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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

Értesítés
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 növényzet 
karbantartása érdekében köteles gon-
doskodni:

a) Az ingatlanán és az ingatlana előtt 
a közútig terjedő szakaszon szükség sze-
rint, de május 1-től október 31-ig leg-
alább havonta a fű lenyírásáról (kaszá-
lás, 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 pénzbírság 
megfizetésére kötelezhet.
Kérjük a fentiek szíves tudomásul vételét. 

Polgármesteri Hivatal

FELHÍVÁS!
Tiszacsege Város Polgármesteri 

Hivatal jegyzője értesíti a Tisztelt 

lakosságot, hogy a 2010. október 

03-ra meghirdetett Búcsú, vásár 

technikai okok miatt egy héttel 

később, 2010. október 10-én 

kerül megrendezésre. 

Helye: Tiszacsege,

 Homokhát u. II./2. (régi vásártér)

Megértésüket köszönjük!

Füzesiné Nagy Zita jegyző
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A helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek választása 2010. októ-
ber 03. napján (vasárnap) lesz. A jelöl-
tek neveit olvashatják itt az újságban, és 
a tiszacsege.hu honlapon, valamint hir-
detőtábláinkon.

A településen öt szavazókör van, a 
hatodik szavazókörben a kisebbségi ön-
kormányzati képviselő-jelöltekre szavaz-
hatnak a választópolgárok. A kapott ér-
tesítőben szerepel, ki melyik szavazókör-
ben szavazhat. 
A szavazókörökben a szavazás napján 6 
órától 19 óráig lehet szavazni. A szava-
zóhelyiségben az a választópolgár sza-
vazhat, aki a névjegyzékben szerepel, il-
letőleg aki igazolással szavaz. Az igazo-
lással történő szavazáshoz a kijelölt sza-
vazókör a Polgármesteri Hivatal épületé-
ben lévő (4066. Tiszacsege, Kossuth u. 5.)  
001. számú szavazókör.
A választópolgár a szavazáskor vigye 
magával a személyazonossága és lakcí-
me megállapítására alkalmas, érvényes 

igazolványát. Ezek hiányában a szava-
zatszámláló bizottság nem tudja azono-
sítani, s ezért vissza fogja utasítani. Fon-
tos! Az igazolványnak érvényesnek kell 
lennie.  Kérem, minden választópolgár 
idejében ellenőrizze okmánya érvényes-
ségét!
A választópolgár most három szavazó-
lapot kap: polgármesteri, „egyéni listás”, 
megyei közgyűlési.
A szavazáshoz szavazófülke áll rendel-
kezésre, azonban ennek használata nem 
kötelező. Érvényesen szavazni a hivata-
los szavazólapon szereplő jelölt, illet-
ve lista alatti, feletti vagy melletti kör-
be tollal írt két, egymást metsző vonallal 
lehet. Az úgynevezett egyéni listás vá-
lasztás során a választópolgár egy vagy 
több, de legfeljebb annyi jelöltre sza-
vazhat érvényesen, amennyi a megvá-
lasztható képviselők száma a települé-
sen (Tiszacsegén 6 jelölt). A megyei köz-
gyűlés tagjainak választásán érvényesen 
csak egy listára lehet voksolni. 
A rontott szavazólap egyszeri cseréjét a 

szavazólap urnába helyezése előtt lehet 
kérni a bizottságtól.
Az önkormányzati választásokon a vá-
lasztópolgár igazolással kizárólag a lakó-
helye mellett legkésőbb a választás ki-
tűzését megelőző 30. napig, azaz 2010. 
június 16-ig létesített és bejelentett tar-
tózkodási helyén választhat.
A mozgásában gátolt választópolgár 
csak írásban kérheti, hogy mozgóurná-
val szavazhasson! Az írásbeli kérelmet a 
szavazás napja előtt a HVI vezetőjéhez, 
a szavazás napján a Szavazatszámláló Bi-
zottsághoz kell eljuttatni.

Települési kisebbségi önkormányza-
ti választás során a kisebbségi névjegy-
zéken szereplő választópolgár a szava-
zás jogát kizárólag a lakóhelye szerinti 
településen gyakorolhatja, igazolás ki-
adására nincs mód. A kisebbségi önkor-
mányzati választás lebonyolítására szol-
gáló szavazókör címe: 4066. Tiszacsege, 
Fő u. 69.

Dr. Vámosi Margit HVI vezető

Néhány fontos tudnivaló a helyi önkormányzati képviselők és 
polgármester választáson történő szavazásról

Polgármester jelöltek  
(Tiszacsege)

Jelölt neve
Füzesiné Nagy Zita Éva

Jónás Sándor
Szilágyi Sándor

Jelölő szervezet
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség  

Független
Független

Egyéni listás 

települési 

önkormányzati 

jelöltek

(Tiszacsege)

Jelölt neve
bagdi Sándor
bana Gábor 

bay barnabás 

Jelölő szervezet
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség  

Független
Független

bozsó Gyula 
budai Imre 

Csernikné Nagy mária Krisztina
Derzsényi János 

Fekete Gergő Imre 
Füzesi Gábor 

Dr. Gadóczi István 
Illés János 

Kobza miklósné 
lakatos lászló
lévai lászlóné
losonczi János
magyar Tibor 

majláth Zoltán István 
molnárné Katona Tímea melinda 

Nagy miklós István 
oláh Tibor 

répási lajos 
Simon albert 

Tóth Imre 
Triznyáné Vadász Hedvig 

Vadász István 

Független
Független
Független
Független

Fidesz - Magyar Polgári Szövetség  
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség  

Független
Független
Független
Független
Független

Fidesz - Magyar Polgári Szövetség  
Független
Független
Független
Független
Független
Független
Független
Független
Független
Független
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Új óvodával és bölcsődével büszkélkedhet Tiszacsege
Átadták Tiszacsege új óvodáját és 

bölcsődéjét, amelyre méltón lehet büsz-
ke városunk. 

Elérkezett a pillanat, az épület ünne-
pélyes átadásának napja. A vendégek 
megérkezése, fogadása után a Cantare 
Kórus elénekelte a Himnuszt, ezzel nyit-
va meg a rendezvényt.  Majd a történel-
mi egyházak képviselői, Papp László ró-
mai katolikus plébános megszentelte, 
Dr. Fábián Ildikó református lelkész meg-
áldotta az új óvodát. 

„Ez a nap jeles és kiemelkedő mér-
földkő óvodánk életében” – mondta Bár-
dos Tiborné, az intézmény vezetője, hi-
szen az eddigi körülmények nem felel-
tek meg minden elvárásnak. A koráb-
bi négy épületrészben történő műkö-
dés nehezítette a csoportok és a neve-
lők munkáját. A világítás korszerűsíté-
se, központi fűtés kiépítése és egyéb ki-
sebb-nagyobb újítások szerkezeti vál-
toztatások hiányában ma már nem mu-
tatkoztak elégnek.  „A bölcsőde és az 

óvoda egy épületben kap helyet – foly-
tatta – mely hatékonyabbá teheti mind a 
szakmai együttműködést, mind a gyer-
mekek számára az intézményváltást….
Lehetőséget jelent a környezetvédelem 
íratlan szabályainak betartásában és be-
tarttatásában, a szelektív hulladékgyűj-
tés bevezetésében.”

Számos olyan eszközzel, felszerelt-
séggel találkozhatnak a gyerekek, ame-
lyek eddig nem álltak rendelkezésük-
re. Talán nem is kellene meglepődnünk. 
Nagy Miklós, Tiszacsege alpolgármeste-
re tájékoztatott minket, hogy „… jelen-
leg az ország legkorszerűbb és legmo-
dernebb óvodájának és bölcsődéjének 
az udvarán állunk. Mondom ezt azért, 
mert az épület olyan újszerű olyan mo-
dern műszaki jellemzőkkel rendelkezik, 
amely jelenleg Magyarországon, a ha-
sonló intézményekben nincs jelen.”

A játszóudvart komplex mozgásfor-
mák fejlődését segítő játékokkal szerel-
ték fel. A külső terasz, a bölcsődei fürdő-
szobában található pelenkázó és gyer-
mekfürdető, orvosi és elkülönítő szo-
ba, a hét óvodai és három bölcsődei, 
tágas csoportszoba, a szakszerűen be-
rendezett tornaszoba, s ami szintén na-
gyon fontos, a teljes akadálymentesítés 
is újdonságnak számít. Mindez csaknem 
2800 m2-en, geotermikus fűtéssel, tetőn 
elhelyezett kollektorokkal.

Láthattuk, hallhattuk a Margaréta 

csoport Honismereti mondókáját, Szi-
lágyi Judit, óvodapedagógus szavala-
tát, a Tiszacsegei Hagyományőrző Nép-
tánc Egyesület műsorát, a Tiszacsegei 
Majorette Csoportot, valamit a délután 
folyamán a Bóbita Együttest. A gyere-
kek játszhattak az udvari játékokkal és az 
ugrálóvárban.

Városunk polgármestere - Jónás Sán-
dor – szerint megérte a fáradozás. „Örü-
lök, hogy a település óvodásai ilyen szép 
környezetben, megfelelő tárgyi feltéte-
lek között nevelkedhetnek majd és re-
mélhetőleg jól is fogják érezni magukat. 
Amikor a kicsik belépnek majd az új óvo-
dába, a csillogó szemek látványa is bizo-
nyítja majd, ezért tényleg érdemes volt 
nekünk, felnőtteknek dolgozni.”

Az ünnepélyes szalagátvágást és 
kulcsátadást követően az érdeklődő 
gyerekek és szüleik is megtekinthették 
az új Városi Óvodát és Bölcsődét. Való-
ban csillogó szemekkel találkozhattunk. 

Kedves Városlakók, 
Tisztelt Támogatóink!

A Városi Óvoda és Bölcsőde va-
lamennyi dolgozója és gyerme-
ke nevében köszönjük mindazt az 
összefogást, melyet tanúsítottak 
intézményünk gyermekbarát, ott-
honos környezetének kialakításá-
ban. Nagy örömmel fogadtuk a 

felajánlott szobanövényeket, virág-
palántákat.

Külön szeretnénk megköszön-
ni bodogán István fafaragónak az 
intézmény fából faragott hivatalos 
címerét, valamint banáné Nagy 
Zsuzsának a kézi festésű Napsugár 
Bölcsőde és Bóbita Óvoda logókat.

Továbbá köszönetet mondunk a 
Tiszafüredi Nemzeti Kft.-nek - mely-

nek igazgatója Ábrahám Tamás – 
az ünnepséghez méltó, színvona-
las állófogadás megszervezéséért 
és finanszírozásáért.

A délutáni gyermekprogramok 
megvalósulásának - BÓBITA Zene-
kar, ugrálóvárak - teljes költségét 
Jónás Sándor anyagi támogatása 
tette lehetővé. 

Köszönet érte!
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Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
pályázatot ír ki 2 db költségalapon meghatározott lak-
bérű bérlakás bérbeadására.

A bérlakások címe:
4066  Tiszacsege, Csurgó u. 38/5.
4066  Tiszacsege, Csurgó u. 38/6.

A lakások alapterülete: 60 m2, 
A lakások komfortfokozata: összkomfortos

A fizetendő lakbér mértéke lakásonként: 420 Ft/m2/hó
A pályázat benyújtásának határideje: 2010. október 5.

A pályázatot írásban – az erre a célra szolgáló nyomtatvá-
nyon, a szükséges mellékleteket csatolva – kell benyújtani 
zárt, megcímzetlen, feladót és más jelet nem tartalmazó bo-
rítékban Tiszacsege Város Önkormányzatának polgármes-
teréhez.
A pályázat benyújtására szolgáló kérelem, nyomtatvány 
Tiszacsege Város Polgármesteri Hivatalának 5. sz. Műszaki 
irodájában igényelhető. A pályázat csak abban az esetben 
érvényes, ha azt a megfelelő formanyomtatványon nyújt-
ják be. 
A nyertes pályázat sorszáma a Polgármesteri Hivatal hirde-
tőtábláján 5 napra kifüggesztésre kerül. A bérleti szerződés 
megkötése a Képviselő-testület bérlő kijelöléséről szóló 
döntését követő 30 napon belül történik.

Jónás Sándor polgármester 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Elérhetőek a szükséges nyomtatványok és a feltöltő felület
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfej-

lesztési Alapból nyújtott agrár-környezet-
gazdálkodási támogatások igénybevétel-
ének részletes feltételeiről szóló 61/2009. 
(V. 14.) FVM rendelet (továbbiakban tá-
mogatási rendelet) 18. § (7) bekezdése ki-
mondja a „web-GN” elektronikus adatszol-
gáltatási kötelezettséget, azaz a gazdálko-
dási napló bizonyos adatainak elektroni-
kus feltöltését.

A gazdálkodási napló meghatározott 
adatainak elektronikus benyújtása, amely 
az ÚMVP Irányító Hatóságának 22/2010. 
(IV. 13.) közleményében található, minden 
agrár-környezetgazdálkodási támogatás-
ban részt vevő gazdálkodó számára kö-
telező. A gazdálkodási naplókat papír ala-
pon nem lehet beküldeni.

A vizek mezőgazdasági eredetű 
nitrátszennyezéssel szembeni védelmé-
hez szükséges cselekvési program rész-
letes szabályairól, valamint az adatszol-
gáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 
59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet 10. § (2) be-
kezdésében meghatározott adatszolgál-
tatási kötelezettséget a 2009/2010. gaz-
dálkodási évtől kezdődően elektroniku-
san is lehet teljesíteni, az adatlap adattar-
talmával megegyező elektronikus adat-

szolgáltatás keretében. Az előírás teljesí-
téséhez a „web-GN” esetében az első gaz-
dálkodási évre vonatkozóan rendelkezés-
re álló időszak 2010. szeptember 1-től no-
vember 30-ig tart. A Nitrát adatszolgál-
tatást 2010. szeptember 1-től 2010. de-
cember 31-ig kell teljesíteni. Az adatokat 
mindkét esetben a Mezőgazdasági Szak-
igazgatási Hivatalhoz kell benyújtani, az 
ebből a célból működtetett elektronikus 
felületen keresztül, amely a Hivatal hon-
lapján az alábbiakban részletezettek sze-
rint érhető el. 

Gazdálkodási napló esetében az elekt-
ronikus adatszolgáltatást a támogatási 
időszak további éveiben is a gazdálkodási 
év lezárultával, szeptember 1. és novem-
ber 30. között, nitrát adatlap esetében pe-
dig a gazdálkodási év lezárultával, szep-
tember 1. és december 31. között kell tel-
jesíteni. Az adatszolgáltatást mind a gaz-
dálkodási napló, mind pedig a nitrát adat-
lap esetében az alábbi két módon teljesít-
heti a gazdálkodó:
• A honlap felső menüsorában a 
Nyomtatványok/E-nyomtatványok menü-
pont alatt találhatóak az elektronikusan be-
küldhető nyomtatványok valamint a kitöl-
téséhez szükséges keretprogram (ÁNYK). 

• A honlap felső menüsorában a Nyom-
tatványok/Xml feltöltő menüpont alatt 
a táblatörzskönyv szoftverek által gene-
rált (honlapon korábban közzétett) xml 
fájl tölthető fel. A feltöltő felület a fejlesz-
tők érdekében 2010. szeptember 10-ig 
teszt üzemben működik, ami azt jelenti, 
hogy éles bejelentkezést követően a be-
küldött xml dokumentumok ellenőrzé-
se megtörténik, de adatbázisba nem ke-
rülnek rögzítésre. A gazdálkodási naplók 
és a nitrát adatlapok esetében is az ada-
tok elektronikus benyújtását a fenti ha-
táridőig teljesíteni kell. Gazdálkodási nap-
ló esetében a határidőn túli adatszolgál-
tatásra nincs lehetőség. A nitrát adatlap 
esetében, amennyiben az ügyfél felszólí-
tást kap a Hatóságtól, hogy nem teljesítet-
te az adatszolgáltatási kötelezettségét ha-
táridőben, akkor lehetőség lesz a határidő 
letelte után is elektronikusan eleget tenni 
ezen kötelezettségének.

Az agrár-környezetgazdálkodásban 
részt vevők számára a fenti ügyben to-
vábbra is segítséget nyújtok, amennyiben 
erre szükségük van, a szokásos ügyfélfo-
gadási időben kérem, keressenek!
(www.mgszh.hu alapján)

Horváthné Bartal Ágnes falugazdász

Utak újulnak meg...
„Tiszacsege közlekedési feltételeinek javítása belte-

rületi utak felújításával” című pályázatunkat a Nemze-
ti Fejlesztési Ügynökség - mint támogató - pozitív elbí-
rálásban részesítette. A beruházás bekerülési költsége: 
181.346.395 Ft. Jelenleg a közbeszerzési eljárás lefoly-
tatása történik. 

A projekt kapcsán a Rákóczi, Toldi és Lehel utcák fel-
újítása valósul meg mintegy 2530 m hosszúságban. A 
felújítás során a jelenleg B.VI.-os tervezési osztályba so-
rolt utak B.V. osztályúra történő fejlesztésével párhuza-
mosan 2 db buszöböl és utasperon is megújul. 

A tervezési útszakasz (2530m) teljes hosszán 6,0 mé-
terre szélesedik. Az útkorona 7,0 m, az útpadka 0,5 m szé-
les lesz, melyet 10 cm vastag mészkőzúzalék stabilizál. A 
0+032 km szelvényig a szélesítés jobb oldalon 0,5 m szé-
lességben valósul meg, a 0+032 km szelvényt követően 
a szélesítés mindkét oldalra tervezett. 

 A fejlesztéssel érintett utak kiemelt jelentőséggel 
bírnak a település életében. Félszáz vállalkozó, őster-
melő ezen az úton tudja megközelíteni telephelyét. A 
beruházással a Kismajor településrész lakossága bizton-
ságosabban tudja majd megközelíteni a településköz-
pontot. 
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Sikert sikerre halmozva…
Mozgalmas nyarat hagyott maga 

mögött a Tiszacsegei Hagyományőrző 
Néptánc Egyesület. 

2010. augusztus 28-án meghívást 
kaptunk Hortobágyra, a Megyei Va-
dásznapra. A kedvezőtlen időjárás el-
lenére eseményekben gazdag nap várt 
ránk. A Víziszínpadon előadott egyórás, 
színvonalas műsorunkat – melyet Si-
mon Linda csodálatos énekhangja szí-
nesített -  megkoronáztuk a főzőverse-
nyen elért kiemelt első díjjal. A vendég-
látók igen nagy szeretettel fogadták 
csapatunkat és „vadászkalapot” emel-
tek a produkciónk előtt. 

Szeptember első hétvégéje újabb ki-
hívást állított egyesületünk elé. 

A budapesti Népligetben megren-
dezett SzeptEmber Feszt rendezvény-
sorozaton 70 magyar és külföldi csapat 
mérte össze főzőtudományát. A reper-
toárunkban megtalálható volt a szar-
vas pörkölt erdei körítéssel, harcsapap-
rikás kapros-túróscsuszával, bivalypör-

költ macskanadrággal, velővel töltött 
csirkemell paprikás, vajas, petrezsely-
mes galuskával, és a már országszer-
te híres tiszacsegei töltött káposzta. 
A zsűri elé kerülő soroglyánkról most 
sem hiányozhatott a már megszokott 
csegei csőröge, vajas párna, kapros-tú-
rós lepény, a nemzeti színű szalaggal 
átkötött új kenyér és az étvágygerjesz-
tő ágyas pálinka. 

A tizenkét nemzetközileg elismert 
séfből álló zsűri szájtátva csodálta és 
kóstolta finomabbnál finomabb ételein-
ket. A koránkelés, az egész napos mun-
ka meghozta gyümölcsét. A délutá-
ni eredményhirdetésen mi állhattunk a 
SzeptEmber Feszt dobogójának legfel-
ső fokára. Hazahozhattuk a nagydíjat és 
az ezzel járó teljes ellátású, hosszú hét-
végés üdülést saját választásunk alapján. 

Még haza sem értünk, újra buszra 
szálltunk. Hosszú, fáradtságos utunk 
„Európa Kulturális Fővárosába”, Pécs-
re vezetett. A Hortobágyi Leader Cso-

port szervezésében részt vehettünk 
a „Teret a vidéknek” programsorozat-
ban.  Az újszentmargitai Százszorszép 
Dalkör közreműködésével új koreográ-
fia alapján csegei hagyományos lako-
dalmast mutattunk be élőzenei kísé-
rettel, melyet kalotaszegi legényessel, 
vajdakamarási tánccal, hajdúsági friss 
csárdással, befejezésül felvidéki asz-
szonycsúfolóval zártunk. 

A Tiszacsegei Hagyományőrző Nép-
tánc Egyesület külön köszönetét feje-
zi ki a HHT Kft. vezetőjének, Lukács Ba-
lázs úrnak, a margitai Százszorszép Dal-
körnek, a Hortobágyi Leader Nonprofit 
Kft.-nek, Bakonyi Istvánnak, Bekecs 
Sándornak, Újvári Lászlónak és Simon 
Lindának. 

Lelkes csapatunk készül az újabb ki-
hívásokra, a Kalocsai Paprika Fesztivál-
ra, a Keszthelyi Gasztro Csatára, ahol to-
vábbra is szeretnénk Tiszacsegét mél-
tón képviselni. 

Bagdiné Elekes Katalin elnök

A Víziszínpadon... ...és a zsűri előtt is... ...együtt

Elkezdődött a Református Templom 
női bejárata felőli oldalon a homlok-
zat helyreállítása, mely reménység sze-
rint hamarosan befejeződik. A felújítás 
anyagi forrását részben pályázati pénz-
ből, részben a hívek adományából tud-
juk finanszírozni. Ennek érekében kér-
jük a város lakóit, hogy akiket Isten Lel-
ke arra indít és megtehetik, adománya-
ikkal támogassák a templom felújítását. 
Az adományok befizetésére a Lelkészi 
Hivatalban van lehetőség, vagy kérésre 
postai csekket adunk, küldünk.

Kérjük továbbá a kedves Szülőket, 
Nagyszülőket, Keresztszülőket, hogy 

Református Egyház hírei
gyermekeiket írassák be a református 
hitoktatásra. Erre mind az óvodában, 
mind az általános iskolában lehetőség 
van. Jelentkezési lapok kérhetők az óvó 
néniktől és az osztályfőnököktől, vagy 
a Lelkészi Hivatalból. A hitoktatás heti 
egy órában, délutáni időpontokban lesz 
megtartva.

Akiknek konfirmandus korú gyerme-
keik vannak (12-14 éves), kérem, hogy 
konfirmációi előkészítőre írassák be. A 
konfirmációi oktatás vasárnap, az isten-
tisztelet után lesz megtartva. Felnőttek 
számára is szeretnénk konfirmációi ok-
tatást tartani. Akik szeretnének jelent-

kezni erre az alkalomra, megtehetik ezt 
a Lelkészi Hivatalban, telefonon, e-mail-
ben vagy személyesen.

A Református Egyház fenntartásá-
ban lévő Nevelőszülői Hálózat szívesen 
fogad használt, de még jó állapotban 
lévő játékokat, ruhaneműt, cipőt, gyer-
mek és ifjúsági könyveket, regényeket. 
Ezeknek az összegyűjtése és elszállítá-
sa folyamatos. Az átvétel csütörtöki na-
pokon délelőtt, vagy előre egyeztetett 
időpontban történik. Felajánlásaikat és 
segítőkészségüket szeretettel megkö-
szönöm:

Dr. Fábián Ildikó lelkész



2010. szeptember 24. 7CSEGEI KÖRKÉP

Szülők tájékoztatása

Új tanévet kezdtünk
2010. szeptember 1. a 2010/11. tanév első napja. Ünnepé-

lyes évnyitóra gyülekeztek gyerekek, szülők, pedagógusok. A 
felsőbb osztályosok rögtön nyári élményeik megbeszélésébe 
kezdtek, míg a leendő elsősök új környezetüket figyelték ér-
deklődve.  

Hagyományainkhoz híven iskolai rendezvényeink konferá-
lói Nagy Alexandra és Hajdu Imre 8. c osztályos tanulók voltak. 
A 2. c osztály hangulatos műsorral készült, melyet tanító néni-
jük Bódi Antalné tanított be. Énekkarunk dalcsokra színesítet-
te még ünnepségünket, Puzsár Jánosné vezetésével.

Igazgató úr ünnepi beszédét ezúttal is saját gyerekko-
ri élményével vezette be: „Régen úgy tartották, hogy minden 
olyan dolognak, ami először történik velünk, különös jelen-
tősége van. Ezért kell minden ilyen pillanatban körültekintő-
en viselkedni, mert amilyen a kezdet, olyan lesz a folytatás is.”  
Ezeket a gondolatokat leginkább új elsőseink és szüleik figyel-
mébe ajánlotta.

A tanévnyitó minden esztendőben kitüntetett pillanat. 
Kezdet mindannyiunk számára. Először az első osztályosok-
hoz, biztató szavakkal szólt: „A következő nyári szünetben már 
önállóan olvassátok a mesét, és ti fogjátok édesanyátoknak 
felolvasni annak a süteménynek a receptjét, amit annyira sze-
rettek. A boltban a pénztáros néninek biztonsággal fogjátok 
kiszámolni a tej és a kenyér árát, amiért szüleitek küldtek.”

A felsőbb évesek figyelmét a tanulmányi eredmények javí-
tására hívta fel: „Most még tiszta, üres az ellenőrző lapja, most 
kell elhatározni, hogy az év során mivel akarjátok megtölte-
ni!” Nyolcadikos diákok számára erre a tanévre még nagyobb 
kitartást kívánunk, ugyanis most dől el, ki hol folytathatja ta-

nulmányait. „Az elefánt terhét csak az elefánt bírja el – tartja 
egy mondás. Helyettetek senki sem fogja megtanulni a leckét, 
nektek kell komolyan venni az iskolát, hogy majd boldogulja-
tok a továbbiakban is.”

A pedagógusokhoz egy híres pedagógus, Karácsony Sán-
dor idézetével fordult igazgató úr: „A pedagógus nem lehet el-
keseredett, megtorpant ember, mert a pedagógusnak egyet-
len karizmája van: a jövőbe vetett hit optimizmusa.” Iskolai ün-
nepségeink nyolcadikos levezető diákjai eddigi munkájukért 
emléklapot kaptak, majd a mikrofont jelképesen átadták 7. 
osztályos diáktársaiknak: Bana Krisztinának és Erdős Ádámnak.

Az elsős gyerekeket a hagyományoktól eltérően fogadtuk 
be iskolánk tanulói közé: emléklapot és színes nyakkendőt 
kaptak igazgató bácsitól. Minden elsős osztály más nyakken-
dővel büszkélkedhet.

Tanévnyitónkat a hirtelen jött eső megzavarta, ezért a gye-
rekek gyorsan birtokba vették osztálytermeiket.

Vassné Szucskó Margit

- A 2010. szeptember 1-jén hatályba lé-
pett törvénymódosítások lehetővé te-
szik az iskolák számára a tanulók értéke-
lési módjának megválasztását. Intézmé-
nyünkben az 1. osztály félévi és év végi 
értékelése szöveges formában törté-
nik, a 2. osztály féléves értékelése szin-
tén szöveges, majd 2. osztály év végé-
től érdemjeggyel értékelünk 8. osztály 
év végéig.

- Étkezési térítési díjak: napközi: 439 fo-
rint, menza: 311 forint. 1- 7. osztályig ha-
tározattal ingyenes, 8. osztályban szin-
tén határozattal 50% kedvezmény.

- Tisztelt Szülők! Kérem Önöket, hogy 
gyermekük hiányzását jelezzék az iskola 
felé, legkésőbb a 2. napon, mivel jogsza-
bályi változások történtek. Az új jogsza-
bály 15.§ értelmében: „… ha a tanköte-
les gyermek kötelező tanórai foglalkozá-
sai tekintetében igazolatlanul mulaszt, 
a közoktatási intézmény igazgatójának 
jelzése alapján az önkormányzat jegyző-
je gyámhatóságként jár el. Az igazolatla-

nul mulasztott tizedik kötelező tanórai 
foglalkozás után a jegyző felhívja a szülő 
figyelmét a jogkövetkezményre. Az öt-
venedik mulasztott óra után elrendeli a 
gyermek védelembe vételét, a teljes ösz-
szegű iskoláztatási támogatás folyósítá-
sának felfüggesztésével.”
- Az iskolai életről, valamint az iskolával 
kapcsolatos változásokról havonta tájé-
kozódhatnak a Csegei Körképben.
- Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy 
a Fő u. 69. sz. alatti épületben megszűnt 
a tanítás, minden évfolyam a Fő u. 95. sz. 
alatti iskolaegységben tanul.
- A nyár folyamán különböző munká-
latok történtek intézményünkben: Te-
remkialakítások: kémia szaktanterem, 
könyvtár. A fűtés helyreállítása, festé-
sek, tisztító meszelések. Játékok felújí-
tása, újak kihelyezése, kerékpártartók 
horganyzása. A két épület között új bi-
ciklitároló épült a nyár folyamán - ön-
erőből - a pedagógusok számára. Nem 
feledkeztünk meg arról sem, hogy az 
Önök gyermekei is biciklivel járnak isko-
lába, és az ő biciklijük is ázik. Nem zár-
kózunk el attól, hogy ezt a problémát is 

megoldjuk, de ehhez az Önök segítsé-
gét szeretnénk kérni. A megvalósításhoz 
minden ötletüket, felajánlásukat, segít-
ségüket szívesen fogadjuk.

A tanévnyitón felkértem Erdősné Sza-
bó Ágnest, a Szülői Szervezet elnökét, 
hogy legközelebbi gyűlésükön vitassák 
meg szükségességét, illetve ha szüksé-
ges, a kivitelezését is.

Tóth Imre igazgató

A négy éves munka beszámoló-

jának megtartására és kiértékelésé-

re cikluszáró lakossági fórumot tar-

tok 2010. október 1-jén (pénteken) 

18 órakor a Művelődési Otthonban, 

melyre szeretettel várom Tiszacsege 

lakosságát és az érdeklődőket.

Jónás Sándor polgármester

Lakossági fórum
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KOMPETENCIAALAPÚ OKTATÁS, EGYENLŐ HOZZÁFÉRÉS – 
INNOVATÍV INTÉZMÉNYEKBEN TISZACSEGÉN

2010. augusztus 30-án Zárókon-
ferenciával fejeződött be a kompetencia-
alapú oktatás bevezetését célzó projekt. A 
pályázatot az önkormányzat nyújtotta be 
a Társadalmi Operatív Program támogatá-
si rendszeréhez, a program szakmai meg-
valósítását a Fekete István Általános Iskola 
és a Bóbita Óvoda pedagógusai végezték.

Iskolánkban a 2009/2010-es tanévben 
megtörtént a kompetenciaalapú oktatás 
teljes intézményi lefedettségének biztosí-
tása. A szövegértés-szövegalkotás kompe-
tenciaterület az 1. a és az 5. b osztályban 
került bevezetésre. E két tanulócsoport-
ban került sor a műveltségterület tantár-
gyi bontás nélküli oktatására. A matemati-
ka kompetenciaterület oktatását az 1. b és 
5. c osztályban kezdtük el. Az általunk vá-
lasztott kompetenciaterület 5. évfolyamon 
angol nyelv és német nyelv volt. Kidolgo-
zásra és bevezetésre került az 5. évfolya-
mon a dráma modul, mellyel célunk egy-
részt az erkölcsi és viselkedési normák fej-
lesztése az illemszabályok megismerésé-
vel, mesterséges és természetes szituáci-
óban való alkalmazásával, másrészt a sze-
mélyiség fejlesztése új értékek beépítése 
révén, ezáltal az iskolai agresszió megelő-
zése és a különbözőségek elfogadása. Az 
esélyegyenlőség javítása érdekében kidol-
goztunk egy szakmai módszertani intéz-
kedési tervet. A lemorzsolódás megelő-
zését támogató személyközpontú, egyé-
ni tanulási utak kialakítását segítik a tanu-
lásmódszertan órák és tréningek. Tanesz-
közként az „A” típusú programcsomago-
kat használtuk, melyek jellemzője a modu-
láris felépítés. E tananyag-szerkezet a napi 
gyakorlat döntő mértékű átalakítását tet-
te szükségessé. A 2. félévtől humán és reál 
hét kialakításával valósítottuk meg a tan-
tárgytömbösített oktatást. Április 12-én 
indítottuk a „Szomszédunk a hortobágyi 
puszta” három hetet meghaladó projek-
tet. Az első héten túrákat, buszkirándulá-
sokat szerveztünk tanulóink számára: Hor-
tobágyra az ohati halastóhoz, kunhalmok-
hoz. A második héten részletesen megis-
merkedhettek a pásztorok életével. Tan-
órán kívüli foglalkozás keretében készítet-
tek lebbencstésztát, mézeskalácsot. Meg-
ismerkedtek a pásztorbot faragásával, os-
tor– és vesszőfonással, népi játékokkal. Le-
hetőségük volt történelmi barangolásra 
a Hortobágyon, a képvers és kreatívírásra 
is. A harmadik hét a környezetvédelem je-
gyében zajlott. A projektzárón fellépett a 
Hímes Néptáncegyüttes és a balmazújvá-

rosi Hagyományőrző Íjászkör. A Fekete Ist-
ván témahét programjába is bekapcsoló-
dott iskolánk valamennyi tanulója. Célunk 
Fekete István munkásságának megismer-
tetése, a tanulók természet- és környezet-
tudatos nevelése. Változatos programo-
kon vehettek részt az érdeklődő gyerme-
keink: szavaló-, rajz-, felolvasó-, szépírá-
si verseny, színházlátogatás, gólyaszám-
lálás. A témahét zárásaként, csatlakozva a 
Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma 
által szervezett „Futás Európáért” felhívás-
hoz, futóversenyt rendeztünk.

Alapdokumentumainkat - PP és IMIP -  
korszerűsítettük. A kompetenciaalapú ok-
tatás megvalósítását mentorok segítették. 
A továbbképzések a nyári szünetben lezaj-
lottak. Tantestületünk 2730 órát töltött to-
vábbképzéssel, így szerezve meg a 91 ta-
núsítványt.

Óvodánkban az elmúlt nevelési év-
ben két csoportban – Pillangó és Méhecs-
ke – került bevezetésre a Kompetenciaala-
pú Óvodai Programcsomag. Ahhoz, hogy 
helyi nevelési programunkba a számunk-
ra megfelelő részeket tudjuk beleilleszte-
ni, e két csoport az év során Kompetencia-
alapú Óvodai Programcsomag valamennyi 
témáját feldolgozta az ajánlásnak megfe-
lelően. A képességfejlesztést a négy ős-
elem – föld, tűz, víz, levegő – köré szervez-
ték. A Zenetár anyagának segítségével a 
gyermeki érzelmek feldolgozását, a világ 
akusztikus megismerését zenei élménye-
ken keresztül valósították meg.

Az év során kidolgozásra került két in-
tézményi innováció. A „Pásztortáska” – 
ökotudatos nevelés az óvodában egyrészt 
a Hortobágyi Nemzeti Park növény– és ál-
latvilágát ismerteti meg a gyermekekkel, 
másrészt, környezetvédelmi ismeretek 
nyújtásával készíti elő az ökotudatos gon-
dolkodásmód kialakulását. Természete-
sen mindkét témakör feldolgozása során 
a gyermeki élmények és tapasztalatok je-
lentik az ismeretszerzés alapját. E témakör-
höz kapcsolódott a három hetet meghala-
dó projektünk, melynek keretében a prog-
ramban részt vevő gyerekek kirándulhat-
tak Hortobágyra, ahol szekér- és csónaktú-
ra során illetve a Madárkórházba tett láto-
gatáson ismerkedtek meg a Nemzeti Park 
védett növényeivel, állataival és a pusztai 
emberek életével. Az óvoda összes cso-
portjának bevonásával ünnepeltük meg 
környezetvédelmi jeles napjainkat. (Víz vi-
lágnapja március 22., Föld napja április 22., 
Madarak és Fák napja május 19.)

A hajdúböszörményi Zöld Kör aktivistái 
a szelektív hulladékgyűjtés témájának fel-
dolgozásában segítettek.

Másik innovációnk a „Váltás-ka” – böl-
csődéből óvodába könnyedén címet vi-
seli. A program – melynek előkészítő sza-
kasza egy korábbi pályázat során ke-
rült kidolgozásra - célja, hogy a bölcső-
déből óvodába érkező gyermekek minél 
zökkenőmentesebben tudjanak az új in-
tézménybe beilleszkedni. Ennek érdeké-
ben azonos értékrend mentén kerestük 
meg a kapcsolódási pontokat, s fogalmaz-
tuk meg alapelveinket.

A gyermekek számára színes progra-
mokkal könnyítjük meg az óvodával való 
ismerkedést. A gondozónők és az óvo-
dapedagógusok a szakmai munkaközös-
ségekben végzett közös tevékenységei, 
módszertani eszmecseréi, a kölcsönös 
hospitálások, az átadó megbeszélés mind 
az átmenet megkönnyítését segítik. Ösz-
szeállításra került egy közös irodalmi- és 
ének-zenei gyűjtemény is, a kettő–négy 
éves korosztály életkori sajátosságait fi-
gyelembe véve.

Témahetünknek a gyerekek álltal igen 
kedvelt „Bóbita-hetet” választottuk. Nap-
ról–napra érdekes és változatos progra-
mokkal vártuk az ovisokat és a bölcsiseket.

Valamennyi esemény kapcsolódott in-
tézményi innovációinkhoz és a Kompeten-
ciaalapú Óvodai Programcsomag témái-
hoz. A szülők ekkor kaptak tájékoztatást az 
eltelt időszak történéseiről. A projekt so-
rán gyermekeink új élményeket, tapaszta-
latokat szerezhettek, mozgalmas és tartal-
mas hétköznapokat élhettek meg. Az óvo-
dapedagógusok új szervezési kereteket, 
módszereket ismertek meg melyek peda-
gógiai eszköztáruk részévé váltak.

Az intézmény infokommunikációs esz-
közökkel gazdagodott. Munkánkat men-
torok segítették. A nyár folyamán át-
dolgoztuk alapdokumentumainkat, s a 
2010-2011-es nevelési évben óvodánk va-
lamennyi csoportja már a módosított ne-
velési program alapján fog dolgozni.

Mozgalmas, sikerekkel és nehézségek-
kel teli időszak áll mögöttünk. Ezekből ta-
nulva kívánunk az előttünk álló évben a le-
hető legjobb nevelést és oktatást nyújtani 
a tiszacsegei gyermekek számára.

Bodogán Istvánné és Kerekesné 
Kovács Anna a projekt iskolai és 

óvodai szakmai vezetői

TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0098
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Bemutatkozik a Patás Pajtás Lovas Udvar és Néptánccsoport
2009. elején állt össze a kis csapat, 

először magunk kedvére, majd tavasszal 
már komoly célokkal állandó próbákat 
kezdtünk tartani. Nevünkben is szerepel, 
hogy itt csikósok és táncosok együttmű-
ködéséről van szó.  

Célunk a hagyományokat fenntartani, 
továbbadni, tájegységek különböző tán-
cait, szokásait eredeti formában megta-
nulni. A viseletekre is nagy gondot fordí-
tunk, úgy a lányokra, mint a fiúkra. Igaz 
nem könnyű, hisz nem minden tánc-
hoz lehet felvenni egy-egy viseletet. Kü-
lön figyelmet igényel a kiegészítők hasz-
nálata is, legyen az pántlika, blúz, mel-
lény, vagy a fiúknál kalap, ostor, zsebóra. 
Csoportunk hangulata családias, tiszte-
lik, becsülik egymást a tagok, valószínű 
ezért is működik egyetértésben, még a 
korkülönbségek ellenére is (a legfiata-
labb 12, a legidősebb 52 éves). 

Mottónk: mivel a célunk egy,
 „Egy mindenkiért, mindenki egyért!”.

Szívesen teszünk eleget felkéréseknek, 
maximális felkészüléssel. Éves progra-
munkban nincs hiány, már nagyon sok 
helyre meghívtak minket, így például Er-
délybe Magyarvalkóra és Sámsonházára. 
Minden alkalommal figyelembe vesszük 
a tiszacsegei programokat, hogy első-
sorban itthon tudjuk helyt állni. Külön-
böző hagyományokat állítunk fel: Kihaj-
tás ünnepe, Szilveszteri óévbúcsúztatás, 
Lovas bál, amelyre idén október 16-án ke-
rül sor. Mivel nem csak a táncé a szerep, a 
lovaglás világába is belecseppenünk. Itt 
is fontos megemlítenünk, hogy a visele-

tek használatánál nem mindegy mit mi-
hez vesznek fel. A kiegészítők ugyancsak 
lényegesek, ha a hagyományos formájá-
ban akarják viselni. A lovak tartása, gon-
dozása, betanítása még nagyobb figyel-
met, türelmet igényel.  Jó dolog, amikor 
valaki nemcsak megtanul lovagolni de a 
lovat barátjának tekinti, amit ők meg is 
hálálnak. 

A Lovas Udvar vezetője 
Pap Albert László – ízig-vérig csegei! 

„Szeretném bemutatni büszkeségem, 
a Patás Pajtás Lovas Udvart. A talá-
ló név könnyen megjegyezhető min-
denki számára. Tíz esztendeje lovazok. 
Tiszacsegéről húsz éve kerültem el, aho-
vá szívesen jöttem haza pár esztende-
je - nem feledve honnan indultam. Soha 
nem szűntem meg csegeinek lenni. Vé-
letlenül, de sorsszerűen kerültem kap-
csolatba a lovakkal, ajándékként lovas 
őseimtől. Nagy becsben őrzöm, amiről 
úgy gondolom, ápolni kell és tovább-
adni. Ezekre az alapokra épült fel a Pa-
tás Pajtás csapata. Tenni mindezt őszin-
tén, becsületesen, szívből, szórakoztat-
va, erősítve a hasonló érdeklődésű em-
bereket a zene és a tánc által, ami nem is 
állt tőlünk oly távol. A magyar ember két 
vigasza a ló és a tánc.”

A néptánccsoport egyik vezetője: 
Szabóné Bocskai Gabriella. 

„Gyerekkoromban, tíz évesen kezd-
tem el táncolni a debreceni Forgórózsa 
Néptáncegyüttesben. Mindig is elfogult 
leszek velük, hisz onnan kaptam a tudá-
som legnagyobb részét. Eljutottunk na-

gyon sok helyre Magyarországon és kül-
földön egyaránt (Erdély - Gyimes, Len-
gyelország, Németország, Hollandia). 
2000-ben Hajdúbagoson gyermekcso-
portot indítottam és 2001-től 2006-ig 
minden „Csegei Napok”-on részt vet-
tünk. 2006-ban költöztem Tiszacsegére. 
Farkasné Klárika és Pusztainé Ica kéré-
sére indítottam 2007 márciusában gye-
rek és felnőtt néptánccsoportot. Időköz-
ben ez lett a Tiszacsegei Hagyomány-
őrző Néptánc Egyesület. 2008 júliusá-
ban jó pár magammal leváltunk, majd 
Pap Albert László, a csikósok vezetője és 
mi táncosok alapítottuk meg a jelenlegi 
csoportunkat.”

A néptánccsoport másik vezetője: 
Borsosné Juhász Anna. 

„Szülőfalumban kezdtem el a néptáncot 
hét éves koromban. Tizennégy évesen 
kerültem a Muzsla Néptáncegyüttesbe 
Pásztón. Egyetemi éveim alatt fél évet 
Gödöllőn, majd a Forduló Együttesben 
táncoltam. Eljutottam Görögországba, 
Franciaországba, Lengyelországba és 
Olaszországba. 2006-ban Tiszacsegére 
költöztem, így 2007-ben elkezdtem tán-
colni a néptánccsoportban.  Másfél év 
múlva én is leváltam és jelenleg szakmai 
vezetője vagyok a csoportnak.”
Táncosaink: Molnár Fruzsina, Székely 
Nóra, Novák Nikolett, Oláh Zsuzsa, Kiss 
Ági, Kiss Péter, Papp Zsolt, Murvai Sán-
dor, Pap Albert László, Borsosné Juhász 
Anna, Szabóné Bocskai Gabriella. 

Üdvözöljük a kalotaszegieket FellépésKicsit pihenünk

Magyarvalkón Lovasbemutató Táncpróba
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Helyreigazítás

A hűvösebb idő beköszöntével egyre gyakoribbá válnak a 
gyerekek között a légúti fertőzések, melyet a gyerekek közös-
ségbe kerülése még inkább fokoz. Különösen gyakori a nátha, 
a torokgyulladás, a hörghurut, a középfülgyulladás. Súlyosabb 
esetekben, ha baktériummal felülfertőződik, antibiotikummal 
történő kezelés válik szükségessé. 

Nem lehet azonban eléggé hangsúlyozni, hogy a vírusos 
eredetű légúti betegségek esetében nem szükséges rögtön 
antibiotikumot adni, hiszen még gátolhatja is a gyógyulás fo-
lyamatát.  Az antibiotikum – amellett, hogy vírusok ellen ha-
tástalan, csak bakteriális fertőzés ellen jó – nemcsak a fertőzést 
gyűri le, hanem a gyermek védekezőképességét is gyengíti, hi-
szen károsítja a bélflórát. Éppen ezért fontos az is, hogy az anti-
biotikus kezelés mellé valamilyen bélflórapótló (probiotikum) 
készítményt is adjunk.

Bár talán közhelyszerűnek tűnik, de a rendezett életvitel na-
gyon fontos tényező. Rendszeresen étkezzen a gyermekünk, le-
gyen szabad levegőn, mozogjon sokat, és az alvása legyen pi-
hentető, elegendő. A réteges öltözködés nem különben fontos.

A fentiek mellett számtalan recept nélkül kapható vitamin-
készítmény áll rendelkezésünkre, melyeket kúraszerűen érde-
mes adagolni. Arra oda kell viszont figyelni, ha valamilyen be-
tegség üti fel a fejét, a vastartalmú készítmények adását átme-

netileg fel kell függeszteni, hiszen a vas nemcsak a szerveze-
tet, hanem a baktériumokat is erősíti.

Ott vannak a hagyományos népi gyógyászat eszközei, mint 
a méz, mely szintén jó hatású, de csak egyéves kor felett adha-
tó. Többfajta homeopátiás készítményt is találunk a patikák-
ban, mely nemcsak megelőzésre lehet alkalmas. Sok gyermek-
nél a grapefruitcseppek használata válik be.

Azoknak a gyerekeknek, akik valamilyen krónikus beteg-
ségben szenvednek vagy gyakran esnek egyik betegségből a 
másikba, érdemes megfontolni vényköteles immunerősítő ké-
szítmények alkalmazását, mely azoknak a baktériumoknak az 
alkotórészeit tartalmazzák, amelyek a leggyakrabban előfor-
duló gyulladásokat (mint arcüreg-, középfül-, tüdőgyulladás) 
okozzák. Ezen készítmények szedése mellett az immunrend-
szer megtanul védekezni.

A napsütéses órák számának csökkenésével a D-vitamin kép-
ződése is csökken a szervezetben, így a D-vitamin pótlása a téli 
időszakban nemcsak a csecsemőknél, hanem 1-3 éves kor kö-
zött is ajánlott. Emellett a kötelező védőoltásokon túl több olyan 
védőoltás is létezik, ami a gyengébb immunrendszerű gyerme-
keknél csökkentik a fertőzéses megbetegedések számát.

Dr. Jóna Angelika gyermekorvos

Mit tehetünk gyermekeink immunrendszerének erősítéséért?

A bizalom ára, avagy hogyan sújt porba a segítőkészség
Hitelesek sokasága fizeti most az elő-

re nem látott devizaárfolyam robbanás 
árát. Ki autóban, ki lakásban, ki egyéb 
cikkekben eladósodva nyögi a banki köl-
csönök terheit. Fizetjük a bizalom árát, 
mert túlontúl bíztunk a külföldi valuta 
stabilitásában, és bíztunk anyagi helyze-
tünk inflációkövető javulásában. Bár ne 
tettük volna! - így sóhajtunk most, ami-
kor keressük a hitelkiváltás és kiegyen-
lítés módjait. Ám úgy tűnik, kevés re-
ményünk lehet. A bankok saját érde-
kükből, érthető módon nem engednek. 
Nagy gond ez az egyébként is megdrá-
gult életben, rezsiköltség, élelem, isko-
láztatás stb. Van azonban másféle ára is 
a bizalomnak. Az alábbi történetet, egy 
több gyermekes, csegei család mesélte 
el, kikiáltva magukból tehetetlenségü-
ket, a jóhiszemű vagy talán meggondo-
latlan segítőkészség nem várt következ-
ményét.

Néhány éve, amikor még egyeseknek 
jobban ment, baráti szívességre kérte a 
családfőt egy akkori építési cég ügyve-
zetője. Egy platós kisteherautó megvá-
sárlásához keresett készfizető kezest. A 
család, ismerve a baráti kérés előadóját, 
jószándékkal, önzetlenül ráállt az üzlet-
re. Az autó megvásárlásra került, majd 

egy idő múlva, valahol külföldön lerob-
bant és további sorsa ismeretlen. Aztán 
elkezdődött a bizalom átlényegülése bi-
zonytalan bizalmatlanságba.  Megjelent 
a családnál a hitelező bank képviselője, 
jelezve, hogy gondok vannak a hiteltör-
lesztéssel. A család nyomban megkeres-
te az adós „barátot”, ám ő elhárította a 
kérdéseket, sőt veszekedés veszekedést 
követett. Ezután már egyre inkább, az 
át nem gondolt szívesség csapdájában 
vergődött a család. Az építési kft. fizetés-
képtelenné vált, tönkrement, felszámol-
ták. Az egykori vállalkozó hallani sem 
akar a történetről. A rászedett családhoz 
pedig ez évben bekopogtatott a végre-
hajtó, hogy a kezesen hajtsák be a több 
milliós kintlévőséget. A földhivatal is tet-
te a dolgát, bejegyezték a jelzálogot és 
a segítőkész család lehet, hogy jövő ta-
vasszal az utcára kerül. A megkérdezett 
jogi tudorok azt mondják, nem tehetnek 
semmit, hiszen erről szól a kezesség in-
tézménye. A kezes felelősséggel tartozik 
az adós helyett. 

Engem igazából nem is a jogi, inkább 
az emberi oldala ragadott meg ennek 
a tisztességtelen ügynek. Tudjuk, hogy 
manapság valós veszély, hogy kihasznál-
nak, rászednek bennünket. Úgy próbál-

nak egyesek gazdagodni, előnyöket sze-
rezni, hogy áldozataikat a kilátástalan-
ságba taszítják. Az elmondottak alapján, 
ilyen ügyeskedő, felelőtlen, mások bi-
zalmával és segítőkészségével, csúnyán 
visszaélő embernek gondolom ezt a bi-
zonyos ügyvezetőt is, aki ma is köztünk 
él, hirtelen közszereplővé avanzsálva. 

A tanulság? Mi más lehetne: legyünk 
éberek, a bizalmunk nem eladó!

Simon Albert

A Csegei Körkép augusztusi szá-
mában, a 4. oldalon található „Csegei 
Napok 2010” című cikkben a szpon-
zorok hiányos névsora jelent meg. A 

rendezvényt Répási Lajosné és 
Fekete János is támogatta.

A Csegei Körkép augusztusi szá-
mának 7. oldalán olvasható „Aki a 

nagyvalkói csobogó vizét itta, visz-
szavágyik oda…” című cikkben elírás 
történt. A Patás Pajtás Lovas Udvar és 
Néptánccsoport Magyarvalkón járt. 

Ezúton kérünk elnézést 
az érintettektől!
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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 október 30-ig érvényesek!

Mozgásukban, önellátásuk-

ban enyhén vagy közepesen 

korlátozott tiszacsegei sze-
mélyek (házaspár) gondo-
zását vállalnám. 

Igényüket a 06-52-373-353, 

vagy a 06-20-298-87-27-es 

telefonszámon vagy a Jó-

zsef Attila u. 23. szám alatt 

várom. 

Bor-szőlő van eladó 

(fehér) Tiszacsege,

Lehel u. 23. szám alatt.

Sok boldogságot kívánunk 

Szabó Jánosnak és 
feleségének, Kovács Juditnak 

a 25. házassági évfordulójuk 
alkalmából. 

Családjuk és ismerőseik

Magyar Szürke Tenyészbika Bemutató 
és Vásár

4071 Hortobágy, Pusztai állatpark
    2010. október 02.

Budavári Pálinka- és Kolbászfesztivál
1000 Budapest, Budai vár

2010. október 07-10.
Budapesti Őszi fesztivál

1000 Budapest, több helyszínen
2010. október 08-17.

Őszi Mihály-napi országos kirakodó vásár
4028 Debrecen, Böszörményi út környéke

2010. október 09-10.
Debreceni Őszi Fesztivál

4024 Debrecen, Hunyadi u. 1-3.
2010. október 15-31.

III. Tisza-tavi Madarász és Természtefotós 
Fesztivál

3388 Poroszló, Fő út 3.
2010. október 23-24.

A Tourinform iroda ajánlata

A tiszacsegei gyógyfürdőtől 8 perc-
re, téliesített nyaraló, bekerített, 
gondozott telekkel, igényes kivite-
lezéssel, áron alul eladó. 3 millió Ft. 
Fsz.: 28m2, emelet: 20m2, Telekháza, 
Kun B. u. 13. Tel: 06-70-3844-268

Ültetés I. u. 3. szám alatti 
összközművesített paraszt-
ház telek áron eladó. 
Érd.: 06-30-583-10-93, 06-23-
379-177-es telefonszámokon.

Tiszacsege, Erzsébet u. 25. 

szám alatti összkomfortos 

családi ház eladó.

Érd.: 06-30-955-50-20

Tiszacsege minden lakóját nagy szere-
tettel köszöntöm, mint az egyeki plébá-
nia új plébánosa! Papp Lászlónak hívnak 
és Szabolcs megyéből, Újfehértóról szár-
mazom vallásos szülők harmadik gyerme-
keként. Öten vagyunk testvérek, közülük 
legkisebbik öcsém is pap, most a debre-
ceni Szent Anna Székesegyház káplánja. 

Én is Debrecenből érkeztem, ahol négy 
évet töltöttem a Szent Család Plébáni-
án és a Szent József Gimnáziumban, mint 
hittan tanár. Azt megelőzően Polgáron, 
illetve Rakamazon szolgáltam. Középis-
koláim elvégzése után Veszprémben, és 
Egerben készültem a papszentelésre hat 
esztendőn keresztül. Egyek az első plébá-
nosi helyem, ahová augusztus elsejével 
helyezett Bosák Nándor püspök úr. Ké-
rek mindenkit, hogy segítsenek minél ha-
marabb beilleszkedni, és remélem minél 
hamarabb megismerem az itt élőket. Bár 
nagyon nagy feladatnak tűnik három te-
lepülés lelkipásztori ellátása, hiszen min-
denhol teljes ember jelenléte szükségel-
tetne. A kezdeti időben a találkozás a va-
sárnapi 10-es szentmise előtt lehetsé-
ges, illetve minden nap az egyeki plébá-
nián, ahová ügyeik intézése végett és sze-
mélyes találkozásra hívok minden keresz-
tény testvéremet és jószándékú embert. 
Azért lettem ide küldve, hogy az evangé-
lium üzenetét, a Katolikus Egyház egyete-
mes missziós küldetését ezen a vidéken 
végezzem. Legjobb tudásommal szeret-
ném ezt a szolgálatot ellátni, amihez ké-
rem a testvérek imáját is!

Néhány fontos információt hadd kö-
zöljek a kedves olvasókkal.

A plébánia elérhetősége: Egyek Fő 
tér 26. Telefon:  +36/52/378-025, mo-
bil: +36/30/914-45-64, web: www.
egyekiplebania.hu  (hamarosan!) Hivata-
li idő a plébánián csütörtök kivételével 
minden hétköznap 9-12 óra között lehet-
séges, illetve telefonos egyeztetés után a 
megbeszélt időben. Keresztelés minden 
hónap első vasárnapján, s kérem, hogy 
előtte velem egyeztessenek. Szeretnénk 
a hittanórákat beindítani, ebben segítsé-
gemre lesz Tóth István hitoktató is. Buzdí-
tom a kedves szülőket, hogy éljenek ezzel 
a lehetőséggel, ne maradjon el gyerme-
kük elsőáldozása és bérmálása, ami ké-
sőbb a házasságkötés akadálya lehet. 

Szeretettel kívánom minden 
tiszacsegei lakos életére az Úr bőséges ál-
dását!

Papp László plébános

Plébánosi köszöntő



Úszásoktatás Tiszacsegén
Az elmúlt évekhez hasonlóan az 

idén is megszervezésre került az úszás-
oktatás településünkön. A Tiszacsegei 
Általános Művelődési Központ Fekete 
István Általános Iskolája 2010 júliusá-
ban hirdette meg ezt a programot az 
úszni már tudó, illetve az alapokat el-
sajátítani kívánó gyermekeknek. 

Az oktatás is ennek megfelelően, 
két turnusban zajlott, reggel hét órára 
érkeztek az ügyesebb gyerekek, a „ha-
ladók”, míg nyolc órától a kisebbek, a 
„kezdők” ismerkedhettek a vízzel, illet-
ve az úszás alapjaival. 

Az egyhetes képzés során a gyer-
mekek megtanulhatták a különbö-
ző úszásnemek -  a gyorsúszás, hát-
úszás, mellúszás -  helyes technikáját, 
a helyes kar és lábtempó mozdulatso-

rát, és az ügyesebbek az úszás közbe-
ni helyes levegővétel ritmusát is elsa-
játíthatták. A kisebb gyermekek a víz-
zel barátkoztak, és sikeresen vállalkoz-

tak olyan alapvető feladatokra, mint a 
vízen lebegés és siklás. 

Az oktatásnak nagyon sok játé-
kos eleme volt, melyek mind a vízhez 
szoktatást segítették elő. Kedvenc já-
ték a búvárkodás volt, ahol különbö-
ző méretű kövekért és ötforintosokért 
kellett végigpásztázni a gyerekeknek 
a medence alját. Öröm volt látni, hogy 
a kezdetben félénk kis „ebihalakat” a 
tanfolyam végére csak hosszas rábe-
szélés után lehetett kicsalni a vízből. 

Reméljük nagyon sok kis tanuló-
val fogunk jövőre is találkozni, akik 
még tökéletesebbre csiszolják az idén 
megszerzett tudásukat.

Szervezők

V. Csegei Csalinap
A Tiszacsegei Horgász és Természetvédelmi Egyesület 

szeptember első hetében rendezte meg az immár hagyo-
mányosnak mondható horgászversenyét. A Selypes-érre ki-
írt versenyre már hajnali 5 óra után szépszámú versenyző 
gyülekezett. A nevezést követően kiderült, hogy több mint 
80 fogásra éhes horgász telepedett le a párás, szokatlan hi-
degbe burkolózó vízparton. A versengés 7–12 óráig tartott, 
ám a mérlegelésnél kiderült, hogy ez az idő is kevés volt a 
biztató fogás eléréséhez. Az ilyentájt szokatlan időjárási kö-
rülmények igencsak megtréfálták a horgászokat. A meleg-
vízhez szokott halak kapási kedve ugyancsak megcsappant. 
Kiábrándult, szomorú horgászok dideregtek a vakondokok 
által feltúrt vízparton, várva a megváltást jelentő „vége” jel-
szóra. A mérlegelés ennek köszönhetően gyorsan lezajlott. 
Összesen 36 nagybajszú harcsa került a szákba, 66 kg össz-
súlyban. A szerény eredmények ellenére mégis kihirdethet-
tük a győzteseket:
Gyermek kategóriában: I. Szabó Gábor, II. Simon Ákos 
III. bay Dániel lett. 

a felnőttek versengésében I. Simon Sándor, II. Komjáti 
Gábor, III. Dósa antal horgásztársunk.

A déli órákra nem csupán a Nap melege, hanem az íny-
csiklandó sertéspörkölt is felvidított bennünket, melyet Bor-
sos Ferenc és Simon Imre szakácsoknak köszönhetünk. To-
vábbi köszönettel tartozunk a Tiszacsegei Városőrség állo-
mányának, akik a versenyt megelőző éjjel és a verseny nap-
ján is helytállásukkal segítették a rendezvény sikerét. Meg-
különböztetett elismerést érdemelnek azok az asszonyok, 
akik segítő munkájukkal mindannyiunk érdekében munkál-
kodtak: Bartha Imréné Erika, Lévai Vilibaldné Rózsika, Simon 
Albertné Erika és Szilágyi Jánosné Zsuzsa. Nagy örömmel 
tölti el egyesületünket, hogy továbbra is támogatóink kö-
zött üdvözölhetjük Jónás Sándor Urat, városunk polgármes-
terét és Nagy Miklós Urat a NAGÉV Kft. vezetőjét.

Minden segítőnek és közreműködőnek megköszönöm a 
felénk megnyilvánuló jóindulatát, és a jövőben is számítok 
segítségükre.

Görbüljön a bot, békében a természettel!

Simon Albert egyesületi elnök


