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OKMÁNYIRODAI HIRDETMÉNY

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének180/2008. (X.01.) KT. sz. Határozata alapján
Polgármesteri Hivatalunkban

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy
Tiszacsege Város Polgármesteri Hivatal
Okmányirodája

IGAZGATÁSI SZÜNET van

2010. július 19. – 2010. július 30. napjáig
– az igazgatási szünet alatt -

2010. július 19. napjától 2010. július 30. napjáig.
Ezen időszak alatt Hivatalunk ZÁRVA TART.
A kérelmeket Tisztelt Ügyfeleink postai úton
eljuttathatják Hivatalunkhoz.
A halaszthatatlan ügyeket ügyeleti rendszerben intézzük.
Ügyfélfogadás legközelebb: 2010. augusztus 02. (Hétfő).
Együttműködésüket köszönjük!
Polgármesteri Hivatal

ügyfélfogadási időben:
hétfő, csütörtök, péntek: 800 – 1200-ig
szerda: 1300 – 1600-ig
az Ügyfeleket fogadja.
Polgármesteri Hivatal

Ügyelet:

Felhívás
Felhívjuk a lakosság figyelmét arra, hogy akihez a Csegei Körkép korábban megjelent számai a kézbesítés során valamilyen okból nem
jutottak el, a dr. Papp József Városi Könyvtárban
átveheti.
Szerkesztőség
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Felelős szerkesztő: Szabó Boglárka
Szerkesztőség címe: Tiszacsegei Általános Művelődési Központ Dr. Papp József Városi Könyvtár, 4066
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Krisztina, Dr. Fábián Ildikó, Fülöp Zoltán, Hajdu Bálint, Ládi Jánosné, Nagy Miklós, Simon Albert, Tóth
Jánosné, Dr. Vámosi Margit, Vassné Szucskó Margit
Nyomdai munkák: Pető Nyomda, 3400 Mezőkövesd,
48-as Hősök u. 2., Felelős vezető: Pető György,
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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 óráig 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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10 éves Jubileum
Tiszacsege várossá válásának 10. évfordulóját ünnepeltük 2010. július 1-jén.
Egy olyan nagyszerű nap érkezett el
településünk életében, melyet hosszas
készülődés előzött meg. 10 évvel ezelőtt
kapta városi címét Tiszacsege a Magyar
Köztársaság elnökétől, melynek tiszteletére ünnepélyes keretek között, büszkén
emlékeztünk. A program az eseményhez illően Ökumenikus Istentisztelettel
kezdődött a Református Templomban.
A rendezvény fő helyszínekét szolgáló Művelődési Otthon termeit, falait halászati, horgászati és szövő eszközök kiállítása, fotó-, valamint a Fekete István
Általános Iskola diákjainak és a Bóbita
Óvoda kisóvodásainak rajzkiállítása díszítette. Az egész napot átölelő ünnepi
program fellépői között szerepelt a délelőtt folyamán a Cantare Kórus, a Bóbita Óvoda Napraforgó és Margaréta csoportja, Hajdu Fanni (zongoradarab előadásával), Simon Linda (énekkel), Szilágyi Judit óvodapedagógus (szavalatával), a Fekete István Általános Iskola
Szabóné Bocskai Gabriella vezette csoportja és Mága Bettina, délután pedig a
Majorette Csoport, a Tiszacsegei Hagyományőrző Néptánc Egyesület, a Fekete
István Általános Iskola Énekkara, az Őszirózsa Népdalkör, a Tiszacsegei Önkéntes

Nyugdíjas Tűzoltó Dalárda, a Délibáb Citerazenekar, valamint a Patás Pajtás Lovas Udvar és Néptánccsoport szórakoztatta produkciójával a jelenlévőket.
Jónás Sándor polgármester úr és Dr. Vámosi Margit aljegyző asszony emlékszalagot kötött a város zászlójára.
A nap következő pontjaként kitüntetések átadására került sor. Tiszacsege Város Önkormányzata elismerése jegyéül
emlékérmet adományozott mindazoknak, akik önzetlen munkájukkal hozzájárultak városunk fejlődéséhez, hírnevének öregbítéséhez. Tiszacsege Városért Emlékérem Arany Fokozatát Németh
József nyugalmazott polgármester, a
Tiszamente Társulás elnöke, Ezüst Fokozatát Bárdos Tiborné, a Városi Óvoda és
Bölcsőde vezetője, Bronz Fokozatát Kovács Andrásné, az Őszirósza Népdalkör
alapító tagja, a Nyugdíjas Klub egykori vezetője és Szabó József, a Tiszacsegei
Önkéntes Nyugdíjas Tűzoltó Dalárda korábbi vezetője vehette át. Dr. Vadász
Györgyi, az 1. számú körzet orvosa a jubileumi véradóknak emléklapot adott át.
A 10 éves jubileum alkalmából
Tiszacsege vezetése köszöntötte a város
legidősebb, illetve legfiatalabb állampolgárát, állampolgárait: a Művelődési
Otthonban Trungel Istvánnét, otthonában Farkas Sándort, Szilágyi Imrét és a

2010. június 16-án született Godó Dórát.
A vendégek a városnézésre való invitálást követően megtekinthették az új
óvoda épületét, majd részt vehettek a
Városi Könyvtár névadójának, dr. Papp
József domborművének koszorúzásán a
könyvtár épületében.
Köszönetet mondunk valamen�nyi támogatónak, Tiszacsege Város Önkormányzatának, Tiszacsegei Általános Művelődési Központ dolgozóinak,
Tiszacsegei Tourinform Iroda és Fürdő dolgozóinak, Városi Óvoda és Bölcsőde dolgozóinak, NAGÉV Kft.-nek,
„Tiszacsege Ifjúságáért” Alapítványnak,
Városőrségnek, Tiszacsegei Nyugdíjas
Egyesületnek, Tiszacsegei Hagyományőrző Néptánc Egyesület tagjainak, Vasműszaki Boltnak, Jónás Sándor polgármesternek, Nagy Miklós alpolgármesternek, Kobza Miklósnénak, Ábrahám Tamásnak, Ábrahám Csabának, Bagdi Sándornak, Baksi Józsefnek, Banáné Nagy
Zsuzsának, Farkas Jánosnénak, Kissné
Répási Klárának, Répási Lajosnénak, Simon Albertnek, Simon Jánosnénak, Sípos Jánosnak és Zsólyominé Gyenes
Anikónak.
Sz. B.

Tájékoztatás

Trungel Istvánné

Godó Dóra és szülei

Ezúton tájékoztatjuk a
Tisztelt lakosságot, hogy
az állati hulla elszállítását a
SZATEV cég végzi.
Az állati hulla elszállítása a
lakosság számára
díjmentes!
Elszállítást lehet kérni
legalább 25kg súlyú
elhullott állat/ok/ számára
a 06-70/933-4009-es
telefonszámon.

Farkas Sándor

Szilágyi Imre

Polgármesteri Hivatal
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Csegei Napok - 2010. augusztus 6-7-8.
2010. aug. 06. (péntek)

2300 - 300 Fürdőbál

Elszármazottak és az 1959/60
tanévben végzettek találkozója
Helyszín: Művelődési Otthon
900 - 1000 Érkezés, regisztráció (kiállítás
megtekintése)
1000 - 1030 Kulturális blokk
1030 - 1040 Jónás Sándor polgármester
köszöntőbeszéde
1040 - 1050 Németh József
üdvözlőbeszéde
1050 - 1100 Kulturális blokk
1130 - 1300 Az új Óvoda és Bölcsőde
épületének megtekintése
1300 Ebéd
00
14 Osztálytalálkozó

Kísérő rendezvény: egészség-,
szépségsarok Dr. Vadász Györgyi
háziorvos irányításával, AVON
termékbemutató

Délután
Helyszín: Thermál Strand
1400 Debreceni Majorette Csoport
fellépése
Megnyitó – Jónás Sándor beszédet
mond
Szépségverseny (kisszínpad)
Közben : Controll Dance Tánccsoport
Radics Krisztián Musical részleteket
ad elő,
Ügyességi versenyek gyerekeknek és
felnőtteknek egyaránt
2100 Karthago Koncert (belépőjegy
ára: 1500 Ft)

1900 Cantare Kórus hangversenye
Helyszín: Katolikus Templom
2010. aug. 07. (szombat)
Helyszín: Thermál Fürdő
700 Felnőtt Horgászverseny
800 Főzőverseny
1000-tól Játszóház
Játékok, versenyek a gyerekeknek
szárazon és vízen
Strandfoci
Tiszacsege és környéke kulturális
csoportjainak bemutatkozása:
1400 Tiszacsegei Majorette Csoport
- Tiszacsegei Hagyományőrző Néptánc
Egyesület
- Őszirózsa Népdalkör
- Tiszacsegei Nyugdíjas Tűzoltó Dalárda
- Tiszacsegei Délibáb Citerazenekar
- Őszirózsa Népdalkör és a Tiszacsegei
Nyugdíjas Tűzoltó Dalárda
- Patás Pajtás Lovas Udvar és
Néptánccsoport

- Margitai Borisszák - Újszentmargitai
Vegyes Kórus
1800 Patás Pajtás Lovas Udvar
bemutatója
2100 SP, Márk, UFO, Irigy
Hónaljmirigy Koncert (belépőjegy
ára:1500 Ft)
2300 - 300 Fürdőbál
2010. aug. 8. (vasárnap)
7 Gyermek Horgászverseny
Helyszín: Thermál Strand
00

Helyszín: Tüzelős-ól Múzeum
8 Hopka József kovácsmester ló
patkolási bemutatója
Délibáb Citerazenekar fellépése
Tiszacsegei Önkéntes Nyugdíjas
Dalárda
Őszirózsa Népdalkör
Népi gyermekjátékok kiállítása és
készítése
Kemencés finomságok készítése és
kóstolása
00

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!
Rendezőség

Programokon való részvétel
Legyél Te Csege Szépe!
2010. augusztus 6-án (pénteken), délután a Thermál Fürdőn
kerül megrendezésre a szépségverseny, ahol értékes nyereményeket osztunk ki.
Jelentkezni: személyesen a Tourinform irodában (Tiszacsege,
Thermál Fürdő). Érdeklődni: 52/ 588-051-es telefonszámon lehet. Nevezési határidő: 2010. augusztus 6. - 1200
Hagyományainknak megfelelően, a Thermál Strandon, 2010.
augusztus 7-én (szombaton) Felnőtt Horgászversenyt szervezünk.
A verseny időtartama: 700 – 1100-ig Nevezési díj: 2000 Ft/fő
Nevezés, érkezési sorrendben a helyszínen: 600-tól.
Felhívjuk a figyelmet, hogy 65 horgászhelyre tudunk fogadni
versenyzőt!
Gyermekek számára 2010. augusztus 8-án (vasárnap) 700 –
1000-ig biztosítunk horgászversenyzési lehetőséget.
Nevezés a felnőtt versenyhez hasonlóan történik.
Nevezési díj: 1000 Ft/fő. A gyermekversenyen való részvételnél egy felnőtt kísérő szükséges! Egyéb kérdéssel Simon Albert horgász egyesületi elnököt keressék!

Tiszacsege Város Önkormányzata több éves hagyományokra visszatekintő, valamint országszerte is egyre ismertebbé
és kedveltebbé váló Csegei Napok rendezvénysorozat keretében 2010. augusztus 7-én (szombaton) főzőversenyt hirdet,
melyre tisztelettel meghívjuk Önt is.
A főzőverseny helye: Tiszacsege, Thermál Fürdő
Nevezés ideje: 730-tól
Kezdési ideje: 800
Nevezési díj: 2000 Ft
Nevezni lehet: a helyszínen
A szervezők biztosítják a sorszámozott főzőhelyet, vízvételi lehetőséget és a tüzelőanyagot, a versenyzők gondoskodnak az
állványról, bográcsról, alapanyagokról és a szükséges konyhai
eszközökről. A zsűri csak a bográcsos ételeket értékeli.
A zsűrizés 1200-kor kezdődik.
A Cantare Kórus Hangversenye 2010. augusztus 6-án
(pénteken) 1900 kezdettel kerül megrendezésre a Katolikus
Templomban.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Rendezőség
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Hírek az iskolából

FELHÍVÁS!
Felhívjuk a Tisztelt lakosság figyelmét
a Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének a település köztisztaságáról szóló 17/2007. (XI.01.) KT. számú rendeletében foglaltak betartására!
A rendelet 6.§-a kimondja:
Az ingatlan tulajdonosa a növényzet karbantartása érdekében köteles
gondoskodni:
a) Az ingatlanán és az ingatlana előtt
a közútig terjedő szakaszon szükség szerint, de május 1-től október 31-ig legalább havonta a fű lenyírásáról (kaszálás, fűnyírás);
b) Az ingatlanáról a járda és a közút fölé

KALANDOZÓ OVISOK
2010. június 25-én reggel indultunk
portyánkra a polgári M3-as Archeoparkba.
Lovaink nem lévén indult törzsünk – ami
34 gyerekből és 8 felnőttből állt – megismerni eleink életmódját.
Érkezésünk után azonnal nekiláttunk
elfogyasztani elemózsiánkat, amit persze
nem nyereg alatt puhítottunk! Szükség is
volt az energiára, mert az úgynevezett nomád vidámpark hol mulatságos, hol igencsak nehéz feladatai következtek.
Míg a játékmester felállította az akadálypályát, addig a merészebbek fölmászhattak az ókori őrtoronyba s onnan megnézhették a Csörsz-árok védelmi vonalát.
A magasságot nem kedvelők inkább az
őskori házbelsőt tanulmányozták, s próbálták kitalálni az eszközök funkcióját.
Ezután megalakult a négy csapat –
Cica, Villám, Tigris, Batman – és kezdődhetett a verseny. A zsákban futás, a kötélhúzás, a patkóval és labdával célba dobás
könnyű volt, de a négyen egy sílécen járás igazi embertpróbáló feladatnak bizonyult. Igen, nekünk felnőtteknek is feladta a leckét, de az biztos, hogy ez az egyik
legjobb kooperációra tanító feladat. A versenyt ásatás zárta, ahol a régészek szerszámaival kellett a földből cserépdarabokat,
fémpénzeket, csontokat kiásni. A legtöbb
pont – ami a győzelmet is meghozta a
Cica csapatnak – a ló koponya megtalálásáért járt. Az ebéd és az eredményhirdetés
után bebarangoltuk a park minden zugát.
Bemehettünk egy Kunhalom belsejébe,
ahol az ősök temetkezési szokásait és a sírokban talált tárgyakat tekinthettük meg.
A jurtákban kiállított életképek a honfoglaló magyarok hogyan váltak nomád vándorló törzsi szövetségből, halászó, vadá-
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nyúló ágak lenyeséséről, metszéséről;
c) Az ingatlana előtt a közútig terjedő
szakaszon található bokrok és fák metszéséről, oly módon, hogy az érintett útszakasz alkalmas legyen a biztonságos
közlekedésre.
Amennyiben a felhívásnak nem tesznek eleget, úgy Tiszacsege Város Önkormányzat a 17/2007. (XI. 01.) KT. számú rendelet 12.§. alapján szabálysértési eljárást
kezdeményezhet, melynek keretén belül
30.000 Ft-ig terjedő pénzbírság megfizetésére kötelezhet.
Kérjük a fentiek szíves tudomásul vételét.
Polgármesteri Hivatal
szó majd földművelő néppé. Megismertük lakhelyüket, ruházatukat, szerszámaikat, fegyvereiket.
Indulás előtt a gyerekek még játszhattak és ismerkedhettek a park játszóterén, s
végül sok élménnyel, ismerettel és őseink
iránti tisztelettel tértünk haza.
Az, hogy ez a honismereti kirándulás
létrejöhetett, több támogatónak is köszönhető. Az útiköltséget 25.000.- forinttal a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
szponzorálta. A belépőjegyeket a „Vackor”
Tiszacsegei Óvodai Alapítvány finanszírozta 13.500.- forint értékben. A nomád vidámpark árát és az útiköltség hiányzó részét – 1.000.-/fő – a gyermekek szülei biztosították. A „Kalandozó” óvodások nevében tisztelettel megköszönöm minden támogatónknak, hogy lehetővé tették ezt az
élménydús „portyát”!
Kerekesné Kovács Anna óvodapedagógus

Tájékoztató
2010. június 24-én megalakult a
Tiszacsegei Vöröskereszt helyi szervezet, amely vezetőségének tagjait a Hajdú-Bihar Megyei Vöröskereszt vezetője,
Ujvárosy Andrásné és a Kistérségi Balmazújvárosi Vöröskereszt vezetője, Szatmári Margit felkérésére választották.
Elnök: Dr. Vadász Györgyi
Titkár: Molnárné Katona Tímea
Ifjúsági tevékenységi vezető:
Szilágyi Margit
Szociális tevékenységi vezető:
Triznyáné Vadász Hedvig
Kulturális program:
Kobza Miklósné
Szervezési vezető: Csernikné Nagy
Krisztina
Koordinátor: Lévai Lászlóné

A 2009/10-es tanévet ünnepélyes
tanévzáróval fejeztük be, június 17-én.
A rendezvény levezetője Hajdu Imre 7.c
osztályos tanulónk volt.
A tanulmányi év rövid összegzése
mellett felhívtuk a szülők és diákok figyelmét nyári programjainkra, felkészítő
foglalkozásokra, veszélyforrásokra.
Hagyományosan idén is sor került a kiemelkedő tanulmányi munkáért, versenyeredményekért, példás magatartásért való jutalmazásra.
A 6.c osztályból, Kiss Tímea nevelőtestületi dicséretben részesült, továbbá
Berecz Klaudia és Sziráki Szabina igazgatói dicséretet kaptak. Az ünnepség végén az osztályfőnökök átadták tanítványaiknak bizonyítványaikat.
Akik sikeresen vették a tanév akadályait, számukra ezzel megkezdődött a pihenés szeptemberig. A tanévet sikertelenül zárókra még várnak feladatok, nyári felkészítő foglalkozások.
Minden diáknak további kellemes pihenést és feltöltődést! Szeptemberben,
a 2010/11-es tanévben találkozunk!
Nyári karbantartási munkák kezdődtek június 21-én a két emeletes iskola közötti fűtéscsövek teljes cseréjével.
Ez azért vált szükségessé, mert a tavas�szal a fűtéscsövek kilyukadtak.
A kémia szaktanterem áttelepítése is
megtörténik a nyári szünet ideje alatt.
A tisztító meszelések és a tantermek
festése folyamatban van, hogy ősszel, az
új tanév kezdetére megújult környezetben várhassuk tanítványainkat.
Ismételten felhívom a Tisztelt Szülők
figyelmét, hogy azoknak a tanulóknak,
akik nem feleltek meg a tanév végi követelményeknek, továbbra is lehetőségük van felkészítő foglalkozásokon való
részvételre.
Tóth Imre igazgató

A fűtéscső javítása közben, 37 °C-ban
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Az ingyen kirándulások margójára
Manapság az oktatás is azon területek egyike, amihez mindenki hozzáértőnek vallja magát. A felső szakmai irányítás kormányszínezettől függően mindig előáll különféle üdvözítő ötletekkel és bizonytalan kimenettel. Pedig sokszor jobb lenne,
ha megkérdeznének egy-két, a szakmában évtizedeket megélt tanítót vagy tanárt a kezdeményezések várható eredményéről. Azt hiszem, tudnánk véleményt formálni az osztályozás korlátozásáról, az évismétlés szülői engedélyhez kötéséről
vagy a fegyelmező eszközök megnyirbálásáról. Sőt van véleményünk az ingyen könyvről, az ingyen ebédről és a különféle
felzárkóztató foglalkozásokról is. Főképp pedig arról a feltételezésről, ami a pénz mindenhatóságát hirdeti az oktatásban is.
Divatos kifejezéssé vált napjainkban az integráció és a képesség kibontakoztatás. Az előző a beillesztést, a beépítést, valami kicsi a nagyba való beolvasztását jelenti, míg a másik a bennünk rejlő lehetőségek kiaknázását. Erre aztán születnek programok, továbbképzések, és nem kevés papírmunka. Az állam
pedig mellérendeli a milliókat. Aztán azt már nem igazán forszírozza, hogy eljut-e a célközönséghez vagy tudnak-e, akarnak-e élni vele.
Bizonyság erre, hogy iskolánkban is megteremtettük e
programok alapját, nagyon sok tanulónk ilyen vagy olyan módon alanya lett ezeknek. Az egész éves munkát lezáró, mintegy megkoronázó momentumként a vakáció elején két kirándulást szerveztünk a programban résztvevő tanulóknak.
Az első kirándulás úticélja Budapest volt, ahol a Hadtörténeti Múzeumban tettünk látogatást, majd hazafelé a mogyoródi Hungaroring vendégei lehettünk. Olyan élményt kínáltunk,
ami csak keveseknek adatik meg, bepillanthattunk a mások
elől elzárt színfalak mögé. Csegei gyerekek állhattak a dobogó
felső fokán, ahol Hamilton is jól érezte magát.
44 fő vett részt ezen a túrán.
Két nap múlva az ipolytarnóci Ősmaradványok világhírű lelőhelyére utaztunk. 65 tanuló élhette át a kalandos tengerfenéki sétát, nézhette az egykor élt élőlényeket 3D-s szemüvegen keresztül.
A két nap részvételi és utazási költsége 520 ezer Ft volt, ami

a gyerekeknek ingyenességet jelentett.
Ez eddig akár sikersztori is lehetne. Ám valami idekívánkozik a margóra. (Aki rég járt iskolába: a margó a füzet széle,
ahová nem illett írni, de néha bele-belecsúsztunk.) Szóval volt
ezeknek a kirándulásoknak egy furcsa fintora. Az előzetes felmérés és szülői hozzájárulások alapján telt buszokkal utaztunk
volna. Mégis mindkét reggel az indulás előtt kiderült, hogy
többen az ígéret ellenére otthon maradtak. De nem ezzel van
a baj, legfeljebb megfosztotta magát néhány maradandó élménytől, aki nem jött. Sokkal inkább bosszantó és elítélendő
az, hogy szó nélkül tették mindezt.
Kibéreltek maguknak egy ingyen jegyet, aztán egyszerűen eldobták. Megfosztva ezzel másokat az utazás lehetőségétől. Kedves integrált, képességetek kibontakoztatását élő gyerekek és szülők, nem gondoljátok, gondolják, hogy illett volna szólni a szervezőknek? Nem kellett volna megnyomni a
„zöld telefont” a lassan már chipként beültetésre váró mobilon, hogy szóljunk, ne várjatok, nem megyünk?! Ezek után csodálkozunk az eldobott ingyen kiflin, a széttépett ingyen könyvön? Oda se neki én is ingyen írok, még akkor is, ha néha a
margóra csúszok.

Barátunk a könyv

Sallai Vivien, Sziráki Szabina; 8. c osztályból: Balogh Heléna,
Szenczi Dóra, Virág Luca.
Köszönjük a „Tiszacsege Ifjúságáért” Alapítvány támogatását.

Iskolánk tanulói nagy lelkesedéssel vettek részt ebben a
tanévben is a Barátunk a könyv olvasónapló-pályázatban,
melynek köszönhetően közelebb kerültek az olvasás izgalmaihoz. Még jobban megismerkedhettek néhány íróval, költővel:
Kiss Attilával, Bosnyák Viktóriával, Nógrádi Gáborral, Kiplinggel, Lackfi Jánossal, aki az ünnepélyes díjátadáson díszvendégként vett részt és ismertette néhány versét.
A pályázati munkába 20 tanuló kapcsolódott be, akik értékes könyvjutalomban részesültek.
Dicséretet érdemel:
4. a osztályból: Bacsó Beáta, Balázs Martina, Budai Klaudia, Budai Boglárka, Földi Daniella, Murvai Mónika, Lakatos Loretta,
Szilágyi Bettina;
4. b osztályból: Szegedi Szilvia, Tóth Liliána, Monoki Viktória,
Kovács Krisztina; 6. c osztályból: Berecz Klaudia, Márton Lea,

Simon Albert

Szombatfalvi Jolán

Munka közben a könyvtárban
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Osztálykirándulás
Miskolctapolcán
2010. június 14-17-ig egy élményekben gazdag osztálykiránduláson vett részt az 5.c osztály Miskolctapolcán.
Az ott eltöltött négy nap során nagyokat fürödtünk a Barlangfürdőben, leküzdöttük félelmünket a Kalandtúrán, mely
nagy kihívások elé állította a legbátrabbakat is. Fantasztikus volt
a Bobpályán való száguldozás, melyet alig bírtunk abbahagyni. Sikítozásunktól zengett a hegyoldal. Megtekintettük a miskolctapolcai Sziklakápolnát is. Egész napos kirándulást terveztünk Miskolcra, de a rossz időjárás keresztülhúzta számításainkat, a zuhogó esőben csak a Diósgyőri Várat néztük meg, ahol
megismerkedtünk I. Nagy Lajos történetével, a régi kor ruházatával, mindennapjaival, sőt a pénzverés rejtelmeibe is beavattak
bennünket.
A négy nap felejthetetlen élményt nyújtott gyermekek és felnőttek számára egyaránt.
Bariné Józsa Erzsébet osztályfőnök
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„Litera-túra”
A hagyományokat folytatva tanév végén ismét „litera – túrára” invitáltuk az irodalmat és történelmet kedvelő felső tagozatos diákokat.
A kirándulás irodalmi célja Széphalom nevű zempléni kis település, ahol Kazinczy Ferenc élt és alkotott. A költő és nyelvújító emlékhelyeivel való találkozásra minden „túrázó” szép gondolatokkal készült, melyet a Kazinczy-sírkertben elmondtunk, majd
koszorút helyeztünk el. Nagy irodalmi élményt nyújtott a Kazinczy Mauzóleum és a Magyar Nyelv Múzeumának meglátogatása.
A történelmi úti cél, a Rákócziak híres sárospataki vára volt.
Mivel Sárospatak évszázadok óta kapcsolatos az oktatással, útközben Mága Bettina vezetésével régi diákdalokat tanultunk és
énekeltünk.
A „litera – túra” résztvevői köszönetüket fejezik ki a Tiszacsege
Kultúrájáért Alapítványnak a támogatásért. Annak bizonyságául, hogy milyen gazdag a mi „édes anyanyelvünk”, álljék itt a Magyar Nyelv Múzeumából hozott mondat: „KIS EREK MENTÉN, LÁP
SÍK ÖLÉN, ODA VAN A BÁNYA RABJA: JAJ BARANYÁBAN A VADON ÉLŐ KIS PÁLNÉT NEM KERESIK.” ( olvassuk el visszafelé is!)
Egy újabb túrán való találkozás reményében, a szervezők:
Minier Mária Magdolna, Vassné Szucskó Margit,
Hajdú Róza, Szombatfalvi Jolán

A felső-tiszai táj természeti és irodalmi szépségeivel ismerkedett az 5.a osztály kiránduló csoportja 2010. június 2124-e között. Az állandó szálláshelyünk Szatmárcsekén volt a
Szatmár fogadóban, ahol nagy szeretettel fogadtak bennünket. Programjaink nagyon változatosak voltak: Jolánka nénivel, Magdi nénivel és Pali bácsival meglátogattuk a Kölcseyemlékhelyeket, a tiszacsécsei Móricz Zsigmond-emlékházat,
a nagyari Petőfi-fát és a Túr folyók csodálatos, szinte érintetlen partszakaszait, azt a részt, ahol „a Kis-Túr siet” a Tiszába.
Nem maradt el a pecázás, a horgászás, a kerékpártúra sem.
Nagy élmény volt a naponkénti lovaskocsis kirándulás is. Köszönetet mondunk a „Tiszacsege Ifjúságáért” Alapítványnak a
támogatásáért.
A táborozók

Magdi néni

A Kazinczy Mauzóleum bejáratánál

Június 18-21-ig a 6.b osztály Cegléden, Kecskeméten és
Budapesten kirándult. Cegléden felkerestük a szabadságharchoz és Kossuth személyéhez kötődő emlékhelyeket.
Cegléden a Cifra Palotába is ellátogattunk. Budapesten a
vár alatti Sziklakórházat tekintettük meg.

Szegediné

A ceglédi Kossuth-szobornál
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Rovarcsípés és napozás
Rovarcsípés
Melegben elszaporodnak a rovarok és
a vérszívó paraziták. Ilyenkor gyakrabban találkozunk a rovarcsípés okozta panaszokkal, helyi gyulladásos bőrreakcióval, vagy súlyosabb esetben allergiás reakcióval is. Hasznos tanácsokat szeretnénk adni a rovarcsípés megelőzése, illetve kezelése érdekében.
Aki allergiás a méhcsípésre, annál
végzetes kimenetelű anafilaxiás shock
alakulhat ki (légzési problémákkal és jelentős mértékű vérnyomáseséssel). Ilyen
súlyos allergiás reakciók vénás injekciókkal előzhetők meg. Csípés után el kell
távolítani a méh vagy darázs fullánkját,
amilyen gyorsan csak lehet. Atka, hangya, szúnyog, bolha csípése gyulladásos
bőrreakciókat okozhat.
Rovarcsípéssel átvihető-e a HIV-fertőzés?
Amikor a rovar megcsíp valakit, akkor
nem viszi át a megcsípett személy vérét,
csak a rovar-nyálat. Ráadásul a HIV-vírus
csak rövid ideig van a rovarban. A rovarok nem fertőződnek meg HIV-vírussal.
Hogyan előzhető meg a rovarcsípés?
Érdemes a következő általános szabályok betartása a rovarcsípések elkerülése érdekében.
- Tájékozódjon, milyen veszélyek vannak
azon területeken, ahová látogat.
- Zárt ruházat, hosszú ujjú ruha, hosszú
szárú nadrág, zokni viselése ajánlott a
szabadban.
- Használjon rovarirtó szert útmutatásnak megfelelően. Szürkületben és hajnalban próbáljon meg a lakásban tartózkodni, mert ilyenkor legaktívabbak a
szúnyogok.
- Használjon védőhálót az ablakon és az
ajtókon.
- A szúnyog szívesen tanyázik álló vizekben, így ne hagyja összegyűlni a vizet a
háza körül, gödrökben, medencében.
- Ne táborozzon éjszaka mocsaras területek közelében.
- Ne hagyja tartózkodási területe közelében a szemetest, ételmaradékot, mert ez
vonzza a darazsakat.
- Bízza szakértőre, ha darázsfészket talál.
- Kezelje rendszeresen háziállatait, hogy
ne legyenek bolhásak.
Hogyan kezelhető a rovarcsípés?
Mindenekelőtt meg kell tisztítani a csípés, harapás helyét, csökkenteni kell a

gyulladásos tüneteket helyi fájdalomcsillapító vagy antihisztamin krémmel.
Azonnal orvosi segítség szükséges, ha
nem tudja biztosan mi okozta a csípést
és allergiás reakciót észlel.
Napozás
Valamikor az egészséggel való törődés
fogalma volt, napjainkban viszont igazi veszélyt jelent. Mint minden más körülöttünk, a Nap hatása sem a régi már.
A Föld védőpajzsának, az ózonréteg sérülése miatt, a nap sugarainak egy része
káros lett és óvakodni kell tőle. A napozás ártalmairól és az ózonlyukról sokat
beszélnek, de nem kell teljesen lemondani erről az élvezetről, csak megfelelően kell védekezni.
Az ultraibolya sugaraknak három típusa van: UVA, UVB, UVC. Az UVA és az
UVC eljut hozzánk és számos negatív
változást okozhat a bőrön, beleértve a
bőrbetegségeket, a napallergiát, a bőr
gyorsabb öregedését, rugalmasságának
elvesztését és végső esetben bőrrákot is.
Az UVB sugarak erőssége napszaktól és
évszaktól függ, az UVA sugarak egyforma veszélyesek a nap és az év minden
szakaszában.
Az embereket bőrük alapján 4 csoportba sorolhatjuk.
1. Típus: nagyon világos bőr, vörös haj
és szeplők. Az ilyen bőr pigmentáció hiánya miatt erősen hajlamos a leégésre.
A leégéssel szembeni ellenállása nagyon
alacsony, 10 perc után a bőr megég.
2. Típus: Világos bőr kék szem. Nagyon enyhe pigmentáció, ezért hajlamos a leégésre. Védelem nélkül 10-20
perc után jelentkeznek a bőrön égési sérülések.
3. Típus: Közepes világos bőr, sötétebb vagy sötét haj. A jó pigmentáció
miatt ez a bőrtípus ellenállóbb a leégéssel szemben. Mégis védekezés nélkül 30
perc után leéghet.
4. Típus: Sötét bőr és haj. Kifejezetten
mély pigmentáció, ez a típus ellenálló a
leégéssel szemben. Égés védelem nélkül
45 perc után jelentkezik.
A bőr védelme ma már nélkülözhetetlen. Szükséges megismerkedni azokkal a lépésekkel, amelyeket megtehetünk, hogy megvédjük bőrünket a káros sugaraktól és törődjünk az egészségünkkel.

Minél nagyobb fényvédő faktorú egy
krém, annál hatékonyabban véd a napsugárzás káros hatásatól. A 30-as fényvédő faktor azt jelenti, hogy a bőr 30szor ellenállóbb lesz az ártalmas sugárzás ellen. Mindezen krémek használata
akkor teljes, ha napozás előtt legalább
fél órával korábban felvisszük a bőrre.
Vízbe mártózás után ismételni kell használatukat.
Molnárné Katona Tímea

VÉRADÁS Tiszacsege
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a Magyar Vöröskereszt nevében
azon tiszacsegei lakosoknak, akik véradásukkal beteg emberek gyógyulásában nyújtottak segítséget.
2010. június 24-én vért adott:
Végh Mihály, Szabó Gábor, Bana Zoltán,
Gerőcs István, Kovács Lászlóné, Jónás
János, Nánási Lajos, Váradi Ferenc, Balogh Csilla, Ferencz László, Kovács Imre,
Ágostonné Pazonyi Anita, Szűcsné Illés
Mónika, Dr. Vadász Györgyi, Molnárné
Katona Tímea, Szilágyi Roland, Szilágyi
Jánosné, Bana Jánosné, Lakatos Csaba, Lakatos András, Megyessi Tibor, Farkas Sándor József, Szabó Jánosné, Lukács István, Tóth Zsolt, Kiss Roland, Gáll
István, Langó Józsefné, Kormos Krisztián, Kovács Imre, Bari István, Tóthné Vásári Mária, Lakatos Nikoletta, Varga József,
Bereczki János, Trungel Jánosné.
Reméljük, hogy 2010 szeptemberében az ismételt véradáson további
résztvevőkre is számíthatunk, hiszen a
korábbi évekhez képest már a jelenlegi véradók száma háromszorosára nőtt
Tiszacsegén.
Köszönettel: Dr. Vadász Györgyi
Tiszacsegei Vöröskereszt képviselet elnöke, Ujvárosi Andrásné Hajdú-Bihar
Megyei Vöröskereszt szervezeti elnöke,
Szatmári Margit Hajdú-Bihar Megyei
Vöröskereszt szervezet BalmazújvárosHajdúszoboszló területi vezetője

2010. július 23.
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Olvastam valahol....

Az egészséges táplálkozás alapja a csírafogyasztás
Egészségünk megőrzésében nagy szerepe van a bio magokból készült csiráknak. A csírák élő élelmiszerek, fogyasztásuk - akár kúra jelleggel - rendkívül fontos.
Rengeteg növényi fehérje és enzim található bennük. Az enzimek olyan katalizátorok, melyek ellenőrzik a szervezet összes
kémiai reakcióját. Születéskor egy adott
mennyiséggel rendelkezünk, aminek életünk végéig ki kellene tartani. A helytelen
életmód, a rossz táplálkozás, a betegségek
óriási mennyiséget fogyasztanak, így idővel az egyensúly megbomlik.
Miért fogyasszunk csírákat?
Tartalmazza az összes szükséges alkotóelemet, amire a szervezetnek szüksége van az egészséghez. A magok C-vitamin tartalma csírázáskor akár 27-szeresére, karotin tartalmuk 120 %-kal nőhet.
A biocsírák 25 %-kal több kalóriát tartalmaznak, mint a hús, de nem hizlalnak,
mert nincs bennük zsír, koleszterin, hormon, antibiotikum és 100%-ban emészthetőek.
Csak bio magot szabad csíráztatni,
mert a vegyszerezett, műtrágyázott
növények magjai elraktározzák a kémiai anyagokat, és többet ártunk magunknak, mint használunk.)
Néhány gondolat az egyes csírák élettani
hatásáról:
Lucerna csíra
A, C, B, D, E, K vitamint, vasat, foszfort,
kalciumot, magnéziumot, káliumot, 8
emésztő enzimet tartalmaz, a szív és érrendszeri betegségben szenvedőknek különösen ajánlott. Rostja lelöki a koleszterin lerakódásokat az erek faláról, csökkenti a vércukorszintet, segít ízületi gyulladásnál, reumánál, gyomorfekélynél, szoptatós anyáknak tejserkentő, B12 vitamin
tartalma vérszegénységet gyógyít. Megelőzi a vérrög kialakulását, vastagbélgyulladásban szenvedők gyógy-tápláléka.
Búza csíra - a zöldek királya
A, C vitamint, kalciumot, magnéziumot, foszfort, nátriumot, káliumot, vasat,
ként, kobaltot, cinket, klorofillt tartalmaz.
A B17 vitaminja pusztítja a rákos sejteket.
Segíti a vér oxigén szállítását, egyensúlyban tartja a vérnyomást, tisztítja a májat, elősegíti a vércukor szinten tartását,
karban tartja a rossz emésztést. Gyulladás gátló, baktériumölő hatású, erősíti az
idegrendszert.
Lencse, borsó, babfélék csírája
A, C, B, E vitamint, vasat, kalciumot,
foszfort tartalmaz. Kitisztítja a vérből a ká-

ros koleszterint. Magas a rost-, fehérje-,
aminosav-tartalma, fog és immunerősítő, szabályozza az inzulinszintet. Igen magas a vastartalma, mely segíti a vérképzést. Megelőzik az egészséges sejtek rákossá alakulását.
Mustár csíra
Hatásos epe- és májbántalmakra,
emésztési panaszok, székrekedés, felfúvódás ellen, jó hatású bőrkiütésnél. Oldja
az izomfájdalmakat, élénkíti a keringést.
Stimulálja az izzadást, ami lázcsökkenéshez, illetve megfázás és influenza gyógyulásához vezet. Mellkasi fájdalom, váladékozás, hörghurut gyógyítható vele. Tisztítja a vért, megszünteti a bőrkiütéseket.
Napraforgó csíra
Tisztító, méregtelenítő, vízhajtó hatású. Magas rosttartalma az egészséges
bélflórát táplálja, segíti a bélmozgást.
Foszfor és kalcium tartalma szükséges az
ép fogakhoz, csontokhoz, a zsírok, szénhidrátok emésztéséhez. A vas a vörösvértestképzéshez szükséges. A jód a pajzsmirigyhormon alkotórésze, valamint elengedhetetlen az idegsejtek működéséhez.
A magnézium segíti az izom-, agy- és a tüdőszövetek munkáját.
Retek csíra
Természetes antibiotikum, egy tisztító folyamatot indít el. Kis mennyiségben
étvágygerjesztő. Hatásos vizelethajtó,
húgyvezeték, húgyhólyag, vese- és májtisztító. Segít egyes vese- és epekövek eltávolításában. Magas foszfáttartalmú vegyületei tisztítják, szépítik a bőrt, elmulasztják a pattanásokat.
Vöröshagyma csíra
Támogatja az alapvető sejtnövekedést.
Kitisztítja a véráramot, májat, pusztítja a
kártevő egysejtűeket. Megújítja a vért,
nyálkaoldó, gyógyítja a közönséges náthát. Nyálkaürítésre készteti a tüdőt. Antiszeptikus, vírusölő. Pozitív környezetet
biztosít a hasznos baktériumoknak. Gyomor- és bélproblémáknál ajánlják. Jótékony hatása van reumánál, vérmérgezésnél, gyomorfekélynél, fejfájásnál.
Vöröskáposzta csíra
Fekélygyógyító vegyületet tartalmaz.
Táplálja a bőrt, tisztítja a vért, javítja a látást, jót tesz a csontoknak, fogaknak, nyirokmirigyeknek. Javítja a keringést és a
sejtlégzést. Kalcium tartalma megegyezik
a tej kalcium tartalmával. Gyulladáscsökkentő. Daganatnövekedést blokkoló enzimeket tartalmaz.

Zsázsa csíra
Rendszeres zsázsa csíra fogyasztással
megelőzhető a szívinfarktus. Nagy jelentősége van a szív- és érrendszeri betegségeknél. Magas E vitamin tartalma értágító, alvadás gátló hatású. Vizelethajtó,
egyben vérnyomáscsökkentő is. Erősíti az
immunrendszert, késlelteti az öregedést,
csökkenti a gyulladást, segít a mellrák és a
vastagbélrák megelőzésében.
Azt mondjuk, hogy gyerekeink egészsége érdekében mindent megteszünk.
Valóban? Megvesszük a drága primőröket, hogy vitaminhoz jussanak. Ahhoz,
hogy friss vitaminforráshoz jussunk, nem
inkább a biocsírákhoz kellene fordulnunk...? Talán gyermekeink egyszer hálásak lesznek azért, hogy megismertettük
velük ezeket az ételkülönlegességet.
Összeállította: Tóth Jánosné

MOTORSPORT
Tisztelt Újságolvasók!
Most nem motoros sikert, hanem sajnos egy szomorú tényt kell közzétennem az újság hasábjain.
Június 10-én kaptam a megdöbbentő hírt, hogy osztrák jó barátunk, versenyzőtársunk, a csegei motorversenyek legeredményesebb versenyzője,
MARTIN LOICHT a „Man-szigeti TT”-n
versenyzés közben balesetet szenvedett és életét vesztette. Tudom, hogy
nagyon sok néző, szurkoló megkedvelte, így szükségesnek éreztem a tájékoztatásukat.
Martin július 11-én lett volna 48 éves.
Gyászolja felesége, három kislánya
és mi mindannyian, akik szerettük és
tiszteltük egyszerű, közvetlen, segítőkész személyét.
Nyugodj békében Martin!
Losonczi János

CSEGEI KÖRKÉP

10

2010. július 23.

Tiszacsegei Nyugdíjas Egyesület
A Tiszacsegei Nyugdíjas Klub 1998ban alakult 18 fővel, akkori vezetője
Magdás István, majd 2000-től Kovács
Andrásné volt.
A hosszú éveken át tartó kitartó, közös munka után 2010. június 22-én bejegyzésre került a Megyei Bíróságon,
Tiszacsegei Nyugdíjas Egyesület néven.
Tevékenységi körükbe tartoznak: kulturális, művelődési, egészségmegőrző
programok; közhasznú társaság, így a
mozgáskorlátozottak számára segítségnyújtást biztosít, továbbá célja a hagyományőrzés. Jelenlegi vezetője – 2010 januárjától – Kónya Mihályné.
Közösségi élet részeként különböző
programok szervezésével színesítik az

együtt eltöltött időt, például főzés, kirándulások, kvíz, társas játékok, kártyázás, kézimunka is szerepel a repertoárban. „Nagyanyáink sütötték” címmel
megrendezték már a régi sütemények

Mi legyek, ha
nagy leszek?

nem igazán tudhatják, hogy mik is akarnak lenni, mit akarnak majd dolgozni.
Saját tapasztalataim szerint a szakközépiskolai, gimnáziumi években dől el,
hogy milyen pályán szeretnénk továbbtanulni, esetleg munkába állni. Igaz, 2030 évvel ezelőtt az érettségi bizonyítvány nagyon is sokat jelentett, de manapság egyre inkább eltörpül a diploma
mellett, nem beszélve a különféle nyelvvizsgákról, informatikai bizonyítványokról. Sajnálattal tapasztalhatjuk, hogy
még kellő ismerettel sem tartanak alkalmasnak minket az adott munkára, vagy
könnyen előfordulhat, hogy az álláskeresés rögös útját járva elutasítások sorá-

Sok gyermek felteszi magának a kérdést: Mi legyek, ha nagy leszek?
A gyermeki fantázia határtalan! Vannak, akik királynők, rendőrök szeretnének lenni, mások esetleg sztárok, ami
nem is olyan egyszerű, mint amilyennek gondolják. Nagyon sokat kell tanulni, tenni azért, hogy valamit is elérjünk
az életben.
A 14 éves diákok, akik most léptek ki
az általános iskolából, valószínűleg még

Férfinap

A Tourinform iroda ajánlata
augusztus hónapban
1. Hungarospa Fürdőshow
4200 Hajdúszoboszló,
Szent István park 1-3.
2010. augusztus 6-8.

5. Minden ÁSZOK
Fesztiválja
5350 Tiszafüred, Halas tér
2010. augusztus 20-21.

2. Debreceni Borkarnevál
4028 Debrecen, Békás-tó
2010. augusztus 6-8.

6. Ki a legény a gáton - XIX. Szalóki
Népi- és Sportjátékok
Nemzetközi Fesztiválja
5241 Abádszalók, Tisza-tó Strand
2010. augusztus 20-22.

3. XVII. Hajdúhét
4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér
2010. augusztus 14-20.
4. Mesterségek Ünnepe
1014 Budapest, Budavári Palota
2010. augusztus 19-22.

További programokat a www.itthon.
hu honlapon találnak.

bemutatóját, de karácsonyra, húsvétra
is emlékeznek minden évben. Aktívan
részt vesznek a városi rendezvényeken,
bármiben készek közreműködni a közösség formálása érdekében.
Negyedévente megünneplik az aktuális névnapokat, nőnapot (férfi klubtagok köszöntik a nőket), sőt mi több férfinapot (nők köszöntik a férfiakat) is szerveznek. Ez utóbbit július 7-én, a Tüzelős-ól Múzeumban, közös főzéssel kötötték egybe. Összejöveteleiket minden szerdán délután tartják, ahová bárkit szeretettel várnak. Ha valaki egyedül
érzi magát, vagy csak egyszerűen társaságra vágyik, csatlakozzon hozzájuk!

ba ütközünk „elegen vagyunk, köszönjük nem” indoklással.
Szeretném, ha a fiatalok a célok, elhatározások megvalósítása érdekében,
a „megálmodott élet” reményében arra
törekednének, hogy minél többet tanuljanak.
Sok sikert kívánok minden diák részére!
Tóth Anna

Szünidő
Kitört a vakáció! Sok kisgyermek
nem tudja a nagymamájánál, rokonoknál tölteni a nyarat, nincs lehetősége táborba menni. Itt egy remek alkalom a kikapcsolódásra.
A dr. Papp József Városi Könyvtár és
Művelődési Otthon nyári programja
gyerekeknek:
- Augusztus 4. Kézműves foglalkozás 1000 – 1200 óráig
- Augusztus 18. Kézműves foglalkozás 1000 – 1200 óráig
- Augusztus 25. Kézműves foglalkozás 1000 – 1200 óráig
Helyszín: Városi Könyvtár
Készítünk rongybabát, csutkababát, tolltartót, ceruzatartót,
origamizunk, de szívesen fogadjuk
a ti ötleteiteket is!
Szeretettel várunk minden érdeklődő gyereket!
Könyvtárosok
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Hirdetések

Felhívás
SA AUTÓSBOLT

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.
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Eladó SUZUKI SWIFT 2008-as,
limitált, garanciás, 15 500 km-

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

Az árak augusztus 30-ig érvényesek!

CÍM: TISZACSEGE FŐ ÚT 28.
TEL.: 06-30-255-7530
06-52-373-952
SALLAI SZABOLCS

Tóth Győző emlékére
„Ha egy könnycsepp gördül az
arcunkon,
Az azért van, mert szeretünk és
hiányzol nagyon.
Bennünk él egy arc, s egy végtelen
szeretet,
Amit tőlünk soha, senki el nem
vehet.””
Fájó szívvel
emlékezünk

rel, szervízkönyves.
Tel.: 20/ 493-29-62

Puli kölykök eladók!
Tel.: 30/ 24-94-332

Úszó hírek
Tóth Boglárka a tavaszi versenyszezont eredményesen teljesítette. A Marcaliban megrendezett úszókupán - egyéni csúcsokat döntve - bejutott a csapata A váltójába. A 100 méteres
uszonyos gyorsúszásban első helyezést szereztek. Júniusban, a
gyöngyösi Serdülő Országos Bajnokságon a gyermek korcsoportban szintén első helyen végeztek. Boglárka kis húga, Tóth
Kamilla kezdő versenyzőként szintén belekóstolt a versenyúszás rejtelmeibe.
A versenyszámokat – melyekben nevezett - reményen felül
teljesítette, edzője, Feri bácsi szerint.
Kóti Gergő ebben a tanévben két ezüstérmet szerzett,
mindkettőt hátúszásban. A vízipólósok Vekeri–tavi tanévzáró
rendezvényén pedig – egész éves munkájának elismeréseként
– oklevelet vehetett át. Testvére, Kóti Bence, szintén sikeresen
teljesítette az úszóév követelményeit.
Sallai Vivien megyei úszóversenyeken vett részt, az első
harmadban végzett. Jövőre cél a dobogóra való feljutás. Testvére, Sallai Petra háziversenyen mutatkozott be a DSI-nél,

Tóth Győző

ugyanis szeptemberben kezdett el úszni. Eddig két bronz
és egy arany érmet sikerült szereznie.

halálának 10.
évfordulójára.

Az „úszópalánták” szülei

A gyászoló család

Nagyító alatt
2010. szeptember 7-én (kedden) 15 órai kezdéssel tartja
őszi első összejövetelét a Keresztrejtvényfejtők Klubja a
dr. Papp József Városi Könyvtárban.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

A dobogó legfelső fokán: Tóth Boglárka

Labdarúgás
Véget ért a 2009-2010-es labdarúgószezon, befejeződtek a versengések minden korosztályban. Eldőlt,
hogy mely csapatok állhatnak a dobogóra. Örömmel értesíthetek mindenkit, hogy a hét labdarúgó csapatunk közül négy BAJNOKI CÍMET
szerezve állhatott a dobogó legfelső fokára! Óvodás, gyerek, ifjúsági, illetve felnőtt csapatunk tagjainak is aranyérmet akaszthattak a
nyakába. Ezúton is köszönjük a labdarúgók sportemberhez méltó hozzáállást, a szakmai munkát irányító
edzők fáradthatatlanságát, szurkolóink bíztatását, szponzoraink önzetlenségét és a Polgármesteri Hivatal eltökéltségét,
hogy ebben az anyagias
világban nemcsak beszédtéma a labdarúgáson keresztül a sport, hanem több mint száz gyerek életformája is.
Aktuális híreink közé
tartozik a labdarúgópálya építése. Július hó-

napban elkezdődnek a munkálatok a
Szabadidő Parkban. A régi focipályából megmaradt területet pedig folyamatosan karbantarjuk, mert az edzéseket a szűkös körülmények ellenére
itt fogjuk megtartani.
Az őszi szezonban ismét csak idegenben láthatnak minket a szurkolóink, így az összes hazai mérkőzésre
tavasszal kerül sor.
Támogatói kört szervezünk, elképzeléseink szerint a kör tagjai havi
2500 Ft-tal segítenék az egyesület
működését. Erről bővebb informáci-

ót Szűcs Lajostól kaphatnak.
Agusztusban indulnak az új bajnokságok. A felkészülés már hamarabb elkezdődik, így egyre többször
láthatják csapatainkat izzadni a pályán, az utcán és a gát oldalában.
Igyekszünk megfelelni az egyel magasabb osztályban ránk váró kihívásoknak.
Különböző korosztályoknak toborzókat szervezünk. Ezúton is kérem a
szülőket, hogy irányítsák hozzánk a
sportolni vágyó gyerekeket. A 2004-es
születésű gyerekek már elkezdhetik a
labdarúgást, ezzel kapcsolatban Panni óvó néninél
(Kerekesné Kovács Anna)
kaphatnak útbaigazítást,
de kortól függetlenül várjuk a gyerekek jelentkezését. Bármilyen labdarúgással kapcsolatos kérdéssel fordulhatnak Szűcs Lajoshoz a +36 30 3634 165
telefonszámon.
Végül, de nem utolsó sorban jó pihenést kívánunk
a nyárra!

Múzeumok Napja
Tiszacsegén 2010. június 26-án a Tüzelős-ól Múzeum, a
Zsellérház és a Lévai Iskola kapta a főszerepet.
A Múzeumok Éjszakáját országszerte június 19-én tartják.
Franciaországban rendezték meg először 1999-ben, Szent
Iván éjszakáján. A mintát követve Magyarországon 2003 óta
szervezi meg az Oktatási és Kulturális Minisztérium.
Ez a különleges esemény ihlette rendezvényünket, melyet egy alkalmasabb időponttal és kora délutáni kezdettel párosítva igyekeztünk kedvezőbbé, látogathatóbbá tenni. A kulturális programok sorához kapcsolódóan a hagyományőrzés mellett ismét elsődleges szempont volt a múlt
idézése, a régi világ mindennapjainak felelevenítése, a szokások bemutatása.
A program a Tüzelős-ól Múzeumban kezdődött, ahol a
különböző témákban összeállított tárlatok (mosás, vasalás,
szövés, fonás eszközei) között szerepelt a nagy érdeklődésre
számot tartó régi gyermekjátékok kiállítása is. A mai gyerekek is megismerhették a négyökrös szekeret, a rongybabát,
a csutkababát, a bodzafa puskát, a fűzfa sípot és még sok,
számukra ismeretlen érdekességet. Az esős időjárás sajnos
nem tette lehetővé, hogy minden játékot kipróbálhassanak,
elkészíthessenek, akik azonban ennek ellenére is velünk tartottak, láthatóan jól érezték magukat. Hallhattunk a múzeumok kialakulásáról, jellemzőiről, miközben a múlt ízeinek

jegyében készült bodagot, csőrögét, görhét, kemencében
sült pogácsát, lángost kóstolhattunk, fogyaszthattunk. A
délutánt a Délibáb Citerazenekar műsora tette még színesebbé.
A múzeumi kalandtúra következő pontja a Zsellérház
volt, mely a 19. századi ágasfás, szelemenes épületek világát ismertette a látogatókkal. Utolsó állomásként a nap végén a Lévai Iskolába érkeztünk, ahol az Iskolatörténeti Kiállítás gondosan összegyűjtött anyaga mellett egy, a Szeli
Zoltánné vezette helytörténeti csoport tagjai által készített
filmet is megtekinthettük, továbbá Simon Albert és alkalmi társulata úttörődalokat adott elő.
Köszönetet mondunk Tiszacsege Város Önkormányzatának, a „Tiszacsege Ifjúságáért” Alapítványnak, az Erdészetnek, a Nagév Kft.-nek, a Nyugdíjas Klub tagjainak, a Városőrségnek, a dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon dolgozóinak, Jónás Sándornak, Nagy Miklósnak,
Németh Józsefnek, Kónya Mihálynénak, Dr. Kővágóné Katona Anikónak, Falucskai Józsefnének, Erdei Jánosnénak,
Ferge Gábornénak, Fekete Pálnénak, Kun Istvánnénak, Füzesi Gábornénak, Simon Józsefnének, Márton Sándornak,
Mag Miklósnénak, Szeli Zoltánnak, Víghné Nagy Erikának
és valamennyi támogatónak, segítőnek.
Sz.B.

