárospatakra
és Boldogkőváraljára látogattunk el. Csodálatos, igazi kiránduló időt kaptunk aznapra, szép
élményekkel gazdagodtunk.
Május 1-én Anyák napi Istentiszteleten köszöntötték hittanosaink legkedvesebb szeretteiket.
A teli templomban szem nem
maradt szárazon, s boldogan
adtunk hálát Istennek az édesanyák szeretetéért.
Május 5-én, immár hagyományosan megtartottuk az Áldozócsütörtöki Zsoltáréneklő és szavaló Ki-mit-tud-unkat, melyen

újra szép számmal vettek részt
gyülekezeti tagjaink, Intézményünk ellátottjai és munkatársai is. Díjazottjaink nem voltak,
hiszen sokkal inkább egy közös
Isten iránti hála és öröm kifejezése ez számunkra, semmint ver-
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seny, s a Zsűri tagjai pedig – Kunné Végh Etelka mb. igazgató
asszony, Domokosné Bari Ildikó
Művelődési Ház vezető asszony
és Nt. Fodor Gusztáv lelkész –
mindenkit egy kedves gondolattal, néhány jó szóval buzdítottak,
bátorítottak a következő alkalmon való indulásra is.
Május 15-én, Pünkösd vasárnapján igazán meghitt, áldott Istentiszteleten vehettünk részt, amikor is öt gyermek és egy felnőtt
tett konﬁrmációi fogadalmat Isten és a Gyülekezet színe előtt.
Ezúton is kérjük Isten gazdag áldását az életükre!
Május 24-én a Bibliaismereti Vetélkedő győztes csapata számára
váltottuk be az első hellyel járó
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nyereményt: ellátogattunk Tiszaderzsre, megnéztük a Dínókat
és természetesen a Bibliamúzeumot, mely a Református Templomban kapott helyet. Nagy élmény volt ez, különösen Gyülekezetünk egyik legidősebb tagjának!
Június 10-én a Nagykunsági Református Egyházmegye Közgyűlésén vette át az Egyházmegye
Elnökségétől Kalmárné Nagy
Erzsébet, a Tiszaszentimre Református Szociális Szolgáltató
Központ szakmai igazgatója a
’Református Nagykunságért Diakóniai Díjat’, mely szakmai munkásságáért, lelkiismeretes, áldo-
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zatos munkavégzéséért méltán
megérdemelt elismerés. Egyházközségünk pedig ezúton is büszkén, szívből gratulál, és áldást
kér Igazgató Asszony további
életére, munkájára!
Június 12-én megtartottuk hagyományos Családi napunkat,
mely egyben a hittanosok tanévzárója is volt, sok mókával,
kacagással, luﬁbohóccal, tombolával, ﬁnom, bográcsban főtt
slambuccal. S bár az időjárás
annyira nem kedvezett ezúttal
nekünk, nem hagytuk, hogy a jókedvünket szegje!
Most pedig már a Levendulafesztiválra készülődünk, nagyon lelkesen, de erről majd legközelebb…

Nagy öröm számunkra, hogy rendezvényeinkre mindig van érdeklődés, s hogy ezek által is építhetjük Istenünk Országát, s az egymás közti közösséget. Legyen
az Úr mindannyiunkkal! Áldás,
békesség!
Fodor-Csipes Anikó
lelkésznő
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Szent-György nap
A már hagyományos SzentGyörgy napi rendezvényünket
ebben az évben is az Újszentgyörgy Lakosságáért Alapítvány,
és Tiszaszentimre Községi Önkormányzat rendezte 2016. április 23-án.

A 7. alkalommal megrendezett vigasságot egy meglepetéssel nyitottuk. 12 éve Újszentgyörgyön
élő angol festő Mann Adriann Ernest és kedves párja Mann Elizabeth , egy festményt ajándékozott a település lakóinak, mely
a közösségi házban lett elhelyezve. A festmény Szent Györgyöt ábrázolja, amikor legyőzi a
sárkányt, mely tükrözi a település összetartó erejét. Ezúton is
szeretettel köszönjük!

Ebben az évben is megtisztelte
jelenlétével a rendezvényt Dr.
Fazekas Sándor földművelésügyi
miniszter, országgyűlési képvi-

selőnk. Kedves szavaival köszöntötte a jelenlévőket, méltatta e
mára már hagyományos rendezvényt. A hozzánk látogató vendégeink részére toroskáposzta
készült, 500 adag, - melynek
alapanyagát önkormányzatunk
biztosította. A kora nyarat idéző
délutánon, bemutatkoztak az
óvodások, az Újszentgyörgyi Borostyán formációs tánccsoport, a
Margaréta Népdalkör, a Modern
tánccsoport, a kis ovis baletto-

sokkal kiegészülve, valamint a
zumba csoport. Régi szép emlékeket az idősebb korosztály számára Solymos Tóni műsora hozta vissza, míg a mulatós zenét is
kedvelőknek a Tesók teremtették
meg a hajnalig tartó utcabált.
Domokosné Bari Ildikó
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Főzőverseny határok nélkül
Kilencedik alkalommal tartották
meg Tiszafüreden, - május 21-én
a Magyar Nemzet Főzőversenye
elnevezésű rendezvényt.
Önkormányzatunkat 3. alkalommal a Jóbarátok Egyesület tiszaszentimrei tagjai képviselték.
Ebben az évben is különdíjban
részesült Szatmári Bálintné Erzsike néni, a bográcsban főtt szentimrei toroskáposztájával.
Köszönjük a szentimrei jó barátoknak, és minden segítőnek a
szép sikert!
Domokosné Bari Ildikó

Tájékoztató temetési hely feletti
rendelkezési jogról
Felhívjuk a hozzátartozók ﬁgyelmét arra, hogy Tiszaszentimre
Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a temetőkről és a
temetkezésről szóló 8/2014.(V.7.)
önkormányzati rendelete értelmében:
A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama:
- a koporsós temetés, illetve rátemetés napjától számított 25 év,

- sírbolt esetén a megváltástól
számított 100 év,
- urnafülke és urnasírhely esetén
10 év.
A temetkezési helyek feletti rendelkezési jogért a rendeletben
meghatározott díjat kell ﬁzetni.
A temetkezési hely feletti rendelkezési jog időtartama annak
lejárta után egy éven belül díjﬁzetés mellett meghosszabbít-

A temetkezési helyek feletti rendelkezési jogért ﬁzetendő díjak mértéke:
Megnevezés

Fizetendő díj

egyes sírhely

5000 Ft

kettős sírhely

10000 Ft

gyermeksírhely

3000 Ft

rátemetés

4000 Ft

sírbolt 1 halottra

20000 Ft

urnafülke

10000 Ft

urnasírhely

5000 Ft
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ható. Az újraváltás díja megegyezik az érvényben lévő sírhelydíjjal.
Amennyiben a hozzátartozó ezen
kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a sírhely felett a továbbiakban nem jogosult rendelkezni. Kérünk mindenkit, hogy
a későbbi problémák elkerülése
érdekében, amennyiben meg kívánják hosszabbítani a temetkezési hely feletti rendelkezési jogukat, az újraváltás díját
mielőbb ﬁzessék be az Önkormányzati Hivatal pénztárába.
Az önkormányzati rendelet teljes
szövege elolvasható az Önkormányzati Hivatalban, illetve az
önkormányzat www.tiszaszentimre.hu honlapján is.
Juhászné Papp Irén
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Labdarúgás
A bajnokság kezdete előtt célként a bennmaradást tűztük ki
a megyei II. osztály 2015/16-os
idényében. Természetesen nincs
hurrá hangulat most az egyesületünknél, hiszen a 15. utolsó
előtti kieső helyen zártunk. Az
értékelést két részre kell osztanunk, 2015. ősz és 2016. tavasz.
Őszi szereplésünk szörnyű volt,
15 mérkőzésen 5 pontot szerezve
1 győzelem mellett 2 döntetlennel erőteljes lejtmenetben
volt a csapat az utolsó helyen,
a bajnokság felénél. A csapategység és az elszántság hiánya
is érezhető volt, változtatnunk
kellett. Papp Lajos edzőnk a
télen felajánlotta lemondását illetve néhány idősebb játékos is
jelezte távozási szándékát.
Több héten át tartó egyeztetések után a vezetőségünk edzőnket megerősítette pozíciójába és úgy döntöttünk, inkább
ifjú játékosoknak fogunk lehetőséget adni tavasszal.
Jelentős átalakuláson ment át a
játékosállományunk, megﬁatalodtunk. 2016. tavaszán már egy
harciasabb, gyorsabb, elhivatottabb Tiszaszentimrét láthattak
szurkolóink. Rengeteg helyzetet
alakítottunk ki meccsről meccsre,
sajnos sok ki is maradt, amit a rutin hiányára fogunk. 4 meccset
(Kenderes, Tiszapüspöki, Tiszaje-

nő, Szászberek) tudtunk zsinórban nyerni, amellyel újra lehetőségünk volt a bennmaradás
kiharcolására. A szezon hajrájában azonban már a további győzelmek elmaradtak, 3 döntetlent
sikerült elérni (Cibakháza, Mezőtúr, Jászboldogháza) 20 ponttal az utolsó fordulóig volt esélyünk a célunk elérésére. Papp
Lajos lemondott, az egyesület
vezetősége köszöni az elmúlt
3 év lelkiismeretes munkáját és
jó egészséget kíván neki! Az új
játékos-edző Szőke Tibor lesz a
jövőben. Fiatal és tehetséges,
aki rendelkezik MLSZ Grassroots
C illetve MLSZ Amatőr C edzői
végzettséggel is.
Úgy hiszem, hogy a kiesés ellenére csapatunk nem lefelé, hanem felfelé tart a télen történt
változások következtében. A játékosokat próbáljuk együtt tartani, hiszen van potenciál a ﬁúkban. Az utolsó szalmaszál, ha
valamely csapat nem vállalja a
megyei II. osztályt, akkor bennmaradtunk. Természetesen mi
vállalnánk, hiszen ezek a srácok
bizonyították tavasszal, hogy
ebben a csoportban a helyük.
Amennyiben megyei III. lesz, úgy
feljutás a cél a következő bajnoki évben. A felkészülésünk június
25-i tiszagyendai Sipos-Bata emléktornával kezdődik, majd júli-

us 23-án Abádszalókon a Mérten
emléktornán is futballozunk. A
további felkészülési mérkőzések
szervezés alatt állnak. Szeretném
azon szurkolóink támogatását
megköszönni, akik nem hagyták
magára a tiszaszentimrei csapatot ebben a nehéz helyzetben.
Higgyék el nekem, azért igazolunk labdarugókat más településről, hogy az 7-8 tehetséges szentimrei ﬁatalnak lehetősége legyen sportolni a felnőtteknél,
életben tartsuk a versenyszerű
labdarúgást településünkön. Illetve nem szeretnénk elveszíteni
a gyerekeket sem. Ezért dolgozunk olyan elhivatottan az utánpótlás-nevelésben, 5 utánpótlás
korosztályunkban közel 80 gyermek versenyez hétről-hétre. Minden egyes edzés, mérkőzés óriási
szervező munkát igényel az edzőktől, vezetőktől, amit eddig zökkenőmentesen meg is oldottunk.
A következő 2016/17-es szezonban lesz egy új csapatunk,
elindítjuk a női labdarúgást is. Kis
település révén önerőből, csak
helyiekből itt sem tudunk építkezni, a szomszédos községekből is várjuk a labdarúgást kedvelő hölgyeket. A jövőkép tehát
ennyi sportolóval pozitív, ezért
türelmet kérek! Hajrá Szentimre!
Nagy Roland

ANYAKÖNYVI HÍREK
ELHALÁLOZÁS:
Mató Miklósné (Fekete Ilona, 1933.)
Kovács Sándorné (Papp Eszter, 1937.)
Kin András (1942.)
Hubai Istvánné (Fehér Mária, 1927.)
Mészáros Józsefné (Imre Erzsébet, 1927.)
Szűcs Sámuel (1925.)
Beleznay Gyula (1946.)
Kiss János (1953.)

2016. 04. 07.
2016. 04. 11.
2016. 04. 12.
2016. 04. 13.
2016. 04 .14.
2016. 04. 15.
2016. 05. 15.
2016. 05. 17.

Deák József (1954.)

2016. 06. 10.

HÁZASSÁGKÖTÉS:
Rostás Erik Sándor - Jakab Andrea
Simon István - Ágoston Aranka
Végh Sándor - Fűtő Kinga Borbála
Laczi Gábor - Rostás Adrien

2016. 05. 13.
2016. 05. 14.
2016. 05. 17.
2016. 06. 24.
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A Kihívás Napja
Idén először csatlakozott településünk a Kihívás Napja országos rendezvénysorozathoz.
Reggel tíz órától este fél nyolcig
tartó programokon vett részt a
falu apraja nagyja, a legalább 15
perces aktív testmozgásban. Az
aznapi eseményekről a facebook
segítségével még azok is tájékozódhattak, akik dolgoztak vagy
egyéb okok miatt nem tudtak
eljönni a helyszínekre. Számításaink szerint kb. 300 tiszaszentimrei teljesítette a Kihívás Napját.
Többen még csak nézelődtek, de
remélhetőleg jövőre már ők is
beállnak a pulzusnövelő gyakorlatokba.
Köszönet minden résztvevőnek,
kísérőnek, szervezőnek, lebonyo-

18

lítónak. Köszönet az óvoda és iskola pedagógusainak, akik aktív
szerepet játszottak a gyerekek test-

mozgásainak koordinálásában.
Domokosné Bari Ildikó
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„Kakaspörkölt főző” találkozó
Kedves Vendégek!
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket a Tiszsaszentimrei Nyugdíjas Egyesület által
szervezett „Kakaspörkölt főző”
Találkozón. Tolmácsolni szeretném a Polgármester Asszony üdvözletét is, aki most más elfoglaltsága miatt nem tud jelen lenni.
Nagy öröm számomra, hogy ez
az esemény már 2. alkalommal
kerül megrendezésre, lassan hagyománnyá válva. Az időjárást
illetően igazán nem lehet panaszunk. A csapatok előálltak, a tűzrakóban már táncolnak a lángnyelvek, hogy lágyan simogassák
a bográcsokat. A szakácsok és
kuktáik felkészültek, a szegény
kakasok pedig „megadták”
magukat, hogy a mai napon elvarázsolják ízlelőbimbóinkat.
Idefelé jövet eszembe jutott egy
kedves kis kánon, melyet gyermekkorunkban oly szívesen énekeltünk. Így hangzik: „Pál, Kata,
Péter jó reggelt, már odakünn a
nap felkelt, szól a kakasunk az a
nagy tarajú, gyere ki a fényre kukoríkú”. Szótfogadva mi is kijöttünk a fényre és a rétre, talán a
kakaspörkölt elfogyasztása után
kukorékolni is fogunk. Máris fan-

tasztikus illatok terjengenek az
éterben!
Ahogy végignézek itt a bográcssoron, nosztalgiával gondolok a
régi falunapokra, ahol szinte az
egész falu együtt volt, főztünk,
tréfálkoztunk és jól éreztük magunkat együtt. Kóstolgattuk egymás ételeit és „morcosak” voltunk, ha a zsűri nem a mi levesünket díjazta. Aztán persze jókat kacagtunk.
Ugyanezt kívánom Önöknek is! A
mai nap az együttlét örömében
teljen, élvezzék a pörkölt ínycsiklandozó illatát és ízét! Legyenek vidámak, örüljenek egymásnak gondjaikat hátrahagyva!
Természetesen, zsűrizés nélkül is,

mindenki és mindegyik étek első
helyezett. A titkos recepteket pedig igyekszem begyűjteni. El ne
felejtsék, a fönséges étel után jól
jön egy kis „toroköblítő”, „gyomorsegítő” borocska, melyet kívánok egészségükre.
Ezek az együtt töltött, vidám közös percek színesítik életünket,
simogatják a lelkünket. Szép napot, gondtalan szórakozást és jó
egészséget kívánok minden kedves Résztvevőnek.
Dr. Koczok Sándorné
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