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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
E-mail cím: csegeikorkep@gmail.com

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!

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. Józsa Tibor, 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

Nyitva tartás: 
2009. Október 5. -  
2010. Április 30-ig:

Hétfő, Kedd, Szerda, Csütör-
tök ZÁRVa!

Péntek, Szombat, Vasárnap: 
Nyitva: 10-22 óráig 

Nyitva továbbá minden ün-
nepnapon és iskolaszüneti 
napon (őszi,téli,tavaszi szü-
net).

Érvényes jegyárak:
Felnőtt belépőjegy: 940 Ft

Gyermek, diák belépőjegy: 
780 Ft

Nyugdíjas belépőjegy: 780 Ft

Masszázskád: 830 Ft/ 30 perc
1460 Ft/ óra

Szauna: 520 + 200 Ft/fő

Öltöző szekrény: 160 + 200 Ft

Kabin: 310+200 Ft.

Kedvezmények:

Családi jegy: 2800 Ft
(szülők + 2 gyermek)

Csoportos kedvezmény: 
- 10%  (20 fő felett)

Délutáni fürdő jegy: 
(15 óra után)
Felnőtt: 840 Ft 
Diák, nyugdíjas: 680 Ft 
Családi belépő: 2800 Ft 

TISZACSEGEI THERMÁL STRAND

A Csegei Körkép első száma 2010. január 25-én jelent meg. 
Felhívjuk a lakosság figyelmét arra, hogy akihez a kézbesítés 
során valamilyen okból nem jutott el, a  Dr. Papp József Városi 
Könyvtárban átveheti.

Szerkesztőség

Tisztelettel értesítjük a lakos-
ságot, hogy nemzeti ünnepün-
ket 2010. március 12-én, pénte-
ken, délután 13 órakor istentisz-
telettel kezdjük, majd 14 órától 
a Művelődési Otthonban foly-
tatjuk. Az ünnepi program a Március 15-i park-
ban történő, illetve a Művelődési Otthon előtt 
lévő Petőfi-szobor koszorúzásával zárul. 

Kérjük, vegyen részt Ön is a megemlékezésen!

Március 15.
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A Nőnap alkalmából
Jónás Sándor polgármester 

és Tiszacsege város képvi-
selő-testületének férfi tag-
jai, valamint a Dr. Papp Jó-

zsef Városi Könyvtár és 
Művelődési Otthon dolgo-

zói tisztelettel köszöntik 
városunk lányait, 

asszonyait!

Nőnapi meghívó

Tiszacsege Város Önkormányzatának 
képviselő-testülete 2010. február 10-én 
tartotta ez évi első ülését. A legfonto-
sabb napirendi pont az önkormányzat 
2010. évi költségvetésének megtárgyalá-
sa és elfogadása. Farkas Lajos könyvvizs-
gáló rámutatott arra, hogy a koncepció 
novemberi tárgyalásakor nem sok esélyt 
láthattunk arra, hogy az önkormányzat 
megőrzi működőképességét. A műkö-
dőképességet megőriztük úgy, hogy az 
alapvető jogszabályi előírásoknak meg-
feleltünk. Az idei költségvetésben a szük-
ségből sikerült komoly erényt kovácsol-
ni. A normatív támogatás nem futja a bé-
reknek és járulékoknak az összegét sem. 
Kényszerből nem növekedhet a hitelál-
lomány, ez egy ÖNHIKI számításkor nagy 
előny. Az idei év költségvetési hiánya 
97.500 ezer Ft, ez a tavalyi év indulásához 
képest hihetetlen jó szám. A racionális in-
tézkedések kezdenek eredményt hozni. 
Vannak hiteltörlesztési kötelezettségek, a 
hitelfelvételi összeg annyi, mint a bázisév-
ben volt.
2010-ben ugyanakkor feszes, tudatos 
gazdálkodásra van szükség, az önkor-
mányzatoknak időt kell nyerni.
A költségvetés bevételi és kiadási főösz-
szege 1.902.326 ezer Ft. Jelentős mérté-
ket képviselnek a tervezett fejlesztések 
678.866 ezer Ft összeggel.
A településen működő civil szervezetek 
elszámoltak az önkormányzattól 2009. 
évben kapott támogatás felhasználásáról, 

majd a 2010. évre benyújtott pályázato-
kat bírálta el a képviselő-testület. Össze-
sen 11 helyi szervezet nyújtott be pályá-
zatot, melyekből tíz részesült támogatás-
ban. Ugyanakkor elhangzott az is, hogy 
egyre több alapítvány és egyesület van, 
viszont egyre kevesebb összeg jut támo-
gatásra. A civil szervezeteknek tisztában 
kell lenni azzal, hogy bár az önkormány-
zat segítséget nyújt, azonban elsősorban 
saját magukat kell eltartaniuk akár pályá-
zati lehetőségek, akár támogatók felkuta-
tásával.

A lakosság széles rétegét érinti az ön-
kormányzat 2010. évi közfoglalkoztatási 
tervének elfogadása. A közfoglalkoztatási 
terv egy évi időtartamra szól, célja, hogy 
a munkára képes, tartósan munkanélkü-
li személyek rendszeres munkához, mun-
kajövedelemhez jussanak.

Az elmúlt évben 225 fő vett részt köz-
foglalkoztatásban, ez a szám 2010. év-
ben 255 fő lesz. Növelni szükséges a fog-
lalkoztatás hatékonyságát, ennek vannak 
helyi munkaszervezési feladatokon túl 
külső tényezői is. Nagy Miklós alpolgár-
mester úr is rámutatott arra, hogy a ha-
tékony munkához szükséges eszközök-
re, anyagokra nem kap támogatást az ön-
kormányzat. Valódi értékteremtésre anya-
gok és eszközök hiányában nagyon kevés 
esély van. 

A képviselő-testület tájékoztatást 
kapott az Egyek – Újszentmargita – 

Tiszacsege Önkormányzatok által működ-
tetett központi ügyelet 2009. évi bevéte-
leiről és kiadásairól. 2008. évhez képest a 
társult önkormányzatok hozzájárulása kö-
zel két millió forinttal csökkent a költség-
takarékos intézkedések következtében.

Az ülés kezdetén bemutatkozott Dr. 
Józsa Tibor háziorvos, aki Dr. Kolozsvá-
ri László háziorvos körzetét veszi át. Dr. 
Józsa Tibor elmondta, hogy Debrecenben 
lakik, többször ügyelt Tiszacsegén és csak 
jókat hallott a településről.

Lakatos Sándor őrsparancsnok bemu-
tatta kollégáját, Jónás Jánost, aki körzeti 
megbízotti kinevezést kapott. Jónás Já-
nos, mint eddig is, egyenruhás rendőr-
ként látja el a feladatokat, feladata bővül-
ni fog és ezzel a felelőssége is.
Tiszacsege szülöttje, itt kezdte iskoláit és 
jelenleg is itt lakik.

A képviselő-testület még több elő-
terjesztést tárgyalt meg. Döntött a 
2010/2011-es nevelési évben, illetőleg 
tanévben indítható óvodai csoportok, is-
kolai osztályok és napközis csoportok szá-
máról, helyiségbérleti díjról, az állattartás-
ról szóló rendelet módosításáról, pályázat 
benyújtásáról egészségház építésére.

Jónás Sándor polgármester úr tájékoz-
tatást adott a két ülés között eltelt időben 
végzett - a képviselő-testületet érintő - te-
vékenységéről.

Dr. Vámosi Margit aljegyző

Összefoglaló a Képviselő-testület 2010. február 10-én tartott üléséről

Jókívánságaikat azzal a vi-
dám ünnepi műsorral is fo-

kozni óhajtják, amelyre 
minden hölgyet szeretettel 

várnak 

2010. március 8-án, 
18 órára, a 

Művelődési Otthonba.
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A közúti közlekedési nyilvántartásba 
bejegyzett jármű tulajdonjogának, illet-
ve üzembentartó személyének változá-
sát igazoló teljes bizonyító erejű magán-
okiratnak a közlekedési igazgatási eljá-
rásban történő felhasználhatóságához 
szükséges kötelező tartalmi elemekről 
szóló 304/2009. (XII. 22.) Kormányrende-
let 3. § alapján, a közúti közlekedési nyil-
vántartás járműnyilvántartásba bejegy-
zett jármű tulajdonjog változását igazoló 
teljes bizonyító ereje magánokirat köte-
lező tartalmi elemei a következők:

a) a jogügyelet ingyenes vagy visszter-
hes jellegének meghatározása;

b) a jogügyelet tárgyát képező jár-
műazonosító (rendszám, alvázszám) és 
gyártmány adatai;

c) a felek természetes személyazono-
sító adatai (családi és utóneve, születé-
si helye és ideje, anyja születési családi 
és utóneve), a személyazonosságot iga-
zoló okmány sorszámadata, valamint 
lakcímadata, jogi személyiség vagy jogi 
személyiséggel nem rendelkező szerve-
zet megnevezése, képviselőjének adatai, 
székhelyének (telephelyének) címe, ille-
tőleg nyilvántartási száma;

d) a járműhöz tartozó okmányok (for-
galmi engedély és törzskönyv) sorszáma, 
az okmányok átadásának-átvételének té-
nye, időpontja;

e) a járműnek a vevő birtokába kerülé-
si időpontja;

f ) a jogügyelet hatálybalépésének a 
napja;

g) a felek nyilatkozata, mely szerint 
mindkét fél teljesíti bejelentési kötele-
zettségét a közlekedési igazgatási ható-

ságnál a tulajdonjog változás hatálybalé-
pését követő, jogszabályban meghatáro-
zott határidőn belül;

h) a felek nyilatkozata arról, hogy is-
merik a bejelentés nyilvántartásba törté-
nő bejegyzéséhez fűződő joghatások, va-
lamint a bejelentés elmaradásának, illet-
ve bejelentési kötelezettség késedelmes 
teljesítésének jogkövetkezményeit.

A Kormányrendelet 4. §-a szerint, a 
közúti közlekedési nyilvántartás jármű-
nyilvántartásba bejegyzett jármű üzem-
bentartó személyének változását igazoló 
teljes bizonyító erejű magánokirat köte-
lező tartalmi elemei a következők:

a) a jogügyelet ingyenes vagy visszter-
hes jellegére történő utalás

b) a jogügyelet tárgyát képező jár-
műazonosító (rendszám, alvázszám), és 
gyártmány adatai;

c) a tulajdonos, az üzembentartó, va-
lamint az új üzembentartó természetes 
személyazonosító adatai (családi és utó-
neve, születési helye és ideje, anyja szü-
letési családi és utóneve), a személyazo-
nosságát igazoló okmány sorszámada-
ta, valamint a lakcímadata,  jogi személy, 
vagy jogi személyiséggel nem rendelke-
ző szervezet megnevezése, képviselőjé-
nek adatai, székhelyének (telephelyének) 
címe, cégjegyzék-, illetőleg nyilvántartá-
si száma;

d) a járműhöz tartozó forgalmi enge-
dély sorszáma, az okmány új üzemben-
tartó részére történő átadásának-átvétel-
ének ténye, időpontja;

e) a járműnek üzembentartó birtoká-
ba kerülés időpontja;

f ) a jogügyelet hatálybalépésének 
napja;

g) a jármű tulajdonosának nyilatko-
zata, mely szerint a külön jogszabály-
ban előírt bejelentési kötelezettségének 
a közlekedési igazgatási hatóság előtt a 
jogügyelet hatálybalépését követő 15 
napon belül eleget tesz;

h) a felek nyilatkozata, melyben kije-
lentik, hogy ismerik a bejelentés alapján 
a nyilvántartásba történő bejegyzéshez 
fűződő joghatásokat, valamint a bejelen-
tés elmaradásának, illetve bejelentési kö-
telezettség késedelmes teljesítésének 
jogkövetkezményeit. 

amennyiben 2010. július 01-jét 
követően, a Kormányrendelet 5. §-a 
alapján, ha a magánokirat nem felel  
meg az e rendeletben meghatározott 
tartalmi követelményeknek, azt a köz-
lekedési igazgatási eljárásban történő 
felhasználás céljából joghatás kiváltá-
sára alkalmatlannak kell tekinteni. Ez 
esetben a változás bejelentésére irá-
nyuló közlekedési igazgatási eljárás-
ban az eljáró hatóság a nyilvántartás-
ba történő bejegyzést elutasítja, egy-
ben felszólítja az ügyfelet az e rende-
letben meghatározott tartalmi köve-
telményeknek megfelelő teljes bizo-
nyító erejű magánokirat benyújtásá-
ra, valamint felhívja az ügyfél figyel-
mét a késedelmes bejelentés jogkö-
vetkezményeire.

Városi Okmányiroda

TÁJÉKOZTATÁS

A Csegei Csengőszó alapítványt jó pár évvel ez-
előtt hozta létre az általános iskola. Azóta minden év-
ben jelentős összegeket fordít a diákok javára. 

Kuratóriumi elnöke - Bariné Józsa Erzsébet - kérdé-
semre elmondta, hogy az elmúlt év során 142 000 Ft be-
vételük származott az 1 % felajánlásából. Ezen összeget 
jutalomkönyvek vásárlására, kirándulások támogatásá-
ra fordították. 

Közeleg az adóbevallások ideje, ezért kéri a csegei 
adózókat, hogy az 18561641-1-09-es adószámon to-
vábbra is támogassák közhasznú alapítványukat.

A kuratórium ezúton is köszöni a támogatásokat, és 
erre a jövőben is számít.

Simon Albert

Gyermekeink javáraFelhívás

Kérjük, személyi jövedelem-
adójának 1 %-át településünk jö-
vőéért, a Tiszacsege Fejlődésé-
ért alapítvány számára felaján-
lani szíveskedjen. 

adószám: 18561328-1-09

Székhelye: 4066, Tiszacsege, Kossuth út 5.
Levelezési címe: 4066, Tiszacsege Fő út 38.

Számlaszáma: 61200371-10007266
   

Németh József
   alapítvány elnöke
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Február első hétvégéjén tartotta a 
Tiszacsegei Horgász és Természetvédel-
mi Egyesület beszámoló közgyűlését az 
elmúlt év egyesületi munkájáról. A mos-
toha időjárás miatt a vártnál keveseb-
ben, mintegy 80-an jelentek meg a Mű-
velődési Otthonban, ahol Németh Jó-
zsef levezető elnök köszöntő szavait kö-
vetően az elnöki beszámoló sorban tag-
lalta az eltelt időszak eseményeit. Külön 
kitért a Selypes-ér, valamint a Holt-ág je-
lenlegi és jövőbeni helyzetére. Előbbi-
nél tisztázta és megerősítette, hogy a 
Selypes-ér mellett megkezdett víztisz-
tító beruházásnak, a „Zöldhatóság” által 
is meghatározott időben, azaz 2010. jú-
nius 30-ig el kell készülnie. Ettől a meg-
oldástól remélik a horgászok a vízminő-
ség látványos javulását. A Holt-ág vonat-
kozásában, nagyjából változatlan felté-
telekkel folyik ezután is a horgászat, lé-
nyegi változás, hogy a napijegy ára 1600 
Ft-ra változik.

Az elnöki beszámoló kitért, a sokat 
emlegetett gazdasági válság hatásaira 
is. Ezek figyelembevételével mindenki 
előtt nyilvánvalóvá vált, hogy a Selypes-
éri területi jegy árában és az elvihető 
halmennyiségben változtatásokat kell 
eszközölni. Az eddigi tendencia hosszú 
távon nem tartható, mert az eddigi mér-
tékű egyesületi hozzájárulás éveken be-
lül fizetésképtelenné tenné az 1954 óta 
fennálló horgászszervezetet.

Az eltelt öt évet értékelve a bizako-
dás, az optimizmus kapott hangot. Je-
lentős eredményként könyvelhető el 
a Selypes-ér környezetének rendbeté-
tele, a Hortobágyi Nemzeti Parkkal kö-

tött és évről-évre megújított megálla-
podás létrejötte. Összességében az el-
múlt öt év az útkeresés, a kapcsolatépí-
tés és a fennmaradás időszaka  volt, me-
lyet a leköszönő vezetőség önös érdek, 
az egyéni haszonszerzés szándéka nél-
kül vitt végbe.

Az elnöki beszámolót követően a gaz-
dasági jelentés, valamint az ellenőrző és 
fegyelmi bizottságok jelentése követ-
kezett. Míg a bizottsági jelentések elis-
merően szóltak a végzett munkáról, ad-
dig a gazdasági jelentésből kitűnt, hogy 
a költségvetés számadatai az év közbe-
ni jogszabály-módosítások miatt eltér-
tek az előre tervezettől. A 2010-es évre 
egy óvatosabb költségvetési koncepció 
fogalmazódott meg, amelynek lényeges 
eleme a takarékoskodás, továbbá a terü-
leti engedély árának módosítása, amit a 
közgyűlés nagy többséggel elfogadott. 
Ennek értelmében az éves Selypes-éri 
jegy 8000 Ft áron kapható, és ezzel 20 
kg hal vihető haza.

A másik módosítás értelmében a kö-
zösségi munka megváltási díja 1500 Ft/
napra csökken. Megerősítést kapott a 
bevételeket növelendő, civil szerveze-
teknek adható 1 % kérdése. Egyesüle-
tünk immár két éve fogadhatja a felaján-
lásokat. Az elmúlt évben 65000 Ft volt 
a felajánlott összeg, melyet működési 
költségeink fedezésére használtunk. Az 
idei évben még nagyobb lehetőségét 
látjuk e bevételnek. Kérjük a horgásztár-
sakat, hogy közös céljaink megvalósítá-
sáért ajánlják fel adójuk 1%-át egyesüle-
tünknek az 19853150-1-09 adószám-
ra. Ha bárkinek segítség kell a lebonyo-

lításhoz, szívesen állunk rendelkezésére.
A titkári beszámolót követően, mely 

létszámadatokkal és fogási eredmé-
nyekkel szolgált, a hozzászólások kö-
vetkeztek. A felszólalók építő jellegű öt-
letekkel, tanácsokkal álltak elő, többek 
között: csónakot kértek a Holt-ág ellen-
őrzéséhez, az elővételi napijegy vásár-
lásról érdeklődtek, a halőr munkáját di-
csérték és egyéb napi problémákat tet-
tek szóvá.

A kiegészítések végén valamennyi 
beszámoló elfogadásra került. 

Ez a közgyűlés egyben tisztújító köz-
gyűlés is volt. A jelölőbizottság elnöke, 
Simon Sándor, ismertette a bizottság 
előzetes munkáját. 

Javaslata szerint az elnökséget Simon 
Albert elnök, Tóth Zoltán gazdasági fele-
lős, Ferge András titkár, Diószegi János 
és Derzsényi János elnökségi tagok al-
kotják.

Az ellenőrző bizottság élére Bay 
Barna, tagságába Balázs László és Lé-
vai Tibor került. A fegyelmi bizottságot 
Ferencsovics Gyula vezeti, Blaskó József 
és Szoboszlai András közreműködésé-
vel.

A közgyűlés a jelölteket nagy több-
séggel megválasztotta. Az egyebek na-
pirendben az újjáválasztott vezetőség 
megköszönte a tagság bizalmát. A 3 és 
fél órás tanácskozás az elnöki zárszóval 
ért véget, amelyben az összefogás, az 
optimista hozzáállás, a közösségért való, 
s nem utolsó sorban Tiszacsege jó hírne-
véért való munkálkodás kapott hang-
súlyt.

Simon Albert
         egyesületi elnök

Évértékelő és tisztújító közgyűlés a horgászoknál

Simon Albert Németh József Tóth Zoltán
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Rövid visszatekintés

Tiszacsegén, 1980-ban, Matkó István tanár vezetésével jött 
létre a helyi férfikórus, mely kimondottan önkéntes alapon szer-
veződött. Elsősorban polgári temetéseken, illetve közösségi ren-
dezvényeken léptek fel. A későbbiekben főképp helyi és kör-
nyékbeli idegenforgalmi eseményeken vettek részt a népdalok, 
katonadalok és tiszai nóták éneklésével.

Az együttes Tűzoltó Dalárdaként 1994 óta működik, jellemző-
en nyugdíjas tagokkal. Létszáma 10-14 fő közötti, a szakmai ve-
zetője: Szabó József. 
Több, mint másfél évtizedes működésük alatt jelentős sikereket 
értek el helyi, illetve környező települések rendezvényein törté-
nő fellépéssel, de számos megyei és országos népdal és nóta-
fesztiválon vettek részt, ahol két esetben minősítést is kaptak.
Az elmúlt év fontosabb eseményeiként említendő a tiszacsegei, 
helyi, illetve a meghívásos szereplések: az Abasári Bordalfeszti-
vál, Görbeházi Népzenei Találkozó, Debreceni Katonadal Feszti-
vál, a Tiszaszentimrei Néptánc és Népzenei Találkozó, a Hajdúná-
nási Kórusfesztivál, a Debreceni Regionális Fesztivál, Népi Együt-
tesek Találkozója Balmazújvároson és a Nyíradonyi XIX. Népze-
nei Találkozó. 
A dalkör a jövőben is támogatni kívánja fellépéseivel a helyi ren-
dezvényeket, anyagi lehetőségeihez mérten eleget kíván tenni 
a rangosabb népzenei és nótafesztiválok meghívásainak. Nem 
önálló civil szervezet, ezért nem gazdálkodik saját költségvetés-
ből, fenntartója a Tiszacsegei Önkéntes Tűzoltó Egyesület. Mű-
ködési kiadásokhoz a pénzügyi fedezetet részben a fenntartó, a 
szponzorok és a dalárda tagsága biztosítja. Köszönet illeti meg a 
támogatókat, a Tiszacsege Város Önkormányzatának Önkéntes 
Tűzoltó Egyesületét, a Tiszamente Társulást, a Tiszacsege Fejlő-
déséért Alapítványt. 

Sajnálatos események is történtek az elmúlt évben. Elhalá-
lozott Kovács Zsigmond, betegség miatt elhagyta az együttest 
Herbák Ferenc és Székely László. 

Új tagokra van szükség, ezért soraiba várja mindazon nóta-
kedvelőket a dalárda, akik felvállalva az ezzel járó kötelezettsé-
get, színvonalas műsorokban való részvételükkel népszerűsíte-
nék Tiszacsegét. 

A jelentkezéseket a Tiszacsege Kossuth út 38. szám alatti 
Tiszamente Társulás irodájában várom.

Németh József

Tájékoztató a Tiszacsegei Nyugdíjas 
Tűzoltó Dalárda működéséről

Az Őszirózsa Népdalkör és az Önkéntes Nyugdíjas Tűz-
oltó Dalárda 2009. december 12-én részt vett a XIX. Nép-
zenei Találkozón, Nyíradonyban. 2000 óta minden évben 
szerepeltünk ezen a rendezvényen, melyre támogatók se-
gítségével juthattunk el.

Köszönetet mondunk: Illés Jánosnak, Jónásné Simon 
Melindának, Kobza Miklósnénak, Németh Józsefnek, 
Répási Lajosnak és Vincze Lászlónak!

Kovács Andrásné 

Népzenei Találkozó

Az idei évben is lehetőséget kapott a Bóbita Óvoda gyer-
mekserege, hogy egy kicsit közelebbről is megismerje a hang-
szereket.

Nagy izgatottsággal vártuk Muzsikus Pétert, hogy elvarázsol-
jon bennünket, s elutazzunk vele a hangszerek birodalmába.
A felejthetetlen zenei hangzás mellett néhány bátor óvodás ki 
is próbálhatott egy-egy hangszert. A tavalyi évben főként a fú-
vós hangszereket ismerhettük meg, míg idén a vonós hangsze-
rek kerültek bemutatásra. A nagybőgő, a cselló, a brácsa, a he-
gedű, a szaxofon, a klarinét, valamint a pergődob hangjai mind 
felcsendültek január 8-án.

Nagy örömmel váltunk el Muzsikus Pétertől, de még na-
gyobb örömmel várjuk vissza.

Piriczki Enikő óvodapedagógus

Hangszerek világa

Tisztelt Tiszacsegeiek!

A Tiszacsegei Városőr Egyesület 2010-ben is folytat-
ni kívánja a város területén a közbiztonsággal kapcsolatos 
tevékenységét. Tisztelettel kérem a város lakosságát, hogy 
adójuk 1%-ával járujanak hozzá az egyesület eredményes 
működéséhez.

adószám: 18995224-1-09

Budai Imre elnök
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A Magyar Kultúra Napja - január 22-e - bár nem piros betűs 
ünnep, nekünk, magyaroknak mégis igen fontos dátum, hiszen 
Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon vetette papírra nemze-
ti imádságunk, a Himnusz hallhatatlan sorait. 1989-től erre em-
lékezve ünnepeljük a Magyar Kultúra Napját. Országszerte kon-
certek, irodalmi estek, filmvetítések, színházi előadások és kultu-
rális események színesítik e napot.

Egy-egy program, esemény kapcsán sokan, sokféle módon 
próbálnak megmutatni, átadni valamit kulturális értékeinkből, 
melynek sokszínűsége világszerte elismert.
Magyarságunk legnyilvánvalóbb bizonyítéka a magyar nyelv, és 
az a folklór, amelyet a magyar nép hordoz.

Szerencsére mindig voltak olyan neves személyiségeink, mű-
vészeink, akik a népi gyökerekhez visszanyúlva sokat tettek 
azért, hogy ezek az értékek megmaradjanak, fennmaradjanak, 
s a későbbi nemzedékek számára is elérhetővé váljanak. Gyűj-
tőmunkájuk felbecsülhetetlen, kimeríthetetlen forrása nemzeti 
kultúránknak.

E neves személyiségek közé tartozik Benedek Elek is, aki értéke-
ink felkutatásáért, lejegyzéséért és azok továbbéléséért munkál-
kodott.
A Magyar Kultúra Napjának tiszteletére Elek apóra emlékeztünk. 
Minden felső tagozatos osztály, valamint a negyedik évfolyam 
tanulói a kétnapos rendezvénysorozaton bebizonyították, hogy 
valóban Elek apó unokái. Minden osztály egy-egy Benedek Elek 
mesét választott, s azt tetszőleges stílusban dolgozta fel. A 7. c 
osztály valós meséjéből megismerhettük e nagyszerű írónk éle-
tét, munkásságát.  A hagyományos és modern feldolgozások 
keretében láthattunk dramatizálást, bábjátékot, némajátékot 
hangeffektekkel, illetve zenés-táncos bemutatókat.

Mind a két napon zsűri figyelte az előadásokat, és a rendez-
vénysorozat zárásaként összegezte, értékelte a látottakat. Nem 
volt könnyű dolguk, hiszen minden osztály alapos felkészültség-
ről, kreativitásról tett tanúbizonyságot, s a sok próba, fáradság, 
izgalom és lámpaláz ellenére is igazi kis remekműveket láthat-
tak. Tartalmas szórakozás, emlékezetes élmény volt e két nap, 
mind a résztvevőknek, mind a nézőközönségnek.

Végezetül szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, 
akik segítették munkájukkal e megemlékezést; a zsűri tagjai-
nak (Bana Józsefné, Derzsényiné Debrődi Margit, Kerekesné Ko-
vács Anna, Szeli Zoltánné, Tikászné Gárdos Orsolya), városunk 
énekkarának, a Cantare kórus vezetőjének és tagjainak; a Ko-
dály-zongoraművek előadójának,  Hajdú Fanni 7. c osztályos ta-
nulónak; iskolánk énekkarának; a hangosításért Simon Albert-
nek; a videofelvételért Szeli Zoltánnak; a konferálásért Szalontai 
Zsuzsannának; minden osztályfőnöknek, s az őket segítő kol-
légáknak; de elsősorban köszönet minden fellépő diáknak, akik 
elröpítettek bennünket nemzeti kincsünk, a népmesék csodás 
világába.

Banáné Nagy Zsuzsa

Tanévnyitó értekezletünkön a szor-
galmi időszak kiemelt feladataként a 
Támop-3.1.4/08/2 Kompetencia alapú ok-
tatás egyenlő hozzáférés – Innovatív intéz-
ményekben című pályázat végrehajtását 
fogalmaztuk meg.

Az iskolánk tanulói új tanítási renddel 
kezdték a tanévet. Bevezetésre került az 
A és B hetes tanítási rend, az új oktatá-
si programcsomagnak megfelelően.  Be-
vezettük a 6. évfolyamon is a nem szak-
rendszerű oktatást. Mint minden tanév 
első hónapjában, most is elkészítették 
alakuló gyűlésükön a munkaközösségek 
éves munkaterveiket. 

Megszerveztük a hitoktatást, több 
mint tíz szakkört indítottunk. Felzárkóz-
tató, tehetséggondozó és középiskolai 
előkészítő foglalkozásokat tartottunk öt 
tantárgyból. Délutáni foglalkozások ke-
retében lehetőséget biztosítunk a külön-

böző sportokat kedvelő diákoknak: röp-
labda, kosárlabda, atlétikai, mazsorett, 
futball és karate edzéseken.

A hulladékgyűjtés során 12 tonna pa-
pírt gyűjtöttek a gyerekek.

Tanulásmódszertan tréning, őszi ki-
rándulás, akadályverseny, „Zöld szem-
üveg verseny”, szelektív hulladékgyűjtés, 
tanulmányi kirándulás, koncert színház-
látogatás, kerékpártúra, Tini-disco színe-
sítette őszi programunkat. 

A szabadidős tevékenységek mellett 
több mint 50 diákunk különböző levele-
zős, tantárgyi versenyekbe kapcsolódott 
be. Országos tanulmányi versenyeken is 
részt vesznek, fordulói jelenleg is zajla-
nak. Nyílt napokat, szülői értekezleteket 
és pályaválasztási napot tartottunk a szü-
lők és az iskola kapcsolatának szorosabb-
ra fűzése érdekében. 
A már hagyománnyá vált programjaink: 

az ’56-os emlékfutás, a Madárbarát prog-
ram, a fogápolási és egészséges életmód 
vetélkedők ismét megrendezésre kerül-
tek.

December a Mikulás és a karácsony je-
gyében zajlott. Iskolánk tanulói nemcsak 
az intézményi programokba, hanem tele-
pülési rendezvényekbe is bekapcsolód-
tak: Idősek napja, alapítványi jótékonysá-
gi bál, vendégszereplés, műsoradás.

A nehezedő oktatási követelmények 
és sokrétű programjaink mellett, egyre 
nagyobb figyelmet kell fordítanunk azok-
ra a tanulókra, akiknek a szorgalmával és 
a magatartásával kapcsolatban problé-
mák merültek fel.

Munkánk és programjaink gyümölcse 
várhatóan a második félévben beérik, és 
mind oktatási mind pedig nevelési szem-
pontból sikeres évet zárhatunk. 

Tóth Imre igazgató

Elek apó unokái

Tájékoztató az iskola első félévben végzett munkájáról

Iskolai énekkar
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Magyarországon január 22-e a Magyar Kultúra Napja. Apro-
póját az adja, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon fe-
jezte be nemzetünk Himnuszát Szatmárcsekén. 1989 óta min-
den évben megemlékezünk erről az eseményről. 

Idén a Magyar Kultúra Napja alkalmából „Kölcsey életút-
ja” címmel kiállítás nyílt a Dr. Papp József Városi Könyvtár elő-
adó termében, amely január 22-től február 15-ig volt meg-
tekinthető. A képek, szöveges anyagok tartalma ismertet-
te a látogatókkal Kölcsey Ferenc életét, munkásságát, szemé-
lyét, a Himnusz szövegét, kéziratát. A bemutató részét képez-
te továbbá Kölcsey szobra, amely a Kő Pál által megformált, 
Sződemeteren található Kölcsey-szobor kicsinyített mása, il-
letve a 2006. május 7-én, Budakeszin felavatott Himnusz-szo-
bor fotója. Az így illusztrált alkotást V. Majzik Mária örökség dí-
jas képzőművész készítette, kilenc méter hosszú, négy és fél 
méter magas és egy kör sugarai mentén jeleníti meg a vers so-
rait.  Közepén egy többmázsás, kétméteres, bronzból készült 
Isten-alak látható. A szobor hét ívből álló szerkezetében hét-
szer három bronzharang szólaltatja meg az ünnepeken Erkel 

„Kölcsey életútja”

Nyugdíjas Klub is megtekintette a kiállítást

Ferenc művét, melyet a budapesti Nemzeti Színház mutatott 
be 1844-ben. Ez azonban csak 1903-ban lett az ország törvé-
nyileg elfogadott Himnusza.

Ezúton köszönjük mindazok közreműködését, akik segítet-
ték a kiállítási anyag összegyűjtését, összeállítását.

Sz.B.  

Helyreigazítás

A 2010. január 25-i Csegei Körképben megjelent „Sport-
élet Tiszacsegén” című cikkben elírás történt.  A diák kor-
csoport részére Mikulás Kupa néven megrendezett sza-
badfogású birkózóversenyen – Sárrétudvariban – Hegedűs 
Soma I. helyezést ért el.

Helyreigazítás

A 2010. január 25-én megjelent Csegei Körképben a  „Te-
vékeny Szeretet Közösségének Karácsonya” című cikkben a 
szponzorok hiányos felsorolása került közzé. 

A 2009. december 21-i rendezvényt Oláh Tibor is támo-
gatta.

Az álarc viselése, a maszkos alakosko-
dás már az ókorban is ismert volt. Igazi 
hazája Olaszország - a velencei karnevál, 
ahol a híres nőcsábász Casanova is gyak-
ran álarc mögé rejtőzve tette a szépet a 
nőknek. Farsangi hagyományok, karne-
válok, álarcosbálok, jelmezbálok később 
egész Európában elterjedtek.

Nehéz eligazodni a farsanghoz tarto-
zó sok fogalomban és jeles napban. Víz-
kereszt, gyertyaszentelő, Balázs-napja, 
Gergely-járás, húshagyó kedd, farsang 
farka, torkos csütörtök, hamvazó szer-
da- még felsorolni is sok.

  A telet búcsúztató, tavaszt köszön-
tő időszak január 6-án, Vízkereszt nap-
ján kezdődik. Katolikus vidékeken e na-
pon szokás volt a házszentelés (szen-
teltvízzel hintették meg a házat, a ház 
és a benne lakók védelmére).
Február 2-án, régen, gyertyát szentel-
tek, amit szalaggal átkötve megőriztek, 

majd ezt gyújtották meg az újszülöttek 
keresztelőjén, vagy a haldokló család-
tagoknak. E naphoz időjóslások is kötőd-
nek: „ Ha fénylik gyertyaszentelő, az íziket 
vedd elő!” Vagyis ha ezen a napon jó idő 
van, tovább kell fűteni, hosszú lesz a tél. 
Ha ezen a napon a medve meglátja a sa-
ját árnyékát, visszabújik a barlangjába.
A farsangnak nincs állandó helye a nap-
tárban, idejét a húsvéthoz igazítják.

Ekkor volt ideje a bohóságnak, a szórako-
zásnak. Sarkady Sándor Farsang c. verse 
hűen tükrözi az időszak hangulatát: 

„Fruskák, Zsuzskák, Dorottyák járják a bo-
londját. Dínom – dánom, vigalom, nincs a 
táncra tilalom!” 

Így telik ez az időszak, sok vidámság-
gal, bállal, maskarás játékokkal, kiszebáb 
égetéssel, mely a tél elűzését jelképezi. 

A farsangi szezon végén, húshagyó 
kedd éjszakáján kisúrolták a zsíros faze-
kakat. Másnap, hamvazó szerdától már a 
zajos farsang után az elmélyülés, a Hús-
vét előtti megtisztulás vette kezdetét.

Balázsok, Zsuzsannák, Péterek, Mátyások!
Boldog névnapot kívánok!
Önökön a sor, hogy időjárásunk jó legyen!
A tél hamar messze menjen.
Ez ügyben serénykedjenek ügyesen! 

Vassné Szucskó Margit

Farsang ideje - Vízkereszttől húshagyó keddig
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Kedves meghívást kaptam 
CALIFORNIÁBÓL egy kéthetes amerikai 
kis körutazásra:
CALIFORNIA: San Francisco, Los Angeles, 
Hollywood, Beverly Hills, Long Beach, 
Laguna Beach, Santa Monica, Dana 
Point, Huntington Beach, New Port 
Beach…
FLORIDA: Palm Beach, TEXAS: Dallas, 
NEVADA: Las Vegas, ARIZONA: Grand Ca-
nyon.
Diákkori álmom válhatott valóra ezen a 
november 24-től december 10-ig tartó 
utazáson. Fejthetetlen élményben volt 
részem, amikor a Csendes Óceánban – a 
San Franciscoi öbölben – áthajózhattam 
a Golden Gate híd alatt a Royal Prince fe-
délzetén. Ismerkedtem a hajó személy-
zetével, s megfigyeltem hogyan végzik 
munkájukat. Eközben szomorúan gon-
doltam arra, hogy Tiszacsegén hajó nél-
kül árválkodik a kanyargó szőke Tisza 
egyik legszebb kikötője. Arról viszont 
örömmel tájékoztattam a hajó kapitá-
nyát, hogy hány ezer embernek – a vi-
lág minden részéből oda csábított ven-
dégnek – tudtam bemutatni tizenkét 
esztendő alatt a legszebb magyar fo-
lyót. Szintén életre szóló élményt jelen-
tett számomra, amikor áthaladtam a vá-
rosnéző busz utasaként a GOLDEN GATE 
BRIDGE 2 700 méter hosszú szakaszán, 
amelyen naponta 100 000 gépkocsi ha-
lad át. Szerencsémre tiszta, napos idő 
volt így teljes mértékben élvezhettem a 
grandiózus látványt.   
Amerika legnagyobb ünnepén, - 
„THANKSGIVING DAY” – a hálaadás nap-
ján a Csendes Óceán partján ünnepel-
hettem meg 78. születésnapomat!
Orange County-ban /Narancs kerület/ 

élvezve a nyárias, +26 C fokos meleget, 
félve gondoltam arra, hogy a Tisza part-
ján, a Muskátli utcai „édenkertemben” 
vajon milyen idő lehet? Befagyott e már 
a folyó? Közlekedik e még a mi csegei 
kompunk?
Bármennyire is jól éreztem magam eb-
ben a hangulatos környezetben, a kí-
váncsiság tovább hajtott. Los Angeles a 
hatalmas felhőkarcolóival, Hollywood a 
színes nemzetközi forgatagával, Beverly 
Hills a fényűzően berendezett, hatalmas 
kertekkel körülvett palotáival, melyeket 
olyan magasra nőtt zöld sövények vesz-
nek körül, hogy oda csak a madarak tud-
nak bekukkantani. Így védik a közönség-

től, a fotósoktól a hírességek, filmcsillag-
ok, a sportvilág kiválóságai, rendezők, 
gazdag üzletemberek mindennapjaikat. 
Nem kell lemenniük a Csendes Óceán 
strandjaira sem, hiszen mindegyiknek 
saját úszómedencéje van. Természete-
sen fűteni is tudják!  Ez egy elzárt világ!

Káprázatos, fényes, de méregdrága 
üzletek kínálgatják igen értékes áruikat 
a Rodeo Drive-on sétálgató nemzetkö-
zi közönségnek. A Tiszacsegéről Holly-
woodba tévedt szerény magyar turistá-
nak csak nézelődnie szabad, azonban 
már ez is nagy élményt jelent!
A meghatódottságtól nem tudtam to-
vább lépni a hírességek sétányán, ami-
kor rátaláltam kedvenc színészem, Frank 
Sinatra kéz- illetve lábnyomaira. Megáll-
tam, miközben fülemben felcsendültek 
fülbemászó dallamai.
Az álomvilág után eljuthattam a Csen-
des Óceán part kiváló fürdőhelyeire is: 
Laguna Beach, Huntington Beach, New 
Port Beach, Dana Pointhoz.
Kék ég alatt, sziporkázó napsütésben 
száguldott velünk az elegáns, hatalmas 
kocsi az óceánparti autópályán.
Californiaból – TEXAS/DALLASON át 
– tovább repültem FLORIDA: PALM 
BEACH-be, ahol néhány napra Florida 
legnagyobb és legelegánsabb öt gyé-
mántos hotelje lett az otthonom. Itt el-
kalandoztam gondolatban, s azon töp-
rengtem, hogy mi lett volna abban az 
esetben, ha a Muskátli u. 1. alatti – volt 
– Honvéd Üdülőt nem hagytuk volna le-
pusztulni, hanem belőle egy 4 csillagos 
wellness hotelt alakítottak volna ki? Ma 
ez lehetne kedves városunknak a leg-
nagyobb vonzereje?! Talán még nem 
késő?! Vajon ki merné ezt ma felvállalni?
A nevadai sivatagban felépítették a vi-
lág legnagyobb szórakoztató központ-
ját: LAS VEGAST. Ide járnak szerencsét 
próbálni az emberek a világ minden ré-
széből. Vannak törzsvendégek is, ép-
pen ezért általában tízévenként lebont-
ják a nagy hoteleket, casinokat, hogy 
meg ne unják a látogatók, s helyette épí-
tenek még nagyobbakat, izgalmasab-
bakat. Csupa fény és csillogás az egész 
város, tele a legkülönfélébb szerencse-
játékokkal, azonban csak éjszaka ilyen 
mozgalmas. Nappal mindenki igyekszik 
kipihenni az éjjeli izgalmakat, örömö-
ket vagy bánatokat! Aztán kezdődik újra 
minden, amíg bírja a bankkártya…

Tovább kell mennem…

TISZACSEGÉTŐL SAN FRANCISCOIG

A tiszacsegei Művelődési Otthon-
ban 2010. január 18-án fotókiállítás 
nyílt „Tiszacsege egykor” címmel, me-
lyet február 1-ig csaknem 250 érdek-
lődő nézett meg. Az ötvenes, hatva-
nas években készült képeken a vá-
ros korabeli épületei, nádtetős, illet-
ve tornácos házak, akkori középüle-
tek, templom, iskola, óvoda, művelő-
dési ház, gyógyszertár, orvosi rende-
lő, mozi, posta, stb. kerültek közszem-
lére. 

Várjuk mindazok jelentkezését, 
akik saját fotóik másolásra történő fel-
ajánlásával segítenék a gyűjtemény 
bővítését.

Sz. B.

„Tiszacsege
egykor”

78 évesen CALIFORNIA-ban

DANA POINT: YACHT KIKÖTŐ

ÜDVÖZLÖM TISZACSEGE ÚJ LAPJÁT ÉS A 
KEDVES OLVASÓKAT! 

Kiss Laci bácsi



10 2010. február 22.CSEGEI KÖRKÉP

A rák világszerte a vezető halálokok 
közé tartozik. Február 4-én, a Rák Világ-
napján, előtérbe kerül a betegség elleni 
küzdelem, a szűrővizsgálatok fontossá-
gának hangsúlyozása, a betegek étrend-
jének kialakítása.  

Az Egészségügyi Világszervezet 
(WHO) szerint 2005 és 2015 között 84 
millió ember fog rákban meghalni, ha 
nem teszünk ellene semmit. Bár az or-
vostudomány nagy lépésekkel fejlődik, 
a rák sajnos mind a mai napig nem előz-
hető meg. Mivel azonban ismerjük a ki-
alakulás kockázatának tényezőit, ezért 
nem állunk teljesen tehetetlenül daga-
natos betegségekkel szemben. 2010 fő 
üzenete” a rák is megelőzhető”.

A rák elleni kampány fő elemei: a do-
hányzás mellőzése, az egészséges táp-
lálkozás, rendszeres testmozgás, mér-
tékletes alkoholfogyasztás, fertőzések 
megelőzése, a testi –lelki harmónia.

A daganatos megbetegedések gyó-
gyításában az egyik legmeghatározóbb 
tényező a korai felismerés, melyet nagy-
ban befolyásol a saját testünk ismerete 
és a tudatos rendszeres önvizsgálat.

 Általános figyelmeztető jelek:
1. Tapintható duzzanatok a mellben vagy a 
test bármely részén
2. Szemmel látható szemölcsök, anyajegyek 
3. Nem gyógyuló sebek, fekélyek a bőrön
4. Szokatlan vérzés valamint váladékfolyás
5. Makacs, nem szűnő vagy visszatérő 
köhögés, rekedtség
6. Széklettel, vizelettel kapcsolatos elvál-
tozások
7. Állandó, fájdalmas nyelési problémák
8. Ok nélküli, hirtelen testsúlycsökkenés
A mammográfiás szűrővizsgálat a leg-
jobb módszer az emlőrák korai felfede-
zésére, melynek segítségével a pici el-
változásokat is ki lehet mutatni. Fontos, 
hogy havonta végezzünk emlő önvizs-

Február 4. - A RÁK VILÁGNAPJA
gálatot, ha bármilyen problémát észle-
lünk, keressük fel háziorvosunkat. A 45 
és 65 év közötti nőknél panaszmentes-
ség esetén is javasolt 2 évente szűrővizs-
gálaton megjelenni.

Bizonyos táplálékok, mint példá-
ul a szójában található úgynevezett 
izoflavonok, a hormonokhoz hasonló 
hatást válthatnak ki a szervezetünkben, 
és ezáltal védelmet nyújtanak az olyan 
hormonfüggő daganatos megbetege-
dések ellen, mint például a petefészek 
és a méhnyakrák.

A nőgyógyászati szűrővizsgálaton 
minden nőnek évente meg kellene je-
lennie, de sajnos ezt sokan nem tartják 
be. Napjainkban nem figyelünk kellő ké-
pen önmagunkra. A 365 napból csupán 
2 napot kellene önmagunkra szentel-
ni és esetlegesen éveket hosszabbíthat-
nánk életünkön.

Molnárné Katona Tímea

A rendelőkbe érkező betegek közül 
egyre többen teszik fel a kérdést  arra vo-
natkozóan, hogy miért fontos a koleszte-
rin szint vizsgálat. Az esetek nagy részé-
ben emelkedett értékeket találunk, „pe-
dig én tényleg csak étolajat használok” 
hangzik a válasz. Emiatt írok erről.

Az elmúlt évtizedekben az iparilag fej-
lett országok haláloki statisztikáiban az 
érelmeszesedés vezető helyre került. A 
rosszindulatú daganatok mellett a leg-
gyakoribb és egyik legfontosabb beteg-
ség, amely egyben az erek legfőbb kóros 
elváltozása is. Az érelmeszesedés kiala-
kulásában a magas vérnyomást, a cukor-
betegséget, a magas koleszterin szintet 
és a dohányzást tartják a legfontosabb-
nak. Felmérések igazolják, hogy a meg-
előzésre nagy hangsúlyt kell fektetni a ki-
szűrt egyének életmódbeli változtatásai-
val. Azoknál a veszélyeztetett emberek-
nél, akiknek a vérében több a zsír a nor-
málisnál, későbbi életkorban nagyobb a 
kockázata, hogy szervi megbetegedésük 
legyen: szívinfarktus, agyi keringészava-
rok, alsó végtagi érszűkületek stb. Azok-
nál a betegeknél, ahol már kialakultak a 
fent említett érbetegségek, az alkalma-
zott lipidcsökkentő kezelésnek létjogo-
sultsága van, mert javítja a betegek túl-

élését, csökkenti a betegség kiújulását, 
ill. a szövődmények lehetőségét.

Gyakran hangoztatják azt a nézetet, 
hogy a táplálkozás lényegesen nincs 
hatással a koleszterin szintekre és fö-
lösleges a betegeket különböző étren-
di utasításokkal kínozni, hiszen a szer-
vezet a nagyobb bevitel esetén foko-
zottabb mértékben szabadul meg a ko-
leszterin tartalomtól, ill. csökkenti a táp-
csatornán keresztül történő felszívódást. 
Ez csak egészséges emberekre vonatko-
zik, akiknek a zsíranyagcseréje szabályo-
san működik és nincs semmi örökletes, 
vagy szerzett károsodása. Sajnos nagyon 
gyakran genetikusan, vagy szerzetten ez 
a szabályozás megváltozik, ezért megfe-
lelő étrenddel, vagy gyógyszeresen kell 
törekednünk arra, hogy normalizáljuk a 
koleszterin szintet, ha el akarjuk kerül-
ni korunk rettegett betegségét, a szívin-
farktust, az agyi érelmeszesedést és a pe-
rifériás érbetegségeket.

Nagyon gyakran a betegek arról pa-
naszkodnak, hogy nem fogyasztanak 
semmit, mégis híznak. Általában ilyen 
esetben a  betegek napközben nassol-
nak és ezzel gyakorlatilag folyamatos 
étkezéssel beviszik a napi kalória szük-
ségletüket. Fontos a fizikai aktivitás fo-

kozása, figyelembe véve az illető egyén 
edzettségét, általános állapotát.

A koleszterin csak állati eredetű élel-
miszerekben van, a növényi táplálékok-
ban nincs.

Kerülni kell elsősorban a tojás, a bel-
sőségek fogyasztását. Megenged-
hető azonban 8-10 naponként 100g 
máj elfogyasztása, értékes vitamin és 
ásványianyag tartalma miatt. A tojás fe-
hérje nem tartalmaz koleszterint.

Jelentős koleszterinforrás még a sza-
lonna, tepertő, disznósajt, szív, nyelv, 
vese, velő, szalámi-és kolbászfélék, pacal.

Fogyasztásuk ajánlott: sovány marha-
hús, bárányhús, szárnyasok (bőr nélkül), 
nyúl, őz, szarvas, vaddisznó, baromfi- és 
pulykafelvágott, hal, naponta legfeljebb 
1/2l 1.5%-os tej, 20% zsírtartalom alatti 
sovány sajtok, növényi olajak, félbarna, 
barna, rozs kenyér, szója, zöldségek, gyü-
mölcsök.    

Összefoglalva nem elijeszteni, inkább 
megértetni szerettem volna, hogy miért 
fontos kezelőorvosaik által javasolt ko-
leszterin szint csökkentés, még akkor is 
ha a jelenlegi gazdasági helyzetben ne-
héznek tűnik mindezek megoldása.    

Dr.V.Gy

Néhány szó az emelkedett koleszterinszintről.....
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Nagyító alatt

FELHíVÁS
Keres, kínál, cserél…  vagy 

szeretné köszönteni szeretteit???
Hirdetését feladhatja személyesen 

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

József Városi Könyvtárban. 
Választható méret/ár:

• A Tiszacsegei Általános Művelődési Központ Dr. Papp József Városi Könyvtár és 
Művelődési Otthon dolgozói 2010. február 24-én 9 órakor a Művelődési Otthon-
ban retro gépíró tanfolyamot indítanak. Várják mindazok jelentkezését, akik írógé-
pen (akár saját), önállóan, vakon szeretnének megtanulni gépelni. A tanfolyam 40 
órásra tervezett, heti egy alkalommal. A műhelyt vezeti: Törökné Tinku Dóra. 

• 2010. február 27-én a Tiszacsegei Hagyományőrző Néptánc Egyesület tag-
jai Farsang alkalmából jelmezes műsort adnak elő a Művelődési Otthon Nagyter-
mében.

Tiszacsegén, Török Bálint u. 7 sz. 
alatti 1480 m2-es telek gázcsonk-
kal, fúrott kúttal eladó. 

Irányár: 1,8 m.

Érd.: 30/ 439-74-35

albérlet

Tiszaújvárosban, Örösi úton 

1,5 szobás, bútorozott lakás kiadó!

Érd: 30/ 629-40-43

Z 601 tintasugaras nyomtató te-
lepítő lemezzel, kézikönyvvel, ká-
belekkel, kompletten eladó.

autó-RENNbaHN versenypálya 
elemes, vagy transzformátorral, 
összes tartozékkal, vezetékkel, kézi-
könyvvel kompletten eladó.

Érd.: 52/ 373-729

1/6 – 1500 Ft
1/9 – 1000 Ft

1/12 – 700 Ft
1/24 – 500 Ft

Hirdetések

Tiszacsege Város turisztikai ren-
dezvényeinek lebonyolításáért fele-
lős team egy tiszteletteljes felkéréssel 
fordul Önök felé.

Szeretnénk a nyári fesztiválok 
szinesítése érdekében egy új elem-
mel bővíteni a programjainkat.
Céljaink között szerepel egy „Zöldség 
és gyümölcs kiállítás” megszervezése.
A kiállításon magánemberek, gaz-
dák által megtermelt zöldségek, gyü-
mölcsök és azokból készült kompo-
zíciók szerepelnének. (Pl: a legna-
gyobb méretű sárgarépa, a legérde-
kesebb alakú burgonya vagy csicsó-
ka, a legkisebb méretű alma stb., gyü-
mölcsökből, zöldségekből  kialakított 
kép-kompozíció…)

Ezen cikkünket gondolatébresztő-
nek szántuk, részletesebb információ 
a következő lapokban lesz olvasható.

Tisztelt hobbykertészek és 
gazdálkodók!

A Hajdú-Bihar-Megyei Tiszamenti Te-
lepülések Területfejlesztési Társulása 
1992-óta működik 8 településen társa-
dalmi szervezetként. 

Több térségi és településfejlesztési 
projektet valósított meg az elmúlt idő-
szakban. Jelenleg foglalkoztatási stra-
tégia továbbfejlesztéseként minősített 
partnerségi paktumot bonyolít az Or-
szágos Foglalkoztatási Közalapítvány tá-
mogatásával. A foglalkoztatási paktum 
2009 januárjától működik 27 partnersé-
gi taggal, akik a térség önkormányzatait 
és vállalkozóit képviselik. 
A foglalkoztatási paktum munkaszerve-
zete Tiszacsegén, Fő út 38 szám alatt te-
vékenykedik, ahol rendszeres ügyfélfo-
gadás mellett pályázati tanácsadást, pá-
lyázat készítési feladatokat és projekt 
bonyolításokat végez. 
A foglalkoztatási paktum a projekt fu-

tamideje alatt több alkalommal szerve-
zett vállalkozói fórumot, állásbörzét a 
térség foglalkoztatási helyzetének javí-
tása érdekében. Több vállalkozást kere-
sett fel együttműködési céllal. 
A foglalkoztatási paktum alap feltétele, 
hogy a partnerségben vegyenek részt a 
munkaerő piaci szempontból meghatá-
rozó szereplők, munkaügyi szervezetek 
önkormányzatok, vállalkozások. 

Az együttműködés eredményeként 
vállalt kötelezettség: a paktum taglét-
számának növelése, a térségben a fog-
lalkoztatottak számának növekedése 
foglalkoztatási célú pályázatok készíté-
se, foglalkoztatási projektek megvalósí-
tása.

A paktum munkaszervezete irodá-
jában munkanapokon 8-16 óráig várja 
tisztelt ügyfeleit.

Németh József Társulás elnöke

Lakossági Tájékoztató a Tiszamente 
Foglalkoztatási Paktumáról



SPORTÉLET TISZACSEGÉN
Mindenekelőtt Békés és Boldog Új Esztendőt szeretnék kí-

vánni Sportegyesületünk nevében Tiszacsege minden lako-
sának és a településünkre szórakozni, pihenni érkezőknek. 
Örömmel tájékoztatok mindenkit, hogy elkezdődött a 2009-
2010-es futballszezon tavaszi 
idényének felkészülése. Feb-
ruár derekán már számos tor-
natermi – a mostoha időjárá-
si körülmények ellenére – sza-
badtéri edzéseken igyekszünk 
játékosaink erőnlétét, felké-
szültségét a várható igénybe-
vételre felkészíteni. Felada-
tunk nem egyszerű, mert hét-
köznapi teendőink mellett ke-
mény fizikai elvárásoknak kell 
minden edzésen hétről – hét-
re megfelelni. Csapatépíté-
sünk elvét alátámasztja, hogy 
futballistáim hozzáállásával, a 
futball iránti alázatukkal többnyire elégedett vagyok. Szpon-
zorainknak hála az idén is beneveztünk a Hajdúböszörmény-
ben meghirdetett nagypályás Hajdú Kupára, mely 10 csapat 
részvételével zajlik. Az első körben Hajdúhadház csapatával 
mérkőztünk meg, mely meccsen 2-2-es eredmény született. 
A második erőfelmérő a LOKI 19 éves utánpótláscsapata volt, 
kiket 7-0- ra győztünk le. A felkészülési tornákkal párhuzamo-
san intenzív, igen kemény erőnléti edzések zajlanak. Büszkén 
mondhatom el azt is, hogy megyénk élcsapataival folyama-

tos kapcsolatban állunk edzőmérkőzések szervezése kapcsán, 
mely tendencia eddig nem volt jellemző. A csapatunk ered-
ményessége, és a sportegyesület szervezettsége miatt felfi-
gyeltek ránk más települések is, ami azt igazolja, hogy jó úton 

járunk. Folyamatosan érkez-
nek megkeresések utánpótlás 
csapataink részére is, melye-
ket örömmel fogaduk és igyek-
szünk minden meghívásnak 
eleget tenni. Mindent meg-
teszünk azért, hogy gyermek 
labdarúgóink versenyszellem-
ét, győzni akarását a legma-
gasabb szintre fejlesszük. El-
mondhatjuk, hogy az utánpót-
lás–edzők által irányított tré-
ningek színvonalának és az ifjú 
tehetségek futballszereteté-
nek köszönhetően folyamatos 
fejlődés látható az utánpótlás 

nevelésben is, melynek köszönhetően a tornákon a kezdeti 
megilletődöttséget levetkőzve egyre szebb eredményeket ér-
nek el a kis labdarúgó palánták. 
Célunk az, hogy megszerezzük Tiszacsege felnőtt csapatának 
első aranyérmét, ezáltal is megköszönve az egyre bővülő tá-
mogatói körünk önzetlen segítségét, és azt a példátlan össze-
fogást, amit nap mint nap érzékelünk.

Szűcs Lajos edző 

A 2010. január 19. és 30. között 
megrendezésre került UEFA Futsal 
Európa-bajnokság egyik helyszíne a 
debreceni Főnix Csarnok volt, ahol iz-
galmas, gólokban gazdag mérkőzé-
seket láthattunk a Magyar Labdarúgó 
Szövetség jóvoltából. 

Iskolánk közel száz tanulója volt je-
len 2010. január 20-án a Spanyolor-
szág – Fehéroroszország, illetve 2010. 
január 28-án a két elődöntő, Portu-
gália – Azerbajdzsán és Spanyolor-
szág – Csehország látványos játékot 
hozó mérkőzésein. A rendezvényre 
Tóth Zoltán testnevelőnek sikerült a 
jegyeket ingyenesen megigényelni, 
így csak az utazás költségeit kellett a 

résztvevőknek fedezni. A szervezésbe 
segítséget nyújtottak a Városi Sport-
egyesület Labdarúgó Szakosztályá-
nak edzői és a testnevelők. A gyer-
mekek felügyeletét is ők és néhány 
labdarúgást kedvelő lelkes szülő lát-
ta el. Reméljük, hogy maradandó él-
mény részesei lehettek, hiszen ritkán 
láthatjuk az Európa elitjéhez tartozó 
sportolókat testközelben. Kis ajándé-
kokkal is kedveskedtek a szervezők a 
jelenlévőknek, karkötők és műsorúj-
ság formájában. A szerencsésebbek 
focilabdát, pólót hozhattak haza. A 
későbbi Európa–Bajnok spanyol csa-
patnak több mérkőzésén is ott le-
hettünk, de a labdarúgást kedvelő 
kis csapatunk nagyon fájlalta, hogy a 
magyarok nem jutottak el az elődön-
tőig, így nem szurkolhattunk nekik. 

A továbbiakban is igyekszünk az 
iskola tanulói számára biztosítani a 
lehetőséget a rangos európai- eset-
leg világversenyek helyszínen törté-
nő megtekintésére, ha azokat a köze-
lünkben bonyolítják.

Testnevelők

Az utánpótlás csapatokról is ejtsünk 
néhány szót. A 13 évesek szintén Hajdú-
böszörményben vettek részt egy meg-
hívásos tornán, mely torna 10 csapat 
részvételével zajlott. A tiszacsegei gyer-
mekfocisták a második csoportba kerül-
tek Hajdúböszörmény, Hajdúszoboszló, 
Baktalórántháza és Bodaszőlő csapatai-
val. A csoportmérkőzéseken a következő 
eredmények születtek:

Hajdúböszörmény – Tiszacsege: 4-2
Hajdúszoboszló – Tiszacsege: 1-2
Baktalórántháza – Tiszacsege: 0-1
Bodaszőlő – Tiszacsege: 0-1
A csoportmérkőzések után második-

ként jutottak a legjobb négy csapat közé, 
ahol az Olasz Focisulitól 4-0 –ra kaptak ki 
a gyerekek. Ezután a bronzmérkőzés kö-
vetkezett Eger csapatával, de a rendes 
játékidő nem hozott döntést. A 0–0–ás 
eredmény után büntetőpárbaj követke-
zett, ahol a tiszacsegei gyermekek diadal-
maskodtak megszerezve a torna harma-
dik helyét. A bronzérem mellett a csegei 
13 éves utánpótláscsapat Juhász Ákos 
személyében elhozta a legjobb kapusnak 
járó díjat is. A csapat edzője Sallai Sza-
bolcs. 

Külön köszönetet szeretnénk mondani 
Vincze Leventének, aki biztosított a csa-
pat számára egy kisbuszt, hogy eljuthas-
sunk a tornára.

Futsal Európa-bajnokság


