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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.

Polgármesteri Hivatal

Tájékoztatás

Meghívó
2010. augusztus 27-én ünnepélyes 
keretek között kerül sor az új óVoDa 

ÉS bÖlCSŐDE átadására.
A nap programja:

1000-tól Protokolláris ünnepség
1400-1630 Nyitott program

bóbita Együttes koncertje
Háttérprogramként: ugrálóvár, óriás-

csúszda, felfújható akadálypálya, vala-
mint az épület bemutatása.

A délutáni ingyenes programra szere-
tettel várjuk a gyermekeket, szülőket 

és minden kedves érdeklődőt!

Tiszacsege Város Önkormányzata

A Tisza-tó híres madárvilágát bárki meg-
ismerheti ennek a programnak a ke-
retében. Az első napi madarászat csó-
nakból és madármegfigyelő tornyok-
ról alkonyatban a Poroszlói-medencé-
ben jó kis bevezető lehet, de a máso-
dik nap után már sokkal többet tudha-
tunk meg a Valki-medence madárvilágá-
ról. Kikötést követően autóval indulás az 
Egyek - Pusztakócsi Mocsarakhoz vagy 
Tiszacsege környékére, s ott a daruvo-
nulást figyelhetjük meg szeptember 20. 
után, alkonyatkor.

További információt a 
www.turakozpont.hu honlapon 

találhatnak.

Tisza-tavi madárleső
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TÁJÉKOZTATÓ TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÜLÉSEIRŐL

1. 2010. június 28.
Az önkormányzat módosította a költség-

vetésről szóló 1/2010. (II. 11.) rendeletét ez 
évben első alkalommal. A módosítást el-
sősorban a központi költségvetésből érke-
ző pótelőirányzatok rendezései tették szük-
ségessé (átvett pénzeszközök, pályázati tá-
mogatások és az állami támogatások). Az 
eredeti költségvetésben nem szereplő álla-
mi támogatások összege 12. 228 ezer Ft (pl. 
könyvtári érdekeltségnövelő támogatás, la-
kossági közműfejlesztés támogatása, nyári 
szociális gyermekétkeztetés stb.)

A legnagyobb tétele a rendeletmódosí-
tásnak a Fekete István Általános Iskola kül-
ső hőszigetelésének és nyílászáró cseréjére 
vonatkozó KEOP-os pályázat. A rendeletmó-
dosítással a költségvetés kiadási és bevéte-
li főösszege 2 milliárd forint fölé emelkedett 
(2.010.896 ezer Ft.)

Ezen az ülésen döntött arról a képviselő-
testület, hogy a Tiszacsegei ÁMK Fekete Ist-
ván Általános Iskolája 4 épületének komp-
lex energetikai korszerűsítése megnevezé-
sű projekt keretében Tiszacsege Város Ön-
kormányzata pályázatot nyújtson be. 

A tervezett beruházás teljes beruházási 
költsége 91.461.962 Ft. Támogatásként igé-
nyelt összeg: 68.596.449 Ft. 

Támogatási igény benyújtásáról határoz-
tak a vis maior tartalék terhére az Iskola utca 
pályaszerkezetének megrongálódása miatt.

2. 2010. július 07.
A Képviselő-testület elfogadta a 2010. 

II. félévi munkatervét, természetesen 
figyelembevéve, hogy az önkormányzati 
választások megtartására 2010. október 03. 
napján kerül sor. Két jelentősebb beszámo-
lót fogadott el a testület, egyik a Polgármes-
teri Hivatal 2009. évi munkájáról, a másik a 
Tiszacsegei Kommunális Szolgáltató Szer-
vezet elmúlt évi munkájáról szólt. 

Szeretném, hogy a lakosság több infor-
mációval rendelkezzen a hivatal munkájá-
ról, ezért bővebben ismertetném az itt fo-
lyó munkát. 

Tiszacsege Város Polgármesteri Hivatalá-
nak szervezeti egységei az alábbiak:
1.) Titkárság
2.) Gyámhivatal és Szociális Iroda
3.) Okmányiroda
4.) Műszaki és Településfejlesztési Iroda
5.) Költségvetési és Pénzügyi Iroda

Feladata a hivatalnak a képviselő-testü-
let munkájának segítése, az előkészítés és a 
döntések végrehajtása. Az ülésekről szósze-
rinti jegyzőkönyv készül. Az elmúlt időszak-
ban nőtt a rendkívüli ülések száma, elsősor-
ban a pályázatokkal kapcsolatos feladatok 
miatt. Ettől függetlenül ez nem követendő 
tendencia, a tervezhetőség szerint az ülések 

számának csökkentésére van szükség.
2009. évben képviselő-testületi ülések 

jegyzőkönyvvezetésére 25 alkalommal ke-
rült sor. 

A testületi ülések hanganyaga 2009 év-
ben összesen: 

2759 perc (átszámítva 45 óra 59 perc, 
amely 30 db 90 perces és 1 db 60 perces 
hangkazettának megfelelő hanganyag) 
volt, melyet szó szerint kellett rögzíteni a 
jegyzőkönyvben, így a teljesen felszerelt 
jegyzőkönyv oldalszáma előterjesztések 
nélkül 1256 oldal terjedelmet tett ki. Képvi-
selő-testület által hozott határozatok száma 
255 db, melyről határozat kivonatot kell ké-
szíteni és megküldeni az érintettek számára.
Rendeletek száma: 25 db volt.

A Hivatalban a köztisztviselők és közal-
kalmazottak munkaügyi anyagainak keze-
lése mellett a közcélú és közhasznú dolgo-
zókkal kapcsolatos munkaügyi feladatokat 
is ellátják.

Közhasznú, közcélú foglalkoztatás kere-
tében végzett munkák:

- Polgármesteri Hivatal takarítói feladatok 
ellátása
- Polgármesteri Hivatal portai feladatok
- Polgármesteri Hivatal kézbesítői felada-
tok ellátása
- Rendőrségen adminisztratív munkák 
végzése
- ÁMK-ban adminisztratív és egyéb (por-
tás, takarító) feladatok elvégzése
- Bölcsőde takarítói feladatok ellátása
- Kommunális tevékenységek
- Parkgondozás, virágosítás
- Karbantartói munkák (festés, mázolás, 
kőműves munkák)
- Kommunális Szolgáltató Szervezetnél 
vízdíjbeszedők helyettesítése
- Gyógyfürdőben pénztárosi feladatok el-
látása. Takarítás, Úszómester, Kemping ta-
karítás, gondnoki feladatok ellátása.
Tiszacsege Város Önkormányzatánál 

2009. évben összesen 225 fő közcélú foglal-
koztatására került sor.
A közhasznú foglalkoztatással kapcsolatos 
pályázatot a Balmazújvárosi Kistérség nyúj-
totta be, Tiszacsegét érintően 23 fő foglal-
koztatására került sor 2008. december 15-
től 2009. március 31-ig.

A munkáltató Balmazújvárosi Városgaz-
dálkodási Kht. volt, de a munkaügyi fel-
adatok ellátására itt került sor (adatfelvé-
tellel kapcsolatos feladatok itt történtek, a  
szabadságnyilvántartás vezetése, a jelenlé-
ti ívek és munkanapló vezetésének  ellen-
őrzése ). 2009. évben május 01. napjától ok-
tóber 31. napjáig „Vasúttisztasági közmun-
kaprogram” került lebonyolításra, melyben 
Tiszacsegéről 10 fő vett részt. A munkaügyi 

feladatokban a kapcsolattartást végezte.
A Hivatalban indult ügyek száma növe-

kedett, a  2009. évben iktatott ügyiratok szá-
ma: 14.004 db.

A Gyámhivatal Tiszacsege illetékessé-
gi területtel látja el feladatát, a Polgármes-
teri Hivatal belső szervezeti egységeként az 
Észak-alföldi Regionális Államigazgatási Hi-
vatal Szociális és Gyámhivatalának szakmai 
irányítása és felügyelete mellett.  A gyám-
hivatal feladat-, és hatáskörét a gyermek-
védelmi és gyámügyi feladat-, és hatáskö-
rök ellátásáról, a gyámhatóság szervezeté-
ről és illetékességéről szóló 331/2006. ( XII. 
23. ) Kormányrendelet, valamint gyermekek 
védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. tv. határozza meg. 

A szociális ügyek intézését 3 fő látja el. 
A szociális igazgatási tevékenység során 
a 2009. évben a pénzbeli és természetbe-
ni szociális ellátással kapcsolatos ügyirat-
ok száma: 5.827, ebből alapszámon: 2.107, 
alszámon iktatott: 3.720 ügyirat volt. Az Ok-
mányiroda mellett ez az iroda fogadja a leg-
több ügyfelet. Az iroda feladatkörébe tarto-
zik az anyakönyvi és állampolgársági ügyek 
intézése is. 2009 évben ünnepélyes házas-
ságkötés 16 esetben történt. Helyben tör-
tént haláleset anyakönyvezésére 37 eset-
ben került sor.

Az Okmányirodában valószínűleg a tele-
pülés szinte valamennyi lakosa megfordul 
például személyi igazolványt, lakcímkár-
tyát, útlevelet vagy vezetői engedélyt, illet-
ve vállalkozói igazolványt érintő ügyek inté-
zése céljából. 

Tiszacsege és Újszentmargita közigazga-
tási területén a Településfejlesztési és Mű-
szaki Iroda látja el az építéshatósági felada-
tokat. Fő feladat az építési, bontási, haszná-
latbavételi engedélyek kiadása, szakható-
ságként közreműködés. Ebben az irodában 
történik a rendezési terv módosítások elő-
készítése, a beruházások és felújítások elő-
készítése, figyelemmel kísérése és koordiná-
lása. A Költségvetési és Pénzügyi Iroda végzi 
a gazdálkodással, költségvetéssel kapcsola-
tosan jogszabályban meghatározott sokré-
tű feladatokat. Az iroda az intézményátszer-
vezések következtében átvette valamennyi 
önkormányzati fenntartású intézmény gaz-
dálkodási feladatait. Az iroda dolgozóinak 
létszáma az adóügyi feladatokat ellátó dol-
gozókkal együtt jelenleg 9 fő.

Összességében a Polgármesteri Hivatal 
által ellátandó feladatok sokrétűek, újabb 
és újabb hatásköröket telepítenek a jegy-
zőkhöz a különböző jogszabályok ahhoz 
sem a személyi, sem az anyagi feltételeket 
nem hozzárendelve. 

Dr. Vámosi Margit  aljegyző
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Csegei Napok 2010
A Csegei Napok programsorozat im-

máron tizennyolcadik alkalommal várta 
a tiszacsegeieket és az ide érkező turis-
tákat, érdeklődőket. A város legnagyobb 
volumenű rendezvényeként idén is há-
rom napot ölelt fel.

Az első napon, augusztus 6-án az el-
származottak és az 1959/60-as tanévben 
végzettek találkozója volt a Művelődési 
Otthonban. A megjelenteknek műsorral 
készült a Fekete István Általános Iskola 
Szabóné Bocskai Gabriella vezette cso-
portja, Simon Dávid, Simon Linda, a Dé-
libáb Citerazenekar, az Őszirózsa Nép-
dalkör és a Tiszacsegei Nyugdíjas Tűzol-
tó Dalárda. A fellépőkön túl megtekint-
hették a Kapus Istvánné szőtteseiből, 
Losonczi Jánosné csipkegyűjteményé-
ből, Zsólyominé Gyenes Anikó festmé-
nyeiből, Bodogán István fafaragó népi 
iparművész alkotásaiból, Bucsai Péter 
origamis munkáiból, Hopka József ko-
vácsmester munkadarabjaiból és Már-
ton Sándor bőrből készített tárgyaiból 
álló kiállítást. Délután, a Thermál Stran-
don szépségversennyel folytatódott a 
program, miközben táncolt a tiszacsegei 
Majorette Csoport, a Controll Dance és 
Kormos Réka énekelt. A zsűrinek 12 ver-
senyző közül kellett kiválasztania a há-
rom legszebbet. Az első helyezett Tóth 
Anita (Nagyvárad), a második Kormos 
Réka (Tiszacsege), a harmadik Szűcs Ani-
ta (Tiszacsege) lett, a közönségdíjat pe-
dig Vadász Anita (Tiszacsege) kapta. A 
nap folyamán arcfestés, valamint egész-
ség- és szépségsarok állt a vendégek 
rendelkezésére a Vöröskereszt jóvoltá-
ból. 19 órától a Cantare Kórus által ren-
dezett hangversenyen vehettünk részt 
a Katolikus Templomban. A rossz időjá-
rás miatt a Karthago együttes a pénte-
ki időpont helyett augusztus 9-én, hét-
főn koncertezett.  

A második nap, augusztus 7-e a fel-
nőttek horgászversenyével és főzőver-
sennyel indult a Thermál Strandon. Az 
eredményhirdetésre várva játszóház-
ban, arcfestéssel, illetve fürdőzéssel tölt-
hettük az időt.

Délután 14 órától Tiszacsege és kör-
nyéke kulturális csoportok bemutatko-
zása következett. Láthattuk: a debrece-
ni Valcer Táncstúdió Gyémánt Majorette 
Csoportját, a tiszacsegei Majorette Cso-
portot, a Controll Dance-t, a Tiszacsegei 
Hagyományőrző Néptánc Egyesüle-
tet, az Egyeki Ifjú Roma Tánccsoportot, 
az Őszirózsa Népdalkört, a Tiszacsegei 
Nyugdíjas Tűzoltó Dalárdát, a tiszacsegei 
Délibáb Citerazenekart, a Patás Pajtás 
Lovas Udvar és Néptánccsoportot és a 
Margitai Borisszákat. Később a Patás Paj-
tás Lovas Udvar lovas bemutatója, Street 
Fighter Show (Tisza-part), Sp, Stereo 2.0, 
UFO és az Irigy Hónaljmirigy koncertje 
szórakoztatta a közönséget. 

Az utolsó napon, augusztus 8-án az 
ifjú horgászok is összemérhették tudá-
sukat. A felnőttekkel együtt 67-en 535 
db halat fogtak ki, 136 kg mennyiség-
ben. A legnagyobb kifogott hal 9,3 kg-
os volt, az egy horgász által kifogott leg-

Gyermek horgászverseny:
I. Simon Ákos, II. Kovács János, 

III. Hegedűs Soma

Felnőtt horgászverseny:
I. Csikós Ferenc, II. Balázs Csaba, 

III. Vadász Krisztián

Főzőverseny: I. Vadász András, 
II. Remenyik Imre, III. Majláth Zoltán

Különdíj: Lakatos Gabriella

több hal 103 db (Simon Ákos fogta). A 
Tüzelős-ól Múzeumban Hopka József 
kovácsmester a patkolás ősi mestersé-
gét ismertette. Népi játékok kiállítása és 
készítése, kemencés finomságok készí-
tése és kóstolása az ünnepi kavalkádnak 
még családiasabb és közvetlenebb han-
gulatot kölcsönzött. 

A helyi motorosok bemutatóját, ver-
senyét a strandolók izgalommal figyel-
ték. A lassúsági versenyszámban Hajdú 
Balázs bizonyult a legjobbnak, az ügyes-
ségi sorversenyt és a „vízpakolást” Kapus 
Lajos nyerte. A rendezvényt az Egyeki 
Tűzoltóság bemutatója zárta.

Csegei Napok szponzorai vol-
tak: Tiszacsege Város Önkormányza-
ta, Tiszacsege Város Kultúrájáért Alapít-
vány, NAGÉV Kft., Tiszacsegei Általános 
Művelődési Központ tagintézményei, 
Fürdő dolgozói, Tiszamenti Települé-
sek Területfejlesztési Társulása, HHT Kft., 
Tiszamenti Cigányokért Kulturális és Tá-
mogató Egyesület, Polgári Takarékszö-
vetkezet, OTP Bank Nyrt., Tiszacsege Fej-
lődéséért Alapítvány, Tiszacsegei Nyug-
díjas Klub, 100+ csoki Kft., Tisza Ép-Ker 
Bt., Nagyszög Kft., Tiszacsege Vadásztár-
saság, Tiszacsege Mezőgazdasági Keres-
kedelmi Szolgáltató Kft., T. Farm Kkt., SA 
Autósbolt (Sallai Szabolcs), Jónás Sán-
dor, Nagy Miklós, Kobza Miklósné, Né-
meth József, Oláh Mihály, Jónás Simon 
Melinda, Baksi József, Budai Imre, Si-
mon Albert, Tóth Dénes, Ábrahám Csa-
ba, Zsólyominé Gyenes Anikó, Jamriska 
Imréné, Szép Antal, Hajdú Ferenc. A ren-
dezvények biztosításában a Tiszacsegei 
Városőrség vállalt nagy szerepet, továb-
bá segítségükre volt Hortobágy és Bal-
mazújváros Polgárőrsége 5-5 fővel. 

Sz. B.

Koller Orsolya (arcfestő) és Micskei Lea
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Segítő kezek- Annáért
Kedves Gyerekek , kedves Felnőttek!

Ezúton szeretnénk megköszönni mind-
azoknak a segítségét , akik már évek óta 
kislányunk, Anna gyógykezelésének  tá-
mogatása céljából gyűjtik a műanyag 
kupakokat. A kupakok leadásából szár-
mazó pénzösszeget Anna terápiás fog-
lalkozásainak finanszírozására fordítjuk.

Köszönettel: Uzonyi Péter és családja

Tiszacsege Város Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete pályázatot ír 
ki 1 db költségalapon meghatározott 
lakbérű bérlakás bérbeadására.

A bérlakás címe: 
4066, Tiszacsege Csurgó u. 38/5.

A lakás alapterülete: 60 m2, 

A lakás komfortfokozata: 
összkomfortos

A fizetendő lakbér mértéke: 
420 Ft/m2/hó

A pályázat benyújtásának határideje: 
2010. szeptember 1.

A pályázatot írásban – az erre a cél-
ra szolgáló nyomtatványon a szüksé-
ges mellékleteket csatolva – kell be-
nyújtani zárt, megcímzetlen, feladót 

és más jelet nem tartalmazó boríték-
ban Tiszacsege Város Önkormányzatá-
nak polgármesteréhez.

A pályázat benyújtására szolgáló 
kérelem, nyomtatvány Tiszacsege Vá-
ros Polgármesteri Hivatalának 5. sz. 
Műszaki irodájában igényelhető. A 
pályázat csak abban az esetben érvé-
nyes, ha azt a megfelelő formanyom-
tatványon nyújtják be. 

A nyertes pályázat sorszáma a Pol-
gármesteri Hivatal hirdetőtábláján 5 
napra kifüggesztésre kerül. A bérleti 
szerződés megkötése a Képviselő-tes-
tület bérlő kijelöléséről szóló döntését 
követő 30 napon belül történik.

Jónás Sándor polgármester

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Felhívjuk a Tisztelt lakosság figyelmét 
a Tiszacsege Város Önkormányzat Kép-
viselő-testületének a település köztisz-
taságáról szóló 17/2007. (XI.01.) KT. szá-
mú rendeletében foglaltak betartására! 
A rendelet 6.§-a kimondja:

Az ingatlan tulajdonosa a növény-
zet 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 (ka-
szálás, fűnyírás);

b) Az ingatlanáról a járda és a közút fölé 

nyúló ágak lenyeséséről, metszéséről;
c) Az ingatlana előtt a közútig terjedő 

szakaszon található bokrok és fák met-
széséről, oly módon, hogy az érintett út-
szakasz alkalmas legyen a biztonságos 
közlekedésre.

Amennyiben a felhívásnak nem tesz-
nek eleget, úgy Tiszacsege Város Önkor-
mányzat a 17/2007. (XI. 01.) KT. számú 
rendelet 12.§. alapján szabálysértési el-
járást kezdeményezhet, melynek kere-
tén belül 30.000 Ft-ig terjedő pénzbír-
ság megfizetésére kötelezhet.
Kérjük a fentiek szíves tudomásul vételét. 

Polgármesteri Hivatal

FElHÍVÁS!

Jónás János rendőr 

törzsőrmester 

körzeti megbízott foga-

dóórát tart a TISZACSEGEI 

RENDŐRŐRSÖN 

minden páros héten, 

szerdán 14 órától 16 óráig.

Tel.: 52/ 373-029

RENDŐRSÉGI 
KÖZLEMÉNY

Július 15-én, csütörtökön jutalomkiránduláson vett részt a 
6.c osztály, melyet az osztályok közötti verseny első helyezésé-
ért kaptunk.

Úti célunk a Nyíregyházi Állatpark volt. Csodálatos élmények-
kel gazdagodtunk. Felújított, állatbarát parkban barangoltunk. 
Láthattunk: sörényes juhokat, páviánokat, rénszarvasokat, kar-
mos majmocskákat és felejthetetlen élményként felfedeztük a 
Zöld piramisban a különféle cápafajokat.

Úgy gondolom, bátran kijelenthetem társaim nevében is, 
hogy érdemes volt ezekért az élményekért egész évben dolgoz-
nunk. Köszönjük osztályfőnökünknek, hogy ezt a létesítményt 
választotta, s ötlete által megtekinthettük az egyik legkorsze-
rűbb állatparkot.

Erdős Antal 6.c osztályos tanuló

Kirándulás Nyíregyházán
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2010. július 26-án azzal a céllal indul-
tunk útnak, hogy a Bükk hegység szívé-
ben, Szilvásváradon csendes, barátsá-
gos környezetben, osztálytáborban pi-
henjünk, és tartalmas programok, túrák 
keretében együtt, közösen töltsünk el 
egy hetet. 

Egerben- miközben várakoztunk a 
szilvásváradi vonatra – a Bazilikában az 
ország jelenleg működő legnagyobb 
orgonájának hangját csodálhattuk meg 
orgonabemutató keretében.

Szilvásváradon őstörténeti, - helytör-
téneti, - néprajzi, – az emberi evolúció 
folyamatát panoptikumszerűen szem-
léltető kiállításokat tekintettünk meg.

Erdei kisvasúttal kirándultunk a 
Szalajka-völgybe, túráztunk a Millen-
niumi Tanösvényen, gyönyörködtünk 
a kilátóból az elénk táruló festői vidék-
ben, a lenyűgöző látványban.

A Kalandparkban a 6 méter magas-
ságban épített Kalanderdő és Balance 
pályákat lányok, fiúk egyaránt teljesí-
tették úgy, hogy közben  komoly fizikai 
erőt igénylő tevékenységeket hajtottak 
végre. Drótköteleken, rönkökön, kötél-
hurkokon jutottak át egyik fáról a má-
sikra, tanúbizonyságot téve ügyessé-
gükről, egyensúlyérzékük fejlettségé-
ről, kitartásukról, bátorságukról.

Ugráltunk 4 asztalos bungee tram-
bulinon, több alkalommal is birtokunk-
ba vettük Magyarország egyedüli egy-
csöves bobpályáját, ahol tarajos csö-
vön suhantunk a bobbal a kanyargós, 

ugratókkal ellátott igen meredek pá-
lyaszakaszon. Meglátogattuk a lipicai 
törzsménistállót, a Kocsimúzeumot, a 
lovastörténeti kiállítást, felkerestük Eu-
rópa legnagyobb méretű klasszicista stí-
lusban épült református körtemplomát.

A gazdag programot kiegészítet-
te a Hócza Vendégház kínálata: ping-
pongozás, biliárdozás, asztalifoci, 
konditerem. 

Karaoke, „házi mozi”, játékos vetélke-
dők, éjszakákba nyúló esti beszélgeté-
sek, Huszák Dóri köszöntése születés-
napja alkalmából, és hosszan sorolhat-
nám azokat az együtt megélt perceket, 
órákat és napokat, amelyek reményeim 
szerint mindannyiunk számára felejthe-
tetlenné tették ezt a tábort.

A programok megvalósítását segítet-
ték: Bana Józsefné és családja, Szalontai 
Zsuzsanna, Kiss Jánosné. A csomagja-
inkat Hegedűs Zoltán és Kövér Tamás 
szállították. A kényelmes utazásunkat 
Kormos József biztosította a Hajdú Vo-
lán „rásegítő járatával”.
Az osztályom nevében köszönöm segí-
tő közreműködésüket.

Mi – „a tábori személyzet” – úgy gon-
doljuk, a táborozók nagyon jól érezték 
magukat, és sikerült számukra emléke-
zetessé, élményekben gazdaggá vará-
zsolni 2010 júliusának utolsó hetét. 
Remélem, jól gondoljuk!

Hajdú Róza osztályfőnök

Szilvásváradon nyaraltunk

Hagyományainkhoz híven november 
végén a fogápolásé és az egészséges élet-
módé volt a főszerep a tiszacsegei Fekete 
István Általános Iskolában. Felső tagoza-
ton minden osztály egy háromfős csapat-
tal képviselte magát a versenyen. Tanuló-
ink változatos feladatokat oldottak meg 
a Kiss László által szervezett vetélkedő-
kön. Fogmosásra buzdító plakáttól a ke-
resztrejtvényen és totón át a közmondás-
okig és versírásig sokféle módon mérhet-
ték össze tudásukat tanulóink.
A verseny eredménye:   5-6. osztály                                        
1. 6.c „ Fogak” csapata / Erdős Ádám, Kiss 
Tímea, Vadász Nikoletta /
2. 6.b „ Egészséges életmód” csapata
3. 5.b „ Egészség” csapata
7-8. osztály
1. 8.c  „ Szuvasok” csapata / Kormos Csa-
ba, Ujj Bence, Virág Luca/
2. 7.c  „ Bölcsesség fogak” csapata
3. 8.b  „ Idegek” csapata

Iskolánkban széleskörű és alapos fel-
világosító munka folyik minden jelentős 
betegség és károsító anyag (kábítósze-
rek, dohány, alkohol stb.) egészséget ká-
rosító hatásáról. December 1. az AIDS vi-
lágnapja. A betegségről és annak terjedé-
séről tájékoztatót készített Gadóczi Mari-
ann, amelyet osztályfőnöki órákon ismer-
tettek pedagógusaink. Ezután minden di-
ákunk megválaszolhatta az AIDS-el kap-
csolatos kérdőívet.

A „Zöld szemüveg” nevű természet- és 
környezetvédelmi munka ebben a tanév-
ben is zajlik iskolánkban Kiss László ve-
zetésével. Tíz feladatot kell a tanév során 
minden felső tagozatos osztálynak meg-
oldania. Eddig madáretetőket készítettek 
tanulóink, melyeket a hidegebb idő bekö-
szönte után kihelyeznek az iskola fáira, és 
rendszeresen etetik az itt telelő énekes-
madarakat. Második feladatként erdeink 
cserjéinek és fáinak terméseiből készült 
ételek receptjeit és a növények legfon-
tosabb jellemzőinek ismertetését készí-
tették el diákjaink. Műanyag kupakok és 
alumínium dobozok rendszeres gyűjtésé-
vel beteg gyermekeken segítünk. A gyűj-
tőmunkákat Bodogán István és Kiss Lász-
ló koordinálja. 

A természet- és környezetvédelmi fel-
adatokkal az ismeretek megszerzése mel-
lett környezettudatos magatartást tö-
rekszünk kialakítani. Reményeink szerint 
nemcsak „zöldebb” szemmel nézünk, ha-
nem látunk is.

Kiss László

Egészség- és környe-
zetvédelem
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Aki a nagyvalkói csobogó 
vizét itta, visszavágyik oda...

Közérdekű információk az iskolából
Tisztelt Szülők!

A tankönyvosztás 
2010. augusztus 27-én (pén-

tek) 800-1700 óráig, 
augusztus 28-án (szombat) 

800-1200 óráig lesz az emeletes 
iskola tornatermében. 

Akinek nincs leadott, érvényes, 
kedvezményre jogosító igazolá-
sa, (gyermekvédelmi, tartós be-

2010. július 06. - 10-ig a 6. c osztály 
Pácinban kirándult. Füzesi Gabriella osz-
tályfőnök vezetésével 11-en indultunk el 
a táborba. 

Kedd délben foglaltuk el a Karcsa-tó 
melletti szállást, majd szétnéztünk Pácin 
szép falujában. Késő délután megmár-
tóztunk a tóban.

Szerda reggel sajnos esőre ébred-
tünk, de délután így is ellátogattunk a 
pácini Mágochy várkastélyba. Csütörtö-
kön hamarabb megreggeliztünk, hogy 
elérjük a sárospataki buszt. A városban 
megnéztük a várkiállítást és a Vörös tor-
nyot, ezután strandoltunk, majd vissza-
buszoztunk a táborba. Pénteken lovas 
szekérrel kilátogattunk a nagykövesdi 
várromokhoz. Délután pedig elmentünk 
csónakázni a Karcsa-tóra.

A táborozás alatt sok érdekes és szí-
nes programon vettünk részt, nagyon 
jól éreztük magunkat. Köszönjük, hogy 
Gabica néni megszervezte, és lebonyo-
lította a kirándulást.

Kiss Tímea 6.c osztályos tanuló

A pácini kirándulás

teg stb.) legyen szíves pótolni!

Tanévnyitó ünnepély: 
2010. szeptember 01. 800 óra. 

A gyerekek 11 órakor mehetnek 
haza. Ezen a napon menza és 
napközis ellátás nincs, aki a tan-
év során menzát, vagy napközit 
igényel, az osztályfőnökénél je-
lezze!

Tóth Imre igazgató

Mágochy várkastély

Vártúra után...

...édes a pihenés

Az a megtiszteltetés érte a Patás Pajtás 
Lovas Udvar és Néptánccsoportot, hogy 
a Kárpátok nyugati, lankás, lejtős oldalán 
található piciny kisfalucskától meghívást 
kapott a Nagyvalkói Napokra. Nagy izga-
lommal készültünk, mert „ külföldön” még 
sohasem léptünk fel. 

Végre eljött július 16-a, péntek és el-
indultunk a külhonba megtekinteni egy 
szelet Magyarországot. A busz szebbnél 
szebb tájakon keresztül vitt minket. A he-
gyek, dombok, völgyek és hatalmas feny-
ves erdők fenséges látványa tárult elénk. 
Megálltunk pihenni a Király-hágónál, ami 
leírhatatlanul gyönyörű volt. Ezután meg-
érkeztünk Nagyvalkóra, ahol olyan nagy 
szeretettel fogadtak bennünket, mintha 
időtlen idők óta ismernénk egymást. Csa-
ládoknál voltunk elszállásolva, melynek 
köszönhetően még közelebb kerültünk 
egymáshoz. Nagy volt a sürgés forgás, az 
asszonyok kürtöskalácsot és hólabdát sü-
töttek. Délután csoportunk átadta a helyi-
eknek készített kis ajándékát, majd eléne-
keltük a székely himnuszt, amit a jelenlé-
vők is énekeltek velünk. Nagyon megha-
tó volt, mindenki a könnyeivel küzdött. 
Az egyik szervező felkérésére a rendez-
vény kezdetéig magyar csárdással szóra-
koztattuk a közönséget. Ki mezítláb, ki pa-
pucsban ropta a táncot. Este 18 órakor el-
kezdődött a bográcsozás. Mi hortobá-
gyi slambucot készítettünk, aminek igen 
nagy sikere volt. Egész este szólt a nép-
zene és a nótaszó. Másnap 10 órától kez-
dődtek a programok. Volt nagyvalkói var-
rottas kiállítás, kalotaszegi fényképkiállí-

tás, papírkancsó festés, kollázs magvak-
ból, íjászbemutató, rönkfűrészelő és fa-
aprító verseny, kürtöskalács és hólabda-
sütés, csodálatos népviseleti bemutató és 
bábszínház a kicsiknek. Elhangoztak ro-
mán és magyar népdalok és kezdetét vet-
te a néptánc. Mindannyian nagy lelkese-
déssel fogadtuk és tapsoltuk egymás elő-
adását. Este a táncházban sokat tanulhat-
tunk egymástól. 

Vasárnap templomlátogatással és is-
tentisztelettel kezdtük a napot. Mise után 
megtekinthettük a 100 éves kovácsoltvas 
óraszerkezetet és a harangokat. Este kü-
lönböző sportvetélkedők kezdődtek, ami-
ken sajnos már nem vettünk részt. Könnyes 
szemmel búcsúztunk és indultunk haza. 
Hálával gondolunk a nagyvalkói negyven 
fős kiscsoportra, akik lehetővé tették szá-
munkra ezt a csodálatos élményt.

 Köszönjünk csoportvezetőnknek, 
Szabóné Bocskai Gabriellának, hogy sé-
rülése ellenére sem hagyott cserben ben-
nünket. 

Oláh Zsuzsa csoporttag
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Peca hírek
Az idén már 20. alkalommal rendezték meg a megyei ifjú-

sági horgásztábort, amelynek ezúttal Hortobágy adott ott-
hont. A július elején lezajlott táborozáson az elmúlt évek gya-
korlatának megfelelően csegei fiatalok is részt vehettek. A Bay 
Dániel, Simon Bertalan és Szemerszki Richárd alkotta hármas 
méltón képviselte egyesületünket és városunkat. Az 50 ezer 
forintba kerülő, 10 napos tábor költségeiből fele összeget a 
megyei szövetség, míg fejenként 10 ezer forintot egyesüle-
tünk biztosította. Így csak a fennmaradó rész hárult a szülők-
re. Természetesen a fő elfoglaltságot a horgászás jelentette, a 
Hortobágy folyón és az Ohati tavakon próbálkozhattak a re-
ménykedő „zsinóráztatók”. A szakmainak nevezhető progra-
mot horgászverseny zárta, számtalan értékes ajándékkal, ku-
pákkal, horgászfelszerelésekkel. A pecázás mellett jutott idő 
másra is. A táborozók meglátogatták a Madárkórházat, mo-
torcsónakázáson vehettek részt és az állandó, feszült kapásra 
várakozástól napszítta testüket az újvárosi strandon kényez-
tethették. E mellett házi sport és játékos vetélkedőket tartot-
tak, no és a szokásos nagyotmondó horgászbeszámolók is el-
hangoztak. Jártak a halastavi tanösvényen, a kisvasúton és a 
kézművesudvarban is ügyeskedhettek. A 10 nap elteltével él-
ményekkel és tapasztalatokkal térhettek haza. 

Külön öröm számunkra, hogy Bay Dániel kivívta az augusz-
tus végén, a Velencei-tónál megrendezésre kerülő országos 
horgásztáborban való részvétel jogát. 

Gratulálunk és sok sikert kívánnak a csegei horgásztársak!
   Korábbi lapszámban már írtam a legális horgászatról és 

az ezzel kapcsolatos ellenőrző munkáról. Örömmel tudatom 
az olvasókkal, hogy erősebbre sikerült fűzni a kapcsolatot a 
rendőrséggel és valamelyest sikerült visszaszorítani a jogta-
lan horgászatot. Konkrét eredmény, hogy egyesületünk hiva-
tásos halőrének nemrégen sikerült tetten érnie a Holt-ágon 
rabsickodó nem helyi illetőségű csoportot. Velük szemben 
rendőrségi eljárás indult. Továbbra is kérem a horgászat iránt 
érdeklődő, abban szórakozást, kikapcsolódást kereső olvasó-
kat, hogy a konfliktusok elkerülése végett tartsák be a horgá-
szati, halászati törvényből fakadó előírásokat.

Simon Albert

AuTÓbuSZ JÁRATOK INDuLÁSA (Tiszacsege - Tisza Áruház)

A Tourinform iroda ajánlata szeptem-
ber hónapban:

Vidor Fesztivál
4400 Nyíregyháza, Bessenyei tér 13.
2010. augusztus 27. - szeptember 4.

Debreceni Jazznapok
4024 Debrecen, Baltazár Dezső tér 

2010. szeptember 1.–5.
25. budapest Nemzetközi Félmaraton

1000 Budapest, Városközpont
2010. szeptember 5.

VIII. bioétel- és borfesztivál
4200 Hajdúszoboszló, Szent István park

2010. szeptember 10–12.
Szent mihály Napi Horgász- és 

Főzőverseny 
5350 Tiszafüred, Horgászcentrum Kikö-

tő- és Szabadidőpark 
2010. szeptember 25.

További programokat a www.itthon.hu 
honlapon találnak.

A Tourinform iroda ajánla-
ta szeptember hónapban

balmazújváros

balmazújváros
Vasútállomás

07:35 60 17:46 99 17:46

05:04 05:54 06:34
09:09 10:14 11:49
15:24 16:29

Debrecen 05:04 05:44 05:54
06:34 06:34 07:35
09:09 10:14 11:49

15:24 16:29 60 17:46
99 17:46

Nagyhegyes 05:54 11:49
Polgár 04:15 04:20 06:57

07:00 07:02 07:07

07:55 08:20 11:55
12:20 12:20 12:57

13:22 14:57 15:02

15:55 16:20 20:20
Tiszaújváros 04:20 08:20 12:20

12:20 16:20 20:20

Újszentmargita 04:15 04:20 05:04
05:44 05:54 06:34
06:34 06:57 07:00
07:02 07:07 07:55
08:20 09:09 10:14
11:49 11:55 12:20
12:20 12:57 13:22
14:57 15:02 15:55

16:20 20:20Újszentmargita

andornaktálya 60 07:59 99 07:59

Eger 60 07:59 99 07:59 15 15:45
Egyek, Félhalom 60 07:59 99 07:59 16:48

Egyek, Fő tér 13 04:40 06:04 60 07:59
99 07:59 09:33 10:04

11:48 14:04 15:03
15 15:45 16:48 18:04

19:55

Nagymajor 13 04:40 06:04 09:33
10:04 11:48 14:04
15:03 16:48 18:04
19:55

Salgótarján 99 07:59
Tiszacsege, 

Fürdő
06:49 07:51 08:56

09:56 10:51 15:11

16:06 16:21 16:44

18:21 19:11 19:51
Tiszacsege, Temető 08:12

Tiszafüred 60 07:59 99 07:59 15 15:45
Naponta

Iskolai előadási napokon

Szabadnapokon

Munkaszüneti napokon

Munkanapokon

Tanszünetben munkanapokon

Szabad és munkaszüneti na-
pokon

13 A hetek első iskolai előadá-
si napján

15 A hetek első iskolai előadá-
si napját megelőző munka-
szüneti napon

60 A hét utolsó munkanapja 
kivételével munkanapokon 
és szabadnapokon

99 A hét utolsó munkanapján 
és munkaszüneti napokon
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„ Fontos, hogy mindenki megtegye, amit megtehet!”
2010. június 25-én a Családsegítő Szolgálat ezzel a mottó-

val szervezett Jótékonysági estet az árvízkárosultak megse-
gítésére. Az est során a bajbajutottakért tenni akaró fiatalok, 
gyerekek léptek fel és mutattak be magas színvonalú, szívet 
melengető produkcióikat. Volt ének, hangszeres előadás, tánc, 
vers. Minden vendég megtalálta a neki tetsző műfajt.

A műsor előadásában részt vevők átérezték a segíteni aka-
rás fontosságát és szívvel-lélekkel mutatták be tehetségüket. 
Az összes fellépő által énekelt záró dal nagy  sikert aratott, a 
nézők felállva, vastapssal jutalmazták őket.

A rendezvényen szép számmal jelentek meg a szereplők 
hozzátartozói, akik jelenlétükkel és felajánlásaikkal is támo-
gatták az est célját.
Adományként ruhaneműket, tartós élelmiszert, ásványvizet, 
tisztító- és fertőtlenítő szereket, egészségügyi és tisztálkodá-
si eszközöket ajánlottak fel.

Anyagi felajánlásként 36.775.- forint gyűlt össze, amelyet 
szintén élelmiszer és tisztító szerek vásárlására fordítottunk. 
Felvettük a kapcsolatot az ónodi kríziscsoport vezetőjével, aki 
nagyon örült megkeresésünknek. Így a teljes adományt Ónod 
település árvízkárosultjai részére ajánlottuk fel. 2010. július 
6-án Tiszacsege Város Polgármesteri Hivatalának teherautóján 
elszállításra került és még aznap kiosztották.

Ezúton szeretnénk  megköszönni felajánlásaikat, amellyel 
támogatták  a rendezvény célját és ezzel lehetőséget adtak 
arra, hogy több bajbajutott családon segíthessünk.

A jótékonysági estet támogatták: Gyermekorvosi Rendelő 
dolgozói, Körzeti Orvosi Rendelő dolgozói, Dr. Papp József Vá-
rosi Könyvtár és Művelődési Otthon dolgozói, Radó Patika dol-
gozói, Tevékeny Szeretet Gondozói Szolgálat dolgozói, Védő-
női Szolgálat dolgozói és  Tiszacsege város lakossága.

A fellépők műsorral segítették a rendezvény sikerességét: 
Fekete István Általános Iskola Majorette Csoportja (Vezető: 
Kapus Istvánné), Tiszacsegei Hagyományőrző Néptánc Egye-
sület Gyermekcsoportja (Vezető: Bagdiné Elekes Katalin), Si-
mon Linda (ének), Kormos Réka (ének), Huszák Dóra (ének), 
Kapus Leona (hangszer), Péntek Adrienn (hangszer), Kis Bar-
bara (vers), Molnár Orsolya (vers), Szabó Orsolya (vers), Triznya 
Enikő (vers).
A rendezvény technikai hátterét biztosította: Simon Albert, Ifj. 
Budai Imre és Soltész Attila. 
Ezúton mondunk köszönetet valamennyi segítőnek, támoga-
tónak, felajánlónak!

Reméljük, hogy a családok olyan örömmel fogadták tele-
pülésünk támogatását, amilyen segítő szándékkal mi küldtük.

Családsegítő Szolgálat dolgozói

Augusztus elsejétől új plébáno-
sa van az egyháznak, illetve Egyek, 
Tiszacsege és Újszentmargita katoli-
kusainak. Nálunk, Tiszacsegén ezután 
is minden vasárnap délelőtt 10 órakor 
kezdődik a szentmise. 

Az augusztusi ünnepeink: - a va-
sárnapokon kívül - augusztus 15-e, 
Nagyboldogasszony ünnepe, a legna-
gyobb Mária-ünnep; augusztus 20-án 
Szent Istvánt, Magyarország első ke-
resztény királyát ünnepeljük. Neki kö-
szönheti országunk, hogy a magyar-
ság a pogány hitről áttért a keresztény 
hitre. Sajnos Imre fia, a leendő utóda 
még István életében, fiatalon, vadá-

szat közben, egy vadkan áldozata lett. 
Ezért Szent István felajánlotta országát 
a Szűzanya oltalmába, így lett Magyar-
ország Mária országa. 

Tiszacsege katolikusai 1941-ben az 
akkor felépített szép templomot is a 
Szűzanya oltalmába ajánlották. Éven-
te, minden október 8-án a magyarok 
Nagyasszony napján ünneplik a temp-
lom felszentelésének évfordulóját. 
Templomunk idén 69 éves. 

Minden vasárnap szeretettel várjuk 
híveinket és városunk vendégeit a 10 
órakor kezdődő szentmisékre. 

Magdás István gondnok 

Katolikus Egyház hírei Helyreigazítás
A Csegei Körkép 7. (július 23-án 

megjelent) számában, a 3. oldalon 
olvasható „10 éves jubileum” című 
cikkből kimaradt, hogy az iskola 
tanévzáró értekezletén, kimagasló 
oktató-nevelő munkájáért 

Közszolgálati Díjban részesült 
molnár Dénesné tanítónő és 

Tiszacsege Városért Emlékérem 
Ezüst fokozatát vette át 

Simon albert tanár. 
Ezúton kérünk elnézést az érintet-
tektől!
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Aktuális tudni-, és tennivalók a 
mezőgazdasági termelők számára
Az idei év szélsőségesen csapadékos időjárásának komoly kö-

vetkezményei lettek a térségünk mezőgazdaságára nézve. Má-
jus hónapra leesett az éves csapadék egésze, napjainkra mintegy 
200 mm-rel haladja meg a sok éves átlagot a csapadék mennyisé-
ge. Mindez azt eredményezte, hogy a tavaszi vetéseket jórészt nem 
lehetett elvégezni, elmaradtak az őszi vetésű növények tápanyag-
utánpótlási és növényvédelmi munkái. Rendkívül sok terület par-
lagon (vetetlenül) maradt. A folyamatosan hulló, hatalmas mennyi-
ségű csapadékok rendkívül nehéz aratást eredményeztek. Sok he-
lyen be sem lehetett takarítani az egyébként sem sok termést. A víz-
zel telített talajon nehézzé, vagy lehetetlenné vált a gépi eszközök-
kel való közlekedés. 

A betakarított termés is gyenge közepes mennyiséget, és álta-
lában közepes minőséget adott, azzal a különbséggel, hogy a bú-
zák fuzárium fertőzöttsége az átlagnál jóval nagyobb lett az állan-
dó csapadék, és a védekezés elmaradása miatt. Ez rányomta az ér-
tékesítés lehetőségeire, és az értékesítési árra a bélyegét. Mindezek 
következményeként elmaradt a tarlóhántás és óriási mértékű gyo-
mosodás kezdődött a táblákon, amely zavartalanul fejlődhetett a 
mechanikai és vegyszeres gyomirtás elvégezhetetlensége miatt. Az 
állattenyésztés talán még jobban megsínylette - illetve fogja a téli 
időszakban - a fennálló helyzetet. Aki az idei nyáron egyetlen, kö-
rülbelül két hetes csapadékmentes időszakban nem tudott készíte-
ni szálas takarmányt, az azóta sem tudta megtenni, mivel nem állt 
rendelkezésre 6-10 esőmentes nap a jó minőségű széna termelésé-
hez. Ezért azokon a területeken, ahol egyáltalán kaszálni lehetett, a 
minőségi takarmánykészítés nem nagyon sikerült. A szemes takar-
mányok gyenge termésátlaga miatt az abraktakarmányok biztosítá-
sa is nehéz és elég drága lesz az állattenyésztők számára. Mindezek-
ből következően jelentős kár érte a mezőgazdaság csaknem min-
den részét. A termelőnek fel nem róható okból bekövetkező kárt 
nevezzük vis maiornak, melynek bejelentésére tömegesen kénysze-
rültek a gazdálkodók. Erre azért volt szükség, mert a területalapú, és 
más jogcímen igényelt támogatások bizonyos kötelezettségek tel-
jesítését követelik meg. A nem teljesítésnek ellenőrzés esetén ko-
moly szankciója lehet, amely általában a támogatási összeg csök-
kenését, illetve elvesztését vonja maga után. Hogy ez ne történjen 
meg, a vis maior bejelentés a következmények alól való mentesítést 
jelentette. A termelőknek mintegy kétharmada élt a vis maior be-
jelentés lehetőségével. Mind a kár mértékét igazoló MGSZH igazo-
lás megszerzésében, mind az MVH felé való elektronikus bejelentés 
megtételében nyújtottam segítséget a termelőknek. Ez a folyamat 
július végére le is zárult. 

Mindazon termelőket, akik AKG területazonosítási igényüket 
úgy adták meg, hogy kötelezettségvállalási területeik kisebb-na-
gyobb mértékben egymásra fedtek, az MVH adategyeztetésre szó-
lította fel hivatalból. Ez azt jelenti, hogy mindaddig kell csökken-
teni a területazonosításba beadott területeket közös megegyezés 
alapján, amíg az összeütközés meg nem szűnik. Ezt az adott elekt-
ronikus felületen új területazonosítási kérelem megadásával tehetik 
meg az érintettek. Azon termelők, akiket ez a probléma érint, már 
kaptak értesítést, számukra a javításra 20 munkanap áll rendelke-
zésre. Ez feltétele az ötéves AKG program végleges helyt adó hatá-
rozatához való hozzájutásnak. Amennyiben segítségre van szüksé-
gük ezzel kapcsolatban, kérem, keressenek.

A közeljövőben következő határidős teendő szintén az AKG-ba 
pályázott termelők számára a gazdálkodási évben kötelezően veze-
tendő gazdálkodási napló elektronikus feltöltése lesz, a megadott, 
szintén elektronikus felületre. 

Ezen feladat határidejéről, és részleteiről a következő aktuális cik-
kemben tájékoztatom az érintett termelőket.

Bartal Ágnes falugazdász

Városi óvoda és bölcsöde a közalkalmazottak jogállá-
sáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

pályázatot hirdet Városi óvoda és bölcsőde 
Napsugár bölcsőde

2 fő csecsemő és gyermekgondozó ill. csecsemő és kis-
gyermekgondozó munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 
A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4066 Tiszacsege, Fő utca 35. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lé-

nyeges feladatok: Gyermekek gondozása-nevelése, a módszer-
tani elvek alapján a 0-3 éves korosztály napközbeni ellátása. 

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalma-
zottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalma-
zottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv., valamint a helyi 
gondozási-nevelési program, az SZMSZ-ben és az intézmény 

munkatervében meghatározottak az irányadók 
rendelkezései az irányadók.         

Pályázati feltételek:
- Középfokú képesítés, Csecsemő és gyermekgondozó, cse-

csemő és kisgyermekgondozó, 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- Egészségügyi, vagy szociális intézményben 0-3 éves korosz-
tály gondozásában szerzett szakmai tapasztalat - 1 év alatti 

szakmai tapasztalat, 
Elvárt kompetenciák: 

Kiváló szintű szakma iránti elkötelezettség, gyermekek 
szeretete és elfogadása., 

Előnyt jelentő kompetenciák: 
Kiváló szintű önmagára és környezetére igényes, fejlődőké-

pes, emopatikus és toleráns személyiség 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok, eredeti, 
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, orvosi alkal-

massági igazolás. 
A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2010. szeptember 15. napjától 
tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. szeptember 3. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt 

bárdos Tiborné nyújt, a 06 30 566-13-24 -es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: 

- Postai úton, a pályázatnak a Városi Óvoda és Bölcsöde címé-
re történő megküldésével (4066 Tiszacsege, Óvoda utca 3/A.). 

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban sze-
replő azonosító számot: 65-123/2010, valamint a munkakör 

megnevezését: 2 fő csecsemő és gyermekgondozó ill. 
csecsemő és kisgyermekgondozó. 

-Személyesen: Bárdos Tiborné, Hajdú-Bihar megye, 4066 
Tiszacsege, Óvoda utca 3/A. . 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat elbírálását a vezetői tanács végzi az általa felállí-

tott szempontrendszer alapján. A pályázat eredményességé-
ről 5 napon belül értesítjük a pályázót. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. szeptember 7. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

Tiszacsege Város honlapja - 2010. augusztus 19., 
Tiszacsege Város Polgármesteri Hivatalának hirdetőtáblája - 

2010. augusztus 19.
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Hirdetések

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 szeptember 30-ig érvényesek!

Eladó SUZUKI SWIFT 2008-

as, limitált, garanciás, 15 500 

km-rel, szervízkönyves.

Tel.: 20/ 493-29-62

Tiszacsege Eötvös u. 3. sz. 

alatti családi ház eladó, közel 

a fürdőhöz. Ára: 1 200 000 Ft.

Tel.: 52/ 394-031

Tiszacsege Lehel u. 23. sz. alat-
ti összkomfortos családi ház 
eladó. Jellemzői: 960+469 m2, 
2,5 szoba + étkező + főzőf., 
stb. (7 helység), gáz, víz, tele-
fon, szennyvízre kötve, vegyes 
tüzelésű kazán, 2 pince, fúrott 
kút a kertben, garázs (szerelő-
aknával), melléképület (4 hely-
ség).
Érdeklődni: a helyszínen vagy 
az 52/394-255-ös telefonszá-
mon.

Tiszacsege Lehel u. 72. sz. 

alatti 250 négyszögöles telek 

eladó.

Érd.: 30/ 565-84-70

„Nyolcvan szál rózsával kezemben 
Tétován a szavakat keresem, 
Mert kimondani nem szabad: 

Az évek sora elszaladt, 
Azzal hogy kerek, nincs is baj, 

Csak az a nyolcvan, mi megzavar.”

Kovács 

andrásné,

Édesanyánk a 

nyolcvanadik 

születésnap-

ját ünnepelte 

2010.06.10-én.

FELHÍVÁS
Keres, kínál, cserél…  vagy 

szeretné köszönteni 
szeretteit???

Hirdetését feladhatja sze-
mélyesen 

hétfőtől péntekig, 
8 órától 12 óráig, 

illetve 13 órától 17 óráig a 
Dr. Papp József Városi 

Könyvtárban. 

Ez alkalomból köszöntötte és sok boldog-
ságot kívánt neki férje, három gyermeke, 
nyolc unokája, hat dédunokája.

Szerezzen érettségit vagy OKJ-s szakképesítést
 munka mellett EGYEKEN!

a báthori István Középiskola és Szakiskola 
Egyeki Tagintézménye felvételt hirdet a 

2010/2011. tanévre esti tagozatú 
gimnáziumi és szakközépiskolai oktatásra!

Miért érdemes nálunk tanulni?
- Beiratkozó diákjaink diákigazolványra jogosultak.

- Családi pótlék vehető igénybe a jogszabályi előírásoknak 
megfelelően. 

- Előzetes tanulmányok beszámításával lehetőséget adunk 
a tanulmányi idő lerövidítésére. 

Választható OKJ szerinti szakmák: 

Pénzügyi-számviteli ügyintéző, 

Gazdasági informatikus, műszaki informatikus
(Első szakképesítés megszerzése esetén szakképző évfolya-

munk államilag támogatott képzés formájában vehető igénybe.)

Beiratkozás helye: Általános Iskola (4069, Egyek Fő tér 1-3.)
Ideje: 2010. augusztus 25. (900-1200-ig), 
2010. augusztus 30-31-ig (1500-1800-ig)

Érdeklődni és további felvilágosítást kérni: Gál attila 

tagintézmény-vezetőtől lehet (Tel.: 06 30/ 637-9760)

www.bathorikozepiskola.hu
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