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Szabóné Molnár Ida, a Tornác Galéria kitaláló-
ja egy új kiállítással lep meg bennünket. 

Szeged híres festőjének, Szekfű János 100. 
születésnapjának alkalmából emlékkiállítást 
rendez. A festményein kívül a festő munkás-
ságáról készült dokumentumfotók, skiccek és 
jegyzetek, valamint a régi festőeszközei lesznek 
láthatók. 

Az időszakos kiállítás két jeles napon, június 
24-én, Szent Iván Éjszakáján és június 26-án, a 
Múzeumok Éjszakáján 21 órától éjfélig tekint-
hető meg Tiszacsegén, a Kossuth utca 13-ban.

Újból nyitva a Tornác Galéria

Tiszacsege Város vezetése települési Gyermek-
napot szervez  2010. május 30-án vasárnap.
Minden iskolás, óvodás és bölcsődés gyermek 
ingyenes fürdőbelépőt kap az önkormányzattól. 
A fürdőzés mellett lesz színpadi produkció, vízi 
ügyességi játék, filmvetítés, zsíros kenyér parti. 
Minden gyermeket  szeretettel várunk!

Gyere, bulizz velünk!
Városi Gyermeknap a Thermál Strandon

Tiszacsegén (várhatóan) 2010. június 2-án, 
7 óra 30 perctől 16 óra 30 percig a Fő út 1-35. 
és 2-28. számon, a Hunyadi utcában, az Óvoda 
utca 1-31. és 2-30. számon, az Arany János ut-
cában, a Hataj utca 1-7. és 2-10. számon, a Tisza 
utca 1-31. számon, a Bárórész utcában, a Bocs-
kai utca 1-23. és 2-30. számon, a Batthyány utcá-
ban, az  Árpád utcában, az Eötvös utcában, a Zá-
tony I. utcában és a  Zátony II. utcában Áram-
SZüNeT leSZ.

(www.eon-hungaria.com)
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Tájékoztató a Képviselő-testület 2010. április 29-én 
tartott üléséről

Tiszacsege Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete soros ülésén több át-
fogó beszámolót tárgyalt meg. 
Balmazújváros Rendőrkapitányság képvi-
seletében jelen volt Kántor Péter r. alezre-
des, kapitányságvezető, aki a város 2009. 
évi közbiztonsági helyzetéről adott tájé-
koztatást. „ A Balmazújvárosi Rendőrka-
pitányság a rendelkezésre álló humán és 
pénzügyi erőforrások lehető legoptimá-
lisabb kihasználása mellett, a hozzánk el-
jutott, eljuttatott lakossági vélemények 
és a statisztikai mutatók alapján, a 2009. 
évben fenn tudta tartani a közterületek 
rendjét, a lakosság szubjektív biztonság-
érzetét azon a szinten, amit az illetékes-
ségi terület élhető biztonságként fogad-
hat el.”
Néhány jellemző tény: nőtt az első bűn-
tényesek száma, az utazó bűnözés erő-
södött. (Tiszacsegén pl. nógrádiak törtek 
fel gépkocsit). Az utazó bűnözők elfogá-
sa csak széleskörű összefogással valósul-
hatott meg, mely a megye határait is túl-
lépte. 
A balesetek száma 2009. évben stagnált, 
fokozott figyelmet fordítanak a kerékpá-
rosokra és az ittas vezetőkre.
Településünkön egyre több az idős em-
ber, s általánosságban is elmondható, 
hogy a mai magyar kriminalitásnak egy-
értelmű áldozatai pont az idős emberek. 
Ők nem képesek aktív védekezésre, s azok 
is akik „veszélyesen” megbíznak a hozzá-
juk fordulókban. 
Az ORFK Vezetője az idősek sérelmére el-
követett bűncselekmények megelőzé-
se érdekében országos feladattervet dol-
goztatott és adott ki. A rendőrség azon-

ban egymagában kevés a sikerhez, szük-
séges a társadalom minden szereplője ré-
széről az összefogás (potenciális áldozat, 
rokonok, szomszédok, hivatalok, jogalkal-
mazók, jogalkotók, média stb.).
A személyi állomány tekintetében a ka-
pitányság állománya 2009. évben jelen-
tős mértékben kicserélődött. Sok a fiatal 
rendőr, akinek képzésére, nevelésére a ve-
zetőknek sok időt kellett és kell fordítani. 
Minden településre sikerült körzeti meg-
bízottat kijelölni.

Beszámolt a Balmazújváros Kistérség 
Humán Szolgáltató Központ a tiszacsegei 
Gyermekjóléti Szolgálatának 2009. évi te-
vékenységéről. A beszámolót a Központ 
intézményvezetője, Figéné Nádasdi Ág-
nes készítette, aki a képviselő-testület 
ülésén jelen volt és válaszolt a felmerült 
kérdésekre.
Személyi és tárgyi feltételek: a tiszacsegei 
területi irodában 2 fő főállású szakirányú 
szakképzettséggel rendelkező család-
gondozó látja el a feladatokat, tárgyi fel-
tételek megfelelőek. A kistérség települé-
sein évek óta jól kialakult, szervezett ész-
lelő és jelző rendszer működik. Működik a 
kapcsolat ügyelet, melynek során lehető-
séget teremtenek a kistérség valamennyi 
településén élő elvált szülőknek, hogy ta-
lálkozhassanak gyermekeikkel, nyugodt, 
meghitt körülmények között. 
A pszichológiai tanácsadásra továbbra is 
óriási igény van a lakosság irányából. A 
magatartási problémákkal küzdő gyer-
mekek száma az elmúlt évben érezhető-
en megnőtt. Az alapellátásban gondozott 
gyermekek száma nőtt, viszont a véde-
lembe vett gyermekek száma csökkent. 

A munkájuk során nagy hangsúlyt fektet-
tek a személyes beszélgetésre, a szülőkkel 
való jó kapcsolat kialakítására.

Beszámolót tárgyalt meg a képviselő-
testület a Balmazújváros Kistérség Több-
célú Társulással történő együttműködés 
tárgyában. A Kistérségi Osztályt az ülésen 
Dr. Áncsán Mariann osztályvezető képvi-
selte.
A Társulás 2004. június 23. napján jött lét-
re. Tiszacsege lakosai számára a követke-
ző feladatokat látja el a Társulás: gyermek-
jóléti és családsegítő szolgáltatás, szociá-
lis alapellátások (idősek nappali ellátása, 
étkeztetés, házi segítségnyújtás), orvosi 
ügyeleti feladatok, útüzemeltetési és út-
fenntartási feladatok, állati hulladékok 
szállítása, ártalmatlanítása és a belső el-
lenőrzési feladatok.
A Társulás munkaszervezeti feladatait Bal-
mazújváros Város Önkormányzatának Pol-
gármesteri Hivatala látja el egy osztálya ál-
tal, ez a Kistérségi Osztály. A Kistérségi Osz-
tály végez valamennyi, a Társulás működé-
sével kapcsolatos feladatot.
A Társulás a megyében az egyik legtöbb 
feladatot ellátó Társulás, mely ugyanak-
kor az egyik legkevesebb tagból áll. Egye-
dülállóan fenntartásában működik egy 
integrált szociális intézmény és egy több-
célú közoktatási intézmény.

Több kisebb pályázat mellett 2009. év-
ben 17 pályázaton sikerült támogatást 
nyerni. 2010. évben is lesz lehetősége a 
Kistérségi Társulásnak számos közmunka-
programban való részvételre.

Dr. Vámosi Margit aljegyző

Csak így tovább...
A Méliusz Juhász Péter Megyei Könyv-

tár és Művelődési Központban május 12-
én került sor a Simonyi Zsigmond Kárpát-
medencei helyesírási verseny megyei for-
dulójának eredményhirdetésére. 

Az ünnepélyes díjkiosztóra a Feke-
te István Általános Iskola is meghívót ka-
pott. Ennek örömteli oka volt, hisz Már-
ton Vanda 8. osztályos tanuló megyei első 
helyezést ért el a 32 nyolcadikos verseny-
ző közül (100 pontból 99 ponttal). A kivá-
ló eredmény egyben nagy kihívás is, mi-
vel a Budapesten tartandó Kárpát-me-
dencei döntőben az ország és a határon 

túli tanulók legjobbjai mérik össze tudá-
sukat. A magyar helyesírás nehézségeivel, 
egyediségével az anyanyelvhasználat na-
gyon fontos része. Nem pusztán tantárgyi 
követelmény, gondolkodás fejlesztésé-
nek egyik legnagyszerűbb módja, szemé-
lyiségünk része. „A jó helyesíró jó gondol-
kodó” – hangoztatta Babits Mihály. Ezt a 
véleményt Minier Magdi néni is osztja, aki 
Vanda felkészítő tanáraként vett részt a 
közös munkában. „ A Vandáé az érdem, az 
enyém a segítségnyújtás öröme” – mond-
ta Magdi néni. 

Gratulálunk, és hasonló eredményt kí-
vánunk Budapesten!

Sz. B.
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A hosszú előkészítő szakaszt az inten-
zív kivitelezési folyamat váltja fel. A ter-
vek szerint 2010 októberében elkészül az 
épület, majd ezt követi az eszközbeszer-
zési és az üzembe helyezési eljárás. Az el-
készült rendelő 2011 tavaszán fogadhatja 
az első betegeket.

A fejlesztésben részt vevő önkor-
mányzatok: Folyás, Görbeháza, Polgár, 
Tiszacsege, Tiszadob, Tiszagyulaháza, 
Újszentmargita, Újtikos települések. A 
megvalósításra és üzemeltetésre a nyolc 
társult önkormányzat által létrehozott 
PÉTEGISZ Nonprofit Zrt., mint kedvez-
ményezett, 978.570.000 Ft egyszeri visz-
sza nem térítendő támogatásból valósít-
ja meg a heti 200 szakorvosi és 120 nem 
szakorvosi órával működő szakrendelőt. 
A kivitelezési munkát a „KARAKTER 95” 
Építő és Szakipari Kft. végzi.

A 2510 m2 es építési területen 767.9 

I. Kihajtás ünnepe

A Polgáron épülő Járóbeteg-szakellátó központ alapkőle-
tételét követően elindult az építkezés

m2 földszinti és 716.9 m2 emeleti részből 
álló, 1484.8 m2 összes hasznos alapterü-
lettel rendelkező épület három önálló, 
de egymással összefüggő funkcióból áll: 
1. Szakorvosi rendelő, 2. Védőnői szolgá-
lat, 3. Gyógyszertár. A szakrendelőkön és 
a háziorvosi rendelőkön túl nappali kór-
ház, röntgen és ultrahang diagnosztika is 

létesül. 
A tervezés során a környezettudatos 

szempontok érvényesültek. Az épület fű-
tési és hűtési energia ellátására változó 
tömegáramú, VRF elven működő hőszi-
vattyús rendszert terveztünk. A rendszer 
levegő-levegő hőszivattyúként üzemel, a 
külső környezet levegő hőtartalmát hasz-
nosítja. 

A rendelő akadálymentesítése az Or-
szágos Településrendezési és Építési Kö-
vetelmények (OTÉK) előírásai alapján tör-
ténik.

Az építési területen a bontás és a te-
reprendezést követően jelenleg az ala-
pozási munkák zajlanak. Az építkezés az 
ütemtervnek megfelelően halad. A kivite-
lező reményét fejezi ki, hogy ősszel idő-
ben átadja az elkészült létesítményt.

A Patás Pajtás Lovas Udvar és Néptánc-
csoport célja a népi hagyományok fenn-
tartása, melynek köszönhetően megszer-
vezte az I. Kihajtás ünnepét Tiszacsegén 
2010. április 24-én. 

Ez a nap Szent György napja, melyet 
Európa nagy részén a tavasz kezdeteként 
tartanak számon, s melyhez számos nép-
szokás fűződik. Például az állatok első ki-
hajtásának napján fontos volt, hogy zöld 
ágat használjanak, hiszen ez a hit szerint 
az állatok gyarapodását segíti. Különbö-
ző rontáselhárító módszerek végzésével 

védték a házat és az istállót e napon. 
A régi szokások felelevenítése több 

szálon keresztül történt.  Az állatok átadá-
sa, a rovásfa használatának, funkciójának 
bemutatása, az ezt kísérő mondatok han-
goztatása stb., majd a gyerekeknek ren-
dezett ügyességi versenyek mind népi 
hagyományokat tártak elénk. A program 
része volt még: a csikósbemutató; mézes-
kalács díszítés, mely Tóthné Kovács Éva 
közreműködésével valósult meg; főző-
verseny; Lugosy György – fazekasmester 
– kínálta alkotásait; valamint a fellépők: a 
balmazújvárosi citerazenekar, Tiszacsegei 
Őszirózsa Népdalkör, Tiszacsegei Nyugdí-
jas Tűzoltó Dalárda, a házigazdák táncos 
bemutatója és nem utolsósorban a Feke-
te István Általános Iskola első osztályos 
diákjainak műsora – osztályfőnök: Bódi 
Antalné – melyek jó hangulatot teremtve, 
az arcokra mosolyt csalva szórakoztatták 
a közönséget. A tiszacsegeiek megtekint-
hették a Nádudvaron bemutatott horgá-
szati és halászati kiállítást is. Később Si-

mon János szolgáltatta a talp alá valót. A 
mulatság az este 10-kor fellobbanó pász-
tortűz végéig tartott. Köszönetet monda-
nak Simon Albertnek és Soltész Attilának 
a hangosításért, Budai Imrének és vala-
mennyi segítőnek. 

Fontos megemlítenünk, hogy a ren-
dezvény sikeres lebonyolítását követően 
a Patás Pajtás Lovas Udvar és Néptánc-
csoport Németh József meghívására, má-
jus 8-án Népzenei Találkozón vett részt 
Görbeházán. 

Sz. B.
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Uniós pénzből felújított utaknak örülnek a falvakban
Szűk három hónap leforgása alatt újí-

tottak fel négy rövidebb útszakaszt az 
Észak-Alföldi Operatív Program (ÉAOP) 
keretében Hajdú-Bihar megyében. Az 
érintett utak együttes hossza 17,6 kilo-
méter, a munkálatok összköltségét, 507,2 
millió forintot az Európai Regionális Fej-
lesztési Alap (ERFA) biztosította. Az elmúlt 
hónapok kedvező tapasztalatai megerő-
sítik a helybeliek első örömét.

A magyarországi mellékutak ÉAOP ál-
tal finanszírozott 2007–2008-es felújítási 
programjában az Észak-Alföldi régióban 
összesen húsz, ebből Hajdú-Bihar me-
gyében öt projekt keretében újultak meg 
a négy és öt számjegyű utak 2008–2010 
folyamán. Nemrég újították fel a Tisza-
füred–Polgár összekötő út (3315-ös út) 
tiszacsegei bel- és külterületi szakaszát, 
a Balmazújváros–Hajdúszoboszló össze-
kötő út (3321-es út) Balmazújváros és a 
33-as út közötti szakaszát, a Polgár–Haj-
dúnánás összekötő út (3501-es út) egy 
közel öt kilométeres szakaszát, valamint 
a Tiszavasvári–Hajdúböszörmény ösz-
szekötő út (3502-es út) Hajdúnánás és 
Hajdúdorog közötti teljes szakaszát. Ezek 
az útrekonstrukciók a projektgazda Ma-
gyar Közút Nonprofit Zrt. számítása sze-
rint mintegy 66 ezer ember életébe hoz-
nak kedvező változást.

Az útszakaszok felújításával a közútke-
zelő szabályos közbeszerzési eljárás nyo-
mán a COLAS-Építő Zrt.-t és a Nemzetközi 
Vegyépszer Zrt.-t bízta meg. A kivitelezők 
mind a négy érintett útszakaszon kicse-
rélték a nem megfelelő teherbírású pálya-
szerkezetet, s a burkolatot a forgalmi ter-
helésnek megfelelően méretezett két ré-
teg aszfalttal erősítették meg. A vasúti át-
járóknál fényvisszaverő prizmákat helyez-
tek a burkolatba, a hidaknál pedig új sza-
lagkorlátokat telepítettek. A felújítás so-
rán szabványosították és kijavították az 
autóbuszmegállókat, s új jelzőtáblákat is 
kihelyeztek.

„Tiszacsegén a korábbi állapotokhoz 
képest hatalmas könnyebbség és előny 

az elkészült útszakasz – foglalta ösz-
sze a helyiek tapasztalatait Jónás Sándor, 
Tiszacsege polgármestere. – A felújított 
3315-ös út jelentős átmenő forgalmat is 
kiszolgál, Tiszacsege ugyanis gyűjtőte-
lepülés, rajta keresztül érik el a délebb-
re fekvő falvak az M3-as út 25 kilométer-
re lévő csatlakozóját” – mondta el a tele-
pülési vezető.

A polgármester kiemelte a padkaren-
dezés fontosságát az út tartóssága szem-
pontjából: a belterületi részeken ez sem 
maradt el. Elmondta, hogy a felújított 
buszvárók, a szintbe igazított, esztétikus 
megjelenésű buszöblök a közösségi köz-
lekedést használók körében növelik a 
mindennapok komfortját.

Jónás Sándor örvendetesnek nevezte, 
hogy a település útjainak felújítása, igaz 
más projektekben, tovább folytatódik.

Országosan a regionális operatív prog-
ramok 2007–2008-as akciótervében Ma-
gyarország hét statisztikai régiójában ösz-
szesen 183 útszakasz felújítására nyílt le-
hetőség az utóbbi két és fél esztendőben. 
A felújítások az Új Magyarország Fejlesz-
tési Terv keretein belül, a „területfejlesz-
tés” prioritás égisze alatt valósultak meg 
az ERFA támogatásával, 73 projektben, 
összesen 1100 kilométeren, 50 milliárd 
forintból.

A Magyar Köztársaság Külügyminiszté-
riumának köszönhetően lehetőség adó-
dott arra, hogy a Tiszacsegei Általános 
Művelődési Központ Dr. Papp József Vá-
rosi Könyvtár és Művelődési Otthon meg-
szervezze 2010. május 7-én a „Futás Euró-
páért” című futóversenyt. 

Az esemény kapcsán az Európai Unió 
soros elnökségét betöltő három ország-
ban (Spanyolország, Belgium és Magyar-
ország) azonos napon versenyeztek az ál-
talános iskolások. A megmérettetés cél-
ja, hogy a fiatalok figyelmét felhívjuk az 
Európai Unióra, az európai eszme nép-
szerűsítésére, ezzel kapcsolódva az Euró-
pa naphoz. A rendezvényen a Fekete Ist-
ván Általános Iskola 469 tanulója és 26 kí-
sérő vett részt, akik logóval ellátott pólót 
vagy sapkát viselve tették meg a távot. Az 

alsó tagozaton a lányok közül Papp Kíra 
Csenge (4.b) 1. helyezést,  Kovács Nikolet-
ta (2.b) 2. helyezést,  Sallai Petra (2.b) 3.he-
lyezést, a fiúk közül Szalay Marcell (3.a) 1. 
helyezést, Répási György (4.b) 2. helye-
zést, Papp László (4.b) 3. helyezést ért el. 

A felső tagozaton a lányoknál Kóti Ale-
xandra (6.b) 1. helyezésért, Orosz Rená-
ta (8.b) 2. helyezésért, Nyerges Andrea 
(8.b) 3. helyezésért, a fiúknál pedig Kor-
mos Csaba (8.c) 1. helyért, Réti László (8.a) 

2. helyért, Fülöp Richárd (8.a) a 3. helyért 
járó érmet vehette át. Az eredményhirde-
tés mazsorett bemutatóval ért véget. A 
rendezvény minden résztvevőjét a jókedv 
és a nyerni akarás járta át. 

A gyerekek nevében köszönjük a Kül-
ügyminisztériumnak a lehetőséget, va-
lamint köszönetet mondunk a helyi 
szervezőknek: Bana Józsefnének, Ládi 
Jánosnénak és Tóth Imrének.

Futás Európáért
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TÁMOP 3.1.4. /08/2-2009-0098

„Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - 
Innovatív intézményekben”

A Tiszacsegei  Általános Művelődési Központ Fekete István Általános Iskolájában folyó kompe-
tencia alapú oktatásról

A Fekete István Általános Iskola 
2009/2010-es tanévben bevezette a kom-
petencia alapú oktatást a „Szövegértés-
szövegalkotás”, a „Matematika” és az „Ide-
gen nyelv” kulcskompetencia területeken 
az első és az ötödik évfolyamon egy-egy 
tanulócsoportban.

A projekt a tanulásirányítást elvekkel 

szabályozza, miközben tág teret enged a 
tanító-tanár módszertani szabadságának. 
Kitüntetetten épít a tanulók tapasztalat-
szerzésére, a fogalmak tartalmának las-
sú érlelésére, az értelmes és fejlesztő célú 
gyakoroltatásra.  

Bodogán Istvánné szakmai vezető

„Szövegértés-szövegalkotás” kulcskompetencia terület oktatása

„Idegen nyelv”  kulcskompetencia terület oktatása

„matematika” kulcskompetencia terület oktatása

1.a osztály 5.b osztály

tanít: Derzsényiné Debrődi Margit tanít: Szegediné Baja Julia

1.b osztály 5.c osztály

tanít: Pikó Gáborné tanít: Bariné Józsa Erzsébet

5. évfolyam német nyelv5. évfolyam angol nyelv

tanít: Kapus Istvánné tanít: Szalontai Zsuzsa

Iskolánk alsó tagozatos és 5. évfolyamos 
tanulói látogatást tettek a Hortobágyon.

Utazásunk ideje alatt a végeláthatat-
lan füves puszta látványát csak néha tör-
te meg egy gémes kút, magányos tanya, 
vagy egy kisebb fa, bokor. Megérkezésünk 
után először a Hortobágyi Nemzeti Park 
Látogatóközpontjának természetrajzi kiál-
lítását tekintettük meg. Megismerhettük a 
hortobágyi puszta növény és állatvilágát. 

Megtudtuk, hogy az ország legna-
gyobb „madárszállója” a Hortobágy. Ősszel 
megfigyelhető a darvak és vadludak vonu-
lása. Itt él a világ legnagyobb repülni tudó 
madara, a túzok.  A mocsarak, halastavak 
gazdag vízimadárvilágot tartanak el. Több 
mint 330 madárfaj él itt. A rossz idő (eső) 
miatt sajnos csak filmen és fotókon néz-
hettük meg a magyar szürkemarhagulyát, 
rackajuhnyájat, mangalica sertést, a ma-
gyar félvér lófajtákat. 

Következő állomásunk az országban 
egyedülálló Madármentő Látványkórház-
ban volt. A doktor bácsi éppen egy szár-
csát gyógyított, amit mi egy üvegfalon 
keresztül nézhettünk végig. Mesélt Cső-
rösről, a világszerte ismert magyar gólyá-
ról, aki a hortobágyi madárkórházban ka-
pott új csőrt. Hallhattunk arról, hogy eddig 
több száz egerészölyv, gólya, fecske, varjú, 
vércse és sas sebesüléseit látták el. Utunk 
tovább a Kilenclyukú híd szomszédságá-
ban lévő Pásztormúzeumba, a Körszínbe 
vezetett. Itt kiállítást láthattunk a pusztai 
legeltetésről, a hortobágyi pásztorkodás-
ról. Megismerhettük a régi pásztorkodó 
életformát, népi mesterségek elkészített 
munkadarabjait, nádból készült építmé-
nyeket (vasaló, kunyhó).

Az időjárás nem igazán fogadott kegye-
ibe bennünket. Szinte végig esett az eső, 
de mégis új ismeretekkel, élményekkel 
gazdagodva tértünk haza, amit a követke-
ző napokban beépítettünk a tananyagba.

Bódi Antalné

Hortobágyi kirándulás



2010. május 21. 7CSEGEI KÖRKÉP

A 2. és a 3. osztályosokkal a Hortobá-
gyi Halastavaknál tettünk látogatást. 

A felhőtlen örömünket a borult ég-
bolt és a szűnni nem akaró eső próbál-
ta borongóssá tenni. No, de rossz idő 
nincs, csak rosszul öltözött ember, mi 
pedig esőkabátban és gumicsizmában 
vágtunk neki a tavak körbejárásának. A 
nád bugája között kukucskálva három 
békésen úszkáló hattyút pillantottunk 
meg. Távolabb kócsag, vadliba és vadka-
csa csapat pihent. Néhány sirály is igye-
kezett valami reggelire való halat fog-
ni magának. Óvatos léptekkel a stégek-
re is bemerészkedtünk, hogy jobban 
szemügyre vegyük a vízi világot. Egy 
esőtől védett „félszigeten” elfogyasztot-
tuk az elemózsiánkat, és tovább men-
tünk a haltelepre. A halászok segítségé-
vel megismerkedhettünk néhány hazai 
halfajtával. 

Utunk végén felszálltunk a buszokra – 
„kint voltunk a vízből” – és a látottakkal 
gazdagodva hazautaztunk.

 Tóth Imréné

Halastavi túra

• május 17-28. Kötelező és szaba-
don választott tantárgyi vizsgák a 6. 
és 8. évfolyamon
• május 26. Országos kompetencia-
mérés (4., 6., 8. évfolyamon)
• május 28. Gyermeknap
• Június 4. DÖK –nap
• Június 11. 18 óra Ballagás
• Június 15. Utolsó tanítási nap
• Június 17. 17 óra Tanévzáró ün-
nepély

Tóth Imre igazgató

Iskolai események 
tanév végéig

Három hetet meghaladó projektet 
bonyolított le iskolánk a fenti címmel,                          
2010.04.01- 2010.04.30 között, a TÁmoP 
3.1.4 – 08/2 – 2009 – 0098 pályázati 
program keretében.

  A pusztai emberek élete, növények, 
állatok, természet- és környezetvédelem 
gondolatai köré szerveztük a programo-
kat tanórákon és tanórán kívül.

  Iskolánk tanulói az alábbi tevékenysé-
gek közül választhattak:

Pásztorbot faragás, vasaló(főzőhely) 
makettjének elkészítése, mézeskalács sü-
tés, vesszőfonás, lebbencskészítés, slam-
bucfőzés, ostorfonás, rajzverseny, kreatív 

írás, képvers-írás, népi játékok, kerékpár-
túra, környezetvédelmi céllal különbö-
ző anyagok gyűjtése, barangolás a pusz-
tán előadás, időszalag készítés. Felsorol-
ni is elég, de tanulóink kitartóan járták a 
helyszíneket, mindenhol készítve valamit 
a Hortobágyhoz kapcsolódóan. 

  A projekt zárásaként minden osztály-
teremben helyet kaptak a három hét alatt 
összegyűjtött, elkészített munkák. 

  A Komplex Kistérségi Napok rendez-
vényeinek keretében „Táncra termett a 
magyar” című néprajzi előadással fejez-
tük be programjainkat.

országos Verseny
Mozaik Levelezős Tanulmányi Verseny 
Angol nyelv: Kiss Tímea 6. c  osztály  17. hely
Történelem: Kiss Tímea 6. c osztály   28. hely
megyei Versenyek:
Történelem Tantárgyi Verseny
Szabó Nikolett 7.c, Kapus István 7.c , Juhász 
Ákos 7.a  a középmezőnyben végeztek.
Herman Ottó Biológia Verseny
Azurák Dávid 8.a  10. hely
Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei He-
lyesíró Verseny
Márton Vanda Fruzsina 8. c   1. hely
Aranytoll Helyesíró Verseny
Kapus István 7.c  83,5%-os teljesítmény-
nyel az élmezőnyben végzett.
Teleki Pál Földrajz Földtan Verseny
Virág Orsolya 7.b és Márton Vanda Fruzsi-
na 8.c a középmezőnyben végeztek.
Hevessy György Kémia Verseny

Kapus István 7.c a középmezőnyben végzett. 
Körzeti Versenyek
Alapműveleti Matematika Verseny
Kiss Klára 5. c 1 hely
Erdős Ádám 6.c  5. hely
Kiss Tímea 6.c, Kapus István 7.c, Hajdu 
Imre 7.c, Azurák Dávid 8.a osztályos tanu-
lók is sikeresen szerepeltek. 
Kerékpáros Ifjúsági Kupa
Csapatban 1. helyezés
Tagok: Virág Barna 5.b, Kis Barbara 5.c, Ko-
vács Nikolett 5.c, Juhász Ákos 5.c
Legjobb fiú versenyző: Virág Barna 5.b
Megyei csapatversenyben az 5. helyezést 
érték el. 
Elsősegélynyújtó verseny
Csapatban 2. hely 
Tagok: Kerek Anita 7.a, Kiss Péter 7.a,, Ko-
vács Tímea 7.a, Borsos Katalin Kitti 5.a, 
Zsámboki Sándor 7.b 

Tanulmányi versenyek eredményei

Szomszédunk a hortobágyi puszta

Mézeskalács készítés

Szemétszüret

Pásztorbot faragás

Bigézés
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Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 
idei Nemdohányzó Világnapi szlogenje: 
Dohánymarketing – célpontban a nők

A cigaretta napjaink talán legveszélye-
sebb és legtöbb halálos áldozatot követe-
lő legális élvezeti szere.  A dohányzó nők 
a világ csaknem egymilliárd dohányosá-
nak mintegy 20%-át teszik ki. Arányuk év-
ről évre folyamatosan emelkedik, szem-
ben a dohányzó férfiak számával, amely-
nek növekedése már megállt. A nők a do-
hányipar fő célpontjának számítanak. Kö-
rükből akarják toborozni azokat a dohá-
nyosokat, akikkel pótolhatják azon je-
lenleg dohányzók fogyasztását, akik idő 
előtt, dohányzás okozta betegségben 

halnak meg a későbbiekben. Különösen 
aggasztó a dohányzás növekvő aránya fi-
atal lányok körében. Egy új WHO jelentés 
is rávilágít a tényre, miszerint a dohány-
reklámok növekvő arányban a lányokat 
célozzák meg. 151 ország adatai azt mu-
tatják, hogy a serdülő lányok 7%-a, a fiúk 
12%-a cigarettázik. Sok országban ugyan-
annyi lány dohányzik, mint fiú.

A 2010. évi Nemdohányzó Világnap 
célja, hogy felhívja a figyelmet a nőket és 
fiatal lányokat célzó dohányipari  marke-
ting  káros hatásaira. 
Habár a WHO idei kampánya elsősorban 
a nőket célzó dohányreklámokra fóku-
szál, a férfiakat és fiúkat ugyanúgy meg 

kell védeni a dohányipar manipulációitól. 
A fiatal nők esetében kifejezetten nagy fi-
gyelmet kell szentelni az őket megcélzó 
média befolyásoló hatásának megfékezé-
sére. A médiaszemélyiségek dohányzást 
támogató nyilatkozatait - szerkesztői kri-
tika nélkül - leközlő magazinok és televí-
zió-műsorok a modellkövetés eszközével 
önkéntelenül is a dohányzó életmód felé 
orientálják a fiatal célközönségüket.

A dohányzás egy milliárd ember halálát 
okozhatja ebben az évszázadban. Annak 
felismerése, hogy milyen fontos a nők do-
hányzásának visszaszorítása, valamint az 
ez irányba tett lépések és cselekvések ren-
geteg életet menthetnek meg.

Nemdohányzó Világnap - Május 31.
ÁNTSZ Balmazújvárosi, Derecske-Létavértesi, Hajdúhadházi Kistérségi Intézetének sajtóközleménye

Ezzel az alcímmel rendeztek halászati 
szakemberek és politikusok részvételével 
konferenciát Szolnokon ez év tavaszán. 
Ennek folytatásaként került sor a Hor-
gászegyesületek a Tiszáért Társulás tiszt-
újító közgyűlésére május 8-án, a társulás 
székhelyén, Martfűn. A hangulatos hor-
gásztanyán Szöllősi Béla elnök köszön-
tötte az egybegyűlteket, köztük a Tiszai 
Vízirendészet parancsnokát, a Halterme-
lők Országos Szövetségének ügyvezető-
jét és a Közép-Tisza vidéki Horgászegye-
sületek Szövetségének elnökét. Azontúl, 
hogy beszámolót hallhattunk az elmúlt 
öt év társulási működéséről, érdekes in-
formációkkal gazdagodtunk.

Minden jelenlévő és hozzászóló egyet-
értett abban, hogy felül kell vizsgálni és 
módosítani kell a mára már korszerűt-
lenné vált halászati törvényt. Sokkal szi-
gorúbb szabályozás szükségeltetik a ha-
lászok tevékenységét illetően. A halőr-
zés és halvédelem témakörben kért szót 
a Vízirendészet vezetője. Elmondta, hogy 
ez évben átszervezték a vízirendőrséget, 
minden egyes tiszai szakasz külön meg-
bízottat kapott és felállításra került egy 
12 fős nyomozócsoport is, amely a meg-
felelő eszközök birtokában operatív mó-
don működik. A kapitány úr szólt az idei 
év példaadó intézkedéseiről is. Többek 
között elmondta, hogy komoly büntetés-
re számíthat, aki a jogszabályoknak vét, 
legyen az halász vagy horgász. Példaként 
említette, amikor három orvhalászra fe-
jenként 200 ezer Ft bírságot szabtak ki, 

vagy egy étteremben 1,1 tonna tisztázat-
lan eredetű behűtött halat találtak, vagy 
amikor a bíróság halászati bűncselek-
mény miatt felfüggesztett börtönbünte-
tést ítélt meg. Ezek az intézkedések mind 
a tisztességes horgászok és halászok ér-
dekeit szolgálják. 

A 20 tagegyesületet számláló, 4 me-
gyén átívelő, mintegy 8000 horgászt kép-
viselő társulás munkájában a csegei hor-
gászegyesület is részt vesz. Szervezetünk 
nevében Lévai Vilibald hivatásos halásza-
ti őrrel együtt vettem részt az ülésen. Hoz-
zászólásomban beszámoltam a csegei Ti-
sza szakaszon és ártéren végzett ellenőr-
zési akciónkról, a helyi horgászat és halá-
szat problémáiról. Eredményként jelez-
tem, hogy a Hortobágyi Nemzeti Park el-
lenőrző csoportjával közösen, nemrégen,  
közel 100 méter hálót és egyéb illegális 
orvhalász eszközt találtunk, melyeket az-
óta Debrecenbe szállítottak. 

A tanácskozásnak több hasznos ho-
zadéka is volt. Egységes álláspontot ala-
kítottunk ki a természetes vizek halállo-
mányának védelmében, ígéretet kaptam 
egy kihelyezett tiszacsegei, horgász és ví-
zirendőrség találkozóra, valamint tisztújí-
tás lévén a társulás elnökségének tagjává 
választottak. Úgy gondolom, hogy a hor-
gászérdekek képviseletének hatékony fó-
ruma ez a társulás, márpedig más célunk 
nem is lehet, minthogy biztosítsuk a hor-
gászat és halászat törvényességét a tisz-
tességes, jó szándékú sporttársak részére.

Simon Albert

A rablóhalászat beszüntetése a hazai természetes vizeken
A balmazújvárosi Veres Péter Általános 

Művelődési Központ és Alapfokú Művészet-
oktatási Intézmény által szervezett „Múl-
tunkból” rendezvénysorozat vándorkiállítá-
sa Hortobágy, Balmazújváros és Egyek után 
2010. április 21-én érkezett Tiszacsegére. 

A kistérségünkben élő és alkotó kézmű-
vesek munkáit bemutató összeállítás fel-
elevenítette számunkra a régi kézzel készí-
tett berendezési tárgyak, eszközök sugá-
rozta hangulat érzését.  Délelőtt a Fekete 
István Általános Iskolában „Táncra termett 
a magyar” címmel a balmazújvárosi Himes 
Néptáncegyüttes, a Rózsaliliom Citeracso-
port és a Kadarcs Népzenei Együttes rend-
hagyó néprajzórát tartott, majd a Balmaz 
Hagyományőrző Íjászkör szórakoztatta a 
nézőket „Íjtól a szablyáig” című honismereti 
programjával. Délután 14 órától kézműves 
foglalkozáson vehettek részt az érdeklődők 
az eseménynek otthont adó Tüzelős-ól Mú-
zeumban. Bőrözés, nemezelés, agyagozás 
leírhatatlan lelkesedést kreálva nagy si-
kert aratott a gyerekek körében. A kiállítást 
Galánfi András – a népművészet mestere 
– nyitotta meg, mesét mondott Visztra Ale-
xandra, énekelt Mága Bettina, Huszák Dóra 
és Balogh Csilla Szabina, verset szavalt Mol-
nár Fruzsina, melyet követően Jónás Sándor 
polgármester úr elmondta köszöntő beszé-
dét. Az összegyűjtött anyag részét képezték 
Bodogán István (fafaragó), Füredi Zsuzsa 
(gyékényes), Kapus Istvánné (szövő) és Már-
ton Sándor (bőrös) alkotásai is, akik, mun-
kájukkal elismerést érdemelve képviselték 
Tiszacsegét. 

A kiállítás április 21-től május 5-ig volt 
megtekinthető. 

Sz.B.

Komplex kistérségi napok
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Szállásadók figyelmébe!

A 239/2009. (X. 20.) Kormányrendelet meghatározza a szál-
láshely-szolgáltatási tevékenység és a szálláshely-üzemelteté-
si engedély kiadásának új rendjét.

   2011. január 1. napjától a kempingeknél és az üdülőház 
telepeknél (üdülőház, apartman, bungallow, stb.) az osztályba 
sorolás menete megváltozik. A helyi önkormányzatok csak a 
minimális létesítési, üzemeltetési feltételeket ellenőrzik, a mi-
nőségi osztályba sorolást tanúsító védjegyet a szálláshelyek 
maguk pályázhatják meg, amelybe a Magyar Kempingszövet-
ség Minősítő Bizottságának javaslata alapján az Önkormány-
zati Minisztérium (Turizmust ellenőrző tárca) bíráló bizottsá-
ga dönt.
A minőségi tanúsító védjegy megpályázása és megszerzése 
nem kötelező, de anélkül a szálláshelyek nem használhatják a 
besorolás jelképeit.
A pályázati formanyomtatványok a Magyar Kempingszövet-
ség honlapján érhetők el 2010. május 31-től (www.camping.
hu), ugyanott elérhetőek lesznek a nyertes pályázók nevei és a 
tanúsító védjeggyel kapcsolatos információk is. 

További információkért kérem, forduljanak a Touriform 
Tiszamente Iroda alkalmazottaihoz.

4066 Tiszacsege, Fürdő u. 6.
Tel./Fax: 52/588-051

E-mail: tiszacsege@tourinform.hu

7 Pecsétes Fesztiválkártya

Tájékoztató az új osztályba sorolási 
rendeletről

Új kampányt indított idén az Észak-alfödi régió, melynek 
célja a szálláshelyek és kulturális események egyidejű nép-
szerűsítése. A térség három megyéjében, gasztronómiai és 
egyéb fesztiválokon gyűjthetnek pecsétet a fesztiválkártyára.

A 7 Észak-alföldi fesztiválon már két pecsét összegyűjtése 
esetén 10-20%-os szállásdíj-, fürdőbelépő- illetve egyéb ked-
vezmény vehető igénybe. A legalább 2 pecséttel ellátott kár-
tyát beküldő játékosok részt vesznek a főnyeremény sorso-
lásán, amelynek beküldési határideje 2010. december 13. a 
következő címre:

Magyar Turizmus Zrt. Észak-alföldi RMI, 
5001 Szolnok, Pf. 330.

A főnyeremény 2 éjszaka 2 fő részére a hajdúszoboszlói 
Hunguest Hotel Aqua-Sol**** szállodába. A főnyeremény 
sorsolása: 2010. december 20.

További információk a 
www.eszakalfoldi.hu honlapon. Fesztiválkártya kapható kor-

látozott számban a Tourinform Tiszamente irodában. 

A XVIII./2009. (XII.01.) Képviselő Testület RENDELETE alapján
 a helyi Idegenforgalmi adó 300 Ft/fő/éjszaka.

Ez volt a végkicsengése a Tiszacsegei Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület közgyűlésének, melyet május 7-én tartottak, több 
mint 20 tag jelenlétében. Nagy Miklós, egyesületi elnök a lé-
nyegi elemekre kitérve taglalta az elmúlt időszak történéseit. 
Ismertette az egyesület technikai felszereltségét, szakmai kép-
zettségét. Újra nyomatékot adott az egyesület önkéntességé-
nek. A tűzoltásban és kárelhárításban résztvevő egyesületi ta-
gok mindegyike szabadidejét áldozva, ellenszolgáltatás nélkül 
végzi feladatát. Ezt nagyon fontos tudni azoknak, akik bíráló, 
lekicsinylő megjegyzéseket fogalmaznak meg. A beszámoló-
ból kitűnt, hogy szerencsére kevés tűzeset történt városunk-
ban, de önkénteseink mindegyiknél jelen voltak. Tudni kell, 
hogy városunk tűzvédelmi és tűzoltási feladatait az Egyeki 
Köztestületi Tűzoltóság látja el. Ők azok, akik rendelkeznek e 
tevékenység végzéséhez szükséges technikai eszközökkel, vé-
dőfelszereléssel és előírt szakmai felkészültséggel. Ők azok, 
akik megadott vonulási időre el kell érjék a jelzett tűzeseteket 
vagy egyéb káresemények helyszínét. 

A mi egyesületünk főként a műszaki mentésben tud ered-
ményeket felmutatni, illetve jól kiegészíti támogató munká-
jával a hivatásos ”lánglovagokat”. A gazdasági beszámoló fő 
számaiból kiderült, hogy önkormányzati támogatásból és pá-
lyázatból sikerült biztosítani a működéshez szükséges feltéte-
leket. Ebből a szűkös keretből minden évben kigazdálkodják 
a Nyugdíjas Tűzoltó Dalárda segítésére szánt pénzt is. Ez ok-
ból mondott köszönetet Németh József, a dalárda vezetője, 
aki jóleső érzéssel szólt arról, hogy az egyesület támogatja az 
ilyesfajta művészeti tevékenységet is. A rövid hozzászólásokat 
követően, elfogadásra kerültek a beszámolók és egy közös va-
csorával fejeződött be a rendezvény. Úgy gondolom, hogy fel-
hatalmazás nélkül is, városunk lakossága nevében, köszöne-
tem fejezhetem ki a Tűzoltó Egyesület áldozatos munkájáért. 
Ne feledjék, tűz esetén hívják a 105-ös telefonszámot!

(Csak úgy mellékesen, bármely telefonról, bármely időszak-
ban díjmentesen hívható.)

Simon Albert

Megköszönni és nem 
követelőzni

Május hónap az egyházi ünnepek hónapja.
• május 1-jén ünnepeltük „Munkás Szent József” nap-
ját, Jézus nevelőapját.
• május 16-án, vasárnap ünnepeltük „Urunk menny-
bemenetelét”.
• május 23-a „Pünkösdvasárnap”, azaz a Szentlélek el-
jövetelének az ünnepe.
• A hónap utolsó vasárnapján, május 30-án „Szenthá-
romság vasárnapját” ünnepeljük,
• Június 6-a, vasárnap, egyházunk nagy ünnepe, „Úr-
napja”.
Az ünnepi szentmisékre szeretettel várjuk minden 
kedves testvérünket és vendégeinket!

Magdás István gondnok

Római katolikus hírek
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A Csegei Körkép 4. számában tájékoztattuk a lakosságot a 
Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása, valamint a Balmaz-
újvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ együttműködé-
séből fakadó sikeres pályázati programokról, melynek kereté-
ben 2010. április 22. - 2010. április 24-ig egy nagysikerű, három-
napos bükkszentkereszti táborozást szervezett Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálatunk a Szociális és Munkaügyi Miniszté-
rium jóvoltából. 23 gyermek számára nyújtottunk felejthetetlen 
élményt a túrákkal, barlang- és múzeumlátogatásokkal, lovag-
lással, táncházzal színesített kiránduláson. A gyermekek apraját-
nagyját lenyűgözte a gyönyörű táj, az ismeretlen felfedezésének 
öröme. A jövőre viszontlátás reményében búcsúztak tőlünk, bíz-
va abban, hogy hasonló támogatási lehetőségnek köszönhető-
en hazánk újabb területeit ismerhetjük meg.

a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat hírei

Sportélet Tiszacsegén
Tiszacsege felnőtt csapata a hétvégén a második helyezett 

Vámospércs otthonába utazott és színvonalas játékkal 4-1–re le-
győzte a nagy riválist. Ezzel a győzelemmel, 4 fordulóval a baj-
nokság vége előtt behozhatatlan előnyre tett szert a csapat, 
megnyerte a Megyei másodosztály északi csoportját és automa-
tikusan feljutott a Megyei első osztályba!  

Lássuk, hogy milyen eredmények kellettek ahhoz, hogy 
Tiszacsege bajnok legyen:
Fülöp - Tiszacsege: 1-4
Hajdúhadház – Tiszacsege: 0-1

Nyíracsád – Tiszacsege: 2-1
Sáránd – Tiszacsege: 0-2

Vámospércs – Tiszacsege: 1-4
A csapat a bajnoki győzelme ellenére megfogadta, hogy a to-

vábbi fordulókban is maximális teljesítményt nyújt és a bajnok-
ság végére szeretné elérni a 100 rúgott gólt!
Szép volt fiúk! 

Az ifjúsági csapat is harcban van még a bajnoki címért. Elma-
radása csupán egy pont a listavezető Hajdúdoroggal szemben! 
Lássuk milyen eredmények születtek az eddigi fordulókban:
Fülöp - Tiszacsege: 3-2
Hajdúhadház – Tiszacsege: 0-3 

Nyíracsád – Tiszacsege: 2-4
Sáránd – Tiszacsege: 2-7

Vámospércs – Tiszacsege: 1-2
Szívből szorítunk az ifjúsági csapatnak is, hogy sikerüljön 

megszerezni a bajnoki elsőséget. Ha ez sikerülne akkor mindkét 
csapat nyakában a legfényesebb érem csillogna, ami példátlan 
siker lenne. Hajrá Csege!

Településünk birkózói április hónapban is folytatták remek 
szereplésüket a különböző megmérettetéseken. Április 10–én 
vettek részt a II. Sárrét Kupa elnevezésű területi szabadfogású 
birkózóversenyen, ahol 14 csapat 99 versenyzője vett részt.

A viadalon a következő eredmények születtek:

Diák I. korcsoport 75 kg: balogh lajos I. hely
Diák II. korcsoport 37 kg: Nagy Gergő II. hely
Serdülő korcsoport 59 kg: Kiss Péter II. hely

Ifjúsági korcsoport 76 kg: Kiss Sándor III. hely.

Kiss Sándor eredménye azért is kimagasló, mert ezt a szép ered-
ményt hivatalos súlycsoportja (60 kg) felett versenyezve érte el. 

A múlt hónap 17. napján a IX. Agro Kaba Kupa elnevezésű 
nemzetközi szabadfogású birkózóversenyen vettek részt a gye-
rekek, ahol 14 csapat 95 versenyzőjével mérhették össze tudá-
sukat. Az eredmények a következőképpen alakultak: 

Serdülő korcsoport 59 kg: Kiss Péter II. hely
Ifjúsági korcsoport 58 kg: Kiss Sándor II. hely

A versenyen részt vett még Nagy Ákos birkózópalánta is, saj-
nos most helyezés nélkül.

Április 23–24– én a 2010 évi Szabadfogású Birkózó Diákolim-
pia Országos Döntőjén vettek részt sportolóink. A megmérette-
tésre Pécsett került sor az Apáczai Nevelési Központ sportcsar-
nokában. A 45 csapat 193 versenyzője közül Tiszacsegét két bir-
kózó képviselte. 

Serdülő korcsoport 78 kg–ban nyolc versenyző közül Ujj 
bence III. helyezett, míg Serdülő korcsoport 59 kg-ban huszon-
kilenc versenyző közül Kiss Péter pontszerző helyen végzett.

Az eddig lebonyolított három rangsorverseny alapján 78 kg–
ban mind a tizenkét induló, míg 59 kg–ban a hatvan versenyző-
ből a legjobb tizenhat került be a Bükön megrendezésre kerülő 
Országos Bajnokságra. Az elért eredmények alapján mindkét fia-
tal versenyző kvalifikálta magát eme megmérettetésre. 

Gratulálunk településünk birkózóinak és remélem, hogy a jö-
vőben is hasonló szép eredményekről számolhatunk be újsá-
gunk oldalain.  
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Hirdetését feladhatja szemé-
lyesen hétfőtől péntekig, 8 órá-
tól 12 óráig, illetve 13 órától 17 
óráig a dr. Papp József Városi 

Könyvtárban. 

Hirdetések

Tiszacsegén Fő út 133. szám alat-

ti összkomfortos családi ház eladó!

Érd.: 30/ 216-25-27

52/ 394-150

Tiszacsegén Árpád út 2. szám alatt 

nagy telken, két szobás családi ház 

(felújításra szoruló) áron alul eladó!

Érd.: 30/ 299-65-06

Tiszacsege Ültetés I. u. 18. szám 
alatt, üdülőövezetben, összkom-
fortos ház szép nagy parkosított 
telekkel eladó! Irányár: 5,2 M
Érd.: 20/ 522-84-29

Tourinform iroda 
ajánlata június hó-

napban
- Ünnepi Könyvhét

  4026 Debrecen, Kossuth tér
  2010. június 2-6.

- Nemzeti Vágta
  1146 Budapest, Hősök tere

  2010. június 2-6. 

- Modern Sportok Fesztiválja
  Abádszalók

  2010. június 5-6.

- IX. Tisza-tavi Folkfesztivál
  5350 Tiszafüred, Petőfi út 17.

  2010. június 18-20.

- Debreceni Nyári Színházi Esték
  4026 Debrecen, Péterfia út 1-7.

  2010. június 21- július 15.

- Kézilabda Világbajnokság
  4400 Nyíregyháza, Géza utca 8-16.

  2010. június 27- július 4.

További programokat a 
www.itthon.hu honlapon találnak.

„… Vágtassunk kelet felé, nagysze-
rű látvány következik, a puszta, a Horto-
bágy!” (Petőfi, 1847)

Óvodánkban bevezetésre került a 
kompetencia alapú óvodai programcso-
mag, mely előtérbe helyezi, hogy a gye-
rekek közvetlen tapasztalás útján jussa-
nak el a mélyebb ismeretekhez. A prog-
ram során számos képességük fejlődik a 
gyerekeknek, mint például a szociális ké-
pességek közül: az élővilághoz való po-
zitív érzelmi viszony formálása, környe-
zetvédő magatartás megalapozása, szo-
kásismeret fejlesztése a szelektív hulla-
dékgyűjtés megismertetésével, gyakor-
lásával. Értelmi képességek közül az ál-
talános tájékozottságaink fejlesztése, 
problémamegoldó gondolkodás fejlesz-
tése, ok-okozati összefüggések megta-
pasztalása, összefüggések megláttatása, 
következtetések levonása. Verbális ké-
pességek közül a nyelvi kifejezőkészség 
fejlesztése, gondolatok önálló megfo-
galmazása. 

A pillangó és a méhecske csoportos 
gyerekeknek lehetőségük nyílt a „Föld 
projekt” megvalósítása során a szelektív 

hulladékgyűjtés alapjaival játékos for-
mában való ismerkedésre. Ehhez a haj-
dúböszörményi Zöld Kör tagjai is nagy-
mértékben hozzájárultak, amikor eljöt-
tek óvodánkba az érdekes játékaikkal.

A projekt második részében a Horto-
bágyi Nemzeti Park növény- és állatvi-
lágával ismertettük meg a gyerekeket, 
ahová többnapos előkészítés, ráhango-
lódás után május 12-én jutottunk el. A 
reggeli borongós idő ellenére frissen, vi-
dáman indultunk az első helyszínünkre, 
a Puszta Állatparkba, ahol a régi magyar 
háziállatokat vettük szemügyre. A ko-
rábban szerzett ismereteket a gyerekek 
örömmel közölték velünk (állatok nevei, 
mit esznek, miért tartjuk őket, stb.). A 
következő állomásunk Mátán volt, ahol 
kézműves tevékenység során mindenki 
bőr karkötőt készíthetett magának a se-
gítségünkkel. A nap élménydúsabb ese-
ménye a pusztai szekerezés volt, elju-
tottunk a magyar szürkemarhacsordá-
hoz, a bivalycsordához, a mangalicakor-
dához, a gémeskúthoz, a pödrött szar-
vú rackanyájhoz. A csikósok bemutatót 
tartottak nekünk, 4 ökrös szekeret, sza-

márfogatót mutattak be. Az út során 
a szikes növények világát is megcso-
dálhattuk. Az ebédünk a tájegységre 
jellemző hortobágyi húsos palacsin-
ta volt. Ebéd után a Madárkórház be-
tegeit látogattunk meg. A délutáni „pi-
henő” a játszótéren zajlott, miközben 
a bátrabb gyerekek a Hortobágy fo-
lyón motorcsónakázhattak.

A tartalmas nap után mindannyi-
an fáradtan, de élményekkel tele száll-
tunk fel a buszra, mely visszahozott 
minket az óvodánkba. A szülők már iz-
gatottan várták a gyerekeket, hiszen 
sokuknak ez volt az első kirándulásuk 
nélkülük. 

Hisszük, hogy a szülőkkel összefog-
va sokat tehetünk a gyermekeink ter-
mészethez való érzelmi kötődéséért 
és a környezetvédelmi szokásaik kiala-
kításáért.

Tóthné Molnár Edit

Lenn a délibábos Hortobágyon

SA AUTÓS-
BOLT

Autó - kerékpár - kismotor alkatrészek
Csapágyak - szimeringek - kiegészítők

Kerékpárok - elektromos bringák
Kerékpárjavítás

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
SallaI SZabolCS

az árak június 30-ig érvényesek!



Városi Majális Képekben


