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újság lehetőségeihez mérten, igazítva közöljük. A lapban meg-
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A Csegei Körkép korábbi számai 2010. január 25-
én, 2010. február 22-én, illetve 2010. március 22-én 
jelentek meg. 

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

Szerkesztőség

Intézmények, szervezetek, csoportok, baráti társaságok, 
tiszacsegei polgárok!
Településünk hagyományteremtés céllal a Városi  Majálist  a 
Termál Strand területén kívánja megvalósítani a következő 
programok szervezésével, valamint az Önök közreműködé-
sével. 
1. Közös májusfaállítás: aki a májusfára emlékszalagot hoz, 
annak ingyenes a belépő!
2. Magunk örömére főzés a Fürdő területén, minden jelent-
kezőnek főzőhelyet biztosítunk!
Jelentkezni: a Tourinform Irodában 
(Fürdő u. 6. sz. Tel.: 52/588-051)
3. Várjuk az amatőr csoportok és egyéni produkcióval fel-
lépni kívánók jelentkezését.  Fellépési idő 15-20 perc. 
Jelentkezni: a dr. Papp József Városi Könyvtárban 
(Kossuth u. 3. sz. Tel.: 52/373-137)

Felhívás
A balmazújvárosi Veres Péter Általános 

Művelődési Központ és 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, 

valamint a Tiszacsegei Általános Művelődési Központ 
Dr. Papp József Városi Könyvtár és 

Művelődési Otthon dolgozói tisztelettel meghívják Önt 
és kedves ismerősét a „Hagyományaink” című, 

kistérségünkben élő és alkotó kézművesek 
munkáit bemutató kiállításra. 

Helye: Tüzelős-ól múzeum

megtekinthető: április 21-től május 5-ig,

Hétfőtől péntekig: 900-1200-ig, 1300-1700-ig.

Szombaton és vasárnap: 1000-1200-ig, 1400-1600-ig.

Meghívó

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, kedden, szerdán és pénteken 8 órától 12 óráig,  
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
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Az országgyűlési képviselő-választás települési eredményei

A 2010. április 11-én megtartott országgyűlési képviselő-vá-
lasztás (első forduló) Hajdú-Bihar megyében, illetve egyéni vá-
lasztókerületünkben érvényes és eredményes volt. Jelenti ez azt, 
hogy a választó polgárok több mint fele megjelent a választáson 
és mind a területi listán szereplő szervezet, mind az OEVK egyéni 
jelölt megkapta az érvényes szavazatok több mint felét.

Következik mindebből, hogy nem kell 2010. április 25-én második 
fordulót tartani.
Eredmények az alábbiak települési szinten:

A névjegyzékben szereplő választópolgárok száma: 3.840 fő, eb-
ből szavazóként megjelent: 2.047 fő.

Területi listás eredmények

Sz.k.

1.

3.

4.

5.

2.

Dr. Tiba István Bekker Gyula Tóth József Joó Szabolcs Kis Csaba

212

220

14

15

57

58

7

3

254 9 80

243 7 75

214 11 68

6

3

4

94

80

147

85

59

Sz.k.

1.

2.

3.

4.

5.

FIDESZ-KDNP MSZDP LMP MSZP MDF CM JOBBIK

218 3 15 46 8 0 97

217 0 13 50 4 3 88

247 2 9 74 6 2 156

239 2 9 64 3 2 90

213 3 9 62 3 3 62

Egyéni jelöltek eredményei

Köszönetemet fejezem ki a Szavazatszámláló Bizottság vá-
lasztott és delegált tagjainak, valamint a Helyi Választási Iroda 
dolgozóinak a zökkenőmentes, pontos, lelkiismeretes és na-
gyon fegyelmezett munkáért. A választás előkészítése és lebo-

nyolítása során semmilyen probléma nem merült fel, az eredmé-
nyek nagyon rövid időn belül megszülettek, a jegyzőkönyvek hi-
bátlanul kerültek be az OEVK székhelyre.

Dr. Vámosi Margit aljegyző

Hajdú-Bihar Megyei Tiszamenti Telepü-
lések Területfejlesztési Társulása 2010. már-
cius 29-én tartotta közgyűlését.

 A közgyűlés napirendi pontjai :
- Beszámoló a társulat 2009. évi gazdálko-
dásáról
- Felügyelő bizottsági jelentés
- A társulás 2009. évi tevékenységének is-
mertetése
-2010. évi költségvetési tervezet előter-
jesztése
-2010. évi munkaterv ismertetése

A közgyűlés Németh József elnök ál-
tal előterjesztett és megtárgyalt napiren-
di pontok szerinti beszámolókat, jelenté-
seket elfogadta. A társulás tagsága önkor-
mányzatokból és vállalkozókból áll. Tevé-
kenysége körében elsősorban térségi és 

területfejlesztési feladatok a meghatáro-
zók, de foglalkozik pályázatkészítésekkel 
és projekt bonyolításokkal, valamint fog-
lalkoztatást elősegítő programokkal.

Az elmúlt gazdasági év pénzügyi ne-
hézségei következetes gazdálkodást kö-
veteltek meg a társulástól, de végül sike-
rült azt veszteség nélkül zárni.

A társulás 2009. január 1-től Minősített 
Foglalkoztatási Paktumot működtetett, 
melynek futamideje 2010. március 31-ig 
tartott. 

A közgyűlés ezért a meghívott paktum 
partnerségi tagjaival kibővítve megtár-
gyalta és elfogadta a projekt záró jelenté-
séről készült tájékoztatót.

A paktum szervezet 27 taggal alakult 
meg, mely a projekt során 31 tagra bővült.

Sikerült megvalósítani minden vállalt 
kötelezettséget, így a tárgyi záró ülésen  
az indikátori eredmények is kimutatásra 
kerültek. A foglalkoztatási paktumnak 5 
évi fenntarthatósági kötelezettsége van, 
mely költségekkel jár.

Az ülés résztvevői hozzászólásaikban 
felvetették a központi finanszírozás nélkü-
li kötelességvállalás teljesítésének lehető-
ségeit, mert a társulás egyéb működési ki-
adásai mellett újabb terheket nem tud fel-
vállalni.

A közgyűlés és a paktum záró ülése 
mindvégig határozatképes és eredmé-
nyes volt. A különfélék megtárgyalásával 
befejeződött. 

Németh József Társulás elnöke

Közgyűlésről...
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A PÉTEGISZ Polgár és Térsége Egészségügyi Központ 
Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonosi 
közössége európai uniós forrásból valósíthatja meg a járóbe-
teg-szakellátó központot Polgáron. A projekt nyitórendezvé-
nye és ünnepélyes alapkőletétele 2010. április 7-én 14 órakor 
volt Polgáron, mintegy ötszáz érdeklődő előtt.

A megvalósításra és üzemeltetésre Tiszacsege Város Ön-
kormányzata mellett Folyás, Görbeháza, Polgár, Tiszadob, 
Tiszagyulaháza, Újszentmargita és Újtikos települések társultak.  
A nyolc önkormányzat által létrehozott PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. 
mint kedvezményezett, heti 200 szakorvosi és 120 nem szakor-
vosi órával működő szakrendelőt épít Polgáron. 
A rendezvényen Dr. Vojnik Mária, az Egészségügyi Miniszté-
rium szakállamtitkára elmondta, hogy az egészségügyi re-
form célkitűzéseihez igazodva a TIOP 2.1.2 Kistérségi járóbe-
teg-szakellátó központok kialakítására és fejlesztésére irá-
nyuló pályázat a polgári kistérség és a csatlakozott települé-
sek mintegy 22.000 lakosának szakellátást hivatott biztosíta-
ni. A fejlesztés alapvető célja a szakellátás fizikai elérhetősé-
gének biztosítása. Az alapvető szakmák tekintetében a teljes 
körű közfinanszírozott járóbeteg-szakellátás átlagosan 20 per-
cen belüli elérhetősége válik lehetővé térségünk települései, 
így Tiszacsege lakosainak számára is. 
Kiss Ilona, a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. vezérigazgatója ismer-
tette, hogy a megvalósult beruházást követően mely szakren-
delők kezdik el működésüket: általános röntgen diagnosztika, 
ultrahang diagnosztika, szülészet-nőgyógyászat, terhes gon-
dozás, szemészet, belgyógyászat, sebészet, traumatológia, 
ortopédia, kardiológia, neurológia, fül-orr-gége gyógyászat, 
pszichiátria, reumatológia és fizioterápia, bőrgyógyászat és 
nemibeteg-ellátás, urológia, andrológia, csecsemő- és gyer-
mekgyógyászat.

További ellátások: általános labor, általános fizio- és mozgáste-
rápia, gyógymasszázs, gyógytorna, háziorvosi rendelés, fogor-
vosi szolgálat. Az intézményben nappali kórház fog működni, 
otthoni szakápolást tervezünk biztosítani, gyógyszertárat lé-
tesítünk. A projekt megvalósításához szükséges együttműkö-
dési feltételek adottak, az érintett települések önkormányzatai 
fejlesztési megállapodást kötöttek a projekt megvalósítására 
és a szakrendelő közös működtetésére, fenntartására. A ren-
delő várhatóan 2011 tavaszán fogadja a betegeket.
Tiszacsege polgármestere Jónás Sándor, a rendezvényen fel-
szólalásában elmondta, hogy településvezetőként fontosnak 
tartja, hogy a szabad orvosválasztás és a területi elvek alapján 
településünk lakói szabadon dönthessenek a szolgáltatók kö-
zött. Alakuljon ki verseny az orvosok között és a betegeknek 
legyen módjuk a számukra legjobbat, legkedvezőbbet válasz-
tani. Az előzmények kapcsán leszögezte, hogy végre összefo-
gást tapasztalt a településvezetők között, és viták árán is, de 
olyan döntést hoztak, melynek a lakosok lesznek a nyertesei.

Az ünnepi beszédeket és a színpadi produkciókat követően 
a településvezetők közös akaratukat és szándékukat kifejez-
ve helyezték el az építkezés helyszínén a beruházás alapkövét. 

A projekttel kapcsolatos információkat megtalálják a 
www.petegisz.hu honlapon.

További Információ:
PÉTEGISZ Nonprofit Zrt.: 

projektmenedzser: Kiss Ilona, 
4090 Polgár, Barankovics tér 15., tel: 52/573-173, 

e-mail: petegisz@gmail.com

projektasszisztens: Pintér Sára, 
4090 Polgár, Barankovics tér 15., tel: 52/573-173, 

e-mail: petegisz.titkarsag@gmail.com

Járóbeteg-szakellátó központ a polgári térségben
EU által finanszírozott infrastruktúrafejlesztés és szolgáltatásbővítés

A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú 
Társulása a Balmazújvárosi Kistérség Hu-
mán Szolgáltató Központtal együttmű-
ködve  pályázatokat nyújtott be a Szoci-
ális és Munkaügyi Minisztérium által kiírt 
témákban. A szabadidős programokat 
biztosító és a generációs-hagyományőr-
ző pályázatok egyaránt pozitív elbírálás-
ban részesültek. Az együttműködés ré-
szeként a Balmazújvárosi Kistérség Hu-
mán Szolgáltató Központ Családsegítő 
és Gyermekjóléti Szolgálatainak dolgo-
zói valósítják meg a pályázatok gyakor-
lati részét.

Ennek jegyében településünkön két 
szakkör (Kreatív Klub, Dráma-és színját-
szó kör) indult el, amelyek eszközszük-
ségletét teljes mértékben a pályázati 

támogatásból finanszíroztuk.

A gyerekek munkáiból kiállításokat szer-
vezünk, amelyek bárki számára megte-
kinthetők lesznek intézményünkben.
A színjátszó kör tagjai szeretnék bemu-
tatni tehetségüket különböző települési 
rendezvényeken, jeles napokon.
Ezen tevékenységek során reméljük, 
hogy a csoportban részt vevő gyerekek 
sok pozitív  megerősítést kapnak, amely 
segíti őket a korcsoportra jellemző prob-
lémák megoldásában és a szabadidő 
hasznos eltöltésében.

E pályázati program részeként 
2010. 04. 22. és 2010. 04. 24. között 
Bükkszentkeresztre szervezünk kirándu-
lást 26 gyermek számára. A kirándulás-
ról szöveges és képes formában is beszá-

molunk a Csegei Körkép következő szá-
mában.

A Generációs pályázat megvalósítá-
saként „Lovas- Hagyományőrző” progra-
mot szervezünk, amely 2010. május 15-
én kerül megrendezésre a Tisza-parton. 
Halászléfőző versenyt hirdetünk, ahol 
számítunk a különböző korcsoportok 
összehangolt munkájára. A programot 
lovasbemutató és népi tánc  teszi színe-
sebbé, hangsúlyozva a hagyományőrzés 
fontosságát.

Ez alkalommal is számítunk szíves ér-
deklődésükre és részvételükre. Szeretet-
tel várjuk a település apraját és nagyját 
fenti rendezvényeinkre!

a Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat munkatársai

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat hírei
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Ismételten emlékeztetném te-
lepülésünk horgászat és halászat 
iránt érdeklődő lakóit, hogy a folyó 
és állóvizek állami vagy magán tu-
lajdonban vannak. 

Az állami vizek fölött a halásza-
ti jog birtokosa, a magán vizek fö-
lött értelemszerűen a tulajdonos 
gyakorolja az ellenőrzési jogot. 
Tiszacsege vonatkozásában a Holt- 
Tisza védett természetvédelmi te-
rület, be és kivezető ágaival együtt, 
melyen a Tiszacsegei Horgász és 
Természetvédelmi Egyesület hiva-
tásos halőrei által folyamatosan fo-
lyik az ellenőrzés. A Tisza csegei sza-
kasza a geleji halászati szövetkeze-
té, amit szintén ellenőrzés alatt tar-
tunk. Felhívjuk az önkényesen halá-
szati jogot formáló lakosok figyel-
mét, hogy ellenőreink a Rendőrség-
gel és Városőrséggel karöltve folya-
matosan figyelik a vízterületeken 
mozgó horgászokat, halászokat, és 
ha szükséges, készek a legszigo-
rúbb intézkedéseket foganatosíta-
ni a szabályszegőkkel szemben. Ez 
a horgász, halász eszközök elkobzá-
sán át a szabálysértési feljelentésig 
is kiterjedhet. 

A konfliktusok elkerülése végett 
kérjük a tiszacsegei és vendég hor-
gászokat, hogy a törvényben leírtak 
szerint járjanak el. Horgászati vagy 
halászati tevékenységet csak érvé-
nyes engedély birtokában végez-
zenek!

Simon Albert megyei halászati őr

Szálka akadhat a 
torkokon

 Néptánc megigazítja a lelket…
Az elmúlt hetekben, hónapokban 

nagy figyelemmel fordultak a település 
lakói hagyományőrző egyesületünk ed-
dig elért eredményei felé.

A 2010-es év is igen jól indult szá-
munkra, hiszen vendégül láttuk a Csűr-
döngölő Népzenei Zenekart a Magyar 
Kultúra Napja alkalmából. A kárpát-me-
dencei magyar népzene és néptánc a 
közönség körében igen nagy sikert ara-
tott, melyben osztoztunk a rendezésbe 
bekapcsolódó „Tiszacsege Ifjúságáért” 
Alapítvány aktivistáival.

2009. november 14-én az V. 
Tápiószentmártoni Fesztiválon kiemelt 
fődíjat és mellé meghívást kaptunk a 
2010 februárjában a Magyar Nemze-
ti Gasztronómiai Szövetség Vendéglős 
és Hagyományőrző Bizottság által meg-
hirdetett Tardi Hurkatöltő versenyre és 
Szalonna Fesztiválra. Már az előző ered-
ményeinkből kiindulva, ragaszkodva a 
tiszacsegei hagyományos főzési szoká-
sokhoz, idős emberek tanácsait is kikér-
ve készültünk a megmérettetésre. Az ál-
talunk készített hagyományos disznóto-
ros ételek elnyerték a nemzetközi séfek-
ből álló zsűri tetszését és a legmagasabb 
kitüntetéssel, gyémántdiplomával jutal-
mazták munkánkat.

Ismét hazai vizekre eveztünk és meg-
rendeztük télbúcsúztató farsangunkat. 
Jókedvünket, s a hangulatot az eső sem 
ronthatta el, hisz echós szekérrel végig-
jártuk Tiszacsege utcáit Magyar Tiborral 
és lovas csapatával. Szeretettel invitál-
tuk a város lakóit az esti mulatságunk-
ra, ahol a gyermekek bohókás műsorát, 
vidám jeleneteit a közös vacsora és bál 
egészítette ki.
Ezúton is szeretnénk megköszönni tá-
mogatóink segítségét, hiszen több mint 
200 embert sikerült vendégül látni az est 
folyamán.

A farsangot követő napokban kap-
tuk kézhez Bajorországból a múlt nyá-
ri, Csegei Halászlé Fesztiválon nyújtott 
szereplésünkért a meleg hangú, bará-
ti köszönőlevelet, melyet kiegészített az 
egyesületünk tagjairól készített album-
nyi fénykép.

Az 1848-49-es forradalom és szabad-
ságharc megünneplésére Tápióbicskén 
került sor a tavaszi emlékhadjárat része-
ként. A két napos rendezvény nemcsak 
a felnőtteknek, hanem a gyerekeknek is 
életre szóló élményt adott. A győztes ta-
vaszi hadjárat 161. évfordulója alkalmá-

Eredményeink

ból felelevenítették a tápióbicskei csata 
emlékeit. Korhű ruhák, csatajelenetek, 
ágyúdörgés, puskaropogás tette színes-
sé a nézők számára az eseményeket. Mi 
is részesei lehettünk ennek a fantaszti-
kus élménynek, melyet megkoronázott 
a kora délutáni főzőverseny eredmény-
hirdetése. A huszárkonyha létesítéséért, 
az ételek különleges ízvilágáért és a cso-
dálatos tálalásért kiemelt fődíjat vehet-
tünk át. Megkaptuk a Turizmus Zrt. kü-
löndíját és meghívást a Vecsési Tava-
szi Fesztiválra, valamint a „szeptEmber 
Feszt” rendezvényre, melynek a buda-
pesti Népliget ad helyet. A versenyre, 
ahol az ország legjobbjai állnak rajthoz - 
pontosabban bográcshoz - és mérik ösz-
sze pörköltfőző tudományukat.

Ezek a rendezvények nemcsak gaszt-
ronómiai megméretettetést jelentenek, 
hanem egyben lehetőséget is biztosíta-
nak arra, hogy színvonalas táncunkkal 
elszórakoztassuk a programra kíváncsi 
közönséget. A tápióbicskei csatamezőn 
toborzó zenére bemutatott táncainkat 
több mint tízezren látták és vastapssal 
jutalmazták. 

A tavaszi hadjárat hadtápfőnöke az aláb-
bi verssel búcsúzott több kategóriában 
díjnyertes közösségünktől:

„Alkotás vágya hajtja a huszárkonyhás 
versenyzőt,

Gőz emelgeti sok edényen a kopottas 
fémfedőt.

A részvétel a fontos, de a helyezés sem 
mellékes,

Jó hát, ha van a csapatban kellékes.

Mert nemcsak az íz, mi mérvadó a ver-
senynél,

A hagyományőrző közeg is számít a bí-
rói kettesnél.

Nem hanyagolható az étel jól csengő 
neve sem,

Így áll össze a szabály kereken, mívesen.

Új magyar ételt tehát, új magyar névvel,
Magyar ízvilágból, fiatalos hévvel,

Szép ruhában, mely a hagyományt hí-
ven őrző,

Huszárkonyhában csak így lehet vala-
ki győző.”

Bagdiné Elekes Katalin a Tiszacsegei
Hagyományőrző Néptánc 

Egyesület elnöke
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Elérkezett a régen várt tavasz, közeledik a nyár, mely a böl-
csődések számára a 2009-2010-es gondozási-nevelési év végét 
is jelenti. 

Eseményekben gazdag évet tudhatunk magunk mögött.  A 
szeptemberi beszokatás nehézségein (anyáknak-gyermekeknek 
egyaránt) túllépve kezdtünk gondozva nevelni. Szakmai progra-
munk irányelvei szerint folyó munkánk eredményeképpen egy-
re több gyermek vált önállóvá, szobatisztává, érzelmileg és testi-
leg kiegyensúlyozottá. Sok program tette színesebbé itteni éle-
tünket. Decemberben közösen vártunk a Télapót, a Patás Paj-
tás Lovas Udvar és Néptánccsoport táncosaival táncházzá ala-
kult át ez a délelőtt, majd nyílt nap részeként adventi játszóház-
ba hívtuk a kedves szülőket. A gyerekekkel közösen díszítettünk 
fenyőfát, együtt örültünk az ajándékoknak. Februárban – far-
sangkor – kis bohócoknak öltözve vendégül láttuk az ovisokat 
és együtt búcsúztattuk a telet. Márciusban húsvéti játszóházat 
szerveztünk, ahol ki-ki megvillogtathatta kreativitását és az álta-
la készített húsvétváró kellékeket hazavihette. 
Havonta tartottunk gyümölcsnapot, így az év folyamán szinte 
minden gyümölcsöt megismerhettek a gyerekeink az egészsé-
ges életmód felé vezető úton. A névnapok, születésnapok ün-
neplése hozzátartozik a mindennapjainkhoz, mint ahogy a Böl-
csőde orvosunk, Dr. Jóna Angelika hetente történő intézmé-
nyünkbe tett látogatása is. 
Terveink között szerepel még májusban az anyák, nagymamák 
ünnepélyes keretek között történő köszöntése, amely egyben 
a mi kis „évzárónk” szokott lenni. Közös kirándulást tervezünk a 
szülőkkel, elballagtatjuk az óvodába készülő gyerekeket, gyer-
meknapi családi délutánt szervezünk. 
A Föld napja alkalmából közösen ültetünk virágokat, sétáink al-
kalmával felfedezzünk környezetünk szépségeit, varázslatos vi-
lágát. Izgalommal és nagy tervekkel várjuk az új Bölcsődénk bir-

tokbavételét, ahol már remélhetőleg 30 gyermek felvételére lesz 
lehetőségünk. 
Ezúton tájékoztatom a kedves szülőket a beiratkozás idő-
pontjáról: 2010. május 3-tól május 14-ig, minden délelőtt 
9 órától 11 óráig - a 2010/2011-es nevelési évre - a Napsu-
gár bölcsődében Kormos Józsefné intézményegység-veze-
tőnél várjuk a beiratkozó gyerekeket (6 hónapos kortól 3 
éves korig) és szüleiket, akiket arra kérünk, hozzák maguk-
kal a gyermek:

• TAJ kártyáját
• Születési anyakönyvi kivonatát
• Lakcímkártyáját
• Egészségügyi kiskönyvét

Figyelem! a bölcsődében várólistán szereplő gyerekeknek 
is be kell iratkozni a fent említett időpontban!
Szeretettel várunk minden bölcsődés korú kisgyermeket!

Kormos Józsefné intézményegység-vezető

Bölcsődei hírek

Húsvéti Játszóház

Ismét megünnepelte Zöld Óvodánk a víz világnapját már-
cius 22-én.

A Maci csoportosok néhány szülő segítségével eljutottak a 
Tisza partjára, ahol a természet lágy ölén szereztek új ismere-
teket a folyóparti állat- és növényvilágról.
A többi óvodásunk korcsoportonként más-más tevékenysége-
ket végzett az óvodában illetve az óvodán kívül. A nagycsopor-
tosok több állomáson próbálták ki tudásukat, ügyességüket a 
víz témakörben, míg eljutottak a Kis-Tisza partjára. Teljesítmé-
nyük vízcseppek (kék lufi) gyűjtésével vált láthatóvá.
A középsősök papírhajókat hajtogathattak, díszíthettek, majd 
vitorlásflottával versenyeztek vízközelben.
Akinek még ezek után kedve maradt, a békás-gólyás játékban 
az ügyességét, gyorsaságát is kipróbálhatta.
A kicsik sem maradtak tétlenül a délelőtt folyamán, mert szá-
mukra Grillus Vilmos zeneszámai mozgásos, utánzásos játéko-
kat biztosítottak.

E programok szorosan kapcsolódnak az idei nevelési évben 
bevezetésre került kompetencia alapú nevelési óvodai prog-
ramcsomaghoz.

Víz Világnapja (március 22.)
 Életelemünk a víz

Az élményben gazdag játékos programok célja a környe-
zetre figyelő magatartás erősítése, szokások szilárdítása, ter-
mészetbarát életmód alakítása. 

Tóthné Molnár Edit óvodapedagógus
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Szeptembertől kinyitja kapuját az új 
óvoda és bölcsőde. Tágas, világos, mo-
dern, jól felszerelt épületben kezdhetjük 
a 2010/11-es nevelési évet.

Ha szeretnétek velünk együtt birtok-
ba venni az új ovit, akkor nincs más dol-
gotok, csak szüleitekkel együtt eljönni 
hozzánk és beiratkozni az óvodába.

az óvodai beiratkozás helye:
 Tiszacsege, Fő u. 35.

az óvodai beiratkozás időpontja: má-
jus 3-tól május 14-ig, minden délelőtt 
800-1000-ig bárdos Tiborné intézmény-
vezetőnél.
Kérjük a kedves szülőket, hogy a be-
iratkozásra hozzák magukkal a gyer-
mek Tb kártyáját, anyakönyvi kivona-
tát, lakcímigazolványát.
OVIBA KÉSZÜLŐK! Ha szeretnétek meg-
ismerni az óvodát, óvó néniket, dajka 

néniket, és akartok velünk együtt játsza-
ni, akkor június 21-től 25-ig, minden nap 
1000-tól 1200-ig szeretettel várunk ben-
neteket a régi óvodában szüleitekkel 
együtt. Itt kipróbálhatjátok udvari játé-
kainkat, szétnézhettek csoportszobáink-
ban, fűzhettek, festhettek, gyurmázhat-
tok és még sok más érdekes dolgot csi-
nálhattok az óvó nénikkel és az ovis gye-
rekekkel együtt!

KEDVES LEENDŐ ÓVODÁSOK!

Néhány kép óvodai életünkből:

Az „Életminőség” Alapítvány konzor-
ciumi partnerével, az EU-ROMA Orszá-
gos Egyesülettel az ÉAOP-5.1.3-as pá-
lyázati kiírás keretében valósította meg 
projektjét Tiszacsegén, 2009. április 1. és 
2010. március 31. között.

A projekt célja

A projekt célja szervezetünk infrastruk-
turális hátterének fejlesztésével a hátrá-
nyos helyzetű, tartós munkanélküli em-
berek munkába állásának, munkahelyi 
és társadalmi beilleszkedésének előse-
gítése, a foglalkoztatottsági szint eme-
lése érdekében, egyéni adottságokra és 
szükségletekre épülő, komplex munka-
erő-piaci programon keresztül. 

A projekt infrastrukturális és a hozzá 
kapcsolódó szakmai program egyide-
jű megvalósításával egy olyan többlet-
szolgáltatást nyújtó intézmény jött lét-
re, amely a közösségi háló újraszervezé-
sének és a társadalmi szegregáció felszá-
molásának elsődleges színtere lehet.

A projekt részeként olyan szakmai 

programot állítottunk össze, amelyben 
egyformán hangsúlyos szerepet kapnak 
a kulcskompetenciát fejlesztő képzések 
és a szakirányú képesítések megszerzése.

A projekt célcsoportja

A projekt közvetlen célcsoportja a tele-
pülés és a kistérség halmozottan hátrá-
nyos helyzetű lakossága, akik közül kivá-
lasztásra kerültek a képzési programok 
résztvevői:
- tartós munkanélküliek,
- romák,
- alacsony iskolai végzettségűek,
- piacképtelen szakmával rendelkezők,
- 45 év feletti nők és férfiak.

A projekt eredményei

- megvalósult egy 146,42 m2-es okta-
tó és közösségfejlesztő ház, oktatáshoz 
szükséges eszközökkel (12 db számító-
gép, 1 db projektor, 1 db vetítővászon, 1 
db flipchart-tábla),
- 25 fő 30 órás tanulástechnikai trénin-
gen vett részt,

Összefogással képzőközpont
- 13 fő takarító OKJ képzésen vett részt, 
12 fő szakmai végzettséget szerzett,
- 12 fő motorosfűrész-kezelő OKJ képzé-
sen vett részt, 12 fő szakmai végzettsé-
get szerzett,
- 25 fő 30 órás álláskeresési tréningen 
vett részt,
- 15 fő ECDL képzésen vett részt,
- 15 fő 72 órás munkaerőpiaci képzésen 
vett részt,
- 13 fő 48 órás antidiszkriminációs tré-
ningen vett részt.
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Iskolánk a Fekete István Napok ke-
retében ismét megnyitja Iskolatör-
téneti Kiállítását a Lévai iskolában, 
2010. május 3. és 6. között.
Az érdeklődő látogatókat 1400 – 1600 
óráig várjuk a fenti napokon.

Iskolai gyermekrajz-kiállítás tekint-
hető meg 2010. május 4-től 6-ig a 
Művelődési Otthon kistermében.
A gyerekek munkái a Föld Napjához 
és Fekete István természetábrázolásá-
hoz kapcsolódnak.

Tóth Imre igazgató

Iskolai hirdetések

Iskolai életünk legizgalmasabb ese-
ményei közé tartoznak a versenyek. A 
verseny nemcsak a nyerni akarást jelen-
ti, hanem remek lehetőség a tapasztalat-
szerzésre.

Így hát örült az 5. a osztály, amikor a 
polgári József Attila Gimnázium és Szak-
képző Iskola által meghirdetett „Csillag 
születik” kulturális rendezvény helyi for-
dulóján I. helyezést, illetve Huszák Dóra 
7. c osztályos tanuló, aki éneklésével II. 
helyezést  ért el. Ez az eredmény fele-
lősséggel is járt, hisz mi képviseltük te-
lepülésünket, iskolánkat a 2010. március 
30-án Polgáron megtartott döntőben. 
Kis közösségünk és Dóri  nagy izgalom-
mal és odaadással készültek az „idegen-
ben” való fellépésre. Benedek Elek mesé-
jének dramatizálása, és Balázs Fecó: Év-
szakok című  dalának éneklése  szép em-
lékként fognak megmaradni tanítványa-
ink életében. 

A kulturális eseménynek az Ady Endre 
Művelődési Központ és Könyvtár adott 
otthont. Harminckét műsorszám jutott a 
döntőbe - egyéni és csoportos kategó-
riákban. Nagyon változatos műfajokban 
versenyeztek hét település diákjai, első 
osztályostól gimnazistáig minden kor-
csoportban. 

A verseny öröme

2010. március 19-én, délután már 
harmadik alkalommal rendeztük meg 
az iskolánkban a „Tavaszi Egészségnap 
Projekt”-et az ARCADIA-REKLÁM Kft. tá-
mogatásával, ami szerves részét képe-
zi az iskolánkban folyó integrációs prog-
ramnak .

Az egészségnap a felnőttek és a gye-
rekek körében egyaránt nagy tetszést 
váltott ki.  Sokan hallgatták meg Dr. 
Gadóczi István előadását az egészsé-
ges táplálkozásról,  a vitaminokról, majd 
különböző mérésekkel bizonyosodtak 
meg egészségük jelenlegi állapotáról.

Egy másik helyszínen egészséges 
élelmiszerekből kaptak ízelítőt. Az ABO 
MILL Zrt. által forgalmazott graham- bú-
zalisztből készült pékárúk, valamint ba-
rackos-mazsolás és hagymás-zöldséges 
ízesítésű rizsből készült köretek nagy 
sikert arattak  az érdeklődők körében. 
A kóstolás után EUROVIT C-vitaminos 

pezsgőtablettából készült frissítőt fo-
gyasztottak.

A gyerekek  Dr. Gadóczi Marianntól 
kaptak értékes tanácsokat az egészsé-
ges életmóddal kapcsolatban.  Azok a 
gyerekek, akiket megihletett az egészsé-
ges életmód,  képi formában is kifejez-
ték gondolataikat egy rajzverseny kere-
tében.

A családokat a tornateremben várta 
egy családi sportvetélkedő, ahol nagyon 
jó hangulatban folyt a versengés Bana 
Józsefné irányításával.

Az elsősegélynyújtással alapfokon 
nemcsak a gyerekek, de a felnőttek is 
szép számban megismerkedtek.

Ezen a délutánon mindenki megta-
lálta az érdeklődésének megfelelő prog-
ramot és sok új ismerettel és élménnyel 
térhetett haza.

Szilágyi Margit pedagógus

2010. március 26-án a Tiszacsegei Fe-
kete István Általános Iskolából egyedüli 
fellépőként indult a 6. c osztály, osztály-
főnökünkkel, Füzesi Gabriellával és né-
hány szülővel Újszentmargitára, a Szín-
ház világnapja alkalmából megrende-
zett műsorra.

Az újszentmargitai drámacsoport di-
ákjai léptek fel elsőként a Kuckó Király-
lyal. Utána jött a 6. c osztály a Kolontos 
Palkó című mesével. Majd a görbeháziak 
következtek a Pösze Lányokkal.

Végül ismét a margitaiak adták elő a 
Ludas Matyit. A fellépők szedvicset és 
üdítőt kaptak. Megköszönjük a 6. c osz-
tály nevében a sok támogatást a szülők-
nek és a felkészítést Gabica néninek.

Kiss Tímea és Sziráki Szabina 
6. c osztály

Fellépésünk a Szín-
házi Világnapon

Tavaszi egészségnap az iskolában

A zsűri az első három díjjal versmon-
dást, prózamondást és néptáncot jutal-
mazott. Továbbá tíz különdíjat adomá-
nyozott a fellépő „kis csillagoknak”.

Nagy volt az öröm mind a gyerekek,  
mind az őket elkísérő szülők, pedagógu-
sok körében, amikor az 5. a osztályt is a 
különdíjasok közt említették. Nem ke-
vésbé voltunk büszkék Huszák Dórira, 
akit egyetlen énekesként a zsűri ugyan-
csak különdíjjal jutalmazott.

Emléklappal, nyereménnyel, könyv-
csomaggal és örömteli tapasztalatokkal 
tértünk haza.  Örömünket fokozta Lévai 
Zoltán 5. a osztályos tanuló rajzpályáza-
ton elért első helyezése is.

Köszönjük a szülők, nagyszülők oda-
adó segítségét, támogatását, akik az iz-
galmakban és örömökben is osztoztak 
velünk. 

Előadásunkat megtekintette Jónás 

Sándor polgármester úr és az iskola ve-
zetősége is. Tanítványaink és szüleik ne-
vében is megköszönjük érdeklődésüket.

Az elért eredmény elismeréseképpen 
az 5. a osztály és Huszák Dóra 7. c osz-
tályos tanuló  igazgatói dicséretben ré-
szesültek.
Dóri felkészülését Simon Albert és Hajdú 
Róza, az osztályfőnöke segítette.

Minier Mária Magdolna osztályfőnök
Szombatfalvi Jolán pótosztályfőnök
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A címben idézett szólást nem szó 
szerint kell érteni, hiszen kutyaszere-
tő ember vagyok. Nálam természetes, 
hogy az udvaron szabadon élnek, mo-
zognak a kutyáim. Csupán arra szeret-
nék utalni, hogy már több alkalommal 
írtam az általam és a jogszabályok által 
is helyesnek ítélt ebtartásról. 

Ismét túl vagyunk a veszettség elle-
ni kötelező védőoltás olykor megdöb-
bentő, máskor mosolyt fakasztó proce-
dúráján. Az ide vonatkozó rendelet ér-
telmében, minden 3 hónapot betöltött 
kutyát a tulajdonos köteles saját költ-
ségén beoltatni. A magára és kutyájára 
valamit is adó ember, még az emelke-
dő oltási díj ellenére is eleget tesz a kö-
telezettségének, mert tudja a mulasz-
tás önmagára, környezetére és kutyá-
jára is komoly következményekkel jár-
hat. Aki törvénytisztelő és felelős kutya-
tartóként viselkedik, láthatja, hogy álla-
mi szinten is szigorodik a szabályozás. 
Az elmúlt évben bevezetésre került az 
új oltási könyv, ez évben pedig megszü-
letett a kedvtelésből tartott állatok tar-
tási körülményeit szabályozó kormány-
rendelet. Nem térnék ki a gömbakvári-

um, a madárkalitka vagy a pókok hely-
igényét előíró, talán tényleg nevetsé-
ges szabályokra, csak a kutyákat érin-
tőkből ismertetnék néhányat. Az alap-
elv az, hogy a tartás körülményei minél 
inkább igazodjanak az állat természe-
tes igényeihez. Kutyák esetében tudjuk 
jól, hogy a mozgás nagy szerepet játszik 
életükben. 
Ezért előírás lett, hogy tilos kutyát tar-
tósan 10 négyzetméternél kisebb 
alapterületű helyen tartani, 4 m-nél 
rövidebb láncra vagy egyéb eszköz-
re kötni. állandó jelleggel megkötve 
tartani. Közterületen a kutyát csak 
pórázon, a kutyát uralni képes sze-
mély vezethet. a kutyavezetőnek 
gondoskodnia kell arról, hogy sem 
állatot, sem embert kutyája ne ha-
raphasson meg. Ennek érdekében - 
ha szükséges - az agresszív ebet száj-
kosárral kell ellátni.

Ezek hát a leglényegesebb szabályok 
és ezek betartásával nagyon sok kelle-
metlenségtől kímélnénk meg egymást 
és kutyáinkat. Sajnos a valóság mást 
mutat. Meggyőződésem, hogy az oltá-
si kötelezettségnek nagyon sokan nem 

tettek eleget. De vajon ki és hogyan el-
lenőrzi ezt? Azt hiszem, hogy a kutyái-
kat az oltásra autóval, kistraktorral, bi-
ciklivel, és egyéb találékony módon 
szállító tisztességes emberekben jog-
gal vetődik fel ez a kérdés. Jó lenne tud-
ni, mi lesz azokkal, akik fittyet hánynak 
a szabályra. Befejezésként a kutyatar-
tás, általam tapasztalt helyi körülmé-
nyeiről. Bizony, ha lenne vagy lesz, aki 
ellenőrizze a fentebb leírtak betartását, 
igen súlyos dolgok derülnének ki. 

Vannak ám örökös ketrec fogságra ítélt 
négylábúak, vannak rövid láncra vert 
ebek víz nélkül, rendszertelenül etet-
ve. Vannak állandóan vakarózó bolha-
tenyészetek, betegségtől szenvedők és 
vannak szép számmal kóborlásra, utcai 
ténfergésre kényszerülők. 

Kedves Olvasók! Az állattartás fele-
lősség, egy élőlény, egy társ, egy barát 
iránti felelősség. Aki ezt nem tudja vál-
lalni, az egyszerűen ne tartson kutyát, 
sem egyéb állatot. Úgy gondolom, len-
ne miért szégyenkeznünk, ha a kutyák 
beszélni tudnának.

Simon Albert

„Kötöm az ebet a karóhoz”

Központi orvosi ügyelet:
Az érintett háziorvosi körzetek alapellátási szintű sürgőssé-
gi ellátása az adott területet ellátó mentőszolgálattal együtt-
működve.(47/2004. (V.11.) ESzCsM rendelet)

Tehát alapfeladatunk az adott területen jelentkező súlyos, 
sürgős egészségügyi esetek, megbetegedések ellátása ma-
gas szakmai színvonalon.

Az orvosi ügyelet nem helyettesíti a háziorvosi rendelést. 
A háziorvosi rendelésen kívüli, alapvetően sürgősségi ellá-
tásra és hatósági közreműködésre szervezett, többfajta tevé-
kenységi kört is magába foglaló ellátás.
Helyszíni ellátás csak valóban szükséges esetekben, súlyos 
betegség, mozgáskorlátozottság esetén történhet. 

az ügyelet házhoz hívása kényelmi szempontok alap-
ján nem megengedhető gyakorlat, az ilyen kéréseket az 
ügyeletes orvosnak kötelessége elutasítani. 
Ez nem az orvosi ellátás megtagadását jelenti! A beteg ellátá-
sa természetesen a rendelőben ilyen esetben is megtörténik.
Amennyiben egyértelműen hirtelen kialakuló súlyos tünet, 
sérülés, baleset történik, azt a lakosság közvetlenül bejelent-
heti az országos mentőszolgálat segélyhívó számán is, a 104-
es hívószámon. Ekkor az országos mentőszolgálat vezetője 

Ügyeleti tájékoztató
dönt a mentő gépkocsi azon-
nali indításáról vagy a feladat 
ügyeletnek történő átadásáról. 

A rendelkezésre álló ada-
tok alapján az ügyeletes or-
vos dönt a helyszíni betegellá-
tás indokoltságáról. Amennyi-
ben a rendelkezésre álló ada-
tok alapján a helyszíni beteg-
ellátás nem indokolt, az ügye-
letes orvosnak kötelessége 
megtagadni azt és meg kell 
kérnie a beteget, hogy jelentkezzen a rendelőben, ahol az el-
látása meg fog történni. Abban az esetben, ha a helyszíni el-
látás a beteg állapota vagy mozgáskorlátozottsága miatt in-
dokolt, tájékoztatja a beteget arról, hogy ellátása várhatóan 
mikor fog megtörténni. 

Az indokolatlan, kényelmi szempontok alapján történő hí-
vást az ügyeletes orvosnak kötelessége visszautasítani, mert 
ezzel az ügyeleti betegellátást veszélyezteti!

Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!

Dr. Vadász Györgyi ügyeletvezető  
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Sportélet Tiszacsegén
A téli szünet után városunk labdarú-

gó csapatai 2010. március 14–én újra pá-
lyára léptek, hiszen megkezdődtek a Me-
gye II. osztályú bajnokság fordulói. A tava-
szi fordulók sajátossága az lesz, hogy min-
den mérkőzést idegenben kell lejátszani-
uk minden korcsoport csapatainak, ami 
plusz terhet jelent a focistáknak, hiszen 
meg kell küzdeniük az utazás fáradalmai-
val. Ezen tények tükrében nézzük hogyan 
teljesítettek eddig településünk focistái.
A felnőtt csapat a következő eredménye-
ket érte el eddigi négy mérkőzésén.

Józsa – Tiszacsege: 0 – 1
Tiszacsege - Nyírábrány : 4 – 3 
Nádudvar – Tiszacsege: 1 – 1

Álmosd – Tiszacsege: 0 - 1 
Az idegenbeli mérkőzések ellenére fel-
nőtt csapatunk őrzi veretlenségét, és 47 
ponttal vezeti a tabellát.
Az ifjúsági csapat nagyon jó őszi szezont 
zárt, és megpróbálják azt a jó formát átül-
tetni a tavaszi szezonra is.  Az elmúlt for-
dulók eredményei náluk a következően 
alakultak.

Józsa – Tiszacsege: 3 – 3
Nyírábrány  - Tiszacsege: 4 – 2 
Nádudvar – Tiszacsege: 1 – 6

Álmosd – Tiszacsege: 0 - 7
Az eredményekből láthatjuk, hogy ők 
sem akarnak lemaradni a dobogóról és 
igyekeznek a lehető legjobb teljesítményt 
nyújtani, amelyet a két utóbbi eredmé-
nyük tükröz.

Az ifjúsági csapat a tabella II. helyén áll 41 
ponttal.

A serdülő és gyermek csapatoknál is elkez-
dődött a tavaszi idény. Ők is idegenben 
játsszák mérkőzéseiket és igyekeznek a le-
hető legjobb eredményeket elérni.
A serdülő csapatnál a tél folyamán edző-
váltás következett be. Az új edző Sipos Já-
nos, aki elmondta, hogy a csapatával ed-
dig minden felkészülési és Diákolimpiai 
mérkőzésüket megnyerték. Ennek tükré-
ben nézzük serdülő csapat eredményeit.

Hajdúsámson – Tiszacsege: 7 - 1
Polgár – Tiszacsege: 2 - 4 

A serdülő csapat a tabella II. helyén áll 25 
gyűjtött ponttal.

A gyermekcsapat is megkezdte szerep-
lését a tavaszi szezonban. Nagyon ügye-
sen szerepeltek az őszön, ezt a jó teljesít-
ményt szeretnék folytatni az elkövetkező 
mérkőzéseken is. Nézzük az eddigi ered-
ményeket.

Hajdúsámson – Tiszacsege: 3 – 1
Létavértes – Tiszacsege: 3 -1  

Polgár – Tiszacsege: 1 – 1  

A gyerekcsapat a tabella III. helyét foglal-
ja el 25 ponttal. 

Remélem mindenkit jóleső érzéssel tölt 
el az, hogy mindegyik csapatunk, aki baj-
nokságban szerepel, dobogós helyen áll. 

Csak így tovább fiúk!

Városunk birkózói sem tétlenkedtek 
az elmúlt időszakban, hiszen március hó-
napban két versenyen is részt vettek. Az 
elsőt 2010. március 13–án Mészáros Ist-
ván emlékverseny néven rendezték meg 
Nagyrábén, ahol 13 csapat 95 versenyzője 
vett részt. A tiszacsegei gyermekek a kö-
vetkező eredményeket produkálták: 

Serdülő 59 kg-ban 
Kiss Péter I. hely

Diák II. korcsoport 37 kg–ban 
Nagy Gergő III. hely

Diák I. korcsoport 42 kg–ban 
murvai lászló V. hely

Ez a nap azért volt különleges, mert a ver-
senyen megjelent a Magyar Birkózó Szö-
vetség Főtitkára, Gáspár Tamás, aki a 2009 
évi országos rangsorversenyek eredmé-
nyei alapján a különböző súlycsoportok 
1–6 helyezettjét arany, ezüst illetve bronz 
minősítő oklevéllel jutalmazta. 

Hajdú–Bihar megyében a diák korcso-
porttól a felnőtt veterán korosztályig 16 
elismerés született, melyből Tiszacsege is 
részesült két ifjú birkózója révén. 

Kiss Péter szabadfogásban és kötöttfo-
gásban is ezüst minősítést kapott.
Ujj bence Szabadfogásban szintén ezüst 
minősítést kapott.

Ez év március 20–án Dr. Sándor László Ser-
dülő Szabadfogású Rangsorversenyt ren-
deztek Orosházán, ahol 40 csapat – köz-
tük a romániai Arad – 183 versenyzője vett 
részt. A megmérettetésen a következő 
eredmények születtek:

Ujj bence 9 induló közül a III. helyezést 
érte el.
Kiss Péter 30 induló közül pontszerző he-
lyen végzett.

Gratulálunk a birkózó szakosztálynak 
és további eredményes munkát kívánunk 
nekik!

• Budapesti Pálinkafesztivál
Budapest

   2010. május 6-9.

• Michael Flatley’s : Lord of the Dance
4026 Debrecen, Kassai út 26.

   2010. május 9.

• Plein-Art Kortárs Művészetek Fesztiválja
Budapest

   2010. május 21-23.

• Pásztorok Ünnepe – Hortobágyi 
Lovasnapok

4071 Hortobágy, Pusztai Állatpark és 
Mátai Ménes

   2010. május 22-24.

• VI. Grillétel- és Sörfesztivál & IX. Pünkösdi 
Sokadalom és Városi Gyermeknap

4200 Hajdúszoboszló, 
Szent István park 1-3.

   2010. május 29-30.

További programokat a www.itthon.hu 
honlapon találnak.

Játsszon az észak-magyarországi régió 
játékán és nyerjen hétvégi pihenést 2 fő 
részére!

Küldje be kedvenc receptjét, vagy egy 
régiós élményét az emo@itthon.hu e-ma-
il címre, és nyerjen a Magyar Turizmus Zrt. 
Észak-Magyarországi Regionális Marke-
ting Igazgatóságának játékán!

A receptek lehetnek hagyományos 
népi ételek, halból és vadból készített fo-
gások, sőt akár egyedi receptkülönleges-
ségek is. Aki elküldi receptjét, lehetőleg 
mellékeljen fotót is a kész ételről. A já-
tékra észak-magyarországi élménybeszá-
molókkal is pályázhatnak (pl.: családi ki-
rándulás, fesztiváli hangulat), amelyekre 
szintén lehet szavazni. A legtöbb szava-
zatot kapott recepteket, vagy élményeket 
jutalomban részesítik!

A receptek és élménybeszámolók be-
küldési határideje: 2010. június 30.

További információkért és a részletes 
játékszabályért látogasson el a Magyar 
Turizmus Zrt. Észak-Magyarországi Regi-
onális Marketing Igazgatóságának hon-
lapjára:

www.eszakmagyarorszag.hu

„Kóstold meg Észak-
Magyarország ízeit!”

A Tourinform iroda ajánlata 
május hónapban



2010. április 23. 11CSEGEI KÖRKÉP

Nagyító alatt

Szabó József emlékére

„Elmentem tőletek, 
nem tudtam búcsúzni,
Nem volt időm arra, 
el kellett indulni.
Szívetekben hagyom 
emlékem örökre,
Ha látni akartok, 
nézzetek az égre.”

Megtört szívvel, szemünkben könnyekkel 
emlékezünk arra a 4 évvel ezelőtti március 26-i 
borzalmas hajnalra, amikor kedves gyermekem 

Szabó József 

szíve utolsót dobbant. Akik ismerték és 
tisztelték, szerették, szenteljenek egy néma 
percet emlékének!

Örökké gyászoló édesanyja és testvérei

Köszönetet szeretnék 
mondani mindazoknak, akik 

férjem,

Nagy albert

temetésén részt vettek, 
ravatalára koszorút, virágot 

helyeztek és mélységes 
bánatunkban részvéttel 

osztoztak.

Felesége és 
két gyermeke családjával

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? VEGYE 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.: 06-30-255-7530     06-52-373-952
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Kerékpárjavítás

FELHÍVÁS
Keres, kínál, cserél…  

vagy 
szeretné köszönteni 

szeretteit???

Hirdetését felad-
hatja személyesen 
hétfőtől péntekig, 
8 órától 12 óráig, 
illetve 13 órától 

17 óráig a 
Dr. Papp József 

Városi 
Könyvtárban. 

Köszönettel tartozunk 

mindazoknak, akik férjem,

Simon Imre

temetésén megjelentek és 

fájdalmunkban osztoztak 

ezen a gyászos napon.

Felesége és 

a gyászoló család

Meghívó
I. Kihajtás Ünnepe Tiszacsegén
a Patás Pajtás lovas Udvar és 

Néptánccsoport szervezésében 

Helyszín: Szabadidő park
Időpont: 2010. április 24.

800-2200-ig

Szeretettel várunk mindenkit!

2010. április  27-én (kedden) 

15 órai kezdéssel tartja következő 

összejövetelét a 

Keresztrejtvényfejtők Klubja a 

dr. Papp József Városi Könyvtárban.

Várunk minden kedves érdeklődőt!



Immáron második alkalommal szerveztünk Húsvétváró 
kézműves foglalkozást településünkön.

A 2009-es évtől eltérően, idén két napot ölelt fel – már-
cius 26. és március 29. – rendezvényünk, hiszen az érdeklő-
dés is számottevően megnőtt. A helyszínként szolgáló Tüze-
lős-ól Múzeumban több mint százötven gyerek vállalkozott 
az izgalmasabbnál izgalmasabb, kreativitást igénylő felada-
tokra. A hagyományok népszerűsítését szolgáló megmoz-
dulásunk így ismét sikeresnek minősült. 

A programok összeállításakor a húsvét jellegzetes elő-
készületeinek hangsúlyozása mellett fontos szempont volt, 
hogy mindenki jól érezze magát és élményekben gazdagon 

induljon majd haza. Óvodások és kisiskolások mind kitörő 
lelkesedéssel érkeztek. A gyermekek körében a tojásfestés 
mellett nagy sikert aratott a tojásfa díszítés és a különbö-
ző alapanyagú, szokatlannak mondható dekorációval ellá-
tott tojástartó asztali díszek készítése is. A Patás Pajtás Lo-
vas Udvar és Néptánccsoportnak köszönhetően - a hagyo-
mányőrzés fontos momentumaként – lovasbemutatóval és 
közös tánccal fokoztuk a hangulatot. Ezután a jól megérde-
melt kincskeresés következett, mely a nap fénypontjaként 
zárta a rendezvényt. 

Köszönetet mondunk szponzorainknak: „Tiszacsege Ifjú-
ságáért” Alapítványnak, Tiszacsege Város Önkormányzatá-
nak, Dr. Kővágóné Katona Anikónak, Jónásné Simon Melin-
dának és Fekete Gézának.

Sz. B.

Húsvétváró

A VI. Nádudvari Pásztornap és a Kemencebarátok I. Orszá-
gos találkozója rangos szervezés eredményeként 2010. ápri-
lis 9-10-én várta vendégeit.

Hortobágy mellett Tiszacsege is meghívást kapott a Nád-
udvar Turizmusáért Egyesülettől, melynek köszönhetően a 
számos érdekes programból álló repertoárt tovább bővít-
hette produkcióival. 
Az első nap az Ady Endre Művelődési Központban, az elő-
adások jegyében zajlott. Tiszacsegei halászok, horgászok 
élete-fotókon című kiállítás tárlatvezetője Herbák Feri bá-
csi volt, aki a történeti áttekintés után horgászeszközöket is-
mertetett a közönséggel. 

„Élet a pusztán és a vizek mentén” - a szombati nap való-
ban ezt a látványt nyújtotta. A pásztorok, halászok hajlékai-
nak, állataiknak, életmódjuknak, eszközeiknek bemutatása, 
hagyományos ételeik megfőzése mind korhűen elevenítet-
te fel a „régi világot”. Az Önkéntes Nyugdíjas Tűzoltó Dalárda 
Tiszai dalokkal megtűzdelve játszotta el a „Horgászavatót”, a 
Tiszacsegei Hagyományőrző Néptáncegyüttes pedig a nép-
tánc világából adott ízelítőt. 

A hideg időjárás ellenére jó hangulat jellemezte a kétna-
pos rendezvényt.

Sz.B.

VI. Nádudvari Pásztornap és a 
Kemencebarátok I. Országos találkozója


