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Értesítem a lakosságot, hogy a 164/2008 (XII. 20.) FVM 
rendelet 1.§ (2) a) és a 4.§ (1) bekezdése alapján, az alábbi 
helyeken és időpontokban kötelező veszettség elleni eboltás és 
féregtelenítés lesz.

2010. március 27-én, szombaton:
•	 délelőtt:	8-12	óráig	Kossuth	u.	–	Malom	
•	 délután:	13-16	óráig	Hataj	–	Szabadidő	Park
2010. március 28-án, vasárnap:
•	 délelőtt	8-12	óráig	Homokhát	II.	u.	–	Állatrakodó	
•	 délután	14	órakor	Nagymajor

Oltani kell minden 3 hónapos kort betöltött kutyát!

A kezelések költsége az összevezetés helyszínén: 3500 Ft 
kutyánként, mely tartalmazza a munkadíjat, az oltóanyag és a 
féregtelenítő árát, az egyéb anyagköltséget, a nyilvántartásba 
vétel államigazgatási költségét és az ÁFÁ-t.
Az állat tartási helyén - hívásra - történő oltáskor a költség 
4000 Ft kutyánként.
Kérem, hogy beteg vagy hatósági megfigyelés alatt álló kutyát 
az összevezetés helyszínére ne hozzanak. 
Felhívom	 a	 figyelmet	 arra,	 hogy	 idén,	 az	 oltás	 helyszínén	 –	 a	
korábbi	 évektől	 eltérően	 –	 kutyák	 végleges	 elaltatását	 nem	
fogom végezni. Ezt csak személyes egyeztetés alapján, a kutya 
tartási helyén lehet végezni.
A tavaly kiadott oltási könyvet mindenki hozza megával, mert 
minden évben ebben fogjuk az oltásokat igazolni. 

Együttműködésüket megköszönve: 
Dr. Hegedüs Béla állatorvos

(Tel.: 70/376-11-51)

Veszettség elleni eboltás 
Tiszacsegén

A Csegei Körkép korábbi számai 2010. ja-
nuár 25-én, illetve 2010. február 22-én jelen-
tek meg. 

Felhívjuk a lakosság figyelmét arra, hogy 
akihez a kézbesítés során valamilyen okból 
nem jutott el, a dr. Papp József Városi Könyv-
tárban átveheti.

Szerkesztőség
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A február 24-én (szerdán) tartott képviselő-testületi ülés a 
munkaterv szerinti soros ülés volt. Két héttel korábban több 
kérdés megtárgyalása megtörtént, így ezen az ülésen keve-
sebb napirendi pont megvitatása várt a képviselőkre.

A korábbi év költségvetési rendeletének módosítására a 
beszámoló előterjesztéséig és elfogadásáig lehetőség van. 
Szükséges is a módosítás, hiszen erre az időszakra tisztulnak 
le a korábbi évre nyújtott központi költségvetésből származó 
pótelőirányzatok.
Néhány lényeges szám a teljesség igénye nélkül az alábbi:
Az önkormányzathoz a III. negyedévben jutott el 76.500 ezer 
forint támogatás. Az önkormányzat 2009. évben 14.821 ezer 
forint ÖNHIKI támogatást kapott, most a módosításban a ki-
utalt előleg és a tényleges támogatás közötti összeg épült be. 
A központosított támogatás összesen 47 millió forint, mely 
szintén beépítésre került. Az átvett pénzeszközök mértéke 
24.071 forint volt (Munkaerőpiaci Alaptól közhasznú foglal-
koztatás támogatása, TÁMOP-3.1.4-08/2-2009.-0098 pályáza-
ti előleg, Belügyminisztériumtól SZJA kiegészítés és otthonte-
remtési támogatás)
Összességében a változások miatt az önkormányzat bevételi 
és kiadási előirányzata 1.806.604 ezer Ft-ra módosult.

A polgármesteri hivatalban dolgozó köztisztviselők vonat-
kozásában a képviselő-testület határozza meg minden év-
ben jogszabály alapján azokat a legfontosabb célkitűzéseket, 
amelyek alapját képezik teljesítménykövetelmények megha-
tározásának. A kiemelt célok alapján a munkáltató készíti el az 
egyes köztisztviselőkre az egyéni teljesítménykövetelménye-
ket, illetve a megelőző évre vonatkozóan értékel.

Az Általános Művelődési Központ intézményegységei (álta-
lános iskola, könyvtár és művelődési otthon) beszámoltak az 
előző évi tevékenységükről. Az iskola tanulói új tanítási rend-
del kezdték a tanévet. Bevezetésre került az A és B hetes ta-
nítási rend, az új oktatási programcsomagnak megfelelően. E 
program az élethosszig tartó tanulás segítésére, a használha-
tó tudás elősegítésére, a kompetenciák kialakítására és fejlesz-
tésére épül. Az iskolában számos program és rendezvény tar-
tására került sor (szakrendszerű oktatás bevezetése a 6. évfo-
lyamon, minőségi körök megalakulása, szakkörök, középisko-
lai előkészítők, tanulásmódszertani tréning, hulladékgyűjtés, 
tanulmányi kirándulások stb.). 

Megújult az iskola épülete. A felújítással lehetőség adódott 
arra is, hogy a sajátos nevelési igényű tanulók egy iskolaegy-
ségben, egy helyen tartózkodjanak többi társaikkal.

A dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon 
az elmúlt év második felétől működik jelenlegi formájában. 
Az új szervezeti forma új kihívást jelentett az intézményegy-
ség vezetőjének. Célkitűzés, hogy a feladatokat úgy kell vég-
rehajtani, hogy meg kell dolgozni a legjobb megoldásokért. 
Ezt csak összefogva, együtt cselekedve, együtt gondolkodva 
lehet megvalósítani. A rendezvények színvonala, igényessége 
dicsérendő.

Elfogadta a képviselő-testület a 2010. évi rendezvény-nap-
tárat, majd a polgármesteri jelentés és a különfélék keretében 
több kérdésben született döntés.

A következő soros testületi ülés előreláthatólag 2010. már-
cius 31-én (szerdán) 13.00 órakor lesz.

Dr. Vámosi Margit aljegyző

2010. február 24-én ülésezett a Képviselő-testület

Tél végi adminisztratív feladatok
A márciusi télben talán jobban jut idő 

a mezőgazdasági termelők számára, hogy 
az esedékes kötelező adminisztratív teen-
dőket elvégezzék - mert bizony van. 

Az úgynevezett monitoring jelentés 
határideje, lévén március 15-e ünnepnap, 
a következő nap, március 16. Ez egy olyan, 
elektronikus felületen megjelenő kérdő-
ív kitöltését jelenti, amely bizonyos jog-
címekből támogatást igényeltek számá-
ra kötelező. Ahhoz, hogy ezt a kérdőívet 
a kitöltésre kötelezettek elérjék, okmány-
irodai ügyfélkapu kiváltására, illetve meg-
létére van szükség. 

A kérdések tartalma jogcímenként kü-
lönböző, de aki több jogcímben igényelt 
támogatást, annak a kérdőíve egységes 
szerkezetben jelenik meg. A kérdőív be-
küldése, továbbítása elektronikusan tör-
ténik, hasonlóan több egyéb, Mezőgaz-
dasági és Vidékfejlesztési Hivatal számára 
küldendő nyomtatvánnyal.

Az őstermelői igazolványok érvényesí-
tése hasonlósan a korábbi évek gyakorla-
tához,	ez	év	március	20–ig	lehetséges.	Ez	

esetben az igazolvány visszamenőlege-
sen január 1-től érvényes. 

A március 20. után érvényesített iga-
zolványok csak az érvényesítés napjától 
érvényesek, azaz az őstermelői kedvez-
mények csak ezen időponttól érvénye-
síthetők. Az érvényesítés előtt befolyt ár-
bevételekre az őstermelői adókedvez-
mények nem vonatkoznak! Változatlanul 
adómentes - 600 ezer Ft-ig - a saját gaz-
daságból történő értékesítés.

Az őstermelői igazolvány érvényesítési 
díja 1000 Ft ez évtől, melyet a falugazdásztól 
kapott csekken lehet befizetni postai úton. 

Közeledve a területalapú támogatás 
elektronikus beadási időszakához, a kö-
vetkezőkre szeretném felhívni a figyel-
met. Nem saját tulajdonú földjüket hasz-
nálók ellenőrizzék a bérleti szerződéseik 
érvényességét. Azon bérleti szerződése-
ket, amelyek rövid időn belül lejárnak, de 
még lejárat előtt megújítanak, nem kell 
kifüggeszteni. 

Legyen érvényes - még ha nem is a 
legfrissebb - földhasználati bejelentés 

a használt földekről, mert a földhaszná-
lat jogszerűsége csak ezzel bizonyítható. 
Valamely	terület	jogos	használója	az	–	és	
így a támogatási jogosultság is azé - aki a 
földhasználati lapszemlében a föld hasz-
nálójaként van bejegyezve. Ez a bejelen-
tési kötelezettség a saját tulajdonú föld-
jüket használókra is vonatkozik!

Akinek van ez évi támogatásba bevi-
endő új területe, próbálja meg a mepar.
hu segítségével beazonosítani, a fizikai 
blokk azonosítóját feljegyezni.

A fizikai blokkok megváltozhatnak, 
mint ahogy erre már számtalan példa 
volt. A blokkok változásai szintén a mepar.
hu-n követhetők nyomon.

A gázolaj jövedéki adójának vissza-
igénylésének dömpingje lassan letelik. A 
későbbi kampánymunkákra való tekin-
tettel kérem, hogy akinek még ilyen igé-
nye van, keresse a falugazdászt!

A területalapú támogatás eljárási rend-
jéről egy későbbi időpontban adok tájé-
koztatást.

Bartal Ágnes 
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Ünnepi beszéd
„Tisztelt Ünneplők!
Tisztelt tiszacsegei Polgárok!

A legnagyobb magyar ünnepen, az 
1848. március 15-i forradalom és szabad-
ságharc 162. évfordulóján köszöntöm 
Önöket.

1848. március 15-e az állami függet-
lenségért folytatott évszázados harcaink 
szimbóluma, és a polgári jogegyenlőség-
nek a jelképe. Ezen a napon mindnyájunk-
ban van egy érzés, egy szívszorító, amely 
sokszor szavakba nem foglalható. Az első 
polgári forradalmunk hagyománya min-
dig a népé volt, akár piros betűkkel, akár 
csak feketével jelölték a naptárban, akár 
tiltották, akár bátorították, vagy csak kor-
látozták a megünneplését. 

Mi tette ezt a napot a magyar törté-
nelem egyik legfontosabb dátumává, mi 
az az erő, amely annyi vérzivataros, oly-
kor válságos évtizedeken át, tisztán őrizte 
meg a magyar nép lelkében és emlékeze-
tében az akkor történteket?

Azok az eszmék, amelyek a Nagy Fran-
cia Forradalomban kaptak először lángra, 
hogy gyorsan ki is hunyjanak: A szabad-
ság, az egyenlőség és a testvériség esz-
méi. A parázs azonban tovább izzott, csak 
új frissítő szelekre várt. Izzott a parázs Ma-
gyarországon is, amelyet a habsburg el-
nyomás, a jobbágyság már-már elviselhe-
tetlen helyzete táplált. A kis és középne-
messég, élén Kossuthtal, érezte, megér-
tette mindennek a tarthatatlanságát, de 
az alsótáblában nem lehetett, a felsőtáblá-
ban nem akarták a változások igényét na-
pirendre tűzni. És ekkor a parázsból újra 
láng lett, Párizsra kellett a vigyázó szeme-
ket vetni. 1848. február 23-án a felkelt pári-
zsi százezrek elűzték Lajos Fülöp királyt, és 
26-án kikiáltották a Köztársaságot. A hír fu-
tótűzként terjedt Európában és a magyar 
forradalomnak is megadta a jelet.

Március 3-án, Kossuth először fogal-
mazta meg, hogy mit kíván a Magyar 
Nemzet: vesszen az önkényuralom, önál-
ló alkotmányt Magyarországnak, de ma-
gának az osztrák nemzetnek és az „örökös 
tartományok” népeinek is.
Az országgyűlés alsótáblája egy ember-
ként harsogta: „Úgy legyen!”

Bécs és a nemzet érdekei között őrlődő 
felsőtábla tanácstalansága lassította a ki-
teljesülést, de a párizsi hírektől felbolydult 
és Kossuth pozsonyi beszédétől felbátoro-
dott bécsi polgárság forradalma felgyorsí-
totta az eseményeket.
Alig 48 órával a bécsi forradalom kitörése 
után Magyarországon is megindultak az 
események. Március 14-én pestre is eljut 

a bécsi forradalom híre. Az ellenzéki kör-
ben győzött a forradalmárok csoportja, 
és Petőfivel az élen, az azonnali cselekvés-
ről	döntöttek.	Március	15-én	–mint	annyi-
szor a történelemben- néhány elszánt fia-
tal, dacolva a hatalommal, órák alatt a feje 
tetejéről a talpára állította a világot. 

Dióhéjban elevenítsük fel, mi történt 
1848. március 15-én, hogy évszázadok el-
teltével is, a legnagyobb magyar ünnepé 
teszi ezt a napot.

Azon a március 15-ei reggelen, Pe-
tőfi lakásán találkozott Jókai, Vasvári és 
Bulyovszky Gyula. Itt szerkesztették meg a 
Tizenkét pontot is magában foglaló prok-
lamációt. A Tizenkét pont alapja az 1847-
ben megalakult Ellenzéki Párt nyilatkoza-
ta, amelyet Deák Ferenc fogalmazott meg. 
Ebben követelték a Parlamentnek fele-
lős magyar kormány létrehozását, a saj-
tószabadságot, az egyesülési és gyüleke-
zési szabadságot, Erdély Magyarország-
hoz csatolását, a közteherviselést, és a tör-
vény előtti egyenlőség bevezetését, vala-
mint, hogy a nép is képviseltethesse ma-
gát a törvényhozásban és a helyhatósági 
választásokon. Később a Pilvax kávéház-
ban felolvasták, és Petőfi elszavalta a Nem-
zeti Dalt. Innen indultak tízen- tizenöten 
a zuhogó esőben, elfoglalták a Landerer 
nyomdáját, kinyomtatták Kiáltványukat, a 
12 pontot és a Nemzeti Dalt. A tömeg köz-
ben ötezer főre duzzadt. Dél körül a ve-
zérszónokok feloszlatták a tömeget azzal, 
hogy ebéd után jöjjenek vissza a Nemzeti 
Múzeumhoz, népgyűlésre. 

Délután a Múzeumnál már tízezer em-
ber gyűlt össze, ahol Petőfi egy kisebb be-
szédet mondott. Elhatározták, hogy kisza-
badítják Táncsics Mihályt a budai vár hely-
tartótanácsi börtönéből. Majd hatfős bi-
zottságot választottak, melynek tagjai Pe-
tőfi, Jókai, Irínyi, Vasvári, Irányi Dániel és 
Bulyovszky volt, hogy tárgyaljanak Pest 
Város Tanácsával. A városházán elfogad-
ják a Tizenkét pontban megfogalmazott 
követeléseket. Gróf Zichy Ferenc, a tanács 
alelnöke ígéretet tett, hogy nem vetik be 
a katonaságot a rend helyreállítására. Dél-
után hat órakor kiszabadították börtöné-
ből Táncsics Mihályt. 

Este kivilágították a várost, a Bánk bán 
előadását megszakította a Nemzeti Szín-
házba betóduló sokaság. Az ünneplő tö-
meg elénekelte a Himnuszt, a Szózatot és 
más dalokat.  Eközben a Rendre Ügyelő 
Választmány két határozatot szerkesztett a 
polgárőrség bővítéséről, illetve a helytar-
tótanácsnál elért eredményekről.
Eddig tart a jeles nap Pest-Budai Krónikája, 
amely egy nappal később meghozta a kí-
vánt eredményt. 

Amikor 1848-ra és 49-re gondolunk, ak-
kor egy pillanatra sem felejthetjük el, hogy 
azok a nagyszerű hazafiak teremtették 
meg Magyarországon a modern értelem-
ben vett alkotmányosság alapjait. A kora-
beli példákhoz képest az általános válasz-
tójog igen széles kiterjesztésével alakul-
hatott meg az első magyar népképviseleti 
Országgyűlés. A ma is gyakorolt parlamen-
táris szabályok alapján lépett hivatalba az 
első felelős magyar minisztérium, és az 
úgynevezett áprilisi törvények olyan alkot-
mányos alapjogokat cikkelyeztek be, mint 
a teljes körű szólás- és sajtószabadság, az 
egyesülési és a gyülekezési jog, a vallásfe-
lekezeti egyenjogúság, általánosan szólva, 
a társadalmi - politikai és gazdasági sza-
badság törvényi garantálása megtörtént.                                                                       

Ezek azok a törvények, amelyekre 162 
évvel később is úgy tekinthetünk vissza, 
mint amelyek, a ma is hatályos Alkotmá-
nyunknak jogtörténeti alapjait képezik. 
De, ez a nap indította el a Habsburg re-
torziók sorát is, amely először szabadság-
harcba sodorta a nemzetet, majd a Világo-
si Fegyverletételhez, megtorlásokhoz, vér-
tanúk hosszú sorához, csaknem 20 évnyi 
megaláztatáshoz, szenvedéshez vezetett.

Tisztelt Ünneplők!

1848. március 15-én a magyar nemzet 
egyöntetűen fogalmazta meg a célt.  A cél 
nem lehetett más, mint a nemzet felemel-
kedése, a nemzet megmaradása, a nem-
zet szabadsága, a nemzet jövője, a nem-
zet valóban nemzetté válása, a nemzeti 
lét kiteljesedése. 1848-49 hősei tudták ah-
hoz, hogy mindezt elérjük, ahhoz, hogy a 
nemzet felemelkedése valóban megvaló-
sulhasson, ahhoz össze kellett fogni. Hogy 
elérjük nemzeti céljainkat, ahhoz egybe 
kell forrnia a magyarságnak. Ám ehhez va-
lóban nemzeti célokat kell képviselni. Ne-
künk, a felnőtt nemzedéknek kell szem 
előtt tartanunk ezt a nemes célt, amelyre 
1848. március 15-e emlékeztet bennün-
ket ma: a haza, a nemzet megbecsülése 
és iránta való hűségünk. A nemzetünkért 
érzett felelősségünk. Ma Magyarországon 
is sokan mondják, a hazafiság valami régi, 
ócska holmi, talán már múzeumi vitrinbe 
való. Sokan legyintenek rá, vagy nevetnek 
rajta.

A hazafiság azonban nem ilyen ócs-
ka holmi, hanem ma is nemzetet fenntar-
tó erő, s erőforrás! Eszembe jutnak ma-
gyar elődeink, milyen tisztelettel, elfogul-
tan és könnyes szemmel tekintettek fel a 
magyar nemzeti lobogóra vagy a kokár-
dára. A magyar hagyományokra, a magyar 
értékekre, a magyar érzésekre. Ne csak rá-

Együtt emlékeztünk az 1848-49-es eseményekre...
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gódjunk régi dicsőségünkön, tegyünk is a 
hazáért. Nem a haza, vagy a település van 
értünk, mi vagyunk azért, hogy jobbá te-
gyük dolgainkat. Nem azon kellene tűnőd-
nünk, hogy mikor, miért tarthatjuk a mar-
kunkat, hanem azon kellene elgondolkoz-
nunk, hogy mikor mit adhatunk a nemze-
tünknek. A felnőtt nemzedék kötelessége, 
hogy egybetartsa a nemzetet, és töretle-
nül fejlődve büszkén átadja az utókornak.

Sajnos az elmúlt húsz év történéseiből 
számomra úgy tűnik, hogy '48 üzeneté-
ből semmi nem valósult meg. A nagy poli-
tika csinálóihoz, a forradalom eszméinek a 
szikrája sem jutott el. Állami szinten intéz-
ményesült a Magyarellenesség, válogatás 
nélkül lerasszistáznak mindenkit, aki ma-
gyar hazafinak vallja magát.
Nem szeretnék választások előtt egyik 

vagy másik párt mellett állásfoglalást ten-
ni, már csak azért sem, mert a jelenlegi po-
litikai palettán senkit nem tartok fenntartá-
sok nélkül érdemesnek az ország irányítá-
sára. Pontosan azért, mert 162 év távlatából 
is a nemzeti összefogás és a közös felelős-
ségérzet megnyilvánulását tarthatjuk a leg-
jelentősebb '48-as üzenetnek, és pont ezek 
az erények kihaltak az ország vezetőiből. 

Legfőbb érdemük a széthúzás, a meg-
osztottság, az ország gazdasági és morá-
lis válságba taszítása, amely az elmúlt húsz 
évben döntően jellemzi hazánkat.

Mi emberek, szavazópolgárok is vétke-
sek vagyunk, mert nem támadjuk, hanem 
támogatjuk ezt a bűnös politikát. Összefo-
gás helyett, mi is nyitottak vagyunk a szét-
húzásra. Hiszen még gyerekeink az óvodá-
ban, vagy az iskolában is, a szüleik pártál-
lásától függően különböztetik meg egy-
mást. 

Cinkosok lettünk, hogy nemzetünk 
ilyen mélyre süllyedt. Hol vannak már azok 
az 1848-49-ben értelmet nyert fogalmak, 
mint hűség, önfeláldozás, nemzeti szoli-
daritás, lemondás. Nem kell külső ellensé-
get, vagy ellenségképet keresnünk, mint a 
48-as forradalmároknak, bőven elég lenne, 
ha a saját házunk táján néznénk körül. Az 
egész magyar közéletet áthatja a lejáratás, 
a sárdobálás és a köpködés, amely a legki-
sebb vidéki közösséget is megfertőzte. Ma 
már ki kell mondanunk, nemzetünk kido-
bott két évtizedet a semmire.

Mindannyian tudjuk, hogy a ’48-as for-
radalom és az azt követő másfél eszten-
dő politikusait milyen sok és súlyos véle-
ménykülönbség választotta el egymástól, 
de az egész nemzet felemelése és a füg-
getlenség megtartása érdekében a Sza-
badság, az Egyenlőség és a Testvériség jel-
szavainak közös vállalásában, a nemzettel 
sorsközösségben ők végig egyek voltak.

A mindig mérsékelt és higgadt Szé-
chenyi szemben ált a forrófejű Kossuth-
tal, mégis Kossuth illette elsőként Széche-
nyit az azóta szállóigévé vált „Legnagyobb 

Magyar” jelzővel. Ma már csak múlt időben 
beszélhetünk azokról a politikai szereplők-
ről, akik képesek voltak ellenfélként is tisz-
telni egymást. Jelenleg helyettük kalando-
rok, politikai bűnözők lepik el az országot, 
akik a mai demokratikus jogrend útvesz-
tőit kihasználva próbálnak ellehetetlení-
teni mindenkit, akik nemtelen céljaik útjá-
ban állnak.

Honfitársaim!

A következő hónapok, a következő 
évek sorsfordítóak lesznek a magyarság 
életében. A tét, sikerül-e megállítanunk a 
romlást? Sikerül-e gátat vetnünk a pusztu-
lásnak, sikerül-e új irányt adnunk a magyar 
fejlődésnek? Ha lesz bennünk, magyarok-
ban elég hit, kitartás és erő, és lesz kellő 
bölcsesség, akkor sikerülni fog, mert sike-
rülnie kell, ha nem akarjuk, hogy nemze-
tünk amilyen gyorsan megjelent Európá-
ban, olyan gyorsan tűnjön el.

Ezt a napot mi magyarok tettük ünnep-
pé. Nem örököltük, nem kaptuk, hanem 
teremtettük. Teljesen és tökéletesen a mi-
énk. Akkor is a miénk volt, amikor el akar-
ták tőlünk venni. Nem adtuk, sem pecso-
vics kormányoknak, sem az oroszok bábja-
inak. Nem adtuk, mert a mi ünnepünk, a 
mi szabadságunk. Amíg lesz magyar, ad-
dig lesz március 15-e. Amíg lesz március 
15-e, addig lesz magyar szabadság.

1848-ban Petőfi erre a napra verset írt. 
Eredetileg úgy kezdte: „Rajta magyar, hí a 
haza”. Azt mondták neki: ez így nem jó. A 
magyar csak úgy tud elindulni, ha talpra 
áll. Áthúzta a „rajta” szót és odaírta: „Talp-
ra”. „Talpra magyar”. S a nemzet talpra állt. 
Március 15-e nem csak ünnep. Március 
15-e olyan nap, amit szeretünk. Szeretjük, 
mert nemzeti színt teremtett. A pirosat, a 
fehéret, a zöldet. Azt, ami számunkra, az-
óta is a magyarságot jelképezi. Akkor még 
tudták, hogy a színek mit jelentenek: a pi-
ros az erő, a fehér a hűség, a zöld a remény. 
Erő-hűség-remény: ezt választotta a ma-
gyarság saját eszményének.

Magyarország sokat áldozott a létéért. 
Létünk azonban nem érdem, hanem tény! 
Az érdem az, hogy képessé váltunk a sza-
badságra. 
Az érdem az, hogy volt március 15-énk. 
Az érdem az, hogy hazát teremtettünk az 
országból és érdem az, hogy szabadsá-
gunk képes volt nemzetünket megszülni.
Éppen ezért a felnőtt és felnövekvő magyar 
honfitársainknak fontos küldetése van.

Nem lehetünk közömbösek az ország 
iránt, mert akkor érdemtelenné válunk a 
hazára.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Szép napot, békés ünneplést kívánok 

Önöknek!”
Nagy Miklós alpolgármester

Március 15-i parkot az óvodások díszítették

A 7. évfolyamos diákok „Lantom, kardom 
tied, oh szabadság!” címmel idézték fel 

1848. március 15-e mához szóló üzenetét.

Negyvennyolcról - negyvennyolcan. 
Negyven tanuló vett részt a műsorban, 

nyolc felkészítő pedagógussal.

Nagy Miklós alpolgármester
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Emlékeztek….majd’ 20 évvel ezelőtt négy óvó néni, a mé-
hecske és a margaréta csoportból elhatározta, hogy szeren-
csét próbál és igyekszik megmutatni a gyerekeknek, hogy mi-
lyen színes a világ, mennyi elfeledett érték és hagyomány van 
benne. Nem voltak restek, régi ruhákat, népviseletünket keres-
ték elő a ládafiából, poros padlásokról, s előkerült valahonnan 
dédi ünneplő nagy fekete kendője is. Szalmabábot készítettek, 
amit csúf öregasszonynak maszkíroztak és sötét rongyokba öl-
töztették. Ő lett a kisze, a téltemetés jelképe. Majd a gyerekekkel 
közösen, hangos kolompszó és vidám dalok kíséretében kivitték 
a falu szélére és rákiabálva minden rosszat, betegséget, eléget-
ték. E rég elfeledett népszokás így éledt újjá nálunk. A követke-
ző évben már az egész ovi együtt ünnepelte a „parasztfarsan-
got”, melynek repertoárja kibővült a hagyományos és igen bő-
séges reggelivel: héjában sült krumpli, sült kolbász, sült szalon-
na, puha kenyér, meleg tea.

Szóval így teremtették ŐK újjá ezt a hagyományt. Hosszú 
évek óta búcsúztatjuk ily formában a telet, sőt ma már az isko-
lások is elégetik a saját kiszebábjukat és soha nem hagyjuk ki a 
legkisebbeket sem. Mindig átvonulunk a bölcsődébe ahol me-

leg szeretettel és finom falatokkal várnak minket.
A kompetencia alapú óvodai programcsomag - amellyel 

2010-től dolgozni fogunk- nagyban előtérbe helyezi a népszo-
kások ápolását. Szerencsések vagyunk, hiszen mi már egy jól be-
vált hagyományt mondhatunk magunkénak, ami természetes 
módon épül be mindennapi gyakorlatunkba.

A farsangi mulatságból azonban nem hiányozhat a karne-
vál, a jelmezek felvonulása sem. A téltemetés e módját idén a 
bölcsisek	jelmezbálja	nyitotta	meg.	A	kis	bohócok	–	mert	annak	
öltöztek	mindannyian	–	olyan	jól	űzték	a	telet,	hogy	a	hétvége	
már igazi tavaszi napsütéssel köszöntött minket. Egy hét múlva 
aztán az ovisok is megmutatták magukat. Február 25-én eléget-
ték a kiszét, majd másnap fergeteges jelmezes bulit tartottak. S 
láss csodát, elolvadt a hó és megjelentek az első hóvirágok.

Örömmel látjuk, hogy az évek folyamán a felnőtt lakosság kö-
rében is egyre népszerűbbé vált a „parasztfarsang” és a külön-
böző hagyományőrző csoportok tovább éltetik ezt a vidám tra-
díciót.

Szilágyi Judit óvodapedagógus

„Hagyománnyá vált...”

Február	23-án	az	alsó	tagozatosoknak	–	egy	pályázat	kereté-
ben	–	lehetőségük	nyílt	Balmazújvárosra	utazni,	ahol	a	Veres	Pé-
ter Művelődési házban a gyerekek és a kísérő pedagógusok szá-
mára is teljesen újszerű műsort tekinthettek meg. 

A cím: Lepedőszínház, melynek hallatára az ismeretlen várá-
sa töltött el mindenkit. A műsor megmozgatta a fantáziánkat. A 
művészek lepedők csomózásával, összefogásával, hajtásával kü-
lönböző állatokat, hangszereket, eseményeket jelenítettek meg. 
Volt ott kismadár, kakas, kígyó, elefánt, bika és torreádor, hárfa, 
fuvola, gitár, hegedű, nagybőgő, hogy néhányat említsek. 

A mozdulatok és a kísérő zene segítette a felismerést. 
A gyerekek örömmel és izgatottan találgattak. Az egyórás műsor 
megtekintése után élményekkel, ötletekkel gazdagodva utaz-
tunk haza.

Tóth Imréné pedagógus

Fekete István Általános Iskola beiratkozás rendje
Tisztelt Szülők!

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a tanköteles gyermekek 
beiratkozására a 2010/2011-es tanévre (1. évfolyam) a kö-
vetkező időpontokban kerül sor:

 beiratkozás:  2010. április 12-13.
 pótbeiratkozás: 2010. április 28-29.

A beiratkozáshoz kérem, hozzák magukkal a következő 
dokumentumokat:

•	a	gyermek	születési	anyakönyvi	kivonatát,
•	a	szülő	és	a	gyermek	lakcímét	igazoló	dokumentumot,
•	az	iskolába	lépéshez	szükséges	óvodai	szakvéleményt,	il-

letve az iskolaérettség vizsgálatának eredményét,
•	 1	 db	 igazolványképet	 a	 gyermekről	 a	 diákigazolvány	

igényléséhez,
•	a	gyermek	TAJ-	és	adókártyáját	(ha	van).

Tóth Imre igazgató

Metamorfózis
/Átváltozás a színházban/
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Rendezvényünket 3. b osztályos lányok /Kiss Mónika, Visztra 
Alexandra, Vadász Annamária/ nyitották meg farsangi köszön-
tő versikéjükkel.

Alsós farsang

Kiss Mónika, Visztra Alexandra, Vadász Annamária

A	napi	tanulás	mellett	–	tavasszal	–	hagyományosan	sok	ta-
nulmányi versenyen vesznek részt iskolánk tanulói. 
Az országos tanulmányi versenyek helyi fordulói nagyrészt le-
zajlottak, ezek eredményeiről nyújtunk rövid tájékoztatást. 

A versenyek sokasága miatt mindenhol az első helyezett 
gyerekeket emeljük ki.
Simonyi Zsigmond Helyesíró Verseny: Kovács Nikolett 5.c, Kiss 
Kinga 6.b, Márton Lea 6.c, Szabó Nikolett 7.c, Márton Vanda 8.c 
osztály.
Hermann Ottó Országos Biológia Verseny: Szabó Nikolett 7.c, 
Azurák Dávid 8.a.osztály.
Helyi Matemetika Verseny: Lévai Zoltán 5.a, Kiss Tímea 6.c, Sza-
bó Nikolett 7.c, Márton Vanda és Debreczeni Zsolt 8.c osztály.
Kaán Károly Országos Természet- és Környezetismereti Verseny: 
Lévai Zoltán 5.a, Kiss Kinga 6.b. osztály.
Országos Történelem Tantárgyi Verseny: Kapus István 7.c osztály.
Hevesy György Országos Kémia Verseny: Kapus István 7.c, Már-
ton Vanda 8.c.osztály.
Teleki Pál Földrajz Verseny: Virág Orsolya 7.b, Márton Vanda 
8.c.osztály.
Alapműveleti Matematika Verseny: Kiss Klára 5.c, Kiss Tímea és 
Erdős Ádám 6.c, Hajdú Imre és Kapus István 7.c, Azurák Dávid 
8.a.osztály.
Német nyelvi verseny: Murvai Petra 7.b. osztály.
Angol nyelvi verseny: Kovács Dorina 7.b. osztály.
Hajdú-Bihar Megyei Diákolimpia úszóversenyén Tóth Boglárka 
két számban 4. helyezést ért el. 
Sallai Vivien 6.c osztályosunk szintén a megyei úszóverseny 4. 
helyezettje.
Kálti Márk Történelmi Tesztverseny: Kóti Gergő 5.a, Kiss Tímea 
6.c, Szabó Nikolett 7.c, Kapitány Réka 8.b osztályos tanulók. 

Remélem a későbbiekben is sok kiemelkedő eredményről 
számolhatok be. Addig is köszönet a versenyzőknek és az őket 
felkészítő szaktanároknak!

Vassné Szucskó Margit pedagógus

Visztra Alexandra 3. b. osztályos tanuló a Szivárvány megyei 
mesemondó versenyen II. helyezést ért el. A versenyre 

felkészítette Bodogán Istvánné.

Majd a jelmezesek következtek, akik nagy örömömre, igen 
szép számmal vettek részt. Mintegy 80 jelmezben gyönyör-
ködhettünk. 

A mulatságot a 4. a és 4. b osztályos diákok meseelőadásai szí-
nesítették, melyeket Molnár Dénesné és Orbán Andrásné osz-
tályfőnökök tanítottak be.

Köszönetet mondunk iskolánk Szülői Szervezetének a far-
sang szervezéséért és a lebonyolításában való közreműködé-
séért. Gyerekek, szülők, pedagógusok közös munkájával ismét 
sikerült egy vidám délutánt eltöltenünk.

Vadász Marianna pedagógiai asszisztens 

A felső tagozatosok felvonulással, télűző rigmusokkal
és kiszebáb égetéssel búcsúztatták a telet, majd

farsangi bulival zárták a napot.

Versenyeredmények
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A polgári József Attila Gimnázium és Szakképző Isko-
la által szervezett tehetségkutató verseny elődöntőjének a 
tiszacsegei művelődési ház adott otthont 2010. február 25-én.

A zsűri elnöke Gombos Lászlóné, a József Attila Gimnázi-
um magyar szakos tanárnője volt. Munkáját segítették: Kob-
za Miklósné, az Oktatási Bizottság elnöke, Erdősné Szabó Ág-
nes, a szülői szervezet elnöke, Derzsényiné Debrődi Margit, is-
kolánk drámapedagógusa és Szabó Boglárka, a Csegei Körkép 
szerkesztője. 
Az elődöntőre 17 jelentkezés érkezett. Láthattunk egyéni és 
csoportos fellépéseket egyaránt. Tanítványaink több műfaj-
ban mutatták meg tehetségüket: voltak táncos produkciók, 
népdaléneklés, mesefeldolgozások, némajáték, zongorajáték. 
Lelkes közönség bíztatta a versenyzőket. 

A zsűri döntése alapján a legjobbnak az 5. a osztályos tanu-
lók bizonyultak, akik  Benedek Elek Jakab és a zab című mesé-
jének dramatikus változatát vitték színpadra.  Felkészülésüket 
Minier Mária Magdolna osztályfőnök segítette. 
A második helyezést Huszák Dóra érte el, aki népdalokat énekelt. 
Felkészítő tanára Hajdú Róza osztályfőnök volt.
A harmadik helyezett Rápati Fekete István. Ő egy csegei nép-
dal modern feldolgozását adta elő.
Iskolánkat az első két helyezett fogja képviselni Polgáron a 
döntőben. 

Felkészülésükhöz és további szereplésükhöz sikeres mun-
kát kívánok.

Szombatfalvi Jolán pedagógus

„Csillag születik”

5.a osztály - Benedek Elek: Jakab és a zab

...Ha az időjárás nem is igazán azt mutatja, de az önmagun-
kon jelentkező bizonyos tüneteken észlelhetjük. 
A tavaszi hónapok kezdetén gyakran érezhetünk fáradságot, 
álmosságot, gyengeséget, esetleg bizonytalan eredetű rossz 
közérzetet, valamint feszültséget. Ez nem más, mint az úgyne-
vezett tavaszi fáradtság. 

Miért van tavaszi fáradtság?

A szakemberek véleménye megoszlik. A fent említett tüne-
teket több hatás válthatja ki egyszerre, mint például:

1. Vitaminhiány. A téli hónapokban gyakran egyoldalúan 
táplálkozunk. Igaz, egész télen lehet kapni gyümölcsöket és 
zöldségeket, de ezekben a hónapokban ezen élelmiszereknek 
nem olyan magas a vitamintartalmuk, mint amikor a nap ér-
leli őket. A vitamintabletták sem tudják olyan szinten ellátni a 
szervezetet vitaminnal, mint a friss zöldségek és gyümölcsök.

2. Időjárás-változás. A fronthatások egyes emberek szer-
vezetét komolyan megterhelik. A tavasz kezdetén gyakran 
váltogatják egymást a magas légnyomású anticiklonok és az 
alacsony nyomású ciklonok. Ezeket a változásokat főleg ideg-
rendszerünk érzékeli.  Ha egy ciklon szép időt hoz, szerveze-
tünk kiegyensúlyozottabb, gyorsul a szívverésünk, emelkedik 
a vérnyomásunk, energikusabbnak érezhetjük magunkat. 

Hirtelen kialakuló esős, borongós idő esetén hangulatunk 
depresszióssá válhat,  fejfájás és alvásproblémák jelentkez-
hetnek.

3. Szervezetünk biológiai ritmusának megváltozása. 
Már régen megfigyelték a tudósok, hogy bizonyos betegsé-
gek kiújulása a tavaszi hónapokban gyakoribb. Ilyenkor sok-
kal könnyebben megfázhatunk. Ez azonban annak is betudha-
tó, hogy nem megfelelően öltözködünk, túl könnyelműen bá-
nunk a ruhadarabokkal.

Természetesen gyógyszer nincs a tavaszi fáradtságra, csak ál-
talános tanácsok.

- Sok mozgás, minél több szabadban töltött idő. Nagyo-
kat kell sétálni, kirándulni, kertészkedni. Be kell járatni a télen  
ellustult ízületeket és izmokat, meg kell erősíteni az immun-
rendszert.

- Meg kell próbálni nem idegeskedni, csak szép, kellemes 
dolgokra gondolni. 

- Étrendünkbe építsünk be - lehetőségünkhöz képest - mi-
nél több friss zöldséget és gyümölcsöt.

Jó esetben pár nap alatt elmúlik ez a fáradtság, ingerlékenység 
és felváltja a kellemes tavaszi hangulat, közérzet.

Molnárné Katona Tímea

I T T  A  TA V A S Z ! . . .
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Kedves tiszacsegei szenvedélybetegek!
Örömmel ajánljuk Önöknek önsegítő 
csoportjainkat, illetőleg arra kérjük Önö-
ket, hogy ilyen csoportokat hozzanak 
létre a városukban. 
Ahol van már Anonim Alkoholisták-csoport: 
Debrecen, Balmazújváros, Bocskaikert, 
Hajdúböszörmény, Hajdúhadház.
Ezeknek a tagjai közül sokan hosszan és 
boldogan tudnának mesélni arról, hogy 
sikeresen megmenekültek az alkohol-
tól. Vannak, akik már öt-hat éve józanok 
tudtak maradni az A.A.-program segítsé-
gével. Semmi sem gyógyítóbb egy alko-
holista számára, mint józan alkoholistá-
val beszélgetni, a tapasztalatokat meg-
osztani, az eredményeket és a keserűsé-
geket egymással megbeszélni. A debre-
ceni csoportnak van olyan tagja is, aki 23 
évvel ezelőtt tette le a poharat, de ünne-
peltünk mostanában 10. és 7. „születés-
napot” is. 
A.A.-csoportot két alkoholista beteg ala-
kíthat, akik elszánják magukat arra, hogy 
beteg társaiknak is segíthetnek. Keres-
sék fel a debreceni csoportot, ahol bár-

ki szívesen ad felvilágosítást, segítenek 
megalakítani minden új csoportot.  
Ugyanez a helyzet a más szenvedélybe-
tegségekből szabadulók önsegítő cso-
portjaival is. 
A Függő-Híd Egyesület debreceni Attila 
tér 6. szám alatti helyiségében a követ-
kező csoportok működnek:

Szenvedélybetegek Családi Csoportja 
(Al-Anon): 

szerda 18 óra, vasárnap 19.30 óra 

anonim Felnőtt gyermekek (ACA): 
szerda 16.30 óra, vasárnap 16.30 óra

Névtelen Szerencsejátékosok (GA): 
hétfő 19 óra, szombat 9 óra

Névtelen anyagosok (NA): 
kedd 18.30 óra, Miklós utca 18. Híd Pro-
testáns Központ

a. a.-csoportok Hajdú-biharban

balmazújváros: 
szombat 18 óra, Nádudvari út 51. 

bocskaikert: 
kedd 18 óra, Vincellér utca 20.   

Debrecen: 
hétfő 18 óra, Attila tér 6 szám (a görög 
katolikus templom mellett a Szent Anna 
utca végén) 
kedd 17 óra, Kenézy-kórház, pszichiátria, 
II. emeleti csoportszoba
szerda 18 óra, Attila tér 6. 
péntek 17 óra, Kenézy-kórház, pszichiát-
ria II. emelet
vasárnap 18 óra, Attila tér 6.    

Hajdúböszörmény: csütörtök 18 óra, 
Bocskai tér, a Városi Könyvtár épületé-
ben                    

Hajdúhadház: csütörtök 18 óra, Szé-
chenyi utca 18/B.

Senkinek sem kell meghalnia, válaszd 
az életet!

„Függő-Híd Egyesület a 
Szenvedélybetegekért” 

Tourinform iroda programajánlata április hónapban

2010	 a	 Biodiverzitás	 Éve	 –	 Ennek	
keretében az

abaúj-Zemplén Értékeiért Köz-
hasznú Egyesület ökotúra versenyt 
szervez.

Mérje le, mennyire ismeri a termé-
szetet! Növényt! Gombát! Állatot! Ha-
sonló gondolkodásúak társaságában, 

friss levegőn és gyönyörű környezetben, 
együtt az ébredő természettel.

Kategóriák (Háromfős csapatok nevezé-
sét várjuk!):

1. Gyerekek
2. Középiskolások
3. Család
4. Felnőttek

Részvételi feltételek: 

előzetes nevezés és a regisztráció befi-
zetése

Részletek: 

http://azertke.hu/zokoturafutam 
(I. Zemplén Ökotúra Futam)

Információ: 06-20-851-37-47

I. Zemplén Ökotúra Futam 
2010. április17-18. - Sátor-hegyek

•	 Debreceni Tavaszi Fesztivál
  Debrecen, különböző helyszínek
		2010.	03.	15.	–	2010.	04.	02.

•	 Nyíregyházi művészeti Hetek
  Nyíregyháza, Szabadság tér 9.
		2010.	03.	18.	–	2010.	04.	17.

•	 Devils motor Show
  1022 Budapest, Kis Rókus u. 16-20.
  2010. 04. 11. 

•	 3. Naturvital Egészségfesztivál 
  1146 Budapest, Dózsa György út 1.
		2010.	04.	16.	–	2010.	04.	18.

•	 10. Táncfórum 2010
  1095 Budapest, Művészetek Palotája
		2010.	04.	17.	–	2010.	04.	29.

További programokat a 

www.itthon.hu honlapon találnak.
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FELHÍVÁS
Az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. közleménye

Az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zártkörű-
en Működő Részvénytársaság (Debrecen, 
Kossuth u. 41.) felkéri az ellátási területén 
lévő ingatlantulajdonosokat és kezelőket 
a településeken (kül- és belterületen egy-
aránt) meglévő kisfeszültségű, középfe-
szültségű, és nagyfeszültségű villamos-
hálózatok vezetékei mentén, a biztonsá-
gi övezeten belüli fák, bokrok, magasabb 
növényzet (akár élő, akár elszáradt, gon-
dozott vagy gondozatlan) eltávolítására, 
gallyazásának elvégzésére. 
Jelen felhívást a villamos energiáról szóló 
2007. évi LXXXVI. Törvény (rövidítve: VET) 
124. § d) pontja, 133. § (3) bekezdése, 137. 
§-a, illetve a villamosmű biztonsági öve-
zetéről szóló 122/2004. (X. 15.) GKM ren-
delet alapján tesszük közzé.

A föld feletti csupasz vezeték bizton-
sági övezetének terjedelme: 1 kV névle-
ges feszültségszintig: a szélső vezetőtől 
oldalirányban	 1-1	méter.	 1–35	 kV	 névle-
ges feszültségszint között: a szélső veze-
tőtől	oldalirányban	5–5	méter,	de	a	veze-
ték azon szakaszán, amely belterületre és 
fokozott biztonságra vonatkozó előírása-
inak	 megtartásával	 létesült,	 2,5–2,5	 mé-
ter.	 100–200	 kV	 névleges	 feszültségszint	
között: a szélső vezetőktől oldalirányban 
mért	 13–13	 méter.	 A	 hálózatok	 bizton-
sági övezetében a tilalmakat, korlátozá-
sokat és a végezhető tevékenységeket a 
122/2004. (X. 15.) GKM rendelet 11. §. 14. 
§. 16. §. szabályozza.
A biztonsági övezet környezetében lévő 
fák, bokrok ágait az ingatlan tulajdono-
sa (kezelője) köteles rendszeresen eltá-
volítani, ha azok a szabadvezeték bizton-
sági övezet határát, illetőleg az adott fe-
szültségű vezetékre vonatkozó veszélyzó-
na határát elérik. A biztonsági övezetben 
csak olyan gyümölcs-, vagy egyéb fa te-
lepíthető, illetve akkor hagyható meg, ha 
véglegesen kifejlett állapotában fa vagy 
növényzet esetében 100-200 kV névleges 
feszültség között 3 méternél; 1-35 kV név-
leges feszültség között 2 méternél; kisfe-
szültségnél 1,25 méternél jobban annak 
legkedvezőtlenebb helyzetében sem kö-
zelíti meg az áramvezetőt.
Kérjük, hogy felelősségüket átérezve, a 
fenti rendeletben előírt kötelezettségük-
nek tegyenek eleget! Vezetékeink által 
érintett ingatlanjaikon mérjék fel, hogy 
hol nem felelnek meg a fák, bokrok a jog-
szabályi előírásoknak, és tegyék meg a 
szükséges intézkedéseket vagy a galy-
lyazásra, vagy a fák kivágására, alacso-
nyabb növésű fák telepítésére! Amennyi-

ben szakmai segítségre, egyeztetésre van 
igény, úgy szakembereink állnak rendel-
kezésre.
Kérjük, hogy az élet- és vagyonbizton-
ság megtartása érdekében ne kezd-
jék el a munkát mindaddig, amíg nem 
egyeztették az elvégzendő feladatokat 
és azok végrehajtási feltételeit az E.oN 
Tiszántúli Áramhálózati Zrt. területileg 
illetékes szervezeti egységével!
Debreceni régióközpont: 4030 Debre-
cen, Híd u. 10-12.  Tel.:52/512-229,
Nyíregyházi régióközpont: 4400 Nyír-
egyháza, bethlen Gábor u. 53. Tel.: 
42/523-131,
Szolnoki régió központ: 5000 Szolnok, 
Verseghy u. 3. Tel.: 56/506-152.
Az egyeztetésen és azt követő orga-
nizációs bejáráson tisztázni és írás-
ban rögzíteni kell a növényzet eltávolí-
tási munkáihoz kapcsolódó minden jogi, 
anyagi, szakmai és biztonsági feltételt. A 
122/2004. (X. 15.) GKM rendelet 16.§ (6) 
bekezdés szerint fadöntés, favágás során 
a fa, vagy annak részei az áramvezetőket 
az előírt távolságnál jobban nem közelít-
hetik meg.
Az organizációs bejáráson a villamos há-
lózat üzemeltetéséért felelős terület-
gazda, vagy nagyfeszültségű vezetékek-
nél vonalgazda meghatározza a veszély-
mentes munkavégzéshez szükséges fel-
tételeket. Ezek közül az élet védelme ér-
dekében kiemelten fontos a feszültség-
mentesítés és a szakfelügyelet, melyet 
társaságunk saját költségén biztosít!
Felhívjuk a tulajdonosok (kezelők) fi-
gyelmét, hogy a szükséges feszültség-
mentesítés elmaradása miatt bekövet-
kezett balesetekért, károkért felelős-
séget nem vállalunk!
Amennyiben az ingatlan tulajdonosa (ke-
zelője) a felhívás megjelenésétől számí-
tott 15 munkanapon belül nem jelenti be 
társaságunk illetékes régióközpontjánál, 
hogy a gallyazást elvégzi, a 16. munka-
naptól kezdődően társaságunkkal szerző-
déses jogviszonyban álló vállalkozók kez-
dik meg a növényzet eltávolítását és galy-
lyazását. A vonatkozó jogszabályok értel-
mében a munkák elvégzését az ingatlan-
tulajdonos (kezelő) tűrni köteles.
Felhívjuk a figyelmüket, hogy amennyi-
ben a területtulajdonosok nem végzik el a 
fenti rendelet által meghatározott gallya-
zási tevékenységeket, úgy társaságunk 
minden olyan fát, bokrot, növényzetet 
eltávolít vezetékeinek biztonsági öve-

római Katolikus Egyház hírei

Húsvét előtti nagyböjt van. Márci-
us 21-én nagyböjt ötödik vasárnapját 
tartjuk, amely után a következő vasár-
nap „virágvasárnap”. Ezen a napon vo-
nult be Jézus Jeruzsálembe, ahol virá-
gokat szórtak útjába.

Ezt követi a „nagyhét”, melynek csü-
törtöki	napján	–	nagycsütörtökön	–	Jé-
zus a tanítványai, az apostolok köré-
ben tartotta az „utolsó vacsorát”. Va-
csora közben megtörte a kenyeret, 
mondván „ez az én testem, amely ér-
tetek adatik”, majd kezébe vette a bor-
ral teli kelyhet: ez az én vérem; aki eszi 
az én testemet, issza az én véremet, an-
nak örök élete lesz”.

Másnap	–	nagypénteken	–	a	zsidók	
kérésére Pilátus, a római helytartó elfo-
gatta, majd átadta a zsidó főpapoknak, 
akiknek parancsára a Golgota hegyén 
keresztre feszítették. Halála után egy 
sziklasírba temették, ahol a következő 
vasárnap reggel az apostolok hiába ke-
resték, nem találták, mert Jézus feltá-
madt. Ez a nap húsvétvasárnap, Jézus 
feltámadásának napja, amely idén áp-
rilis 4-e. Az ezt megelőző három nap: 
nagycsütörtök, nagypéntek és nagy-
szombat gyásznapok, s egyben böj-
ti napok is. Mindhárom napon „isten-
tiszteletek” lesznek. Nagyszombat es-
téjén már ünnepeljük Jézus feltáma-
dását, így a szentmise végén sonka, ka-
lács és tojásszentelés lesz. Ezen alkal-
makra szeretettel várjuk az időseket, fi-
atalokat és gyerekeket egyaránt.

Minden kedves testvérünknek ál-
dott, szép húsvéti ünnepeket kívá-
nunk!

Panyi József plébános 
Magdás István gondnok

zetéből, amelyek nem felelnek meg a 
rendelet követelményeinek. Ezen mun-
kálatok csak a biztonsági övezet nagysá-
gát veszik figyelembe, a kertészeti, nö-
vényvédelmi és esztétikai érdekeket nem.
Tájékoztatjuk a tisztelt tulajdonosokat, 
hogy a jogszabályok által rájuk rótt, de ál-
taluk el nem végzett munkálatok igazolt 
költségeit társaságunk utólagosan velük 
megtérítteti.
Az eltávolított növényi részek, kivágott fa, 
gally a terület tulajdonosát, kezelőjét ille-
tik, azok társaságunk részéről történő el-
szállíttatásához a tulajdonos, kezelő írás-
beli hozzájárulása szükséges.

E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.
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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. 

Hirdetések

búza, kukorica eladó!

Érd.: Tiszacsege

Toldi út 2/a

Tel.: 52/ 373 - 063

A Probitas Felnőttképző 
(Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00339-2009) az 
alábbi oKJ-s tanfolyamokat indítja Tiszacsegén:

biztonsági őr (Testőr, vagyonőr) 
Tervezett indítás: 2010. 03. 27.

Összköltség: 39 000 Ft

Fegyvervizsga (sörétes, marok és golyós lőfegyver) 
A vizsga díja: 25 000 Ft

Élelmiszer- és vegyi áru eladó
Tervezett indítás: 2010. 03. 27.

Összköltség: 70 000 Ft

Kereskedő, boltvezető
Tervezett indítás: 2010. 03. 27.

 Összköltség: 50 000 Ft

Panziós, falusi vendéglátó 
Tervezett indítás: 2010. 03. 27.

Összköltség: 85 000 Ft

Áraink tartalmazzák a tankönyvek, jegyzetek árait, 
valamint a vizsgadíjat!

Nincs jelentkezési és regisztrációs díj!
Többszöri részletfizetési lehetőség!

Érdeklődni, jelentkezni: 

06/20-552-8277,
06/20-564-1812,
06/52-413-766

Web: www.probitas.hu

•	2010. március 30-án, kedden tartja első összejövetel-
ét a Keresztrejtvényfejtők Klubja a dr. Papp József Városi Könyv-
tárban.

Húsvétváró
Kedves gyerekek és szülők!

A dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési 
Otthon dolgozói  

2010. március 26-án (pénteken) 

Húsvétváró kézműves foglalkozást tarta-
nak a Tüzelősól Múzeumban.

A programok közé tartozik - többek 
között - a tojásfestés, tojásfa díszíté-
se és a kincskeresés is.

Mindenkit szeretettel várunk!

SA AUTÓSBOLT
Autó - kerékpár - kismotor alkatrészek
Csapágyak - szimeringek - kiegészítők
Kerékpárok - elektromos bringák

INGYEN SZERVÍZ !!!
- VEGYE NÁLUNK MOTOROLAJÁT MI INGYEN LECSERÉLJÜK!
- ELKOPOTT A FÉKBETÉTJE? VEGYE NÁLUNK, MI INGYEN 

KICSERÉLJÜK!
- KIÉGETT AZ IZZÓJA? VEGYE NÁLUNK, MI INGYEN KICSERÉLJÜK!
- ROSSZ AZ AKKSIJA? VEGY NÁLUNK, MI INGYEN KICSERÉLJÜK!
- KOPOTT AZ ÉKSZÍJA? VEGYE NÁLUNK, A CSERÉJE INGYEN VAN!
- ROSSZ A GYERTYÁJA? HA TŐLÜNK VESZI, A CSERÉJE INGYEN VAN!
- FAGYÁLLÓ, ABLAKMOSÓ, ABLAKTÖRLŐ, LEVEGŐ- ÜZEMANYAG-

SZŰRŐ STB. - HA NÁLUNK VESZI, CSERÉJE INGYEN VAN!

Castrol Magnotec 10 w 40  4 liter  bruttó
Mobil Super 10 w 40 4 liter bruttó
AGIP SINT 2000 10 w 40 4 liter bruttó
Opel olaj 5 liter bruttó

6 000 Ft
6 000 Ft
5 500 Ft
4 680 Ft

CÍm: TISZaCSEGE FŐ ÚT 28.
TEl.: 06-31-255-7530     06-52-373-952
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Kerékpárjavítás



NŐNAP - Március 8.

Településünk birkózó szakosztályá-
nak versenyzői a téli pihenő után újult 
erővel vetették bele magukat a külön-
böző megmérettetésekbe. Február 
13–án	 Ifjúsági	 Szabadfogású	 Váloga-
tó versenyen vettek részt Budapesten. 
A csepeli birkózócsarnok adott hely-
színt a rendezvénynek, ahol 25 csapat 
104 versenyzője szerepelt. Hajdú-Bi-
har megyét Tiszacsegéről is képviselte 
egy	 versenyző.	 Az	 ifjúsági	 korcsoport	
63 kg-os súlycsoportban Kiss Sándor 
az V. helyen végzett. 

Ez év február 20-án Országos Ser-
dülő Szabadfogású Rangsorverseny 
és meghívásos Farsang Kupa zajlott 
Gyöngyösön a Városi Sport és Rendez-
vénycsarnokban. A viadalon 45 csa-
pat 320 versenyzője vett részt. A Far-
sang Kupán Kiss Sándor a III. helye-
zést érte el.

Az Országos Rangsorversenyen az 
59 kg-os súlycsoportban Kiss Péter - 
32 indulóból - már a legjobb 8 között 
a bronzmérkőzés kapujában vereséget 
szenvedett, így a 7. helyen zárta a tor-
nát. Ezzel az eredménnyel is 10 pon-
tot szerzett, amivel ismét megkezdte a 
pontgyűjtést az OB. kvalifikációhoz és 
a minősítéshez. A versenyen részt vett 
még Ujj bence is	a	78	kg–os	súlycso-
portban, de ő sajnos kiesett a küzdel-
mek során.
A februári hónap eseményei azon-

ban ezzel még nem értek vé-
get. Február 27-én Szabadfogású 
Utánpótlásbajnokságon, a Bököny Ku-
pán vettek részt a tiszacsegei birkó-
zók Bökönyben. A tornán 14 csapat 
100 versenyzője mérte össze tudását. 
Tiszacsegét három versenyző képvisel-
te, és az alábbi eredmények születtek:

Serdülő korcsoport 59 kg-ban 
Kiss Péter I. hely

Diák II. korcsport 37 kg-ban 
Nagy Gergő II. hely

Ifjúsági	korcsoport	69	kg-ban 
Kiss Sándor III. hely

Március hónapban, egészen pon-
tosan március 6-án Game World Kupa 
Ifjúsági	 Szabadfogású	 Válogató	 ver-
senyt rendeztek a budapesti Vasas S.C. 
kézilabda csarnokában, amely tornán 
30 csapat 98 versenyzője vett részt. 
Tiszacsegét	 ifjúsági	 63	 kg-ban	 Kiss 
Sándor képviselte, akinek sajnos ezen 
a viadalon nem termett babér. 

Azt viszont örömmel állapíthatjuk 
meg, hogy a szakosztály a 2010-es év-
ben is aktívan vesz részt a különböző 
tornákon, versenyeken, ezzel is öreg-
bítve birkózóink és településünk hír-
nevét.

Sportélet Tiszacsegén

„… Izgalom, várakozás, női csevej 
tölti ki a teret… Március 8., 18 óra, Mű-
velődési Otthon…

Városunk lányai, asszonyai ünnepel-
ni jöttek. Ez a nap ugyanis - Nemzetkö-
zi Nőnap lévén - rólunk szól.

 Az ajtón belépve a minket fogadó 
férfiak éreztették velünk, hogy ilyenkor 
egy kicsit nagyobb figyelmet szentel-
nek társaiknak, mint a mindennapok-
ban. A sztárvendégek kiléte azonban 
még mindig titok... Mielőtt lehullna a 

lepel, nézzünk körül művelődési há-
zunkban. A szervezőknek köszönhető-
en számos érdekesség látványa vonzza 
a kíváncsi tekinteteket. 

Szabóné Molnár Ida fehérnemű-ki-
állítása, vasalógyűjtemény, Tóthné Ko-
vács Éva grillázstortái, Zsólyominé 
Gyenes Anikó olajfestményei, Szabó 
Albertné kendőgyűjteménye mind az 
újdonság erejével hatnak ránk.  Jónás 
Sándor polgármester úr ünnepi kö-
szöntője elismerően és tisztelettel szól 
a nőkről, majd Nagy Miklós alpolgár-

mester úr felkonferálja a Defekt Duót. 
A két népszerű parodista, Markos Zol-
tán és Rácz Mihály hangos tapsvihar kí-
séretében kezdi meg műsorát. A han-
gulatot idézve csupa jókedv, humor, 
zene az egész színpad. Az 1980-ban 
alakult, Sas-kabaréból már jól ismert 
páros fergeteges szereplése rögvest 
fantasztikus légkört teremt. 

Így mosollyal az arcunkon, elége-
detten indulunk haza…”

Sz. B.

Jónás Sándor polgármester Ünneplő Közönség Defekt Duó


