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Önkormányzat hírei
Tisztelt Tiszaszentimreiek és Újszentgyörgyiek!
Az elmúlt három hónap önkor
mányzati eseményeiről szá
mo
lok be Önöknek.
A nyár folyamán a május, június
hónapokban beadott pályázata
ink hiánypótlása megtörtént, a
döntésekre várunk. Bízunk a po
zitív elbírálásban!
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Folytattuk a Közfoglalkoztatási
Startmunka Minta programot.
Mezőgazdaság
A nyári hónapokban sem volt
„ubor
kaszezon” a mezőgazda
ságban, elsősorban az „éléskam
ra” feltöltését végeztük.
Ebben az évben 74 ha-on gaz
dálkodunk, gabonából már „feleslegünk” is van. Kertészetünk
biztosítja a 300 ada
gos ön
kor
mányzati konyha zöldség és gyü
mölcs alapanyagát egész évre.
A fagyasztókamránkban konyha
kész állapotban lefagyasztot
tunk már 375 kg zöldborsót, 180
kg gyalult tököt, 23 kg karalábét
és 80 kg zöldbabot.
Befőtt formájában 105 kg cseresznyét, 170 kg meggyet, 336 kg

csemege uborkát (112 db 5l-es
üvegben és 103 üveg kovászos
uborkát tettünk el).
Répából, zöldségből, hagymából
és burgonyából szintén meglesz
a konyha éves szükséglete.

Anyakönyvi hírek.............................................. 20.
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Túl vagyunk a gabonafélék beta
karításán, jelenleg a talajelőké
szítés folyik.

Nagyon jó minőségű a termés, kü
lönösen az őszi búza. 18,6 ha-on
90,5 tonna malmi I. minőségű gabona termett, melyből 72,65 t-át
értékesítettünk.
Az őszi árpának nemcsak a minő
sége kiváló, hanem a termésátla
ga is. 17,7 ha-on 108,5 t termett,
átlag 6 t/ha-onként. Ebből 99,6 t
értékesítettünk, a többit betárol
tuk. Tritikáléból 2,31 ha-on 12,18 t
termett. Borsót 1,87 ha-on ter
meltünk, 1,31 t termett.

Közepes termés várható kuko
ricából, napraforgóból, de a 100
db-os sertésállomány részére ele
gendő lesz.

Jó ütemben halad a paprikaőrlő
üzem átalakításának munkálata.

Megérkezett a szárító

A baromfi istálló melletti szociális
blokk kialakításának munkálatai
las
san befejeződnek, jelenleg a
nyílászárók mázolása folyik.
140 db körbála is a bálatározóban
van.

Termény

Terméseredmények értékben (2016.07.31. napig)
Vetésterület (ha)
Termés (tonna)	Érték (Ft)

Tritikálé
2,31
		

12,18
teljes egészében betárolva

427.000

Őszi búza
18,6
		
		

90,5 (4,8 t/ha átlagtermés)
betárolva: 17,84 t
értékesítve: 72,65 t

660.000
2.812.515

Őszi árpa
17,7
		
		

108,5 (6 t/ha átlagtermés)
betárolva: 8,9 t
értékesítve: 99,6 t

312.000
3.523.466

saját termelésű készletértékesítésből származó bevétel
Termékmegnevezés			Érték (Ft)
Tojás			

1.620.640

Zöldségfélék

155.225

		

Kakas, tyúk		

462.785

Sertés, kismalac

		

200.500

		

140.097

Tészta

Összesen			
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2.579.247

Konyhára bevételezett
saját termelésű készletek
Termék

Mennyiség 	Érték (Ft)

Tojás

12.000 db

228.000

Tészta

653 kg

201.777

Sertéshús

4.224,4 kg

2.761.439

Zöldség
Gyümölcs		

272.362

állattartás (2016. 09. 01.
állapot szerinti állatállomány)
Megnevezés

Mennyiség (db)

Hízó		40
Anyakoca		

8

Süldő		 39
Kismalac		

18

Eddig leadtunk 56 db hízót átlag
178 kg/db.
Baromfi állományunk: 1466 db
tojótyúk
Tojáshozam: 252.498 db

Szorgos kezek fűzik a paprikát Tiszaszent
imrén és Újszentgyörgyön

a szociális blokkot, vásároltuk meg
a takarmánykeverő daráló gépet,
építettük a 2-ik bálatározót, mely
alkalmas a fűszerpaprika szikkasztására is.
Belvíz program keretében folya
matosan tisztítjuk a meglévő bel
vízelvezető árkokat Tiszaszent
imrén és Újszentgyörgyön.
A Fő úton megkezdtük a régi
bel
víz elvezető árok felújítását,
új kialakítását préselt mederbur
koló elemekkel.

A közfoglalkoztatásból származó
bevételt vissza kell forgatni, az
önkormányzat az ebből származó
bevételt másra nem fordíthatja.
A 2015. évi bevételből építettük

Szikkad a paprika Újszentgyörgyön is

Az útőr program keretében a
település külterületén lévő utak
padkáinak javítását, az út melletti
gaztalanítást, parlagfű irtást csa
padékvíz elvezetést végeztünk
és végzünk folyamatosan .
Belterületi utak program
Kátyúzást végzünk mindkét tele
pülésen, összesen 5 km hosszon.
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Újszentgyörgy, Szabadság út

Járda építést 1,1 km hosszon ter
veztünk, folyamatosan csináljuk.
Illegális hulladék lerakók
felszámolása
Mindkét településen állandó munkát jelent az illegális lerakók fel
számolása.
Tiszaszentimre Község Önkormányzat nevében köszönöm minden
kinek, aki részt vett a szavazáson.
Településünkön a választópolgá
rok 39,55 %-a ment el szavazni.
Az érvényes szavazatok 38,36%.
A 3 számú választókerült 21 tele
pülésének sorrendje az érvényes
szavazatok alapján.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Tiszabő		75,66%
Berekfürdő		51,63%
Nagyiván		49,13%
Tiszaörs 		47,19%
Karcag		45,97%
Tiszaszőlős		44,71%
Tiszaderzs		44,43%
Tomajmonostora		42,5%
Tiszaigar		41,73%
Kenderes		41,59%
Tiszaroff		39,79%
Kisújszállás		38,93%
Tiszafüred		38,57%
Tiszaszentimre		38,36%
Túrkeve		36,97%
Kunhegyes		36,67%
Kunmadaras		36,03%
Abádszalók		34,67%
Fegyvernek		34,07%
Tiszabura		33,68%
Tiszagyenda		33,49%
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Köszöntések
Kontra Máriát 95. születésnapja
alkalmából köszöntötte az ön
kormányzat.

Kesztyűs Antalnét 90. szüle
tés
napján családja körében köszön
töttük.

Általános iskolai 30. osztálytalál
kozó emlékére.

Koczúrné Tóth Ibolya polgármester

Tiszaszentimre Református Szociális
Szolgáltató Központ Idősek Otthona
A Samu kastély épületében működő Idősek Otthona a Tiszaszentimre Református Szociá

lis Szol
gáltató Központ legnagyobb intézményi egysége. Az intézmény
az elmúlt években kí
vül-belül
megújulva és megszépülve fogadja a hozzánk érkező idősko
rúakat. Lakóink elsősorban Tiszaszentimréről és a kör
nye
ző te
lepülésekről érkeznek, de ellátá
si területünk Magyaroroszág teljes közigazgatási területére ki
terjed, ezért számos Tiszaszentim
réről korábban elköltözött időskorú választja otthonául intézményünket és tér ezáltal vissza
fiatalkora színhelyére.
Az idősek otthonában nagyon
sok tiszaszentimrei lakos járt már
hozzátartozóként, segítőként, érdeklődőként, azonban nagyon
sokan csak kívülről ismerik az intézményt.
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Az idősek otthonában a napi 4
órát meghaladó gondozási szük
ségletű, a nyugdíjkorhatárt be
töltött személy ápolása, gondo
zása történik.
Az időskorúakon kívül intézeti
elhelyezést nyerhet az a 18. életévet betöltött, napi 4 órát meg
haladó gondozási szükségletű
személy is, aki betegsége miatt önmagáról gondoskodni nem képes.
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Az idősek otthonába történő el
helyezést kizáró ok: pszichiátriai
és szenvedélybetegség megléte.
Lakóink elhelyezésére 27 lakószo
ba áll rendelkezésre 1, 2, 3 ágyas
szobákban. A lakószobákhoz külön vizes blokk nem tartozik.
A lakószobák az ellátottak igé
nyeinek megfelelően modern bútorokkal berendezettek. Házaspárok elhelyezésére is van lehetőség.

Az étkezés színtere az 50 férőhe
lyes ebédlő, amely a nagyobb közösségi rendezvényeink színtere is.
Csoportos, egyéni foglalkozás a
foglalkoztató helyiségben tör
ténik, ahol számítógép várja ér
deklődő lakóinkat.
Napközbeni tartózkodás szín
tere az ebédlővel egy légtérben
lévő társalgó, ahol lehetőség van
televíziónézésre, beszélgetésre.
Szolgáltatásaink
Az intézményben az ellátást
igénybe vevő lakóink részére tel
jes körű ellátást biztosítunk, en
nek keretében:
• lakhatás biztosítása
(6 m2 / fő / lakószoba)
• napi háromszori étkezés (diéta
egészségi állapottól függően)
• ruházat mosása, javítása

• ágynemű, törölköző, tisztálko
dási eszközök biztosítása
• gyógyászati segédeszközök
biztosítása (pl. bot, járókeret,
kerekesszék)
• gyógyszer, pelenka biztosítása
• orvosi (háziorvos, pszichiáter)
ellátás heti 4 órában, illetve
szükség szerint
• alapápolási feladatok
(pl. gyógyszerezés,
testi tisztaság biztosítása,
étkezésben segítés)
• szakorvoshoz, kórházba
jutás megszervezése
• lelki gondozás
• hitélet gyakorlásának
biztosítása
• egyéni, csoportos formában
készségmegőrzés, fejlesztés
• szabadidős programok
szervezése

Fodrász, pedikűr önköltséges áron
nyújt szolgáltatást.
Büfé heti egy alkalommal működik.
Minden szobában telefon, nővérhívó áll rendelkezésre.
Intézményünkben nagy hangsúlyt
fektetünk a református szelle
miség érvényesülésére, azonban
felvételkor nem feltétel a refor
mátus vallás.
Térítési díjaink
2016. április 01. naptól:
Átlagos szintű ellátás:
Intézményi térítési díj:
99. 000.-Ft/hó 3. 300.-Ft/nap
Demens ellátás:
Intézményi térítési díj:
99. 000.-Ft/hó 3. 300.-Ft/nap
Reggeli költsége: 330.-Ft/nap
Ebéd költsége: 650.-Ft/nap
Vacsora költsége: 530.-Ft/nap
Intézményünk iránt érdeklődők
számára lehetőséget biztosítunk
az intézmény személyes megte
kintésére is, illetve bővebb fel
világosítás intézményünk ve
ze
tőitől kérhető.
Kalmárné Nagy Erzsébet
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Bohóckiállítás a Református Idősek
Klubjában
Egy nagyon szép és lélekmelegí
tő kiállítást rendeztünk a Tisza
szentimre Református Szociális
Szolgáltató Központ Idősek Klubjában. Több száz bohóc társasá
gában egy kicsit felszabadultan
nevethettünk, jól érezhettük magunkat.
Sokszor érezzük azt, hogy fel
nőttként a mindennapok monoton egyhangúságától szenve
dünk, de most kicsik és nagyok,
óvodások és iskolások, idősek
úgy lehettünk együtt, hogy szin
te eltűntek a generációs aka
dá
lyok. Ismét bebizonyosodott,
hogy nem a pénz, vagy valami
különlegesség kell az örömhöz,
egymáshoz való közeledéshez,
hanem az, hogy megértsük,
mi egymás által tudjuk ember
ségünket megtartani ebben a
sokszor örömtelen és lélektelen
világban.
A meghirdetett kiállításra nagy
örömünkre jöttek a gyerekek,
énekkel verssel készültek. Idő
seink szeme felragyogott a sok
gyermek láttán. Kölcsönösen osztozkodtak a szereteten. Egyik-

másik kisóvodás ölbe kéredzke
dett, és a nagymamák rutinos
mozdulattal magukhoz ölelték
és simogatták a kisgyermeket.
Nem kellett sokáig biztatni a
kicsiket, hogy énekeljenek. Több
gyermekdal elhangzott, amit
közösen énekeltünk.
Ezekért a pillanatokért szeretnék
köszönetet mondani Csorba Bri
gitta Tiszaszentimrei lakosnak,
aki rendelkezésünkre bocsátotta

ezt a gyűjteményt. Bohóc rajz
pályázatot is írtunk ki és szebb
nél szebb alkotások kerültek ki
a gyermekek kezei alól. Itt sze
retném az óvó néniknek és tanító
néniknek megköszönni, hogy a
gyermekeket segítették és hogy
ellátogattak a kiállításra.
Az idős nénik és bácsik összedug
ták a fejüket és a remekműveket
egyenként átnézték, szavaztak
és az eredmény nemsokára nyil
vánosságra kerül. Ünnepélyes keretek között az óvodában és az
iskolában lesz az eredményhir
detés.
A kiállítás megtekinthető az
Idősek Klubjában Tiszaszentim
re. Petőfi út. 26. 2016. 10. 20-ig.
Minden látogatót nagy szeretet
tel várunk, 0-99 éves korig aján
lott.
Tiszaszentimre Református
Szociális Szolgáltató Központ
Idősek Klubja
Kiss-Rigó Gabriella
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A Református Egyházközség eseményei
Immár második alkalommal ke
rült megrendezésre a templom
kertben a Református Levendu
lafesztivál, ez év július 2-án.

Rengeteg gyönyörű kézműves
termékkel vártuk a hozzánk lá
togatókat, melyeket a református
közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott, ügyes kezű asszonyaink készítettek, önkénteseink süteményeket sütöttek, munkatársaink pedig a program lebonyolításában se
géd
keztek. Ez alka
lommal már több „külsős” számára is biztosítottunk lehetőséget, hogy portékáikat árulják.
A fesztivál ré
sze volt a „lila
turkáló”, ahol csak lila színű ru
hákat lehetett fil
lérekért vá
sárolni, valamint az ingyenes arc
festés, és levendula
tündérként
fényképezkedés. Mindezek mel
lett, a templomban Nagytiszte
letű Fodor Gusztáv lelkész tartott előadást a Biblia drágakö
veiről, majd a Karcagi Reformá
tus Egyházközség kórusa adott
lélekemelő koncertet. A feszti
válról azok is jó szájízzel távoz
hattak, akik esetleg semmit sem
vásároltak, hiszen mindenki ven

dégünk volt egy pohár levendulás
limonádéra. Nagy öröm volt szá
munkra, hogy rengetegen vettek részt az eseményen, nem
csak helybeliek, de más telepü
lé
sekről is! Reményeink sze
rint
most már nevezhetjük hagyo
mányosnak a Tiszaszentimrei Re
formátus Levendulafesztivált, és
évről-évre várhatjuk szeretettel
mindazokat, akik ennek a cso
dás, értékes virágnak, és a vele
átitatott programoknak, szépsé
geknek kedvelői.

Augusztus 5-én Nagytiszteletű
Fo
dor Gusztáv tiszaderzsi lelki
pásztor, a Tiszaszentimre Refor
mátus Szociális Szolgáltató Központ lelkészigazgatója Várpa
lo
tán, a Város- és Faluvédők Szövetsége (Hungaria Nostra) XXXV.
Országos Találkozó és Szak
mai
Konferenciáján átvette a számára megítélt Podmaniczky-díjat,
melyet minden évben azoknak
adnak át, akik a legtöbbet teszik
épített és természeti kör
nyeze
tünk, kulturális örökségünk ér
tékeinek megismertetése, védelme érdekében. Nt. Fodor Gusztáv
a díjat az elmúlt évek so
rán
végzett értékmegőrző és értékteremtő munkásságáért kapta
(Tiszaszentimre - Egyházi Pecsé
tes Téglagyűjtemény létrehozá
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sa, Tiszaderzs - Bibliamúzeum lét
rehozása, mindkét településen
az Értéktár Bizottság elnöklése).
Szívből gratulálunk a méltán
megérdemelt kitüntetésért!
Nagytiszteletű Úr életére, továb
bi áldozatos szolgálatára ezúton
is Isten áldását kérjük.

Ebben az évben is megtartottuk
napközis hittantáborunkat, au
gusztus 15-19-ig. Azt, hogy hogy
sikerült, talán elég is lenne azzal
az egy mondattal leírnom, amit
a gyerekek mondtak az utolsó
napon: „De jó lenne, ha még
nem lenne vége!”
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ink is voltak, és tettek bizonysá
got Istenről ifjainknak.
Szeptember 19-én pedig jelképes
alapkőletétel keretében áldást
kértünk a Samu kastély területén
hamarosan, az Otthonban élő
idősek számára épülő kápolnára,
mely a Bussum városában élő re
formátus holland közösség adományából, és Tiszaszentimre Község Önkormányzatának támoga
tásával valósul meg.

Érdekes bibliai történetekkel, szép
lelki énekekkel, kreatív foglal
kozásokkal, reggeli tornával, sok
mozgással vártuk a gyermekeket
minden nap, s a közel 30 gyerkőc
örömmel vállalta a nyári szünet
ben is, hogy 8 órára jöjjön reg
gelente. A heti programokat a
Református Templomban, a Re
formátus Idősek Klubja tagjaival,
munkatársaival közösen zártuk,
s megáldottuk az új kenyeret.

Végtelen hála van a szívünkben
ezért az újabb csodáért! Istené a
dicsőség!

Ezen kívül Kis Lelkifröccsös csa
patunkkal összegyűltünk a nyár
folyamán egy-egy szalonnasütős,
éneklős, játszós, beszélgetős es
tére, melyek közül az egyiken
amerikai misszionárius vendége

Ezúton tisztelettel mondunk kö
szönetet a Koczúrné Tóth Ibolya
polgármester asszony vezette
Tiszaszentimrei Önkormányzat
nak, amiért folyamatosan azon
fá
radoznak, hogy még szebb
kör
nyezetben érezhesse egyre
otthonosabban magát mindenki
Tiszaszentimrén.
Így köszönjük meg azt is, hogy
Templomunk előtt most már szép,
biztonságos sétálóút vezet el,
kedves, hangulatos kandelábe
rekkel. Isten áldja meg továbbra
is Polgármester Asszony és segí
tői áldozatos munkáját!
Fodor-Csipes Anikó
lelkésznő
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Őszi Folklór Fesztivál 2016
A már hagyományos falunapunkról képes beszámolóval készültünk.
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Tiszaszentimre első díszpolgára
Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 120/2016.
(VII.27.) számú Képviselő-testületi határozatával „Tiszaszentimre
Község Díszpolgára” kitüntető díj
adományozásáról döntött.
2016. évben a „Tiszaszentimre Község Díszpolgára” kitüntető díjat
Varga Mihály közgazdász, országgyűlési képviselő, nemzetgazdasági miniszter részére adományozza a magyar közéletben kifejtett
több évtizedes, meghatározó munkássága, példamutató emberi magatartása, példás családi élete és
Tiszaszentimre község fejlődése,
gyarapodása érdekében végzett
kimagasló tevékenysége elisme
ré
seként. Varga Mihály életpá
lyája töretlen.
1990. óta országgyűlési kép
viselő. Szakmai ismereteit a pénz
ügyi, költségvetési bizottság tagjaként, később elnökeként, majd
politikai államtitkárként, pénz
ügyminiszterként, jelenleg nem
zetgazdasági miniszterként hasznosítja. Számos nemzetközi és ha-

zai szervezet, egyesület, alapít
vány kuratóriumának elnöke, alelnöke, elismert tagja. Több település díszpolgára. Bármilyen funkciót is töltött be, mindig segítette – szülőföldjén – a Nagykunságban, a Tiszántúli fal
vak
ban élő
embereket, településeket és szűkebb térségünk, a Tisza-tavi ré
gió fejlesztését.
26 évvel ezelőtt, képviselőjelölt
ként ismerkedett meg Tiszaszent
imre község lakosságával. Varga
Mihály nemzetgazdasági minisz
ter személyében olyan politikust
ismerhettünk meg, aki meghall

gatta és meghallgatja választóit,
érti a vidéki emberek problémáit,
kiélezett konfliktus helyzetekben
nyugodt tud maradni, szak
sze
rűen, de közérthetően, higgad
tan tud választ adni a felmerülő
kérdésekre, problémákra.
Kiváló és hiteles politikus, aki
ember tudott maradni. Munkássága, példás családi élete elisme
réseként adományozza a díszpol
gári címet Tiszaszentimre község
Képviselő-testülete, Varga Mihály
nemzetgazdasági miniszternek.
Koczúrné Tóth Ibolya polgármester

Tiszta udvar, rendes ház”
elismerő cím átadása
Tiszaszentimre Községi Önkor
mány
zat Képviselő-testülete a
12/2015.(XI.16.) önkormányzati rendeletével „Tiszta udvar, rendes
ház” elismerő címet alapított, melyre 2016. április 30-ig lehetett pályázatot benyújtani. A pályázati
fel
hívásra 10 pályázat ér
kezett,
8 Tiszaszentimréről, 2 Újs zent
györgyről.
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A beérkezett pályázatok alapján,
a „Tiszta udvar, rendes ház” elismerő cím adományozására helyszíni szemle után, javaslatot a kép
viselő-testület által létrehozott
ideiglenes bizottság tett, mely
nek tagjai az önkormányzat ren
delete alapján:
a) a Képviselő-testület állandó
bizottságainak elnökei
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b) a Tiszaszentimréért Egyesület
két delegált tagja
c) az Újszentgyörgy Lakosságáért
Alapítvány két delegált tagja,
d) a Nyugdíjas Egyesület két
delegált tagja.
Minden pályázónál nagyon szépen rendben tartott, „tiszta ud
varral és rendes házzal” találko

zott a bizottság. A szépek közül
kellett a legszebbeket kiválaszta
niuk, mivel csak 5 pályázót lehet
díjazni.
A képviselő-testület döntését az
ideiglenes bizottság javaslatai
alapján a 2016. június 28-i ülésén
hozta meg.
Az elismeréssel tűzzománc falra
szerelhető tábla és 30.000.-Ft nettó pénzjutalom járt.
Az elismerést Kalmárné Nagy Er
zsébet és Postás Imre önkormány
zati képviselők adták át, akik
egy
ben a bírálóbizottság tagjai
is voltak.
2016. évben„Tiszta udvar, rendes
ház” elismerő címet adományoz
az alábbi személyek, illetve in
gatlanok részére.
1. Bari Mihályné
Tiszaszentimre, Bajcsy út 23.
„A pályázó családjával hosszú
évek munkájával ízléses, rende
zett, hangulatos udvart alakított
ki, mely egyszerű, de nagyszerű.
A kert, az udvar egységes képet
mutat, melyben sziklakert, kemence, kerti tó, pihenő, kicsi, de

gondozott veteményes, valamint
nagy gyümölcsös, szépen gondo
zott gyep, sokféle virág találha
tó. A családot, az érkezőt a rendezettség, az igényesség, a nyu
galom látványa fogadja.”
2. Nagyné Lakatos Julianna
Tiszaszentimre, Malom út 34.
„Sok munkával rendben tartott,
rendezett udvar és kert. A ház,
a melléképület, a garázs egységes
képet mutat.
Gondosan ápolt gyep, szép virágokkal díszített, igényesen kiala-
kított kert, kiülő, kemence, sok gyümölcsfa található. A nyu

galom
szigete. XXI. századi igényesség,
hangulat, környezet jellemzi.”
3. Suszter Jánosné
Újszentgyörgy, Mártírok út 7.
„Hangulatos, igényes, látványos
ingatlan. Nagyon rendezett kert,
kerti tavacska, sziklakert, szépen
rendben tartott gyümölcsös. A
vi
rágokra a saját festésű kerti
tör
pék vigyáznak. Saját maga
ké
szíti a kerti díszeket, mely
ek a kreativitását dicsérik. Ren
geteg gyönyörű virág, ízlésesen
elrendezve.”
4. Mann Katinka Elisabeth
Újszentgyörgy, Rákóczi út 6.
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„A pályázó lakása, kertje, udvara
a pályázó aprólékos, rengeteg befektetett munkáját tükrözi. Igé
nyes, egyszerű, nagyon szép udvar,
kert és lakóház, melyben megtalálható a pihenés és a konyhaker
ti termelés összhangja. A veteményes és az előkert is tervezett,
rendezett, gondosan ápolt. Külön
fűszerkert, gyógynövények, ötle
tes megoldások. A lakóház régi
paraszti bútorokkal berendezett,
különlegessége a jellegzetes népi
motívumok meg
jelenítése. Sok
energiát igényel mind a kert, mind
a belső igényesség.”
Megjegyzés: Mann Katinka sza
na
tóriumi kezelés alatt áll, így
részére az elismerést egy későbbi
időpontban tudjuk átadni.
5. Réti Sándor
Tiszaszentimre, Kör út 18/a.
„Gyermek centrikus kert, játszó
tér. Igen hangulatos, városias jellegű. Nagyon barátságos, kelle
mes, ötletes. Sok virág, tiszta, rendezett környezet. Szépen gondo
zottak az előkertben a rózsák,
egyéb virágok. A nagy teraszon
mutatósak a ládás és kaspós virá
gok. A kerti medence ötletesen
van kialakítva.”

13

Legszebb konyhakertek Tiszaszentimrén

A legszebb konyhakertek program 2012-ben indult útjára Kar
cagról. A program ötletgazdája
Karcag város alpolgármestere, Kovács Szilvia.

az évben 7 család jelentkezett a
megmérettetésre. Szebbnél szebb
kertekben jártunk. A résztvevők
kedvesen, és iz
gatottan fogad
ták a zsűrit. Balkon, mini és nor
mál kategóriában méreték meg
magukat. A szemet gyönyörköd
tető zöldségek és gyümölcsök
itt-ott feltűnt néhány különleg
es növény is, például: rebarbara,
kakaó, kávé, füge.

A program célja: a füvesített udvarok helyett, minden család egész
séges zöldséget és gyümölcsöt tehessen az asztalra.

Nagyon sok kertben láttunk fű
szernövényeket is, melyeket a mindennapi főzés so
rán szí
vesen
használnak. A sok szép kert kö
zül nehéz volt sorrendet felállí
tana, ennek a programnak min
denki nyertese.

Tiszaszentimre 2015-ben csatlakozott ehhez a programhoz. Ebben

Hosszú tanácskozás után a zsűri
az alábbi sorrendet állította fel:
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Balkon kategória
I. : Imre Ernőné, Szabó Mária
Mini kategória
I.: 	Réti Sándor
II.: Kovács Lászlóné
III.: Szőke Istvánné
IV.: Imre Ernőné
Normál kategória
I.: Torma Mihály és
Tormáné Virág Veronika
II.:	Nagyné,
Lakatos Julianna
III.: Jákó Imréné
Falunapi rendezvényünkön adtuk
át a „Legszebb konyhakertek„
program okleveleit, és Tiszaszent
imre Községi Önkormányzat ajándék utalványát, munkájuk elismeréseként.

Egy kis múltidéző…
1986. augusztus 20-án, adták át
Tiszaszentimre új művelődési házát.
Addig a község mindössze egyet
len korszerűtlen körülmények között működő könyvtárral, és mo
zi teremmel rendelkezett. Ezen
az áldatlan helyzeten kívántak
javítani a község vezetői akkor,
amikor elhatározták, hogy mű
velődési házat és új könyvtárat
építenek településen. Az intéz
mény el is készült, az Országos
Közművelődési Tanács, a megyei
tanács, a helybéli mezőgazda
sá
gi termelőszövetkezet támo
ga
tásának, valamint a lakosság
értékes társadalmi munkájának
köszönhetően. A településen élő
két és félezer lakos számára hi
vatott rendszeres művelődési és
szórakozási alkalmakat bizto
sí
tani. Az új művelődési házban,
addig sohasem látott, reprezen
tatív kiállításokra, előadóestekre
nyílt lehetőség, kiscsoportok, kö
zösségek alakultak és kezdtek el
működni, ifjúsági klub, gyermek
klub, néptánc, fotós klub, és még

sorolhatnánk. Mindez köszönhe
tő volt az intézményben dolgo
zóknak, az önkormányzati vezetőknek, valamint a község pedagógusainak, akik szintén elhivatottságból, munkájukat segítették.
Domokosné Bari Ildikó
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Becsöngettek
Rövid hírek a KLG Vasvári Pál Ál
talános Iskola életéből.
Alig köszöntünk el a 2015/2016-os
tanévtől, máris ott álltunk az új
tanév kezdetén. Még egyetlen
hónap telt el csupán, a szeptem
ber, de már látom, ebben a tan
évben sem fogunk unatkozni.
2016. augusztus 31-én 17 órakor
becsöngettek a KLG Vasvári Pál
Általános Iskola diákjainak, peda
gógusainak, s úgy gondolom az
ide járó gyerekek szüleinek is.
A tanévnyitóra mindig izgalom
mal, tele várakozással érkeznek
tanulóink, nem volt ez másképp
az idén sem. A 2. osztályosok né
hány tagja, nagyobb gyerekeket
is segítségül hívva már a nyá
ri
szünet utolsó napjait azzal töl
töt
ték, hogy felkészüljenek ta
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nító nénijeik, Bekecs Istvánné és
Takács Margit segítségével az új
tanévet köszöntő műsorukra.
Megtisztelte ünnepségünket, mint
mindig, Koczurné Tóth Ibolya pol
gármester asszony, Dr. Pásztorné
dr. Vass Anikó intézményvezető
asszony is, aki kedves szavakkal
köszöntötte a diákokat, pedagó
gusokat, szülőket.
Szeptember első két hetében le
zajlottak az osztályok szülő érte
kezletei, ahol nagy örömünkre
elég sok diák édesanyja képvisel
te gyermekét.
Szeptember 17-én megrendezett
Falunapra családi vetélkedőt hirdettünk. Nagy sajnálatunkra nem
volt jelentkező család. De mi nem
adtuk fel, gyorsan átgondolva a
feladatokat, ezt a vetélkedőt megrendeztük testvérpároknak. Szo-
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boszlai Sándor vezetésével, a pe
dagógus kollégáim segítségével
egy kellemes délelőttöt tölthet
tek együtt a vállalkozó szellemű
testvérek, unokatestvérek. A ju
talmuk sem maradt el természe
tesen, hiszen az Önkormányzat
gondoskodott a részt vevők ajándékairól. Az első hat helyezett
csapat társasjátékot kapott, a
töb
bieket pedig édességgel ju
talmaztuk meg.
Szeptember 19-22. délutánonként
a 3. és 6. osztályos tanulók Tisza
füreden úszótanfolyamon vettek
részt. Minden nap újabb és
újabb élményekkel tértek haza
diákjaink.
Szeptember 23-án reggel három
busz várta a kirándulni vágyó gye
rekeket. A Tiszaszentimrei Gyermekekért Alapítvány 250.000 Ft

támogatásban részesült a Közsé
gi Önkormányzattól, melyet egy
őszi kirándulás megszervezésére
használtunk fel. Az úti célunk
Nosz
vaj, Síkfőkút volt. Ezen a
tú
rán az iskola apraja, nagyja
mindenki egyformán részt vett.

Elfáradtak-e a gyerekek? Bizton
mondhatom, hogy igen, de ennek
ellenére jól érezték magukat. Szá
munkra, pedagógusok számára
mindig nagy élmény egy ilyen
nap, nemcsak azért, mert látva a
gyerekek hihetetlen energiáját,

örömét, felszabadultságát, mi is
velük örülünk, hanem mert egyegy kis diákot teljesen más olda
láról is megismerhetünk.
Számos tervünk van még a tanév
hátra lévő részére is. Sok prog
ramot tartogatunk a gyerekek
számára, de nekünk feladatunk
az is, hogy oktassuk és neveljük
a ránk bízott diákokat.
Mit is kívánhatnék a tanév továb
bi részére?
A mindennapi munkánkhoz sok
örömet, jó egészséget, a gyer
me
kekben a lehetőségek biro
dalmának felfedezését, a szülők
ben, az iskola partnereiben igaz
segítőtársakat, közösen elért és
megélt sikereket, optimizmust,
a pedagógustársaimmal, munk
atársaimmal együtt pedig jó csa
patmunkát!
Tóthné Vizi Krisztina
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Óvodai hírek
Nyáron is gőzerővel folyt a mun
ka az óvodában. Amellett, hogy
egészen augusztus 15-ig 20-22
kisgyermek felügyeletét láttuk
el, akiknek dolgoztak a szüleik,
az épület valamennyi helyiségét
sikerült szépen kifesteni.
Köszönet érte a festők csapatá
nak, munkahelyi vezetőjük
nek,
aki összehangolta a tevékenységüket, Önkormányzatunknak, aki
biztosította az anyagi hátteret,
minden munkatársamnak, aki pakolta és takarította az összes helyiséget. Szeretném megköszönni azoknak az otthon lévő szü
lőknek is a megértést, akik nem
bosszankodtak amiatt, hogy
idén hosszabbra sikerült a nyári
szünet.
Nagy örömünkre sikerült lecse
rélni a helyenként negyven éves
bútorainkat, az ablakokra új
fényáteresztő és sötételő függö
nyök kerültek, a harmincéves
fektetők és a régi rozsdás tála
lókocsi is nyugdíjba vonultak,
bár a helyükre ugyanolyanok ke
rültek, csak szebbek. A mosdók
ba egy-egy garnitúra új gyermek
törölköző került, a folyosóra új
szőnyeg.

dern irodatechnikai eszközöket,
hogy meg tudjunk felelni a kor
követelményeinek.
De a technikai fejlődés a cso
port
szobákat sem kerülte el,
mindenhová került egy-egy lap
top, hogy az óvónénik a nap bár
mely szakában felhasználhassák
az internet adta képi-hangi le
hetőségeket a gyermekek érdek
lődése, a foglalkozások té
mái
szerint.
Az óvodás korosztály legfontos
abb és legfejlesztőbb tevékeny
sége a játék és a mozgás. Annak
érdekében, hogy a legoptimális
abb feltételeket megteremtsük
számukra, májusban százezer fo
rint értékben vásároltunk udvari
játék -és fejlesztő eszközt. Idén
ősszel az óvoda alapítványának
segítségével további anyagi for

A kiszolgáló rész régi raktá
rá
ból egy új teakonyha és mosóhelyiség került átalakításra, szekrénysorral, mosógéppel, szárítógéppel. A vezetői iroda is új szekrényeket, asztalokat kapott, mo
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rás áll a rendelkezésünkre, hogy
bővítsük eszközeinket.
1986 augusztus 20-án adták át az
óvoda ezen épületét a lakosság
nak, és én vagyok az egyetlen,
aki akkor is itt dolgoztam már,
és most is itt vagyok. Sok kedves
munkatárssal dolgoztam az évek
során, többen a jól megérdemelt
nyugdíjas éveiket töltik, ne
kik
ez úton is jó egészséget, bol
dog életet kívánok. Szívesen és
szeretettel látjuk Őket, ha sze
retnének szétnézni nálunk. Má
sok, sajnos egyre többen, már
nem érhették meg a harmincéves
évfordulót. Akik még dolgoz
tunk velük, gyakran emlegetjük
Őket, ha előkerülnek a régi ké
pek, egy-egy szép és vidám em
lék. A megsárgult, helyenként
szakadt képeken lévő gyerme
kek azóta felnőttek, és a saját
gyermeküket hozzák reggelente
az oviba. Reméljük, nekik is tu
dunk újat, érdekeset tanítani,
élményeket szerezni.
Köszönjük, hogy velünk voltatok
az elmúlt harminc évben!
Ladányi Aranka, intézményvezető
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„ Mint a mókus fenn a fán, a nyugdíjas
oly vidám, ajkáról ki se fogy a…„ dal,
a vidámság….
Mozgalmas nyár áll a nyugdíjas
egyesület mögött, hiszen a na
gyon jól sikerült, júniusi kakas
pörkölt főző találkozó után 10
remek programja volt az egye
sületnek. Nézzük csak sorban:
Izgalommal vártuk július 2-át,
mert az „Őszi Napfény” nép
tánc csoportja ismét megméret
tetésen vett rész, Gyulán.
A sok próbának meg is lett az
ered
ménye, Ismét „Arany„ mi
nősítés lett a jutalma. Mi több
az idén egy páros szólóval is be
mutatkozott, mely „Ezüst” mi

nősítést kapott. A csoport Szatmári-, a páros Magyarbődi csár
dást ropott. Talán nem érdemte
len bemutatni a csapat tagjait:
Tóth Melinda ,a csapat szakmai
vezetője, Fűtőné Eszter, Újfalu
siné, Marika, Szöllősiné Marika,
Lupisné, Ági, Kállainé Ma
rika,
Szatmári B.né Erzsike, Gargyiné
Margit, Zámné Rozika, Muczáné
Ági, Lakatosné Emma, és Annus
né Valika. A páros szólót Fűtőné
és Szöllősiné járták.
Augusztus 6-án Kabán jártunk
a hagyományos Káposzta Fesz
tiválon, ahol Újfalusiné Marikánk
Székelykáposztája 6. helyezést
ért el a 38 csoport közül.
Augusztus 11-én behajóztuk a
Tiszát! Csodáltuk a természet
szépségét és meggyőződhettünk
róla, hogy hazánknak és szűkebb
környezetünknek is vannak csodái.
Augusztus 28-án nagy sikert ara
tott a Margaréta Népdalkör, az
Őszi Napfény Tánc csoport és a
páros szólónk Berekfürdőn, az
Or
szágos Nyugdíjas Kulturális

Ta
lálkozón. Remek időnk volt
így, aki akart fürdőzhetett is a
többféle medencékben.
Szeptember 9-én itthon voltunk
ugyan, de nagyszerűen éreztük
magunkat, a Vadászház udvarán
megtartott szalonnasütésen Volt,
aki nyársalt, volt aki, a serpenyőben sült „kakastaréjból „falatozott. A koronát a kisült szalonna
zsírján sütött lecsó tette a jó ét
vágyú csapat számára.
Szeptember 16-ra a tánccsoport
meghívást kapott, Debrecenbe, a
III. Országos és Nemzetközi Kezdő Táncosok Találkozójára. Örül
tünk a meghívásnak, de még nem
tudtuk hogyan fogunk pénzt szerezni az útra. Jószívű vállalkozók
megtámogatták utunkat. Úgy gondolom megérdemlik, hogy nevük
itt is megjelenjen. Köszönjük Bors
Evertnek, Ladányi Jánosnak, Rácz
Istvánnak, Bekecs Mátyásnak, Barcsik Évának és Sző
ke Tibornak,
támogatásukat.
És eljött a minden évben ránk kö
szöntő Falunap, az Őszi Folklór
Fesztivál, szeptember 17-én. Csapataink a Margaréta, az Őszi
napfény, a páros tánc méltán ara
tott nagy sikert. Jó volt látni és
hallani, hogy sikerült megmozgatni a közönség egy részét a közös éneklésre!

21-én, kissé fázósan, álmosan gyülekeztünk őszi kirándulásunkra,
Szentendrére. Nagyon jó idő lett
és sok élményben volt részünk
a Skanzenben, ahol bár falun
élünk, mégis élmény volt lát
ni más vidékek hogyan, milyen
körülmények között éltek, mi
lyen volt az építkezésük, milyen
szokásaik voltak. Láttunk régi
iskolát palatáblával, temetkezé
si és ravatalozási szokásokat, és
láttuk a régi, úgynevezett „bögre
csárdákat” is. A skanzen után
megcsodálhatuk Szentendre gyönyörű építkezését, láttuk a „Marcipán „múzeumot, csak kívülről,
mert bizony borsos volt a belé
pő. Ám ízletes, nagy adag fagy
laltjukat mindenki dicsérte. A
csúcs a Kovács Margit Múzeum
volt. A keramikus művésznő sa
ját otthonában bemutatott csodák mindnyájunkat elkápráztat
ta. A Duna-parti séta is nagyon
jó volt.
09. 28-án az egyesület néhány
tagja, 14 fő Juhász Gyuszi szer
vezésében, 4 napos kirándulást
tett a Zemplénben. Sok csodával
találkoztak a négy nap alatt, so
kat túráztak. A netre feltett ké
peik is bizonyítják ezt.
Október 6-án, megemlékezve a
1848/49-es Szabadságharc hőseiről, palacsinta és bingó est volt a
klubban.
A hosszú nyár és a szép ősz ked
vezett programjainknak. Bízunk
benne a tél sem lesz események
ben szegényebb.
Mucza Andrásné
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Út a bajnokságig
Ez év januárjában 10 fővel megalakult településünk hobbi női

focicsapata. Eleinte csak a moz
gás öröméért jártunk össze heti
két alkalommal. Mostanra azon
ban a foci szenvedélyünkké vált.
Amint kitavaszodott, felkerestük
a környező települések női csapatait. Lehetőségünk nyílt edző
mérkőzések játszására Kisújszál
lás, Karcag, valamint Fegyvernek
csapatával is. Meghívást kaptuk
Tiszaszőlősre is, ahol az új mű
füves pályát mi is kipróbálhat

tuk, felavathattuk. Jól szerepelt
csapatunk a Fegyverneken meg
rendezett kispályás tornán is. A
szentimre kupán három csapat
ból a második helyezést értük el.
Ezek után már nem volt kérdés
számunkra, hogy elinduljunk a
megyei női bajnokságban, mely
ben rajtunk kívül még hat csapat
szerepel.
Szeptember 25-én vegyes ér
zésekkel, de annál nagyobb lelke
sedéssel indultunk Jászberény
be, ahol két mérkőzést játszot

tunk. Sajnos Dabas csapata 2:1-re
nyert, viszont Fegyvernek ellen
mi bizonyultunk jobbnak. Sike
rült győznünk 1:0-ra. Hatalmas
erőt adott nekünk ez a siker, ami
remélhetőleg kitart a bajnokság
végéig.
Köszönetet mondunk mindazok
nak, akik segítségünkre voltak,
támogattak bennünket. Tovább
ra is várjuk a mozogni, focizni
szerető lányok, asszonyok jelent
kezését.
Gyulainé Lódi Andrea

ANYAKÖNYVI HÍREK
ELHalálozás:
Szabó Józsefné (Morvai Malvin 1951.)

2016. 07. 06.

Imre Ernőné (Horváth Anna 1946.)

2016. 09. 26.

Boros Józsefné (Nagy Irén Borbála 1935.)

2016. 07. 10.

Kontra János (1943.)

2016. 09. 29.

Imre Sándor (1967.)

2016. 07. 12.

Házasságkötés:

Molnár Jánosné (Pigler Mária 1936.)

2016. 07. 25.

Boros Csaba – Doma Mónika

2016. 07. 16.

Bari Károlyné (Kácsor Veronika 1929.)

2016. 07. 29.

Pap János – Papp Dorina

2016. 08. 06.

Farkas Annamária (1915.)

2016. 08. 26.

Kéri János – Kun Orsolya

2016. 09. 03.

Nagy Lászlóné (Szabó Katalin 1936.)

2016. 09. 03.

Molnár Ferenc – Dózsa Klaudia

2016. 09. 23.

20

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

