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TARTALOMBÓL:

Nagy Gáspár:
Hótalan a hegyek inge

Ez a tél még megváltatlan,
Nincs rá mentség; fehér paplan,
Se hó, se hold nem világol-
Amíg fölragyog a jászol. 

Hordjuk szívünk szakadatlan,
Kormos arcot száz darabban,
Nincs ajándék, semmi tömjén-
Rí Boldizsár, Menyhért meg én.

Az indul el akaratlan
Kinek angyala jelen van,
Hótalan a hegyek inge-
El kell érnünk Betlehembe!

SZERETETTELJES, BOLDOG KARÁCSONYT ÉS EREDMÉNYEKBEN GAZDAG ÚJ ESZTENDŐT 
KÍVÁN A CSEGEI KÖRKÉP SZERKESZTŐBIZOTTSÁGA!
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Ládi Jánosné, Tóth Jánosné, Vassné Szucskó Margit
A szerkesztőség fotókat, kéziratokat nem őriz meg, nem küld 

vissza! 
Olvasóink közérdekű tartalommal rendelkező leveleit az 

újság lehetőségeihez mérten, igazítva közöljük. A lap-
ban megjelenő hirdetések tartalmáért nem vállalunk 

felelősséget!

Kedves Olvasó!

Tiszacsege Város Önkormányzata, a Csegei Körkép 
Szerkesztőbizo  sága és a magam nevében, örömmel 
köszöntöm Önt, lapunk újraindítása alakalmából.
Legutóbb, ez év januárjában vehe  e kezébe újságunkat, 
azóta, sajnos nélkülöznie kelle  . Ennek oka nem a cik-
kírók lustaságában keresendő, hanem az Önkormányzat 
pénzügyi helyzetéből fakadó fi zetésképtelenségben. A 
helyzet nem sokat javult azóta, de a városvezetés mégis 
kiemelt feladatnak tekin   a hiteles tájékoztatást, a fon-
tos információk közzétételét. Igyekszünk megtartani és 
működtetni a közéle   híradás ezt a bevált formáját. Ám 
ez csak úgy valósulhat meg, ha az olvasók, Ön is részt 
vállalnak az előállítás költségeiből. 
2012 januárjától, a havonta megjelenő Csegei Körképet, 
100 Ft/db áron tudjuk biztosítani. Igyekeztünk meg-
keresni azokat a terjesztő helyeket, ahol az érdeklődők 
megvásárolhatják az újságot. Ezek a következők: 
- Polgármesteri Hivatal Porta, 
- Városi Bölcsőde és Óvoda, 
- Fekete István Általános Iskola Porta, 
- Dr. Papp József Városi Könyvtár, 
- Radó Pa  ka 
illetve, lehetőséget kívánunk teremteni arra, hogy 
előjegyzése/előfi zetése alapján minden hónapban 
elju  assuk Önnek. Ha ezzel élni kíván, kérem a hátold-
alon található Igénylő szelvényt töltse ki és ju  assa el a 
Városi Könyvtárba. További árusító helyek jelentkezését, 
szívesen fogadjuk. Lapunkban, januártól hirdetés fe-
ladásra is lehetőség lesz, bővebb tájékoztatást, szintén a 
hátoldalon talál.  Az újrainduláshoz minden észrevételt, 
építő jellegű kri  kát, segítséget elfogadunk, cikkeket, 
megjelenítésre méltó írásokat bárki beküldhet. Keresse 
elérhetőségeinket!
Szerkesztőbizo  ságunk nevében bízom abban, hogy a 
Csegei Körkép újra betöl   majd, a helyi tájékoztatásban 
eddig kivívo   szerepét, a város közéle  , kulturális és 
sport életének hű bemutatásával.

Ennek reményében, üdvözlöm           
 Simon Albert 

Ügyelet:
Közpon   orvosi ügyelet:
(4066, Tiszacsege Fő u. 42.)
16 órától hívható: Tel.: 52/373-598

Dr. Jóna Gizella Angelika, gyermekorvos
Szerdai napon 13 órától 15 óráig,
más napokon 8 órától 12 óráig rendel.
Tel.: 52/373-151

Dr. Gadóczi István, háziorvos
Hé  őn és szerdán 12 órától 16 óráig,
kedden, csütörtökön és pénteken 8 órától 12 óráig 
Tel.: 52/373-342, 20/801-97-00

Dr. Józsa Tibor, háziorvos
Hé  őn, kedden, szerdán és pénteken 8 órától 12 óráig,
Csütörtökön 12 órától 16 óráig rendel.
Tel.: 52/ 373-035

Dr. Vadász Györgyi, háziorvos
Hé  őn és szerdán 12 órától 16 óráig,
kedden 13 órától 17 óráig,
csütörtökön és pénteken 8 órától 12 óráig rendel.
Tel.: 52/ 373-031

1. számú vegyes fogorvosi körzet:
(4066, Tiszacsege Templom utca 8.)
Dr. Kunkli Eszter, fogszakorvos
Hé  őn és szerdán 14 órától 20 óráig,
kedden és csütörtökön 7 órától 13 óráig,
páros héten pénteken 14 órától 20 óráig,
páratlan héten pénteken 7 órától 13 óráig rendel.

2. számú fogorvosi körzet
(4066, Tiszacsege Fő u. 11.)
Dr. Árvai Szabolcs, fogszakorvos
Hé  őn 13 - 19 óráig,
Szerdán: 13 - 17 óráig
Csütörtökön: 15 - 19 óráig

A gyógyszertár hé  őtől péntekig 8 órától 16 óráig,
szombaton 8 órától 12 óráig tart nyitva.
Tel.: 52/ 373-026
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Tisztelt Tiszacsegeiek, Kedves Olvasóink !
Nagy örömömre szolgál, hogy  sikerült újra kiadni  az önkormányzat lapját,  mert így  mó-
domban áll megköszönni Önöknek, kedves  szacsegei  lakosoknak , kedves  Barátaimnak 
a  polgármester-választáson rám leado   szavazatokat. KÖSZÖNÖM !  Köszönöm továbbá 
a biztatást, a  tanácsokat és a jobbító szándékú javaslatokat.   
Miután 16 évig voltam önkormányza   képviselő, azzal  a hi  el kezdtem polgármesteri 
munkámat, hogy nem érhet  meglepetés. Bevallom, ebben tévedtem, mert egyrészt na-
gyobb a mindennapi  teher a vártnál, másrészt elképzelhetetlenül sok probléma fogado  .  
Üres kasszát, nagy hitelállományt, előnytelen szerződéses viszonyokat és kifi zetetlen 
számlák tömegét kaptam meg. A feladat, melyet a Képviselő-testüle  el együ   meg kell 
oldanunk, nem kevesebb mint az, hogy az önkormányzatot, városunkat megmentsük az 
adósságrendezéstől.  Nincs olyan jogszabály, sem szakkönyv, mely leírná, hogy mit kell 
tenni, és a legtapasztaltabb szakemberek sem tudnak biztos receptet,  ezért csak abban 
bízhatok, hogy amennyiben én és munkatársaim mindent megteszünk, ami tőlünk telik, 
akkor meg fogjuk találni azt az utat, amely a jó irányba visz bennünket. Időm jelentős 
részében sajnos még mindig a múlt hibáinak kijavításával foglalkozom. Vannak e hibák 

közö   közismertek, mint például a  138 db fa kivágása és máig  sztázatlan körülmények közö   való kiosztása. Sokak által 
ismertes az is, hogy az új óvoda és bölcsőde kivitelezése során olyan szabálytalanságok kerültek napvilágra, melyek jelentős 
anyagi veszteséget okoztak városunk számára.  Jelenleg még nem áll annyi információ a rendelkezésemre, hogy teljes körű és 
korrekt tájékoztatást tudjak adni a lakosság számára, de azt biztosan ígérem, hogy ez meg fog történni, amint a vizsgálatok 
lezárulnak. Hiszem azt, hogy  sztességes és becsületes munkával elindulhat a fejlődés Tiszacsegén. Sőt, azt is ki merem jelen-
teni, hogy bizonyos területeken már elértünk eredményeket . Elsődleges feladatomnak tekinte  em és ezért személyesen is 
közreműködtem a strandunk üzemeltetési feltételeinek javításában. Sikerült megoldani az algásodás problémáját és így már 
hónapok óta  szta víz fogadja a fürdőzőket. Célom, hogy egész évben nyitva legyen a strandunk, bővítve ezzel az idegenfor-
galmi  szezont. A Kommunális Szolgáltató Szevezetnél is azonnal beavatkozásra volt szükség. A szakmai vezetés hiányosságait 
Bagdi Sándor alpolgármester segítségével és közreműködésével sikerült megoldani. Az i  honi teendők melle   igyekszem min-
den szakmai és ünnepi meghívásnak eleget tenni, hogy Tiszacsege érdekeit képviseljem és segítőket találjak. Örömmel mond-
hatom, hogy nagyon sokan szere  k városunkat.
Ezentúl havonta tájékoztatni fogom a lakosságot az önkormányzat munkájáról.

KÍVÁNOK ÖNÖKNEK ÖRÖMÖKBEN GAZDAG KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS NAGYON-NAGYON BOLDOG ÚJ ÉVET.

Szilágyi Sándor polgármester

Változások, személycserék az Önkormányzatnál.
A 2011. április 13-ai képviselő-testüle   ülésen bejelnte  e lemondását Jónás Sándor és Nagy Miklós. A vezetés nélkül maradt 
önkormányzatnál Losonczi János ve  e át a napi működéshez szükséges feladatok ellátását, a település irányítását. A megüre-
sede   képviselői székbe - sorrendben - Derzsényi János került. A 2011. július 10-én tarto   időközi polgármester választás ered-
ménye alapján a polgármester Szilágyi Sándor le  . Az alakuló ülésen alpolgármestenek Dr. Gadóczi Istvánt és Bagdi Sándort 
választo  ák meg. Dr. Gadóczi István a Közpon   Orvosi Ügyelet vezetői feladatok ellátására kapo   megbízást, ezért lemondo   
alpolgármesteri  sztségéről. 2011. júliusától a jegyzői feladatokat ismét Füzesiné Nagy Zita látja el.

Tiszacsege Város Önkormányzata:

Szilágyi Sándor  polgármester
Bagdi Sándor  alpolgármester
Füzesiné Nagy Zita jegyző
Dr. Gadóczi István képviselő
Derzsényi János  képviselő
Losonczi János  képviselő Pénzügyi- és Ügyrendi Bizo  ság elnöke
Simon Albert  képviselő
Tóth Imre  képviselő  Szociális- és Egészségügyi Bizo  ság elnöke

Polgármesteri Hivatal
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Indul a startmunka program 
Tiszacsegén 

2011. őszén a Belügyminisztérium által meghirdete   köz-
foglalkozatási mintaprogram keretében pályázatot nyert 
Tiszacsege Városa, mint a Balmazújvárosi Kistérségi Társu-
lás egyik halmozo  an hátrányos települése, dr. Tiba István 
Balmazújváros polgármesterének, országgyűlési képviselőnek 
köszönhetően. A startmunka program keretében a következő 
két pályázat nyert 100%-os állami támogato  ságot:   Tiszac-
sege belvíz elevezető rendszerének rendbetétele, illetve a 
mezőgazdasági projekt. A projektek nyolc órás közfoglalkoz-
tatást tartalmaznak, a Belügyminisztérium biztosítja a közfo-
glalkoztatási garantált bért, és az ahhoz kapcsolódó járuléko-
kat, valamint a közvetlen költségeket (eszköz, anyagbeszerzés 
stb.). Tiszacsege Város polgármesterének, Szilágyi Sándor-
nak a legfőbb célja, hogy az alacsony iskolai végze  ségűek 
munkaerő piacra történő bevezetése megvalósuljon. Így a 
munkaerejüket és a tudásukat hasznosítani nem tudók a ne-
hézségek áthidalására juthatnak a közfoglalkoztatás során, 
munkabérhez segély helye  . Tehát a közfoglalkoztatás nem 
cél, hanem elsődleges eszköz a munkaerőpiacra történő belé-
péshez. A közel  zennégy hónapos közfoglalkoztatás kere-
tében összesen 195 főnek biztosítunk munkát, különböző 
ütemben, a szezonális munkaigényhez igazítva. A program 
időtartama 2011. novemberétől 2012. december 31-ig tart.
 
A projektek rövid bemutatása: 
Tiszacsege belvíz elevezető rendszerének rendbetétele
A belvízelvezető rendszer rendbetételét indokolja az utóbbi 
évek csapadékosabbá válása és a Tisza közelségéből adódó 
magas talajvízszint. A város több területén tapasztalható, 
hogy a műtárgyak sérülése mia   a csapadék és belvíz elveze-
tés nem biztosíto  , ezért szükséges ezek javítása, cseréje. 

Ezen projekt keretében csapadékvíz elvezető rendszerünket 
felújítanánk, megoldva az évek óta nagy problémát okozó 
belvízelvezetést. A program 2011. november 15-ével indult, 
Bagdi Sándor alpolgármester irányításával, aki nagy szakérte-

lemmel és tapasztala  al veze   a 75 főből álló közfoglalkoz-
tato  ak csoportját. Feladatuk a földmedrű árkok rendbeté-
tele kézi munkavégzéssel, gaztalanítás, iszapkiemelés, fenék 

és rézsű kialakítása, átereszek ki  sz  tása. 2012. év végére bí-
zunk abban, hogy e program keretében megvalósuló közcélú 
foglalkoztatás valóban egy működő belvízelvezető rendszert 
eredményez.
Mezőgazdasági projekt
A mezőgazdasági projekt első szakaszában az önkormány-
za   erdők  sz  tását, aljnövényzetének kitakarítását, illetve 
2,1 hektár sarjerdő felújítását tervezzük. Az önkormányzat 
tulajdonában parlagon lévő földterületekből, művelés alá 
vonunk 4,1 hektárt. Elsősorban zöldségkultúrák termeszté-
sét tervezzük ezekre a területekre. Egy 300 m2-es növényház 
telepítésével biztosítjuk a kiültetendő palánták mennyiségét. 
A növényház melle   lévő kb. 2000 m2-es területet is haszno-
sítani szeretnénk, ezzel is munkát adva a közfoglalkoztatot-
taknak. Az alábbi konyhaker   növények termesztését tervez-
zük a közeljövőben: uborka, burgonya, paradicsom, paprika, 
csemegekukorica, nyári káposzta, hagyma, karalábé, zöldbab, 
borsó, répa, petrezselyem és száraz bab. A növények ápolá-
sa, gaztalanítása és a betakarítás egészen késő őszig munkát 
biztosít. Az őszi időszak végén pedig megkezdenénk a téli 
primőrök (retek, saláta, újhagyma) termesztését. A megter-
melt zöldségeket az intézmények konyhája (iskola, óvoda) ven-
né át, így biztosítva a vitaminokban gazdag reformétkeztetést 
a gyermekek és az idősek számára. Későbbiekben további 
területek bevonásával egy kisebb gyümölcsöst hoznánk lé-
tre, ahová gyümölcsfa oltványokat vásárolnánk almát, körtét, 
cseresznyét, meggyet, birsalmát és kajszibarackot. A kertésze-
tre, mint tangazdaságra is lehetne tekinteni, ahol az iskolások 
tanulmányozhatnák a növénytermesztést egy-egy óra keretén 
belül, az óvodások pedig megismerhetnék az egyes zöldség-
kultúrákat és gyakorolhatnák a termésfelismerést. 

A programba bevont résztvevők a munkatapasztalatukat saját 
háztartásuk, gazdaságuk, kertjük művelésében is haszno-
síthatják. Célunk, hogy ado  ságainkra építve létrehozzunk 
egy olyan gazdaságot, amely az önkormányza   intézmények 
(iskola, óvoda) számára szükséges zöldséget megtermeli.                                                                            

A projektekre elnyert támogatás összege: 188.062.688 Ft

Füzesiné Nagy Zita jegyző                                                                       
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Polgárőrség, – megyei küldö  gyűlés 
Tiszacsegén

Talán feltűnt Olvasóinknak, hogy városunk Művelődési Háza 
elő  , november 26-án, jelentős számú Polgárőr gépkocsi par-
kolt. Ennek a szokatlan jelenségnek egyszerű, de tényszerű 
magyarázata, hogy településünkön rendezte meg a    Hajdú–
Bihar megyei Polgárőr Szövetség, évzáró-évértékelő 
küldö  gyűlését. Ezen a meg  sztelő eseményen a megye 
polgárőr egyesületeinek küldö  ein kívül, a megyei vezetőség 
 sztségviselői is jelen voltak.  Városunk polgármesterének, 

Szilágyi Sándornak és Tóth A   la megyei polgárőr elnöknek 
köszönhetően, meg  sztelte rendezvényünket, Dr. Túrós          
András az Országos Polgárőr Szövetség elnöke, Dr. Hatala 
József rendőr altábornagy, országos rendőr főkapitány, Dr. 
Fekete Csaba rendőr dandártábornok, Hajdú-Bihar megye 
főkapitánya, Rácz Róbert megyei kormánybiztos, Bodó Sándor 
a megyei közgyűlés elnöke. Képviselte  ék magukat a 
társszervek, önkormányza   vezetők, a rendvédelem, a 
Rendőrség és az igazságszolgáltatás vezető munkatársai és a 
romániai testvérvárosok polgármesterei is. 
A hivatalos programot Szilágyi Sándor, Tiszacsege pol-

gármesterének, a Tiszacsegei Polgárőr Közhasznú Egyesület 
elnökének köszöntője nyito  a meg. Beszédében örömét fe-
jezte ki, hogy mind az országos vezetők, mind a polgárőr kül-
dö  ek eljö  ek a megye e távoli településére, jelezve ezzel 
azt, hogy Tiszacsege városa nem elszigetelt, nem peremvidék, 
hanem fi gyelemre és segítségre érdemes kisváros. 
Ezt követően Tóth A   la, a megyei polgárőr szövetség elnöke, 

beszámolt a 2011. év polgárőr munkájáról. Elmondta, hogy a 
megye polgárőrei példaadóan, önkéntesen, szabadidejüket 
feláldozva végzik tevékenységüket. Ennek köszönhetően csök-
kent a közlekedési balesetek, a rablások, az életellenes cselek-
mények száma. Ezt erősíte  e meg Dr. Fekete Csaba megyei 
rendőr főkapitány is, aki számszerű adatokkal támaszto  a alá 

az elhangzo  akat. Ezután Bodó Sándor, a megyei közgyűlés 
elnöke, az önkormányzatok feladatait és elköteleze  sé-
gét ismerte  e a bűnmegelőző munkában. Dr. Túrós András 
az OPSZ elnöke, felszólalásában beszélt az azóta elfoga-
do   új polgárőr törvényről. Kiemelte, hogy a polgárőrség 
köztestüle  é válik, több felada  al, nagyobb fi nanszírozás-
sal. Új, egységes formaruha készül, és csak a Rendőrséggel 
megállapodást kötö  , OPSZ tagsággal rendelkező szervezet 
végezhet közbiztonsági tevékenységet. E  ől, várhatóan 
egységes és egyértelmű lesz a civil bűnmegelőzés. 
Dr. Hatala József országos rendőr főkapitány hazatérőnek 

nevezte magát. Hazatért a polgárőrök népes táborába, ahon-
nan nemrég miniszteri felkérésre távozo  , a rendőrség élére. 
Azonosul és együ   érez  a polgárőrökkel, és ennek szelle-
mében számít a polgárőrök segítségére és minden támoga-
tást megad a közös rendfenntartó munkához. A beszédek 
elhangzása után, a küldö  gyűlés hivatalos része, az egyebek 
napirendi pon  al ért véget.  A küldö  gyűlés, a találkozásról, 
a bará   beszélgetésről és a szórakozásról is szól.  Ezt szolgál-

ta Simon Linda opere   előadása, Visztra Alexandra 5. oszt. 
tanuló mesemondása, a Tiszacsegei Hagyományőrző Néptánc 
Egyesület táncprodukciója és a közismert humorista Ayala 
rövid, szórakoztató műsora.A műsor után, a küldö  gyűlés 
kötetlen beszélgetéssel, és a házigazda rendezők, valamint 
támogatóik jóvoltából, ebéddel ért véget. Úgy gondolom, 
hogy nagy meg  szteltetés és kihívás volt o  hont adni e me-
gyei rendezvénynek. A visszajelzések pedig azt mutatják, hogy 
Tiszacsege városa, minden segítőjével együ   megfelelt e ki-
hívásnak. 
Köszönet minden közreműködőnek, valamint a rendezvény 
biztosításában részt ve  , Czékus Antal, Lévai István, Lévai 
Vilibald, Simon Imre és Szabó Géza csegei polgárőröknek.
A rendezvény költségeit a Hajdú-Bihar megyei Polgárőr Szövetség 
fedezte

Simon Albert
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Hírek az iskolából                   
Visszatekintő az új tanév kezdetéig         

Örömmel osztjuk meg iskolánk híreit a kedves olvasókkal, 
az újra megjelenő újságban. Ezú  al a 2011/12-es tanév ed-
dig történt fontosabb eseményeiről, illetve decemberig tartó 
terveinkről olvashatnak.  Alig történt meg a tanévnyitó, a 
tanulás melle   kezdetét ve  e a számtalan program, 
szabadidős tevékenység.                                                                             
Tanévnyitó horgászverseny 

Szeptember 14-én a Diákönkormányzat horgászversenyt 
hirdete  , a horgászatot kedvelő tanulók számára. A rendez-
vény színhelye a  szacsegei strand tava.  A helyeze  ek oklevé-
llel és tárgyjutalmakkal térhe  ek haza. A verseny sikerét nem 
csak a nagyszámú érdeklődő, hanem a csodálatos idő is biz-
tosíto  a. 
        

Papírgyűjtés
Szeptember 20-án hagyományaink szerint őszi papírgyűjtést 
tarto  unk. Ezú  al  is bizonyíto  ák gyerekek, segítő szülők, 
hogy környezetünk rendje,  sztasága, a hulladékgyűjtés 
mindnyájunk számára fontos. A jó hangulatú, szorgos munkát 
a fotó bizonyítja. A papírgyűjtés melle   idén is bekapcsolód-
tak diákjaink különböző gyűjtési akciókba. Ilyen módon most 
is szorgalmasan gyűjtjük a műanyag kupakokat, az alu italos 
dobozokat és a használt elemeket.

Tiszai túra a katasztrófavédelem jegyében 
Tévedés ne essék, szerencsére semmiféle katasztrófahelyzet 
nem volt Tiszacsegén, csak a hagyományos őszi  szai túra 
az iskolások számára!            A szó hallatán mindenki va-
lami rosszra gondol, de biztosíthatom az olvasókat, hogy ez 

a nap a résztvevők számára élményteli és hasznos volt. Ezút-
tal ismereteinket a természe   katasztrófákról bővíte  ük, 
melyek sokfélék lehetnek, napjainkban igen gyakoriak.                                                                               
Először a Polgári Védelem szakemberei előadást tarto  ak a 
felső tagozatosok számára, majd a gázálarccal és használa-
tával ismerkedtek meg a gyerekek. Ezután indult a túra.                                                                                      
 A megszoko   módon az alsósok egyenesen a Tisza felé 
ve  ék az irányt, és útközben feladatokat oldo  ak meg. A 
felsősök a Hatajon keresztül érkeztek a Tiszához, több állomá-
son kelle   bizonyítaniuk   felkészültségüket. A Tiszához érve 
„ellenőrzés” következe  : téma a gázálarc. Mi is lehete   más 
a jutalom, mint valódi gázálarc a jól válaszoló gyerekeknek!                                    
A napot értékeléssel zártuk, hasznosnak, érdekesnek tartjuk. 
A tudás nem csak könyvek fölö   görnyedve szerezhető meg, 
kiegészíthető ilyen formában is.     Hiszen a katona sem a harc-
téren kezdi a fegyverforgatást, hanem elő  e sokszor gyakorla-
tozik.  A túrán végrehajto   feladatok is ilyenek voltak, gondol-
ataiban mindenki vi   magával valami hasznosat. A szép idő, 
az őszi táj szépsége emelte e nap sikerességét.

Szeptember 30-án, az Országos Diáksport Szövetség kezde-
ményezéséhez csatlakozva, játékos feladatokkal töltö  ünk 
el egy délutánt a sport jegyében. Kerékpártúra zárta a na-

pot, megkezdődö   a „Tekerj velünk” kerékpártúra-sorozat. 
Segítője a Polgárőrség volt.

Aradi vértanúk napja     
Hagyományosan osztálykeretben emlékeztünk meg a szabad-
ságharc 13 tábornokáról, akik a magyar szabadságért áldozták 
életüket 1849-ben. 
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Pályaválasztási szülői értekezlet
Október 28-án ismét megtarto  uk a nyolcadikosok pály-
aválasztását elősegítő összevont szülői értekezletet. Közel  z 
középiskola fogadta el iskolánk meghívását, hogy tájékoztassa a 
szülőket, tanulókat az iskolájukba való felvételről.

Emlékezés 1956-ra
Ünnepi megemlékezést tarto  unk a magyar forradalom 55. év-
fordulója alkalmából. Felidéztünk egy eseménysorozatot, amely 
annyiféle, ahány ember megélte, alig megfogható. Nekem im-
már sokadik alkalommal adódo   a feladat: ünnepi beszédet tar-
tani felső tagozatos tanulóink számára. Gyerekekhez szólva az 
akkori gyerekek életén keresztül lehet. Ezért mostani megem-
lékezésünkben is ezt próbáltam kiemelni. Egy nyolc éves kis-
lányról szóló történetet különösen nagy fi gyelemmel köve  ek.                                                          

„Látni és látszani”

A fen   címmel tartjuk meg évente – az őszi ködös, rossz 
idő beállta elő  - fi gyelemfelhívó jelleggel ezt a programot. 
A rendőrök ellenőrzik az iskolába kerékpárral érkező 
gyerekek kerékpárjainak állapotát. Idén is sok kerékpáron találtak 
hiányosságot! Ezúton kérjük a szülőket, akiknek gyermeke 
kerékpárral közlekedik, a hiányosságokat pótolják, gyermekük 
biztonsága érdekében!   

 „Zöld szemüveg” és madárbarát program
Ebben a tanévben is folytatjuk a „zöld szemüveg” és a madár-
barát iskolai programot, tanulóink környeze  udatos nevelése 
céljából. Novemberben az osztályok madáretetőket készíte  ek, 
azokat az iskola udvarán elhelyezték. A madarak eleséghez ju-
tását segíte  ék a tél beálltával. A fog- és testápolás nem csak 
novemberben fontos, de hagyományosan iskolánkban ebben a 
hónapban kerülnek megrendezésre az ilyen témájú vetélkedők. 
Így történt az idén is, alsós, 5.-6. és 7.-8. osztályoknak más-más 
feladatokkal.      

Szülők klubja
A gyerekek és szülők által kitöltö   elégede  ségi kérdőívek 
alapján arra az elhatározásra juto  unk, hogy a kapcsolatunk 
bővítése és mélyítése céljából lehetőséget keresünk szülő és 
pedagógus találkozókra. Így indíto  uk el minden hónap utolsó 
csütörtökjén a délutáni beszélgetésünket, együ  gondolkodá-
sunkat a szülőkkel. Az éves programunkból eddig két alkalom-
mal nyílt már lehetőség a szülői házzal való szorosabb kapcsolat-
tartásra.

Magyar Tudomány Napja
E jeles nap alkalmából iskolánk tanulói make  -készítő verseny-
en tervezhe  ék meg városunk arculatát  „ Tiszacsege 2111-ben” 
címmel.
Ötletes alkotások szüle  ek, melyekből kiállítást rendeztünk.

Nyílt napok
November 14- én és 16-án ismét lehetőséget biztosíto  unk a 
szülőknek, arra hogy betekintsenek az iskolai munkába. Az alsó 
tagozaton az első két órán, a felső tagozaton bármely két órán 
részt vehe  ek a szülők.

Mikulás
December 6-án  ismét ellátogato   iskolánkba a Mikulás. Alsó és 
felsőseink izgato  an várták, mi is lesz a csomagban?  kérdezget-
ték egymástól a „kicsik”. Rajzzal, verssel várták termeikben alsós 
diákjaink, hogy kiossza számukra a várva várt csomagot. Felsős 
diákjaink osztályszinten készültek erre a délutánra.
December 7. – Nevelési értekezlet
A tanulók számára ajándék volt ez a nap, a pedagógusok 
számára szakmai továbbképzés. 
Igaz, hogy a 2011/2012-es tanévből még néhány hónap telt 
el, de a felsoroltak is bizonyítják, hogy nem eseménytelen ez a 
tanév sem.
        
Vassné Szucskó Margit

   

Aktuális információk
Tájékoztatásul közöljük a téli szünet időpontját: 
2011. december 22. (csütörtök) – 2012. január 02. 
(hé  ő)

A szünet elő    utolsó tanítási nap 2011. december 
21. (szerda); a szünet utáni első tanítási nap 2012. 
január 03. (kedd).

Településünk minden lakosának kívánok, magam és 
az iskola dolgozóinak nevében, békés ünnepeket, és 
boldog, eredményes újévet!
        
 Tóth Imre igazgató 



2011. december8 CSEGEI KÖRKÉP

Új ovi, Új lehetőségek!
Majd egy év telt el, az utolsó Csegei Körkép megjelente 
óta, melyben havi rendszerességgel tájékoztatást adtunk 
az óvoda és a bölcsőde mindennapjairól, (izgis) program-
jairól. Bőven van hát mit megosztanunk olvasóinkkal. 
Mint a cím is mutatja, egyre inkább érezzük magunkénak 
az új épületet és egyre több, általa nyújto   új lehetőséget 
aknázzuk ki. Az első pillantásra talán eltúlzo  nak tűnő 
belmagasság a csoportszobákban, arra késztete   bennün-
ket, hogy ne hagyjuk kihasználatlanul a teret, és galériával 
bővítsük, díszítsük, gazdagítsuk gyerekeink „játszó tere-
it”.  A  VACKOR ALAPÍTVÁNY segítsége és az ÓVODABÁL 
bevétele te  e lehetővé, hogy már négy csoportszobánk-
ban ve  ék birtokukba a gyerekek „az emeletet”. Igazán 
hálásak vagyunk azon  szacsegei gazdáknak, akik 
tavasszal „földmegmozgató” kitartásukkal segíte  ék 
szánkódombunk és udvari nagyszínpadunk elkészülését, 
ahol az óvodai évzáró ünnepségek egy része, valamint a 
BÓBITA-HÉT programjainak zöme zajlo  . Köszönet érte. 
Hagyománnyá vált BÓBITA-HETÜNKET az Európai Unió 
színeiben (országaiban) töltö  ük. OVIMPIÁT rendeztünk, 
meglátoga  uk a Tisza-tavi tanösvényt, kézműves napot 
tarto  unk, elbúcsúzta  uk az iskolába indulókat, és átad-
tuk az Önzetlenségi-díjat, melyet idén dr. Gadóczi István-
nak ítéltek  oda a szülők. Joggal, hiszen az ő önzetlensége 
te  e lehetővé, hogy a tornaterem megfi gyelőtükre betöl-
thesse végre erede   funkcióját és a bölcsőde gondozási 
feladataiban nagy segítséget nyújtó eszközök beszerzésre 
kerülhe  ek. 
A bölcsi és az ovi egy épületben való elhelyezése is ren-
geteg lehetőséget rejte   magában. Szorosabbra tud-
tuk fonni azokat a szálakat, melyek megkönnyí  k a 
gyerekek bölcsödéből óvodába való átkerülését. A közös 
programok megismerte  k a kicsikkel mind az épül-
etet, mind az o   dolgozó embereket. Épp e célból kidol-
gozo   „jó gyakorlatunk” a VÁLTÁS(ka) remekül működik. Intézményünk a kistérségben elsőként előminősíte   referencia 
intézményként pályázatot nyújto   be a TÁMOP 3.1.7. „Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészí-
tése” című pályáza   felhívásra. Az igényelt pályáza   összeg 3 millió forint, melyet továbbképzésekre és eszközfejlesztésre 
fordíthat az óvoda. A referencia-intézményi előminősítést 2010-ben szerezte meg intézményünk, és a pályáza   forrás segít-
ségével megmére  etjük magunkat a végső szakmai minősítésen. A referencia intézményként feladatunk lesz, hogy térségi, 
kistérségi és regionális szinten, saját referencia területükön „Jó gyakorlatainkat” felkínáljuk, változatos kínála   rendszert bi-
ztosítsunk az intézménylátogatásra, hospitálásra, az adap  v tanulás, az önfejlesztő gyakorlat megismertetésére és elterjesz-
tésére. Számunkra kihívást jelent ez a feladat, szakmailag felkészültnek érezzük magunkat a minősítésre. Augusztusban az 
óvodaberuházás keretén belül elkészült sószobánk, melynek előnyeit leírnunk lehetetlen. Pozi  v pulmonológiai hatása melle   
lehetővé teszi, hogy a gyerekek egyéni fejlesztése, ha lehet, még egészségesebb környezetben történjék. Sótéglák, párolog-
tatók segí  k a náthás, asztmás, allergiás gyerekek légzését, gyógyulását.
A Probitas szervezésében 2010 őszén „dajkaiskola” indult, melynek gyakorla   helyét óvodánk biztosíto  a. Ennek zárásaként 
ugyani   2011. 02.07.-én 6  szacsegei és 4 egyeki „tanuló” sikeres dajkavizsgát te  . Felkészítőjük Kó  né Losonczi Zsuzsanna 
volt. Gratulálunk! 
A VACKOR anyagi támogatása te  e lehetővé azt a felejthetetlen élményt, amit Muzsikás Péter látogatása ado  . Kiváló, szín-
vonalas, sokoldalú, magával ragadó zeneművész ő, akit visszavárunk.
Tovább folytatjuk „Zöld Napjaink” kiemelten való ünneplését, a környezetvédelem tudatossá tételét. Jó példa erre a par-
kolónkban elhelyeze   szelek  v sziget, és a nemrégiben megtörtént udvarrendezés és faültetés.
Ahhoz, hogy gyermekeink számára biztosítani tudjuk e sokfajta, színes és egészséges mindennapokat a színvonalas szakmai 
munka melle   az épület adta lehetőségek is segítségünkre vannak.

Városi Óvoda és Bölcsőde

Baba-Mama Klub a Napsugár Bölcsödében.

2010-ben a Gyermekjólé   Szolgála  al közösen szerveztük 
a kisgyermekes anyukák és minden érdeklődő számára 
a Baba-Mama klubot. A rendezvény sikerén felbuzdulva, 
úgy gondoltuk, hogy mi, bölcsődei dolgozók lá  uk ennek a 
szülőkkel való kapcsola  artási formának a szükségességét, 
ezért döntö  ünk úgy, hogy újraindítjuk a klubfoglalkozá-
sokat. Ezen alkalmakkor lehetőséget biztosítunk a kis-
gyermekes szülők kikapcsolódására gyermekükkel együ   
játszásra, hasznos gyermeknevelési tanácsokkal látjuk el 
őket, tapasztalatcsere lehetőségét kínáljuk más szülőkkel, 
szakemberekkel való kötetlen beszélgetés formájában 
új információk megszerzését biztosítjuk. Az első Baba-
Mama klub 2011.11.23-án megrendezésre a Napsugár 
Bölcsődében. A témaválasztásnál fi gyelembe vesszük a 
szülők kérdéseit, igényeit, javaslatait.
Ajánlo   témáink:
• Egészségmegőrzés, betegség megelőzés
• Ötletadás, prak  kák advent havában Karácsonyra
• Játék, mint fő tevékenysége a gyermeknek
• Dachosszak nehézségei, segítségnyújtás
• Anya-gyermek kapcsolta
• Helyes étkezési szokások kialakítása, stb.
A foglalkozás családias légkörben, havi 1 alkalommal 
kerül megrendezésre. Az időpontokról tájékozódhatnak a 
bölcsödében, kihelyeze   plakátjainkon illetve a 373-070-
es telefonszámon.
Szerete  el várunk minden várandós kismamát, kisgyerme-
ket nevelő szülőt.
A részvétel ingyenes.     

Kormos Józsefné
intézmény egység vezető
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A falugazdász tájékoztatója 
november- december hónapban

Köszöntöm a hozzám forduló, és e sorokat olvasó ügyfeleimet 
egyaránt, a Csegei Körkép újbóli életre kelése alkalmából. 
Ezúton tájékoztatom az ügyfeleket, hogy ügyfélfogadási 
helyem, ahol segítséget nyújthatok a hozzám fordulóknak 
a városi könyvtár épületének első emeletére költözö  . 
I   immár méltó körülmények közt tudom a he   szokásos 
ügyfélfogadást lebonyolítani. Az idei évből hátra levő időszakot 
érintően szeretném néhány aktuális tennivalóra, határidőre 
felhívni a fi gyelmet. Az agrár-környezetgazdálkodásban 
résztvevők számára köteleze  ség, hogy a kötelezően (papír 
alapon) vezetendő gazdálkodási napló kivonatát a megfelelő 
formában, elektronikus úton fel kell tölteni, azaz be kell adni. 
Ezt az általános nyomtatványkitöltő használatával tehe  k 
meg, ahová az h  p://mgszh.gov.hu oldalról be kell tölteni a 
gazdálkodási napló feltöltés 2-es verzióját, amelyet aztán a 
saját ügyfélkapun keresztül lehet beküldeni a megfelelő hely-
re.  Az ügyfélkapu értesítési tárhelye hivatalos visszaigazolást 
küld a beküldésről, melyet érdemes kinyomtatni, és eltenni, 
mert esetleges ellenőrzéskor kérhe   az ellenőr. A feltöltés 
határideje november 30-a, a be nem küldö   gazdálkodási 
naplóért pedig az ado   évi akg kifi zetés 30 %-ának megvoná-
sa jár szankcióként. Ez a feltöltendő gazdálkodási napló, 
csak kivonatos, nem minden adatot tartalmaz a kötelezően 
töltendőhöz képest, pl. nincs benne  a művele   napló.  
Természetesen a kötelezően vezetendő forma a bővebb, min-
dent tartalmazó, az AKG rendelet mellékletét képező változat. 
Nem kell ilyen elektronikus formában a gazdálkodási naplót 
beküldenie a „sima” támogatást felvevőknek, a Natura 2000, 
valamint a KAT (kedvezőtlen ado  ságú területek támogatása) 
támogatást igénylőknek. Papír alapon azonban továbbra is 
vezetni kell, esetleges ellenőrzéskor pedig be kell mutatni!
További köteleze  ség –immár mindenki számára, mert 
Tiszacsege teljes területe nitrát érzékeny - az elmúlt 
gazdálkodási évre szóló nitrát jelentés megküldése az MGSZH 
Növény-, és Talajvédelemi Igazgatósága felé. Ez a jelentés 
szintén elektronikus úton az általános nyomtatványkitöltő 
használatával tehető meg szintén ügyfélkapun keresz-
tül. Mindkét fent említe   kötelező jelentés időszaka az 
elmúlt gazdálkodási év, tehát a 2010. szeptemberétől 2011. 
szeptemberéig tartó időszak. A falugazdász ügyfélfogadása 
a szoko   rend szerint csütörtökönként 10 és 12 óra közö   
van, melyen várom a mezőgazdasági termelőket, hogy prob-
lémájukra megoldást találjunk. Amennyiben a fen   feladato-
kat elvégeztük, ez évben már csak az van hátra, hogy a még 
kifi zetetlen támogatási összegeket várjuk, amelyek folyósítása 
az ígéretek szerint szokásosan decemberben elkezdődik. Az 
eljövendő új évben ezennel kívánok minden mezőgazdasági 
termelő számára eredményes, kedvező időjárású, jó évet, 
sok termést, bő állatszaporulatot, jó vevőket,  az elvégzendő 
mezőgazdasági munkákhoz pedig erőt, kitartást!

Horváthné Bartal Ágnes 
falugazdász

A Balmazújvárosi Kistérség 
Humán Szolgáltató Központ

 szacsegei telephelyének 
szociális szolgáltatásai

Tisztelt Lakosság!
A híresztelésekkel ellentétben szeretnék megnyugtatni 
minden Kedves Elláto  unkat és leendő elláto  unkat, 
hogy a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Köz-
pont  szacsegei telephelye nem szűnik meg. Továbbra is 
szakképze   gondozónőkkel és magas színvonalú szolgál-
tatásainkkal állunk rendelkezésükre.
Szolgáltatásaink a következőek:
Étkeztetés
Az ellátást igénybe vehe   az az időskorú, csökkent 
munkaképességű, munkaképtelen személy, aki kora és 
egészségi állapota mia   a napi egyszeri meleg étkezésről 
más módon nem tud gondoskodni.
Igénybevétele: saját szállítással; vagy orvosi javaslatra az 
intézmény biztosítja a szállítást.
Térítési díj: saját jövedelemtől függ: 
0Ft - 42.749Ft - ig             285Ft + szállítás
42.750Ft – 85.499Ft – ig 330Ft + szállítás
85.500Ft fölö                    390Ft + szállítás
Házi segítségnyújtás
Olyan gondozási forma, amely során szakképze   gon-
dozó nyújt gondozást, segítséget az elláto   lakásában, 
lakókörnyezetében. Orvos előírása szerint alapvető 
gondozási, ápolási feladatok ellátása; segítségnyújtás a 
higiénia megtartásában, takarítás, mosás, bevásárlás; 
gyógyszer felíratása, kiváltása; ügyintézés, stb.
Térítési díj: saját jövedelemtől függ:
0Ft – 42.749Ft – ig   0Ft
42.500Ft – tól           15Ft - 300Ft-ig
Az intézmény szakelláto  sága 100%-os, ami azt jelen  , 
hogy gondozónőink mindegyike szociális gondozó és 
ápoló végze  séggel rendelkezik.
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
A saját o  honukban élő, de egészségi állapotuk és 
szociális helyzetük mia   rászoruló személyek (65 éven 
felül) lakásában segélyhívó nyomógombos készüléket 
helyezünk el, melynek megnyomásával, szükség esetén 
bármikor segítséget tud hívni az ellátásban részesülő.  A 
készülék hatótávolsága 50 méter, ezért, ha az udvaron 
történik valamilyen baleset, a karon lévő ütés- és vízálló 
karórával akkor is lehet segítséget hívni. A telefonos 
ügyelet napi 24 órában működik, tehát éjszaka is. 
Térítési díj: 25Ft / nap. Érdeklődni személyesen a 
következő címen lehet: Tiszacsege, Tompa utca 1. szám 
ala   vagy telefonon 373-136 telefonszámon. 
Elláto  jainknak és hozzátartozóiknak szeretném meg-
köszönni, hogy továbbra is meg  sztelték bizalmukkal 
intézményünket. 
Ezúton szeretnék munkatársaim nevében is békés, nyu-
godt adven   készülődést és Kellemes Karácsonyi Ünne-
peket kívánni!
                                                                                                    

 Rózsa Marianna alapszolgáltatás-vezető
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„Az angyal pedig ezt mondta nekik: „Ne 
féljetek, mert íme, hirdetek nektek nagy 
örömet, amely az egész nép öröme lesz: 
Üdvözítő születe   ma nektek, aki az Úr 
Krisztus, a Dávid városában.
”(Lukács evangéliuma 2, 10-12)”

Karácsonyt Ünneplő Kedves 
Testvéreim!

Karácsony ünnepén Jézus születé-
sét, Isten Fiának emberré lételét ün-
nepeljük. Jól tudjuk, hogy ezt az ün-
nepet különösen is nagy várakozás, 
nagy készülődés előzi meg évről-évre. 
Az ünnephez hozzátartozik a fény. Em-
lékeztet minket arra a nagy világosságra, 
amely Jézus születésének éjszakáján 
beragyogta a betlehemi mezőt, amikor 
angyali seregek jelentek meg. Az ün-
nephez hozzátartozik a  tokzatos aján-
dékozás. Ez emlékeztet minket arra, 
hogy a Mindenható Atya, aki a leg-
drágább ajándékkal úgy ajándékozta 
meg a világot, hogy egyszülö   Fiát adta. 
Jézus születésének az éjszakáján nagy 
fényesség közepe  e történik meg a 
mennyei kommunikáció. Mi ez a men-
nyei üzenet?
Először is bátorító szó Isten mennyei 
üzenete:
„Ne féljetek!”
A rendkívüli események sokféle re-
agálást váltanak ki az emberekből. 
Megijesz  k, félelemmel töl  k el az em-
ber szívét. Az ember azzal, hogy elhagy-

ta az Istent, azonnal találkozo   a félelem 
érzésével. Félni kezde  , félni 
teremtőjétől, az Istentől. A félelem 
kísérő jelensége az ember bűneset utá-
ni létmódjának és az ember alapérzései 
közé tartozik. 
Az ember érzi, hogy szüksége van arra, 
aki hatalmasabb, mint ő, aki erősebb, 
mint ő, szüksége van a segítségre életé-
nek minden szakaszában.
A Mindenható Isten gondoskodik arról, 
hogy megszüntesse félelmünket.
„Ne féljetek!”
Ami a betlehemi mezőn a mennyei 
követ által elhangzo   a pásztorokhoz, 
az érvényes ma is. A mai félelemmel telt 
világunkban is hangzik az Isten szava. Az 
Isten szava, amely megáll, amit kezdet-
ben megígért a bűnbe ese   embernek: 
„Ne féljetek!”
A mennyei világosság, a nagy fény 
nem az ítélet tüzét jelen  , hanem a 
kegyelem, a szeretet fényét. Aztán 
örömet, nagy örömet hirdet a mennyei 
követ. A mennyei üzenet örömhír.
A boldog Isten boldogságot akar, Ő 
szeret és szeretet akar. Ő igaz és 
igazságot akar. Nem elvet, hanem 
magához ölel, nem kárhoztat, ha-
nem megbocsát. Az öröm nemcsak 
egy kiváltságos réteghez szól, hanem 
mindenkihez. A személyét elrejtő Isten 
nem személyválogató. Örömet hirdet. 
Figyeljünk a mennyből jövő üzenetre, 
hogy örömben legyen részünk.
Végül a mennyei üzenet reménységet 
ébreszt. Az üzenet hitelesítője és jele 

egy bepólyált kisgyermek. Ahogy egyik 
dicséretünk megfogalmazza: „Eljö   
már, akit a szent atyák vártak. A szent 
királyok, akit óhajto  ak. Kiről jövendőt 
próféták mondo  ak, Nyílván szólot-
tak.”(315. dicséret 4. verse)
Üdvözítő születe  , aki örök életre 
szóló lehetőséget ajándékoz. Ő az, aki 
megszabadítja az embert. Ő nem halált 
akar, hanem életet, örök életet. Üd-
vözít! Boldog, örökké tartó, dicsőséges 
életre szóló lehetőséget kínál. 
Dicsőséges jövőben részesít hit által. 
Amit a mi magyar nyelvünk így fordít 
le, hogy üdvözítő, az az erede   görög 
nyelvben egy gazdag jelentéstar-
talmú fogalom, ami azt is jelen  , hogy 
Szabadító! Ő az, aki megszabadítja né-
pét bűneiből. Ő Isten áldoza   Báránya, 
aki Magára ve  e, elhordozta és így el is 
ve  e a világ bűnét. Ő nem csak Üdvözítő 
és Szabadító, hanem Megtartó is.
Megtart a földi élet göröngyös útjain. 
Megtart, és arra hatalmaz fel minket, 
hogy legyünk örömüzenetének hírnökei 
és szeretetének megjelenítői.
Kedves Testvéreim!
Lássuk meg a világba lépe   
kisgyermekben azt az Istent, aki hitre 
szólít, reménységet ajándékoz, és a 
szeretet Lelkét adja ahhoz, hogy az Ő 
erejének részesei és áldásának közve  tői 
legyünk örömmel környezetünk, 
szere  eink javára, Istent dicsőítve.

Kormány László
ref. segédlelkész

Karácsonyi Gondolatok

Ingyenes Fürdőzési Lehetőség
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 246/2011.(XI. 30.) KT. számú határozata alapján tájékoztatja a 

Lakosságot, hogy az alábbi napokon:

2011. december 02-04-ig (péntek-vasárnap)
2011. december 09-11-ig (péntek-vasárnap)
2011. december 16-18-ig (péntek-vasárnap)

a Thermálfürdőben - az egyéb szolgáltatások igénybevételének kivételével – ingyenes fürdőzési lehetőséget biztosít minden 
 szacsegei lakos részére.

Kívánjuk töltsék kellemesen, családias légkörben ezt a pár napot.

Jó pihenést kívánva:
Szilágyi Sándor polgármester
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Nagyító ala  
Program előzetes
2011. december 18-án vasárnap 10.00 órától a Református tem-
plomban KARÁCSONYI HANGVERSENYT ad a Cantare Kórus. Min-
den érdeklődőt szerete  el várunk!

2011. december 5 - 20-ig a dr. Papp József Városi Könyvtárban 
a Fekete István Általános Iskolások grafi káiból és festményeiből  
készült kiállítás lesz megtekinthető a könyvtár nyitvatartási ideje 
ala  .  (hé  őtől-péntekig 8-12-ig 13-17-ig és szombaton: 8-12-ig. ) 

2011. december 23-án 15 órától az 1.b és 3.c osztályos tanulók 
várják a város lakóit a Művelődési Házban, a “Koldusének” című 
karácsonyi műsorra

Az Együ   az Értékeinkért Egyesület nevében szeretnék 
köszönetet mondani mindazoknak, akik adójuk 1 %-át 
egyesületünknek ajánlo  ák fel.

Rózsa Marianna   elnök

A Tiszacsegei Horgász és Természetvédelmi Egyesület 
köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik adójuk 1%-ával 
hozzájárultak céljaink megvalósításához. 
Továbbra is bízunk támogatásukban, adószámunk: 
19853150-1-09     

Simon Albert egyesüle   elnök

Hirdetési lehetőségek

Ha eladni, venni vagy cserélni kíván, a Csegei Körkép 
erre lehetőséget ad. Hirdetési felületünkön lakossági 
és közüle   apróhirdetések megjelentetését vállaljuk,
 szavanként 20 Ft, kiemeléssel(vastag, nagybetű) 25 Ft, 
keretezéssel plusz 150 Ft-os áron.
Hirdetésfelvétel:  a Dr. Papp József Városi Könyvtárban, 
nyitvatartási időben.

Tisztelt Olvasók!

Szerkesztőségünk szeretné feltérképezni a Csegei 
Körkép c. közéle   havilapra jelentkező igényeket. 
Kérjük a példányszám meghatározásához, jelezze felé-
nk a mellékelt kupon kitöltésével, kivágásával és eljut-
tatásával, ha továbbra is igényeli az újságot.
Az igénylő szelvényeket
a Dr. Papp József Városi Könyvtárban adhatják le.

----------------------------------------------------
név

Tiszacsege

-------------------------------------------------
út                szám

ala    lakos igényt tartok a Csegei Körkép havonta 
megjelenő közéle   lapra.

Megvásárolnám vagy kérem, 
címemre fi zetés ellenében elju  atni.

(a megfelelő aláhúzandó)               

(kivágandó)

Tájékoztatjuk a Tisztelt 
Utazőközönséget, 

hogy 2011. decenber 11-től (vasárnap) a Tiszacsege 
érintesével közlekedő autóbusz-járatok menetrend-

jében az alábbi módosítások lépnek életbe.

• új járat kölekedik a hetek első iskolai előadási 
napját megelőző munkaszüne   napokon 
Tiszacsegéről Debrecenbe 1740-kor

• új járat közlekedik iskolai előadási napokon 
Tiszacsegéről Tiszaújvárosba 610-kor, Tiszaújváros-
ból Tiszacsegére 1310-kor

• a hetek első iskolai előadási napját megelőző 
munkaszüne   napokon Tiszacsegéről 1542-kor 
Egerbe induló járat 1538-kor Tiszacsege Vasútál-
lomás megálóhelyen is megáll.

A járatokra bérlet (30 napos, havi) a Tiszakomisz K  . 
épületében (Fő u. 57.) vásárolható december 8-án és 
9-én 12.00-től 14.00-ig.

 Hajdú Volán Zrt.
 Debrecen



Pillanatképek az elmúlt év eseményeiről


