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Vissza Tiszacsegére!
Városunk immáron másod-

jára jelent otthont számom-
ra. Születésemtől számítva 
több mint 10 évet éltem itt. Az 
írás alapjait, a betűket Matkó 
Istvánné Sárika néni osztályá-
ba járva sajátíthattam el. Alsó 
tagozatos éveim után Polgá-
ron folytattam tanulmányai-
mat, majd az érettségi után a 
debreceni Kölcsey Ferenc Re-
formátus Tanítóképző Főiskolára jelentkeztem, ahol kom-
munikáció- és médiatudomány szakon szereztem diplomá-
mat. 

A Csegei Körkép első számának megjelenése alkalmat 
ad arra, hogy megköszönjem a város vezetésének az elő-
re megszavazott bizalmat. Szerkesztői feladatom ellátá-
sa nagy kihívást jelent számomra, de bízom benne, hogy 
a hozzám fűzött reményeket teljes mértékben meg tudom 
majd valósítani. Igyekszem legjobb tudásomat alkalmazva 
megfelelni a lakosság elvárásainak. 

Szabó Boglárka

Csegei Körkép

Kiadja: Tiszacsege Város Önkormányzata, 4066 
Tiszacsege Kossuth u. 5. 

megjelenik: havonta, 2400 példányban, ingyenesen
Felelős kiadó: Tiszacsege Város Önkormányzat Polgár-

mesteri Hivatala, 4066 Tiszacsege Kossuth u. 5.
Felelős szerkesztő: Szabó Boglárka
Szerkesztőség címe: Tiszacsegei Általános Művelő-

dési Központ Dr. Papp József Városi Könyvtár, 4066 
Tiszacsege Kossuth u. 3. Tel.: 52/ 373-137

Szerkesztőségi tagok: Bárdos Tiborné, Csernikné Nagy 
Krisztina, Dr. Fábián Ildikó, Fülöp Zoltán, Hajdu Bá-
lint, Ládi Jánosné, Nagy Miklós, Simon Albert, Tóth 
Jánosné, Dr. Vámosi Margit, Vassné Szucskó Margit

Nyomdai munkák: Pető Nyomda, 3400 Mezőkövesd, 
48-as Hősök u. 2. Felelős vezető: Pető György, Tel.: 49/ 
414-000

A szerkesztőség fotókat, kéziratokat nem őriz meg, nem küld 
vissza! Olvasóink közérdekű tartalommal rendelkező leveleit az 
újság lehetőségeihez mérten, igazítva közöljük. A lapban meg-

jelenő hirdetések tartalmáért nem vállalunk felelősséget!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Utazó-
közönséget, hogy 2009. decem-
ber 13-tól a Tiszacsege érintésé-
vel közlekedő autóbusz-járatok 
menetrendjében az alábbi mó-
dosítások lépnek életbe: 
• új járat közlekedik naponta Tiszacsege-Polgár viszonylat-

ban 4.15 órakor,
• új járat közlekedik naponta Polgár-Tiszacsege viszonylat-

ban 5.17 órakor,
• új járat közlekedik a hetek első iskolai előadási napját 

megelőző munkaszüneti napokon Tiszacsege-Eger vi-
szonylatban 15.45 órakor.

       Hajdú  Volán Zrt.      Debrecen 

Ügyelet:

Központi 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 
Hétfőn és szerdán 12 órától 16 óráig, 
kedden, csütörtökön és pénteken 8 órától 12 óráig 
rendel. 
Tel.: 52/373-342, 20/801-97-00

Dr. Kolozsvári lászló, háziorvos 
Hétfőn, szerdán és pénteken 8 órától 12 óráig,  
kedden és csütörtökön 12 órától 16 óráig rendel. 
Tel.: 52/ 373-035

Dr. Vadász Györgyi, háziorvos
Hétfőn és szerdán 12 órától 16 óráig,  
kedden 13 órától  17 óráig,  
csütörtökön és pénteken 8 órától 12 óráig rendel.

1. számú vegyes fogorvosi körzet: 
(4066, Tiszacsege Templom utca 8.) 
Dr. Pásztor Zoltán, fog- és szájbetegségek szakorvosa 
Hétfőn, kedden és csütörtökön 7 órától 13 óráig, 
szerdán 12 órától 18 óráig, pénteken 8 órától 14 órá-
ig rendel.

2. számú fogorvosi körzet 
(4066, Tiszacsege Fő u. 11.)

Dr. Vajdahunyadi Judit, fogszakorvos 
Hétfőn 13 óra 30 perctől 18 óráig,  
csütörtökön 7 óra 30 perctől 11 óra 30 percig rendel. 

A gyógyszertár hétfőtől péntekig 8 órától 16 óráig,

szombaton 8 órától 12 óráig tart nyitva. 
Tel.: 52/ 373-026

Köszönetet szeretnénk mondani Gadóczi István dok-
tor úrnak a zsebnaptáráért, és az azon eljuttatott jókíván-
ságaiért! Mi is kívánunk neki és családjának jó egészsé-
get, munkájához sok sikert!

Tiszacsege lakói
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Aktuális tudni és tennivalók a mezőgazdasági adminisztrációban
Az új évben ezennel kívánok minden mezőgazdasági ter-

melő számára eredményes, kedvező időjárású jó évet, sok ter-
mést, bő állatszaporulatot, jó vevőket,  az elvégzendő mező-
gazdasági munkákhoz pedig erőt, kitartást!

Néhány határidős teendőre ezúton szeretném felhívni a gaz-
dálkodók figyelmét: Köztudottan Tiszacsege egész területe 
nitrátérzékeny területekhez tartozik. Az ilyen földek alatti vizek vé-
delméről jogszabály szól, amely meghatározza az azokon történő 
mezőgazdasági munkák idejét, módját. A legfontosabbak a tiltó 
rendelkezések közül: Fagyott talajon sem mű-, sem szerves trágya 
nem juttatható ki, melynek tilalma decembertől februárig tart. Hu-
zamosabb ideig a föld szélén szarvasba rakott szerves trágya nem 
tárolható, azt amint lehet, ki kell szórni, és a talajba forgatni. Külö-
nösen sok tiltó szabály van a folyékony állapotú trágyaféleségek 
alkalmazására, ez azonban csak néhány nagyüzemet érint, ezért 
itt nem taglaljuk.

Részletesen szabályozza a jogszabály a szervestrágya tárolásá-
nak módját is (állattartókat érintő rendelkezés). Továbbá kimond-
ja még, hogy nitrátérzékeny területen műtrágyát kijuttatni csak ta-
lajvizsgálatra alapozottan lehet. A Kölcsönös Megfeleltetés ellen-
őrzése keretében már sor került az ilyen adottságokkal rendelke-
ző területen gazdálkodók ellenőrzésére. A kötelezően vezetendő 
gazdálkodási napló mellett a talajvizsgálat elvégzésének igazolá-
sát is kérték az ellenőrök.

Jelentési kötelezettsége is van a nitrátérzékeny területen gaz-
dálkodóknak. Mivel a jogszabály idéntől áttér a gazdálkodási 
évre, ezért 2008. szept. 1.- 2009 aug. 31. közötti időszakra kell a 
„nitrátjelentést” elkészíteni, amelyet a Mezőgazdasági Szakigazga-
tási Hivatal Növény-, és Talajvédelmi Igazgatóságára (4032 Debre-
cen, Böszörményi u. 146.) a 2009-es év utolsó napjáig kellett meg-
küldeni. Aki még nem tett eleget e kötelezettségének, haladékta-
lanul tegye meg! (gazdálkodási napló letölthető: www.gtr.uw.hu) 
Nitrátadatlap: www.fvm.hu/jogszabalyok (az 59/2008 (IV.29) FVM 
rendelet melléklete)

Az új agrár-környezetgazdálkodási határozatok megérkezését 
is régen vártuk már. Ez részben megvalósult, a pályázók egy része 
már kapott helyt adó határozatot. A megjelent Irányító Hatósági 
Közlemény szerint csak az integrált szántóföldi növénytermesz-
tés célprogram esetében kell elutasításra számítani, azaz a zoná-
lis programokba pályázók minden bizonnyal nyernek. A környék-
beli területeken gazdálkodók mind beleesnek valamely környeze-
ti természeti korlátozásba (kedvezőtlen adottságú, Natura 2000, 
sérülékeny vízbázis, nitrátérzékeny terület, alacsony aranykorona 
stb.). Mindezekért pluszpontok járnak az elbíráláskor, (azaz most 
hasznosabb a „rosszabb” föld) nagyobb az esély az agrár-környe-
zetgazdálkodásban sikeresen pályázni – a jobb adottságú terüle-
tekkel szemben. 

Kötelezően előírja az Agrár Környezet Gazdálkodás jogszabá-
lya, hogy az egy kötelezettségvállalással érintett területekről (azaz 
amelyeket azonos célprogramba vittek be, és azok érintkeznek 
egymással, helyrajzi számtól függetlenül) területazonosítási kérel-
met kell beadni az Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz, a 
határozat kézhezvételét követő 90 napon belül. Ez azt jelenti, hogy 
ezen egybefüggő területeket meg kell mérni, és azok töréspontja-
inak EOV koordinátáit, a vonatkozó Irányító Hatósági Közlemény 
szerinti módon meg kell adni az Mezőgazdasági és Vidékfejleszté-
si Hivatal számára (esetleges területellenőrzésekhez lesznek szük-
ségesek). Mindehhez megfelelő pontosságú és tudású területmé-
rő eszköz szükséges. Tájékoztatom a tiszacsegei gazdálkodókat, 
hogy felvettem a kapcsolatot olyan céggel, amely ezt a nem kis 
munkát a megfelelő módon el tudja végezni. Amikor a nyertesek 
a helyt adó határozatokat kézhez kapják, akkor fogunk egy kis ösz-

TÁJÉKOZTATÁS
Az Sztv. 33. §. (5)-(6) bekezdése értelmében az aktív ko-

rúak ellátására való jogosultság egy családból csak egy sze-
mélynek állapítható meg!

Egy családban egyidejűleg két személy abban az eset-
ben jogosult az aktív korúak ellátására, ha az egyik személy 
a rendelkezésre állási támogatás – ideértve a 37/C. §.(4) be-
kezdése szerinti személyt is -, míg a másik személy a rend-
szeres szociális segély feltételeinek felel meg.

Amennyiben a házaspár mindkét tagja, vagy az élettár-
sak egyidejűleg részesültek rendelkezésre állási támogatás-
ban, akkor az ő esetükben 2010. január 1. napjától 28.500 
Ft/hó összegű ellátást, a nyilatkozatban a további folyósí-
tást kérő személy részére lehet továbbfolyósítani! Annak a 
személynek, aki lemond az aktív korúak ellátására való jo-
gosultságról, a RÁT-ról, annak a személynek 2009. decem-
ber 31. napjával meg kell szüntetni az ellátást!

 A rendelkezésre állási támogatás összege 2010-ben a 
mindenkori öregségi nyugdíjminimum összege 28.500 Ft, 
minden kérelmező esetében, azoknak is, akik 2009. 12. 31. 
napjáig magasabb összegű ellátást kaptak. 

Fentiek azonban nem zárják ki azt, hogy a másik házas-
társ/élettárs megelőző együttműködést 

Tiszacsege Város Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala

szejövetelt tartani, amelyen megbeszéljük a további tennivalókat 
és ezen feladat „munkaszervezési” kérdéseit. Ne feledjék, hogy az 
új programba bevitt területeken szept.1-vel kötelező a vonatkozó 
szabályok betartása, attól függetlenül, hogy nincs még határozat a 
kezükben a megnyert pályázatos támogatásról. Így többek között 
az új gazdálkodási napló vezetése is kötelező!

Minden kötelezően kitöltendő, vezetendő dokumentumból a 
falugazdász irodában - másolás céljára - rendelkezésre áll egy-egy 
példány!

Az őstermelői igazolvány érvényesítése a 2010. évtől díjköteles-
sé vált, melynek összege 1000 Ft, új igazolvány kiváltásáért 2000 
Ft-ot kell fizetni. Mindezt a falugazdásznál átvehető sárga csek-
ken postai befizetéssel kell teljesíteni. A befizetési csekkszelvény-
nyel lehet az igazolvány aktiválását kérni. Nem változott az a sza-
bály, mely szerint a március 20-ig érvényesített igazolvány vissza-
menőleg is érvényes a tárgyévre. 

Január 15-től benyújthatók a gázolaj jövedéki adójának vissza-
igénylésére irányuló bevallások a Vámhivatalhoz. Az ügyintézés 
konkrét menetével kapcsolatban információért, formanyomtatvá-
nyért forduljanak hozzám.

Kérem azokat, akik a gázolaj jövedéki adó visszaigénylésével 
élni kívánnak, keressenek, mert a falugazdász feladataiban tavasz-
szal elkövetkező munkacsúcsot szeretném kicsit enyhíteni, bizo-
nyos feladatok mielőbbi elvégzésével.

Egyre kiterjedtebben használjuk a számítógép, és az internet 
adta lehetőségeket, amely sokszor jelentősen költségtakaréko-
sabb, pl. a levelezés, információtovábbítás terén.

Kérném azokat a gazdálkodókat, akik rendelkeznek e-ma-
il címmel, adják meg elérhetőségüket számomra, mert így szá-
mos fontos, határidős feladatról haladéktalanul tudok értesíteni 
mindenkit.

Bartal Ágnes  falugazdász
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Kiskarácsony nagykarácsony
„Szent karácsony eljön, az ég a földre 

száll, Ünnepeljünk boldogan e fényes éj-
szakán…”

Hangzott fel az ismert dallam. Hol és 
mikor? Hogyan várták a tiszecsegei óvo-
dások és bölcsődések a karácsonyt?

A betlehemezés, pásztorjáték a leg-
népszerűbb karácsonyi népszokás-
nak mondható, mely a Jézus születésé-
ről szóló szent történet eljátszását jelen-
ti. Régen elképzelhetetlen volt a szere-
tet ünnepe az ősi szertartások, szokások 
nélkül, ugyanakkor ma már leginkább 
csak iskolai, óvodai megemlékezések 
formájában jelennek meg. Nincs ez más-

képp Tiszacsegén sem.  Hagyománynak 
tekinthető, hogy minden évben meg-
rendezik a Városi Óvoda és Bölcsőde ka-
rácsonyi ünnepségét. Idén, december 
16-án a szülőknek, december 17-én pe-
dig társaiknak adta elő gondosan előké-
szített, fáradtságos munkával kreált mű-
sorát a Bóbita Óvoda Napraforgó cso-
portja a Művelődési Otthonban. A jászol 
a különböző kellékek, valamint a szerep-
lők hűen jelenítették meg és tették él-
vezhetővé a történet sajátos előadását. 
A gyerekek nagy örömmel fogadták a 
nevelők karácsonyi dalokból összeállí-
tott egyvelegét is, melyet a betlehemes 

játék után hallgathattak meg. Az óvó-
nők és a dajka nénik énekeit egy angyal-
ka közreműködésével tették még színe-
sebbé, aki világi utazásra hívta a kicsiket. 
Egy mondóka közös elszavalásával kü-
lönböző országokba repítette őket, így 
szólaltatva meg a más és más hangulatú 
karácsonyi dallamokat. A rendezvényen 
megjelent csaknem 180 gyerek tapssal 
nyilvánította ki tetszését, amelyet közös 
tánc, ünneplés követett. 

A karácsonyfán tündöklő égőket a 
AQUALING Kft. ajándékozta a település 
gyerekeinek.

Sz. B.

Aktuális hírek iskolánkból

A 2009/10-es tanév első félévének zárása:

 2010. január 15. 

A félévi tanulmányi eredményekről szóló 
értesítések határnapja:

2010. január 22.

„Ingyen alma, minden napra, minden padra…“

Kormányrendelet alapján pályázhattunk az „iskola-
gyümölcs program” részeként, a felnövekvő generációk 
egészséges táplálkozása érdekében (2010. január 1 - 2010. 
június 15-ig).

Így iskolánkban az alsó tagozatos diákoknak minden 
nap ingyen almát biztosítunk fél éven keresztül.

Tóth Imre igazgató

Tisztelt Támogatóink!

Az Önök adóforintjainak jóvoltából a 2009-es esztendő-
ben 214. 568 forinttal gyarapodott a „Vackor” Tiszacsegei 
Óvodai Alapítvány. Ezt az összeget teljes mértékben a 
gyermekek ismeret- és élményszerző kirándulásainak fi-
nanszírozására fordítottuk. 134 óvodás gyerek gazdagod-
hatott ezáltal tudással, emlékekkel.

A nevükben is tisztelettel
megköszönöm támogatásukat!

A 2010-es esztendőre kívánok Önöknek sikerekben 
gazdag új esztendőt, gyermekeinknek, pedig sok jó szán-
dékú segítő felnőttet, akik adójuk 1%-val idén is a Vackor 
Tiszacsegei Óvodai Alapítványt támogatják.

Adószám: 18552492-1-09

Kerekesné Kovács Anna  a kuratórium elnöke

Közoktatás



2010. január 25. 5CSEGEI KÖRKÉP

A hagyományainkhoz híven decem-
ber utolsó tanítási napján karácsonyi 
ünnepi műsorral kedveskedtek diák-
társaiknak az 1.c és 3.b osztályos tanu-
lók (csaknem 40 gyerek). A műsor for-
gatókönyvének alapjául két igen szép 
karácsonyi történet szolgált Andersen: 
A fenyőfa és Jókai Mór: Melyiket a ki-
lenc közül? A technikai hátteret Simon 
Albert tanár úr biztosította.

Bana Józsefné

Karácsonyi műsor

„Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben”  
Kompetencia területek fejlesztése a jövő oktatásáért Tiszacsegén

Tiszacsege Város Önkormányzata az Új Magyarország 
Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program tá-
mogatási rendszeréhez 2009-ben Kompetencia alapú ok-
tatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben - 
TÁmoP 3.1.4. pályázatot nyújtott be. Kompetencia terüle-
tek fejlesztése a jövő oktatásáért Tiszacsegén címmel.  A 
kompetencia alapú oktatás lényege: A képességek, készségek 
fejlesztése, az alkalmazásképes tudást középpontba helyező 
oktatás, amely lehetővé teszi, hogy a külön-külön fejlesztett 
kompetenciák szervesüljenek, és alkalmazásuk életszerű ke-
retet, értelmet nyerjen a gyerekek számára.  Hangsúlyozot-
tabbá válik a tudatos egyéni fejlesztési folyamat, az egyénre 
szabott fejlesztési terv a tanuló adott tudásából, képessége-
iből indul ki. Erősen épít a hozott tudásra, képességekre és 
az iskola keretein kívül megszerezhető ismeretekre. A Fekete 
István Általános Iskola 2009/2010-es tanévben bevezette a 
kompetencia alapú oktatást. Célunk, hogy tanulóink rendel-
kezzenek a felnőtt élethez szükséges kulcskompetenci-
ákkal. Ez a projekt tanulóinkat az életszerű helyzetek meg-
oldására készíti fel és lehetővé teszi, hogy az országos kom-
petenciaméréseken diákjaink jó eredményt érjenek el. Távla-
ti célunk, hogy a kompetencia alapú oktatás alkalmazásá-
val az egész életen át tartó tanulás képességével rendelkező 
felnőttekké neveljük tanulóinkat, akik képesek alkalmazkod-
ni a XXI. század gyorsan változó követelményeihez. A prog-
ram indítására a Bóbita Óvoda és a Fekete István Általános Is-
kola közös Projektindító szakmai napot rendezett 2009. ok-
tóber 15-én. Az óvodás és iskolás gyerekek műsora után Jó-

nás Sándor polgármester úr köszöntötte a konferencia részt-
vevőit. Ezt követően Dr. Cs. Nagy Gábor címzetes igazgató, 
közoktatási szakértő ismertette a projekt gyakorlati megva-
lósításának menetét.  Megtörtént a kompetencia alapú ok-
tatás teljes intézményi lefedettségének biztosítása. A „Szö-
vegértés-szövegalkotás” kulcskompetencia terület az 1.a  
osztályban (Derzsényiné Debrődi Margit) és az 5.b osztály-
ban (Szegediné Baja Julia) került bevezetésre. 

A „matematika” kulcskompetencia terület oktatását 
1.b osztályban (Pikó Gáborné) és az  5.c  (Bariné Józsa Er-
zsébet) kezdtük el. Az általunk választott kulcskompeten-
cia terület az 5. évfolyam angol nyelv (Szalontai Zsuzsa) és 
a német nyelv (Sajgó Eszter). A lemorzsolódás és kirekesztő-
dés megelőzését támogató személyközpontú, egyéni tanu-
lási utak kialakítását segítik a Tanulásmódszertan órák és 
7-8 évfolyamon a Tanulásmódszertan tréningek.  Felfedezé-
sek baranyában projektünk során sajátos tanulásszervezé-
si formát valósítottunk meg. Kidolgozásra és bevezetésre ke-
rült a félév során a Dráma modul. A napi gyakorlat döntő 
mértékű átalakítását  a Tantárgytömbösített oktatás meg-
szervezése jelenti. Ez a tanórai foglalkozások ciklikus rend-
je, melynek keretei között az adott tantárgy, adott műveltsé-
gi terület, adott félévre számított tanórai foglalkozásait nem 
egyenletesen, minden tanítási hétre elosztva, hanem cikli-
kusan egy-egy időszakra összevonva szervezzük meg.

Bodogán Istvánné 
szakmai vezető
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Ünnepeltünk! Karácsonyi vásár
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatunk 2009. decem-

ber 10-én délután, meghitt, jó hangulatú rendezvény kereté-
ben ünnepelte a Karácsonyt. Meghívottaink voltak a Gyermek-
jóléti Szolgálat által gondozott gyermekek, valamint a Család-
segítő Szolgálat idős gondozottai, és azon rendszeres szociá-
lis segélyben részesülők, akik jelzési kötelezettséggel tartoz-
nak felénk. 

A kicsik 14.00 órától kézműves foglalkozáson vettek részt, 
ahol képkeretet, asztali íróeszköztartót készítettünk, majd mi-
kuláscsomagot osztottunk szét közöttük. 

17.00 órától kezdtük meg az „Idősek karácsonyát”, amelyet 
az iskolai énekkar színvonalas műsorával nyitott meg. Felkészí-
tő tanáruk Puzsár Jánosné, akinek munkáját ezúton is köszön-
jük. Ezt követően gyermekcsoport (Balogh Richárd, Lévai And-
rás, Szanyó Sándor, Triznya Enikő, Várnai Alex, Várnai Márk, Vi-
rág Barna és Zatkó Mónika) mutatott be Betlehemes jelenetet. 
A karácsonyi hangulatot ünnepi terítékkel, fényekkel és az elő-
adásnak megfelelő díszletekkel tettük teljessé. A műsor zárá-
saként közös éneklésre invitáltuk vendégeinket, amelyen szí-
vesen vettek részt.

Az ünnepség további részében karácsonyi zene hallgatása 
és kötetlen beszélgetés mellett láttuk vendégül a meghívotta-
kat és a fellépőket, valamint élelmiszercsomag osztásával lep-
tük meg gondozottainkat. 

E színvonalas rendezvényt nem tudtuk volna megvalósíta-
ni önzetlen támogatások nélkül, amelyeket ezúton is szívből 
köszönünk. 

Kiemelt támogatóink: Csengeryné Radó Katalin, G+G 2003 
Kft., Nagy Miklós, Tiszacsege Város Kultúrájáért Alapítvány, 
Vincze László.

További támogatóink voltak: Cook-Bread Kft, Derzsényi Já-
nos, Ferge Zoltán, Kiss ABC, Kónyáné Nagy Andrea, Kovács 
Lajosné, Lévai Andrásné, Sipos János, Vadász Ferenc.

Nagy örömünkre szolgált, hogy vendégeink számára ünne-
pi hangulatot teremthettünk, és reméljük, hogy ez évben is le-
hetőségünk lesz hasonló rendezvények megvalósítására.

Szolgálatunk nevében kívánunk mindenkinek Egészség-
ben, Jólétben Gazdag Boldog Új Esztendőt!

                                   
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Munkatársai

Kedves, ünnepre hangoló karácsonyi vásárt tartot-
tunk ismét az iskolában. Néhány éve vált hagyománnyá, 
gyerekek és felnőttek örömére.

Mi lenne kelendő? Mennyiért adjuk? - ezek voltak a fő 
kérdések. Az ügyesebbek „rímeket faragtak” a vevők csa-
logatására.

„Aki nem vesz, arrébb álljon, 
Hogy a szomszéd is jól lásson!”

Vidám nyüzsgés, mézes kalács illata, sok vásárfia, 
karácsonyi dalok és meleg tea várta az érdeklődőket, 
ezúttal az emeletes iskolában. 

Thyde Monnier gondolata szerint: 
„Egy ajándék éppen annyit ér, amennyi szeretettel 

kiválasztották.”  Ennek jegyében nézegették a gyerekek a 
sok portékát. A mézeskalács igen kelendő volt. 

A mézet már az ókori egyiptomiak is használták, amit 
az bizonyít, hogy több ezer éves mézes-sütemény da-
rabokat találtak a régészek. Ezzel az ősi alapanyaggal 
készítették a szülők is a sok finomságot, hozzájárulva a 
vásár sikerességéhez. 

További „jó vásárok” reményében:

Vassné Szucskó Margit
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AdOmÁnyOSZTÁS
 A Budapesti Hites Adakozók Háló-

zata és a Tiszacsegei Hit Gyülekezet 
szoros együttműködésével 2009. de-
cember 19-én, szombaton jótékony-
sági akciót szerveztek Tiszacsegén.

Ebben az évben ez már a második 
ilyen jellegű rendezvény, hiszen már-
ciusban, az Alaszka Kft. üzlete előtti 
parkolóban már volt egy sikeresnek 
mondható adományosztás. 

Négyszáz csomagot készítettek kö-
rülbelül ötszáz kg banánból, manda-
rinból, ötszáz kg almából, nyolcszáz 
konzervből és háromszáz darab fél ki-
logrammos tésztából – tudtuk meg 
Papp Ignáctól, a Tiszacsegei Hit Gyü-
lekezet elnökétől. Ezen felül a gyüle-
kezet tagjai által összegyűjtött más-
fél tonna ruhából és sok-sok gyerekjá-
tékból bárki szabadon válogathatott. 
A megjelent mintegy háromszáz ér-
deklődőn felül másokon is próbáltak 
segíteni, ugyanis előző nap rászoruló 
családoknak, főként időseknek, ház-
hoz is vittek csomagot. 

Jónás Sándor, Tiszacsege polgár-

mestere az osztás kezdése előtt tar-
tott megnyitó beszédében elmondta, 
hogy a szeretetről szól ez a nap. 

A Művelődési Otthon előtt hatszáz 
főre gulyáslevest főztek, melyet a ka-
ritatív szervezet tagjai porcióztak ki. 
Az esemény lebonyolításában csak-
nem százan vettek részt, akik oda-
adóan végezték a munkájukat, látták 
el a rájuk rótt feladatokat. A várako-
zóknak szendvicset, pogácsát, meleg 
teát, illetve kakaót kínáltak, egy mi-
kulás pedig édességet osztott a gye-
reknek. Ingyenes vérnyomás- és vér-
cukorszint-mérésre is lehetőség volt. 
Délután, 15 órai kezdettel istentiszte-
letet tartottak, melyre mindenkit sze-
retettel vártak.

Az ételhez az alapanyagokat, vala-
mint egy mázsa kenyeret vállalkozók 
ajánlották fel. Köszönjük a hozzájáru-
lást Ábrahám Tamásnak (Tiszafüred), 
Tamás Attilának, Kürti Zsoltnak (Bu-
dapest) és Richter Zsoltnak (Tiszaörs). 

 
  Sz. B.

Mikulás, Papp Ignác, Jónás Sándor

Helyreigazítás

A 2009. december 14-i Csegei Hírmondóban meg-
jelent „Bábszínházban jártunk” című cikkben elírás 
történt.  A tiszacsegei óvodások bábszínházba tett 
látogatásának megvalósításában a „Vackor” Óvodai 
Alapítvány támogatóként vett részt. Az útiköltség fi-
nanszírozásában vállalt szerepet, tehát nem kedvez-
ményezett. 

Helyreigazítás

A 2009. december 14-én megjelent Csegei Hír-
mondóban, a „Télapó itt van...” című cikkben a szpon-
zorok hiányos felsorolása került közzé. A 2009. de-
cember 4-i rendezvényt a Csegei Csengőszó Alapít-
vány is támogatta.

Óév-csergetés
A Patás Pajtás Lovasudvar és Nép-

tánccsoport, illetve a balmazújvárosi és 
újszentmargitai csikósok december 31-
én, hagyományos módon búcsúztatták 
a 2009-es évet. 

Az egész napos megmozdulá-
son forralt bort és perecet kínálva jár-
ták Tiszacsege utcáit. A csikósok lovon, 
majd gyalogosan csergették el az óesz-
tendőt, ezzel köszöntve az újat. Az este 
folyamán pedig a Strandfürdő vendége-
it szórakoztatták táncos műsorukkal. 
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Tevékeny Szeretet Közösségének Karácsonya
A Tevékeny Szeretet Közössége 2009. december 21-én 

karácsonyi ünnepséget szervezett az ellátottjai részére a 
tiszacsegei Művelődési Otthonban. 

A rendezvény a területi vezető, Leiterné Éles Mariann nyi-
tó beszédével kezdődött, majd Dr. Vadász Györgyi háziorvos 
előadást tartott a magas vérnyomásról és a cukorbetegségről.  
Ezt követte a Fekete István Általános Iskola tanulóinak színvo-

Cantare kórus
A tiszacsegei Cantare kórus is-

mét felejthetetlen percekkel járult 
hozzá az ünnepi, meghitt hangulat 
megteremtéséhez. 2009. decem-
ber 22-én, délután, a Református 
Templom kertjében File Ferencné 
vezénylésével karácsonyi dalokat 
szólaltattak meg. A hideg időjá-
rás ellenére családias környezet-
ben, forralt bor, meleg tea, pogá-
csa és mézes mellett, közös ének-
léssel ért véget a műsor.

Sz. B.

„nem kell mást tenni, mint sokszor könyvtárba jönni”
A 2009-es év legszorgalmasabb könyvtárlátogatója

A dr. Papp József Városi 
Könyvtár a múlt évben pályá-
zatot hirdetett a legszorgal-
masabb könyvtárlátogató cím 
elnyerésére. Az az olvasó, aki 
legtöbbször jött el a könyv-
tárba és kölcsönzött is, érté-
kes könyvjutalomban része-
sült. Nagyszerű esemény, hogy 
a díjat egy fiatal kislány kapta, 
aki az olvasás örömére ráérez-
ve, egyszerre több könyvet is 
hazavitt, mesét, verset, ifjúsá-
gi regényeket, ismeretterjesz-
tő irodalmat egyaránt. A nyer-
tes Murvai Nórának hívják, aki az álta-
lános iskola 4.a. osztályába jár. Bízunk 
abban, hogy az ő példája láttán má-
sok is kedvet kapnak az olvasásra és 
nem utolsó sorban a könyvtárlátoga-
tásra. Annál is inkább, mert 2010-ben 
is meghirdeti a dr. Papp József Városi 
Könyvtár a pályázatot, némi változás 
azonban lesz az idei évben. Külön ka-

tegóriában versenghetnek a felnőt-
tek, és külön a gyermekek.

Sok sikert kívánok minden kedves 
olvasónknak és leendő olvasónknak, 
hiszen a versennyel mindenki nyer, 
még azok is, akik nem az első díjat vi-
szik el. Nem kell mást tenni, mint sok-
szor könyvtárba jönni!

Tóth Jánosné   könyvtáros 

nalas ünnepi műsora, majd a Patás Pajtás Néptáncegyüttes 
bemutatója.

A szervezet 2009 júniusában kezdte meg működését vá-
rosunkban. Jelenleg 8 gondozónő dolgozik 4, 6 illetve 8 órás 
munkarendben. Célunk az idős betegek gondozása házi segít-
ségnyújtás formájában, mozgásukban korlátozott emberek 
életszínvonalának emelése, segítése.

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Jónás Sándor pol-
gármester úrnak, hogy jelenlétével megtisztelte rendezvé-
nyünket és mindazoknak, akik segítették a tervezett program 
megvalósítását.

Támogatóink voltak: Halászcsárda, Nagy Miklós alpolgár-
mester úr, Derzsényi János vállalkozó, Lévai Zoltán vállalko-
zó, Ferge Zoltán (Zöldség-gyümölcs), Kónyáné Nagy Andrea 
(Zöldség-gyümölcs), Sallai Szabolcs autósbolt, Bikki Jánosné 
vállalkozó, Vásári Istvánné vállalkozó, Vincze László vállalkozó, 
Répási Lajos vállalkozó, Hajdú Ferenc vállalkozó, Kiss Sándorné 
vállalkozó, Szücs Lajos vállalkozó, Vas-Műszaki Bolt, Hajdú 
László vállakozó, Polgári Takarékszövetkezet Tiszacsegei Kiren-
deltsége, Baksi József Tiszacsegei Pékség. 

Technikai megvalósításért külön köszönetet mondunk Si-
mon Albert tanár úrnak, továbbá Bodogán Istvánné, Bódi 
Antalné és Szabóné Debrődi Judit tanárnőknek.

Lévai Lászlóné, Molnárné Katona Tímea
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Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk Natkó Sándornénak a több mint 

30 éves odaadó munkájáért, abból az alkalomból, hogy 
2010. január 31-én nyugdíjba vonul. Köztiszteletre mél-
tó, elismert személyiség, hiszen 1976. október 1-től védő-
nőként dolgozott Tiszacsegén, így segítve a lakosságot. 
2004-ben ugyan elérte a korhatárt, de tovább folytatta te-
vékenységét. Magam és az Önkormányzat nevében jó pi-
henést, hosszú, egészséges életet kívánok!

Jónás Sándor polgármester

H a j d ú k  a  H a r g i t á n
Fellépésekben, kimagasló eredmé-

nyekben gazdag évet zárt 2009-ben a 
Tiszacsegei Hagyományőrző Néptánc 
Egyesület. 

Ennek az eseményekben teljes év-
nek csodálatos végpontjaként 2009. 
december 3-án elutazhattunk az 
újszentmargitai Százszorszép Népdal-
körrel Erdélybe. 

Szállásunk Korodon volt. Aki már járt 
ezen a vidéken az tudja, hogy mennyi-
re varázsolja el ez a táj az alföldi embert.

Melegség járta át szívünket, lelkün-
ket a csíksomlyói Mária-templomban, 
ahol szeretteinkre, rokonainkra, isme-
rőseinkre gondolva kértük Mária áldá-
sát. Este Csíkszeredán léptünk fel a Haj-

dú Néptánc Együttessel. Fantasztikus 
érzés volt meglátni a zsúfolásig megtelt 
nézőteret, illetve hallani a velünk együtt 
éneklő embereket. 

Egész napos programmal zártuk ki-
rándulásunkat. A csíkszeredai főtéren 
több Hajdú-Bihar megyei település is-
mertette meg jellegzetes íz világával a 
kíváncsi erdélyieket. A mi bográcsunk-
ban korhely halászlé, illetve töltött ká-
poszta főtt. 

A nap zárásaként a PG Csoport kon-
certjén vettünk részt, melynek oszlo-
pos tagja Jantyik Zsolt, a Méliusz Ju-
hász Péter Megyei Könyvtár és Művelő-
dési Központ közművelődési igazgató-
helyettese. 

Ezúton szeretnénk megköszön-
ni Herman Attilának, Jantyik Zsoltnak, 
Rácz Róbertnek, Szóláth Tibornak és 
Újszentmargita vezetőségének, hogy 
részesei legyünk ennek a nagyszerű uta-
zásnak. 

Kapus Istvánné

Évkezdet – az égi pártfogás 
személyében

Évről évre kevesebben mennek el a templomba az év végi 
hálaadásra, hogy megköszönjenek valamit az Istennek. Annál 
inkább ünneplik világi módon a szilvesztert, nagy hangon és 
borittasan.

Az új év persze mindig reményteli, mindig várunk tőle vala-
mit. Az emberek fogadalmat tesznek, de egyre kevésbé veszik 
komolyan. Nekünk, keresztény embereknek is tennünk kell 
egy fogadalmat, amit meg is kell tartanunk. Ez nem más, mint-
hogy ebben az évben többször hívom segítségül az Istent. Az 
évkezdet lehetőség arra, hogy visszatérjünk az istengyermek-
ség útjára, amely az Isten országába vezet. Igyekszünk elke-
rülni a bűnöket, mindazt, ami eltávolít az Istentől. Szeressük a 
templomot, ahová járunk, ahol megkereszteltek bennünket és 
adjunk hálát az Istennek, hogy az ő gyermekei lehetünk.

A szentmisék ezután is mindig 10 órakor kezdődnek. A pa-
dok fűtöttségét minden alkalommal biztosítjuk. Idén a „nagy-
böjt” február 17-én, Hamvazószerdán kezdődik, amely Húsvé-
tig, április 4-ig tart.

Magdás István

Újév
Ismét eltelt egy év, bekö-

szöntött 2010. 

Elmúltak az ünnepek, a 
mindenki által legfontosabb-
nak vallott, szeretetet hang-
súlyozó karácsony, az év végi 
szórakozások. Az új év min-
dig reményekkel teli, új lehe-
tőséget kínál céljaink megva-
lósításához. 

A szilveszterkor tett fogadalmakat talán már el is fe-
lejtettük. Kipihenve, újult erővel térhetünk vissza a meg-
szokott hétköznapokba. Január 4-ével véget ért a téli 
szünet is, az óvodák és az iskolák ismét kinyitottak. A 
gyerekek hamarosan készülnek a farsangi, télbúcsúzta-
tó mulatsággal, amelyet városunk művelődési házában 
szoktak bemutatni.

A január az év első  31 napos hónapja a Gergely nap-
tárban, nevét Janusról kapta, aki a kapuk és átjárók iste-
ne volt az ókori római mitológiában, de Boldogasszony 
havának is nevezik.  A magyar nyelvújítók a januárnak 
a zúzoros (hideg- esős) nevet adták. A kínai horoszkóp 
szerint ez a tigris éve, mely egyértelműen tevékeny idő-
szak eljövetelét ígéri, a változások, a nagy lehetőségek 
ideje következik. 

Remélhetőleg nem lesz nehéz évünk, és minden em-
ber számára sikereket hoz. 

Tóth Anna
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Úszó – hírek
“Ha nem merészkedsz a hullámokba, sosem tanulsz meg úsz-

ni örvénylő vizekben.” 
(Robert Livingstone)

Ezt vallják kis úszópalántáink, akik az ősszel ismét beleve-
tették magukat a mély vízbe, illetve az edzésekbe. Példájuk-
ból okulva, kisebb testvéreik is követték őket, így már nyolc 
tiszacsegei gyermek úszik különböző debreceni egyesüle-
tekben.

Kiss Klára a Smaragd Delfinek edzésein csiszolgatja 
úszástudását, kistestvére, Péter, aki alig múlt három éves, 
szintén ennél az egyesületnél kezdte meg az úszástanulást.

Kóti Gergő ugyancsak a Smaragd Delfineknél edz, he-
tente kétszer, emellett a Cívis Póló Vízilabda Sportegyesü-
let tagjaként ismerkedik a vízipólóval. Öccse, bence, ősszel 
kezdte meg a testvére által kedvelt sport űzését az egyesü-
leténél.  

Sallai Vivien a Debreceni Sportcentrum Sportiskolájá-
nak edzésein heti négy alkalommal vesz részt, ennek kö-
szönhetően úszása folyamatosan fejlődik, időeredményei 
javulnak. Ő az ősszel, egy Nyíradonyban megrendezett ver-
senyen szerepelt, jó eredménnyel. Húga, Petra, szintén ked-
vet kapott az úszáshoz, amit testvére klubjában gyakorol.

Tóth boglárka a Debreceni Búvárklub tagjaként Eger-
ben a Dobó és a Minaret Kupán, illetve a kecskeméti Orszá-
gos Uszonyos–, és Búvárversenyen vett részt, ahol fő célja 
egyéni eredményeinek javítása volt. Testvére, Kamilla, szin-
tén a Búvárklubban sajátítja el az úszás alapjait, nagy lelke-
sedéssel.

Dicséretes és követendő példa ezeknek a gyerekeknek a 
lelkesedése, kitartása és nem kevésbé az a támogatás, mely 
a szülők részéről megvalósul!

KLZs.

Egészségsarok
Láz és lázcsillapítás

A láz a gyermekkori betegségek leggyakoribb tünete, a 
szervezet védekező reakciója. A magasabb testhőmérséklet 
gátolja a szervezetben a kórokozók szaporodását, gyorsítja 
az ellenanyag-termelést, a kórokozók megsemmisítését. 

A tartósan magas láz a szervezetet meglehetősen igénybe 
veszi, ezért az orvos érkezéséig is csillapítani kell.

A hőmérséklet emelkedésének mértéke szerint 37-38 Cel-
sius fok között hőemelkedésről,38-39 Celsius fok között mér-
sékelt lázról, 39 Celsius fok felett magas lázról beszélünk. 

Mit tehet a szülő?

A lázas megbetegedés alatt lehetőleg legyen gyermeke 
mellett. Ellenőrizze gyakran a testhőmérsékletét. Hőemelke-
dést nem szükséges csillapítani, kivéve azoknál, akik már át-
estek lázgörcsön. Tehát tartsunk otthon megfelelő lázcsilla-
pítót! A legtöbb ilyen gyógyszer vény nélkül kapható a pati-
kában. Ha nem vagyunk kellőképpen tájékozottak a gyógy-
szerek kapcsán, érdeklődjünk, bárkinek szívesen adnak felvi-
lágosítást a patika szakdolgozói, a védőnők, háziorvosok és 
bármely egyéb egészségügyi szakember. 

A lázcsillapítás második fontos szempontja, hogy gon-
doskodjunk a szükséges folyadékbevitelről, amely ne legyen 
szénsavas, inkább tea vagy rostos gyümölcslevek. Ugyan-
akkor ne legyen sem túl meleg, sem túl hideg. Ha a beteg 
gyermeknek nincs étvágya, ne erőltessük, inkább könnyen 
emészthető, diétás ételeket adjunk neki, és csupán annyit, 
amennyit kíván.

Mindezek mellett nagyon fontos, hogy magas láz esetén, 
ha a gyógyszerek nem használnak, ne féljünk alkalmazni a jól 
bevált fizikális módszereket.

Pl.: hűtőborogatás (PRIZNIC): egy langyos vizes lepedő-
be kell becsavarni nyaktól lefelé a teljes testet, fölé pedig te-
gyünk egy száraz réteget. Negyedóránként ismételjük, vagy 
addig, amíg a testhőmérséklet nem csökken 38 Celsius fok 
alá. Jól bevált módszer a hűtőfürdő is. A beteget kellemesen 
langyos vízbe ültetjük, majd folyamatosan, hideg víz hozzá-
adásával hűtjük a fürdővizet körülbelül 29-31 fokra.

Jó tanács: a lázas gyereket lazán öltöztessük, ne dugjuk 
vastag takaró alá. 

Tartósan magas láz esetén, illetve ha gyermekünk sokat 
hány, hasmenése van, esetleg szokatlan görcsös állapotot 
észlelünk nála, vegyük igénybe az ügyeleti ellátást. Egyéb 
esetben érdemes kivárni a másnapot és az őt ismerő házi 
gyermekorvost felkeresni.

Ne adjunk antibiotikumot orvosi utasítás nélkül, mert ha 
nem megfelelő adagban, ideig és kellő okkal tesszük ezt, csak 
árthatunk vele.

M.K.Tímea
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mellékutak újultak meg...
A regionális operatív programok keretében, uniós eszkö-

zökből finanszírozott mellékút-felújítások újabb projektje ju-
tott a műszaki átadás fázisába. 

A közútkezelő azt ígéri, hogy a most megújult útszakaszok-
nak az elkövetkező években is kiemelt figyelmet szentel. Az 
összesen 26 kilométernyi Borsod megyei mellékút felújítása 
az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) társfinanszírozá-
sával valósult meg.

Megújult a Mezőkövesd–Szentistván összekötő út (3303-
as út) Mezőkövesdtől az M3-as autópályáig tartó szakasza, a 
Mezőnyárád és Szentistván közötti 3304-es út, a Nyékládháza–
Tiszacsege összekötő út (3307-es út) Mezőcsát és Ároktő kö-
zötti szakasza, valamint az ugyancsak Mezőcsátról kiinduló 
Tiszakeszire tartó bekötőút (33106-os út). Az összesen 26 ki-
lométernyi Borsod megyei mellékút felújítását az Európai Re-
gionális Fejlesztési Alap (ERFA) társfinanszírozása tette lehető-
vé az Észak-Magyarországi Regionális Operatív Program kere-
tében, mintegy 665 millió forintos ráfordítással. Az aszfaltbur-
kolat megerősítéséből, a vízelvezető rendszer felújításából és 
a padkák rendbetételéből álló munkálatokat a Magyar Aszfalt 
Kft. végezte el négy hónap alatt.

Az utat folyamatosan használó közlekedők, a környékbeli 
településeken lakó 28 ezer ember olyan európai szolgáltatási 
paraméterekkel rendelkező, megnövelt teherbírású utakat ve-
het birtokba a beavatkozások nyomán, amelyeken a közleke-
dés kényelmesebb lesz, javul a forgalombiztonság – hangsú-
lyozta Stoll Gábor, a felújítási munkálatokat projektgazdaként 
irányító Magyar Közút Nonprofit Zrt. Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyei igazgatója.

A felújított utaknak a sikeres projektzárást követően öt 
éven keresztül továbbra is kiemelt figyelmet szentel a közút-
kezelő, valamint az Észak-Magyarországi Regionális Fejleszté-
si Ügynökség és az európai uniós források felhasználását ellen-
őrző biztosok is – mondta el a szakember.

A felújításra a Regionális Operatív Programok 2007–2008-
as akciótervének keretében kerülhetett sor. Az akciótervben 
Magyarország hét statisztikai régiójában összesen 183 útsza-
kasz felújítására nyílik lehetőség 2008–2009 folyamán, össze-
sen 73 projektben, 1100 kilométeren, uniós finanszírozással, 
csaknem 50 milliárd forint felhasználásával. A beruházások az 
Új Magyarország Fejlesztési Terv „területfejlesztés” prioritásá-
nak égisze alatt valósulnak meg, kiemelt céljuk a térségi felzár-
kóztatás elősegítése.

nagyító alatt
• A dr. Papp József Városi Könyvtárba a közelmúltban új köny-

vek érkeztek, melyek feldolgozásra kerültek és kölcsönöz-
hetőek. Várjuk az érdeklődő olvasókat!

• 2010. február 9-én, kedden, 16 órai kezdéssel a dr. Papp Jó-
zsef Városi Könyvtárban az Országos Életfa Egészségmeg-
őrző Program keretében tart szakelőadást dr. Barla Erzsé-
bet, belgyógyász. 

• 2010. január 18-tól 2010. február 1-ig, munkanapokon 8-12 
óráig és 13-17 óráig „Tiszacsege egykor” címmel fotókiállítás 
tekinthető meg a Művelődési Otthon Klubtermében. 

• 2010. január 28-án 16:30-tól a Művelődési Otthon Klubter-
mében „Készítsünk együtt csuhébabát” címmel kézműves 
foglalkozást tart Kovács Gyuláné pedagógus. Minden ér-
deklődőt várunk!

HIrDETéS:
T25 A típusú traktor, öt levél 
nehéz borona, kétfejes eke, 

1 tonnás pótkocsi eladó.

Érd.: Tiszacsege, 
Csurgó u. 11.

A Kommunális Szolgáltató Szervezet tájékoztatja a Tisztelt 
lakosságot a 2010. évi víz- és csatornadíj, illetve szennyvízszál-
lítási díjak emeléséről. 

• vízdíj 290 Ft/m3 + ÁFA 
• csatornadíj 230 Ft/m3 + ÁFA
• alapdíj 9 Ft/nap + ÁFA / fogyasztási hely 
• tartályos szennyvízszállítási díj 874 Ft/m3 + ÁFA

Továbbá akinek közüzemi víz- és csatornadíj tartozása van, 
lehetőséget adunk részletekben való kifizetésre. Ez ügyben a 
Kommunális Szolgáltató Szervezet irodáját (4066, Tiszacsege 
Fő út 2/f ) szíveskedjen felkeresni. Ellenkező esetben a szolgál-
tatást korlátozzuk.

Kommunális Szolgáltató Szervezet
(Tel.: 52/588-058, Fax: 52/588-059)

FELHÍVÁS!
Keres, kínál, cserél…  vagy szeret-

né köszönteni szeretteit???
Hirdetését feladhatja sze-

mélyesen hétfőtől péntekig, 
8 órától 12 óráig, illetve 13 
órától 17 óráig a Dr. Papp 

József Városi Könyvtárban. 

Választható méret/ár:
1/6 – 1500 Ft
1/9 – 1000 Ft
1/12 – 700 Ft
1/24 – 500 Ft



SPORTÉLET TISZACSEGÉn
Bár a labdarúgóink a bajnokság befe-

jeztével megérdemelt pihenésüket töl-
tik, az utánpótlás-nevelésnél nem tét-
lenkednek, hiszen 2009 decemberé-
ben megrendezték a II. Karácsony Ku-
pát, melyet a tiszacsegei általános isko-
lás gyermekek részére hirdettek meg. 

Az érdeklődés nagy volt, hiszen mind 
az alsós, mind a felsős korosztályból 
hat – hat csapat nevezett. A torna le-
bonyolítási rendjére az volt a jellemző, 
hogy körmérkőzéseket játszottak, így 
minden csapat játszott minden csapat-
tal. A benevezett háromfős csapatok-
nak első - kicsit sem könnyű - feladatuk 
az volt, hogy nevet kellett választaniuk 
maguknak. Az alsó tagozatos gyerekek 
ki is tettek magukért, hiszen láthattuk 
egymás ellen játszani a Reál Madridot 
és a Juventust, de megmérkőzött példá-
ul Tiszacsege a Manchester Uniteddel is.

A torna végeredménye a következő-
képpen alakult:

1. helyezett: Tiszacsege csapata lett, 
ami nem kis teljesítmény ilyen nagynevű 
csapatok mellett. A csapat tagjai : Papp 
László, Répási György, Vincze Martin

2. helyezett: Reál Madrid
3. helyezett: Buborékok
4. helyezett: Kaszás
5. helyezett: Manchester United
6. helyezett: Juventus
Az alsós torna gólkirálya Papp László, 

míg a legjobb játékos Várnai Márk lett. 
Gratulálunk minden kis labdarúgó pa-
lántának!

Természetesen a felső tagozatosok 
sem maradtak ki a tornán való részvétel-
ből. A nagyobb gyermekek meccsei él-
vezetes, színvonalas találkozókat hoztak, 
sok góllal és helyenként tetszetős meg-
oldásokkal. Itt is hat csapat szerepelt, és 
az eredmények a következőképpen ala-
kultak:

1. helyezett: Loki csapata, mely-
nek tagjai: Kormos Csaba, Simon Zoltán, 
Mészáros László voltak

2. helyezett: Reál Madrid
3. helyezett: Manchester United
4. helyezett: Juventus
5. helyezett: Fradi
6. helyezett: Csege csapata lett.

Szeretnénk köszönetet mondani tá-
mogatóinknak: Derzsényi Jánosnak, 
Szűcs Lajosnak, Sallai Szabolcsnak, Si-
mon Zoltánnak és Vincze Lászlónak, 
akik szaloncukorral és üdítővel kedves-
kedtek a diákoknak.

A torna alatt jóleső érzéssel töltött el 
mindenkit, hogy a tiszacsegei labdarú-

gás nincs veszélyben, hiszen amíg ennyi 
gyermek rúgja és szereti rúgni a labdát, 
addig foci is lesz a településen.

  birkózás

A 2009–es év novembere és decem-
bere igazán tartalmas napokat tartoga-
tott településünk birkózóinak. Novem-
ber 21–én Kabán vettek részt a XIV. Me-
teorit Kupán, ahol 14 csapat 113 ver-
senyzője mérte össze tudását. Ez a via-
dal egyben felkészülési verseny is volt 
a november 28–ai Magyar Bajnokságra. 
Az eredmények a következőképpen ala-
kultak:

Diák I. korcsoport
55 kg. Kiss Péter I. helyezés
75 kg. Ujj Bence I. helyezés
+75 kg. Hegedűs Soma I. helyezés
Serdülő korcsoport
66 kg. Réti László I. helyezés
Ifjúsági korcsoport  
50 kg. Lőrincz Henrik II. helyezés
58 kg. Kiss Sándor III. helyezés
76 kg. Végh Sándor II. helyezés 
A csapatversenyt 42 ponttal az 5. he-

lyen zárták, ami nem kis meglepetést 
okozott, hiszen míg a Tiszacsegei csapat 
csupán 7 fővel, addig a többi település 
sokkal több versenyzővel érkezett.

A tavalyi év november 28–án került 
megrendezésre a 2009. évi Diák Szabad-
fogású Birkózó Magyar Bajnokság, me-
lyet Püspökladányban rendeztek meg 
37 csapat 159 versenyzőjével, akik a 
rangsorversenyek alapján szereztek jo-
got az indulásra. Tiszacsegét két ver-
senyző képviselte Diák I. korcsoportban. 
Az 55 kg–os mezőnyben Kiss Péter az V., 
míg Ujj Bence a III. helyet szerezte meg. 

December hónapban folytatódtak a 
megmérettetések. Az év utolsó hónap-
jának 5. napján a diák korcsoport részé-
re meghívásos szabadfogású birkózóver-
senyt rendeztek Sárrétudvariban Mikulás 
Kupa néven. Tiszacsege is részt vett a via-
dalon, ahol az alábbi eredmények szület-
tek.

Diák I. korcsoport
55 kg. Kiss Péter II. helyezés
75 kg. Ujj Bence I. helyezés
+75 kg. Hegedűs Soma II. helyezés

Mivel a megmérettetések szünetel-
tek december hónap nagy részében, 
ezért a hónap második felében a szak-
osztály néhány versenyzőjével részt vett 
a Tiszaújvárosban megrendezett P.E. 
TEST Magyar bajnokságon.

Mi is az a P.E. TEST? Ezzel a módszer-
rel felmérhető a teljes test erőnléte, ere-
je illetve az állóképesség. A bajnokság 5 
versenyszámból áll. 

- Guggolás a testsúly 75 illetve 100%-
ával

- Fekvenyomás a testsúly 50 illetve 
100%-ával

- Húzódzkodás 
- Lábemelés nyújtón
- Függeszkedés

Meg kell említeni két versenyzőt, 
akik 13 éves koruk ellenére a 15-16 éve-
sek között versenyeztek. A csöppet sem 
könnyű erőpróbán a következő eredmé-
nyek születtek:

Serdülő Magyar Bajnok: 
Kiss Sándor
Kiss Péter II. helyezés 
Ujj Bence III. helyezés
Ifjúsági Magyar Bajnok:
Lőrincz Roland
Junior Magyar Bajnok: 
Végh Sándor 
Felnőtt Magyar Bajnok: 
Soltész László
Tiszacsege ezekkel a szép eredmé-

nyekkel megszerezte a csapatverseny I. 
helyezését is.

Végezetül egy nem kevésbé örömteli 
hírről számolhatunk be, amely a birkózó 
szakosztályhoz kapcsolódik. Szabad és 
kötöttfogásban is 3-3 rangsorversenyt, 
illetve Magyar Bajnokságot rendeztek 
meg az elmúlt évben. Ezek összesíté-
se alapján a szabadfogású kategória or-
szágos ranglista 3. helyén Kiss Péter, míg 
ugyanezen kategória országos ranglis-
ta 4. helyén Ujj Bence áll. Ezért ezüst mi-
nősítést kaptak. A kötöttfogású kategó-
ria országos ranglista 5. helyén szintén 
Kiss Péter végzett. Ezzel az eredménnyel 
a bronz minősítést érdemelte ki. A sike-
rek alapján a két gyermek meghívást ka-
pott a nemzeti válogatott edzőtáborá-
ba Tatára.

A beszámolók alapján láthatjuk, 
hogy nagyon termékeny évet zártak vá-
rosunk birkózói, meglehetősen pozitív 
mérleggel. Reméljük, hogy a 2010 – es 
esztendő hasonló sikereket hoz majd a 
számukra, mely sikerekkel nemcsak sa-
ját maguk, hanem településünk hírne-
vét is öregbítik.


