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Önkormányzat hírei
Tisztelt Tiszaszentimreiek és Újszentgyörgyiek!
Az elmúlt három hónap önkor
mányzati eseményeiről szá
mo
lok be Önöknek.
A 2015-ös esztendőt a költség
ve
tés elkészítésével indítottuk,
melyet a 2015. február 13-i ülé
sen el is fogadott a Képviselőtestület. A költségvetést az ülést
megelőzően tartott közmeghall
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gatáson ismertettem az érdek
lődő lakosság részére. Az előző
évhez hasonlóan anyagi helyze
tünk stabil, ez a legfontosabb
információ. Ez elsősorban an
nak köszönhető, hogy a Magyar
Kormány 2013-ban átvállalta
adósságállományunkat.
Természetesen ehhez az is hoz
zájárult, hogy költségtakaréko
san gazdálkodtunk és gazdálko
dunk azóta is.
A 2015. évi költségvetésünket 2
milliárd 38 millió 132 ezer forint
költségvetési bevétellel, 2 mil
liárd 78 millió 402 ezer forint
költségvetési kiadással, valamint
40 millió 270 ezer Ft működési
hiánnyal terveztük, melyet az
előző évi pénzmaradványból tu
dunk fedezni.

Sajnos a kötelező feladatokra
még mindig nem kapunk elegen
dő állami támogatást.
Az alábbi feladatok ellátásához
kell az önkormányzatnak hozzá
járulni:
- Család- és nővédelmi
gondozás (védőnő): 2,7 millió Ft
- Orvosi ügyelet: 3,8 millió Ft
- Óvoda bér és járulék
7,4 millió Ft
- Tanyagondnoki szolgálat
2,5 millió Ft
- Családsegítő és gyermekjóléti
szolgáltatás 2,3 millió Ft
Önkormányzatunknak kevés az
adó
bevétele, nem elegendő az
állami normatíva, ezért kell ki
e
gészítő támogatásra pályázni
ebben az évben is.

Összes helyi adó bevétel alakulása 3 év összehasonlításában
2012
Gépjárműadó

2013

2014

7.906.335,-Ft

3.000.781,-Ft

2.776.268,- Ft

24.541.600,- Ft

21.791.630,-Ft

24.745.650,- Ft

Pótlék

566.575,-Ft

184.409,-Ft

148.260,- Ft

Egyéb

447.325,- Ft

107.319,-Ft

25.768,- Ft

Bírság

26.000,- Ft

---------

---------

Idegen bevétel

121.120,- Ft

114.519,-Ft

113.156,- Ft

Mindösszesen:

33.610.055,- Ft

25.198.658,-Ft

27.809.102,- Ft

Helyi iparűzési adó
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2015. évi változások
1. A pénzbeli és természetbe
ni szociális ellátások rendszere
2015. évben jelentős mértékben
átalakul.
2015. március 1-től a lakásfenn
tartási támogatásra, adósságke
zelési szolgáltatásra, méltányos
sági közgyógyellátásra, illetve
a méltányossági ápolási díj
ra
vonatkozó szabályozás hatályon
kívül helyezésre kerül a Szociális
törvényből. Ettől az idő
ponttól
kezdődően – az át
me
neti sza
bályokban foglaltak ki
vételével
– ezen ellátások biztosítása
ebben a formában a Szociális
törvény alapján nem lehetséges.
Az önkormányzatok által bizto
sított ellátás neve 2015. március
1-jétől egységesen települési tá
mogatás lesz. E támogatás ke
retében az önkormányzatok az
ál
taluk támogatandónak ítélt,
rendeletükben szabályozott élet-
helyzetekre nyújthatnak támo
gatást.
Az Szt. által szabott egyetlen
kötelezettség az, hogy a kép
viselő-testület a létfenntartást
veszélyeztető rendkívüli élet
helyzetbe került, valamint az
idő
szakosan vagy tartósan lét
fenntartási gonddal küzdő sze
mélyek részére rendkívüli te
le
pülési támogatást köteles
nyújtani.
A létfenntartást veszélyeztető
élethelyzet, a létfenntartási gond
meghatározása az önkormány
zat jogosultsága, hasonlóan az
ilyen helyzetekben nyújtandó
támogatás összegének megha
tározásához.
2. Az ellátó rendszer 2015. már
cius 1-jei átalakításához kapcso
lódó változások
A segélyezési rendszer 2015. már
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cius-1-jei átalakításával összefüggésben az állam és az ön

kormányzatok közötti feladatmegosztás a szociális ellátások
biztosítása területén átalakul:
A jelenleg jegyzői hatáskörben
lévő aktív korúak ellátásának
megállapítása a járási hivatal
hatáskörébe kerül. Az aktív ko
rúak ellátása keretében kétféle
ellátástípus állapítható meg:
- a foglalkoztatást helyettesítő
támogatás
- az egészségkárosodási és gyer
mekfelügyeleti támogatás (új
ellátás a korábban rendszeres
szociális segélyre jogosultak
egy része erre válik jogosulttá).
Az újonnan a járási hivatalok
hatáskörébe kerülő aktív korúak
ellátásán túl továbbra is a járási
hivatalok hatáskörébe tartoznak
az alábbi ügykörök:
- alanyi ápolási díj (az alapössze
gű, a fokozott ápolási szükség
letre tekintettel megállapított
emelt összegű, valamint a kie
melt ápolási díj),
- időskorúak járadéka,
- alanyi és normatív jogcímen
megállapított közgyógyellátás,
- egészségügyi
szolgáltatásra
való jogosultság.
A felsorolt, állami felelősségi
körben nyújtott, és 100%-ban
központi költségvetési forrásból
kifizetett szociális ellátásokon
túl más ellátások nyújtásáról,
jogosultsági feltételeiről az ön
kormányzatok döntenek az ún.
települési támogatás keretében.
Tiszaszentimre Községi Ön
kor
mány
zat Képviselő-testülete a
2015. február 26-i testületi ülé
sen elfogadta az egyes szociális
e
llátási formák szabályozásáról
szóló 4/2015.(II.27.) önkormány
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zati rendeletét, amely 2015. március 1-jén lépett hatályba.
A rendelet alapján a Képviselőtestület szociális rászorultság
esetén a jogosult számára
a) települési támogatást,
b) rendkívüli települési
támogatást állapít meg.
A települési támogatás, annak a
jogosultnak, aki a rendeletben
foglalt feltételeknek megfelel
a lakhatás támogatása céljából
nyújtható.
Lakhatási támogatásra jogo
sult az a személy, akinek a ház
tartásában az egy fogyasztási
egy
ségre jutó havi jövedelem
nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 60%-át, egyedül élő
esetében az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegé
nek 100%-át, és a háztartás tag
jai egyikének sincs vagyona. Az
egy fogyasztási egységre jutó
havi jövedelem megegyezik a
háztartás összjövedelmének és
a fogyasztási egységek összegé
nek hányadosával.
A lakhatási támogatás mértéke
havi 2500.-Ft.
Rendkívüli települési támogatás
a képviselő-testület által át
ru
há
zott hatáskörében eljárva, a
Szociális Bizottság a létfenntar
tást veszélyeztető rendkívüli
élet
helyzetbe került, valamint
az időszakosan vagy tartósan
létfenntartási gondokkal küzdő
sze
mélyek részére állapíthat
meg. Ennek a támogatási formá
nak az elnevezése korábban ön
kormányzati segély, illetve még
korábban átmeneti segély volt.
Továbbra is lehet igényelni, a
kérelmező jövedelmére tekintet
nélkül haláleset miatt rendkívüli
települési támogatást, korábbi el
nevezése szerint temetési segélyt.

Az önkormányzati rendelet teljes
szöveg elolvasható a Tanyagondnokságon, a Köz
ségháza hir
detőtábláján, vagy az önkormányzat
honlapján (www.tiszaszentimre.hu).
Fejlesztések:
2015-ben fejlesztéseink fő célja:
Településünk és intézményeink
hosszú távú fenntarthatóságá
nak biztosítása.
Ezt szolgálják az alternatív ener
giák hasznosítását szolgáló,
energia hatékonyságot ered
ményező fejlesztések. 2015.
januárjában 2 pályázatunk is
pozitív elbírálásban részesült,
mely e célt szolgálja:
- Polgármesteri hivatal, az ön
kormányzati konyha és a ser
téstelep villamos-energia ellátása napelemek segítségével.
Az Új Széchenyi Terv ke
re

té
ben a Környezet Energia
Operatív Program pályázaton
22.059.900.- Ft. támogatásban
részesült önkormányzatunk.
- Közvilágítás energiatakarékos
átalakítása községünkben. Szintén az Új Széchenyi Terv KEOP
támogatási rendszerében be
nyújtott pályázati kiírásban
29.779.341.-Ft támogatásban
részesültünk.
2014-ben megvalósult pályáza
taink, melyek ebben az évben
kerülnek átadásra:
- Egészségház felújítása Tisza
szentimrén az Észak-Alföldi
Operatív Program keretében.
2015. február 19-én adtuk át. A be
ruházás költsége: 63.961.314.- Ft.
- Parkosítás, játszótér bővítés
Leader pályázaton. A beruhá
zás költsége: 22.745.324.- Ft.
- Az újszentgyörgyi Református
templom felújítása a „Tisza-ta
vi templomok útján” projekt

keretében. A beruházás össze
ge: 24.944.796.- Ft.
2014-ben 2 pályázatunk tovább
ra sem részesült pozitív elbírálás
ban: a Sportöltöző bővítése, és
a térfigyelő rendszer kialakítá
sa. Ez utóbbi önerőből történő
megvalósításának lehetőségét
meg kell vizsgálni.
A 2014-2020 Európai Uniós fej
lesztési programba elsődlegesen
olyan pályázatokat, fejlesztése
ket készítünk elő, mely
- mezőgazdasági vállalkozásun
kat segíti,
- turisztikai lehetőséget biztosít,
- és energia hatékonyságot ered
ményez.
Településünk fejlődésének irá
nyát, jövőjét e három terület
fejlesztésében látom.
Mezőgazdaság:
- Paprika őrlő manufaktúra építé
se, paprikaőrlemény előállítása,
értékesítése, gyümölcsszárítás,
értékesítés, bérdarálás, Szoci
ális Szövetkezet létrehozása.
Az üzemet a régi gyakorlókert
helyére tervezzük. A Szövet
kezet céljára visszavásároljuk
a régi gyógyszertár épületét,
melyet 10 évvel ezelőtt 14
millió+ áfa összegért adott el
az önkormányzat, most pedig
3 millió + áfa összegért vásáro
lunk vissza.
- Terménytároló építés (önerőből)
- Paprikaszárító építése a far
mon önerőből, bontott anyag
ból
- Gépműhely felújítás, bővítése:
50 millió Ft.
Turisztikai jellegű fejlesztések:
tervezési szinten állnak
- Fürdő, tervezés alatt áll, vár
juk a pályázati lehetőséget.
Re
mélem, hogy nem csak az
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önkormányzat, hanem a la
kos
ság számára is üdültetési
le
hetőséget biztosít a fürdő
megépítése.
- Tisza-tavi templomok útján projekt keretében remélhetőleg a
Tiszaszentimrei Katolikus Templom is felújításra kerül.
- Kerékpár út építése Berekfürdő
és az élő Tisza között, Kunmada
ras, Pusztakettős, Újszentgyörgy,
Tomajmonostora, Tiszaszentim
re és Ti
szaderzs érintésével a
Tiszáig.
Energia hatékonyságot segítő
fejlesztések:
- Napelemek és napkollektorok
a gyermekétkezőn (hűtő-fa
gyasztó kamra): 20 millió Ft.
- Napkollektorok elhelyezése melegvíz biztosítása céljából az

önkormányzati konyhán: 25 millió Ft.
Egyéb fejlesztések:
- Gyermekétkező bővítése,
felújítása: 45 millió Ft.
- Közösségi parkoló kialakítása
Tiszaszentimrén: 20 millió Ft.
- Belvízelvezetés, átemelő
szivattyú segítségével Tisza
szentimrén: 108.829.443.- Ft.
- Belvízelvezetés, átemelő
szivattyú segítségével Újszent
györgyön: 162.284.467.-Ft.
A szennyvízprojekttel kapcsola
tos információk:
2014. december hónapban meg
kezdődött településünkön a vezetékes szennyvízcsatorna há
lózat kiépítése. Hamarosan el
kez
dődik a tisztító telep és a
te
lephez vezető út kiépítése,
valamint a tisztított szennyvizet
elvezető nyomóvezeték meg
építése.
-	 A projekt keretében kiépül a
település gravitációs kialakítású,
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szennyvízcsatorna hálózata 15545
fm gerincvezetékkel és 3194 fm
hosszúságú nyomóvezetékkel, 2
db házi átemelővel. A bekötések
száma 941 db.
- Megépül egy 200 m3/nap kapa
citású szennyvíztisztító telep
is, amely biztosítja a mechani
kai előkezelést. Itt található a
levegőztető és utóülepítő te
reket magában foglaló, denit
ri
fikálást is biztosító biológiai
tisztítóműtárgy, valamint itt
tör
ténik az iszapsűrítés és az
iszap-víztelenítés. A tervezett
tisztítási technológia eleven
iszapos eljárás, a keletkezett
iszapok stabilizációjával, nitri
fikációval,
denitrifikációval,
részleges biológiai foszfortala
nítással.
- A tisztított szennyvíz egy közel
5 km hosszú nyomóvezetéken
a Villogó csatornába kerül be
vezetésre.
Várható eredmények, a projekt
célja:
- a településen keletkező szennyvizek összegyűjtése és elveze
tése, valamint a telepre veze
tett szennyvizek tisztítása.
- Az eddig elszikkasztott, talaj
ba szivárgó szennyvizek talaj
ra és a felszín alatti vizek mi
nőségére gyakorolt szennyező
hatásának csökkentése, a talaj
és talajvíz minőségének javítása.
A projekt nettó elszámolható
összköltsége 1.529 milliárd Ft
A támogatás mértéke a pro
jekt elszámolható költségeinek:
94,018542 %-a, a támogatás for
mája vissza nem térítendő.
Az Európai Unió csak akkor
nyújt támogatást egy projekt
finanszírozásához, ha projekt
költségeinek bizonyos százalé
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kát (önrész) a pályázó állja. Az
önerő biztosításához jött lét
re a Viziközmű Társulat, hogy a
lakosság a Fundamenta la
kás
kassza segítségével biztosítsa
a hiányzó önerőt. Az Európai
Uniós forrásból megvalósuló fej
lesztésekhez szükséges önrész
kifizetéséhez, az EU önerő alap
nyújt támogatást a helyi önkor
mányzatok, illetve társulásaik
szá
mára. Az EU önerő alap a
min
denkori éves költségvetési
törvényben kerül elkülönítésre,
és az önkormányzatoknak pá
lyázati úton igényelhetik.
Tiszaszentimre Községi Ön
kor
mányzat 2015. február 24-én
benyújtotta pályázatát az önerő
alapra, melyről a visszaigazolást
mellékelem:

TISZASZENTIMRE
KÖZSÉGI
ÖNKORMÁNYZAT
5322. Tiszaszentimre
Hősök tere 7.
TÁRGY: Értesítés önerő
támogatási kérelem
beérkezéséről
TISZTELT KÉRELMEZŐ!
Értesítjük, hogy a(z) Környezet
és Energia Operatív Program
támogatási rendszeréhez
benyújtott KEOP-1.2.0/09-11
-2013-0033 azonosítószámú
támogatott projektjéhez
a(z) 1 sorszámú önerő támogatás
igénylése beérkezett az EMIR
rendszerbe, iktatószáma:
B-2015-KEOP-1.2.0/09-11
-2013-0033-0623675/0.
Kelt: 2015. 02. 24.
Tisztelettel:
Miniszterelnökség
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Amennyiben önkormányzatunk
pozitív elbírálásban részesül és
megkapjuk a hiányzó önrészt,
akkor a Viziközmű Társulat ismét
lemond a kedvezményezetti jo
gáról, és a lakosság a megtakarí
tásairól szabadon rendelkezhet.
Kérjük, addig ne bontsák fel
szerződésüket, míg a támogatás
megítéléséről nincs döntés! Ter
mészetesen erről mindenkit ér
tesíteni fogunk.
Végezetül, önkormányzatunk nevében köszönetet mondok Ti

szaszentimre lakosságának a tü
relméért, megértéséért, mellyel
a szennyvízprojekt kivitelezésé
hez viszonyul.
Külön köszönöm a projekt megvalósításához nyújtott segít
sé
get és az együttműködést:
Urbán Mihálynak és családjának,
Péntek Lajosnak és feleségének,
Lángné Kovács Erzsébetnek,
Návay Albertnek és Dr. Székely
Csabának.
Egyre többen kérdezik, hogy hol
lesz a telep, hol lesz a telephez
vezető szervízút. Ezért, csatolom
a tervezett szennyvíztisztító te
lep, a telepi bekötőút, szennyvíz
nyomóvezeték, ivóvíz vezeték,
telepi szervízút helyszínrajzát.
Tájékoztatjuk Önöket arról is,
hogy a szennyvízberuházás kap
csán az önkormányzati utak
hely
reállítása két ütemben tör
té
nik. Első ütemben egy ideig
lenes helyreállításra kerül sor, a
végleges helyreállítást a nyár fo
lyamán fogja elvégezni a kivite
lező.
Koczúrné Tóth Ibolya
polgármester

VÉDEKEZÉSI FELHÍVÁS
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága Károsító Diagnosztikai Osztálya
sárgatál-csapdákat működtet repce kártevők megjelenésének előrejelzésére. A kihelyezett csapdák március 12-e óta fogják
a repce-szárormányos és a nagy repceormányos egyedeit, valamint már repcefénybogarakat is. Tekintettel az elkövet
kező napokra előjelzett jelentős felmelegedésre (+ 16-17 °C), várható a kártevők tömeges betelepedése a repcetáblákra.
Az eredményes védekezés időpontjának meghatározása érdekében javasoljuk minden gazdálkodónak a repcevetések
folyamatos vizsgálatát. A fertőzés megállapítására a sárgaszín csapdák mellett legalkalmasabb eszköz a fűháló, ennek
hiányában a növények átvizsgálása. Fűhálózás esetén, amennyiben 10 hálócsapásban 10-20 db, vagy növényvizsgálat ese
tén négyzetméterenként 1-2 db ormányos található, a kártevők elleni védekezés indokolt.
Felhívjuk továbbá a gazdálkodók figyelmét, hogy az őszi búzában az enyhe tél miatt nagy mennyiségben teleltek át a sár
garozsda fertőzést okozó szaporító képletei, már megtalálhatóak a sporuláló telepek is az állományokban. A kórokozónak
kedvező időjárás esetén (hűvös, csapadékos időjárás) számítani kell az elmúlt évihez hasonló járványszerű fellépésre.
Készüljenek a sárgarozsda elleni védekezésre már az első permetezés alkalmával!
A mezei pocok állomány szintén a tavalyihoz hasonló veszéllyel fenyeget. Az áttelelt állomány egészséges, jól fejlett,
hamarosan a szaporodásuk is megkezdődik. Jelenleg még jól fellelhetők a mezei pocok fertőzési gócok (nem takarja a
növényzet), eredményesen lehet védekezni. Amennyiben 100 m2-en betaposott járatok közül 3-4 járat „kifúr”, úgy már
indokolt a védekezés.
Szakmai segítségért, tanácsért forduljanak növényorvoshoz, felsőfokú végzettségű növényvédelmi szakemberekhez.
A kezeléseket a készítmények használati előírása szerint körültekintően, a hasznos élőszervezeteket óvva végezzék el.
Szolnok, 2015. 03. 18.
Holló László sk.
igazgató
5000 Szolnok, Vízpart krt. 32. 5001 Szolnok, Pf. 192. Telefon (56) 516 810 Fax: (56) 516 812 email: szolnok-noveny@nehib.gov.hu Honlap: www.nebih.gov.hu
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STARTOLTUNK....
2015-ben is folytatjuk a közfog
lalkoztatási programot. Március
1-től 180 fő kezdte meg az ér
tékteremtő munkát:
Az államtól a dolgozók bérére és
dologi kiadásokra 236.731.000.Ft támogatást kaptunk.
A mezőgazdasági programban
140 fő kezdte meg a munkát.
67 ha-on fogunk gazdálkodni
ebben az évben 6 ha konyhaker
ti növényeket, 22 ha tritikálét, 5
ha őszi árpát, 10 ha napraforgót, 20
ha kukoricát, 2 ha fűszerpaprikát, 2
ha borsót fogunk termelni.

Nagyobb vásárlás: MTZ traktor,
vetőmag, takarmány.

badság út, Mártírok út, Homok
út.

Közút programban 20 fő foglal
koztatása indult el.

Bio-és egyéb értékteremtő prog
ramban 20 főt foglalkoztatunk.

Nagyobb vásárlás: betonkeverő.
Sóder: 120 q, cement: 100 q,
zúzottkő: 40 m3, emúlzió: 250 l,
aszfalt: 20 t.

Nagyobb vásárlás: 1650 db
császárfa csemete, fúrott kút,
agregátor, talajfúró.

5 km útalap javítást tervezünk
és 2780 m hosszú járdaépítést.
Tiszaszentimrén: Ív út, Petőfi út,
Széchenyi út, Hajtó út, Hősök tere.
Újszentgyörgyön: Hold út, Sza

2 ha-on császárfát telepítünk a
Hajtó úton lévő rekultivált területen. 5 év múlva az intéz
mé
nyeinkben lévő kazánok tü
ze
lőanyag szükségletét biztosítani
tudjuk.

Eddigi munkánk képekben:
Állatartás:

Gyönyörű az állomány. A szaporulattal elégedettek vagyunk, jelenleg 25 db kismalacunk van.

Növénytermesztés:

Konyhakerti növények:

A vöröshagyma dugványozása.

Készül a fóliasátor.

Kulturáltan eszünk.

A „legjobb és legidősebb”
anya cím birtokosa.

Közút program:

Bio és megújuló energia felhasználás program:

Szennyvízcsatornázás után.

Kapós a csigatészta.
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Anyai szeretet.

Már a jövő télre készülünk.

Szentimre
Egy falusi lap

Császárfa helyének előkészítése, gyümölcsfák pótlása.

ANYAKÖNYVI HÍREK
Halálozás:
Molnár Elekné ( Végh Eszter, 1931)
Négyesi Jánosné (Szabó Julianna Erzsébet, 1938)
Kun Imréné (Kis Erzsébet Magdolna, 1924)
Zöld János (1930)
Bekecs Dániel (1931)
Mester Gergely (1957)

2014.12.29.
2014.12.30.
2015.01.06.
2015.02.22
2015.02.19.
2015.02.24.

Kiss Ferenc (1929)
Kovács Zsigmond (1952)
Takács István (1952)
Deák Sándorné (Varga Róza, 1932)
Koczok Lajosné (Vaszilkó Margit, 1932)
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2015.02.26.
2015.03.03.
2015.03.06.
2015.03.21.
2015.03.21.
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Avar és kerti hulladék égetése
BELTERÜLETEN a Tiszaszentimre
Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(III.25.) önkormányzati rendelete alapján
az avar és kerti hulladék nyílttéri
égetés március 1-től április 30-ig, va
lamint szeptember 1-től november 30-ig vasárnap és ünnepnap
kivételével naponta 15 órától
20 óráig engedélyezett. Tilos az
avar és a kerti hulladék égetése
az engedélyezett idő
szakon kí
vül, valamint szeles, párás, ködös
időben.
Ha nem a rendeletben megha
tározott időpontban végzik az
avar és a kerti hulladék égetését
a tűzvédelmi hatóságnak meg
kell indítania a tűzvédelmi ható
sági eljárást.
A szabálytalanság elkövetőjével
szemben a területileg illetékes
katasztrófavédelmi kirendeltség
tűzvédelmi bírságot szab ki.
KÜLTERÜLETEN az ingatlan tulaj
donosa, használója a tűzvédelmi

hatóság hozzájárulásával (Karcagi Katasztrófavédelmi Kiren

deltség) legfeljebb 10 hektárnyi,
egybefüggő területen az Orszá
gos Tűzvédelmi Szabályzatban
foglaltaknak megfelelően, irá
nyított égetést végezhet.
Feltételek:
Az ILLETÉKBÉLYEGGEL (3000 Ft)
ellátott kérelemnek tartalmaz
nia kell:
• a kérelmező nevét és címét,
• az égetés pontos, földrajzi ko
ordinátákkal vagy helyrajzi szám
mal megadott helyét,
• az égetés megkezdésének és
tervezett befejezésének időpont
ját (év, hónap, nap, óra, perc),
• az irányított égetés indokát,
• az égetéssel érintett terület
nagyságát,
• az égetés folyamatának pon
tos leírását,
• az égetést végző személyek
nevét, címét,
• a helyszínen biztosított, a tűz

továbbterjedésének megaka
dá
lyozására készenlétben tar
tott eszközök felsorolását,
• az égetés felügyeletét biztosí
tó személy nevét és címét, mo
biltelefonszámát és
• a tűz továbbterjedésének meg
akadályozására tervezett intézkedéseket.
A kérelmet legkésőbb az égetés
tervezett időpontját megelőző
10. napig be kell nyújtani az enge
délyező tűzvédelmi hatósághoz.
A tűzvédelmi hatóság a kérelmet
annak beérkezésétől számított 5
munkanapon belül bírálja el.
A kirendeltség irányított égetés
re vonatkozó engedélye más
jogszabályokban előírt hatósági
engedélyt nem pótol.
Tűzgyújtási tilalom idején irányí
tott égetés nem végezhető.
Az erdőkben végezhető égetés
re külön jogszabályban megha
tározott feltételek vonatkoznak.

Projektzáró rendezvény
Az „Egészségház felújítása Tisza
szentimrén” című projekt, záró
rendezvénye 2015. február 19-én,
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délután 3 órakor került megren
dezésre. Kegyes volt az időjárás a
szabadtéri rendezvényhez, csodá
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latos napsütéses időben örülhet
tünk az újabb megszépült köz
intézményünknek.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
a projekt zárásáról Európai Uniós támogatásból korszerűsítették a Tiszaszentimrei Egészségházat
Tiszaszentimre Községi Önkormányzat sikeresen pályázott az Észak-Alföldi Operatív Program „Egészségügyi alapellátás,
egészségházak és járóbeteg-szakellátás fejlesztése” tárgyú pályázati kiírásra, melyen 63.961.314.-Ft vissza nem térítendő
támogatást nyert el. A kivitelezési munkálatok befejezésének határideje 2014. szeptember 30-a volt, míg a projekt teljes be
fejezésére - amely érintette az orvosi eszközök beszerzését is - november 30-ig nyílt lehetősége az önkormányzatnak.
Tiszaszentimre Községi Önkormányzat kiemelt célként kezeli az egészségügyi alapellátás magas színvonalon történő fejlesz
tését, a lakosság egészségi állapotának folyamatos figyelemmel kísérését, az egészséges életmódra való ösztönzést. A fejlesz
tés távlati célja, hogy hosszú távon biztosítsa a település modern, európai színvonalú egészségügyi ellátását. E cél elérése
érdekében az egészségház épületének korszerűsítésére 63.961.314.-Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el.
A projekt megvalósításnak közvetlen célja a Hősök tere 1. (Hrsz.: 540/1.) szám alatt működő egészségház energetikai szem
pontokat is érintő felújítása, komplex akadálymentesítése, valamint a járóbeteg-ellátás eszközrendszerének modernizálása.
A felújítás folyamán sor került az épület teljes homlokzati felújítására, homlokzati hőszigetelésére, a lapos tető felújítására,
nyílászárók cseréjére, akadálymentes lépcső és mosdó építésére, belső padozatok, padlóburkolatok cseréjére.
A projekt rövid távú célja, hogy a településen a kor színvonalának megfelelő szintű egészségügyi szolgáltatások állhassanak
a lakosság rendelkezésére, a helyhiány orvosolásra és az elöregedett eszközpark kicserélésre kerülhessen. További célként
jelent meg, hogy egyetlen hátrányos helyzetű, avagy fogyatékkal élő állampolgárnak se kelljen leküzdendő akadállyal szem
besülnie a szolgáltatások igénybevételekor, vagyis megvalósuljon a komplex akadálymentesítés. Ezen túlmenően fontos cél
kitűzés az orvosok és a további egészségügyi személyzet munkakörülményeinek javítása.
A projekt komplexitása abban foglalható össze, hogy a fejlesztés során nem csupán az épület és az eszközállomány újult meg,
hanem a horizontális szempontok is előtérbe kerültek, hiszen a környezeti fenntarthatóság jegyében csökkenni fog az ener
giafelhasználás a hőszigetelésnek is köszönhetően. Az esélyegyenlőség kapcsán komplex akadálymentesítés is megvalósult,
a mozgáskorlátozottak számára rámpa, mozgáskorlátozott mosdó és illemhely, a látáskorlátozottak számára infokommu
nikációs akadálymentesítés (vezetősávok, stb.) történt, a halláskárosultak mobil indukciós hurkot vehetnek igénybe.
A projekt megvalósításával erősödött a szolgáltató szerep, javult a szolgáltatási minőség, csök
ken
tek a társadalmi es
élykülönbségek, korszerű egészségügyi feltételrendszer került kialakításra. A fejlesztés hosszú távú céljaként biztosítottá vált a
település modern és európai színvonalú házi orvosi, védőnői alapellátása, a tárgyi infrastruktúra fejlesztésével.
A projekt főbb adatai:		
További információ:
A projekt címe:
Egészségház felújítása Tiszaszentimrén
Név/cím:
Koczúrné Tóth Ibolya, Tiszaszentimre Községi
Kedvezményezett:
Tiszaszentimre Községi Önkormányzat			 Önkormányzat polgármestere
Megítélt támogatás:
63.961.314.-Ft
Postacím:
5322 Tiszaszentimre, Hősök tere 7.
Tervezett összköltség:
63.961.314.-Ft
Telefon:
59/516-047
Közreműködő szervezet: ÉARFÜ Nonprofit Kft.
Fax:
59/516-031
A projekt azonosítója:
ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0031
E-mail:
polgarmester@tiszaszentimre.hu
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Szent-György napi sokadalom
Tiszaszentimre Községi Ön
kor
mányzat, és az Újszentgyörgy La
kosságáért Alapítvány ebben az
évben is megrendezi a már ha
gyományos Szent-György napi
vigasságot. A kistelepülés életé
ben fontos rendezvényre április
25-én kerül sor.

Idén is a babgulyás készítéssel
kezdjük a napot, lesz ugráló vár,
bazár sor, kutyás bemutató.
Műsort adnak az amatőr csopor
tok, és mulatós műsorban sem
lesz hiány. Sztár fellépőnk Nótár
Mary és a Hidvégi Band.
Első ízben lesz a rendezvény be

lépődíjas (300 Ft), mely az alapít
vány működését támogatja.
„Hadd mulatom ki magam iga
zán!” – Táncmulatság hajnalig!
Szeretettel várunk mindenkit!
Domokosné Bari Ildikó

Tehetséggondozás az általános iskolában
Pedagógiai programunkban kie
melt fontosságú területként kezeljük a tehetséggondozást.
Rendszeresen készítjük fel gyer
mekeinket a helyi, kistérségi, me
gyei, illetve országos tanulmá
nyi,- és sportversenyekre, pályázatokra. Így kezdtük a 2015-ös

évet is.
Január 22-én, a Magyar Kultúra
Napján immár hagyományo
san
megrendezésre kerül Abádsza
ló
kon megyei szintű szavaló,próza- vagy mesemondó verseny.
Az idén versmondó versenyre
hívtak bennünket, ahol az isko
lai döntő nyertesei képviselték a
tiszaszentimrei tanulókat:
Az első osztályt Karsai Dóra, a
második osztályt Simon Zsuzsi, a
harmadik osztályt Baga Beáta, a
negyedik osztályt Karsai Evelin.

Február 13-án a szolnoki Körösi
Csoma Sándor alapfokú mű
vé
szeti iskola „Mátyás tudósai” cím
mel rendezett tehetséggondozó
tanulmányi versenyt. Tiszaszent
imrét 7 gyermek képviselte:
A 3. osztályos Kun Zoltán, aki
matematikai tudását tette mér
legre. Jól megállta a helyét, ami
ért emléklapot kapott.
A 4. osztályos Cserniczky Márk
Gyula, aki szintén matema
ti
ká
ból indult, és ő is emléklappal
térhetett haza a versenyről.
Iskolánk versmondóinak hírnevét
a 4. osztályos Karsai Evelin öreg
bítette, hiszen az előkelő 5. helyet
szerezte meg a népes mezőnyben.
Lódi Bianka és Vásárhelyi Gyula 4.
osztályos, valamint Molnár Júlia

Mind a négyen nagyon szépen
szerepeltek, amiért emléklapot
kaptak. Két díjazottunk is volt:
a 3. osztályos Baga Beáta a zsűri
különdíját nyerte el.
A 4. osztályos Karsai Evelin pedig
nagy örömünkre 1. helyezést ért
el. Gratulálunk!
Nemsokára újabb megyei verse
nyen indulhattunk.
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és Simon Ivett 7. osztályos tanulók
rajztudásukat vitték Szolnokra.
Ők is megállták helyüket, emlék
lappal és kellemes élményekkel
lettek gazdagabbak. Gratulálunk!
Felkészítő tanító nénik voltak:
1. osztály Sas Jánosné, 2. osztály
Gólya Zoltánné, 3. osztály Tóth
Anita, 4. és 7. osztály Bekecs Ist
vánné.
Itt ragadom meg az alkalmat, és
mondok köszönetet kollégáim
nevében is a segítő szülőknek,
és a szállításunkra biztosított kis
buszokért Koczúrné Tóth Ibolya
polgármester asszonynak és Fo
dor-Csipes Anikó tiszteletes aszszonynak. Köszönjük!
Bekecs Istvánné

Mozaikok iskolánk életéből
A téli szünetről visszatérve a
gyerekek nagyon sok élménnyel
és mesélnivalóval, kipihenten
tér
tek vissza, majd szép lassan
újra belerázódtak a tanulásba, a
ránk váró feladatokba.
Január 16-án lezártuk az idei
tanév első félévét. Sok ügyes
diák szerzett kitűnő, jeles és jó
eredményt, de sajnos a felső ta
gozatban voltak szép számmal
olyanok is,akiknek nem sikerült
a követelményeket teljesíteni.
Reméljük, a második félévben
tudnak ezen javítani!
Január 20-án Egerben jártunk
a Gárdonyi Géza Színház
ban,
ahol egy zenés – táncos darabot,
Dargay Attila: Szaffi c. mesejáté
kát tekinthettük meg, mely Jókai
Mór: A cigánybáró c. műve alap
ján készült.

A gyerekek velünk együtt nagyon
élvezték az elő
adást, több
ször
is visszatapsoltuk a kitűnő színészeket.
Az előadás után közkívánatra
a McDonald’s étteremben ettünkittunk egy jót.
Január 22-én, a Magyar Kultúra
Napján bekapcsolódtunk az
Együtt szaval a nemzet országos
rendezvénybe, amelynek során a
Him
nuszt szavalták együtt gye
rekeink.
Január 26 – án az ötödik osztály
tartott bolhapiacot, ahol meg
unt játékaikat tudták elcserélni
vagy eladni.
Február 17- én Rendőrségi Nap
volt iskolánkban, kutyás bemuta
tó
val, ügyességi vetélkedőkkel.
A gyerekek megnézhették a
fegyvereket, be is öltözhettek.

Sok információval lettek gazda
gabbak, köszönjük!
Következő héten szintén az ötö
dikesek tartottak büfénapot,
ahol sok finomságot lehetett
kapni. Köszönjük a szülők mun
káját!
Március 2-án kezdődtek iskolánk
ban a Vasvári- Napok, mely idén
is két hetes rendezvényünk, tele
ve
télkedőkkel, tanulmányi és
ügyességi versenyekkel.
Március hónapban került sor a
Ben
degúz Nyelvész vetélkedő
is
kolai fordulójára, amelynek
ered
ményeként két tanulónk,
Molnár Júlia 7. és Boros Tamás 8.
osztályos tanulónk képviseli Szolnokon a Vasvári Pál Iskolát a me
gyei fordulón. Gratulálunk nekik!
Gyetvai Nikoletta

Bemutató óra a 2. osztályban
2015. február 19-én Gólya Zol
tán Lászlóné (a gyerekek Rozika
nénije) egy élményekben, tapasz
talatokban gazdag matematika
bemutató órával kápráztatta el
a Kossuth Lajos Gimnázium tag
iskoláinak azon pedagógusait,
akik ez alkalomból látogattak
el hozzánk. Vendégeink Tiszafü
redről (6 fő), Tomajmonostoráról
(2 fő), Nagyivánról (1 fő), és Ti
szaörsről (1 fő) érkeztek. Termé
szetesen iskolánk alsós tanítói is
részt vettek az órán, valamint,
mint megbízott igazgatónőnk
Kunné Végh Etelka és mint szak
tanár Eszenyi Beáta is megtisztel
tek jelenlétükkel.
A társulás alsós munkaközösség

vezetőjének (Fülöpné Pető Aran
ka) felkérésére megtartott órán
betekintést nyerhettünk egy má
sodik osztályban folyó matema
tika oktatásának, mely a Hajdúféle tankönyv használatával valósult meg. A tanulók első osz
tálytól kezdődően ezzel a tan
könyvcsaláddal sajátítják el a
matematika rejtelmeit, és aho
gyan azt láthattuk, eléggé ruti
nosan dolgoznak a mindenna
pokban. A módszer logikusan, a
legkisebb részlet kiemelésére is
ügyelve, spirálisan építi fel a tan
anyagokat. Sok gyakorlást, bevé
sést tesz lehetővé a gyerekek
számára, a tanító pedagógusnak
pedig többek között lehetőséget
Szentimre
Egy falusi lap

nyújt differenciált foglalkozások
kialakítására is. A látott órán vál
tozatos, gyerekközpontú fela
da
tok tették színessé az elsajá
tí
tandó tananyagot. Leginkább
cso
portmunka folyt, de a cso
porton belül is voltak egyéni fe
ladatok, és természetesen magyarázatokkor a frontális mun
kaforma érvényesült. Ahol kel
lett, mindig segítette a tanulókat
kolléganőnk. Az értékelés minden
ellenőrzéskor megjelent. A gye
rekek motiválását mindvégig
fenn
tartotta folyamatos szóbeli
dicséretek, piros pontok, mo
solygó arcocskák formájában.
Óra végén nemcsak a pedagógus
ér
tékelte az órai munkát, ha
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nem lehetőséget nyújtott, hogy
a tanulók is csoportokon belül
értékeljék egymás órai tevékeny
ségét, aktivitását. Ezt a gyere
kek, mondhatni felnőtteket is
meg
csúfoló realitással tették,
amit nagyon jó volt hallani. A
lá
tott óra után lehetőségünk
nyílt a következtetések levo
ná
sá
ra, eszmecserére, tapasztalat

átadásokra, ami mindig jól jön
pedagógusok között.
A mindennapok munkáját mu
tatták be nekünk egy jól felké
szült, rátermett pedagógus veze
tésével a másodikosok.
Ezúton is szeretném megköszön
ni a vendég látogatóink, vala
mint kolleganőim nevében is Ro
zikának ezt a fantasztikus órát,

hisz tudjuk, hogy egy sikeres óra
mögött mennyi munka áll, és itt
nem csak egy sikeres órát láthat
tunk, hanem több, mint másfél
év munkáját.
Az év további részére sok sikert,
ki
tartást, és tudásra szomjazó
gyerekeket kívánunk!
Sári Ágnes, tanító

Irány az országos szépíró verseny!
Az idén is Karcagon rendezték
meg a IV. Országos Szépíró Ver
senyt. 2015. február 26-án került
sor a megyei döntőre a Szent Pál
Marista Általános Iskolában. Erre
a versenyre több mint 9000 diák
nevezett be a megyéből.Az isko
lai fordulón dőlt el, hogy ki lett a
továbbjutó.
A mi intézményünket két tanuló
képviselte: Kasza Imre 2. osztá
lyos és Tolvaj Julianna 5. osztályos
tanulók. Egy szép iskola kedves
tanulói és kedves nevelői foga

dtak bennünket, ahol a hangu
latos, tágas közösségi teremben
volt a megnyitó ünnepség. Ezt
követte a verseny. Egy óra alatt
kellett gyöngybetűket varázsolni
a papírra.
Mind a 150 kispajtás - ennyien
jutottak a megyei döntőbe izgatottan szorongatta ceru
zá
ját, tollát. A verseny után meg
könnyebbülve tértek vissza a
terembe, ahol mesefilm-vetítés
sel szórakoztatták őket, közben
finom péksütit ehettek. A zsűri

értékelte a tanulók munkáit. Az
eredményhirdetést mindenki feszülten figyelte, hogy vajon
kit szólítanak fel a színpadra.
Örömmel hallottuk Kasza Imike
nevét, aki korcsoportjában a 2.
helyezést érte el. Készülhet az
országos versenyre, mely Bu
dapesten kerül megrendezésre
április 18-án. Hajrá Imike, csak így
tovább! Mindkét tanulónknak
gratulálunk!
Sas Jánosné, tanítónő

Vasvári Napok 2015
„Jöjj el, Tavasz, jöjj el, kérlek!
Oly régóta várlak téged.
Vess véget hát a zord télnek,
Hozd el a tavaszt, szépen kérlek!
(Molnár Júlia)
Március ismét elhozta iskolánk
egyik legjelentősebb eseményso
rozatát, a Vasvári Napokat, melyet
idén március 9-e és március 12-e
között rendeztünk meg, immár
15. alkalommal. Minden délután
volt olyan program, ami jelentős
érdeklődésre tarthatott számot.

12

Nagy izgalom és várakozás előz
te meg a kéthetes versenysoroza
tot, hiszen sokan emlékeznek az
előző évek izgalmas versenyei
re. El is indult a taktikázás, esély
latolgatás, hiszen minél több ese
ményre nevezett be valaki, an
nál
nagyobb volt az esélye az összetett
versenyben. Jó volt látni, ahogy iz
gatottan olvasták a nagy plakátot
(köszönet érte Bekecs Istvánné Ju
dit néninek), és egyformán örültek
a hagyományos versenyeknek és az
újdonságoknak is.
Szentimre
Egy falusi lap

Idén is lehetett válogatni egyéni
és csoportversenyek valamint pá
lyázatok között.
Legnagyobb számban a komp
lex tanulmányi versenyek és a
sportversenyek vonzották a je
lentkezőket. Sok résztvevője
akadt a szavalóversenynek, ének
versenynek, a sakkversenynek és
a „legek” versenyének is. Tanu
lóink tudását, leleményességét,
ügyességét is próbára tették az
egyes versenyszámok, és ha elfá

radtak, akkor a bingó vagy a kara
oke kellemes kikapcsolódást biztosított.
A pályázatokra is jelentős számú
diákmunka érkezett. Nagyon
szép, kreatív módon dolgozták
föl nemzeti színeinket rajzban,
festésben.
Megfogalmazták, kit és miért
tartanak példaképnek, tablókon
mutatták be 1848 történetét, je
lentős képviselőit. Kis költőink
a tavaszról írt verssekkel örven
deztettek meg bennünket.
Nagy örömmel láttuk a versenyek
értékelésekor, hogy mindenki
igyekezett tudása legjavát adni,
a legtöbb tanuló komolyan vette
a megmérettetést.
A Vasvári Napok zárónapján,
március 13-án ünneplőbe öl
tö
zött gyerekekkel telt meg az is
kola. Felsorakoztunk az iskola
előtt, ahol ünnepélyesen megko
szorúztuk Vasvári Pál emléktáb
láját.
Ez után került sor az ünnepélyes
eredményhirdetésre, amit már
mindenki türelmetlenül várt.

Minden versenyszám első három
helyezettje édességet kapott ju
talomként, ráadásként nagy tap
sot társaitól.
Mikor a jutalmak elfogytak, sor
került az összetett verseny ered
ményhirdetésére is.
Az alsó tagozat legeredménye
sebb tanulói:
1. hely: Ladányi Olivér 3. osztály,
2. hely: Postás Botond 4. osztály,
3. hely: Karsai Dóra 1. osztály.
A 2015. évi Vasvári Napok leg
eredményesebb diákja, aki a
Vas
vári Kupát hazavihette, aki
sok versenyen, vetélkedőn és pá

lyázaton megmérette magát, és
nagyon sokat meg is nyert, vagy
előkelő helyezést ért el, Molnár
Júlia 7. osztályos tanuló lett.
Gratulálunk neki, és további sok
sikert kívánunk!
Gratulálunk az összesítésben
szép eredményt elért többi tanu
lónak is, ők is megérdemlik, hogy
megismerjük a nevüket:
1. Molnár Júlia 7. osztály
2. Lendvay Vanessza 5. osztály
3. Gyarmati Alex 7. osztály
4. Szöllősi Nándor 6. osztály
5. Hellenbort Auróra 7. osztály
6. Boros Tamás 8. osztály
7. Boros Katalin 6. osztály
8. Tóth Daniella 5. osztály
9. Fehér Levente 7. osztály
10. Baga Zsolt 6. osztály
Az eredményhirdetés után át
vonultunk a művelődési házba,
ahol az 5-6. osztályosok megható
és színvonalas műsorával együtt
emlékeztünk 1848 március 15-e
eseményeire.
Czinegéné Ladányi Julianna

Lomtalanítás
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az éves lomtalanításra 2015. április 13-án (hétfőn) kerül sor. A lomtalanítás
során az előző évekkel megegyező módon, csak a nagydarabos hulladék elszállítására kerül sor. A szolgáltató az
építési, bontási hulladékot, továbbá a veszélyes hulladékot nem szállítja el. A lomtalanítás pontos feltételeiről
a szolgáltató szórólapokon fogja tájékoztatni a lakosságot.

Szentimre
Egy falusi lap
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Hírek az Óvodából
A január hónap a pihenés után
aktív munkával telt, következett
a TÁMOP pályázatban vállalt
projektek kidolgozása.
Ez azt jelenti, hogy a csoport fej
lettségének, érdeklődésének is
meretében közösen választanak
ki egy-egy témát a pedagógusok.
Figyelembe ve
szik a községben
lévő sajátosságokat (pl.: közlekedési eszközök, hagyományok),
bevonják a szülőket is a gyűjtő
munkába, esetenként a megva
lósításba is.
A február a farsang jegyében telt,
már hetekkel előtte elkezdtük
díszíteni a csoportszobákat.
A szülők nagy része most is,
mint minden évben igyekezett
tevékenyen részt venni a lebonyo
lításban. Volt, aki színes papírokat,
festékeket, lufit ho
zott, más
süteménnyel, fánkkal, üdítővel
esetleg készpénzzel járult hozzá
a rendezvény si
ke
réhez. A nap
megkoronázása egy zenés-táncos
műsor volt a gyerekek által igen
kedvelt előadót hívtunk meg. Az
adományokból befolyt összeget is
erre a célra fordítottuk.

Nagyon érdekes és tanulságos
előadást szervezett az egyik
kedves szülő a gyermekek szá
mára február 19-én. A Tiszafüre
di Madártani Egyesület vezetője
mutatta be az általa nevelt ege
rész ölyvet a gyerekeknek test
közelből. Aki szerette, annak a
kezére tette, röptette, s meg is
lehetett simogatni. Beszélgettek
az életmódjáról (hol él, mit eszik,
milyen gyorsan repül), minden
ről ami a gyerekeket érdekelte a
madárral kapcsolatban.
Február végén a leendő tanító
né
ni is ellátogatott az iskolába
menő nagycsoportosainkhoz, kicsit ismerkedni velük. Egy-egy
foglalkozáson keresztül sok olyan
tulajdonságot, képességet tudott
meg a gyermekekről, ami fontos
lesz majd az iskolakezdéskor.
Ősszel a most nagycsoportos 24
főből, várhatóan 20-an kezdik el
az általános iskolát.
Márciusban hagyomány, hogy va
lami apró kedvességet készítenek
a gyermekek nőnapra, amivel
köszöntik anyukájukat. Megem
lékezünk az - óvodások szint

jén - Nemzeti ünnepünkről is.
Zászlókat, kokárdákat festenek,
díszítenek, történeteket hallanak
a huszárokról, vershallgatáskor
a Nemzeti Dal is elhangzik, és
né
hány ismert szabadsághar
cos dalt is felidézünk. Hagyo
mány, hogy a nagyokkal együtt
veszünk részt a községi ünnepsé
gen a Művelődés Házban.
Március második felében nálunk
már a veteményezésé a főszerep,
apró magvakat ültetnek a gye
rekek és figyelik a fejlődésüket.
Közben a húsvéti készülődés is
aktuálissá válik, a hagyományok
őrzése mindig is fontos szerepet
ját
szott óvodánk nevelési gya
korlatában.
Áprilisban kerül sor a leendő óvo
dások beiratkozására, a szükséges
okmányokról a hirdetményekből
tájékozódhatnak a szülők. 2015.
szeptemberétől minden 3 évet
be
töltött gyermeknek kötelező
lesz az óvodai nevelés. Azon gyermekek jelentkezését várjuk, akik
2016. augusztus 31-ig betöltik a
3. életévüket.
Ladányi Aranka

Hírek a Református Egyházközségből
Április 8-án, szerdán, 14 órai
kezdettel rendezzük meg immár
hagyományos Bibliaismereti ve
télkedőnket a Művelődési Ház
ban, „Színes köntös – kalandos
élet” címmel, melyre csoportok
jelentkezését várjuk. A vetélkedő anyaga elérhető a Tiszaszentimrei Református Egyházközség
facebook oldalán, valamint a Lel
készi Hivatalban. Jelentkezni le
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het a Lelkészi Hivatalban, a Sport
út 4. sz. alatt, vagy a 0630/86651-05-ös telefonszámon, illetve
a Református Szociális Központ
Irodájában, a Kossuth út 2. sz.
alatt, vagy a 0659/516-033-as
telefonszámon. Jelentkezési ha
táridő: április 7.
Május 14-én, Áldozócsütörtökön
13 órakor kerül megrendezésre
Templomunkban Zsoltáréneklő

Szentimre
Egy falusi lap

és szavaló versenyünk, a Refor
mátus „Ki mit tud?”. Erre a ren
dezvényre mindazok jelentkezé
sét várjuk, akik ének, vers vagy
próza kategóriában részt kíván
nak venni a versenyen. Indulni
lehet a Református Énekeskönyv
énekeivel, legalább 2 versszak
kal, illetve bármilyen, istenes témájú verssel vagy elbeszéléssel.
Egyéni vagy csoportos ver
seny

zők jelentkezését várjuk. Versenyen kívül lehetőség van egyéb
keresztyén ének egyéni vagy
cso
portos éneklésére is. Je
lent
kez
ni lehet a Lelkészi Hiva
tal

ban, a Sport út 4. sz. alatt, vagy
a 0630/866-51-05-ös telefon
szá
mon, illetve a Református
Szociális Központ Irodájában,
a Kossuth út 2. sz. alatt, vagy a
0659/516-033-as telefonszámon.
Jelentkezési határidő: május 13.
Június 14-én, vasárnap 10 órai
kez
dettel tartjuk hagyományos
hittanos tanévzáróval egybekö
tött Családi Napunkat, melyre
nagyon sok szeretettel várunk
mindenkit Templomunkba!
Húsvéti és Pünkösdi ünnepi al
kalmak a Református Egyházköz
ségben:
• Március 29-én, 10 órakor
Virágvasárnapi istentisztelet
• Április 2-án, 16 órakor
Nagycsütörtök esti Úrvacsorás
istentisztelet
• Április 3-án, 10 órakor
Nagypénteki csöndes
istentisztelet
• Április 3-án, 16 órakor
Passió – Jézus Krisztus
szenvedéstörténetének
felelevenítése
• Április 4-én, 16 órakor
Nagyszombati elcsendesedés
• Április 5-én, 10 órakor
Húsvéti Úrvacsorás ünnepi
istentisztelet
• Április 6-án, 10 órakor
Húsvéti Úrvacsorás ünnepi
istentisztelet

• Május 14-én, 10 órakor
Áldozócsütörtöki istentisztelet
• Május 20-án, 16 órakor
Bűnbánati istentisztelet
• Május 24-én, 10 órakor
Pünkösdi Úrvacsorás ünnepi
istentisztelet, Konfirmáció
• Május 25-én, 10 órakor
Pünkösdi Úrvacsorás ünnepi
istentisztelet
Mindezen alkalmunkra sok sze
retettel várunk mindenkit a Re
formátus Templomba!
Az Idősek Otthonában április
5-én, 15 órai kezdettel tartunk
Húsvéti Úrvacsorás ünnepi isten
tiszteletet, május 24-én, 15 órai
kezdettel pedig Pünkösdi Úrva
csorás istentiszteletet. Betegek
szá
mára Úrvacsorát házhoz vi
szünk, amennyiben előzetesen a
06-30-866-51-05-ös telefonszámon
időpont egyeztetésre sor kerül.
Húsvét – amit jelent
Manapság, ahogy minden erede
tét nézve egyházi ünnep, a hús
vét is elveszett. Nem a régi szép
hagyományok miatt, amik ma
gyar kultúránk részei, s ápol
nunk, őriznünk kell. Nem is a
de
koráció miatt, ami ma már
a szivárvány minden színében
megjelenő tojásokat, kiscsibéket
és nyuszikat jelenti. Elveszett mi
attunk, mert nem vigyáztunk rá.
Ha megkérdezünk egy mosta
ni iskolás, óvodás gyermeket,
hogy mit jelent a húsvét, a vá
lasz rendszerint a nyuszikban,
a barikban, a tojásfestésben, a
tojáskeresésben merül ki. De el

tudjuk-e nekik mondani, hogy
miket jelképeznek ezek a húsvé
ti szimbólumok? Azt, hogy a
nyúl azért része az ünnepünk
nek, mert Jézus feltámadása
nap
jának reggelén Péter apos
tol olyan gyorsan futott oda az
üres sírt megnézni, mint a nyúl…
vagy, hogy a tojás és a csibe azt
jelképezi, ahogyan Jézus „kitört”
a sírból… vagy, hogy a bárány az
Isten Bárányára, az ártatlanul
keresztre feszített Jézusra em
lékeztet bennünket?
Húsvét ünnepén keresztyénként
Jézus feltámadását ünnepeljük.
A húsvétot megelőző na
pok
ban pedig Jézus szenvedéstör
ténetének különböző mozzana
tait idézzük fel, s emlé
kezünk
meg róluk. Azért, mert ez az ün
nep igazi oka és tartalma. És ezek
mellett helyet kap a tojás és a
nyuszi. De nem szabad megfeled
keznünk Arról, Aki miatt ez az
ünnep egyáltalán létezik! Jézus
Krisztus meghalt értünk, miat
tunk, helyettünk Nagypénteken,
a kereszten. Húsvét vasárnapján
pedig feltámadt. Örvendezzünk
ennek együtt!
„Örvendezzetek, egek, Ti is, földi
seregek! Mindnyájan örüljetek,
vígan énekelje
tek, mert Urunk
feltámadott, Nékünk életet adott.”
(Református Énekeskönyv 348.
dicséret, 1. vers).
Áldott húsvéti ünneplést kívánva
szeretettel,
Fodor-Csipes Anikó
református lelkész

hogy megtörtént az 1774-ben
a Templomban elhelyezett em
lék
tábla restaurálása, valamint
időkapszulát helyeztünk el a régi

parókia épületében. Ismét jó
volt megtapasztalni a közösség
összetartását, hiszen a Gyülekezet tagjai mellett, a település kép-

Hálaaadás
Hálaadó Istentiszteletre gyűltünk
össze március 22-én, vasárnap
10 órakor a Református Temp
lomban, abból az alkalomból,

Szentimre
Egy falusi lap
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viseletében jelen volt Koczúrné
Tóth Ibolya polgármester asszony
kedves férjével Koczúr Lászlóval,
Juhászné Papp Irén jegyző asszony,
Dr. Koczok Sándorné alpolgármester asszony, Dr. Koczok Sándor
doktor úr, a Képviselő Testület

tagjai, valamint Domokosné Bari
Ildikó Művelődési Házunk vezetője is. Az alkalmon Nt. Szabó
József, a Nagykunsági Református
Egyházmegye Főjegyzője szolgált
igehirdetéssel, Nt. Fodor-Csipes
Anikó lelkésznő köszöntötte a
megjelenteket, s az adományo
zó
kat, támogatókat, Nt. Fodor
Gusztáv lelkész ismertette az emléktáblát, s rövid előadást tar
tott a település, s a helyi refor
mátusok múltjáról, majd Jan Van
Kuijk, mint a holland és belga ti
szaszentimrei háztulajdonosok
követe mondott holland és ma
gyar nyelven köszöntőt, s Virga
Virág Viktória, 2. osztályos tanu
ló segítségével leleplezte a táblát. Ezt követően a Lelkésznő

beszámolója következett a nem
rég megtalált időkapszuláról,
a régi parókia renoválásáról és
az új időkapszuláról. Közös fotó
készítése után pedig együtt vo
nult le a Gyülekezet a régi pa
rókiához, az időkapszulát elhelyezni, az előző időkapszula helyére. Meghitt, kedves alkalom
volt, melyen öröm volt részt venni.
Fodor-Csipes Anikó
református lelkész

Katolikus Krónika
Könnyű a jelen eseményeit összefoglalni, de a közelmúlt történé
seiről se feledkezzünk meg, az
elmúlt negyedévről is most szá
molunk be.
2014. november 5-én megtartot
tuk a Szent Imre herceg, köz
sé
günk névadójának ünnepét,
amelyen szép számmal részt vettünk. 2014. november 23-án

képviselőtestületet választottunk.
Dr. Ternyák Csaba Egri Érsek ki
nevezte a hívek bizal
ma és az
egyházközösség plébánosának
felterjesztése alapján, 2019 Krisztus Király ünnepéig, a képviselő
testület tagjait.
Az ünnepélyes eskütétel és a kinevezés
átadása 2014. november 30-án volt.
Mivel közeledtünk a decemberi
hónaphoz a Szent Miklós püspök
által kezdeményezett hagyo
mány ápolására is készültünk
(Mikulás ünnepség). Egyházunk
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aktív tagjai és látogatói gyerme
keinek, valamint szüleinek kisebb
ünnepséget szerveztünk.
A szentmise keretén belül az
„igazi” Mikulás is megérkezett,
csomagokat osztott ki a gyerme
keknek, akik nagy örömmel bontogatták ajándékaikat.
Ezek után lassan elérkeztünk az
év legszentebb ünnepéhez a ka
rácsonyhoz. Jézus születését ha
gyományainkhoz hűen éjféli mi
sével ünnepeltük meg. Az új évet
vasárnapi misékkel folytattuk.
2015. február 14-én jótékony
sá
gi vásárt rendeztünk a régi
óvoda épületében, ahol minimá
lis árakért a község lakossága
ruhákat, cipőket és egyéb tex
tí
liákat vásárolhatott. Március
7-én a gyermekes családok ré
szére ingyenes ruhaosztást szer
veztünk.
Március hónapban gyűjtést szer
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Elnök: Gulyás Zsolt plébános
Tagok: Ádám Gabriella, Fábián Mártonné,
Fekécs Gyuláné, Krajcsi Dezső,
Dr. Székely Csaba, Tóth János

veztük a Katolikus Caritas felhívására, a kárpátaljai magya
rok
megsegítésére. A tartós élel
mi
szerek összegyűjtéséhez a helyi
boltok csatlakoztak, ahol gyűj
tődobozokat helyezünk ki.
Ezúton is köszönjük segít
sé
gü
ket: Ádám Lászlóné, Dobrán Tibor,
Gacsal Mária, Nagy Ferenc és Szatmári Andorné vállalkozóknak.
Külön köszönjük a község lakos
ságának, hogy szűkös anyagi helyzetük ellenére is szép számban tá
mogatták a még nehezebb helyzetben élőket.
Értesítjük Tiszaszentimre lakos

ságát, hogy heti egy alkalommal
az óvodában és az általános is
ko
lában egyaránt biztosított a
ka
tolikus hitoktatás. Ebben az
évben két elsőáldozónk lesz: Ceg
lédi Henrietta és Rózsa Levente.

Szeretettel várunk minden ked
ves felnőttet és gyermeket, akik
szívesen csatlakoznának egyhá
zunk lelkes kis csapatához.
Mivel a nagyböjti időszakot él
jük, közeledik Jézus Krisztus fel

tá
madásának ünnepe, e rövid
kis beszámoló után, kívánunk
minden tiszaszentimrei lakosnak
Áldott Húsvéti Ünnepeket.
Fekécs Gyuláné

A Magyar Kultúra napja a Tiszaszentimre
Református Szociális Szolgáltató Központban
A Tiszaszentimre Református Szociális Szolgáltató Központban működő Idősek klubja és a Támogató
szolgálat igénybevevői a Magyar
Kultúra napja alkalmából meg
te
kintette Kunhegyesen a Mű
velődési központ kiállítását.
Egy olyan fiatalember munkáját
ismerhettük meg, aki édes
anyja révén kötődik a Támogató szolgálathoz. Kihasználva ezt a kapcsolatot sok mindent megtudtunk a Művészről, még
pedig
azt, hogy ennek a kiállításnak
apropója a 20. éves jubileuma.
Már gyermekko
rá
ban feltűnt a
tehetsége és az első elismerését 13 évesen kapta. Végzettségét tekintve a Pécsi Egyetemen

végzett sze
mélyügyi ügyintéző
szakon. Senkitől nem tanult fes
teni és nincs is igazán példaképe
sem, amit tud azt au
todidakta
módon sajátította el. Munkáinak
fő témája az a csoda, ami ben
nünket, embe
reket körülvesz,
és néha csak el
megyünk mel
lette. Szinte minden kép üzent
valamit, amit ott helyben meg
beszéltünk, mindenkinek volt
vé
leménye, gondolata és ked
venc képe. Ezekről a képekről
még fotókat is készítettünk,
hogy vissza tudjunk emlékezni
rá. A vendégkönyvbe természe
tesen írtunk egy pár szót, amivel
sok sikert kívántunk a jövőbeli
munkáihoz. A kiállítás végén köz

kívánatra meglátogattuk a közeli cukrászdát, ahol majdnem
ugyanolyan szépségek vártak
ben
nünket sütemények formá
jában, mint a kiállító teremben.
Kényelmesen, jó hangulatban
elfogyasztottuk a sütiket és in
dultunk haza, lelkileg testileg
feltöltődve.
Postás Imréné

Ami az előző számból kimaradt
60 éves osztálytalálkozó volt
2014. augusztus 30-án.
Alsó sor: Bozsó Sándorné,
Bondor Sándorné osztályfőnök,
Beke Imréné, Gacsal Sándor,
Középső sor (balról): Pomaházi
Ignácné, Mató Miklósné, Juhász
Ferencné, Gargyi Gyuláné,
Gargyi Gyula
Felső sor (balról): Koczok Mária,
Mátyus Károly, Császár Imre,
Pafféri István, Molnár Lajos,
Faludy Sándor

Gratulálunk és jó egészséget kívánunk minden résztvevőnek!
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Évkezdés vidámsággal a nyugdíjasoknál
Egy kevés téli szünet után a
2015-ös évet a szilveszteri be
szá
molókkal és az éves köz
gyűlés előkészítésével indítot
tuk, január 15-én. A „fiúk” újra
elővették a kártyát, a „lányok”
pedig,szokáshoz híven főzésről,
sütésről és persze a falu esemé
nyeiről beszélgettek.
Ebben az évben kivételesen ko
rán, mindjárt a farsang elején,
január 29-én FARSANGOLTUNK,
Picurunk- Újfalusi Marikánk re
mek farsangi fánkjával,s Margit
ka és Katika ízletes forró teájá
val. Kellemes, jó esténk volt.
Mindig esemény számba megy
az évenkénti Beszámoló Köz
gyűlés. Február 5-én adott szá
mot a vezetőség a tagságnak
az elmúlt évről. Az egyesület
el
nöke, Szivák Gyuláné Julis
ka beszámolójában elsorolta
2014. év fontosabb eseménye
it, sikereinket és gondjainkat is.
Ezt követően a gazdaságvezető
Tóth Inci, majd Császár Sándor,
az ellenőrző bizottság elnöke
számoltak be 2014. év pénzügyi
helyzetéről és a végzett ellen
őr
zések tapasztalatairól. Az el
hang
zottak megvitatása után
került sor a 2015 ös év program
jának és gazdasági terveinek is

mertetésére, megvitatására.
A kellő mértékben elfáradt tag
ság már igencsak megéhezve
várta a finom vacsorát. A jóízű
falatozás után még egy kis be
szél
getés, majd hazafelé balla
gott a többség. Néhányan, ma
rad
tak még a mosogatásra,
rend
csinálásra, hogy másnapra
rendben hagyjuk a művelődési
házat. Köszönet érte nekik!
Következő nagyobb esemény a
Nőnap volt. Már hetekkel koráb
ban úgy tettünk, mintha semmit
se vennénk észre, hogy az egye
sület „ fiai” nagy titokban gyűl
nek össze, hogy kellően fel
készüljenek e nagy napra. A felkészülésnek meg is lett az eredmé
nye, mert egy nagyon kedves,
szép és persze sok-sok humor
ral fűszerezett műsorral kedveskedtek nekünk, nők
nek. Jókat
kacagtunk vicceiken, jópofa jele
neteiken, no és a „DÜDÖGŐZÖS”

mackós ének
lésükön. A végén,
meglepetésként egy-egy szép
szál piros szegfű és barka is
került valamennyi hölgynek.
És persze mi nők felkészültünk
megvendégelésükre. Nagyon jó
ötletnek bizonyult a „zsíros ke
nyeres – lilahagymás party”.
Március 15-én, egyesületünk
döntése alapján, e szép, feleme
lő NEMZETI ÜNNEPÜNKET, an
nak napján, kis házi ünnepség
keretében ünnepeltük vasárnap
délelőtt 11 órakor a kopjafánál.
A Himnusz eléneklését követően
versekkel, köszöntővel, néhány
dallal és az egyesület koszorújá
nak elhelyezésével tisztelegtünk
1848/49 emlékének, az önzet
len és példaadó hazafiság, az
összefogás és a szabadságért, a
népért, nemzetért való kitartó
küzdelem emlékének.
Mucza Andrásné

Kutyaiskola Tiszaszentimrén
Kutyázzon velünk gyermeke! Új Rosszcsont csoportokat indítunk Tiszaszentimrén. Ha szeretné, hogy
gyermeke velünk kutyázzon, akkor jelentkezzen a 70/6053442-es telefonszámon vagy személyesen a
Bajcsy-Zsilinszky utca 8. szám alatt. A gyermek csoportok ingyenesek. Jelentkezni lehet 7 éves kortól.
Email: kutyakiképzéstiszaszentimre@gmail.com
Hondentraining in Tiszaszentimre.
Heeft u een klein probleem met uw huisdier of wil je gewoon je huisdier speciale dingen leren? Neem
dan contact met ons op. Telefoon: 70/6053442. Email: hondentrainingtiszaszentimre@gmail.com.
Adres: Tiszaszentimre, Bajcsy-Zsilinszky straat 8.
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Hobbija a nyúltenyésztés
2011-ben vásároltam meg az el
ső két német óriás szürke anya
nyu
lamat, azzal a szándékkal,
hogy az utódaiból ízletes és
egészséges ételeket készítsünk.
Ettől a tervtől akkor álltunk el,
amikor a kis utódok egyre job
ban a szívünkhöz nőttek. Úgy
döntöttünk a párommal együtt,
hogy felkeresünk egy - két óriás
nyúltenyésztőt, és megnézzük
mi
lyen is egy igazi tenyészet.
Következő évben ellátogattunk
az Óriás Nyúltenyésztők Fajta
Klubjának az elnökéhez, ahol a
gyönyörű nyulak eleganciájuk
kal és szépségükkel annyira megfogtak bennünket, hogy rögtön
beléptünk tagnak a klubba, és
megvásároltuk az első te
to
vált
és származási lappal rendelkező kis növendék nyulainkat. Így
indult a tenyésztésünk.
2013-ban alakult meg a Magyar
Nyúltenyésztők Országos Egyesülete, ami összefogja az összes
fajtaklubot. 2013 decemberében
vettünk részt az első kiállításun
kon, ami az I. Országos Nyúlki
állítás és egyben a IV. Fajta Klub
kiállítás is volt. 139 darab német
óriás szürke nyúl volt kiállítva, és

ebből mindenki meglepődésére
a mi bakunk hozta el a Fajta
Győztes címet, ő bizonyult az or
szág legszebb Német Óriás Szür
ke Bakjának. 2014-ben már 13
anyával és 5 bakkal dolgoztunk.
Ez év decemberében újra meg
mutathattuk a legszebb nyu
lainkat Szikszón, II. Országos Nyúl
kiállításon. A kollekcióban 4 nyulat kell kiállítani, és ezeket az
állatokat külön - külön lepon
tozzák, majd a 4 nyúl pontszá
mait összeadva jön ki a kollek
ció pontszáma. Neves német és
osztrák bírók pontoznak euró
pai színvonalon. Nagy sikert ho
zott ez a kiállítás is számunkra,
hi
szen kollekcióban sikerült a
III. helyet megszerezni. 3 év
alatt mióta beléptünk a tagok
közé megismerkedtünk a hazai
nyúltenyésztőkkel, és nagy meg
tiszteltetésünkre komoly és ne
ves tenyésztők keresnek fel,
mert tőlünk szeretnének nyulat
venni. Több külföldi kolléga is
vásárolt tőlünk nyulat már az
idei évben is. Monorra szoktunk
járni a kisállat börzére, ami az
ország leg
nagyobb börzéje és
nagy örömünkre ide is már több

állatot megrendelésre viszünk.
Nagyszerű barátságok születnek
az egyesületen belül, egy rend
kívül jó csapatot alkotunk, segít
jük egymást ahol tudjuk. Minden
évben megrendezzük a családi
napokat, ahol egész napos pro
gramok között családias han
gulatban telik az összejövetel
a nyúlász társakkal. Igaz, hogy
minden szabadidőnket az álla
tok között töltjük a párommal
együtt, és nagyon sok munkánk
van benne, de mi ezt egy kicsit se
bánjuk. Annyi örömet okoznak
nekünk ezek a gyönyörűségek,
hogy megéri az áldozatot! 2014ben kiváló minősítésű 97 pontos
nyulainkért tenyésztői díjat is
kaptunk.
Kiss Ferenc – Kovács Andrea

Télűző mulatság
Aki idén február 28-án a műve
lő
dési házba látogatott, hogy
részt vegyen a Tiszaszentimréért
Egyesület farsangi bálján, annak
nem kellett csalódnia.
Eddig soha nem látott jelmezes
kavalkád kerekedett.
Boszorkánytól az angyalig, orvostól a mentősig, apáca és Mini


Egér, együtt mulatott a rendőr
nővel, vi
rágárussal, macs
kanővel. A focidrukker Darth Vaderrel
hadakozott, a hajóskapitány jól
megfért a kalózlánnyal, a csont
váz és a szerecsen igazi rejtély
volt mindenki számára…..sőt
maga ”Nagy Feró” is velünk mu
latott.
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Hálásak vagyunk a rész
vételért,
találkozunk jövőre is!
Domokosné Bari Ildikó
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Zumba nap Érden
Csoportunk vállalkozó szellemű tagjai március 15-én az érdi arénába váltottak belépő jegyet. A cél az
volt, hogy új élményekkel gazdagodjunk, de a fizikális állóképességet is próbára tegyük.
Miről is szólt ez a 7 órás zumba buli? Összefogásról, odafigyelésről, új barátságokról, jó zenéről, új ko
reográfiákról, és a másnapi izomlázról.
A Zumba Fittnes titka nem más, mint hogy jó zenére, egyszerű, könnyen követhető táncos koreog
ráfiákkal szórakozva táncolhatod végig az órát. Itt nincs kínlódás, kemény erőlködés, csak a magával ragadó zene, mozgás és hangulat. Profik voltak az oktatók, - akik 50 percenként váltották egymást
a színpadon - jó volt a szervezés, az aréna küzdőtere zsúfolásig megtelt.
Lassan két éve hogy településünkön heti két alkalommal találkoznak a tornázni vágyók, - a létszám
folyamatosan nő! Mi a titok? Vidám társaság, kedves oktató. Ritmusos zenére végzett mozgás alaposan
elfáraszt, leizzaszt mindenkit, de a mosoly, a jóleső fáradság ott ül mindenki arcán a foglalkozások
végén. Szeretettel várjuk a hozzánk csatlakozókat!
Domokosné Bari Ildikó

Labdarúgás
Mozgalmasan teltek a téli hóna
pok sportegyesületünknél.
Mondhatni, csak a karácsonyi napokon nem gurult a labda álta
lános iskolánk tornatermében.
Nagy öröm az egyesület vezető
ségének, hogy a télen Nagyfe
jeő Balázs személyében újabb
lab
darúgónk tudott a Karcagi
SE. NB 1-es utánpótláscsapatába
igazolni. Időközben Balázs már
be is mutatkozott az U-15-ben,
Kecskemét ellen. Fél év telt el,
hogy Mazug Attila és Szőke Ákos
szintén Karcagra az NB-1 U-14-be
igazoltak és ez idáig ti
zenhat
a
lkalommal kaptak bi
zalmat a
kezdőcsapatban - megállták helyüket - gratulálunk nekik. Reménye
ink szerint a nyáron újabb
játékosok követhetik őket. Folya
matos fejlődésük érdekében te
hetségeinknek - akik „kinőtték”
csapatunkat - magasabb szintű
baj
nokságokban kell szerepelni
a megyeinél. Nem szabad azonban túlzott elvárásokat támasz
tani eléjük. Nem lesz mindegyi
kőjükből felnőtt nemzeti bajnok
ságban szereplő futballista, mi
ak
kor is büszkék leszünk, és
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fel
készültebb játékosként évek
múlva visszavárjuk őket.
Nem terveztünk nagyszámú iga
zolást a téli szünetben felnőtt
csapatunknál. Véleményünk sze
rint egy – két sokat tapasztalt
játékossal masszívabbá lehetett
vol
na tenni keretünket. Azon
ban több játékosunk is jelezte
tá
vozási szándékát. A kunhe
gyesi Trencsényi hazaigazolt,
csakúgy, mint a tiszaszőlősi Győ
ri testvérek és Madarász. Rajtuk
kívül még Székely Gyula iga
zolt az alacsonyabb osztályban
szereplő Tiszaszőlősre több já
ték
lehetőség reményében. Így
az érkezési oldalon is több név
szerepel, mint terveztük. A lab
da
rúgást kedvelőknek biztosan
jól csengő nevek - Dajka Mihály
(Tiszafüred), Varga Tamás és Vona
Ferenc (Abádszalók) - képviselik
majd a rutint csapatunkban.
Ők természetesen már nem a pá
lya
futásuk csúcsán vannak, ha
ott lennének, a megyei I. bajnoki
címéért is versenybe szállhatnánk.
Tapasztalatukkal segíteni fognak
bennünket. Fiataljainknak ez egy
remek lehetőség, azoktól tanul
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hat
nak, akik évtizedek óta fut
balloznak. Rajtuk kívül a 27 éves
bal oldali védő Gőgös Tamás (Écs)
érkezett, valamint Szekeres Máté
(Abád
sza
lók), aki a következő
években válhat meghatározó já
tékossá. Távozóinkat sikerült úgy
pótolnunk, hogy minőségben erő
södött a Tiszaszentimre KSE. A megyei II. osztály nyolcadik helyéről
várjuk a kezdő sípszót. Sze
ret
nénk előre lépni, a tabella első
felében zárni a bajnokságot.
Bajnokságot nyert a Nóborda!
Befejeződött a városi teremfoci
bajnokság Tiszafüreden. Telepü
lésünk labdarúgói két csapatban
is szerepeltek a téli hónapokban.
A bajnoki címet a tiszaszőlősi
Nó
borda csapata szerezte meg,
melyben szép számmal futbal
loztak a KSE sportolói (Faghi
ura Radu Alexandru, Ferenczi
Róbert, Szabó György, Szobosz
lai Zsolt, Szőke Tibor). A Nóbor
da legeredményesebb játékosa
Szoboszlai Zsolt, 19 gólt ért el. A
Papp Lajos vezette Tiszaszentim
re csapata a tizenegyedik helyen
végzett a bajnokságban.
Nagy Roland

