XI. évfolyam, 3. szám n 2015. december

Önkormányzat hírei
Tisztelt Tiszaszentimreiek és Újszentgyörgyiek!
Az elmúlt hat hónap önkormányzati eseményeiről számolok be
Önöknek.
2015.09.30-án befejeződött Ti
szaszentimre Község Szennyvíz
el
vezetése és tisztítása pro
jekt.
Az utak helyreállítása még nem
fejeződött be, 2016. március 31-ig
ahol probléma van, még kijavítja
Tartalomból

a kivitelező. Ha rákötéssel bárkinek, bármilyen jellegű prob
lé
mája van, a polgármesteri hivatal 11. számú irodájában jelezze,
hogy továbbítani tudjuk szin
tén a kivitelező felé. Ők a problé
mákat összegyűjtik és azok meg
oldására meghatározott időn
ként, (nem egyenként) visszajönnek és megoldást keresnek.
Intézkedés kódszáma

2015. október-november hó
na
pokban nyújtottuk be projektöt
leteinket.
Reméljük, megvalósulnak ezek a
fejlesztések!
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Integrált Területi Program 20142020, 2015-2016. évi kereteinek
felhasználása céljából.
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2015.11.11-én benyújtottuk a
Belügyminisztériumhoz a papri
kaőrlő üzem üzleti tervét. 2015.
november 24-én sikerült a ver
senytárgyaláson bebizonyítani,

hogy szükség van ebben a tér
ségben erre az üzemre, és megkapjuk hozzá a szükséges anyagi
támogatást. A Fő út 25/A szám
alatt tervezzük az üzem kiala

kítását, melyet az önkormányzat
3.810 eFt -ért vásárolt meg.

ségi Önkormányzat adományo
zott számára.
Településünk büsz
ke rá, hogy
évtizedekig erősítette tantestületünket. Humora, friss szelleme,

hozzáállása példa értékű nekünk,
utódoknak.

Koczúrné Tóth Ibolya
polgármester

Köszöntő
Sok szeretettel köszöntjük Bondor Sándor Tanár Urat abból az al
kalomból, hogy 2015. augusztus
29-én gyémántoklevelet vehe
tett át, a szegedi Juhász Gyula
Pedagógusképző karán.
Tanár Úr Hosszúpályiban szüle
tett 1933-ban. Az Apáczai Csere
János Pedagógiai Főiskola mate
matika- kémia szakán sze
rez
te
diplomáját 1955-ben. Gyakornoki éveit az 1954/1955-ös tanévben a Tiszaszentimrei Általános
Iskolában töltötte, majd diploma
átvétele után ide tért vissza, és
nyug
díjba vonulásáig, 1993-ig
ebben az intézményben oktatta
szaktárgyait. Volt osztályfő
nök,
munkaközösség vezető.
Kivette részét a település több
generációjának neveléséből, társadalmi szerepvállalásával a község életkörülményeinek fej
lesz
téséből, mint a Tiszaszentimréért
Egyesület elnöke. Munkásságával
elnyerte a „Tisza
szentimréért”
díjat, melyet Tiszaszentimre Köz
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Domokosné
Bari Ildikó

Kerékpározni jó!
A TÁMOP 3.1.4 C-14-2015-0692
azonosítószámú pályázat egyik
izgalmas hete volt a kerékpáros
közlekedési tábor, melyet június
végén valósítottunk meg.
Az öt napos tábor érdekes prog
ramokkal várta az érdeklődő
diákokat. Stílusosan mindenki
kerékpárral érkezett naponta.
Délelőttönként az alsó és fel
ső
tagozatos tanulók külön-kü
lön
csoportban ismerkedtek meg a
kerékpár alkatrészeivel, felszere
léseivel.
Kiemelten foglalkoztunk a biz
tonságos közlekedéssel, a kerék
páros közlekedés szabályaival.
Helyi rendőreink filmvetítéssel
adtak értékes információkat. Egy
szórakoztató kerékpáros aka

dályversenyt szerveztek a sport
pályán gyermekeinknek. Dé
lutánonként a gyakorlatban alkalmaztuk a tanultakat. Na
ponta
rövidebb - hosszabb kerékpár
túrán vettünk részt a falu ha
tárában. A nagyok elkerekeztek
Tiszaderzsre, Tiszaszőlősre és
Pusztakettősre.
A tábor fénypontja az egész napos autóbusz kirándulás volt.
A kicsik Debrecen város köz
lekedését figyelhették meg és
próbálhatták ki. Élmény volt a
villamoson és trolibuszon való
utazás. A felső tagozatos tanu
lók Budapest forgalmas utcáin
közlekedtek. Ültek villamoson,
trolin, fogaskerekűn. Különle
ges élményt nyújtott a dunai ha-

jókázás. A Vasúttörténeti Parkot
is megtekintették.
A táborunk utolsó délelőttje na
gyon izgalmasan telt. A héten
tanultakból vetélkedőt szerveztünk. Szellemi totó, rajzpályázat,
kerékpáros ügyességi verseny
szí
nesítette napunkat. Délután
egy hosszabb kerékpártúrával
fejeztük be tartalmas hetünket.
Minden résztvevő, diák és tanár
remekül érezte magát.
JÓT SPORTOLTUNK!
Tanulóink szívesen jönnek kerékpárral iskolába - természetesen
betartva a tanult közlekedési
szabályokat.
Sas Jánosné
tanítónő

Őszi kirándulás Bélapátfalvára
Iskolánk tanulói október 9-én
Bélapátfalván vehettek részt egy
emlékezetes kiránduláson.
Reggel három autóbusszal indul
tunk útnak. A borongós időjárás
végül is megkegyelmezett a tú
rá
zásra elszánt csapatnak, szép
idő várt ránk a bükki erdőségben.
Kezdőpontunk az 1232-es ala
pí
tású Ciszterci apátsági-templom volt. Majd az 5 km hosszú
tanösvény felé vettük az irányt.
Rend
kívül érdekes tanösvényt
járhattunk be, ami 7 állomásra
van felfűzve. Az állomásokon ismertető táblák segítenek bemutatni a Bükk növény- és állatvilá
gát.

Szentimre
Egy falusi lap
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Igaz a természet már készülődött
téli álmára, de sok élőlényt fel
ismerhettünk az utunk so
rán.
Többször csodálhattunk meg foltos szalamandrákat, ami errefelé
is ritkaság. A felső tagozatosok
Sanyi bácsi ve
zetésével teljesen
a Bél-kő csúcsáig feljutottak, onnan cso
dál
hatták volna meg a
vidéket, de sűrű köd lepte be a
tájat. Késő délután mindenki fá

radtan bár, de élményekkel gaz
dagodva tért haza.
Őszi programunk megvalósítá
sához a Tiszaszentimrei Gyerme
kekért Alapítvány és az ön
kor
mányzat nyújtott támogatást,
amit tanulóink és pedagógusa
ink nevében köszönünk.
Sas Jánosné
tanítónő

Egészségnap az óvodában
Minden évben nagy várakozás,
készülődés, izgalom előzi meg
az ovis egészségnapunkat.
Már a hét elején megkezdődik a
zöldségek, gyümölcsök folyama
tos begyűjtése. Beszélgetünk a
gyer
mekekkel arról, mit tehe
tünk annak érdekében, hogy
egészségesek legyünk?
Elsősorban egészségesen táplál
ko
zunk. Nekiláttunk hát a rengeteg gyümölcs és zöldség alapos
megtisztításához. E fontos folya

mat után következhetett a dara
bolás. A gyermekek a szüleikkel
és az óvónénikkel közösen ké
szítették el a finom gyümölcssa
látát. Kóstolhattunk még szőlő
ből, magvas kenyérből, sajtból
ízletes falatkákat, egészséges
turmixokat, gyümölcsteákat. Filmet is nézhettek a gyer
mekek
Boriról, aki a fogorvos nénihez
látogatott el. Mindezek mellett
az érdeklődő szülők meg
hal
l
gathatták védőnénink előadását,
amely a gerinc- és lábdeformitás
kialakulásáról, felismeréséről, kezeléséről szólt.
Nem múlhatott el egészségnapunk mozgás nélkül, hiszen ez
is ugyanolyan fontos, mint a
táp
lálkozás. Szerencsére az eső
elállt, így az ovis futásunk is
meg
valósulhatott. A délelőttöt
pedig zenés zumbával zártuk.
Igazán vidáman telt ez az őszi
délelőtt az óvodában. A finom
és egészséges ételek, az együttmozgás öröme emlékezetessé
tette ezt a mai napot.
Ladányi Aranka

4

Szentimre
Egy falusi lap

Falunap
Ebben az évben is szeptemberben rendeztük meg a szokásos
falunapunkat.
Hagyománynak is nevezhetjük,
mivel az utóbbi 9 évben minden
évben megrendezésre került az
Őszi Folklór Fesztivál- és Falunap,
melyet ebben az évben szep
tember 19-én rendezett Tisza

szentimre Községi Önkormány
zat. Az időjárás ebben az évben
kegyes volt a rendezőkhöz, ve
rő
fényes őszi reggelen került
kon
dérba a 2000 adag babgu
lyás,- mely ingyenesen került kiosztásra a vendégek között - így
a rendezvényre érkezőket meleg
étellel kínálhattuk.

Koczúrné Tóth Ibolya polgármes
terasszony, és Dr. Fazekas Sándor
földművelésügyi miniszter, or
szággyűlési képviselő köszöntői
után kezdődtek a színpa
di pro
dukciók.
Domokosné
Bari Ildikó

Az eseményről képes beszámolóval készültünk:

Szentimre
Egy falusi lap
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Szennyvíz
Több mint egy évtizede húzódó történet ért véget 2015. október 19-én, ugyanis lezárult Tiszaszentimre
község szennyvízelvezetése és tisztítása projekt.
Az átadó ünnepség képekben:
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Szorgalom és kitartás
A Tiszaszentimrei moderntánc
csoport már egy éve, hogy elindult útjára Nagy Edina vezetésé
vel, aki 2014. őszén kapcsolódott
be a térség, és többek között a
Tiszaszentimrei Művelődési Ház
kulturális programjaiba.
Edina elmondta, az aktív mozgás
és a tánc nemcsak a saját, de a
tanítványai lételeme is.
Ennek köszönhetően neveztette
be Edina a Tiszaszentimrei moderntánc-csoportot az első közös
versenyükre, a Jászkun Világ 2015.
Gyermek és Ifjúsági Mű
vé
szeti
Szem
léjére, ami októ
ber 17-én
Karcagon zajlott le, és az elő
döntőn nyújtott szép teljesítmé
nyükért emléklapot is kaptak a
lányok.
A csoport a zsűritagok segítő

szándékú „kritikáit” megfogadva november 7-én a Dance Factor
2015. Országos Táncművészeti
ver
senyén vett részt Debrecenben, ahol valóban építő jelleggel
hatott munkájukra a sok tanács,

hiszen a gyerekek a moderntánc
kategóriában a 10. csoportból a
bronz minősítést érték el, így éremmel a nyakukban tértek haza!
Domokosné Bari Ildikó

Fontos az egészséges életmód!
Az egészséges életmódért, a
sportéletért és a mozgáskultúrá
ért tenni akarókat, a közösség
teremtőket segíteni kell!
A Tiszaszentimrei Művelődési Ház
moz
gásra invitáló foglalkozásai
kedveltek a fiatalok, a felnőttek
és az idősebb korosztály kö
ré
ben. Ez a tevékenység támoga
tandó érték kell, hogy legyen.
A falu önkormányzata ezt a lehetőséget támogatja, ezért a 2015.
szeptembertől júniusig tar
tó, a
Művelődési Házban rendezendő
programjaira ingyenesen várja a
helybelieket.

Nagyon fontosnak tartom, hogy
a falu lakói is nyitottak legyenek
minden hasznos, értelmes ifjúsági, közösségi programra - nyilván
a lehetőségek függvényében -,
mert meg kell becsülnünk min
denkit, aki tesz, épít valamit a közösségért!
Még nagyobb figyelmet kell fordítanunk a gyerekekre, fiatalokra! Növelni kell a fa
lu
hoz
való kötődésüket, elkötelezett
ségüket, szép élményekkel, isme
retekkel. Közös programokra,
versenyekre, vetélkedőkre gon
do
lok, ezért is sze
retném, ha
többen és aktívabban bekapcso
Szentimre
Egy falusi lap

lódnának a sport, a kultúra és a
közösségteremtés terén.
A közösségi élet fejlesztésének
egyik meghatározó eszköze a
sportélet!
Mindenkit nagy örömmel várunk!
Az aktív mozgás sikerében bízva
egy idézet ifjabb dr. Martin Luther
Kingtől:
“Ha nem repülhetsz, fuss!
Ha nem futhatsz, menj!
Ha nem mehetsz, csússz!
De bárhogy is legyen: mozogj!”
Nagy Edina
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Rosszcsontok!
Gyermek Ki - Mit Tud Tiszaszentimre
A falunapot megelőző hétvégén
Gyermek Ki-Mit-Tud versenyt
ren
dezett a Tiszaszentimrei Re
formátus Egyházközség, az Ady
Endre Művelődési Ház és a Ti
szaszentimrei Rosszcsontok. A
gyer
mekek több kategóriában
ne
vezhettek, melyet a három
zsűritag értékelt. A zsűri vezetője Fodor Csipes Anikó lelkésznő
volt, két társa pedig Domokosné
Bari Ildikó és Marian Van Kessel.

A nevezések reggel fél kilenckor
kez
dődtek, eközben készült a
finom ebéd, amit a Művelődési
Ház ajánlott fel. A gyermekek
díja
zását a Tiszaszentimrei Re
formátus Egyházközség segítet
te. A verseny végén a Tiszaszent
imrei Rosszcsontok mutatták be
a kutyás be
mutatóju
kat, és lehetőség volt találkozni Dömével,
aki a Tiszaszentimrei Pol
gárőr
munkát segíti majd. Kö
szön
jük

mindenkinek, aki indult vagy
jelenlétével megtisz
tel
te ezt a
programot!
Hüse Kata

Adventi Szeretet Napok 2015
A Tiszaszentimrei Református
Egyházközség és a Tiszaszentimre
Református Szociális Szolgáltató
Központ Tiszaszentimre Község
Önkormányzata és Intézményei
nek közreműködésével 2015. év
ben is megszervezi az Adventi
Szeretet Napok elnevezésű prog
ramját.
A programsorozat minden korosztály számára sokszínű, tartalmas, az ünnepre hangolódás lehetőségét biztosító programokat
tartalmaz. A programok kidolgozásában és megvalósításában
az egyházközség tagjai, a szociális intézmény és az önkormányzat intézményeinek munkatársai
mellett a civil szervezetek tagjai
és önkéntesek is részt vesznek.
Tiszaszentimre minden lakosát,
szervezetét, közösségét hívjuk
és várjuk a programokra, amely
reményeink szerint minden részt-

8

vevő számára sok-sok élményt,
örömet fog nyújtani.
ADVENTI SZERETET NAPOK
programja:
2015. november 21. –
2015. december 19.
Karácsony váró kreatív délutánok
– hittanos gyermekeknek
Szombatonként 16. órától 18.
órá
ig kreatív foglalkozás az Új
Parókián hittanos gyermekek ré
szére.
A foglalkozások témái:
2015. november 21.
Mézeskalács sütés.
2015. november 28.
Adventi koszorú készítés.
2015. december 12.
Karácsonyi képeslap készítés.
2015. december 19.
Karácsonyi ajándék készítés.
2015. november 27. 10. óra

Szentimre
Egy falusi lap

Községi adventi koszorúkészítés.
A település főterén községi adventi koszorúkészítés.
Községi adventi naptár
felállítása.
Mikulás könyv megnyitása.
A Mikulás Könyv 2015. november
30-tól december 03-ig elérhető
az Idősek Klubjában a Petőfi út
26. szám alatt, ahol a gyermekek
kívánságaikat beírhatják, beraj
zolhatják a Mikulás Könyvbe.
Karácsonyi alkotások (adventi
koszorú, ajtódísz, ablakdísz, asz
tali dísz és egyéb karácsonyi saját
kezűleg készített alkotások) ki
állításának és versenyének meghirdetése.
2015. november 29. –
2015. december 20.
• Vasárnaponként református is-

tentisztelet után adventi gyertya
közös meggyújtása.
• „Szeretet-vendégség” a főtéren
(sütemény, tea, közös beszélge
tés).
2015. december 04. 10. óra
Községi Fenyőfa Napja a Refor
mátus Templom kertjében és az
Általános Iskola előtti területen.
8-10 óra között a Mikulás járja
a település utcáit, hívogatva az
ünnepségre.
1. Községi Fenyőfaállítás
• Köszöntőt mond Dr. Koczok
Sándorné alpolgármester asszony
• A „hittanos” gyermekek és a
Margaréta Népdalkör közös adventváró műsora
2. A Tiszaszentimrei Református
Egyházközség ajándékainak át
adása a Mikulás részvételével.
• A községi Mikulás Könyv
átadása a Mikulás részére
• Ajándékok átadása 0-14 éves
korú gyermekek részére
3. Karácsonyi alkotások versenye
és kiállítása.
• Közösségi szervezeteket és
magánszemélyeket kérünk,
hogy saját készítésű, a versenyre
és kiállításra szánt karácsonyi
alkotásaikat 2015. december 3.
(csütörtök) 12. 00 óráig az
Ady Endre Művelődési Házba
szíveskedjenek leadni.
• A karácsonyi alkotásokat
készítő szervezetek, közösségek,
magánszemélyek emléklapban
részesülnek.
A versenyre benevezett 1-3. helyezett alkotás készítői értékes
díjazásban részesülnek (gyermek
és felnőtt kategóriákban).
4. Az Idősek Klubjában és a
lakosság által elkészített és fel

ajánlott kalácsokból 30 méter
rekordhosszúságú karácsonyi
bejgli kiállítása és osztása meleg
teával a jelenlévők között.

2015. december 07. 10. óra
Baba - Mama Klub mikulás
ünnepsége a gyermekjóléti
szolgálat épületében.

5. Református Kreatív Klub
karácsonyi alkotásaiból jóté
konysági vásár (a jótékonysági
vásárból származó bevétel a
községi adventi koszorú és főtér
karácsonyi díszítésére kerül
felajánlásra).

2015. december 11.
Kora reggeltől délelőtt
• Pogácsa sütés a tájházban.
A tájház tiszta szobájában
karácsonyi mesefilmek vetítése.
Minden lakostól szeretettel
várunk 1-1 kg pogácsa tésztát a
nap reggelén a tájházban.
A felajánlott pogácsa tésztákat
a nap folyamán sütjük ki a táj
ház kemencéjében.
A kisült pogácsával a délutáni
programon résztvevő gyermekeket és felnőtteket kínáljuk
meg.

6. Jótékonysági ajándékozás
gyermekeknek.
7. 16.00 órától: Mikulás–parti
a Református Templom kertjében és az Általános Iskola előtti
területen.
Karácsonyi hangulatkeltő
rövidfilmek folyamatos vetítése.
Karácsonyi zene-tánc
a Mikulással közösen forralt
borral, meleg teával,
zsíros kenyérrel.
Karácsonyi alkotások
jótékonysági vására (a jótékony
sági vásárból származó
bevétel a községi adventi
koszorú és főtér karácsonyi
díszítésére kerül felajánlásra).
Vásárral egybekötött mézes
kalács kiállítás és verseny
meghirdetése.
2015. december 04. 17. óra
Mikulás napi zenés műsor
gyermekeknek és felnőtteknek
a Művelődési Házban.

Délután 15. óra
• Betlehem felállítása a
Református Templom kertjében.
• Énekkar tagjainak, hittanos
gyermekeknek műsora.
• Mézeskalács kiállítás és
verseny vásárral egybekötve
a Tájház udvarán.
A mézeskalácsokat készítő
szervezetek, közösségek,
magánszemélyek emléklapban részesülnek. A versenyre
benevezett 1-3. helyezett
alkotás készítői értékes díjazásban részesülnek (felnőtt és
gyermek kategóriákban).

2015. december 06. 15. óra
Újszentgyörgyi Református
Templom szentelő ünnepség.

• a Tájház udvarán karácsonyi
zene, a tisztaszobában karácsonyi
rajz-, és mesefilmek vetítése,
„szeretet-vendégség”: zsíros
kenyér, forralt bor, rumos tea,
közös beszélgetés.

2015. december 07.
Mikulás napi ünnepség az
idősek klubjában és az idősek
otthonában.

Délután 17. óra
A Debreceni Kollégiumi Kántus
karácsonyi hangversenye a
Református Templomban.

Szentimre
Egy falusi lap
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2015. december 12.
09. órától 16. óráig:
A Tiszaszentimrei
Református Egyházközség
Adventi Jótékonysági
Vására a Művelődési
Házban.
2015. december 14.
16. órától:

Kántálás hittanos
gyermekek részvételével.
2015. december 15., 18. óra:
Karácsonyi Nagy Lelki Fröccs
a Művelődési Házban.
2015. december 21.:
Karácsonyi ünnepség az idősek
otthonában, idősek klubjában.

2015. december 24., 16. óra:
Szentesti Istentisztelet
a Református Templomban,
hittanos gyermekek műsora.
Hívunk és várunk Mindenkit!
Áldott, békés Karácsonyt
kívánunk!
Fodor-Csipes Anikó lelkésznő

A Tiszaszentimrei Református Egyházközség ünnepi Istentiszteletei 2015. karácsonyán:
December 23-án, 16 órakor Bűnbánati Istentisztelet a régi Parókián
December 24-én, 16 órakor Szentesti Istentisztelet a Templomban
December 25-én, 10 órakor Karácsony 1. napi ünnepi Úrvacsorás Istentisztelet a Templomban
December 25-én, 14 órakor Karácsony 1. napi ünnepi Úrvacsorás Istentisztelet Újszentgyörgy
December 25-én, 15 órakor ünnepi Úrvacsorás Istentisztelet az Idősek Otthonában
December 26-án, 10 órakor Karácsony 2. napi ünnepi Istentisztelet a Templomban
December 27-én, 10 órakor vasárnapi Istentisztelet a Templomban
December 31-én, 16 órakor Óévi Istentisztelet a Templomban
2016. január 1-én, 10 órakor Újévi Istentisztelet a Templomban
Január 3-án, 10 órakor vasárnapi Istentisztelet a Templomban
Mindenkit szeretettel várunk alkalmainkra! A készülődésben sok áldást, az ünnepekre békességet,
szeretetet kívánunk szeretettel a Falu aprajának és nagyjának!
Amennyiben valaki házi betegúrvacsorát igényel, kérjük, jelezze azt a 06-30-866-51-es telefonszámon.

Újra szól a harang Újszentgyörgyön
2015. 12. 06-án történelmi ese
mény részesei voltak Újszentgyörgyön azok, akik részt vettek
a felújított református templom
és közösségi tér átadási ünnep
ségén.
Egy település, egy gyülekezet
vissza
kapta a templomát. Ha
rangszó hívogatja majd a híveket
Istentiszteletre, de az újra megszólaló déli harang hangja em
lékeztessen bennünket a Nándorfehérvári diadalra, ma
gyar ha
zánkra, Magyarország jövőjéért való imádságra. Emlékeztessen a példaértékű össze
fo
gásra
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is, mely jellemzi a Tiszaszentimrei
Református Egyházközség, az
önkormányzat és a lakosság kap
csolatát.
Tiszaszentimre Község Ön
kor
mány
zata konzorcium formájá
ban pályázott 8 település ön
kormányzatával együtt, Tomaj

mo
nostora Község Önkormányzata gesztorságával a „Tisza-tavi
templomok útján” projekten be
lül, az Újszentgyörgyi Református Templom és Közösségi tér
felújítására. Az Európai Unió és
a Magyar Állam által nyújtott
támogatás összege: 22.745.324.- Ft.

Szentimre
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A fejlesztés két alap
pillére: a
templom felújítása, továbbá tu
risz
tikai célként is szol
gáló kö
zösségi tér kialakítása.
A helyi védelem alatt álló refor
mátus templom eredetileg lakó
épületnek épült. Újszentgyörgy
vallási közössége építette át
vallási funkciójú épületté, a te
tőszerkezetre a jelenlegi torony
ráhelyezésével. A projekt keretében az épület homlokzatá
nak felújítása, tetőfedés, a nyí
lás
zárók és a padlóburkolat
cseréjének, valamint a templom
hőszigetelésének építési munká

latai valósultak meg. A templom
környezetének rendbetételét, a
parkosítást, járda épí
tést, mel
léképület felújítását, a templom
fűtését, a konyha berendezését
az önkormányzat finanszírozta
meg.
A templom felújítása mellett,
egy olyan közösségi tér került
ki
alakításra, mely alkalmas lesz
rendezvények lebonyolítására.
Ebben a helységben fogjuk elhelyezni az Újszentgyörgyön még
fel
lelhető, őseink által létrehozott tárgyi és írásos emlékeket,

hogy azokat az idelátogatók
szá
mára megfelelő színvonalon
tudjuk bemutatni.
A falusi turizmus növekedésével
igény van a helyi értékek színvo
nalas bemutatására, erre pe
dig
kiválóan alkalmas ez az épület.
Az épület tehát látogathatóvá
válik, és benne a következő funkciók kapnak helyet: turiszti
kai-információs központ, időszaki és állandó kiállítások. Egyben
tájházként is funkcionál, mely a
helyi tradicionális egyházi és civil
értékeket mutatja be.

Az esemény jelentőségét mutatta, hogy részt vett az ünnepségen az állam képviseletében Dr.
Fazekas Sándor földművelésügyi
miniszter, országgyűlési képvise
lő. Az egyház képviseletében is
igen magas egyházi méltóságok
emelték az átadó ün
nepség
rangját. Ft. Dr. Fekete Károly a
Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke hirdette az igét,
megáldotta és megszentelte az
épületet és a harangot.
Koczúrné Tóth Ibolya

Események képekben:

Beszterczey András esperes úr keresztelt.

Kerekes Eliza fuvola játékával örvendeztette meg a rendezvényen jelenlévőket.

Szentimre
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Dr. Fekete Károly a Tiszántúli Református
Egyházkerület püspöke szentelte meg a
harangot.
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Nt. Fodor-Csipes Anikó református asszony köszöntötte Zolnai
Sándornét, akinek a nagyapja adományozta a telket, a templom építése céljából.

Polgármester Asszony köszöntője.

Miniszter Úr köszöntője.

Nt. Szabó József egyházmegyei főjegyző, az egykori templomépítő lelkipásztorról emlékezett.

Nt. Fodor Gusztáv református lelkész a gyülekezet történetét
ismertette.

Nagy Edina és Bekecs Péter kalotaszegi táncokkal szórakoztatta a megjelenteket.

Osztálytalálkozó
„Nézz vissza most egy percre,
nézz vissza az útra.
Nézd meg mit tett, mit alkotott
a munka.
Nézz vissza, aztán ismét csak
előre, S indulj tovább az alkotó
jövőbe! „
(Kiss Jenő)
Huszonöt év nagy idő. Osztályfő
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nöki órára nagy szeretettel,- volt
osztályfőnökünk Koczúrné Tóth
Ibolya várt bennünket. Be
szél
getéssel, kellemes élmények felidézésével, sok nevetéssel, igen
vidám hangulat
ban telt a Ti
szaszentimrén 1990-ben végzett
hajdani tanulók osztálytalálko
zója.
Kovács Krisztina

Szentimre
Egy falusi lap

A kapcsolatokban élő Isten
Ilyenkor decemberben, amikor
a természet már levetette szép
zöld és színes ruháját, a nappalok lerövidülnek az ember
hangulata is szomorkássá válik.
A hó nélküli táj a sivárságot és
az elmúlást idézi. A fogyatkozó
Nappal, az életkedvünk is fogy
tán van.”Ilyen hamar elmúlik az
életünk, mint a mögöttünk álló
esztendő!? Minek van értelme
így az életünkben?
Miért érdemes élnünk, és felkelni
minden egyes áldott nap? Hová
tart ez a világ és benne az ember?
Készülődünk…
Az adventi gyertyagyújtásokkal
már nemcsak adventi, hanem ka
rácsonyi énekeket is hallgatunk
és éneklünk. A falu külsőleg dísz
be öltözik. Az éjszaka, a fény miatt varázslatossá válik.
Szent János evangéliumában a
fény
nek és a sötétségnek nagy
jelentősége van: mert a Világos
ság a sötétségbe jött, de a sö
tétség nem fogadta be. A fény
az életet, a színeket jelenti, ill.
a tárgyak így válnak érzékelhe
tővé és láthatóvá. A szívünk mé
lyén valami hasonló történik az
Isten befogadásával. Az élet ese
ményeit, történéseit, különböző
embereket másképpen lá
tunk

hittel a szívünkben, mint anélkül.
Isten találkozni szeretne velünk
és vágyik a velünk lévő kap
csolatra. Az egész Ószövetség
lé
nyege, hogy előkészítse a
Megváltó útját. Izajás próféta a
következőt írja: „Örüljön a puszta és a kiaszott vidék, ujjongjon
a sivatag, és viruljon, mint a liliom. Virulva viruljon és örömében
ujjongva daloljon!
Meglátják az Úr dicsőségét, Istenünk fönségét” Iz 35,1. A próféta szerint az Úr látogatása
leírhatatlan boldogságot, ujjon
gást és felsza
ba
dult örömet je
lent az Ő népének.
A karácsony titka, hogy a Min
den
hatóisten egészen kicsivé
lesz, egyszerűvé, mezítelenné és
kiszolgáltatottá válik. A Teremtő
ajándékozó szeretete azt jelenti, hogy önmagával ajándékoz
meg engem. Ezt az alázatot és
egyszerűséget kell megtanul
nunk az emberré lett Fiútól.
Ahogyan egy csecsemő vágyik
az anyai tekintetre, anyai szóra,
gyengédségre, úgy vágyik az
Is
tenfia a velünk való kapcso
latra. A szeretet lényege, hogy
kapcsolatba lépünk egymással.
Ebben a kapcsolatban a magunk
valóságával lehetünk jelen, nem

kell szerepet játszanunk. A má
sik emberrel való viszonyunk
attól függ, mennyire merjük ön
ma
gunkat adni, úgy ahogyan
vagyunk. Sok feszültséget és
terhet levesz rólunk, ha hiszünk
abban, hogy Isten úgy szeret
en
gem, ahogyan vagyok, hogy
akármilyen vagyok, az Isten tud
en
gem használni. Ez nagy sza
badságot és természetességet ad
az embernek.
Az Emmanuel azt jelenti, hogy
ve
lünk az Isten. Velünk a min
den
napi gondokban, ve
lünk a
legfontosabb kapcsolatainkban.
Milyen jó lenne, ha megértenénk
az isteni békét és isteni szeretet
lé
nyegét! Hiszen mindnyájan
tapasztaljuk, hogy a kapcso
lódásaink tesznek bennünket bol
doggá vagy boldogtalanná. Iza
jás próféta szerint, akik a Sza
badítóval találkoznak, azoknak
örök boldogságot tükröz az arcuk, és Istenhez hasonlóan öröm
és ujjongás jár a nyomukban.
Azt kívánom a kedves olvasók
nak, hogy olyan remény, nyugalom és béke legyen a szívükben,
amit senki és semmi nem vehet el!
Gulyás Zsolt
érseki tanácsos, plébános

ANYAKÖNYVI HÍREK
Halálozás:
Török Lajosné (Kanál Mária, 1933.)

2015.07.15.

Kun Ferencné (Tóth Erzsébet, 1925.)

Poczók Imréné (Márkus Anna Ibolya, 1959.)

2015.07.17.

Czeglédi Tibor (1966.)

2015.10.24.
2015.11.13.

Susányi András (1935.)

2015.08.06.

Imre Gyula (1927.)

2015.11.27

Streleczky Józsefné (Széman Mária, 1935.)

2015.08.07.

Czeglédi Imre (1939.)

2015.12.01.

Simon Lajosné (Godó Edit, 1964.)

2015.08.24.

Ladányi Józsefné (Erdei Erzsébet, 1928.)

2015.09.04.

Legnerné Rózsa Anna (1931.)

2015.10.02.

Fejes Mihályné (Kovács Mária Magdolna, 1938.)
Varga Sándorné (Szelei Mária, 1928.)

Házasságkötés:
Kiss József-Kiss-Rigó Gabriella

2015.08.10.

Kovács Roland-Kovácsné Varga Evelin

2015.08.22.

2015.10.20.

Rés István-Rés Istvánné (Vác)

2015.09.25.

2015.10.20.

Szabó István-Szabóné Fehér Éva

2015.10.24.

Szentimre
Egy falusi lap
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Pihegő, pihegő nyár és nagyon vidám ősz
Az idei nyár eléggé megviselt
min
denkit, hisz ilyen rekkenő
hőségre még az idősebbek sem
nagyon emlékeztek. Na, de meleg ide-meleg oda, a kedvünket
nem szegte, hozzá alakítottuk
programunkat. Volt tréfás vetél
kedő, részt vett kis csapatunk a
Hungarikumokat ismerte
tő sorozaton és vetélkedőkön, ahol
a” Már nem egészen ifjak „ csa
pata szép eredményt ért el.
Két alkalommal bográcsoztunk
is, először paprikás krumpli főtt
a bográcsban. Ez alkalommal az
unokák is ott voltak. Másodszorra igazi, finom nyári lecsó rotyogott, abból is két féle, natúrban
és tojásosan. Kis csapattal képviseltettük magukat Kabán, a ha
gyo
mányos „Káposzta” főző
fesz
tiválon, ahol ismét sikere
volt Marikánk ugyancsak hagyo
mányos töltött káposztájának.
Nagy meglepetésünkre a Polgár
mester Asszony személyes kü
löndíját is megkaptuk, mint Kaba Testvérte
lepülése. Nagyon
örültünk e ki
tüntető címnek!
KÖSZÖNJÜK!
Augusztus végén Berekfürdőn
lubickoltunk a hűsítő medencékben. Közben pedig részesei is
voltunk a „Bereki Nyugdíjasok
Műsoros Találkozójának”. Nagyon
jól éreztük magunkat!
Aztán jött a szokásosan zsúfolt
szeptember! Két alkalommal
voltunk meghívottak Abádszaló
kon és Berekfürdőn a Napsugár
Egyesületnél. Mindkét hely
re
ebéddel egybekötött, vidám, táncos délutáni találkozóra.
A két találkozó között pedig
következett a „Falunap”. A természet kegyes volt hozzánk,
mert 2015. szeptember havában,
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a Falunapon Nem Esett az Eső! A
kellemes délelőtti amatőr műsor
után, melyen ismét nagyszerűen
szerepelt „Tiszai és Sárközi” dalaival a Margaréta Népdal és
Hagyományőrző Kör. A délutáni
művészfellépők is jó szórakozást
nyújtottak, Balázs Fecó és Fenyő
Miki, mindenki által kedvelt számaival. Még az esti kevés kis zá
por se vette el senki kedvét az éj
szakába nyúló „utcabáltól”.
És következett október 3-a a
Nyugdíjas Egyesület 10. alkalommal megrendezésre kerülő
Vidám Művek Fesztiválja. A Fesztivál remekül sikerült.
Meghívott vendégük, Dr. Fazekas
Sándor földművelésügyi miniszter, országgyűlési képviselőnk, és
polgármester asszony - Koczúrné
Tóth Ibolya is megtisztelték je
lenlétükkel rendezvényünket.
Mindkettek köszöntötték a ren
dezvény részvevőit.
A Fesztiválon 16 csoport 27
műsorszámmal szórakoztatta a
megjelenteket és egymást. Szakmai csoport értékelte a szereplők

Szentimre
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teljesítményét: Márkus Ica mű
vész
nő, Kunné Végh Etelka az
általános iskola igazgatónője és
Nagyfejeő Jánosné nyugdíjas ta
nítónő.
A megyei fellépőkön kívül voltak Hajdú-Biharból és Csongrádból is. Kora délelőtt, 9 órakor
kezd
tünk és délután 4 óráig
tar
tottak a műsorok. A fellépő
sze
replők mindegyikének egyegy szép kerámiával és emlék
lappal tettük emlékezetessé ezt
a napot. Köszönjük a Miniszter
Úr anyagi támogatását, mellyel
lehetővé tette, hogy értékes ajándékokkal jutalmazhassuk a fellé
pőket.
Köszönjük minden segítőnknek,
a Művelődési Ház vezetőjének és
dolgozóinak, a Petőfi útiaknak,
hogy munkájukkal segítették a
rendezvény sikerét!
Vendégeink így köszöntek el: Köszönjük a meghívást, két év múl
va újra itt!
Mucza Andrásné

Labdarúgás
Ha azt mondanám minden rendben a KSE háza táján, a szurko
lóink, támogatóink nem biztos,
hogy egyetértenének ve
lem! A
többség munkánkat, felnőtt csapatunk szereplésével ítéli meg,
ami nem túl fényes. Kaptuk is a
kritikákat az ősszel, teljesen jo
gosan tőlük. Én, összességében a
működésünk egé
szét, megfele
lőnek vélem.
Sikeres volt idén is TAO- pályázatunk az utánpótlásban. Az MVH
pályázatán Peugeot Boxer típusú
8 személyes gépjárművet nyer
tünk. Így a saját kisbusz nyújtot
ta lehetőséggel csökkenthetőek
azok a kiadások, amelyek a meg-

 övekedett csapatszám és mérkőn
zésszám eredményeként a KSE-t
terhelik. Szeretnék külön köszönetet mondani, Domokosné Bari
Ildikónak és Szilágyi Eleonórának
sikeres pályázatunk koordinálá
sáért. Utánpót
lás
edzőink a hét
minden munkanapján edzet

ték fiataljainkat, melynek ered
ményességét a ver
senyeken ta
pasztalhattuk.
A hétvégék már a mérkőzésekről
szóltak. Fiataljaink többnyire si
kerrel, felnőttjeink sikertelenül
vették a megmérettetéseket. Az
őszi, 15 mérkőzésen begyűjtött 5
pont –megkockáztatom – minden
idők leggyengébb szereplése Ti
sza
szent
imrétől, a felnőtt baj
nokságban.
Nem új keletű problémáról van
szó. Ha kicsit visszább megyünk
az időben, a 2015-ös év egészét
nézzük – megállapíthatjuk – 29
mérkőzésből 4 mérkőzésen tud
tuk elhagyni győztesen a futballpályát. A nyáron érkezett já

té
kosokkal meggyőződésünk volt,
hogy a középmezőnybe érünk.
Az, hogy „papíron” megfelelőek
játékosaink a megyei II. osztályra, kevés,- a pályán ezt nem
tudtuk bizonyítani. Amikor csa
patunk folyamatosan 6-8-9 ka
pott góllal zárja a mérkőzéseit,
az nem a lelkesedésről, csa
pat
egységről tanúskodik, - hanem a
hitehagyottságról!
Sokan, sokféle magyarázattal indokoltuk teljesítményünket. Említek párat: edzéshiány, nincs vezére csapatunknak, hiányoznak
a tapasztalt labdarúgóink, játé-

kosaink folyamatosan cserélődnek, sérülések, munkahelyi elfoglaltság stb., stb… Az utolsó fordulóra hat felnőtt játékosunk
utazott el. Olyan ifi korú futbal
listákat vittünk el Jászbol
dog
há
zára, akik nem rendelkeztek
tapasztalattal a felnőttek között.
Kisebb csodaként éltük meg,
amit ott láttunk! Tizenegy játé
kosunk egymást segítve, szerve
zet
ten, csúszva-mászva, 48 percig emberhátrányban játszva,
1-1-es döntetlent ért el. Nem
történt semmi eget rengető do
log, csak az eddig nem látott
tűz lobbant fel minden pályára
lé
pő szemében. Csapatsportról
lévén szó, a „mindenki” volt a
kulcs. Ugyan csak egy meccs volt
ez a tizenötből, mégis tisztán
látjuk,- ha együtt küzdünk, az
eredmény sem marad el és ma
gyarázkodnunk sem kell! Veze
tő
ségünk szeretné, ha a csapat
gerince jövőben is szentimrei kö
tődésű lenne.
Fontos lépés lesz csapatunknál
ren
dezni a sorokat, a téli szü
ni
dőben szemléletváltásra lesz
szükségünk. Ha ezt sikerül meg
valósítani, akkor nyugodt szívvel
kijelenthetem: Minden rendben!
Nagy Roland

Erzsébet – Katalin bál
Az idén már harmadik alkalommal rendezte meg a Tiszaszentimréért Egyesület, Tiszaszentimre Község
Önkormányzata, és a Művelődési Ház segítségével az Erzsébet – Katalin Bált, amely már hagyományosan jól sikerült. Mindenkinek köszönjük, akik hozzájárultak az est sikeres megrendezéséhez,
akik biztosították a vacsorához az ételeket, akik tombolatárgyakat ajánlottak fel, akik süteményt
sütöttek, akik a terítéshez a dekorációt és az eszközöket készítették, akik egész este dolgoztak, hogy
a vendégek jól érezzék magukat. Bereczki Zoltán műsorával emelte az est színvonalát, Nagy Sándor és Nelli hozzájárultak ahhoz, hogy a vendégek jól érezzék magukat. Nagyon köszönjük, hogy
akik nem tudtak a bálon megjelenni támogatójegy vásárlásával támogatták az egyesületet. Minden
támogatást és segítséget köszönünk, bízunk abban hogy jövőre is sikeresen rendezhetjük meg , ezt
a már hagyományosnak mondható eseményt.
Domokosné Bari Ildikó

Szentimre
Egy falusi lap
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Önkormányzatunk nevében kívánom, hogy advent időszakában békéljenek
meg önmagunkkal, embertársaikkal és e megbékélés teljesedjék ki a szeretet
megszületésének ünneplésében. Körülöttünk mostanában tragikus és megdöbbentő
események történnek, ezért kell most erősebben megragadnunk a közelgő ünnep adta
lehetőséget. Ezért kell most mélyebben magunkba szállnunk, hogy jobban értékelhessük azt,
amink van: szeretteinket, kapcsolatainkat, emberi értékeinket, szűkebb és tágabb környezetünket.
Év közben mindig rohanunk, kapkodunk, nincs időnk semmire. De most álljunk meg egy
kicsit, figyeljünk jobban családtagjainkra, embertársainkra. Engedjük őket közelebb
magunkhoz, és hintsük be őket a szeretet porcukrával. Hagyjuk, hogy átjárjon bennünket
a melegség, a boldogság, a meghittség, a szeretet érzése.
Szeretném, ha éreznék, a „nem vagy egyedül” érzést, mely pótolhatatlan, erőt ad a
hétköznapi gondok, problémák megoldásában. Megtanít bennünket arra, hogy
kötelességünk egymáson és az elesetteken segíteni, tudatni velük, hogy számíthatnak ránk.
Együtt könnyebben elviseljük a terheket, a megpróbáltatásokat és nagyobb biztonságban
érezhetjük magunkat. A Képviselő-testület és a magam nevében a 2016-os évre kívánok
Önöknek békét és reményt! Kívánom, hogy teljesüljenek vágyaik, hogy egészségesek
legyenek, erősek, kitartóak és segítsék a rászorulókat. A gyerekeinknek pedig, hogy
merjenek nagyot álmodni, legyenek bátrak, bármit elérhetnek, ha akarják.
Kérjük a jó Istent, hogy „hozzon ránk és országunkra víg esztendőt.”
Tiszaszentimre Községi Önkormányzat nevében:
Koczúrné Tóth Ibolya
polgármester

