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Tiszaszentimre várja Önt!
2006. november 20-án Budapesten a
Parlamentben Szent Imre Millenniumi
Emlékbizottság alakult a Szent Imre
nevét viselı települések polgármesterei illetve képviselıi, és közéleti személyiségek részvételével Szent Imre
herceg születése 1000. évfordulójának
a méltó megünneplésére.
A Millenniumi Emlékbizottság elnöke
Lezsák Sándor, a Magyar Országgyőlés alelnöke, az évfordulós rendezvények, települési kapcsolatok kezdeményezıje.
A 2007. évi rendezvénysorozat egyikének, 2007. június 2-3-án
Tiszaszentimre lesz a házigazdája.
2007. június 2-án 14 órától Folklór
fesztivál lesz Tiszaszentimrén.
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2007. június 3-án 11 órától ökumenikus istentisztelet, majd Szent Imre
mellszobrának avatása, szentelése,
mely a Lakiteleki Népfıiskola és a
Polgári Magyarországért Alapítvány
ajándéka.
Községünk életének jelentıs napja
lesz ez az esemény, melyre önkormányzatunk nevében tisztelettel meghívok minden újszentgyörgyi és
tiszaszentimrei lakost. E jeles eseményre településeink lakóin kívül
meghívást kap Dr. Szili Katalin, a
Magyar Országgyőlés elnöke, Lezsák
Sándor, a Magyar Országgyőlés alelnöke, Iváncsik Imre, a Honvédelmi
Minisztérium politikai államtitkára,
Dr. Vadai Ágnes, Varga Mihály,
Jauernik István és Dr. Fazekas Sándor
országgyőlési képviselık, valamint a
Szent Imre nevét viselı települések
vezetıi, a helyi képviselık, intézmények vezetıi, vállalkozók.
Megtiszteli szoboravató ünnepségünket fıtisztelető Dr. Bölcskei Gusztáv
református püspök, Szabó József esperes, Bereczkei Miklós esperes, Sza-

bó Tamás református lelkész, Tóth
Gábor katolikus plébános.
A rendezvény két részbıl áll: 2007.
június 2-án 14 órától a Mővelıdési
Házban Szent Imre nevét viselı települések énekeseinek, táncosainak, zenészeinek mősora lesz.
2007. június 3-án 11 órától ökumenikus istentisztelet a református templomban, majd Lantos Györgyi szobrászmővész alkotásának, Szent Imre
mellszobrának avatása, áldása, szentelése a templomkertben.
A rendezvény költségét adományokból biztosítjuk. A támogatók és segítık nevét a következı számunkban
fogjuk ismertetni.
Kérem, jöjjön el programunkra, mutassuk meg, hogy e Tisza melletti
Szent Imre herceg nevét viselı kis település is képes méltón megünnepelni
államalapító István királyunk fiának,
Szent Imre herceg születésének 1000
éves évfordulóját!
A Szent Imre Millenniumi Emlékbizottság és Tiszaszentimre Község Önkormányzata nevében mindenkit szeretettel várunk.
Koczúrné Tóth Ibolya
polgármester

Szent Imre örökén
„Szent Imre herceg,
Magyarország éke,
Szőztiszta élet
Legszebb példaképe
Serdülı ifjak pajzsa,
Menedéke, könyörögj érettünk!”
Ez az imádság hirdeti a Hegyközszentimrén fellelhetı Szent Imreszobor talapzatára vésve, hogy Imre
herceg ki is volt valójában, és miért
fontos, hogy ma, 1000 év távlatából
visszatekintve, újra figyeljünk tanítására.
Szent Imre, a liliomos királyfi
Szent Imre herceg pontos születési dá-

tumát nem ismerjük, annyi azonban
bizonyos, hogy 1000-1007 közé tehetı. Születési helye bizonyára Székesfehérvár. Halálának éve: 1031, helye
pedig a bihari Hegyközszentimre.
Szent István királyunk és Boldog Gizella gyermeke, aki egy vadászat alkalmával, fiatalon vesztette életét,
gyilkosa egy vadkan volt. Szent Imre
herceg ünnepe a hagyomány szerint
November 5.
Sajnos legrégibb forrásaink nem ırizték meg Szent István és Boldog Gizella gyermekeinek születési adatait,
mert a magas gyermekhalandóság miatt
(Folytatás a(z) 2. oldalon)
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(Folytatás a(z) 1. oldalról)

a születési év lejegyzését feleslegesnek tartották az akkoriak. Ezen okból
kifolyólag nem maradt ránk adat arra
vonatkozólag, hogy a szent élető házaspárnak volt-e leánygyermeke.
Bogyai Tamás szerint a korabeli névadási szokások szerint Istvánnak és
Gizellának születhetett egy Stephanus
névre keresztelt, csecsemıként elhunyt fiúgyermeke, és ıt követte volna az öröklésben Imre, akit a bajor
hercegi sógor, Henrik tiszteletére kereszteltek így (Heinrich – Emerich –
Imre). A Veszprém völgyi görög apácakolostor alapítólevele is a királyi
házaspár „gyermekeirıl” beszél, ez
célozhat rá, hogy ekkor Ottó, Imre
öccse még életben volt. Ottónak viszont még 1002 elıtt, III. Ottó császár
életében kellett születnie, így Imrének
éppen úgy lehetett öccse, mint bátyja.
Szent Imre születési éve is vitatott,
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ugyanis halálának idıpontjában
iuvenis (ifjú) néven említi a krónikás;
ez huszonnégy vagy huszonnyolc évet
is jelölhet. Az 1527-ben befejezett
Érdy Kódex szerzıje, egy tudós karthauzi szerzetes Imre születési évét az
1000. évre teszi, a Pray György jezsuita által a XVIII. században kikövetkeztetett 1007. év viszont sokkal valószínőbb, ha nem is teljesen bizonyos.
Imrérıl tudjuk, hogy bár a XII. században írt legendaíró célja az akkoriban bevezetett cölibátus (papi nıtlenség) érdekében a szőz ifjat állítja elıtérbe, halálakor nıs férfi volt
(felesége bizánci hercegnı lehetett). A
magyar legenda a szüzesség eszményére építi az Imre-portrét, amely a
fiatal feleség kora miatt „Józsefházasság” is lehetett, hallgatva a gyermektelen házasság okairól, sıt a vadászatról is, melynek nyomát csak a
Hildesheimi Évkönyvek egykorú be-

Tiszaszentimre történetébıl
Tiszaszentimre már a kıkorszakban
lakott volt, ezt bizonyítja a határában
talált hegyes fokú kıbalta és kis kıfokos. 1870-ben számos bronzkori leletet is találtak a településen: több karperecet, vésıt és feldolgozatlan érctömböket is.
Tervszerő régészeti ásatás azonban
nem folyt a településen, így a korai
idıkrıl keveset tudunk.
A falu a templom védıszentjérıl kapta a nevét, ezért feltételezhetı, hogy

Imre herceg szentté avatását követıen, 1083 után keletkezett. A település
neve elıször a pápai tizedlajstromokban fordul elı, 1136-1910 között a
következı alakokban:
1136-ban: Scentemrelech,
1325-ben: Zenthemreh,
1327-ben: S. Emeriche,
1332-1337. évben: Sancto Emerico,
1336-ban: Szentemrich,
1480-ban: Zent Emrech,
1528-ban: S. Emre,
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jegyzése bizonyítja.
Kétségtelen viszont, hogy Imre szent
élető szüleinek hatására elmélyült vallásos életet élt. Megható erre nézve
XII. századi legendájának két mozzanata. Az egyik, mikor a fiatal herceg
pannonhalmi fogadtatásakor egyenlıtlen számú csókkal üdvözli a Szent
Hegy szerzeteseit. A másik mozzanat:
Szent István király egy fénycsíkot lát
kiszőrıdni fia szobájából, az ajtórésen
betekintett, s ott buzgó zsolozsma
közben látja Imrét.
A gyengéd, latinos mőveltségő ifjú
halála súlyosan nehezedett a megtört
apára, az öreg István királyra, aki nem
csupán „jövendı sarjak reménységét”
vesztette el, hanem életmővének, népének sorsa is aggodalommal töltötte
el. Szent Imre testét apjáéval együtt
helyezték oltárra 1083-ban, Gellért
püspökével együtt, akit a hagyomány
nevelıjének tart.
1548-ban: Zenthymre,
1564-ben: Zent Imrech
1571-ben: Szt. Imre,
1675-ben: Szent Imre,
1864-ben: Tisza-Szent Imre,
1895-ben: Tisza Szent Imre,
1910-ben Tiszaszentimre.
A mai Tiszaszentimre határain belül
van az egykoron önálló településként
létezı Szent György, mely szintén Árpád-kori település. Szent Györgyöt és
Szent Imrét nemcsak közelsége, hanem történelme is összeköti, például
több esetben azonosak voltak birtokos
uraik is.

A Szent Imre nevét viselı települések
A történelmi Magyarországon 23 település vagy településrész
ırzi Szent Imre emlékét.
Ezek közül 9 vagy már elpusztult, vagy olyannyira beolvadt,
hogy az eredeti településrıl nem maradtak írásos anyagok.
A már nem létezı települések:
Szentimrefa, Sztrigyszentimre, két délvidéki Szentimre, Baranyában szintén elpusztult két Szentimre, Sárosszentimre,
Szentimreitanya és Mindszentkálla – Szentimre-major.
Jelenleg 12 „élı” település nevében található Szent Imre herceg neve.
Csíkszentimre – Erdély,
Csíkszentimre–Büdösfürdı – Erdély,
Görgényszentimre – Erdély,
Hegyközszentimre – Erdély,
Imrehegy – Magyarország,

Mátraszentimre - Magyarország,
Nyárádszentimre – Erdély,
Pestszentimre - Magyarország,
Soltszentimre - Magyarország,
Szentimrefalva - Magyarország,
Székelyudvarhely – Szent Imre falva – Erdély,
Tiszaszentimre – Magyarország.
Sajnos elnéptelenedı, valamint összeolvadó Szent Imre nevét viselı településeink vannak:
Marosszentimre – Erdély,
Somogyszentimre - Magyarország,
Szentimrepuszta - Magyarország,
Szentimretelep – Magyarország.
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A Képviselıtestület a 4/2007. (III.
14.) számú határozatával módosította
az Egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 4/2004. (II. 16.)
önkormányzati rendeletét. Módosultak a személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokra vonatkozó intézményi térítési díjak az alábbiak szerint:
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Önkormányzat hírei
1.) Tiszaszentimre Község Önkormányzata a rendeletében biztosított
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokra vonatkozóan 2007. évre az alábbi intézményi térítési díjakat állapítja
meg:

Szolgáltatás

Intézményi térítési díj
2.000,- Ft/nap
60.000,- Ft/hó
96,- Ft/adag,
52,- Ft/adag
425,- Ft/nap
47,- Ft/nap

Idısek Otthona
Étkeztetés:

étkeztetés
kiszállítás
Nappali ellátás:
étkeztetés
tartózkodás
Házi segítségnyújtás
− 2007. évben új ellátottként felvételre kerülı, szociálisan rászoruló személyekre vonatkozóan
− 2006. évben már ellátásban részesültekre vonatkozóan
Támogató szolgáltatás
Támogató szolgálati óradíj:
− 2007. évben új ellátottként felvételre kerülı, szociálisan rászoruló személyekre vonatkozóan:
− 2006. évben már ellátásban részesülıkre vonatkozóan:
Szállítási kilométerdíj:

384,- Ft/óra

Az 5/2007. (III. 14.) számú rendeletével módosította A gyermekvédelem
helyi szabályairól szóló 5/2004. (II.
16.) önkormányzati rendeletét.
A rendelet értelmében a gyermekétkeztetés intézményi térítési díját 2007.
április 1-tıl az alábbiak szerint állapította meg:
Gyermekétkeztetés
Ft/nap
Óvoda
Iskola
Tízórai

66,-

66,-

Ebéd

177,-

177,-

Uzsonna

55,-

55,-

ÖSSZESEN

298,-

298,-

320,- Ft/óra

95,- Ft/óra

A 6/2007. (III. 14.) számú rendeletével döntött A szociális földprogramról. 2007. évben is lehetıséget kapott
20 család a programban való részvételre.

374,- Ft/óra

− 2007. évben új ellátottként felvételre kerülı, szociálisan rászoruló személyekre vonatkozóan:

29,- Ft/óra

− 2006. évben már ellátásban részesülıkre vonatkozóan:

112,- Ft/óra

Az Idısek Szociális Otthonában a személyi térítési díj megállapításánál figyelembe kell venni az alábbi szempontokat:
1. Az 1993. évi III. tv. 117. §. /2/ d.) pontja szerint a fizetendı személyi térítési
díj nem haladhatja meg a jogosult havi jövedelmének 80 %-át.
2. Az 1993. évi III. tv. 117/A. §. /2/ bekezdés szerint a bentlakásos intézményben
az ellátott által fizetendı térítési díjat úgy kell megállapítani, hogy részére legalább a tárgyév január 1-jén érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének
20 %-a költıpénzként visszamaradjon.
3. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások körébıl az idısek nappali ellátása, házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás esetén a személyi térítési díj megállapítása az alábbi táblázat alapján történik:
I. Nappali ellátás (idıskorúak részére)
Étkeztetés igénybevétele: Intézményi
térítési díj 35 %-a
Tartózkodás: Intézményi térítési díj
43 %-a.
II. Házi segítségnyújtás:
2007. évben új ellátottként felvételre
kerülı, szociálisan rászoruló személyekre vonatkozóan:
Intézményi térítési díj 15 %-a.
2006. évben már ellátásban részesülıkre vonatkozóan:
Intézményi térítési díj 18 %-a.
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III. Támogató szolgáltatás:
2007. évben új ellátottként felvételre
kerülı, szociálisan rászoruló személyekre vonatkozóan
Szállítás: Intézményi térítési díj 61 %-a.
Személyi segítés: Intézményi térítési
díj 60 %-a.
2006. évben már ellátásban részesülıkre vonatkozóan
Szállítás: Intézményi térítési díj 16
%-a.
Személyi segítés: Intézményi térítési
díj 16 %-a.

A 7/2007. (III. 30.) rendelettel elfogadta az önkormányzat 2006. évi zárszámadását
567.679 eFt

bevétellel

567.319 eFt

kiadással

1.218 eFt

pénzmaradvánnyal

A 8/2007. (III. 30.) rendelettel döntött
A közbeszerzés helyben központosításáról. Ez a rendelkezés azt jelenti,
hogy minden intézmény esetében a
közbeszerzési értékhatárba tartozó beszerzés a Képviselıtestület hatásköre.
-o2007. május 2-tıl a Polgármesteri Hivatal számlavezetı pénzintézete megváltozott! A számlavezetı pénzintézet
neve: Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet Tiszaszentimrei Kirendeltsége, 5322 Tiszaszentimre, Fı
út 4.
A fenti idıponttól a befizetéseket a
Takarékszövetkezet pénztárába kell
teljesíteni készpénz befizetéssel vagy
átutalással.
A pénzintézet-váltás egyik pozitívuma, hogy hamarosan bankautomata
kerül felszerelésre a Takarékszövetkezetben.
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A 10/2007. (III. 30.) rendelettel módosult A települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 18/2006. (XII. 22.) rendelet az alábbiak szerint:
LAKOSSÁGI KÖZSZOLGÁLTATÁSI NETTÓ DÍJAK
Díjfizetési idıszak: 2007. április 01-tıl - 2007. december 31-ig
I. Települési szilárd hulladék szolgáltatási díja:
a. A 60 literes hulladékgyőjtıben elhelyezett hulladék heti egyszeri összegyőjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának díja havi 966,- Ft + ÁFA
b. A 120 literes hulladékgyőjtıben elhelyezett hulladék heti egyszeri összegyőjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának díja havi 1083,- Ft + ÁFA
A települési folyékony hulladék közszolgáltatási díja változatlanul:
4.000,- Ft +ÁFA/8 m3-es szippantótartály

Tájékoztató a vizitdíj visszaigénylésével kapcsolatban
Az 1997. évi LXXXIII. Tv. 18/A.§. (14)
bek. alapján amennyiben a biztosított
nyugtával, illetıleg számlával igazolja,
hogy az adott naptári évben általa
igénybe vett háziorvosi ellátásért (ide
értve a fogászati alapellátást is), illetve
járóbeteg-szakellátásért vizitdíjat már
20-20 alkalommal fizetett, a 20. alkalom feletti ellátások után fizetett vizitdíjak összegét az illetékes jegyzıtıl a külön jogszabályban meghatározottak szerint visszaigényelheti.
Fontos, hogy a 20 alkalmat külön kell
számolni mind a háziorvosi alapellátás,
mind a járóbeteg szakellátás esetén. A
befizetett vizitdíjak számát naptári
évenként kell számolni. Emelt összegő
vizitdíj visszaigénylésére nincs lehetıség.
A visszatérítés iránti kérelmet a lakóhely, ennek hiányában a tartózkodási
hely szerint illetékes jegyzınél lehet
elıterjeszteni, legkésıbb a tárgyévet követı 60 napon belül.
A kérelem írásban vagy szóban terjeszt-

hetı elı, az ügymenet megkönnyítése
érdekében formanyomtatványt rendszeresítünk, ami az ügyintézıtıl kérhetı,
vagy honlapunkról letölthetı.
A kérelemhez csatolni kell:
− a 20 alkalmat igazoló számla vagy
nyugta
− és a visszaigényelni kívánt vizitdíj
(20 alkalom feletti) befizetését igazoló számla, vagy nyugta eredeti példányát.
A kérelemben meg kell jelölni, hogy a
kérelmezı a visszafizetést átutalás úton
(ebben az esetben közölni kell a pénzintézet nevét és a számlaszámot), vagy
személyes átvétel útján igényli.
A hivatal a kérelemrıl 15 napon belül
dönt. Amennyiben ez idı alatt nem hoz
határozatot, a kérelmezıt a jogszabály
alapján megilleti a kérelemben igényelt
összeg.
A visszajáró vizitdíjat a határozat kézbesítését követı 15 napon belül folyósítjuk. A hivatal, minden hónap máso-

Milyen szolgáltatást nyújt a kéményseprı?
A kötelezı kéményseprı-ipari szolgáltatásról szóló 51/1 999.(XII. 25.)
BM. rendelettel módosított 27/1996.
(X. 30.) BM. sz. rendelet az alábbiak
szerint írja elı a rendszeresen ismétlıdı kéményseprı-ipari szolgáltatások
tartalmát:
Idıszakos ellenırzés:
1. a biztonságos munkavégzés helyi
feltételeinek (kéményseprıjárda, tetı-kibúvóablak, létra, hágcsó stb.)
meglétének és állapotának szemrevételezéssel történı vizsgálata;
2. az elızı tisztítás, ellenırzés és mőszaki felülvizsgálat során megállapított és a tulajdonos tudomására
hozott hibák, szabálytalanságok
megszüntetésének szemrevételezés-

sel, illetıleg a hiba, a szabálytalanság jellegétıl függı kéményseprıszerszámmal történı vizsgálata;
3. az elızı tisztítás, ellenırzés óta eltelt idıszak alatt a kémények és tartozékaik rendeltetésszerő és biztonságos használatában bekövetkezett
hibák, szabálytalanságok szemrevételezéssel, illetıleg szükség szerint
kéményseprıszerszámmal történı
megállapítása
4. az átjárhatóság vizsgálata a kéményjárat teljes hossza mentén kéményseprıszerszámmal,
5. gáz-tüzelıberendezés égéstermék
elvezetésére szolgáló kéményeknél
a keletkezett égéstermék maradéktalan eltávozásának vizsgálata, szük-
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Kérjük a lakosságot, hogy a mőanyag
flakonokat zsugorítva (légtelenítve) és
úgy helyezzék a tartályba, hogy minél
több férjen el benne!
-oAzok ellen, akik a szennyvizet a belvízelvezetı csatornákba engedik, vagy
„fekete fuvarban” üríttetik, hatósági
eljárást kezdeményezünk!

Figyelem!
A Szent Imre herceg szobrát
úgy építtetjük meg, hogy már
beépítjük a riasztót az esetleges
eltulajdonítás megelızése céljából. Vigyázzunk értékeinkre!
dik keddjén, a 8.00-12.00 óra és 13.0016.00 óra között személyesen elıterjesztett kérelmekrıl azonnal dönt és intézkedik a kifizetésérıl.
A vizitdíjról kiállított nyugta, számla
csak akkor fogadható el, ha tartalmazza:
− annak megjelölését, hogy az adott bizonylat számlának, nyugtának minısül
− az egészségügyi szolgáltató megnevezését, címét
− a szolgáltatást igénybe vevı nevét és
TAJ számát
− a megfizetett összeget
− a befizetés jogcímének megjelölését
( háziorvosi vizitdíj, fogorvosi alapellátás vizitdíja, szakorvosi vizitdíj)
− fizetés módját, teljesítés idıpontját
− számla, vagy nyugta sorszámát.

ség esetén mőszerrel.
Idıszakos tisztítás:
1. a kéményjárat teljes hosszban történı tisztítása a kémény típusának és
anyagának megfelelı kéményseprıszerszámmal,
2. a bekötınyílás, koromzsák, füstcsatorna, továbbá mellékcsatornás
győjtıkémény mellékcsatornájának
— a kéménytartozék anyagának
megfelelı — kéményseprıszerszámmal történı tisztítása, valamint
a keletkezett szilárd hulladék
(korom, pernye, faltörmelék stb.)
eltávolítása és edénybe helyezése
3. ha az égésterméket hagyományos
kéményseprı tisztítóeszközzel nem
lehet eltávolítani, akkor kéményégetés végzése kiégetı berendezéssel.
(Folytatás a(z) 5. oldalon)
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(Folytatás a(z) 4. oldalról)

Idıszakos mőszaki felülvizsgálat:
1. a kémények és tartozékaik szemrevételezéssel, illetıleg a hagyományos kéményseprıeszközökkel,
szerszámokkal történı vizsgálata
annak megállapítására, hogy azok
mőszaki állapota megfelel-e a létesítésre, használatra vonatkozó építési és tőzvédelmi hatósági elıírásoknak;
2. a 729 cm (27 x 27 cm) nem nagyobb kürtı-keresztmetszető épített,
szerelt, bélelt kémények, valamint
kürtıkeresztmetszettıl függetlenül a
mesterséges égéstermék elvezetéső
kémények füsttömörségének füsttömörség-próbával történı ellenırzése.
Kérjük, segítse a kéményseprı
munkáját!
Főtéstechnikai Kft.
5000 Szolnok, Pozsonyi Út 68.
Tel: 06-56/426-002

Lászlóffi Aladár:

Köszöntı
Olvad már a hideg hó,
Nem vagyok én mindig jó!
Mégis szeret anyácskám,
Szelíd szeme vigyáz rám.
Korábban kel, mint a nap,
Kiscsupromba tejet ad.
S tiszta vagyok, mint a hó.
Édesanyám nagyon jó.!
Elolvad a kemény jég,
Melegedik már az ég,
Siessetek ibolyák, virágozz
cseresznyeág!
Erdık, kertek, ablakok!
Csak egy csokrot adjatok!

I I I . É V FO L Y AM , 2 . S Z ÁM

2 0 0 7 . M ÁJ U S

Mikor bölcsıben szenderegtünk
Angyalok álmát álmodón,
Valaki ott járt az ágyunk mellett
S mi azt gondoltuk, nagy bohón,
Hogy tündér vigyáz álmainkra.
Angyal suhan át a szobán,
Pedig Te voltál ott mellettünk,
Te ıriztél ott jó Anyám.
Hozzád vittük a könnyeinket,
S elhoztuk ajkad mosolyát,
Hozzád vittük a nehéz leckét,
S a babaruha rongyosát.
Segítettél a kisdiákon
S a rongyos-ruhás nagybabán,
Varázshatalma volt kezednek,
Én édes, drága, jó anyám.
Te voltál kis gyerekszobánknak
A királynıje, angyala.
Hányszor virradt rád ágyunk mellett
Az új napnak, új hajnala?
S ha még meséért kopogtattunk
Kincses szívednek ajtaján,
Sosem fogyott el ajkadról
A meseszó, én jó anyám.

Anyakönyvi hírek
Születés:
Ladányi Lajos – Ladányi Valéria
(Széchenyi út 7/a.) – Olívia 2007. 03.
08.
Házasságkötés:
Rabi Sándor Sámuel – Bácsics Anikó
(Malom út 1.) 2007. 05. 05.

Halálozás:
− Törös Istvánné Bugyik Ilona Erzsébet (1960.) Arany J. út 16 – 2007.
03. 12.
− Szatmári Bálint (1940.) Széchenyi
út 14. – 2007. 03. 13.
− Varga László (1938.) Hısök tere 5.
– 2007. 03. 29.
− Gál Józsefné Tóth Mária (1925.)
Bajcsy út 28. – 2007. 03. 31.
− Mátyus Julianna (1917.) Sugár út
21. – 2007. 04. 06.
− Réti Sándor (1940.) Petıfi út 40. –
2007. 04. 12.
− Szıllısi János (1931.) Hatház út 32.
– 2007.04. 16.
− Lódi Sándor (1955.) Rigó út 5. –
2007. 04. 20.
− Csatlós Józsefné Bodonovics Anna
(1943.) Hatház út 10. – 2007. 04. 28
− Fekete Károly (1935.) Kölcsey út
22. – 2007. 05. 08.

„Gyöngy volt a lelked”
Vetélkedı Szent Imre életérıl, koráról és Árpád-házi királyainkról
Lakitelken 2007. március 19 – 20 – 21-én
2007-ben ünnepeljük Szent Imre herceg születésének 1000. évfordulóját.
Ez alkalomból a Szent Imrei emlékév
kapcsán érkezett hozzánk egy felhívás
a versenyben való részvételre.
A községi könyvtár részérıl úgy döntöttünk, hogy segítünk és biztosítjuk a
háttérdokumentumokat a jelentkezı
középiskolás korú tanulók részére.
Több tanulót megkeresve három kislány vállalta, hogy ezen a Kárpátmedencei szintő történelmi versenyen
vállalják kis falunk képviseletét. A
csapat tagjai: Bari Nóra, Domokos
Dóra és Nagy Döníz – iskolánk korábbi tanulói voltak. A tanulók nagy
szorgalommal vetették bele magukat a
Keresztény Élet címő folyóiratban
megjelenı feladványok megfejtésébe.
A feladatok általában három hetenként érkeztek, és a közbeesı hétvégeken mindhárom tanuló szinte minden
idejét a versenyfeladványok megfejtésére fordította. A kis csapatot
Nagyfejeı János intézményvezetı
fogta össze, aki a feladványok megfejtéséhez, illetve annak ellenırzésé-

hez általános iskolánk szaktanárainak,
valamint Dr. Vadász István muzeológusnak a segítségét is igénybe vette.
A sok tanulást – többek között internetes ismeretszerzést – végül is nagy
öröm követte, amikor a fordulók befejezése után értesítették intézményünket arról, hogy a versenybe benevezett
hazai, erdélyi, szlovákiai és ukrajnai
középiskolás csapatok közül a mi csapatunk bejutott a legjobb 24 csapat
közé, és meghívást kaptunk a
lakiteleki döntın való részvételre.
A döntıt március 19, 20, és 21-én
rendezték meg a lakiteleki Népfıiskola Alapítvány intézetében.
Tanulóink nagy becsvággyal készültek a döntıre, hiszen nagy kihívásnak
tartották a tisztes helytállást. A döntıbe fıleg egyházi középiskolák tanulói
kerültek be – zömmel Szlovákiából és
Erdélybıl – de itthonról is. Mi, kicsit
kakukktojásként, elsısorban a felkészülés során szerzett ismeretekre, valamint a tanulóink általános mőveltségére, szorgalmára és talpraesettségére,
(Folytatás a(z) 6. oldalon)
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(Folytatás a(z) 5. oldalról)

jó logikájára számíthattunk. A döntı
nagyon színvonalas versenyt hozott –
ezt aláhúzta az értékelés során a zsőri
elnöke Dr. Gyulai Endre Szeged–
Csanád egyházmegye püspöke is. A
zsőrit neves egyházi méltóságok, valamint Lezsák Sándor, a Parlament alelnöke alkotta.
Versenyzıink nagyon jó kezdés után
végül a nagyon rangos 11. helyezést
érték el ezen a nagyszerő versenyen.
Nálunk csak egyházi középiskolák di-
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ákjai szerepeltek jobban.
A versenyen kívül sok élményt, barátot, ismerıst és jó kikapcsolódási lehetıséget adott ez a verseny tanulóinknak. Nagyon szép helyen, szép
környezetben és teljes ellátásban részesült a kis csapat, akik még ma is
örömmel emlékeznek vissza azokra a
napokra.
Itt, ezen a helyen is szeretném megköszönni tanulóinknak, szüleiknek, Dr.
Vadász István történelemtanárnak,
muzeológusnak és kollégáimnak tele-

Néptánc Gálamősor
és Alapítványi Bál
Újra elérkezett a bemutató ideje. Az
elmúlt évekhez képest nem húsvétkor,
hanem késıbb, április 29-én, a Tánc
Világnapján mutathatták meg a néptáncosok, hogy mit tanultak a tanév
során, mennyit csiszolódott tánctudásuk egy év elteltével.
Szeptember óta tart a készülıdés,
ilyenkor minden csoport új táncokkal
lép színpadra. A legkisebbek az elıképzısök Szolnok megyei játékfőzést
és dunántúli ugróst táncoltak, a tılük
egy kicsit nagyobbaknak dél-alföldi
oláhos volt a tananyag a moldvai mellett, a legnagyobbak rábaközi, kalocsai, széki, mezıföldi, rimóci,
magyarbıdi, kalotaszegi és Küküllımenti táncokat mutattak be.
A produkciók nagy közönségsikert
arattak, szakmai szemmel nézve is azt
mondhatom, hogy jól sikerült a mő-

sor, többen láthatóan örömmel táncoltak a színpadon, és ez nagy dolog! Az
egész éves munka meghozta gyümölcsét: akik szorgalmasan jártak a tanév
során a próbákra vagy akár plusz
órákra, és becsületesen végigdolgozták azokat, elıadásuk szemet gyönyörködtetı volt, táncukat elégedettséggel nézhettem végig. Sajnos olyan
növendékek is vannak (szerencsére
nem sok) akik sokat hiányoztak, az
órákon nem figyeltek oda kellıképpen, náluk sok volt a tévesztés, pontatlanság.
Minden tanítványomnak gratulálok,
köszönöm az együtt elvégzett munkát,
a kicsit lustábbaknak több kitartást,
szorgalmat kívánok.
Jó volt látni, hogy a nézıtér megtelt
szülıkkel, rokonokkal, a néptáncos
gyerekekkel szimpatizáló lakossággal.
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pülésünk jó hírének növeléséhez nyújtott segítségüket. Ezek azok a dolgok,
amelyekért nem szabad sajnálni az
erıfeszítést, amelyek meghozzák,
meghozhatják a befektetett munka
gyümölcsét.
Megköszönve és gratulálva a résztvevıknek reméljük, hogy az újabb kihívások sem járnak majd kevesebb sikerrel.
Tiszaszentimre, 2007. május 15.
Nagyfejeı János
Szinte az egész falu megmozdult annak érdekében, hogy a gálamősort követı jótékonysági bál bevétele minél
nagyobb legyen. A szervezık sem
gondolták azt egy héttel korábban,
hogy milyen jól fog sikerülni a bál. A
nettó bevétel 250 000 Ft lett, a vacsora is nagyon finomra sikeredett, a hangulatról nem is beszélve.
Mindez nem jöhetett volna létre, ha
nem segített volna a rendezvény fıvédnöke, Iváncsik Imre, néhány lelkes
szülı, illetve a Tiszaszentimrei Mezıgazdasági Kft.
Köszönöm a magam és a Tiszaszentimre Népmővészetéért Alapítvány nevében a vállalkozók, magánszemélyek
és a szülık támogatását. Kívánok
mindenkinek sok örömet, legalább
annyit, mint amennyit nekem okoztak
a táncos gyerekek ezen a rendezvényen, továbbá jó egészséget, békességet.
Tiszafüred, 2007-05-14
Nagy Csaba

Útban az elsı hely felé
Akik olvassák az újságok sportrovatát, azok tudják, hogy községünk futball csapata pontazonossággal az elsı helyen áll a
tabellán.
Nem kis dolog ez! Falunkban talán az
egyetlen olyan szórakozás szombatonként, ami a legtöbb embert kicsalogatja a
szépen felújított sportpályára. Alkalmanként akár 100-130 szurkoló szorít kis csapatunkért. Nagyon jó érzés, amikor idegenben játszó gárdánkat olyan sok hazai
szurkoló kíséri el, hogy sokszor többen
vagyunk, mint a vendéglátók. Higgyék el,
ezek a fiúk megérdemlik, hogy buzdítsuk
İket, hiszen kivétel nélkül mindannyian

szívüket-lelküket beleadva, lábukat nem kímélve fociznak, hogy hírnevet szerezzenek Tiszaszentimrének. Ez a
lelkes kis csapat, ami a mi fiataljainkból tevıdik össze, a múlt év novembere óta ırzi veretlenségét.
Aki szereti a focit, az jöjjön a még
hátralévı mérkızésekre, és az oldalvonal mellıl segítsük az
„aranylábú” fiúkat, hogy megnyerjék a bajnokságot és felsıbb osztályba léphessenek.
Egy szurkoló
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Foglalkoztatási programok az Idısek Otthonában
A tiszaszentimrei Idısek Otthonában
lakók sokrétő elfoglaltságban részesülnek a hétköznapjaik folyamán.
Szerepe van ebben az itt dolgozó képzett szakembereknek, az ápoló és gondozó személyzetnek is, akik nemcsak
a munkakörükhöz tartozó elfoglaltságokat látják el, hanem szívükön viselve az itt lakók állapotát, a lelki egészségvédelemben is részt vesznek.
A lelki egészség védelme mindannyiunk számára fontos. Ennek megırzésében és védelmében munkálkodik az
itt dolgozókkal együtt az intézmény e
területen képzett szakembere,
Peimliné Sóskuti Ibolya.
Nap mint nap új programokat kínálunk itt lakó idıseink számára, figyelembe véve a lakók igényeit, képességeit, és készségeit.
Az idıskori demencia szinten tartására – és bizonyos részképességek fejlesztésére – számtalan terápiás jellegő
foglalkoztatást folytatunk. Ilyenek
például az asszociációs képességeket
célzó, a koordinációs készséget fejlesztı foglalkoztatások, és a memóriatréning. Ez utóbbi szerepe rendkívüli
fontossággal bír az idısek életében.
Elengedhetetlen azonban a terápiás
jellegő foglalkozások érzelmekre gyakorolt hatása, melyben a gondozók
munkája is aktív szerepet játszik.
A foglalkoztatási programok közül továbbra is az egyik szerencsejáték, a
bingó a legkedveltebb, melyet idıseink nagy örömére, hetente háromszor

A diákok iskolában megnyilvánuló
agresszív viselkedése, trágár beszéde,
érdektelensége a tanulás, a jó teljesítmény iránt, soha nem látott méreteket
öltött. Sajnálom azokat a tisztességes,
jól nevelt, intelligens gyerekeket,
akiknek nap nap után el kell tőrniük
társaik ízléstelenségeit, durvaságát, és
minden reggel tele feszültséggel lépik
át az iskola küszöbét, hogy ma vajon
mi fog történni.
A tanulóinktól elvárjuk egymás tiszteletben tartását, a házirend betartását,
mert az oktatási törvény értelmében a
szülıt terheli a felelısség a gyermeke
viselkedése miatt. Ugyanis az oktatási
törvény kimondja, hogy a szülı kötelessége a gyermekét közösségi életre
alkalmassá téve, tegyük hozzá: „jól

játszunk. Örömhírül szolgált számunkra, hogy a kedvelt szerencsejátékhoz ismét ajándékokkal lepték meg
a tiszaszentimrei Idısek Otthonát, a
holland Langedijk lakói.
Minden egyes ünnepet megtartunk az
idıseink számára. Az elmúlt hónapban ilyen volt például a húsvéti locsolkodás, ahol nemcsak a férfiak
mondtak locsolóverset, hanem az idıs
asszonyok is népköltészeti versben
köszönték meg a locsolást.
Emellett minden hónapban igyekszünk meghívni elıadót, aki az éppen
aktuális ünneprıl, eseményrıl tart
idıseinknek ismeretterjesztést. Április

hónapban a Föld napja alkalmából
(április 22.), Szoboszlai Sándor tanár
úr tartott egy érdekes elıadást, melybe idıseink is aktívan bekapcsolódtak
kérdéseikkel.
A nyári kirándulásunk sem maradhat
el. Már tervezzük az egri várjátékok és a
nyíregyházi Vadaspark megtekintését.
A foglalkoztatási programok folyamatosan bıvülnek, és változnak, melyben nagy szerepet játszik a dolgozók
ön-, és továbbképzése. Elmondhatjuk
tehát, hogy a napjainkban olyan sokat
emlegetett „élethosszig tartó tanulás”
e területre is teljes mértékben vonatkozik.

Nevelés kérdése
nevelten küldeni” az iskolába.
Akik elmélyültek már a pedagógiai és
a pszichológiai tudomá nyok
„rejtelmeiben”, azoknak nem kell
megmagyaráznom, hogy mit jelent a
családi minta, a modellkövetés, a nevelés, mint felelısségteljes folyamat.
Természetesen nem minden szülı tanult pszichológiát és pedagógiát, de
akkor is tudnia kell, hogy akármit
mond a gyermekének, az nem nevelés. A nevelést az jelenti, hogy ı hogyan beszél otthon, mert úgy fog beszélni a gyermeke, azt a mintát fogja
követni, hogy a szülı mit és hogyan

tesz vagy nem tesz otthon, mert
ugyanúgy fog viselkedni a gyermeke.
Azt jelenti, hogy a szülık példája
minden területen elsı számú nevelési
tényezı: az igénytelen otthoni környezetbıl az következik, hogy a tanuló
magától értetıdı módon szemetel az
iskolában, rongálja a bútorokat, mert
otthon is mindegy, hogy mit csinál.
Nem kell ahhoz családlátogatásra
menni egy pedagógusnak sem, hogy
teljes képe legyen a gyermek családi
környezetérıl, a szülıi nevelés módszereirıl. A szakember azonnal észre(Folytatás a(z) 8. oldalon)
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megtárgyalni, hanem benn az intézményben, ahol lehetıségeinkhez mérten még mindig szakítottunk idıt a
vélt vagy valós sérelmek megbeszélésére, és ezt a továbbiakban is megtesszük. De nem tőrhetjük el a durva
hangnemet sem a gyerekek között,
sem szülık részérıl. Az oktatásügy
nagyon nehéz helyzetben van ma Magyarországon. Eredményt produkálni,
jó teljesítményt felmutatni sokkal
több diákkal tudnánk, ehhez kérjük a
szülık segítségét, mert a gyermekek
nevelése és oktatása csak akkor lesz
igazán hatékony, ha ugyanazt várja el
tılük otthon a szülı és az iskolában a
pedagógus.
Nagy szerencse, hogy sok szülı segítıkészsége, hozzáállása az iskolai
munkához erıt, motivációt jelent számunkra az oktató-nevelı munkában.
Jó néhány anyuka és apuka nevét szívesen felsorolnám itt, akiknek hálával
tartozunk, amiért éveken keresztül hőséges segítıink voltak, most ezt itt
nem teszem meg, de ami késik, nem
múlik.
Rengeteg kritikát kapunk a mindennapok során, a mi munkánkhoz mindenki ért, jobban tudja néhány szülı,

hogy mit hogy kellene csinálni, mint a
pedagógusok. Csak tessék! Lehet jelentkezni a tanárképzı fıiskolákra, és
ha azt elvégezték, majd egyforma látásmóddal tudunk véleményt cserélni
nevelésrıl-oktatásról. Addig pedig,
kérem, fogadják meg a tanácsainkat,
jöjjenek jóindulattal az iskolába, ahol
nevelıtestületünk minden gyerekért
megteszi mindazt, amit csak lehet. Az
iskolánkban tanító nevelık nagyon
sokat dolgoznak, a testület minden tekintetben igazán egységes, a legjobbat
akarjuk kihozni nem csak a gyerekekbıl, hanem saját magunkból is, amibıl újra csak a gyerekek profitálnak.
Ebbıl kifolyólag visszautasítok minden munkánkat illetı rosszindulatú
megjegyzést és véleményt, és kérem,
ha bármi gondjuk van, keressék az illetékes nevelıt, és ne a piacon hangozzanak el a problémák, az iskolában kell és lehet orvosolni az ott jelentkezı bajokat.
A tanév még hátralévı részére sikeres
együttmőködést kívánok magunknak,
és minél jobb bizonyítványt gyermekeinknek.

A Kossuth-Vasvári Pál Iskolában történt

Iskolánk nevelıtestülete az óvónıkkel, a tomajmonostorai és a
tiszaderzsi nevelıtestülettel közösen tartotta áprilisi nevelési értekezletét. A téma „A szövegértés,
szövegalkotás fejlesztésének lehetıségei” volt, melyet sok szempontból megvilágítottunk a délelıtt folyamán, emellett az ismerkedésre is jutott idı.

(Folytatás a(z) 7. oldalról)

veszi, hogy hol szorít a cipı! A gyerekek több idıt töltenek lassan az iskolában, mint otthon, több idıt tölt velük a pedagógus, mint a szülı. Önöknek, kedves olvasók, mi lenne a benyomásuk arról a szülırıl, aki hónapokon keresztül meg sem nézi a gyermeke tájékoztató füzetét, vagy aki
négy év alatt egyszer sem volt szülıi
értekezleten vagy fogadódélutánon,
legfeljebb akkor jelenik meg, ha pénzbeli támogatást kell átvennie?
Az iskolánkban dolgozó valamennyi
nevelı a gyerekek érdekeit tartja szem
elıtt. A törvény által elıírtak alapján
végezzük a munkánkat, igyekszünk
minden tanulóval a lehetı legtöbb tudásanyagot elsajátíttatni, a legtöbbet
foglalkozni. Természetesen sok diákkal nincsenek problémáink, ahol a
szülık hozzáállása az intézményhez, a
tanárokhoz együttmőködı, minden
tiszteletünk az övéké, mert segítik elvárásaikkal az oktató-nevelı munkát.
Ugyanilyen hozzáállást kérek minden
szülıtıl, elvárom a segítıszándékot, a
problémák jelzését. Ha bármilyen
gond merül fel az iskolával kapcsolatban, azt nem a munkahelyeken kell

Rövidhírek a mindennapjainkból

Az országos anyanyelvi
verseny megyei döntıjén a
jelenleg 8. osztályos Juhász Alexandra újra elıkelı helyezést ért el, 4. lett.
Mindemellett tudnunk kell
róla, hogy a korábban megtartott országos történelemverseny megyei fordulóján
is jól szerepelt, a 6. helyen
végzett.
Gratulálunk, Szandi!

Gyólai Istvánné


Nagyiván történelemversenyt rendezett, ahonnan csapatunk elsı
helyezéssel tért haza. Gratulálunk
nekik!



Tiszaszılısön rendezték meg azt a focitornát, amelyen Tiszaszılıs, Nagyiván és
Tiszaigar mellett a szentimrei iskolások csapata is részt vett. Az „aranylábú” szentimrei
fiúk megnyerték a kupát, Ludvig József 8.
osztályos tanulónk a játék gólkirálya, Balogh Ferenc 7. osztályos tanulónk pedig a
legjobb kapus kitüntetı címet nyerte el.
Gratulálunk, és további sikereket kívánunk
a csapat minden tagjának.

Hangulatosra sikeredett
a Tiszaszılısiek által
me g való sított horgászverseny,
nem a gyızelem volt a
fontos, a halak nem voltak éhesek. De innen
is hoztunk díjat, Ludescher Márk
5. osztályos tanuló Fair Play díjjal
tért haza.
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Tiszaörsön számítástechnikai versenyen vettek részt tanulóink,
remekül szerepeltek.
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Felhívás a 8. osztályosok Szüleihez!
Kedves Szülık!
Minden tanuló rendelkezik
egészségügyi törzskönyvvel,
melyet 8 éven keresztül dr.
Koczok Sándorné védını vezetett. Ezt az egészségügyi
törzskönyvet minden tanulótól fogják kérni a középiskolai
beiratkozáskor. A törzskönyvet csak a szülı veheti át
minden hétfın délután és
szerdánként délelıtt a védınıtıl az egészségházban.

Gratulálunk minden jó eredményhez! Csak így tovább a tanév végéig.

Itt a tanév vége!
Lassan, de telnek a napok, a várva várt nyári szünet egyre
közeledik. A hagyományoknak megfelelıen tartjuk a ballagási és a tanévzáró ünnepélyünket. 2007. június 15-én fejezıdik be a szorgalmi idıszak, ebbıl következik, hogy a ballagás és tanévzáró egyben június 15-én pénteken 17 órakor
kerül megrendezésre.


Az Oktatási és Mővelıdési Minisztérium már kiadta a
2007/2008-as tanév rendjérıl szóló rendeletét, amibıl számunkra a legfontosabb dátumot szeretném a szülık és a diákok tudomására hozni. Az új tanév végre hétfın kezdıdik,

2007. szeptember 3án.


Amennyiben bármilyen iskolai dologgal
kapcsolatos kérdésük
van, kérem, forduljanak hozzánk, az általános iskola pedagógusai állnak rendelkezésükre, és segítenek, amiben csak tudnak.
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SZENT IMRE MILLENNIUMI EMLÉKBIZOTTSÁG
és
TISZASZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

SZERETETTEL MEGHÍV

MINDENKIT
2007. június 2-3-án
SZENT IMRE nevét viselő települések: énekeseinek,
táncosainak, zenészeinek
FOLKLÓR FESZTIVÁLJÁRA

TERVEZETT PROGRAMUNK:
Június 2-án:
14-órától:

• megnyitó, köszöntő műsor és köszöntő
• köszönt:
Lezsák Sándor a Magyar Országgyűlés
alelnöke
• megnyitó:
Koczúrné Tóth Ibolya polgármester
15-órától:

• a résztvevő közösségek műsorainak bemu-

Június 3-án:
11-órától:

• ökumenikus istentisztelet a helyi református templomban a misét celebrálja:
Bölcskei Gusztáv püspök úr

• Istentisztelet után SZENT IMRE mellszobrának avatása, szentelése
• avatóbeszédet mond:
Lezsák Sándor alelnök úr

tatása
18-órától:

• a műsorok értékelése, emléklapok, emléktárgyak átadása
• közös éneklés, barátkozás

Kiadja: Tiszaszentimre Község Önkormányzata.
Felelıs kiadó: Koczúrné Tóth Ibolya polgármester
Felelıs szerkesztı: Czinegéné Ladányi Julianna (liana@citromail.hu)
Szerkesztı Bizottság: Gyólai Istvánné, Kunné Végh Etelka,
Vízi Krisztina. Tördelés: Tóth József

