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Önkormányzat hírei
Tisztelt Tiszaszentimreiek és Újszentgyörgyiek!
Az elmúlt három hónap önkor
mányzati eseményeiről szá
mo
lok be Önöknek.
A legfontosabb örömteli hír,
mely
ről tájékoztattuk Önöket,
hogy a KEOP-1.2.0/09-11-20130033 azo
nosítószámú támogatott pro
jektünkhöz benyújtott
önerő támogatási kérelmünket,
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a Miniszterelnökséget vezető
Lázár János miniszter döntésével
támogatta, önkormányzatunk
97.266.022 Ft vissza nem té
rítendő önerő támogatásban részesült. Az állam tehát 100%-ban
támogatja szennyvízberuházá
sunkat. A VIZIKÖZMŰ TÁRSULAT
lemondott engedményezettségi
jogáról, így mindenki szabadon
rendelkezhet a Fundamenta La
kás
kassza számlára befizetett
pénzösszeg felett.
A Fundamenta Lakáskassza Zrt.
tájékoztatása alapján Önök, - a
szerződő felek - továbbiakban
sza
badon rendelkezhetnek a
szer
ződéseik felett. Fizethetik
to
vább, módosíthatják, illetve
felmondhatják azt.
Lázár János miniszter úrnak
nagy szerepe van abban, hogy a
be
ruházás határidőre elkészüljön. Olyan akadályok merültek
fel a különböző szakhatóságok
las
sú ügyintézése miatt, hogy
veszélybe került a projekt határ
időre történő befejezése. Meg
keresésemre miniszter úr fel
vet
te a kapcsolatot az érintett
szak
hatóságokkal, ezáltal lerö
vidültek a döntési határidők, így
minden bizonnyal határidőre el
készül a beruházás.
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Még egyszer megköszönöm Ti
szaszentimre azon lakóinak, akik
megértették, hogy a pályázat
beadásához szükség volt LTP for
májában biztosítani az önerőt.
Ha a lakosság többsége nem áll
az önkormányzat mellé, be sem
tudtuk volna adni a pályázatot.
Köszönöm a VIZIKÖZMŰ TÁRSU
LAT minden tagjának, hogy se
gítették munkánkat és bíztak
bennünk.
Ezúton szeretnék tájékozta
tást
nyújtani a folyamatban lé
vő
szen
nyvízcsatorna építés mun
kálatairól, a 2015.06.17-i állapot
szerint.
• A településen belül építendő
szennyvízcsatorna hálózat csaknem teljes egészében elkészült,
az összesen 15.545 fm gerincve
zetékből és hozzá tartozó házi
bekötő csatornákból mintegy
2.000 fm hiányzik mindössze, a
kivitelező becslése szerint ezzel
előre láthatóan 2015.07. hó vé
gére készülnek el.
• 2015.08. hó végére tervezik a
4 db szennyvízátemelő meg
épí
tését is, amelyek azokból a
nagyméretű előre gyártott be
tonaknából készülnek, amelyek
a Hatház utca elején lévő mur-

vás területen lettek ideiglenesen
elhelyezve. Ezeket a nagy mű
tárgyakat süllyesztik le a szak
emberek a talajba, majd szivaty
tyúkat helyeznek el bennük, és
nyomóvezetékekkel oldják meg
ezen műtárgyak kapcsola
tát a
gra
vitációs rendszerrel, ame
lyet az előző pontban már emlí
tettem. Természetesen ezen műtárgyakat lebúvó nyílással ren
delkező födémekkel lefedik, to
vábbá kerítéssel veszik körbe és
kialakítják a hozzájuk tartozó
elektromos, irányítástechnikai
és egyéb szükséges kiegészítő
lé
te
sítményeket is, a leendő
üzemeltető TRV szakembereivel
egyeztetve. Miután elkészültek
a műtárgyak, tisztavizes forga
tá
si próbákon tesztelik őket,
és mindegyiket felkészítik a
2015.09.30. után kezdődő 6 hó
napos próbaüzemre.
• Természetesen mindezzel pár uzamosan a szennyvíztisztító
h
te
lepen is gőzerővel zajlik a
mun
kavégzés, hiszen a hálózat
által összegyűjtött és az átemelő
műtárgyak által továbbpumpált
szennyvízet a telepen tisztítják meg, majd egy úgynevezett
tisztított szennyvíz nyomóveze
téken keresztül juttatják az arra
kijelölt befogadóba. Öröm
mel
említem meg, hogy a tisztított

A Start közfoglalkoztatási program ke
re
tében elültettük 2 ha területen a
csá
szárfát, melyet 5 év múlva fű
rész
áruként, tüzelőként, a levelét pedig takarmányként fogunk hasznosítani.
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2015. június 15-én immár 3. alkalommal került sor a közös munkaértekezlet megtartására.

szennyvíz rendkívül ma
gas ha
tárértékeknek fog eleget tenni,
tisz
tasága hazánkban is rendkívülinek számít majd!
• A telepre vezető bekötő út,
a telep energiaellátása, a telepi
ivó
vízellátás szintén a fentiekkel párhuzamosan folyamatosan
kiépülnek és a tervezett próba
üzem kezdetére el is készülnek.
• Ami még igen fontos és a tele
pülésen belül tapasztalható pozitív változást eredményez majd,
az a szennyvíz csatorna építést
követő végleges úthelyreállítás
lesz. Ennek kapcsán a kivitelező
feladata az eredeti állapot visz
szaállítása, illetve a végleges takarítás, tereprende
zés elvégzé
se. Ezen munkák ki
vitelezésére
előre láthatólag 2015.07-08-09.
hónapokban kerül sor.
• Nagy jelentősége van és
meg kell említenem, hogy a
2015.09.30-án tervezett pró
ba
üzemre a településnek 25%-nyi
szennyvizet kell produ
kálnia,
hogy a rendszer meg tudja
kezdeni a „vizsgát”, azaz a pró
ba
üzemet. Ezt követően sorra
rákötésre kerülnek az egyes in
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gat
lanok így védve a felszín
alatti vízbázist. Ezzel és az ezzel
kapcsolatos teendőkkel kapcso
latban időben tájékoztatni fog
juk a lakosságot!
Kedves Tiszaszentimrei lakosok!
Engedjék meg, hogy ezúton is
kifejezzem a köszönetem a munkák során eddig tanúsított türel
mükkel kapcsolatban. A rend
szeresen megtartott kivitelezési
munkákkal kapcsolatos koope
rációkon a kivitelező pél
da
ér
tékűnek nevezte a lakosság ed
digi hozzáállását és türelmét és
tisztelettel köszöni a mun
kák
során és annak zavartalan lefolytatásában nyújtott segítséget és
közreműködést. Kérem, hogy a
továbbiakban is legyünk türe
lemmel, segítsük a kivitelező
munkáját, hiszen ez mindannyi
unk közös érdeke!
Őszre kialakul a végleges rend a
faluban, és elmondhatjuk majd,
hogy a településünkön zökkenőmentesen zajlódott le egy ilyen,
minden utcát, és minden bekö
tött ingatlant érintő jelentős
léptékű beruházás.
Koczúrné Tóth Ibolya
polgármester

„Tiszaszentimre Községért” díj
„Tiszaszentimre Községért” díjat
2015-ben Dr. Koczok Sándorné
és Dr. Koczok Sándor kapta, ki
magasló közéleti, és a község
lakosságának egészségmegőr
zé
se érdekében végzett te
vé
kenységeikért.
Dr. Koczok Sándorné 1978.
június 9-én végzett Budapesten,
az Orvostovábbképző Inté
zet
Egész
ségügyi Főiskolai Kar Vé
dőnőképző Szakán.
A főiskola elvégzése után, 1978.
július 1-től kezdett dolgozni Ti
sza
szentimrén férjével együtt,
aki azóta is a település há
zi
or
vosa. 37 éve dolgozik köz
alkalmazottként a jelenlegi munkahelyén, a Tiszaszentimre Köz
ségi Önkormányzatnál. Mun
ká
ját magas szintű szakmai
hozzáértés és elkötelezettség jellemzi.
Megkülönböztetett figyelemmel
fordul a segítségre szoruló, nehéz
helyzetben élő gondozottjaihoz.
Kiemelkedő szakmai munkája,
emberi tulajdonságai alapján, a
tiszafüredi járás területén 18 éve
oktató védőnő, segíti a főiskolai hallgatók szakmai előmene
te
lét, kutatásaikban részt vesz
(kérdőívek). Kötelező felada
ta
in kívül önkéntes tevékeny
séget is végez a lakosság körében: szervezi és lebonyolítja a
nem kötelező védőoltásokat,
tevékenyen részt vesz a 6 éves
gyer
mekek coeliákia szűrésén
és a nyomon követéses ismétlő
szű
résén, a gondozott gyermekek körében a nem kötelező vé
dőoltások szervezésében, lebo
nyolításában (pl.: PCV, HPV).
Hat évig vezette a Baba-mama
Klubot a Gyermekjóléti szolgá

lat munkatársaival együtt, a je
lenleginek is rendszeres részt
vevője. Évente két alkalommal
a véradás szervezésében és le
bonyolításában vállal aktív sze
re
pet. Kie
melten foglalkozik a
halmozottan sérült gondozottak
életminőségének javításával.
Folyamatosan képzi magát, gyak
ran részt vesz a választható vé
dőnői továbbképzéseken, hogy
új információkat, új ismereteket
sajátítson el.
Nagyon jó kap
csolatot ápol
az ellátandó gyer
mekekkel és
azok szüleivel, munkakapcsolata
kollégáival és feletteseivel is kifogástalan.
Rendszeresen tart a település iskolájában tanuló gyermekeknek
felvilágosító előadásokat, vala
mint tudatosítja bennük az
egészséges életmód fontosságát.
Munkássága példa értékű lehet
va
lamennyi pályakezdő, illetve
dol
gozó védőnő számára. Az
egészségügyi ellátás érdekében
ki
fejtett kiemelkedő szakmai
tevékenységéért, 1995.10.27-én
Pro Sanitate díjban részesült.
Mindennapi munkája mellett a
község közéletének aktív részt
vevője, 1994 óta a Tiszaszent
imre Községi Önkormányzat
Kép
viselő-testületének a tagja,
2006-óta a település alpolgár
mestere.
Tevékenyen részt vesz a Tisza
szentimre Község Helyi Esély
egyenlőségi Programjának a
ki
dolgozásában, nyomon kö
vetésében. Viziközmű Társulat
In
téző Bizottságának tagja. Az
önkormányzat egészségüggyel,
egészségfejlesztéssel kapcsola
tos projektjeinek lebonyolításá
ban aktív szerepe van.

Szentimre
Egy falusi lap

Dr. Koczok Sándor 1980-ban általános orvosdoktori diplomát
szerzett a Budapesti Semmelweis
Orvostudományi Egyetemen.
1980. október 1-től Tiszaszent
imre község egyik háziorvosa,
ennek részeként Újszentgyörgy
és Tomajmonostora község házi
orvosa is volt 2007-ig.
Átszervezések és közigazgatási
változások miatt a munkáltatók
változtak. 1992 óta vállalkozó
háziorvosként tevékenykedik je
lenleg is.
1976-ban háziorvostan szakvizsgát, 2005-ben foglalkozás-orvos
tan szakvizsgát tett. 1997-től a
Semmelweis Egyetem Családorvosi Tanszékének akkreditált oktatója. 2007-től az Országos Alapellátási Intézet mentora. 8 éven
át a FAKOOSZ (Falusi Körzeti
Orvosok Országos Szövetsége)
JNSZ Megyei elnöke.
2007-ig Tomajmonostora és Új
szentgyörgy Gyermekeiért Köz
ala
pítvány kuratóriumának el
nöke, 2007-től Tiszaszent
imre
Időskorú Lakosságáért köz
ala
pítvány kuratóriumának elnöke.
2007. évben „Tomajmonostora
Községért” Díjat kapta meg.
2010-ben Miniszteri Dicséretet
kapott (a H1N1 influenza elle
ni küzdelemben tanúsított kie
melkedő tevékenysége miatt).
Az egyetem elvégzése után ösztöndíjasként, minden gyakorlat
nélkül kezdte pályáját, nem kis
nehézségek árán szülőfalujában.
Számtalanszor helyettes nélkül,
naponta három faluban rendelve látta el feladatát. Az akkori körülmények között szilárd
útburkolat hiányában, gyalog
járva be a körzetét, napi 24 órás
készenlétet biztosítva.
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35 éve dolgozik háziorvosként,
tevékenységét a falusi emberek
iránt érzett nagy tisztelet és em
pátia jellemzi.
Folyamatosan képzi magát, szakmai és minden egyéb munkájára
rendkívül igényes, precíz.
Mára, szűkebb környezetünk
egyik legelismertebb háziorvosa,
kollégái számtalanszor kikérik
vé
leményét a legkülönbözőbb
problémáik megoldásában.
Munkatársaival kapcsolata kivá
ló.

Mint vállalkozó háziorvos, mindkét munkatársa szakképzését ő
biztosította anyagilag és bizto
sította a részvételüket az elmé
leti és gyakorlati képzéseken. Jól
felkészült csapat látja el a házi
orvoslással együtt járó feladatokat településünkön.
Fontos feladatnak tekintette mindig segíteni a kezdő kollégákat,
ezért végzi a mai napig is önzet
lenül a Semmelweis Egyetem és
az OALI részére a mentori tevé
kenységét.

Az elmúlt több mint 10 évben
számtalan fiatal rezidens ismer
kedett meg a vidéki orvosi lét
mibenlétével általa.
Dr. Koczok Sándorné és Dr. Ko
czok Sándor kiemelkedő szak
mai tevékenysége, példamutató
családi élete, közösségért vé
gzett tevékenysége, példaként
állítható a vidéken élő értelmi
ség számára.
Koczúrné Tóth Ibolya
polgármester

100 éves a védőnői szolgálat

A védőnői hálózatot, - az anya,gyermekvédelem korábbi hagyo
mánya alapján, a 19 - 20. század
fordulóján - Magyarország társadalmi, gazdasági és ebből következően demográfiai (a századfordulót megelőzően jelentősen csökkent a születések száma) és nép
mozgalmi változásai keltették
életre.
A gyermekek társadalmi szerepe
megnövekedett, a szülők egyre
fontosabbnak tartják nevelteté
süket.
Ezzel egyidejűleg megnő az emberek és a társadalom egészség
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iránti igénye. Az új típusú neve
lés is megjelenik, amely felfedezi
a testkultúrát, a sportot és újra
felhívja a figyelmet a lélek fej
lő
dését jótékonyan befolyásoló
aktív életre.
A fenti szükségletek napjainkig
érezhetően meghatározták a cé
lokat, elveket és módszereket.
A Stefánia Szövetségnek megala
kulásakor (1915) két fő célkitű
zés volt: a csecsemőhalandóság
csökkentése és a nemzet számbe
li erősbítése.
A problémakör Európa-szerte je
lentkezett, a megoldásban azonban a magyar módszer merőben
más volt. Európában központokat hoztak létre, ahova az anya
bevihette a gyermekeit ellátásra, Magyarországon pedig:
„Az egész akció gerincét a hiva
tásos és megfelelően kiképzett
vé
dőnői szervezetnek kell ké
peznie. Miképpen az egész köz
egészségügy az orvosi karon, a
szülészet a jól képzett bábákon
nyugszik, azonképpen az anya-
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és csecsemővédelemnek az elméletileg és gyakorlatilag képzett
hivatásos védőnői testületeken
kell nyugodnia”.
Tauffer Vilmos így fogalmaz
ta
meg az anya- és csecsemővédelem
„magyar módszerét”:
„Minekünk be kell hatolni a nép
közé, hajlékában kell felkeresni
őt, be kell férkőznünk bizalmába, le kell küzdenünk előítéletét
az új iránt és ki kell ragadnunk
a rossz szokások és babonák kar
maiból, ha arra várunk, hogy
ő jöjjön hozzánk tanács- és se
gélyért: ügyünk veszve van...
Ehhez a munkához a társadalom saját gyermeke szükséges,
aki többé-kevésbé bizalmasa a
szülőanyának és a családnak.
Az anyát otthonában felkeresni
és bizalmát megnyerni, nevelve
vezetni csecsemője szoptatása
és egészségben való felnevelése
érdekében.
A védőnő körzetében lehetőleg
már a terhesség alatt és a szülés
közeledtével puhatolóddzék az

érdekelteknél, vajon lehet-e se
gítségére higiénés szempontok
ból, szociális támogatásával, vagy
anyagi szükség esetén...
A kezdeti törekvések és a jól szervezett szakmai munka eredmé
nyeként és elismeréseként a há
lózatot fokozatosan és folyama
tosan bővítették.
Nem a betegség gyógyítása a cél,
hanem a tanítás, oktatás mel-
lett elsősorban minden olyan körülmény elhárítása, mely a jövő
generáció fejlődését és életképességét károsan befolyásolhatja.”
A múlt század elején lefekte
tett alapelveket a tudományos
kutatások egyre jobban megerő
sítették, újabb kutatások tárják
fel az egészség megőrzéséhez
vezető cselekvési lehetőségeket.
Napjainkban a védőnői hivatást

gyakorló, felsőfokú végzettséggel
ren
delkező egészségügyi szak
emberek, a tradicionális ellátás
megőrzésével néznek szembe az
új, népegészségügyi jelentőség
gel bíró társadalmi kihívásokkal
és ebben rejlik Hungarikuma.
A Magyar Védőnői Szolgálat
munkásságának méltó elismeré
se, hogy 2013. évben megkapták
a Magyar Örökség Díjat.
Önkormányzatunk a védőnői munka erkölcsi elismerése mellett,
mindent megtett azért, hogy
a védőnői szolgálat méltó körül
mények között tudjon működni.
A 21.sz elvárásainak megfelelő
ta
nácsadó helységekben tudják
fogadni a gondozottaikat, a tárgyi és infokommunikációs esz
közök is megfelelnek a kor kö
rülményeinek.

A korszerű feltételek hozzájá
rul
nak a lakosság minőségi el
lá
tásához és az egészségügyi
el
látáshoz való egyenlő esélyű
hozzáférést.
A 100. évforduló alkalmából, önkormányzatunk nevében köszönöm Dr. Koczok Sándorné, Katika munkáját, aki 37 éve töretlen elhívatottsággal, folya
matos szakmai kép
zéssel, magas
szintű szakmai hozzáértéssel
látja el feladatát:
• Az anya-és csecsemővédelmet.
• A napjaink iformáció - özönében
való eligazodást, korszerű isme
retek átadását.
• Az egészséges életkezdet
támogatását.
• A családok/ifjúság bio- ,
pszicho-, szociális jóllétének
elősegítését.

Közel 40 év az emberek szolgálatában
Hosszú évek óta dolgozol
védőnőként Tiszaszentimrén.
Tudatosan választottad
ezt a munkát?
Hogyan kezdődött?

Dr. Koczok Sándorné a falu is
mert és szeretett „védőnénije”.
Életről, munkáról, családról, az
eltelt évekről beszélgettünk.

Most, hogy ebben a hónapban
ünnepeljük a Védőnői Szolgálat
megalakulásának 100. évfordu
lóját, nagyon sok emlék kavarog
a fejemben. Felidéződik a közel
40 év, amit ezen a pályán töltöt
tem és megéltem. Mintha csak
tegnap lett volna!
1975.09.01-én kezdtem a védő
női pályafutásomat a Budapesti
Egészségügyi Főiskola Védőnői
Szakán. Ebben az évben emelkedett a védőnő képzés főiskolai
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szintre, ez volt az első évfolyam.
Nem volt állandó épületünk,
nem voltak jegyzeteink, amiből
tanuljunk, de volt kitartásunk,
tanulásvágyunk és reményeink.
Ekkor még nem tudtam, hogy
mit csinál egy védőnő, egyáltalán
miről is szól ez a szakma. Ma
már tudom, hogy ez nem szakma, hanem egy életen át tartó
hi
vatás! A főiskolai évek alatt
kikristályosodott bennem, hogy
ez az a munka, amit végezni
sze
retnék, és amire mindig is
vágytam. Azt is eldöntöttem,
hogy kistelepülésen fogok majd
dolgozni, ahol sokkal nagyobb
szükség van védőnői segítségre,
az ellátásra.
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1978.06.05-én államvizsgáztam
és kaptam védőnői oklevelet.
Egy hónappal később már itt
dol
goztam Tiszaszentimrén. A
fa
lut már gyermekkorom óta
ismertem, tudat alatt visszahúztak a gyökereim, de ami végleg
itt tartott, hogy férjhez mentem
egy tiszaszentimrei fiatalemberhez, aki szintén itt akart dolgozni. Így hát letelepedtünk, és
el
kezdtük a közös életünket a
falu lakóinak szolgálatában. Sok
mindent megértünk.
Milyen körülmények között
kezdtél dolgozni?
Milyen volt a falu?
1978 még a „hős-” vagy az
„őskor” volt a maihoz képest
min
den szempontból. Sáros,
po
ros utcák, járda is alig volt,
a vezetékes vízrendszert akkor
kezdték kiépíteni, a faluban csak
3 „kurblis telefon” volt, nem
voltak utcatáblák és házszámok,
stb… Az Egészségház, ahol én
kezdtem dolgozni, egy eldugott
kis közben volt, kis parasztházban, ütött-kopott berendezéssel, olajkályhás fűtéssel, tartá
lyos hideg folyóvízzel, udvaron
lévő árnyékszékkel. Kuktafazékban sterilizáltam az oltásokhoz
használatos fecskendőket és
tűket, teát főztem a Sabin csepp
beadásához. De volt sok-sok
család és gyermek, akikért ér
de
mes volt ilyen körülmények
között is dolgozni! Emlékeznek
még néhányan bizonyosan, hogy
sárga gumicsizmában és esőka
bátban jártam a falut, olyan sár
volt néhány helyen, hogy a bicik
limet a hónom alá véve tudtam
csak átmenni az utca egyik olda
láról a másikra. De nekem az akkor természetes volt.
A falu lakossága szerencsésnek
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mondható, mert mindig volt or
vosa és védőnője. Néhány hó
napnyi helyettes védőnői ellátás
után próbáltam folytatni előde
im munkáját. Nagyon nehéz volt
egyedül csinálni mindent, megismerni az embereket, gondozottakat, elsajátítani a helyi szakmai
szokásokat. Ez nagy kihívás volt
számomra, de sikerrel jártam,
és egy év múlva már mindenkit
is
mertem, tudtam ki hol lakik.
Nagy segítségemre volt ebben a
helyzetben a kunmadarasi okta
tó védőnőm, Farkasné Kulcsár
Emília, akinek köszönettel tarto
zom. Az ő hivatásszeretete és
precíz munkája mindig példakép
volt számomra.
A védőnő nagyon mélyen
belelát a családok életébe.
Ez bizalom nélkül nem menne.
Mit gondolsz erről?
A védőnő olyan ember, aki az
or
szág legeldugottabb helyére
is eljut. Hóban-fagyban megy,
da
colva az időjárás viszontag
ságaival, gyalog vagy biciklivel,
és ott segít, ahol tud. Szereti az
embereket, nevel, oktat, figyel,
intézkedik. Türelmes, kedves,
meg
értő, elfogadó, támogató.
Ilyen ember szerettem volna lenni, remélem, hogy ezek a tulaj
donságok rám is jellemzőek.
Az eltelt idő alatt sok változást
is megéltél. Melyek számodra a
legjelentősebbek?
Fantasztikus változások tör
tén
tek a magánéletemben és a falu
életében is. 1983-ban felépült az
új, korszerű, tágas, jól felszerelt
egész
ségügyi komplexum. Itt
már emberi körülmények között
dol
gozhattam. 30 év után az
épület felújításra került, és né
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hány év múlva innen fogok
nyugdíjba vonulni. A gyermeke
im megnőttek, kirepültek, ma
már 5 unoka boldog nagyszülei
vagyunk.
Milyen volt a kapcsolatod a
kollégáiddal? Voltak-e segítőid
a munkádban?
A helyi egészségügyben dolgozó
kollégáimmal jól tudtunk közö
sen dolgozni, mindig meghagy
ták az önállóságomat és segí
tet
tük egymást. A mindenkori
munkáltatóimnak is köszönettel
tartozom, mert megértették a
védőnői ellátás fontosságát, tá
mo
gattak, kiálltak mellettem,
ha szükség volt rá. Biztosították
a megfelelő körülményeket a
mun
kavégzéshez és a lakosság
ellátásához. Köszönöm az iskola és óvoda pedagógusainak is,
hogy a gyermekek érdekében
ilyen jó kapcsolatotot tudtunk
tar
tani, segítőkészségből jelest
érdemelnek.
A védőnői munkán kívül más
feladatot is ellátsz.
1994 óta aktívan részt veszek a

falu közéletében is, képviselő
ként, amely a lakosság bizalmát
tükrözi felém.
Hogyan foglalnád össze
eddigi tapasztalataidat?
Milyen üzenete van eddigi
tevékenységednek?
Kedves Gondozottaim!
Köszönöm, hogy bizalmukba fo
gad
tak, hogy részese lehettem
az életüknek, együtt örülhettem
Önökkel életük legszebb pil
la
nataiban, vagy bánkódhattam,

vi
gasztalhattam szomorú ese
mények kapcsán.
Köszönöm, hogy megosztot
ták
velem gondjaikat, és engedték,
hogy segítséget nyújtsak.
Nagyon szívesen tettem és te
szem ezután is! Mindig örömmel,
be
csülettel és nagy szeretettel
vé
geztem a munkámat. Egy új
vá
randós, egy újszülött mindig
új kihívás, aminek meg kell felel
ni a legjobb tudásom és lekiisme
re
tem szerint, mert a családnak az az EGY a legfontosabb!
Ez vezérelt végig a pályámon.

Ha újra kezdeném, akkor is így
csi
nálnám, mert csak így érdemes! Gyorsan eltelt ez a 40 év,
sok örömet szereztek nekem
(olykor azért bánatot is), nagyon
jól érzem magam a településen
Önök között. Boldog vagyok,
hogy védőnőként szolgálhattam
és segíthettem a lakosságot, büszke vagyok, hogy a 100 éves vé
dőnői csapat tagja lehetek.
Köszönöm a beszélgetést!
Czinegéné Ladányi Julianna

A Polgárőrség fája
Fogadd örökbe az elmúlás ellen!
A Kiskunhalasi Önvédelmi Bűnmegelőző Polgárőr Egyesület az Országos Polgárőr Szövetség
elnöke támogatásával - felhívással fordult a megyei /budapesti/
szövetségekhez, az ország polgárőr egyesületeihez.
Ültessék el országszerte 2015 tavaszáig a Polgárőrség fáját, ál

lítsanak íly módon is emlé
ket
az önkéntes bűnmegelőzők népes táborának. Egyben ezzel is
mutassák ki elkötelezettségüket
a természet védelme, értékeink
megóvása mellett! Legyen ez a
faültetés összetartozásuk, elkötelezettségük újabb bizonyítéka!
A Tiszaszentimrei Polgárőr Egye
sület is csatlakozott az Országos
Polgárőr Szövetség felhívásához
és 2015. 04. 10-én elültették a
Tiszaszentimrei Pol
gárőrség Fáját településünk parkjába.
A felhívásban elhangzottakon túl,
jelképezze ez a fa azt is, -településünk lakóinak és a jövő nem-

zedékének- hogy Tiszaszentimrén
igen jelentős önkéntes önvédel
mi, bűnmegelőzési munka folyik
24 év óta.
Jelképezze az önkormányzat és
az egyesület kapcsolatát is, azt,
hogy nemcsak értékeink megőr
zéséért dolgozunk együtt, ha
nem az értékteremtéshez is hoz
zájárulnak.
Tiszaszentimrén és Újszent
györgyön is jelentős parkosítást
vég
zett az önkormányzat, az
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Egye
sület fája azt is jelképezi,
hogy csatlakozott az egyesület
ehhez a programhoz.
Önkormányzatunk nevében kö
szönöm, hogy önkéntes munká
jukkal jelentősen hozzájárulnak
a bűmegelőzéshez, településünk
lakóinak biztonságához.
További munkájukhoz jó egész
séget, sok sikert kívánunk!
Tiszaszentimre Községi
Önkormányzat
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Születésnapi köszöntő
Felkerestük otthonában Jakab
Alajosné szépkorú lakosunkat,
aki 90. születésnapját ünnepelte.
Jakab Alajosné, Szincsák Ilona,
Ilonka néni 1925. július 7.-én
született Tiszaszentimrén. (“Ami
kor a Méhes égett“), -mondta
kicsi korában. Gyermek éveit,
fiatal korát is itt töltötte. Szülei
egyszerű, de nagyszerű emberek
voltak.
Vincellér édesapja kertészként
dolgozott a helyi uradalomban,
a Návay család földbirtokán. Ennek, s született intelligenciájá
nak köszönhetően már 14 évesen vigyázott a kis Návay Lali

kára. Szép érzékét, jó ízlését az
itt eltöltött idő is alakította. A
művészet szeretete ösztönösen
közel állt hozzá. Szép hangjával
korán felhívta magára a figyelmet. Sokat szerepelt, énekelt.
Fényképész szakma is vonzotta,
de a család szűkös anyagi hely
zete nem engedte, hogy eme

vágya valóra váljon. Varrni taníttatták. Keze közül gyönyörű
vert
csipkék, hímzett kézimunkák kerültek ki.
14 évesen ismerkedett meg élete
párjával, Jakab Alajossal. 1949.
november 5.-e óta (66. éve élnek
házasságban), segítik egymást
jóban, rosszban.
A háztartás vezetése, gyermek
nevelés, később az idős szülők

gondozása volt fő feladata. Két
lányuk Lola és Judit, vejük, négy
unokájuk, hat dédunokájuk ke
rekíti életüket.
Születésnapja alkalmából jó egészséget, hosszú, boldog életet kívánunk szeretett családja körében!

Szent-György napi sokadalom
Tiszaszentimre Községi Önkor
mány
zat, és az Újszentgyörgy
Lakosságáért Alapítvány ebben
az évben is megrendezte a már
hagyományos Szent-György na
pi vigasságot.
A kistelepülés életében fontos
rendezvényre 6. alkalommal áp
rilis 25-én került sor.
Idén is a babgulyás készítéssel
kezdtük a napot, volt ugráló vár,
bazár sor, kutyás bemuta
tó.
Műsort adtak az amatőr csoportok, a Napsugár óvoda csemetéi,
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Tiszaszentimre Községi
Önkormányzat

a Margaréta Népdalkör, a Vas
vári Pál általános iskola tanulói,
és a zumba csoport.
A mulatós műsorban sem volt
hiány. Sztár fellépőink Nótár
Mary és a Hidvégi Band adott
fergeteges műsort.
Az 500 adag babgulyás alapa
nyagát és az igen értékes tombo
la ajándékokat Dr. Fazekas Sán
dor földművelésügyi miniszter,
országgyűlési képviselőnk felajánlásából biztosítottuk.
Domokosné Bari Ildikó

A Napsugár Óvoda hírei
A tavasz és a tanév vége felé
egyre sűrűsödnek a tennivalók
az óvodában is. Alig múlt el a
húsvéti szünet, a „Macisaink”
már a szokásos Szent-György na
pi mulatozásra készülődtek lelkesen, ahol előzetest mutattak
be az anyák napi műsorukból.
Hagyomány az óvodában, hogy
minden csoport külön-külön emlékezik meg erről a nevezetes
napról. Bensőséges ünnepség
keretében az anyukák, nagymamák bizony sűrűn törölgetik
könnyeiket, hiszen nincs annál
meghatóbb, mint az ünneplőbe
öltözött, félszegen vagy már

bátrabban verset szavaló, dalocs
kát éneklő csemete köszöntőjét
hallgatni.
Szívesen vállaltuk, hogy az ovisok köszöntsék az időseket is
ebből az alkalomból.
Május közepén, köszönhetően
az Önkormányzat anyagi segít
ségének, újra egy nagy közös kiránduláson vehettek részt gyer
mekeink és szüleik, illetve a dol
gozók. Két nagy busszal indultunk Miskolcra, ahol bejártuk
a Vadasparkot. Megnéztük a
szépen felújított diósgyőri vá
rat, ahol korhű jelmezbe öl
tö
zött lovagokkal és hölgyekkel
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találkoztunk. Kilátogattunk Li
llafüredre is, ahol az Anna bar
lang megtekintésére maradt
már időnk. Reméljük, hogy minden résztvevő jól érezte magát
és jövőre ismét együtt mehetünk
valami szép helyre.
A kikapcsolódás után az óvodai
évzáróra készülődtünk, ahol a
leendő iskolások búcsúznak óvo
dájuktól, társaiktól, óvónéniktől, dadus néniktől.
Idén nemcsak húsz kisgyermek
„ballagott” az oviból, hanem
utoljára állt a gyermekek mögött
óvónőként kedves kollégánk,
Lakatos Pálné, Éva óvónéni is.
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Negyven év szolgálati idővel a
háta mögött decembertől nyugdíjba vonul. Kívánunk neki ez
úton is jó egészséget, sok örö
möt és boldogságot a családja
körében.
A nyár sem telik eseménytelenül,
harminc kisgyermek felügyele
tét látjuk el augusztus 14-ig.
A nagycsoportosok számára víz
hez-szoktatást szerveztünk, két
turnusban 10-12 gyermek ismer
kedik a víz tulajdonságaival és
igyekszik az alapvető készsége
ket elsajátítani. A szülőket csu
pán a napi belépő ára terheli,
a szállításról az Önkormányzat
gondoskodik, a gyermekek biz
tonságáról pedig Lupisné Ági
óvónéni és Szőke Emese óvó
néni.
Az óvoda augusztus 17-31-ig
tart teljesen zárva, ez idő alatt
végzik el a szükséges karbantartási és takarítási munkákat. A

Lakatos Pálné nyugdíjbavonulása alkalmából, Balogh Zoltán emberi erőforrások mi
nisztere – pedagógus szolgálatért emlékérmet adományozott részére.

leendő óvodásokhoz várhatóan
ebben az időszakban látogatnak
el az óvónénik és válaszolnak
a szülők minden kérdésére. Az
új nevelési év szeptember 1-én

kezdődik, addig is jó pihenést
kívánok minden gyermeknek,
szülőnek és óvodai dolgozónak.
Ladányi Aranka

A Magyar Nemzet Főzőversenye
Határok Nélkül

2015. június 12-én Tiszafüreden
a Fortuna Kempingben, a Tisza
füredi Jóbarátok Egyesület szervezésében 8. alkalommal került
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megrendezésre a Kárpát-meden
ce településeinek főzőversenye.
Önkormányzatunkat 2. alkalom
mal a Jóbarátok Egyesület tisza
szentimrei tagjai képviselték,
akik az előző évben is részt vet
tek a versenyen.
Közel 30 csapat és ötven féle
étel, sütemény várta a zsűri elismerését.
Hagyományos ételek kategóriájában Szatmári Bálintné Erzsike
töltött káposztája 1. helyezett
lett.
Tiszaszentimre csapata, az éte
lek minősége és tálalása, a ki
váló szervezés, és az egységes
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településkép – helyi termékeinek
bemutatása – megjelentetéséért.
Köszönjük a szentimrei jó barátoknak és minden közre
mű
kö
dőnek a szép sikert!
Tiszaszentimre Községi
Önkormányzat

Tanévzáró - 2015. június 20.
Ha az ünnep elérkezik életedben, akkor ünnepelj egészen. Az
ünnep a különbözés. Az ünnep
az élet rangja, felsőbb értelme.
S nemcsak a naptárnak van piros betűs napja. Az élet elhoz
másféle, láthatatlan ünnepeket
is. Ilyenkor felejts el mindent, figyelj az ünnepre.
Márai Sándor gondolataival köszöntöm meghívott kedves ven
dégeinket, a szülőket, kollégái
mat, s titeket gyerekek!
Külön köszöntöm Rajna Jánosné
tankerületi igazgató asszonyt,
Koczúrné Tóth Ibolya Polgármes
terasszonyt!
Valóban ünnep ez a mai nap,
hiszen ma nem dolgozni, hanem
tanévet zárni, ünnepelni jöttünk
az iskolába, mégpedig a jól végzett munkát. A tanévzáró közös
ünnep mindannyiunk számára,
hiszen egész évben azért küz
dünk, hogy a meleg nyári na
pok
kal együtt végre ránk kö
szöntsön a szabadság. Persze,
mint minden nagy eseményt az
életben, ezt is ki kell érdemelni. A szabadságot is csak azok
mondhatják a magukénak, akik
keményen megdolgoztak érte.
Talán a legifjabbak, az elsősök
számára legünnepélyesebb, leg
különlegesebb ez a nap, hiszen
hazavihetik életük első bizonyítványát, amely megmutatja, hogy
milyen ügyesek, lelkesek voltak
egész tanévben.
A legnagyobbak, a 13 ballagó
nyolcadikos diák számára is emlékezetes ez a nap, hiszen álta
lános iskolásként utoljára vettek

részt tanévzáró ünnepségen.
Kívánom, hogy találják meg helyüket a középiskolában, hogy
boldog, sikeres, elégedett felnőttek váljanak belőlük!

vetélkedőn, akadályversenyen,
sportrendezvényen, szavalóver
se
nyen, egészségnapon, kiránduláson tölthették együtt az
idejüket gyerekeink.

Tanévzáráskor az ünneplés számvetés is egyben. Azok számára,
akik becsülettel végigdolgozták
a tanévet, ez a nap mun
kájuk
gyümölcsének a learatása. Az év
végi eredményeket figyelembe
véve összességében elmondhat
juk, hogy ez a diákok nagy több
ségének sikerült is.

A nemzeti ünnepeink alkal
má
ból tartott iskolai ünnepségek,
a karácsonyi műsor, a Vasvári
Napok rendezvénysorozata, a
színházlátogatások is emlékezetesek maradnak mindannyiunk
számára.

Akik nem vették elég komolyan
az iskolai munkát, számukra
még nem érkezett el az ünnep
lés ideje, hiszen 3 fő osztályt
ismétel, 9 fő pedig augusztus
hónapban javítóvizsgát tehet.
Az osztályok tanulmányi átlagai
a következők:
1. osztály: 4,0
2. osztály: 4,64
3. osztály: 4,4
4. osztály: 4,3
5. osztály: 3,7
6. osztály: 3,67
7. osztály: 3,2
8. osztály: 3,4
Az iskolai átlag: 3,9
Kitűnő: 14 tanuló
Jeles: 18 tanuló
Fő feladatunk, a tanulás mellett fontosak a különböző sza
bad
idős programok, amelyekből ebben a tanévben sem volt
hiány. Sikeresen szerepeltek
tanulóink a különböző kistérségi
versenyeken.
A teljesség igénye nélkül át
te
kintve számtalan jó hangulatú

Szentimre
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Természetesen ezek az al
kal
mak nem lettek volna si
ke
re
sek legfőbb segítőink, a szülők
nélkül.
Kedves Szülők! Ezúton is sze
retném az egész nevelőtestület
nevében megköszönni önöknek,
hogy támogatták rendezvényeinket, segítették munkánkat bármilyen formában. Külön meg

köszönöm a nyolcadikos osz
tá
lyom nevében a hetedikes szülői
közösségnek a végzős osztály
ballagtatását.
A gyerekek nevében is kö
szö
netet szeretnék mondani a köz
ségi önkormányzatnak, aki a
Tiszaszentimrei Gyermekekért
Ala
pítványon keresztül hozzá
segített benneteket egy felejt
hetetlen hangulatú őszi hegyi
túrához, s egy tavaszi zagyva
rékasi táborozáshoz. A fenntar
tó tankerületnek is köszönjük,
hogy engedélyezte ezt a prog
ramot.
Szintén szeretném köszönetünket kifejezni a Mezőgazdasági
Kft-nek, a Református Egyház
nak, az Iskolarendőrnek, a védő
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néninek, a Gyermekjóléti Szol
gálatnak, a Református Tá
mo
gató szolgálatnak, a helyi sportegyesületnek, a vállalkozóknak
a rendezvényeink sikeres le
bo
nyolításában nyújtott segítség
ért.
Megköszönöm az iskola minden
dolgozójának, hogy eredménye
sen zárhatjuk le a tanévet.
Most pedig következzenek azok
a pillanatok, amikor ez a sok szép
könyv, jutalom gazdára talál.
Alsó tagozatban jutalomkönyve
ket kapnak a legjobban teljesítő
tanulók:
1. osztály
Kimagasló tanulmányi eredmé
nyéért, versenyeken való részvé
teléért könyvet vehet át:
• Gyarmati Lili
• Karsai Dóra
• Szűk Zsolt
Oklevél jutalomban részesülnek
példamutató magatartásáért és
szorgalmáért:
• Nagy Kinga
• Lódi Attila
Egész éves szorgalmáért:
• Kovács Péter
Kiemelkedően szép írásáért és
rajzaiért:
• Eszenyi Éva
Kiemelkedően szép rajzaiért:
• Vágó Ramóna
2. osztály
Kitűnő tanulmányi eredmé
nyé
ért, példamutató szorgalmáért
és magatartásáért könyvjutalomban részesül:
• Bellér Anikó
• Boros Péter
• Mihály Zsolt
• Mile Zsanett Lili
• Virga Virág Viktória
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Kitűnő tanulmányi eredmé
nyé
ért, példamutató szorgalmáért:
• Kasza Imre
• Sipos Péter
Jeles tanulmányi eredményéért,
példamutató szorgalmáért:
• Fekete Levente
• Ladányi Olívia
Oklevélben részesül jó tanulmányi munkájáért, példamutató
magatartásáért:
• Hidvégi Lili
• Simon Zsuzsanna
3. osztály
Könyvjutalmat kap kitűnő tanul
mányi eredményéért, példás szorgalmáért és magatartásáért:
• Ladányi Olivér
Kitűnő tanulmányi eredmé
nyé
ért, példás szorgalmáért és jó
magatartásáért:
• Kun Zoltán
Jeles tanulmányi eredményéért,
példás szorgalmáért és magatar
tásáért:
• Boros Csaba
• Ceglédi Henrietta
• Rózsa Levente
Jeles tanulmányi eredményéért,
példás szorgalmáért:
• Ónodi Krisztián
• Varga Zsolt
Oklevelet kap Baga Beáta példás
szorgalmáért, magatartásáért és
jó tanulmányi eredményéért.
4. osztály
Kitűnő tanulmányi eredmé
nyé
ért, szorgalmáért, versenyeken
való részvételéért, közösségi munkájáért:
• Cserniczky Márk Gyula
Jeles tanulmányi eredményéért,
példamutató szorgalmáért és
magatartásáért, versenyeken való részvételéért és közösségi
munkájáért:
• Postás Botond
Jó tanulmányi eredményéért, példamutató magatartásáért, szor-
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galmáért és a közösségben végzett munkájáért:
• Papp Máté
• Szabó Csenge
• Győri Klaudia
• Vásárhelyi Gyula
Jó tanulmányi eredményéért,
szorgalmáért, a pirospontgyűjtő
verseny 1. helyezéséért és közös
ségi munkájáért:
• Bari Tamás
Példamutató szorgalmáért, kis
tér
ségi és megyei szavaló
ver
se
nyeken nyújtott szép tel
je
sít
ményéért, közösségi munkájáért:
• Karsai Evelin
Példás magatartásáért, szép raj
zaiért, közösségi munkájáért:
• Rácz Adrienn
Példamutató szorgalmáért, ma
gatartásáért és közösségi mun
kájáért:
• Elekes Alexandra
Kitartó szorgalmáért, szép raj
zaiért és sportteljesítményeiért,
közösségi munkájáért:
• Lódi Bianka
A felső tagozatosok tanulmányi
eredményének jutalmazásáról hoszszú évek óta a Tiszaszentimrei
Gyermekekért Alapítvány gon
doskodik. Ez alkalommal is sze
retném megköszönni az adójuk
1%-át felajánlóknak vagy más
mó
d on segítőknek alapítvá
nyunk támogatását.
A kitűnő eredményt elérő felső
tagozatos diákok 6.000 Ft pénzjutalmat kapnak.
A hetedik osztályból:
• Molnár Júlia
A jeles eredményt elérő tanulók
jutalma 4.000 Ft. Ők név szerint:
Az ötödik osztályból:
• Bellér Alexandra
• Lendvay Vanessza

• Sóskúti Cintia
A hatodik osztályból:
• Boros Katalin Gyöngyi
• Fekete Nóra
• Szöllősi Nándor
A hetedik osztályból:
• Gyarmati Alex
• Pacskó Zsófia
• Simon Ivett Jázmin
A nyolcadik osztályból:
• Boros Tamás
• Péter Patrik
tanulókat szólítom, hogy vegyék
át megérdemelt pénzjutalmukat.
Van köztetek egy olyan tanuló,
akinek évek óta példamutató a
szorgalma, a magatartása, és a
közösségért is sokat tesz. Ő
• Molnár Júlia
7. osztályos tanuló, akinek most
átadom a nevelőtestület dicsérő
oklevelét.
Könyvjutalmat kapnak azok a
tanulók is, akik kitartó munkájuk során az iskolai élet valamelyik területén nyújtottak olyan
teljesítményt, hogy jutalmat érdemelnek.
5. osztály
Példamutató magatartásáért, kiemelkedő közösségi munkájáért:
• Bellér Alexandra
• Lendvay Vanessza
• Sóskúti Cintia
Példamutató magatartásáért, szorgalmáért
• Tolvaj Julianna
Példamutató magatartásáért, szorgalmáért, jó tanulmányi eredményéért, a közösségben végzett munkájáért:
• Papp Dóra
Példamutató szorgalmáért, jó
tanulmányi eredményéért, a kö
zösségben végzett munkájáért:
• Tóth Daniella
Példamutató magatartásáért:
• Szabó Márta

Jó magatartásáért, szorgalmáért, a közösségben végzett mun
kájáért:
• Nagy Gábor
6. osztály
Jó tanulmányi eredményéért és
szorgalmáért:
• Ágoston Zoltán
Példás magatartásáért, jó szorgalmáért:
• Papp Ivett
Jelentősen javuló tanulmányi
eredményéért:
• Rózsa János Ádám
A természetismeret versenyen
nyújtott teljesítményéért:
• Kálmán János Gyula
A sportban nyújtott teljesítmé
nyéért, közösségi munkájáért:
• Sóskúti Roland János
7. osztály
Példamutató magatartásáért, szorgalmáért és a közösségben végzett munkájáért:
• Molnár Júlia
• Pacskó Zsófia
Példamutató magatartásáért, szorgalmáért, a sportban nyújtott
teljesítményéért, közösségi munkájáért:
• Simon Ivett
Példamutató szorgalmáért, kö
zösségi munkájáért:
• Gyarmati Alex
A közösségben végzett munkájáért és a sportban nyújtott tel
jesítményéért:
• Fehér Levente
8. osztály
Példamutató magatartásáért és
szorgalmáért, a Bendegúz Nyel
vész versenyeken való sikeres
szerepléséért, közösségi munkájáért:
• Boros Tamás
Jó tanulmányi eredményéért,
példamutató magatartásáért és
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szorgalmáért, közösségi munkájáért:
• Kerepesi Gergő
A közösségben végzett kulturális munkájáért:
• Tompa Gyula
Példamutató magatartásáért és
szorgalmáért:
• Marsal Szonja
Példamutató magtartásáért, szor-
galmáért, a történelem tárgy
ból elért eredményéért, közössé
gi munkájáért:
• Péter Patrik
Példamutató
magatartásáért,
rajz és testnevelés tárgyakból
el
ért eredményéért, közösségi
munkájáért:
• Molnár Márk
Közösségi munkájáért:
• Báthori Bence
Diákjaink hosszú évek óta részt
vesznek a Bendegúz Akadémia
Tudásbajnokságán. Ebben az évben sem volt ez másképp. A részt
vevő gyerekek közül Postás Bot
ond 4. osztályos tanuló munkáját az Akadémia könyvvel jutalmazta.
Alapítványunk minden évben
pénzjutalmat ítél meg azoknak
a tanulóknak is, akik bejutottak
valamilyen tanulmányi illet
ve
sportverseny megyei vagy orszá
gos döntőjébe, és ott kimagasló
eredményt értek el.
Ebben a tanévben Tudásbajnok
ság me
gyei döntőjébe négy
diákunk jutott be. Közülük az
alapítvány 5.000 Ft-os pénzju
talmát veheti át a megyei dön
tőn elért 5. helyezésért:
• Kálmán János Gyula
A 7. osztályból az alapítvány
5.000 Ft-os pénzjutalmát veheti át a duatlon verseny megyei
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Régi szép hagyomány iskolánkban, hogy az elballagó 8. osztály
SZMK tagjainak szerény aján
dékkal köszönjük meg a gyere
kek érdekében végzett több
éves munkájukat.
Most Danyiné Ko
vács Mária és
Kerepesi Józsefné szülők vehet
ték át ajándékukat.

Egy kollégának, aki immár 40
éve, hogy iskolánkban oktatja,
neveli a tanulóinkat földünk és
környezetünk valamint a sport
szeretetére. Hosszú éveken át
szervezte a gyerekek nyári tá
boroztatását. A tanítással eltöl
tött évek során számtalan tanítványa ért el sikereket a megyei
földrajz- vagy sportversenyeken.
Az utóbbi években már nincs
olyan tanévzáró ünnepség, amelyen Szoboszlai tanár bácsi tanítványai ne vehetnének át jutalmat a sportban, azon belül is a
duatlon sportágban elért megyei
és országos eredményekért.
Most megkérem Rajna Jánosné tankerületi igazgatót, hogy
adja át Szoboszlai Sándor kollé
gánknak az elismerést.

Van itt még az asztalon egy ju
talom, ám ez most nem di
ák
nak, hanem felnőttnek, egyik
kollégánknak szól, aki a tantes
tület egyik meghatározó egyé
nisége.

Információk a szünetre:
• A közlekedési ismeretek programra jelentkezett gyereket hétfőn reggel 8 órára várjuk az iskolában a megbeszéltek szerint
• minden szerdán 8-12 óráig

döntőjébe jutott és ott eredmé
nyesen szerepelt:
• Szabó Márton
Szintén ezen a versenyen az
országos döntőn elért 26. helyezésért az alapítvány 8.000 Ft-os
pénzjutalmát kapja:
• Gyarmati Alex 7. o. tanuló.
Mindkettejük felkészítő tanára:
Szoboszlai Sándor

ügyelet lesz az iskolában a tit
kárságon
• a Művelődési ház nyári prog
rammal várja az alsós gyerekeket, ezeknek a programoknak
idén nyáron az iskola lesz a hely
színe délelőttönként
• az önkormányzat pedig étke
zést biztosít az arra jogosult gye
rekeknek
• a javítóvizsgát tevők hétfő át
vehetik könyveiket és a vizsgára
felkészítő anyagokat a könyvtárban
• akinek étkezési térítési díjhát
raléka van, legkésőbb 22-én hétfőn délig rendezze titkárságon
A nyári szünetre mindenkinek jó
pihenést kívánok!
Szerintem most már nem maradt
más hátra, mint elhangozzék az
a mondat, amelyre szeptember
elseje óta vártok: a 2014/2015-ös
tanévet bezárom.
Kunné Végh Etelka

Kirándultunk
A július hónapot Klubunk ki
rán
du
lással nyitotta meg. Már
nagyon vártuk ezt a napot, fel
készültünk a foglalkozásokon a
leendő úti célunkból. Azért esett
Mezőkövesdre és Bogácsra a vá
lasztás, mert aránylag közel van,
és napjaink Mezőkövesdje őrzi
népi hagyományait „Matyóföld
fővárosa”-ként, ugyanakkor iskoláival, sportlétesítményeivel és
más intézményeivel megfelel a
21. század városaival szemben támasztott követelményeknek is.
Úti célunk első állomása az egye

14

dülálló gazdagságú és európai
hírű Mezőgazdasági Gépmúzeum volt. A múzeumnak több ezer
darabból álló gyűjteménye van,
benne traktorok, gőzgépek, lovas járgányok, egykor malmokat
hajtó vízikerék és vízturbinák a
múlt századból, de láthatók itt
cséplőgépek, darálók, kendertö
rők, szecska- és répavágók, lófogatú talajművelő, vető- és szállítóeszközök is, s különleges jelentőségű a népi kovácsművesség
munkáit bemutató gyűjtemény.
Klubtagjaink, főleg a férfiak na
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gyon élvezték, hogy kipróbálhat
ták a gépeket, keserves sok
munkájuk képei villantak be. A
női tagok sem unatkoztak, mert
annyi szemet gyönyörködtető
látványban volt részünk: Színes
festett bútorok, kézimunkák,
fényképek, na és a napi, heti események megbeszélése sem maradhatott el.
Meg kell említenem, hogy milyen
nagy vendégszeretet vett ben
nünket körül, ajándékba kaptuk a belépőket is.
Második állomásunk az Iskola

Helytörténeti Kiállítás volt, itt is
szívélyesen fogadták csoportun
kat. Láthattunk itt a 20-as évekből származó padokat, nevelői
asztalt dobogóval, háromlábú
táblát, valamint korabeli térképeket, földgömböt. A kiállítás az
egykori tantermek hangulatát
tökéletesen tükrözi: láthatók pl.:
palatáblák, tintatartók, régi tolltartók, tintahegyek, kalamáris,
iskolatáska, nádpálca stb.
A gyűjteményben felfedezhető
a 19. századból származó Harmó-
nium, valamint belelapozhatunk
szá
zad eleji tankönyvekbe, útmutatókba, értesítőkbe is.
Beültünk az iskolapadokba, egy
kis osztályt alkottunk, és figyel
mesen hallgattuk az előadót,
aki szívesen mesélt a régi isko
láról. Igaz ő nagyon fiatal volt
és nem emlékezhetett a nád
pál
cára, de közülünk jó pá

ran igen. Ezután szintén egy
kiállítást tekintettünk meg, ahol
festményeket, tűz
zománc gyö
nyörűségeket, kerámiákat, fres
kókat és faragásokat csodálhattunk meg. Ez a kiállítás remek
miliőben volt, na
gyon gazdag
tárlat anyaggal. Sétánkat a

Jézus Szíve Templom nézésével
fe
jeztük be, amely arról híres,
hogy 2 év alatt épült fel. Szemet
és lelket gyönyörködtető építmény.
Az ebédünket Bogácson fogyasztottuk el. Finom húslevessel és
frissensülttel vártak bennünket.
A híres fürdőt csak megszemlélhettük, időhiány miatt inkább a
lepke kiállítást néztük meg, mert
számunkra ez nagyon szépséges
és érdekes volt.
Nagyon tartalmas lélekmelenge
tő kirándulásunk volt, amit Po
roszlón egy nagy fagyizással fejeztünk be. Szeptemberben már
tervezzük a következőt: úti cé
lunk a Bükk.
Tiszaszentimre Református
Szociális Szolgáltató Központ
Idősek Klubja Munkatársai
és Klubtagjai

Tiszaszentimrei Rosszcsontok és Offroad!
A Tiszaszentimrei Rosszcsontok és a Tiszaszentimrei Református Egyházközség rally napot tartott
a kutyakiképzést tanuló gyermek csoportnak. 2015. Július 18-án szombaton. A gyermekek megismerhették ezeket a különleges terep autókat, amikbe a profi sofőrök mellé be is ülhetek. Több
kilóméteren vitték őket a gyerekek legnagyobb örömére.
Hüse Kata

Szentimre
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Kakasfőző Fesztivál
Tiszaszentimre
2015. június 20.
Sportpálya
Idén első alkalommal került megrendezésre, – hagyományteremtő
céllal – a Tiszaszentimrei Kakasfőző Fesztivál a Tiszaszentimrei
Nyugdíjas Egyesület szervezésé
ben.
Önkormányzatunk kiemelten kezeli a közösségszervező prog
ramokat, a helyi értékek meg
óvását, átörökítését a jövő nem
zedék számára. Támogatja a civil
szervezeteket, egyesületeket.
Velük összefogva elevenítjük fel
hagyományainkat és teremtünk
új hagyományokat: a nyugdíjas
egyesület új kezdeményezésére
a Kakasfőző fesztivált, melyet az
önkormányzat támogatott.
Az előre meghirdetett rendez
vényre 7 nyugdíjas csoport je
lentkezett, a környező te
le
pülésekről. Nagy örömünkre a leg
nagyobb taglétszámmal rendelkező helyi civil csoport – a Tisza
szentimrei Polgárőrök is csatlakoztak a rendezvényhez.

Minden csoport a főzés eszköz
szükségletéről (bogrács, üst, tű
zi
fa) valamint a megfőzendő

kakasokról, és a főzéshez szük
séges nyersanyag mennyiségéről
létszámuknak megfelelően ma
ga gondoskodott.
A nap folyamán lehetőséget biz
tosítottunk minden csoportnak
kulturális műsorának bemuta
tására.
A rendezvényen résztvevőket
emléklappal, és ajándéktárggyal
jutalmazták a szervezők.
A közösségszervező program
erő
síti a helyi közösségeket, új
szerveződéseket generálnak.
Az együttműködésre épülnek,
a jószomszédi viszony ápolását
szolgálják.
Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter, országgyűlési
képviselő 100.000.- forinttal tá
mogatta a rendezvényt.
Az adományból jutalmaztuk a
résztvevő csoportokat, biztosítottuk az egyszer hasz
nálatos
műanyag edényeket, valamint
ké
szíttettük el a rendezvény
molinóját.
Domokosné Bari Ildikó
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Mozgalmas tavasz és nyárkezdet
a nyugdíjasoknál
A kellemes tavaszi időben egy
szép napot töltöttünk a Tiszafü
redi Kiss Pál Múzeumban. Részletes és sokoldalú bemutatót
tartott Dr. Vadász István a múzeum igazgatója. Köszönjük neki!
Nagyon jól éreztük magunkat!
Izgalommal készült az egyesület
és a Margaréta Népdalkör, az
április 11-i Fegyverneki Népdal
köri Találkozóra. Nem jártunk
még ott így aztán nagy volt
a várakozás. Nem ismertük a
fellépő csoportokat sem, tehát
minden új volt. Örömünkre iga
zán nem vallott szégyent a csapat és a szólisták sem, sőt nagyon
sok elismerést kaptunk. Érdemes
volt elmenni. Itt is ismerté tettük
Tiszaszentimre nevét, jó hírét.
Sikeres volt a hagyományos el
ső félévi névnapozási rendezvé
nyünk is Meghívott vendégeink,
akik először voltak nálunk, a
tiszaderzsi nyugdíjasok is na
gyon jól érezték magukat. A
fi
nom vacsora, a tombola és
nem utolsó sorban az új zenész
muzsikája emelte a vidám hangulatot. Bízunk benne, a következő is ilyen lesz!
Igen szorgos időszaka követke
zett ezután az egyesület asszo
nya
inak, hiszen közelgett az
Anyák és Apák napja. Igye
kez
nünk is kellett, mert rövid volt
az idő, és szerettük volna, ha ez
évben is sikerül megnevettetni
a „Fiúkat „vidám műsorunkkal.
Aztán elérkezett a nagy nap!
Először hagyományosan az isko
lások köszöntötték Tóth Anita
tanító néni vezetésével az édesanyákat, nagymamákat, dé
diket.

Aranyos kis műsorukat megkönnyezve tapsoltuk. A gyerekek
örültek a tapsoknak és persze a
megvendégelésüknek is.
Ezután jöttek a „Lányok „vidá
mabbnál – vidámabb jelenetekkel, énekkel, táncokkal, mókás
viccekkel, monológokkal. A siker
nem maradt el! Nevettek, tapsoltak a „ Fiúk „ és köszönték a
kedves, vidám műsort. A jókedvű szórakozás koronázásaként
jócs
kán megéhezve fogyasztot
tuk a finom vacsorát, melyet
szokásosan Picúr készített ne
künk.
Május 17-én az egyesület 4 „Pa
csirtája „ nagy megmérettetésen
vett részt. Újfalusiné Marika,
Nagyné Bözsike, Pappné Jucika,
és Síposné Ica, a KOTA minősí
tésén mérettették meg magukat, sikeresen. Marika Országos
szintű Ezüst minősítést, Jucika, Bözsike és Icus térségi mi
nő
sítés Dicséretes fokozatát
kapták, mellyel jogot szereztek
az országos szintű minősítésre
is. Tiszta szívből gratulálunk, to
vábbi sikereket kívánva nekik!
Nem igazán kedvezett az időjárás a kirándulóknak május
21-én, bár a májusi eső aranyat
ér, ahogy tartja a mondás,most
szívesen nélkülöztük volna erre
a napra. Ettől függetlenűl nagy
szerű nap volt. Megcsodálhattuk
az „ ékszer” falut Hollóházát,
gyönyörködhettünk a megújult,
de a hagyományokat őrző ré
gi házakban, a remekbeszabott
kis templomban, a régi nyomdá
ban, gyönyörű kézimunkákban.
S akinek kedve szottyant igazi
finom palóclevest is fogyasztha
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tott a hangulatos vendéglőben.
Nem csodálkoztunk, hogy az
Európai örökség része e gyöngy
szem! Következő állomásunk
Gyöngyöspata volt.
Kicsit szünetelt az eső, még a
napocska is előbújkált így aztán gyönyörködhettünk hazánk
e szép tájában is. Célhoz érve a
település Városvédő és Hagyo
mányőrző Egyesületének elnö
ke fogadott bennünket. Nem is
akárhogy! Bemutatva a ne
ve
zetességeket, saját tanyáján fo
ga
dott minket házi pálinkával,
saját termelésű borával, és kemencében sült kenyérlángossal.
Igazán pazar ellátásban volt
részünk! Hazafelé, fáradtan ugyan, de jót dalolva gurul
tunk
Tiszaszentimre felé, néha ha
talmas felhőszakadással fű
sze
rezve. Köszönjük Juhász Gyu
szinak a mindenre kiterjedő
meg
szervezését e remek kirándulásnak!
A következő nagy esemény jú
nius 20-án volt. A már korábban
meghírdetett Kakaspörköltfőző
találkozóra került sor. Korán
reg
gel már ott sündörögtek a
sza
kácsok segítők a bográcsok,
üstök környékén. Ahogy érkeztek a részvevők, úgy került az
asztalra a kínáló zsíroskenyér, li
lahagyma, paprika, paradicsom,
melynek a vendégek nagyon
örültek. Közben hol itt, hol ott
kan
dikált egy-egy kakascomb,
ka
kasnyaka fejjel taréjjal, vagy
éppen a sarkantyús lába. És lassan-lassan bugyogni kezdtek az
edényekben a szép piros szaftú
pörköltek. Meghívásunkra részt
vettek a tomaji, a derzsi, a bere
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ki, a kabai egyesületek, a pol
gár
őrség és a tiszaszentimrei
értéksuli tagjai is. A kezdésnél
a meghívott csoportok rövid kis
vidám műsorral is bemutatkoz
tak. Polgármesterasszony kö
szöntötte a résztvevőket, abban
a reményben, hogy ez ha
gyo
mánnyá válik. Elmondta, hogy
Dr. Fazekes Sándor föld
mű
ve
lésügyi miniszter úr támogatta a
rendezvényt anyagiakkal, hogy
a résztvevőket meg tudjuk aján
dékozni. Köszönjük szépen! Az
ebéd jóétvágyú elfogyasztása
után elnökasszonyunk átadta a
csoportok vezetőinek a részvé
te
lért az elismerő okleveleket,
egy-egy óriás fakanalat, nemzeti szalaggal díszítve és egy egy
gyönyörű, hófehér kalocsai hímzésű kötényt, melynek hasán,
a zsebnél egy gyönyörű kakas
is díszelget! Vidám nótaszó kísé
retében ért véget az egésznapos
rendezvény. Mindenki így távozott: Remek volt, jövőre újra itt!
Július 4-e jelentős nap az egye
sület Őszi Napfény Néptánccso
portja számára.
Meghívást kaptunk Békéscsabán
VII. alkalommal megrendezésre
került Senior Táncfesztiválra és

Versenyre. Csapatunk kemény
munkával, olykor-olykor „lesántulva„ kifulladásig próbált a si
ker reményében. Nem tudtuk,
mi
lyen erősségű csoportokkal
kell majd megmérettetnünk.
Alig fél év alatt tanultuk be a
Jászsági lassú csárdás és ugrós,
igen erős koreográfiájú és lé
pés
kombinációjú táncot, Tóth
Melinda vezetésével. Melinda
kitartó munkával, akár egyénekkel is foglalkozva segítette a
munkát. És eljött a várva várt
nap! A korai indulást követően,
a nagy melegben kissé meg

il
le
tődve léptünk be a csabai
ren
dezvényközpont óriás csarnokába. Az ünnepélyes meg
nyi
tó után sorban következtek
a fellépők, vegyes műfajú tán
cokkal. Nem tudtuk mire szá
míthatunk, hiszen rutinos sok
szo
rosan díjazott csoportok
lép
tek fel előttünk. Biztattuk
ma
gunkat: semmi gond, tanul
ni jöttünk. Persze azért titkon
reménykedtünk, talán nem le
szünk olyan rosszak. Ebéd előtt
kb. 1 óra körül került ránk a sor.
Igyekeztünk a lehető legjobban
csinálni mindent, az óriási színpadon. Aztán jöttek a várakozás
hosszú órái. Valahol éreztük,
nem volt ez olyan rossz. Végre el
jött az 5 óra és az eredményhir
detés! Mikor kimon
dták a ne
vünket és hogy ARANY minősítés
mindenki üdvrivalgásba tört ki!
Na és a ráadás: a zsüri 5 különdíjából egy a miénk lett! Boldogok
voltunk! Melinda elsírta magát
örömében. Mi pedig köszönjük
a türelmét, kedvességét, és igényes munkáját, hogy hazahoz
hattuk ezt az eredményt.
Mucza Andrásné
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A Református Egyházközség friss hírei
Eseménydús hónapok vannak a
Tiszaszentimrei Református Egyházközség mögött, hiszen több
ünnepi alkalommal is megtelt a
Templom településünk aprajával
és nagyjával.
Március 22-én lepleztük le azt
az 1774-ben a Templomban el
he
lye
zett táblát, melyet az év
elején restauráltattunk. Az ere
de
tileg latin nyelven írt tábla
szövege magyarul a következő:
„Az Atya, Fiú Szentlélek egy Isten tiszteletére a kegyelmes, jó
ságos és nagyszerű Mária Terézia
királynő most a korábbi szűkös
helyen, kőből és a régi romokból
új alapot építtetett és a teljes
munka költségével törődött, és
azt a teljes Tiszaszentimrei helvét hitvallású református gyüle
kezeti testnek átengedte Krisztus születése után az 1774-es
esztendőben. Dicsőség, dicséret
és tisztelet neked Krisztus ki
rály, aki Megváltónk vagy, és a
mi királynőnk szívét születése
óta irányítod.” Ezen a táblán
te
hát az akkori Református
Gyü
lekezet – azon túl, hogy
Krisz
tust dicsőíti – köszönetet
mondott Mária Terézia magyar
királynőnek, amiért megengedte a Templomot felépíteni, ez
ugyanis II. József német-római
császár, magyar és cseh király tü

relmi rendelete előtt (1781. október 25) nagyon ritka volt. Az
alkalmat a régi parókián folytattuk, ahol elhelyeztünk egy új
időkapszulát az utókor számára,
ugyanarra a helyre, ahol ez év
január 12-én megtaláltuk a régi
időkapszulát, az 1700-1800-as
évek dokumentumaival. Az ige
hirdetés szolgálatát Nagytiszte
le
tű Szabó József egyházme
gyei főjegyző végezte, s végül
szeretetvendégséggel ért véget
együttlétünk.
Május 24-én, Pünkösd első napján nagyon áldott, szép Istentiszteleten vehettünk részt, hiszen
tíz keresztelendő, és hat konfir
madus állt ki az Úr asztala elé.
Konfirmációi vizsgát és fogadal
mat tettek ebben az évben:
Ba
ri Petra, Hellenbort Auróra
Fe
lícia, Kolompár Márk, Sza
bó
Soma, Szivák Judit és Szűcs András. Isten gazdag áldását kér
tük életükre, ébredező hitük
megerősödésére.
Június 14-én, a már hagyomá
nyos hittanos tanévzáróval egybekötött Családi Napunkat tar
tottuk meg, melyet a Templom
ban kezdtünk Istentisztelettel,
majd az Általános Iskola udvarán
folytattunk bűvészprodukcióval,
ügyességi játékokkal, közös bográcsozással, tombolával.
Július 2-án pedig megtartottuk
az 1. Tiszaszentimrei Református Levendulafesztivált, amit reményeinken felül nagy ér
dek
lő
dés övezett. Kreatív csoportunk rengeteg szépséget és fi
nomságot készített, melye
ket
elérhető áron lehetett meg
vásárolni, minden jelenlévő vendégünk volt egy-egy pohár le
vendulás limonádéra, a gyerme-
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keket és a gyermeklelkű felnőtteket pedig lufibohóc és arcfestő
szórakoztatta. S míg a templomkertünk kis vásárparkká alakult,
bent a Templomban Fodor Gusztáv lelkész előadását hallgathatták meg az érdeklődők „Virágok
a Bibliában” címmel, majd Gaál
Gaszton zongorista, zeneszerző
koncertjét élvezhették a műkedvelők. A nagy érdeklődésre való
tekintettel szeretnénk jövőre is
megszervezni fesztiválunkat, ki
bővített repertoárral.
Hálás szívvel köszönjük meg
mindenki segítségét, aki bármi
lyen formában támogatta ren
dezvényeinket.
Hittanosok figyelem! Augusztus 10-14-ig, a Petőfi út 26. szám
alatt tartjuk meg ez évi hittanos
napközis táborunkat, melyre sok
szeretettel vár Benneteket Lelkész
néni és Cili néni! Augusztus 10-én,
reggel 8 órakor kezdünk! Részleteket keresd a Tiszaszentimrei
Református Egyházközség facebook oldalán és a plakátokon!
Érd.: 30/866-51-05.
Fodor-Csipes Anikó lelkésznő
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Hungarikum értéksuli
Tisztelt Tiszaszentimreiek!
A Tiszaszentimrei Gyermekekért
Ala
pítvány sikeres programot
nyújtott be a Hungarikum Bizottság által meghirdetett pályázat
ra. Így lehetőség nyílott gyermekeinkkel - és a téma iránt
érdeklődő felnőtt kísérőikkel
is - megismertetni a nemzetünk
kiválóságaihoz tartozó Hungarikumokat, amelyekről messze föl
dön ismerszik a magyar alkotó
szellem.

2015. május 15.
„Csillogó szépségek”
Az Ajka Kristály története – cég
történet és a munkafolyamatok
megismertetése.

A tíz előadásból álló ese
mény
sor májusban kezdődött és ok
tóberben fejeződik be, minden
előadás után kézműves fog
lal
kozást tartunk, amelynek célja,
hogy az alkotás örömét meg
ismerje a felnövekvő nemzedék.
Szeretnénk ráébreszteni gyermekeiket, hogy az értéket
nem megvásárolni kell, hanem
elkészíteni szívvel-lélekkel.

2015. június 05.
A tű varázsa
A szépben gyönyörködni
tudás - a hímzés örökbecsű
dísze a lakástextileknek,
ruháknak, a megjelenés báját
és az otthon derűjét szolgáló
tárgyaknak.

Júliusban immár túl a rendezvé
nyeink felén mondhatjuk, hogy
a leg
nagyobb öröm, amikor a
kézműves foglalkozáson ügyes
kedő gyermekeink azt mondják
csillogó szemmel „milyen szép és
nem is volt nehéz elkészítenem”.
2015. május 15.
Hungarikum Törvény
Célja és hasznossága,
Ért ékek rendszere
A-tól Z-ig: települési
értéktár bővítés játékosan.

2015. május 28.
Hitünk értéke
Pálos-rend (az egyetlen
fennmaradt magyar alapítású
immár 800 éves szerzetesrend)
történetének és
szellemiségének bemutatója.

2015. június 20.
Kakasfőzés tudománya
Az iskola tanulói
bekapcsolódtak a Kakas-főző
versenybe ily módon
titkon tanultak.
2015. július 16.
A világhírű Herendi
porcelán története
3D-s ismertető kisfilm
a gyár keletkezése, fejlődése,
a híres minták kialakulása.
A program része, hogy
a gyermekek mintákon
kipróbálják a festék
felvitelének módozatait.

Támogatóink:
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2015. július 22.
„Csipkeálmok, álomcsipkék”
a csipke története
A Kiemelt Nemzeti Értékek
között szereplő Höveji Csipke
készítésének.
Következnek:
2015. szeptember 9.
Béres Csepp
Első kézből a Béres cseppről
- megismerhetjük a világhírű
termékünk történetét, valamint
azt is hogy a téli fázós időszakban,
milyen vitaminokat érdemes szedni.
2015. szeptember 30.
A múltunk sólyomszemmel
A programon megismerhetjük
népünk történelmét a honfoglalástól, hiszen számos feljegyzés, írásos emlékmű, dombormű tanúskodik a magyar soly
mászatról. Bepillanthatunk a
ragadozó madarak tenyészté
sébe, idomításába és a vadászat
hoz szükséges felszerelések közé.
Mindenkit szeretettel várunk!
A részvétel ingyenes.
A program szervezője:
Tiszaszentimrei Gyermekekért
Alapítvány.
Szakmai partnerei:
Pannon Értékteremtők és
Hagyományőrzők Közössége
Egyesület.
Domokosné Bari Ildikó,
Mihály Margit

Értékeink, Kincseink – Tiszaszentimre
és Újszentgyörgy
Közösen értékeinkért, aktívan
településeinkért!
A Tiszaszentimre Népművészetéért Alapítvány által kezdemé
nyezett program sikeres bírálatban részesült, így arra kaptunk
lehetőséget, hogy összeállítsuk
a településeink területén fellelhető értékeket tartalmazó gyűj
teményt, amely lehetőséget ad
a községben élőknek, az ide látogatóknak helységünk történel
mének, szellemi tudásának, értékeinek alaposabb megismeré
sére, megőrzésére és nyilvánossá
tételére.
Egyik legfontosabb célkitűzés,
hogy a településeink lakosai ak
tív részvételükkel megtöltsék tartalommal az értéktárat, így a régen ismert történetek, legendák,
elfeledett mesterségek, tárgyak
kerülhetnek elő, személyes ajánlással életre keljenek és az Ér

téktár Bizottság döntése után
bekerülhetnek az értéktárba.
Hogy mindenki átláthassa az
értéktár szükségességét, írásunkban ismertetjük az értéktár
rend
szerének működését és jö
vőre kiható hatásait.
Nemzeti értéknek nevezzük: a
magyar alkotótevékenységhez,
termelési kultúrához, tudáshoz,
hagyományokhoz, tájhoz és élő
világhoz kapcsolódó, nemzetünk
történelme, valamint a közel
múlt során felhalmozott és meg
őrzött minden szellemi és anyagi, természeti, közösségi értéket
vagy terméket.

Az értékek a következő kategó
riákba sorolhatók:
• agrár- és élelmiszergazdaság
(például mezőgazdasági
termékek, élelmiszerek, italok)
• egészség és életmód
(például népi gyógyászat)
• épített környezet
(például mes
terségesen épített,
közösségi létet szolgáló épület)
• ipari és műszaki megoldások
(például kézművesség
szellemi termékei és tárgyi javai)
• kulturális örökség
(például kulturális örökség
szellemi és tárgyi javai,
kézműves termékek és
alkotóik, irodalom, népdal, film)
• sport
(például sportolói életművek
és csúcsteljesítmények)
• természeti környezet
(például természeti tájak,
geológiai képződmények)
• turizmus és vendéglátás
(például turisztikai attrakciók,
étel- és italkészítési eljárások)
Értékeink és az értéktár gondos
megbecsülése kiemelten segíti
a turizmus erősödését. Legfő
képpen most, hogy jelentősen
meg
nőtt a Tisza-tó környékére
érkező turisták és érdeklődők
száma. A faluinkra jellemző termékek megismertetésével, honlapunkon való megjelenítésével,
a forgalmas csomópontokban
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tájékoztató és interaktív táblák
kihelyezésével céltudatosabbá
tehetjük magunkat és a hozzánk
érkezőket.
Ehhez pedig elengedhetetlen a
megelőző közös gyűjtőmun
ka.
Az összegyűjtött információk,
me
lyek a honlapunkon is el
ér
hetőek lesznek, lehetővé teszik
egy könyv kiadását is, mindezt
a polgárok közreműködésével
(pld. a sajátos kunsági receptekkel, történetekkel, képekkel,
kihalóban lévő mesterségek bemutatásával). Jelenleg még nem
teljes az értéktárunk, de bízunk
abban, hogy az Önök közremű
ködésével közösen megtöltődik
és kiegészül.
A Tiszaszentimre Népművészetéért Alapítvány ennek reményében pályázatot ír ki, melynek
cél
ja, hogy a település lakói
személyesen nyújtsanak be javaslatot az értékekre.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
• A javaslatot benyújtó személy,
intézmény, szervezet adatait és
elérhetőségeit.
• Az érték megnevezését.
• Kategóriába sorolását
(fent leírt nyolc kategóriából).
• A települési érték rövid, szöve
ges bemutatását, egyedi jellem
zőinek és történetének leírását,
ha lehet fotóval kiegészítve.
• Az érték fellelhetőségének helyét.
• Indoklását az értéktárba törté
nő felvétel mellett.
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A legjobb ajánlások és pályamunkák bekerülnek az értéktá
runkba.
Az első öt legötletesebb ajánló,
a témához kötődő értékes aján
dékcsomag díjazásban részesül.
Kérjük, a pályázatokat a
következő címre adják le
vagy küldjék:

Ady Endre Művelődési Ház;
5322 Tiszaszentimre,
Petőfi út 12.
A levélre feltétlenül írják rá:
Értékeink, Kincseink – Tiszaszentimre és Újszentgyörgy.
Arra kérjük Önt és mindazokat
kik Tiszaszentimréhez és Újszent-

györgyhöz kötődnek, segítsenek
ötleteikkel, elképzeléseikkel, aktivitásukkal járuljanak hozzá programunk sikeres megvalósításához!
Segítő együttműködésüket előre
is tisztelettel köszönjük!
Domokosné Bari Ildikó,
Mihály Margit

A program a Földművelésügyi Minisztérium és a Hungarikum Bizottság támogatásával jött létre.

Támogatóink:

A „Falusi sajtmanufaktúra kialakítása
Tiszaszentimrén” című projekt ismertetése
LEADER célterület megnevezése:
Helyi adottságokra épülő
gazdaságfejlesztés.
Célterület azonosítója: 1019896.
HACS neve: TISZA-TÓ Térsége
Leader Egyesület.
HBB nyilatkozatának
azonosítója: 097/2011.
Projekt megnevezése:
Falusi sajtmanufaktúra
kialakítása Tiszaszentimrén
Projektgazda bemutatása,
fejlesztés szükségessége:
• Őstermelőként egy olyan sajt
ma
nufaktúrát szeretnénk létrehozni Tiszaszentimrén, amelyben
a sajtot, mint helyi terméket ál
lítunk elő.
• 2011-2012-ben Csermajorban
Sajtkészítő, tejtermék gyártó
OKJ-s szakképesítést szereztem,
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amelynek nagy hasznát vettem
az üzem kialakításánál.
• A sajtgyártáshoz szükséges
eszközök beszerzésre, és egy új
épület építésére irányul a fejlesztésünk, amelybe azért vágtunk
bele, mert egyre nagyobb igényt
érzékeltünk a piacon helyben
előállított minőségi termékek
iránt, és ez a sajt esetében külö
nösen igaz.
Projekt alapadatai:
(jogcím, benyújtás,
támogatási határozat)
• Az Európai Mezőgazdasági
Vi
dékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák
LEADER fejezetének végrehaj
tá
sához 2011-től nyújtandó tá
mo
gatások részletes feltétele
iről szóló 76/2011. (VII.29.) VM
rendelet alapján nyújtott tá
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mo
gatási jogcímre nyújtottunk
be pályázatot: 2011.11.29.-én
a TISZA-TÓ Térsége Leader Egye
sülethez.
• Célterület megnevezése: Helyi
adottságokra épülő gazdaság
fejlesztés (Célterület azonosítója: 1019896)
• Projekt megnevezése: Falusi
sajtmanufaktúra kialakítása Tiszaszentimrén
• Elszámolt nettó kiadás:
46 200 000 Ft, amelyből a
megítélt támogatás 30 millió Ft.
• A támogató határozatot
2012.05.31-én vettük át.
• A projektet 2014. 12. 15-én
fejeztük be.
Beruházás alapadatai (épület
adatai+technológia)
• Igyekeztünk a falusi
környezetbe beleillő épületet
építeni.

• A fejlesztés során az új épü
letet úgy alakítottuk, ki, hogy
az minden élelmiszer higiéniai
előírásnak megfeleljen,és EU-s
minősítésű üzem lehessen.
• Nem volt egyszerű 100 m2-en
úgy kialakítani az üzemet, hogy
az minden előírásnak megfeleljen, de így reményeink szerint
az élelmiszer üzleteken kívül a
közétkeztetésben, éttermekben,
szállodákban is fogjuk tudni ér
tékesíteni a termékeinket.
• Az épület- és az eszközök ér
téke közel azonos részét képezik
a költségvetésünknek.
• A bruttó 148 m2 alapterületű
üzemünkből 46 m2 a terasz, ahol
a jövőben sajtkóstoltatást is tervezünk megvalósítani, amely re
ményeink szerint falunk idegen
forgalmának fejlesztéséhez is
hozzájárulhat.

• A beruházás tervezésénél igen
nagy hangsúlyt fektettünk a környezetbarát és energiatakarékos
megoldásokra, így fontos volt a
ter
mészetes alapanyagok (fa,
tég
la, cserép) fölhasználása az
építkezésnél.
• A technológiai eszközök, mint
pl. Kombi sajtkád, tejhűtő, prés,
laboreszközök, stb. méretezését
úgy alakítottuk ki, hogy a kis
üzemünk 500 l tej feldolgozását
tegye lehetővé egy műszakban,
amely 50 kg sajtot jelent.
• Érlelt, kemény sajtokat szeretnénk előállítani, mint például
a Pannónia, de szeretnénk egy
angol sajtot is előállítani; a
Cheddar-t.
Fejlesztéssel elért célok, jövőkép
• Arra törekszünk, hogy az elő
állított termékek tartósítószer
nélkül, hagyományos receptúra

alapján, természetes, helyi alap
anyagokból készüljenek.
• A projekt megvalósításának
eredményeként Tiszaszentimrén
és a Tisza-tó térségben olyan
új termékeket (sajt különle
ges
ségeket) vezetünk be, amely
a LEADER helyi stratégiában a
térségi igények között szerepelt.
• Fontos számunkra, hogy olyan
termékeket állítsunk elő, ame
lyek hírnevet szereznek szülőfalunknak, Tiszaszentimrének, és
amelyre a helyi emberek is büszkék lehetnek.
Szeretnék nagy köszönetet mondani mindazoknak akik segítet
ték - segítik a munkánkat.
Bekecs Mátyás őstermelő
5322 Tiszaszentimre,
Kossuth út 33/A.
E-mail: mbekecs@freemail.hu

a nemzeti vidékstratégia
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Szentimrés családi ünnep
A már kilenc éve hagyománnyá
vált Szentimrés települések ta
lálkozóját tartották június 27-én
a Bács-Kiskun Megyei Imrehe
gyen. A 2006-ban Lezsák Sádor
az országgyűlés alelnöke ál
tal
életre hívott Szent Imre Millenniumi Emlékbizottság hívta
össze a Kárpát-medence Szent
Imre nevét viselő települések
polgármestereit, fel
kérve őket,
hogy a magyar ifjú
ság védő
szentjének is tisztelt Herceg emlékét tegyék élővé.
A Szent István királyunk fia születésének millenniumi évében,

2007-ben tíz településen állítottak emlékszobrot és az azóta el
telt nyolc esztendőben évente
két településen tartanak meg
emlékező ünnepséget.
Imrehegyen köszönthettük Csík
szentimrét, Hegyközszentimrét,
Mátraszentimrét, Pestszentimrét, Soltszentimrét, Tiszaszentimrét, Szentimrefalvát. A Veszprém
megyei kétszáz lelkes Szentimrefalva ebben az évben csatlakozott.
Túriné Czeglédi Edit a vendéglátó polgármester asszony köszöntőjében hangsúlyozta „Talál
ko
zóink célja az ünneplés mellett,
hogy a felnövekvő korosztály
bevonásával példaképet emeljünk számukra, Szent Imre herceg életének eszmeiségével”. A
Polgármester asszony a Szent István intelmeiből a „Tartsd mindig
eszedben, hogy minden ember
azonos állapotban születik, és
hogy semmi sem emel fel, csakis
az alázat, semmi sem taszít le,
csak a gőg és a gyűlölség.” részt
választotta útmutatóul.
Az ünneplők rövid kirándulással megcsodálhatták a Hungari-
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kumok között nyilvántartott Halasi csipke készítésének fortélya
it, a kiskunhalasi múzeumban.
Az ünnepi Szentmisét követően
Lezsák Sándor, az országgyűlés
alelnöke köszöntötte a saját me
gyéjébe érkezett vendégeket és
kifejezte örömét, az új csatlakozó Szentimrefalva település
kapcsán. Beszédében kiemelve,
hogy véleménye szerint az ezer
esztendeje fenn maradt és örök
érvényű üzenet az intelmekből: „Ha a hit pajzsát tartod,
rajtad az üdvösség sisakja is”.
A ma emberének a legfőbb feladata, hogy a hitét megőrizze.
Az ünneplés zárásaként Lezsák
Sándor alelnök, Bányai Gábor a
térség országgyűlési képviselője és Túriné Czeglédi Edit
polgár
mester, és a települések
képviselői emlék koszorút helyeztek el a Szent Imre herceg
szobornál és közösen elénekelték a magyar és székelyhimnuszt. Az ünnepségen részvevő
települések a 2007-ben kialakított Szent Imre emlékparkban
– minden település ültetett egy
saját vidékéről hozott fát – lévő
táblán elhelyezték az emlékszallagokat.
Az
ünnepek
koordinálást
végző Millenniumi Emlékbizottság titkára, az ünnepség
értékelésében kiemelte a legnagyobb öröm, hogy bővült
a Szentimrés település család.
„Így majd pótlódik a hercegről
szóló legenda azon mozaikja
amely a gyönyörű Bakonyról
és a kincses városról Veszprémről szól. A Szent Imre himnuszban olvashatjuk, hogy „Bakony
erdejében fohászkodik Gellért”
- Gellért apát, aki éppen ezer

Szentimre
Egy falusi lap

A tiszaszentimrei küldöttség

esztendővel ezelőtt 1015-ben
érkezik Magyarországra és kapja a megbízatást István királytól
Imre herceg nevelésére. Ugyan
itt olvashatjuk, hogy „Veszprém
városában Gizella királyné,…
Templomi palástba hímzi arany
álmát: Boldog Magyarország fé
nyes ragyogását”; ez valószínűleg a Gizella királyné keze
mun
kájával és irányítása alatt
készülő az a miseruha, amelyet
később átalakítva koronázási
palástnak használtak 900 esz
tendőn keresztül. És hát a tör
té
netírók a veszprémi Szent
György kápolnát jelölik a herceg
szüzességi fogadalom tétele helyéül. Így innen indulnak el az ő
napjainkig érvényes tanításai is,
hogy: - harcoljátok ki magatoknak az uralmat testetek felett,
- kiki a maga lehetősége, módja
és mértéke szerint.
Mihály Margit

Vendégek az ifjúsági szálláshelyen
Immár harmadik éve működik településünkön az Ifjúsági szállás
és táborhely. Nagy örömünkre
idén már 4 csoport is nálunk
foglalt szállást, és töltött el fe
lejthetetlen napokat Tiszaszent
imrén. Zagyvarékasi, berettyóúj-
falui, budapesti, és mezőtúri cso
portok vették igénybe a szállót.
A berettyóújfalui általános iskola kisérő pedagógusának levelét
szeretném megosztani, melyet
nagy örömmel olvastunk.
Május 18-22. között 5 felejthe
tet
len napot tölthettünk el Ti
szaszentimrei „táborban”.
Azért használom idézőjelben a
tábor szót, mert egyáltalán nem
a 80-as évek hangulatát idéző
szállásról és ellátásról beszélünk.
A környék gyönyörű, a gyerekek
szabadidejükben sem tudtak
unatkozni, minden sporteszköz,
bicikli a rendelkezésünkre állt.
A szállás maximálisan kielégítet

te minden igényünket, igényes,
tiszta volt, kényelmesen elfér
tünk. Az ellátás várakozásunkat
felülmúlta, finom és bőséges
ételeket kaptunk minden nap.
Szeretnénk megköszönni a szent
imrei lakosok segítőkészségét,
sze
retetét, amivel a hét folya

mán találkoztunk. Szívesen láttak vendégül bennünket, bármilyen problémával fordulhattunk
hozzájuk, azonnal találtak mindenre megoldást.
Köszönjük a helyi általános iskola
tanulóinak és pedagógusai
nak,
a sportegyesület vezetésének
hogy egy jó hangulatú foci mecs
csen találkozhattak a gyerekek.
Köszönet a helyiek felé, hogy az
előzetes várakozásunkat minden
téren felülmúlva tölthettünk el
nálatok 5 csodálatos napot. A
gyerekek csak pozitív élményekkel tértek haza, a beszámolók
még most is tartanak.
Szívesen fogjuk ajánlani szállásotokat más csoportoknak is.
Berettyóújfalu, 2015. május 28.
Üdvözlettel:
Szabó Ferencné,
kísérő pedagógus
Hunyadi Mátyás Tagiskola
4100 Berettyóújfalu,
Puskin u. 42-44.
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Döme az Angol Véreb!
2015. Július 4-én megérkezett
Dö
me az Angol Véreb, hogy
három év rendőrségi szolgálat
után a Tiszaszentimrei Polgárőr
Egyesület munkáját segítse eltűnt személyek felkutatásával.
A világ legjobb szimatú fajtáját
egyre inkább vonják munkába
Magyarországon is, de most jelen
pillanatban Dömével együtt há
rom kutya teljesít szolgálatot.
Több szervezett fogott azért öszsze, hogy ide kerüljön. Az Orszá
gos Rendőr főkapitányság Du
nakeszi Oktatási Központjá
nak
kiemelt főreferense Ilauszki Tibor
Őrnagy az átadáson elmondta,

hogy többen szerették volna Dö
mét, de most ők választottak he
lyet neki. Először felvették a kap
csolatot a Debreceni Egyetem
Különleges Orvos Mentő csapa
tával, ahol, Hegedűs Gábor irányította őket Hüse Katalin kikép
ző
höz, annak tudatában, hogy
tudta, milyen kutyás sikerek vannak itt tiszaszentimrén. A Tisza
szentimrei Polgárőr Egyesülettel,
az Ady Endre Művelődési Házzal
és a Tiszaszentimrei Református
Egyházközséggel közösen, azonnal megindult a munka, hogy
Dömének a lehető legjobb gazdát megtaláljuk. Döme új gazdá-

ja és egyben munkatársa Csorba
Brigitta lett, aki meghatódva vette át a pórázt. Az ünnepségen
megjelentek délután, vadászku
tya bemutatót láthattak, majd
a Tiszaszentimrei Rosszcsontok
mutatták be a bemutatójukat.
Hüse Kata

Ingyenes nyári étkeztetés - napközis tábor
Tiszaszentimre Községi Ön
kor
mányzat, a Magyarország 2015.
évi központi költségvetéséről
szóló 2014 évi C. törvény alapján
sikeresen pályázott a nyári gyer
mekétkeztetésre.
Az elnyert támogatás összege:
2.536.160.- forint, 131 gyermek
számára.
A támogatás felhasználása 2015.
06. 16 - 08. 28.-ig terjedő időszak-

ban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő kiskorú gyermekek legfeljebb 53
munkanapon keresztül napi egyszeri meleg étkeztetés vehe
tő
igénybe.
Mint az elmúlt években is az
önkormányzat biztosítja a nyári
napközis felügyeletet a dolgozó szülők gyermekei számára,
alsó tagozatos tanulók részére.

Ebben az évben az általános iskola biztosítja a helyszínt, min
den munkanapon 8-12 óráig.
A résztvevő gyermekeknek kéz
műves foglalkozásokat, szabad
idős tevékenységeket szervezünk.
A tábor augusztus 14-ig fogadja
a gyermekeket.
Tiszaszentimre Községi
Önkormányzat

ANYAKÖNYVI HÍREK
Halálozás:
Benes Gyuláné (Balogh Erzsébet 1923.)
Mató Sándorné (Fekete Róza 1927.)
Ferenczi Jánosné (Bársony Katalin 1951.)
Talabérné Sipos Erzsébet (1960.)
Csorba Sándor (1924.)
Nagy Gyula (1956.)
Agócs Andrásné (Garai Julianna 1936.)
Zolnai Jánosné (Monori Erzsébet 1939.)
Gelei Sándor (1943.)
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2015.03.31.
2015.04.06.
2015.04.07.
2015.04.15.
2015.04.24.
2015.04.30.
2015.06.14.
2015.06.16.
2015.06.16.

Szilágyiné Mándi Mária (1931.)
Juhász Ferenc (1935.)

2015.07.02.
2015.07.06.

Házasságkötés:
Dobrán Tibor – Barcsik Éva
Mile Zoltán – Papp Katalin
Végh Gyula – Török Annamária
Labancz Levente – Domokos Dóra
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2015.04.21.
2015.05.30.
2015.06.30.
2015.07.04.

2015|05|29

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése Tiszaszentimrén.
Tiszaszentimre közvilágítása közel 30 millió forintos pályázati
támogatás segítségével újult meg.
A fejlesztés során település szerte energiatakarékos LED lámpa
testek váltották le az elavult világítási rendszert.
A KEOP-2014-5.5.0/K pályázati konstrukció célja az energiahatékonyság és
az energiatakarékosság fokozása a közvilágítás villamos energiafelhaszná
lásában. Az energetikai hatékonyság fokozása hozzájárul az energiaellátás
biztonságának a növeléséhez, az energiaimportfüggőség mérsékléséhez és
a környezeti ártalmak csökkentéséhez.
A konstrukció hozzájárul a helyi költségvetési szervekenergiakarékosság,
hatékonyság fokozására irányuló beruházásainak megvalósításához, vissza
nem térítendő támogatás formájában.
A pá
lyázati lehetőséggel élve Ti
szaszentimre Község Önkor
mányzata
29.779.341.- Ft összegű támogatást nyert, mellyel teljes mértékben finanszí
rozhatta a beruházást. A projekt eredményeként települési szinten 396 db
lámpatestcsere került felszerelésre, melyek a villamos energia és a költség
megtakarításon túl az önkormányzat által besorolt útkategóriáknak megfelelő szabvány szerint, jó látási komfortot biztosító, megbízható, üzembiztos,
alacsony karbantartási igényű és dekoratív megjelenést biztosít annak.
A projekt bruttó összköltsége: 29.779.341.- Ft
Megvalósítási időszak: 2014. 11. 01.- 2015. 05. 29.
Projektazonosító: KEOP-5.5.0/K/14-2014-0044
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Labdarúgás
Június közepén befejezték csapataink szereplésüket a 2014/15-ös
szezonban. Felnőtt csapatunk a
11. helyen zárt a megyei II. osz
tályban. Legeredményesebb já
té
kosunk a támadó Szoboszlai
Zsolt 18 gólig jutott, őt Sipos Fe
renc 12 góllal követte, aki java
részt védekező feladatot látott
el. U-21-es korosztályban a 10.
he
lyezést sikerült megszerezni.
Ebben a csapatban Gyulai György
30 gólt, Papp János Zsolt 16
gólt, Váradi Kálmán 14 gólt lőtt.
U-14-es korosztályunk a Kunság
csoportban az 5. helyezést érte
el, megelőzve olyan városok csapatait, mint Törökszentmiklós,
Tiszafüred és Fegyvernek. Ezen
ko
rosztály legjobb szentimrei
góllövője Gyarmati Alex 25 gól
lal. A fiatalabbaknál még az
ered
ményt nem jegyzik, azon
ban akadtak kiemelkedő tel
jesítmények: Szőke Péter (U-13),
Postás Botond (U-11), Papp Mik
lós (U-9), Hídvégi Döme (U-7).
Az átigazolási szezon javában
zajlik, eddig két futballista, a
kunhegyesi Tren
csényi testvér
pár érkezett a felnőttekhez.
Sze
retnénk még igazolni, hogy
előrébb tudjunk lépni, más
célt nem is tűzhetünk ki eb
ben a sportban. Ha azonban ez
nem sikerülne sincs pánik, vé
leményem szerint ezzel a keret
tel sem lennének kiesési gond
jaink. Az U-19-be Nagyfejeő
Balázs hazatér Karcagról. Az
MLSZ versenyszabályzata ér
telmében, az ifi csapatunkban
(U-19) a következő évadban
több fiatal játékost kell sze
repeltetnünk. Szeretnénk meg
nyerni még 1997 és 2001 kö
zött született tiszaszentimrei
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fia
talokat, hogy sportoljanak
egye
sületünkbe. Június 16-tól
19-ig az U-14 csapat valamennyi
tagjának, aki pályára lépett a
bajnokságban edzőtábort szer
vez
tünk Kunhegyesen. Pályázati lehetőségünkkel élve, in
gye
ne
sen tudtuk biztosítani ezt a
pár napot részükre, egész éves
kitartó munkájukért. Lehetősé
günk volt műfüves pályán és
sportcsarnokban is focizni, sőt a
móka kedvéért egy másik spor
tot, a kézilabdát is kipróbáltuk.
Minden reggel terepfutással
kezdődött a napunk, melyet el
mé
leti oktatás követett. A dél
utáni edzések után, mindig
strand következett a gyerekek
leg
nagyobb örömére. Június
24-én a budapesti Osztrák-Ma
gyar Európaiskola 4/a diákjai
ellen mérkőztek labdarúgóink
Tiszaszentimrén. A jó hangulatú
mérkőzésen ugyan alulmarad
tunk, így is egy remek lehe
tő
ség volt a mozgásra a nyári
szünidőben. Ezúton szeretném
meg
köszönni Dr. Székely Csa
bá
nak, hogy a mérkőzés lét
rejöhetett, valamint külön köszö
nöm az utánpótlás csapataink
részére szánt támogatását. A
következő hetekben kispályás

Szentimre
Egy falusi lap

tornákra neveztünk. Július 4-én,
To
majmonostorán a 2. helyet
szereztük meg, július 11-én Ti
sza
gyendán pedig a 3.helyet.
A 2015/16-os bajnoki szezont
utánpótlás csapataink szeptem
berben kezdik, a felnőttek elő
reláthatóan augusztus 22-én.
Előtte két nappal (augusztus
20-án) szeretnék megrendezni
ismét a Szentimre – kupát. Várjuk a térség kispályás labdarúgó
csapatainak nevezését a sport
rendezvényünkre. A 2015. év
legnagyobb sikerét most nem a
futballpályán értük el, hanem a
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal pályázatán. Sportegyesületünk 9.602.050.-Ft tá
mogatást nyert személyszállító
kisbusz vásárlására. Utófinanszírozott a pályázat, így csak re

ménykedünk, hogy sikerül meg
valósítani a következő hónapokban. A Tiszaszentimre KSE vezetősége úgy határozott, hogy a
2015/16-os szezonban ingyenessé teszi a belépést a hazai
mér
kőzéseire mind a felnőt
tek
nél, mind az utánpótlásnál.
Számítunk régi és új szurkolóinkra a jövőben is! Hajrá Szentimre!
Nagy Roland

