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Múzeumok Napja
2010. június 26. (14 óra)  -  Töltsön velünk egy estébe nyúló délutánt!

Tüzelős-ól múzeum (rákóczi út 38.)
Kiállító termeinkben: szövünk-fonunk, régi csegei 

játékokkal játszunk (bodzafa puska, négyökrös 
szekér, fűzfasíp, vízi pisztoly, stb.) és közben bodag, 

kenyérlángos, görhe, csőröge sül a szabadban.

19 óraKor INDul a mÚZEumI KalaNDTÚra:
Zsellérház (óvoda út 26.)

A tájház megtekintésével visszamegyünk 
az ágasfás, szelemenes épületek 19. századi 

világába. Ha még nem látta, ne hagyja ki, ha látta 
már, nézze meg újra! A közös látogatás során 

biztos felfedez valami újat.

Iskolatörténeti Kiállítás (Fő út 27.)
Keresse meg régi önmagát vagy ismerősét a tab-

lókon, menjünk vissza iskoláskorunkba a fellelhető 
emlékek segítségével, valamint nézzük meg, ho-

gyan őrzik a múltat a mai gyerekek.

Tornác Galéria (Kossuth út 13.)
Szabóné Ida néni idén Szekfű János festményeinek 

kiállítását mutatja be.

Varázsoljuk közösen felejthetetlenné 
ezt a napot!

Felhívjuk a lakosság figyelmét arra, hogy aki-
hez a Csegei Körkép korábban megjelent szá-
mai a kézbesítés során valamilyen okból nem 
jutottak el, a dr. Papp József Városi Könyvtárban 
átveheti.

Szerkesztőség
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köztiszvIsmét elhagyta medrét a Tisza

Tiszacsege várossá válásának 
10. évfordulóját ünnepeljük 

2010. július 1-jén

800  Vendégvárás 
Helyszín: Tiszacsege Polgármesteri Hivatal 

Díszterme

900 Ökumenikus istentisztelet 
Helyszín: Református templom 

1000 Cantare kórus műsora
 Nevelési-, oktatási intézmények előadása

Ünnepi képviselő-testületi ülés, 
 Köszöntő beszédek, kitüntetések átadása   

Helyszín: Művelődési Otthon 

1200 Városnézés : 
- az új óvoda épületének  megtekintése

-  múzeumlátogatás  
- koszorúzás a Dr. Papp József domborműnél                                                  

1500 Helyi művészeti csoportok fellépése
Helyszín: Művelődési Otthon 

Programok:

A város vezetősége tisztelettel 
meghívja Önt és érdeklődő isme-

rősét a neves eseményre!

Tiszacsege Város 
Önkormányzata és 

a magam nevében 
nagyrabecsülésemet, 

tiszteletemet és 
köszönetemet fejezem 

ki a település összes 
pedagusának és 

köztisztviselőjének!

Jónás Sándor polgármester

A szakemberek előrejelzései szerint minden idők legna-
gyobb árvize fenyegette Tiszacsegét. A Tiszán a normál víz-
szinthez képest körülbelül 5 méteres emelkedést tapasztal-
hattunk, mely 18 centiméterrel maradt el az eddigi legmaga-
sabbtól. A hullámteret, a hullámtérben lévő épületeket, nya-
ralókat viszont a korábbi áradásokhoz hasonlóan ismét elön-
tötte a víz. 

Az előkészületek és a megelőző intézkedések ennek meg-
felelően zajlottak. Tiszacsegéhez tartozó védelmi vonal a 
Tiszafüred-Tiszakeszi 41 km-es szakaszt öleli fel, melyen az el-
múlt időszakban csaknem 200 fő dolgozott, illetve dolgozik. 
Mintegy 8000 m3 árvízvédelmi célokat szolgáló homokot hor-
dott a helyszínre 25 teherautó.  Ennek egy részét felhasznál-
va 16000 zsákot töltöttek meg tiszacsegei és egyeki emberek, 
melyből 6000-et be is építettek a problémás helyeken.

A védekezésben továbbra is részt vevő járművek folyama-
tosan szállítják a homokot a védvonal különböző pontjaira, az 
árvízjelenségek elleni védelem alatt fel nem használt részét 
pedig a töltésbe építik majd be.

Sándor Attila, szakaszvédelem-vezető szerint egyre több 
árvízi jelenség fog megjelenni (buzgár, fakadóvíz, felpúposo-
dás, átázás), de a nagyszámú jelenlét, a folyamatos ellenőrzés 
garantálja, hogy veszélyes helyzet nem alakul ki. „ Lassú apa-
dásra számítunk, ugyanis a Felső-Tiszáról és a Bodrogról érke-
ző árhullámok még nem érték el térségünket. Vízszintemelke-
dést ez már nem fog okozni, de az apadást lassítani fogja, így a 
védekezés el fog húzódni.”  

Sz.B.
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„Nem hiába szorítottunk…”
Immáron tizenharmadik alkalommal 

került sor az Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem épületében a Simonyi Zsig-
mond helyesírási verseny Kárpát-me-
dencei döntőjére. A versenyt a Magyar 
Nyelvtudományi Társaság, az Eötvös Lo-
ránd Tudományegyetem Magyar Nyelv-
tudományi és Finnugor Intézete és a 
Szakmódszertani Központ szervezi a 
magyarországi és a határon túli diákok 
számára. 

A Csegei Körkép májusi számában be-
számoltunk arról, hogy Márton Vanda, a 
tiszacsegei Fekete István Általános Isko-
la 8. osztályos diákja a verseny megyei 
fordulóján, Debrecenben első helyezést 
ért el, melynek köszönhetően bejutott a 
Kárpát-medencei döntőbe.

A többfordulós válogatóverseny után 
125 diák – köztük a mi kis büszkeségünk 

- érkezett 2010. május 29-én Budapest-
re, hogy ismét összemérje tudását a még 
versenyben lévő társaiéval. „Nagyon so-
kat gyakoroltam, szinte naponta oldot-
tuk, javítottuk a nehezebbnél nehezebb 
feladatokat Magdi nénivel, de megérte!” 
– mondta Vanda boldogan, aki mindösz-

sze 1 ponttal maradt le Kárpát-meden-
ce legjobbjától, s így a 3. helyért járó ju-
talmat, illetve oklevelet vehette át. „Erre 
nem gondoltam, hogy a legjobbak közé 
kerülök! Még inkább fokozódott az iz-
galmam, amikor az első tíz között tud-
hattam magam, aztán az első 3 helye-
zett között még mindig a zsűri előtt áll-
tam. Ekkor következett az én nevem. A 
gyönyörű Gólyavár dísztermében csak a 
nagy tapsot hallottam, miközben rájöt-
tem, hogy a sikerért, az elismerésért ke-
ményen meg kell dolgozni. Nagyon szép 
napot éltünk át Magdi nénivel, mindket-
ten megkönnyeztük a 96 pontot. Örül-
tünk, hogy a Fekete István Általános Is-
kola nevét öregbítettük és a legjobbak 
között fejeztük be a versenyt.” 

Szívből gratulálunk Márton Vandának 
és Minier Magdi néninek! 

Sz.B.

Figyeljünk egymásra és a lovakra!
Elérkezett ismét a vakáció ideje, kisza-

badultak a gyerekek az iskola falai közül, 
és sokan meggondolatlanul vetik bele 
magukat a nagy szabadságba. Mindig 
leírják, mindig elmondják, de úgy tűnik, 
nem lehet elégszer. Tudjuk és sok eset-
ben bizonyítást nyert, hogy a figyelmet-
lenség, a vagánykodás, a szabályok fel-
rúgása a balesetek legfőbb előidézői. Jó 
néhány veszélyhelyzet kínálkozik város-
unkban és környékén is, hiszen a gyerek 
szeret horgászni, fürödni. Lehetőleg fel-
nőtt nélkül iparkodik a vízpartra és már-
is kész a baj. Még iskolai időben történt, 
hogy a Kis-Tisza partján sétálgatott két 6. 
osztályos fiú. Egyikőjük közel a part szé-
léhez, megcsúszott és a vízbe esett. Vele 
lévő társa gyors helyzetfelismerésének 
köszönhetően, nem kis küzdelem után 
kikecmereghetett a partra. Szerencséje 
volt, de mi történik, ha egyedül van?

Ami az eset érdekessége még, hogy a 
segítő úgynevezett sajátos nevelési igé-
nyű tanuló volt, akiben az ijedtséggel 
szemben felülkerekedett a segítőkész 
életösztön. 

A másik elcsépelt figyelmeztetés a 
közlekedőknek szól. Gyalogosan sem 
egyszerű, de biciklivel még nehezebb. 
Mert nem elég megtanulni a biciklizést, 
azzal közlekedni is tudni kell. Bizony 

vannak szabályok, bármennyire is nem 
szeretjük őket. A kormányt azért építet-
ték a „drótszamárra”, hogy meg kell fog-
ni. Azért bicikli a neve, mert két kereke 
van. Kéretik mindkettőn gurulni. A fék 
nagy segítség a megállásnál, főleg ha 
van, és működik. Nem beszélve a vilá-
gításról, ami nem a büntetés elkerülése 
miatt szükségeltetik, hanem, hogy élet-
ben maradj.

Ez csak néhány dolog, amellyel saját 
magad veszélyezteted. De figyelni kell 
azokra is, akik téged veszélyeztetnek. 
Azzal, hogy türelmetlenek, eltiporják az 
elsőbbséget, őrült mód száguldoznak, 
és ha úgy gondolják, még egy pár fűsze-
res megjegyzéssel is illetnek. 

Ám a minap egy újfajta közlekedé-
si veszélyeztetésnek lettem szemtanú-

ja. A kora esti órák esőverte kismajori út-
ján egy csapat gazdátlan hátasló roba-
jára lettem figyelmes. A paripák feltar-
tóztathatatlan módon vágtattak végig 
a Tavasz utcán, majd a Homokhát II. út 
kereszteződésében a kanyarodási sza-
bályoknak fittyet hányva irányt váltot-
tak. Aztán megcsillapodtak és legelész-
ni kezdtek. Úgy eltűnődtem: mi lett vol-
na, ha érkezik egy mit sem sejtő gépko-
csi, biciklis vagy gyalogos? Mi történik, 
ha az utcában lakó, sajnos, kerekesszék-
kel közlekedő lány kerül a lendület útjá-
ba vagy egy babakocsit toló anyuka? Az-
tán azon is eltűnődtem, hogy ki a fele-
lős? Mert biztosan van gazdája a pacik-
nak, és biztosan jól gondolom, hogy az 
ő kötelessége és felelőssége az állatok 
biztonságos tartása. De azért az a biz-
tos, még sem olyan biztos, mert a télen, 
egy éjszaka kemény patacsattogásra ri-
adtam. A ködös éjszakában 12 szellem-
paripát számoltam meg teljes vágtában. 
Reggel azért rákérdeztem másoktól is, 
tényleg szellemeket láttam? Megerősí-
tettek, hogy nem, és bizonyára azok is a 
régi vásártérről szabadultak el.

Készüljünk hát fel a veszélyekre és fi-
gyeljünk egymásra, no meg a lovakra!

Simon Albert
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Zongoravizsga
Június az évzárók, a ballagások és nem utolsósorban a vizs-

gák, számonkérések hónapja. 
File Ferencné Zsóka néni meghívására egy nagyszerű ese-

ményen vehettem részt 2010. június 5-én, ahol a kis zongoris-
ták családias hangulatban mutatták be, hogy mit tanultak a tan-
év folyamán, milyen zongoradarabokat sajátítottak el. Én meg-
lepődve, a szülők pedig büszkén hallgatták a fülbemászó dalla-
mokat a kisebbnél kisebb általános iskolás diákok előadásában. 

Gratulálok a sikeres szerepléshez és további sok sikert kívá-
nok minden vizsgázónak!

Sz.B.

File Ferencné, hátul: Kiss Klára, Nagy Mónika, Szegedi Szilvia, 
Hajdu Fanni, Lévai Sándor, Kern Mercédesz, elől: Vadász Anna-
mária, Lévai Erzsébet, Tóth Beatrix, Nagy Patrik és Nagy Gergő

A Bóbiták „KAPCS”-olata a négy őselemmel

Óvodánkban a 2009/2010-es tanévben bevezetésre került 
program keretében május utolsó hetén témahetet tartottunk 
„Bóbita hét” elnevezéssel, minden nap változatos programok-
kal vártuk a gyerekeket.
Pünkösdhétfő utáni napon mozogtunk, sportoltunk, szurkol-
tunk egy igazán egészségeset. Bemelegítéssel indult a nap, 
majd apraja–nagyja futásnak eredt! A legnagyobbak az Óvo-
da utcát körbefutva jutottak vissza az udvarunkra. Ezt követ-
ték a versenyjátékok. A nap csúcspontja az óvoda vándorser-
legének megszerzése volt váltóverseny során – ez csak a nagy-
csoportosok vetélkedése. Most a Méhecske csoport csapatá-
nak sikerült megszerezni és így őszig őrizni a kupát.
Az óriáscsúszda és az ugráló vár már várva várt program a gye-
rekek körében, amit majdnem elmosott az eső. Végülis boldo-
gan vették birtokukba a hatalmas légvárat és az ugrálót, ahol fá-
radhatatlanul másztak, csúsztak, ugráltak egész délelőtt. A böl-
csődés gyerekek is ellátogattak ezen a napon hozzánk, és a bát-
rak kipróbálhatták ügyességüket. Ajándékokkal is kedvesked-
tek a ballagó nagyoknak, könyvjelzőt hoztak.

A kézműves napon is kedvezett az időjárás, így az udvaron 
tudtunk különböző lehetőségeket kínálni. Ki szőni, fonni, ki 
festeni, ki karkötőt, nyakláncot fűzni vagy gyurmázni szeretett 
volna, választhatott kedve szerint. Sajnos a rossz időjárás nem 
tette lehetővé, hogy a nagycsoportosok kirándulást tegyenek 
a poroszlói tanösvényre, ahol a vízi élőlények növény és állat-
világával ismerkedtek volna.
Az óvoda Méhecske csoportja a Napsugár bölcsőde piciny la-
kóit hívta meg a Művelődési Otthonba egy „színházi” előadás-
ra. Egy magyar népmesét játszottak el az óvodások, majd kö-
zös énekléssel búcsúztak a bölcsődésektől.
A gyerekek nagy–nagy örömére a Sirály fagyizó jóvoltából 
fagylaltot nyalogathattunk, mely igen csak finom volt. Köszön-
jük Edit néninek a gyerekek nevében.
Lassan elérkezett a várva–várt nap a nagyok számára. De sok-
szor kérdezték, hogy „hányat alszunk még ballagásig”? Hát 
igen, vállukra került a kis tarisznya benne a csoportnévsor, az 
óvoda fényképe, útravaló hamuba sült pogácsa, 1 Ft-os pár jó 
szó, s kinek–kinek mi minden még. Megkezdődött a búcsú az 
óvodától! A virággal díszített csoportszobákban a kisebbek 
verssel, apró ajándékkal várták a búcsúzó nagyokat.

De nagy boldogság is iskolába menni! Nem kell aludni és 
megtanulnak olvasni, írni, számolni. Büszkeség látszott az ar-
cokon, s megígérték, hogy meglátogatják majd az új óvodát, 
a régi csoporttársakat, felnőtteket, hogy megmutassák a sok 
pirospontot.

Délután a hét utolsó programja a BÓBITA–nap rendezvé-
nye volt. A Művelődési Otthonban a Napraforgó csoport ked-
ves tánca nyitotta meg a programok sorát, majd a Maci cso-
port dramatikus verssel kedveskedett a sok gyereknek és fel-
nőttnek, akiket szeretettel vártunk erre a délutánra. A rajzpá-
lyázat eredményhirdetésekor a zsűri által kiválasztott és leg-
jobban sikerült rajzokat jutalmazta Piroska óvó néni emléklap 
és apró jutalom átadásával. Az idei a 3. BÓBITA–nap volt óvo-
dánk történetében. Minden évben lehetőséget adunk a Szü-
lőknek, hogy odaítélhessék az óvodáért legtöbbet tevő sze-
mélynek azt a díjat, amit mi Önzetlenségi díjnak nevezünk. Az 
idén Jónás Sándor kapta a legtöbb szavazatot. Támogatását, 

önzetlenségét köszönjük és jó egészséget kívánunk!
A már említett Kompetencia alapú programban résztve-

vő két csoport a Pillangó és a Méhecske négy héten át tartó 
„Föld projekt”-jéből is mutattunk be ízelítőül képeket a játé-
kos, színes változatos ismeretszerzésükről. Végül óvodaveze-
tőnk, Bárdos Tiborné nagy örömmel tájékoztatta a jelenlévő-
ket az új óvoda paramétereiről, s fotókkal illusztrálva láthattuk 
az átadásra váró komplexum egyes termeit. Szeptemberben 
már gyerekzsivaj tölti be az udvart és az épületet.

Összegzésképpen elmondhatjuk a „téma hét” szervezé-
sekor igyekeztünk úgy összeállítani programjainkat, hogy a 
Támop projekt része legyen. Kiemelten figyeltünk arra is, hogy 
a Kompetencia alapú óvodai programcsomag fő elemei, mint 
az ismeretek, azok alkalmazási képessége és az ahhoz szüksé-
ges motivációt biztosító attitüdök jelen legyenek.

Mind a mozgás, mind a sport, az egészséges versenyszel-
lem alapozása, a hagyományos kézműves technikák az alkal-
mazásképes tudást helyezik középpontba.

E hét során mind a négy őselem megjelent, mely köré épül 
a program – víz, levegő, föld, tűz. Igen még a tűz is, mikor ebéd 
után fáradtan nyugovóra tértünk, óvó néni meggyújtotta a 
mesegyertyát és a mese hallgatása közben mély álomba me-
rülve talán éppen az elmúlt hetek, napok legszebb pillanata-
it élték újra!

Kun Jánosné óvodapedagógus

TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0098
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Ballagás – 2010
„Ünnepelnek a fák, a levelek libegnek,
az álmok tudnak várni, az álmok nem 

sietnek…”
E ráhangoló idézet és a csengő már jól is-
mert hangja adta hírül, hogy az iskolában 
ismét ünnepi eseményt élünk át. Nyolca-
dikosaink új álmokat szőve hagyják el in-
tézményünket.

A ballagók megérkezése és a Himnusz 
után az iskolazászló átadásának jelképes 
pillanatai következtek. Tóth Imre igazgató 
úr ünnepi beszédét saját iskolai ballagásá-
ra való visszaemlékezéssel kezdte. A barát-
ságot, mint kulcsszót emelte ki. „Szomor-
kodásra semmi ok, hiszen a tudás és az iga-
zi barátok örökre megmaradnak!”

A ballagó nyolcadikosokon kívül szólt 
a szülőkhöz is, megköszönve gyermeke-
ik támogatását. A 7. osztályosok irodalmi 
és zenés útravalóval készültek. Az egész 
rendezvény konferálói Nagy Alexandra és 
Hajdú Imre 7. c osztályos tanulók voltak. 
A ballagók nevében Réti László 8. a, Orosz 

Rigócsőr
2010. április 30-án a tiszacsegei első 

és második osztályos tanulók Balmazúj-
városon, a Veres Péter Általános Műve-
lődési Központ szervezésében színházi 
előadáson vettek részt. 

A pécsi Bóbita Bábszínház előadásá-
ban tekinthettük meg a Rigócsőr király 
című előadást. 

Már délelőtt nagy izgalommal vár-
ták a gyerekek az autóbuszokat. Miután 
megérkeztünk és elfoglaltuk helyünket 
a színházteremben, máris kezdődött az 
előadás. Hála a 4 színész fergeteges já-
tékának, valamint a hang- és fénytech-
nikának, gyerek és felnőtt egyaránt ön-
feledten szórakozott. A sok poén, a bra-
vúros színészi játék minden pillanatát él-
vezték a gyerekek. 

Egy újabb élménnyel gazdagodva, 
felhőtlen jókedvvel indultunk haza. 

Köszönjük a lehetőséget, hogy részt 
vehettünk egy ilyen színvonalas, remek 
előadáson.

A kísérő tanító nénik

Zászlóátadás

Mini-kresz
A Nemzedékek Biztonságáért Köz-

hasznú Alapítvány által meghirdetett  
Mini-kresz ,, Pindúr-Pandúr Ki Mit Tud” 
országos vetélkedőn vettünk részt 2010. 
május 28-án. Tanulóink nagyon jól sze-
repeltek a versenyen, ahonnan értékes 
ajándékokkal térhettek haza. 

A csapat tagjai: Bana Mihály 2.a, 
Laczka Gergő 2.a, Molnár Patrik 2.a, 
Hajdu Katalin 2.b, Kovács Nikolett 2.b, 
Sallai Petra 2.b, Sándor Bence 2.b, Laka-
tos Bence 3.b osztályos tanulók voltak. 
Köszönjük Tóth József rendőr őrmester 
elméleti felkészítésben nyújtott segítsé-
gét, valamint hogy elkísérte Budapestre 
a lelkes csapatot.

 Szombatfalvi Jolán

Renáta 8. b, és Márton Vanda 8. c osztá-
lyosok búcsúztak. Hagyományosan a bal-
lagó diákok egy-egy könyvvel és virággal 
köszönték meg tanáraik munkáját. Majd a 
végzősök közül kiemelkedő eredménye-
ket elérő diákok jutalmazására került sor.

Az iskolában adható legmagasabb el-
ismerést, nevelőtestületi dicséretet ka-
pott Azurák Dávid (8. a) kitűnő tanulmá-
nyi eredményéért, példamutató magatar-
tásáért, versenyeredményeiért. Márton 
Vanda (8. c) kitűnő tanulmányi eredmé-
nyeiért, versenyeredményeiért.

Igazgatói dicséretben részesültek: 
Orosz Renáta (8. b) a diákönkormányzat-
ban végzett munkájáért. Sípos Zsigmond 
(8. a) közösségi munkájáért, jó tanulmá-
nyi eredményéért. Tóth Ignác (8. a) kö-
zösségi munkájáért, tanulmányi eredmé-
nyéért. Kapitány Réka (8. b) példamutató 
magatartásáért, kitűnő tanulmányi ered-
ményéért. Gréz Andrea (8. c) jeles tanul-
mányi eredményéért, közösségi munká-
jáért. Nagy Ádám (8. c) közösségi mun-
kájáért, jó tanulmányi eredményéért. 
A nevelőtestületi és igazgatói dicséret-
ben részesült valamennyi tanulót, továb-
bá Debreczeni Zsoltot (8.c) a  Fekete Ist-
ván Irodalmi Társaság felvette rendes tag-
jai sorába.

A jutalmazásokat követően a ballagók 
búcsúénekét hallhattuk. Szokásosan is-
kolánk igazgatója kézfogással búcsúzott 
minden ballagótól. 

A tarisznyákban lévő útravaló mellé 
minden kedves ballagó diáknak még egy 
útravaló idézet : „Indulj fényekkel együtt, 
ragyogj álmokkal együtt!”

Vassné Szucskó Margit 

Hírek az iskolából
A tanév végén összegezzük az elvég-

zett feladatokat - a tanulmányi munkán 
kívül - minden iskolai tevékenységben. 
Tanulóink környezettudatos tevékeny-
ségét bizonyítják az alábbi adatok: a leg-
utóbbi papírgyűjtés során közel 5 tonna 
újrahasznosítható papírhulladékot gyűj-
töttek össze.

A szelektív hulladékgyűjtés eredmé-
nyeképpen a csegei iskolások 27232 db 
alumínium italos doboz és 144025 mű-
anyag kupak összegyűjtésével egy be-
teg gyerek gyógyulását segítették.

Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, 
hogy a nyári szünetben az iskola heti 
egy alkalommal ügyeletet tart, szerdán-
ként 8-12 óráig. Ügyintézés céljából eb-
ben az időben keressék fel intézmé-
nyünket.

Az Önkormányzat által benyújtott, 
pályázaton nyert összegből a nyári szü-
netben az idén is biztosítható 160 hátrá-
nyos helyzetű tanulónk ingyenes étkez-
tetése.

Tanév végi sok teendő mellett 30 pe-
dagógus vett részt május 21-22-én és 
május 28-29-én négynapos tovább-
képzésen. Ez már az új tanév feladatai-
nak jegyében zajlott „felkészítés a haté-
kony együttnevelésre, az integrációs pe-
dagógiai rendszer iskolai alkalmazására” 
címmel. Köszönöm a kollégáknak, hogy 
szakmai fejlődésükért két hétvégéjüket 
is feláldozták. A nyári szünetben sem so-
kat pihenhetnek, hiszen további képzé-
sek lesznek.

Tóth Imre igazgató
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Fekete István Napok
Iskolánk hagyományaihoz híven ismét 

Fekete István Napokat rendeztünk május 
első hetében.

Délelőtti és délutáni programok között 
válogathattunk érdeklődésünk szerint.
Ünnepélyes megnyitóval vette kezdetét a 
rendezvénysorozat, melyet iskolánk név-
adójához kapcsolódó irodalmi és zenés 
részletek színesítettek. „Díszletként” a „Fe-
kete István természetábrázolása” címmel 
meghirdetett rajzpályázat művei szolgál-

tak, melyeket az érdeklődők a Művelődési 
Otthon kiállításán tekinthettek meg.

A dr. Papp József Városi Könyvtárban 
felolvasó versenyt tartottunk. A rendez-
vény műsorvezetői Nagy Alexandra és 
Hajdú Imre 7. c osztályos tanulók voltak. 
Minden felsős osztályból hozott néhány 
gyerek egy kedvenc irodalmi alkotást.

Az alsós napközisek Fekete István Vuk 
című közismert művéből olvastak fel, il-
letve rajzoltak. A Lévai iskolában régi dia-
filmek vetítésén nosztalgiázhattak az ér-

deklődők. Az udvar is benépesült, a játék-
börze sok gyereket vonzott. Természet-
kedvelő, Fekete István Általános Iskolá-
ba járó diákhoz méltóan, sokak kedvenc 
programja lett a Gólyaszámlálás.
Színházi előadás is szerepelt a hét prog-
ramjában: kicsiknek, nagyoknak egy-
aránt.

Az alsós gyerekek „Csibetoll” szépíró és 
helyesíró versenyen vehettek részt.

Vassné Szucskó Margit

Diákönkormányzati nap
Diákjaink véleményeit, ötleteit az iskolai diákönkormányzat 

fogja össze. Minden évben egy napon ők szerveznek és bonyolí-
tanak programokat az iskolában. Így volt ez június 10-én is, a tik-
kasztó hőségben. 
Tréfás órával kezdték a napot. Minden osztályba érkezett két gye-
rek másik osztályból, s érdekes, játékos feladatokkal tették próbá-
ra társaikat.
Közben diákparlament zajlott, ahol a gyerekek kérdeztek, vélemé-
nyeket mondtak az iskola életével kapcsolatban. Mi volt jó, vagy 
kevésbé jó az elmúlt tanévben? Mit kellene javítani, fejleszteni a 
következőben? - hasonló témák merültek fel, ugyanis a diákparla-
mentnek is az iskolai élet jobbítása a célja.
A DÖK-elnök megnyitója után majorette bemutatókat láthattunk, 
majd a „SULI-SZTÁR” cím átadása következett. Korábban „év taná-

ra” cím volt a neve, a gyerekek szavazatai alapján adja a felsős di-
ákság valamelyik pedagógusnak. Idén Kiss László, biológia-kémia 
szakos tanár kapta. Gratulálunk!
A nap további részében a gyerekek kívánságai szerint a követke-
ző programok zajlottak: ügyességi-, sportversenyek, játékok, kö-
télhúzás, stb. Talán mindenki a tanár-diák focit várta a legjobban. 
Volt is gól szép számmal, 5:2 lett az eredmény a tanárok javára. 
Miközben a rendezvények zajlottak, minden osztályból néhány 
gyerek az új, nyitott tanterem környékén, a bogrács körül tüstén-
kedett. Hamarosan meg is lett az eredménye, már dél körül el is 
fogyaszthattuk a főztjüket.

Kellemes napot töltöttünk el, diákságunk is jól „vizsgázott”.

Vassné Szucskó Margit

Játékbörze

Gólyaszámlálás

Robinson Crusoe csegei gyerekekkel
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Bölcsődei hírek

A Bölcsődék Napja alkalmából 2010. április 21-én szakmai 
napot tartottunk, fotókiállítást rendeztünk 1954-től napjainkig, 
ahová meghívtuk a régi bölcsődei dolgozókat is. Felelevenítet-

tük a bölcsődék történetét, ismertettük a tiszacsegei Napsugár 
Bölcsőde múltját és jövőképét. 

A gyerekekkel közösen ültettünk virágokat balkonládáink-
ba a Föld Napja alkalmából, április 22-én. 
2010. május 3-án és 4-én az édesanyákat és a nagymamákat 
köszöntöttük ünnepélyes keretek között. 
2010. május 26-án (a Bóbita Héten) az óvodásokhoz mentünk 
vendégségbe, ahol a kis bölcsisek birtokba vették az ugráló 
várat, ismerkedtek az óvodával, az óvó nénikkel. Látogatásunk 
alkalmával ajándékot vittünk a ballagó óvodásoknak. 
A Bölcsis ballagást és a gyermeknapi családi délutánt 2010. 
május 27-én tartottuk. Közös tortaevéssel, közös játékkal ün-
nepeltünk vidám, de ugyanakkor meghitt hangulatban. 2010. 
május 28-án kirándulni voltunk a strandon, ahol Hajdú Ferenc 
vendégszeretetét megköszönve, nála fogyasztottuk el a tízó-
rainkat, majd feltérképeztük a medencéket és a halastavat. 
A Thermál Strandon megrendezett Városi Gyermeknapon 
(május 30-án) játszóházba hívtuk a gyerekeket. 

Ezúton köszönjük a gyermeknapi ingyenes fürdőjegyet az 
önkormányzatnak, melyet minden gyermek a szüleivel hasz-
nált fel, továbbá szeretném megköszönni a kedves szülők, ma-
gánszemélyek önzetlen segítségét, melyet a 2009-2010-es 
gondozási-nevelési évben nyújtottak bölcsődénk részére.

Kormos Józsefné intézményegység-vezetőKirándulásunk

Te csókolóztál már?
Közel harminc éves pedagógusi pályafutásom során talál-

koztam már egy-két meglepő és érdekfeszítő kérdéssel, de 
amit a napokban hallottam, lefagyasztott. Az iskola harmadik 
osztályát taposó lánygyerekek önfeledten csevegnek, mikor 
megüti fülem a címben feltett kérdés. Laza természetességgel 
tudakozódik egyik kislány a másiktól: Te csókolóztál már? - s 
a párbeszéd folytatódik. - Én még nem, de farsangkor egy fiú 
megpuszilt. 

Eközben a kérdezett, röstelkedve fordította el arcocskáját a 
kérdezőtől, aki a győztesek fensőbbségével közölte: - Én már 
igen, csak a nyelves még gyenge volt.

Mielőtt elfelednénk, harmadik osztályt írunk, ahol még 
megerősítésre vár a számolás és olvasás készsége. Ám úgy 
látszik, vannak ismeretek, amik előbbre tolakodnak. Igazából 
nem is kellene ezen csodálkozni, hiszen ez nem más, mint a 
televízió, a modernnek mondott szórakoztatás egyenes leké-
pezése. A különböző show műsorokon növekvő nemzedék er-
kölcsi érték csapdába került. Mindennapos a 12-es karika mel-
lett is a testiség, a túldimenzionált szexualitás. Celebek, sztá-
rok, kiscsillagok lebegik körbe gyerekeinket, kínálva a köny-
nyed látszat életet. Ám nézzük a dolog szebbik felét. Valaki, tő-
lem nagyobb koponya lehetett, azt mondta, mindennek két 
oldala van, még az éremnek is. 

Vegyük a válasz pozitív oldalát. A válaszadó gyerek okos, 
de még mennyire. Tudja mi a különbség puszi és csók között. 
Egyenlőre, fogalmi szinten eljutott a csúcsra. Viszont az is biz-
tos, hogy ha megismerte a puszit, törekedni fog a csók meg-
ismerésére is, csakhogy még kissé korai a csúcsot ostromolni, 
még harmadik osztályban vagyunk!

Simon Albert

Újra együtt...
A Délibáb Citerazenekar a Szemán testvérek és egy új tag, 

Csernik Ernő társulásával újra összeállt. 

A zenekar 2007 januárjában alakult Szilágyi Antal vezeté-
sével, három fiatal tehetség közreműködésével (Fülöp Zsolt, 
Szemán Bence és Szemán Sándor). A tény, hogy a fiúk 2009-
től középiskolában folytatják tanulmányaikat, a zenekar mű-
ködésének végét jelentette. Az új év azonban az újrakezdés 
szellemében érkezett.  „ Akinek szenvedélye a zene, az nehe-
zen adja fel és keresi a lehetőséget. Ezt tettem én is!- mondja 
Anti bácsi – Felébredtek az öreg hangszerek, próbákra járunk 
és várjuk, hogy megmutathassuk, mit tudunk.”

Sz.B.
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Üdüljön itthon és nyerjen!
Vegye igénybe a kedvezményes szállásajánlatokat és 

nyerjen belföldi utazást, fesztiválbelépőt vagy más érté-
kes nyereményeket.

   2010-ben a fesztiváloké a főszerep! Akár törzsvendég Ön 
valamelyik fesztiválon, akár nem, 2010-ben érdemes lesz fel-
kerekedni, hiszen a fesztiválok színes palettája várja a látoga-
tókat. Akinek már van kedvenc fesztiválja, ahová évek óta visz-
szatér, annak most különösen érdemes belekóstolnia más ren-
dezvények forgatagába is. Itt a remek alkalom arra, hogy a 
programok előtt, után, mellett felfedezze az adott település és 
a környék értékeit, nevezetességeit.

   Csomagoljon több napra, hiszen 2010-ben, a Fesztivá-
lok Évében kedvezményes szálláshely-ajánlatok várják Önt! A 
gazdag kínálatban könnyen találhat kedvére valót (az elegáns 
hotelektől a panziókon át egészen a családias falusi vendég-
házakig). Megéri útra kelni, hiszen a kedvezményes ajánlato-
kat igénybe vevők számára nyereményjátékot hirdetnek, ahol 
a szerencsések értékes belföldi utazást és fesztiválbelépőket 
nyerhetnek.

   A kedvezményes ajánlatokat 2010. június 1. és augusztus 
31. között igénybe vevők nyereményekkel gazdagodhatnak. A 
sorsolásra 2010. szeptember 22-én kerül sor. A fődíj egy Haj-
dúszoboszlói utazás – 7 éjszaka szállás 2 fő részére félpanziós 
ellátással a Hotel Silver**** szállodában. 

   További nyereményekről és a nyereményjáték részleteiről 
bővebb információ a www.itthon.hu oldalon.

Felhívás
Ezúton értesítjük a 45-65 év közötti tiszacsegei hölgyeket, 

hogy a számukra Debrecenben
szervezett mammográfiás emlőszűrő vizsgálatra való 

eljutáshoz Tiszacsege Város Önkormányzata 
2010. június 28-án buszt biztosít.

A vizsgálat INGYENES, minden érintett hölgy névre szóló 
meghívót kap a szűrés helyének megjelölésével.

Kérjük éljen a felkínált lehetőséggel és menjen el a 
szűrővizsgálatra!

Amennyiben kérdése van, érdeklődjön 
háziorvosánál, vagy az 52/536-865-ös telefonszámon a 

Kenézy Emlőcentrumnál.

Figyelem! Az Emlőcentrum új helyre költözött!!
Debrecen, Jerikó u. 17-19.

(a Tüdőszűrő Állomás mellett)
Az Emlőcentrumot a debreceni vasútállomástól a 31-es és 

32-es busszal lehet megközelíteni!

ÁNTSZ Balmazújvárosi, Derecske-
Létavértesi, Hajdúhadházi Kistérségi 
Intézete

Bükkszentkereszti táborozásról

2010 áprilisában háromnapos kiránduláson vettünk részt 21 
társunkkal. Bükkszentkereszten táboroztunk a tiszacsegei Csa-
ládsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szervezésében. 

Többféle korosztály képviseltette magát más-más osztá-
lyokból, ennek ellenére nagyon összeszokott kis csapattá vál-
tunk.  A változatos programnak köszönhetően új információk-
hoz jutottunk, gyönyörű tájakat ismerhettünk meg. Első nap 
a bükkszentkereszti Üveghuta Múzeumot néztük meg, ahol 
a hagyományos üvegfúvásos technikáról hallgathattunk ér-
dekes előadást, majd kitömött állatok tárlatát és a szabadtéri 
helytörténeti kiállítást néztük meg, délután pedig a környék-
beli tájat fedeztük fel. A túra alkalmával megtekintettük a II. vi-
lágháborúban, Bükkszentkereszten elesett katonák síremlékét, 
a Boldog-Asszony kövét és IV. Béla emlékművét. Másnap Lilla-
füredre kirándultunk át gyalogtúra formájában, ami ugyan fá-
rasztó volt, de a táj szépsége, majd a lillafüredi látvány kárpó-
tolt bennünket. A városban meglátogattuk a Hermann Ottó 
Múzeumot, a Kohászati Múzeumot, az Anna barlangot, a Pa-
lotaszállót és egy csodálatos vízesést. Este a táborban meg-
rendezett táncházban töltöttük kellemes perceket. Az utolsó 
nap délelőttje pakolással és szabadtéri játékokkal, vetélkedők-
kel telt, majd délután nagy izgalommal vártuk a lovaglást. Két 
barátságos ló segítségével lehetőségünk nyílt tapasztalatokat 
gyűjteni a lovaglásról. Mindenkiről fénykép készült, aminek na-
gyon örültünk. Jól éreztük magunkat, sok érdekes élménnyel 
gazdagodtunk, gyönyörű tájakat ismerhettünk meg. 

A többi táborozó nevében is köszönjük a lehetőséget és re-
méljük, hogy jövőre is részt vehetünk hasonló programokon. 

Szabó Orsolya, Triznya Enikő

Polgármesteri Hivatal 
Ügyfélfogadási rendje

Hétfő, Csütörtök, Péntek: 800 - 1200

Kedd: Nincs ügyfélfogadás

Szerda: 1300 - 1600

Jónás Sándor polgármester

Hétfő: 800 - 1200

Dr. Vámosi margit aljegyző 

Hétfő, Csütörtök: 800 - 1200

Pénztár nyitvatartás
Hétfő, Csütörtök: 800 - 1200

Kedd, Szerda, Péntek: Nincs ügyfélfogadás

okmányiroda 

Hétfő, Csütörtök, Péntek: 800 - 1200

Kedd: Nincs ügyfélfogadás
Szerda: 1300 - 1600
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Sportélet Tiszacsegén

Kábítószer-fogyasztás Elleni Küzdelem Világnapja
2010. június 26.

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Balmazújvárosi, Derecske-Létavértesi, 
Hajdúhadházi Kistérségi Intézetének Sajtóközleménye

Június 26-át - az ENSZ döntése alap-
ján – 1987-óta a Kábítószer-fogyasztás 
elleni küzdelem világnapjaként tartjuk 
számon. Az ENSZ Kábítószer-ellenőrzé-
si és Bűnmegelőzési Hivatala (UNODC) 
minden évre megfogalmazza a nap té-
máját, és a UNODC területi irodáin ke-
resztül emberek millióit mozgósítja a 
nap megtartására. 

Az idei világnap szlogenje: „Gondolj 
az egészségre, ne a kábítószerekre!” 

Az idei kampány célja, hogy informá-

ciót nyújtson, különösen a fiataloknak a 
kábítószer-fogyasztás egészségre káros 
hatásairól, felhívja a figyelmüket egész-
ségük megóvásának fontosságára. Az 
első lépés mindenekelőtt a kábítósze-
rekkel kapcsolatos hiteles információk 
megismerése, majd többek között, ezek-
re építve a kábítószer-használat megelő-
zése, valamint függők esetében a kiala-
kult függőség gyógyítása.

A Kábítószer-ellenes Világnaphoz 
kapcsolódóan hazánkban immáron ki-
lencedik éve szerveznek meg különféle 

programokat az ország egész területén.

Az idei évben országosan június 21. 
és 26. között megrendezésre kerülő 
programok a kábítószer-probléma ke-
zelésének társadalmi tudatosságát kí-
vánja elősegíteni, illetve, hogy a kábító-
szer-fogyasztás témaköréről minél több 
információ jusson el a szülőkhöz, nagy-
szülőkhöz, pedagógusokhoz, valamint, 
hogy a fiatalok számára pozitív alterna-
tívákat mutasson fel a szerhasználattal 
szemben. 

Az előző számban már beszámol-
tunk róla, hogy Tiszacsege felnőtt csapa-
ta megnyerte a megyei II. osztály északi 
csoportját, de a bajnokságnak még nem 
volt vége. A csapat célul tűzte ki, hogy to-
vábbra is a lehető legjobb teljesítményt 
nyújtja a hátralévő fordulókban. Vereség 
nélkül akarta elérni a bajnokság végét és 
meg akarta rúgni a csapat 100. gólját.
Örömmel jelenthetem be, hogy ez sikerült 
is a bajnokság végére, mindkét célkitűzést 
teljesítette a csapat. Gratulálunk fiúk!

Az ifjúsági csapat is nagyon szépen 
szerepelt, hiszen a bajnokság végére ki-
derült, hogy ők is a dobogó legfelső fo-
kán zárták csoportjukban az évet. Ez azt 
jelenti, hogy a két csapatnak még nem 
fejeződött be az év, hiszen a másik cso-
port első helyezettjeivel, a Blondy–Esztár 
felnőtt, és Szerep ifjúsági csapataival ját-
szanak majd az abszolút első helyért. A 
kétfordulós döntő után reméljük, hogy 
Tiszacsege csapatainak nyakába kerül a 
legcsillogóbb érem.

Ne feledkezzünk meg a gyermek, illet-
ve serdülő csapatokról sem, hiszen ők is 
végigküzdötték az évet, s mindkét csapat a 
csoportjában a középmezőny elejét, vagyis 
az ötödik helyezést szerezték meg. Gratulá-
lunk a fiatal labdarúgóknak! Jó pihenést és 
sikeres felkészülést kívánunk nekik!

Településünk birkózói május hónap-
ban is hozták jó formájukat, több verse-
nyen is szerepeltek tovább öregbítve vá-

rosunk hírnevét. Május 2-án Nemzetközi 
Szabadfogású Kadét Válogatóversenyen, 
a Vízmű kupán vettek részt a gyerekek 
Szigetszentmiklóson, ahol 27 csapat (köz-
tük a szlovák Zvolen, a szerb Zombor, il-
letve Belgrád 104 versenyzője) mérte ösz-
sze tudását. 

Az ifjúsági korcsoport 58 kg–ban Kiss 
Sándor pontszerző helyen végzett. Ezzel 
az eredménnyel kvalifikálta magát a szep-
temberben Orosházán megrendezésre 
kerülő Ifjúsági Magyar Bajnokságra.

Még május hó 15. napján, a szlovákiai 
Rimaszombaton is megmérettettek bir-
kózópalántáink. Egy meghívásos nem-
zetközi tornán  a GEMER kupán bizonyít-
hatták rátermettségüket, ahol hat nem-
zet (lengyel, román, szlovén,cseh, szlovák 
és magyar) 20 csapatának 150 versenyző-
je küzdött az érmekért.
Egy ifjúsági korú birkózónk bevállalta az 
U-23-as korcsoportban való indulást, ami 
nem kis bátorságról tett tanúbizonyságot. 

A versenyen a következő eredmények 
születtek:
U-23-as korcsoport (60 kg) Kiss Sándor 

II. hely
Serdülő korcsoport (85 kg) ujj bence 

II. hely
Serdülő korcsoport (59 kg) Kiss Péter 

III. hely

Gratulálunk az elért eredményekhez és 
további sok sportsikert kívánunk!

Figyelem!
A Tiszacsegei Általános Művelődési 
Központ Fekete István Általános Isko-
la a korábbi évekhez hasonlóan úszó-
tanfolyamot szervez. 

a tanfolyam időpontja: 
július 19-25. 

részvételi díj: 4000 ft/fő. 

Jelentkezni lehet: Tóth Zoltánnál és 
Fülöp Zoltánnál, illetve kezdéskor a 

helyszínen. 

FELHÍVÁS
Az új bölcsőde–óvoda épületben le-
hetőségünk nyílik nagyméretű nö-
vények elhelyezésére, ezért szíve-
sen fogadunk olyan szobanövénye-
ket, melyek a Kedves Olvasók laká-
sát már kinőtték. Emellett örömmel 
várunk kisebb virágokat, hajtásokat 
is, amiket a gyerekekkel együtt gon-
dozhatunk tovább.

A kisebb méretű növényeket fo-
lyamatosan várjuk a régi óvodá-
ba, a nagyobbak szállításával és el-
helyezésével kapcsolatban az 52/ 
373 – 069-es óvodai telefonszámon 
egyeztethetnek.
Felajánlásaikat előre is megköszönve:

az intézmény dolgozói.
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Hirdetések

Tiszacsegén, Víztorony u. 6. szám 
alatti 3 szobás, összkonfortos 
családi ház melléképületekkel 
(gazdálkodásra is alkalmas) eladó!
Érd.: 52/ 373-542

Tourinform Iroda ajánlata 
július hónapban

Budapest Nyári Zenei Fesztivál
1000 Budapest (különböző helyszínek)

  2010. július 6. – augusztus 17.

XXIV. Tisza-tó Triatlon Fesztivál
  3384 Kisköre, Strand sétány

  2010. július 17.

42. Nemzetközi Tisza Túra
  4951 Tiszabecs, Tisza folyó

  2010. július 24-31.

Köszönetünket fejezzük ki kö-
zeli és távoli rokonoknak, is-
merősöknek és mindazok-

nak, akik felejthetetlen édes-
anyánk,

özv. Erdei Józsefné 
(Kovács margit)

2010. május 18-i temetésén 
mélységes gyászunkban rész-

vétüket fejezték ki.

A gyászoló család

Köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik felejthetetlen 

hallottunk

Ágoston István

temetésén megjelentek, ra-
vatalára koszorút, virágot he-
lyeztek és mélységes bána-

tunkban részvéttel osztoztak.

Felesége, fia és 
a gyászoló család

Tiszacsegén, Iskola u. 18. szám 
alatti ház eladó!
Érd.: személyesen a helyszínen 
vagy a 20/ 314-48-91-es telefon-
számon

Köszönetnyilvánítás

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 július 30-ig érvényesek!

III. Mézeskalács Fesztivál
  4000 Debrecen, Péterfia utca 28.

  2010. július 31.- augusztus 1.

További programokat a www.itthon.hu 
honlapon találnak

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. 

Nyílt levél a Napsugár
Bölcsőde dolgozóihoz

Kedves bölcsődei gondozó nénik, 
segítőik! A bölcsődébe járó gyerme-
kek szülei nevében szeretnénk köszö-
netet mondani, a 2010. május 27-én 
délután 15.00 órától tartott szívhez 
szóló és színvonalas évzáró, valamint 
ballagási ünnepség megszervezésé-
ért. A csöppségek örömmel, vágyako-
zással tekintettek az előttük álló fel-
adatra, és várva várták, hogy hogyan 
történik életük első évzárója, vagy bal-
lagása. Mi szülők pedig könnyek közt 
büszkélkedhettünk, hogy elindultak 
az élet rögös útján legféltettebb kin-
cseink. 

Kedves Kormosné Erzsike néni, 
Regőcziné Tünde néni, Kardosné Erzsi-

ke néni, Kótiné Éva néni! Egy néhány 
soros verssel szeretnénk gyermekeink 
nevében is megköszönni az elmúlt év-
ben nyújtott gondoskodásukat, oda-
adásukat, szeretetüket, hogy bizalom-
mal bízhatjuk rájuk gyermekeinket.

„Te ma ne sírj, figyelj rám! 
Figyeld a kezem, hallgasd a szám! 

Ma csend van, s én mesélek, 
nem olyan szépen és nem olyan szépet. 

Köszönni kéne, de mit? és hogyan? 
Segíts nekem most is, - kedvesen, 

nyugodtan. 
Hajolj ide hozzam, bújj közelebb, 

Most én mesélek arról, hogy jó volt Te 
veled!”

Vásári Péter



Városi Gyermeknap
Magyarországon a Gyermeknapot 

1950 óta május utolsó vasárnapján tart-
ják. A nap, mely hagyományokhoz híven 
a gyerekeké, szorosan kapcsolódik a lufik 
és a bohócok világához, ugyanis ekkor az 
önfeledt bulizás kapja a főszerepet. 

Idén Tiszacsegén, a Thermál Strandon 
május 30-án megrendezett Városi Gyer-
meknapon is ennek jegyében zajlottak 
az események. Az ügyességi játékok (lufi 
fújó verseny, lekváros kenyér evő verseny, 
stb.) a zsíros kenyér parti, a találós kérdé-
sek, a játszóház és a filmvetítés mind vi-
dám hangulatot teremtettek. 

A szervezők horgászversenyt hirdet-
tek a gyerekeknek. Adatok, eredmények 
a következők: 23 versenyző vett részt a 
megmérettetésben, akik összesen 73 db 
halat fogtak 68 és fél kg mennyiségben. 
Az első helyért járó jutalmat, illetve ok-
levelet Varga Vanessa (16,4 kg), máso-

dik helyért Simon Ákos (7,5 kg), harma-
dik helyért pedig Bay Dániel (6,9 kg) ve-
hette át.

A napot még színesebbé tették a 
helyi kulturális gyerekcsoportok fellé-
pései. A Fekete István Általános Iskola 
7.c osztálya, Kormos Réka (szólóének), 
Majorette Csoport,  Fekete István Álta-
lános Iskola Énekkara, Fekete István Ál-
talános Iskola Szabóné Bocskai Gabriel-
la vezette csoportja és a Tiszacsegei Ha-
gyományőrző Néptánc Egyesület Gyer-
mek Tánccsoportja mind színvonalas 
produkciót mutattak be gyermektársa-
iknak, a szülőknek és a fürdőző vendé-
geknek. A sztárvendégek Mini és Maxi 
voltak, akik szórakoztató műsorukkal 
a felnőtteket is elkápráztatták, hisz „…
gyermek volt minden óriás…” (Judit és 
a zenemanók).

Köszönetet mondunk a támogatók-
nak, név szerint: Tiszacsege Város Ön-
kormányzatának, Polgármesteri Hivatal-
nak, a Szarvasfish Kft.-nek, „Tiszacsege If-
júságáért” Alapítványnak, a Tiszacsegei 
Általános Művelődési Központ tagintéz-
ményeinek, a Fürdőnek és a Tourinform 
Irodának, a Bóbita Óvoda és Bölcsődé-
nek, a Nyugdíjas Klubnak, a Tiszacsegei 
Horgász Egyesületnek, a Városőrség-
nek, Jónás Sándor polgármesternek, 
Nagy Miklós alpolgármesternek, Kob-
za Miklósné képviselőnek, Jónás Simon 
Melindának, Tóth Zoltánnak, Simon Al-
bertnek, Farkas Jánosnénak, Baksi Jó-
zsefnek, Berencsi Anitának, Gacsó 
Antalnénak, Budai Imrének és Tóth Dé-
nesnek.

Sz. B.


