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A Helyi Választási Bizottság beszámolója
A helyi önkormányzati képviselők,
polgármesterek és a települési kisebbségi önkormányzati képviselők választása 2010. október 3-án volt. A választók
a névjegyzékbe történő felvételről szóló
értesítőt, az ajánlószelvényekkel együtt
2010. augusztus 16. és 19. között megkapták.
A 2010. évi L. törvény alapján a települési önkormányzat képviselő-testület
tagjainak számát a választás évének január 1-jei lakosságszáma alapján kell meghatározni, melyet a lakosságszám-adatot
nyilvántartó központi szerv küldi meg
minden év január 15-ig a Helyi Választási
Iroda vezetője számára. Tiszacsege lakossága 4941 fő. Az 1000 és 5000 fő közötti településeken, a törvény alapján 6 képviselő választható. A
10000 vagy ennél kevesebb lakosú településeken a választás
rendszere nem változott, csak nem kislistás, hanem egyéni listás elnevezést kapta.
Egyéni listás képviselőjelölt
lehetett, akit a település választópolgárainak legalább 1%-a
jelöltnek
ajánlott.
Tiszacsegén, minimum 39 ajánlócédulát kellett leadni a Választási Irodán
azoknak, akik részt
akartak venni a képviselőjelöltek megmérettetésén. A település választópolgárainak legalább 3%-ának az ajánlására, - Tiszacsegén minimum 117 érvényes
ajánlócédulára - volt szükség ahhoz, hogy
valaki indulhasson a polgármesteri cím elnyeréséért. Jelöltnek 2010. szeptember
3-án 16 óráig lehetett bejelentkezni egy
formanyomtatvány kitöltésével, és ekkor
kellett leadni az összegyűjtött ajánlószelvényeket is. A Helyi Választási Bizottság a
Választási Iroda közreműködésével leellenőrizte az ajánlásokat. A beadott dokumentumok megfeleltek a törvényességi
előírásnak, így valamennyien felkerülhettek a szavazólapokra.
Tiszacsegén 25 képviselő, 3 polgármester és 9 települési Kisebbségi Önkormányzati képviselő jelölt indult a választáson. A jelöltek névsora a város több
pontján megtekinthető volt, megjelent a
Csegei Körkép előző számában, és folya-

matosan olvasható volt az internetes oldalakon is.
A kampányidőszak idején hárman
nyújtottak be írásbeli kifogást az őket ért
sérelem miatt, melyet a bizottság megvizsgált, és nem talált törvényességi okot
a panasz kiváltó okának megszüntetésére. A Szavazatszámláló Bizottságok tagjai, valamint a rendőrség a választás előtti napon leellenőrizte a szavazóhelyiségeket, mindent rendben találtak. 2010.
október 3-án a szavazás településünkön
mindegyik körzetben zavartalanul zajlott. A bizottságok munkáját delegált tagok is segítették. A szavazás megkezdésekor a névjegyzéken lévő választópolgárok száma: 3880 fő, a szavazás napján,
- igazolás alapján,- névjegyzékbe vettek

a szavazatszámláló bizottságok 8 főt.
Szavazóként 1988-an jelentek meg az
urnáknál, ez 51,13 %-os részvételt jelentett, ami jóval kevesebb, mint a négy évvel ezelőtti. Akkor a részvételi arány 61,3
%-os volt. A mozgásukban korlátozott
polgároknak lehetőségük volt mozgóurnát kérni, 32-en éltek is vele. A választás
napján rendkívüli esemény nem történt.
Polgármester jelöltekre 1966 érvényes szavazatot adtak le a választók. Érvénytelen szavazatot 21-et találtak a
Szavazatszámláló Bizottságok. Az érvénytelen szavazatok többnyire abból
adódtak, hogy egy szavazólapon két
körben volt két egymást metsző vonal,
vagy egy körben sem.
Az érvényes szavazatok közül Füzesiné
Nagy Zita 445, Jónás Sándor 767, Szilágyi
Sándor 754 szavazatot kapott.
A Helyi Választási Bizottság döntése
ellen ketten nyújtottak be fellebbezést,

melyet a Választási Iroda továbbított a
Területi Választási Irodához. Nem tartották megalapozottnak a fellebbezést,
ezért elutasították. Mindkét esetben fellebbeztek a Területi Választási Bizottság
döntése ellen is, de a Hajdú-Bihar Megyei
Bíróság is elutasította a beadványukat.
Így az eredmény végleges.
Tiszacsegén 2010. október 3-án a szavazók többsége Jónás Sándornak adott
bizalmat újabb 4 évre. A települési képviselők választásán a következő eredmények születtek:
Dr. Gadóczi István 1224, Tóth Imre 1173,
Simon Albert 1041, Nagy Miklós István
702, Losonczi János 535, Bagdi Sándor
434, Derzsényi János 404, Lévai Lászlóné
361, Illés János 347, Majláth Zoltán István 336, Bozsó Gyula 323, Füzesi Gábor 305, Répási Lajos 295, Triznyáné
Vadász Hedvig 282,
Csernikné Nagy Mária Krisztina 239,
Molnárné
Katona
Tímea 226, Kobza
Miklósné 209, Fekete Gergő Imre 173,
Budai Imre 143, Oláh
Tibor 129, Bana Gábor 124, Vadász István 103, Bay Barnabás 89, Lakatos László 68, Magyar Tibor
44 szavazatot kapott.
A szavazatok alapján
képviselő lett: Dr. Gadóczi István, Tóth
Imre, Simon Albert, Nagy Miklós István, Losonczi János és Bagdi Sándor.
Településünkről a Megyei Közgyűlésbe való bejutáshoz a pártok közül a
FIDESZ-KDNP 1129, Jobbik 430, MSZP
293, LMP 46 szavazatot kapott.
Az október 14-i alakuló ülésen a megbízólevelek átadását és az eskütételt követően megalakultak a bizottságok. A
Pénzügyi-, Ügyrendi-, Területfejlesztési-, Sport-, Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság elnöke: Simon Albert,
tagjai: Bagdi Sándor és Losonczi János,
a Szociális-, Egészségügyi-, Művelődési-,
Oktatási és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke: Tóth Imre, tagjai: Dr. Gadóczi István
és Losonczi János. Nagy Miklós Istvánt
a testület alpolgármesternek választotta.
Gratulálunk!
Tóth Jánosné HVB elnöke
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Köszönet a választóknak
Kedves Tiszacsegeiek!
Újraválasztott polgármesterként szeretném megköszönni a bizalmat,
amivel újra felhatalmazást kaptam,
hogy a várost tovább irányítsam.
Nem kis felelősség ez számomra, hiszen minden egyes nap a kihívások
sorozata. A sikerek eléréséhez odaadásra, áldozatkészségre és összefogásra van szükség. Eddig is és ezután
is a legjobb szándék és teljes lelkesedés kíséri majd munkámat. Számítok az Önök cselekvő, gyümölcsöző
együttműködésére.

Köszönetnyilvánítás
Ezúton szeretném megköszönni
azon csegei választópolgárok bizalmát, akik ajánlószelvényeikkel és szavazatukkal lehetővé tették számomra, hogy Tiszacsege város fejlődése
érdekében települési képviselőként
dolgozhassak.
Simon Albert

Képek a
választásról

Köszönettel:
Jónás Sándor polgármester

Tisztelt Tiszacsegei
Választópolgárok!
Ezúton szeretném megköszönni
megtisztelő bizalmukat és a személyemre leadott szavazatukat, mellyel
önkormányzati képviselőnek választottak.
Munkám során mindig arra törekszem majd, hogy településünk valamennyi lakójának az érdekét képviseljem. Abban hiszek, hogy településünkért Önökkel közösen munkálkodva sokkal több eredményt érhetünk el.
A megvalósuló, közös sikereinkben
bízva:
Losonczi János önk. képviselő

Tisztelt Választópolgárok!
Az első szó a köszöneté!
Köszönetet mondok mindazoknak,
akik az október 3-ai önkormányzati választások alkalmával, bizalmuk
jeléül rám voksoltak, továbbá azért
is, hogy a jövőben képviselőként
dolgozhatok a városért, Önökért,
tiszacsegeiekért.
Hiszem, hogy szavazataik nem válnak hiábavalóvá, s a sikerhez vezető rögös úton, hivatásunkhoz méltóan, közösen munkálkodva eljutunk a célig.
Bagdi Sándor önk. képviselő

Harangi Sándor a 004-es számú körzetben (Petőfi u. 3. sz. alatt), utolsóként
adta le szavazatát.

2010. október 22.

Cigány Kisebbségi Önkormányzati választásról
Schmitt Pál köztársasági elnök úr a helyi önkormányzati képviselők, polgármesterek és a települési kisebbségi önkormányzati képviselők választását 2010. október 3-ára tűzte ki.
A települési kisebbségi önkormányzati választáson az a polgár szavazhat, aki
bolgár, cigány, görög, horvát, lengyel, német, örmény, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, ukrán kisebbség egyikéhez
tartozik, és a kisebbséghez tartozását nyilatkozatával vállalja. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választójoggal rendelkezik, aki szerepel a kisebbségi választói jegyzékben. A
kisebbségi választói jegyzékbe való felvételt 2010. július 15-ig kérhették a település jegyzőjétől kérelemnyomtatványon.
A kisebbségi választói jegyzéken lévő választópolgárok száma: 204 volt.
Jelöltet valamelyik jelölő szervezet állíthatott. A beadott dokumentumok megfeleltek a törvényességi előírásnak. Településünkön 9 jelölt neve kerülhetett fel
a szavazólapra, melynek sorrendjét a Választási Bizottság sorsolás útján határozta
meg. A települési kisebbségi önkormányzati képviselőkre külön szavazóhelyiségben lehetett voksolni. Ez alkotta a 6. körzetet. A szavazás napján 92-en jelentek
meg az urnák előtt. Rendkívüli esemény
nem történt, amely megzavarta volna a
szavazás rendjét. A Helyi Választási Bizottsághoz nem érkezett be panasz, kifogás,
így az eredmény végleges.
Képviselők lettek: P. Lakatos János (52
szavazattal), Lakatos János (44 szavazattal), Rácz Etelka (41 szavazattal), Nagy
Zoltán Kálmán (31 szavazattal).
Az október 15-i alakuló ülés során elnöknek P. Lakatos Jánost, helyettesének
pedig Nagy Zoltán Kálmánt választották.
Gratulálunk!
Tóth Jánosné HVB elnöke
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Ide kell hozni a nagyvilágot - Ide hoztuk Indiát
„Ide kell hozni a nagyvilágot” –írta
Veres Péter egy sokat idézett versében.
Ezt tette dr. Tóth Csabáné 2010. szeptember 16-án a Dr. Papp József Városi
Könyvtárban, amikor arról az országról mesélt, amely nagyon kedves a szívének.
Az „indiai Mária” Rajasthanban, a királyok városában él, már 20 éve. Jógaközpontban tanul és tanít. Olyan szeretettel beszélt Indiáról, az ott élő emberekről, szokásokról, India múltjáról, jelenéről, hogy a hallgatóságnak kedve lett

volna ott lenni, és valójában arra is buzdította a jelenlévőket, hogy minél többen látogassák meg ezt a kedves országot. Láthattunk képeket híres épületekről, indiai nőkről, akik fejükön viszik a
terhet, ezáltal a gerincük kiegyenesedik,
és nagyon szép a tartásuk. Megtudtuk,
hogy nem használnak széket, a guggolástól megerősödik a térdízületük. Hallhattunk a nimfával való fogmosásról, a
növényi tányérról, amely eldobható és
nem szennyezi a környezetet, mert az
utcán szabadon járkáló szent állatok
megeszik a hulladékot. Láthattunk képeket a száriról, az indiai női viseletről,
melyhez 6 m anyag kell. Az ékszerek viselete kötelező a nőknek. Hallhattunk
az indiai gyógyításról az árjuvédáról, a
mostani kasztrendszerről, a házassági szokásaikról, ételeikről, vallásukról,
Gandiról és Teréz anyáról.
Mária a megjelenésében is tükrözte kétlaki életét. Az ő kifejezésével élve
felül csegei, alul indiai ruhában volt.

Magáévá tette Gandi gondolatait: Éljetek egyszerűen, gondolkodjatok nagyszerűen. Itthon zongoratanárnő volt,
elment Indiába, megszerette az ottani embereket és ott maradt. Amikor hazalátogat, sokat mesél Indiáról, de itthon is megtalálja, hogy hol tud segíteni. Az idei árvízi katasztrófa idején
Felsőzsolcán volt, de akkor sem lepődnénk meg, ha most az iszapkatasztrófa
helyszínén jelenne meg - amennyiben
itthon van. Ő ilyen.
Tóth Jánosné

Felejthetetlen élmény
Egy világhírű hegedűművész, Yehudi Menuhin kezdeményezésére és javaslatára az UNESCO október 1-jét a Zene világnapjának nyilvánította. Mindez 1975-ben történt. Azóta
ezen a napon a világ minden pontján különleges figyelmet
szentelnek annak a csodának, amit zenének hívnak.
Ebből az alkalomból adott hangversenyt október 1-jén a
gyerekeknek a debreceni Kodály Kórus női kara. Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy a sok elfoglaltság mellett időt tudtak
szakítani arra, hogy Tiszacsegén is fellépjenek. A kórus megalakulása óta több mint 2000 koncertet adott Európa, Ázsia, Afrika, Amerika 40 országában. Repertoárjuk széles skálán mozog:
az európai zeneirodalom legjelentősebb oratórikus művein át
a legújabb kortárs énekkari kompozíciókig.
Gyermekeink olyan Kodály és Bartók műveket hallhat-

tak, amelyek közel állnak érzelemvilágukhoz. Az óvodástól a
nyolcadik osztályos tanulóig mindenki élvezhette a saját korosztályának szóló darabot. Még vonzóbbá tette e műfajt számunkra, hogy közben megbeszélhették a „műsorvezetővel”
az elhangzott ének szereplőit, technikai kifejezésmódjait. A
gyerekek érdeklődésükkel és jó válaszaikkal bizonyították,
hogy nyitottak a komolyzenére.
A program támogatói Jónás Sándor polgármester és Nagy
Miklós alpolgármester urak voltak. A gyerekek nevében köszönetet mondok Nekik!
Reméljük a jövőben is hasonlóan színvonalas műsorral ünnepelhetjük a Zene világnapját.
Puzsár Jánosné énektanár
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Újabb aranydiplomás pedagógust köszönthettünk
Örömteli alkalomból látogattam meg
15 éve nyugdíjba vonult kollégámat,
Szabó Ferencné Ica nénit.
Szeptemberben meghívást kapott a
Debreceni Kölcsey Ferenc Református
Tanítóképző Főiskola ünnepi szenátusi
ülésére, ahol a jelenlegi diákok évnyitója mellett arany-, vas-, gyémánt-, rubin-,
és gránitdiplomák átadására került sor.
Ica néni fél évszázaddal ezelőtt szerzett tanítói képesítést. A díszoklevél tanúsága szerint:
„Szabó Ilona tanítónő számára, aki a
Maróthi György Tanítóképzőben 1960ban, 50 éve szerzett oklevele alapján
közmegbecsülésre méltóan teljesítette
hivatását, elismerésül ezt az aranyoklevelet adja ki a Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola.”
A Debreceni Református Nagytemplomban emlékezetes ünnepség keretében vehette át nyugdíjas pedagógusunk az aranydiplomát, dr. Völgyesi Zoltán rektor úrtól. Ica néni mellett még
több mint száz pedagógus részesült elismerésben, közülük tízen 70 éve, hárman 75 éve lettek pedagógusok.
A megható ünnepségről való beszélgetésünk után köszönetét fejezte ki Ica

néni iskolánk vezetőinek és az iskolatitkárnak az ügyintézési segítségért. A közelmúlt eseményei után pályája kezdetére terelődött a szó.
Ica néni Hajdúdorogon született, Hajdúnánáson érettségizett, majd 1958ban Tiszacsegére jött tanítani. Munka
mellett szerzett diplomát. Kezdetben 3.4. osztályosokat tanított a régi emeletes
iskolában, az akkor még „összenyithatós
színpados terem” volt első óráinak helyszíne. Sokáig tanított 1. és 2. osztályt.
Ezért különösen illik pályájához az a Németh László- idézet, amelyet a diplomaátadó meghívóján olvastam.
„Azért vagyok pedagógus, hogy a ter-

Vassné Szucskó Margit

Még több látnivaló
A Tüzelős-ól Múzeum és a Zsellérház kiállítási anyaga a lakosság közreműködésével egyre bővül.
Molnár András búzakonkolyozó
gépet ajándékozott a Tüzelős-ól Múzeumnak, Répási Györgyné pedig egy

mészetnek nyers gyémántját szép vigyázattal csiszoljam kristályba.”
Ica néni 36 éven át „csiszolgatta” az alsós csegei gyerekek tudását. Elmondása szerint nem is vágyott soha más pályára, szerette a munkáját, a gyerekeket,
jó kapcsolata volt a szülőkkel. Munkáját
„Kiváló Dolgozó” kitüntetéssel és „Közszolgálati Érdemérem”-mel is elismerték. Még most is emlékszik, milyen nehéz volt a vizsgatanítás egy olyan debreceni osztályban, ahol akkor látta a gyerekeket először. Felidéztünk sok régi iskolai rendezvényt, az úttörőmozgalmat,
- hiszen jó magam is közel 20 évig lehettem Ica néni munkatársa.
Gratulálok e szép elismerés - az aranyoklevél átvétele alkalmából! Kívánom,
hogy nyugdíjas éveit továbbra is ilyen
aktívan és jó egészségben töltse!
Iskolatörténeti kiállításunkat több
anyaggal megajándékozta, jóleső érzés
hogy nyugdíjas éveiben is gondol ránk.
Én is nagy örömmel adom közre az
olvasóknak, hogy iskolánk történetében
új lap íródott, egy újabb aranyoklevél
kapcsán. Köszönjük Ica néni!

Október 1.

pásztorbunda adományozásával tette még teljesebbé és értékesebbé a
Zsellérház múltat idéző repertoárját.
A múzeumok dolgozói a látogatók
nevében is köszönetet mondanak felajánlásaikért!

Idősek Világnapja
„ Nincs csodálatra méltóbb az
embernél. Bánj vele ezen érdeme
szerint.” ( Tatiosz)
Az Idősek Világnapja alkalmából a
Balmazújvárosi Kistérség Humán
Szolgáltató Központ és Tiszacsege
Város Önkormányzata 2010. november 5-én 17 órától a Művelődési Házban megrendezi az Idősek Napját.
Ezúton szeretném meghívni Tiszacsege nyugdíjas és idős lakosait!
Rózsa Marianna
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A Fekete István Általános Iskola hírei
- Szeptemberi programjaink között szerepelt a 7.- 8. évfolyam számára megtartott két napos tanulásmódszertani tréning, ahol a gyerekek tanuláshoz való
viszonyának javítása volt a célunk.
- Szeptember 24-én a TÁMOP pályázat keretében tantestületünk a
Hejőkeresztúri IV. Béla Általános Iskola nyílt napján vett részt, ahol a komplex instrukciós programmal ismerkedett meg.
- Az aradi vértanúk kivégzésének 161.
évfordulójáról osztályfőnöki órákon emlékeztünk meg október 6-án. Egy-egy
vers, kép felidézése mellett minden osztály készített tablót a hősök tiszteletére.

- Nyolcadikos, pályaválasztás előtt álló
tanulókat és szüleiket vártuk október
19-én, 17 órától az iskola ebédlőjében
megtartott összevont pályaválasztási szülői értekezletre. Több mint tíz középiskola vezetője kapott meghívást
erre az alkalomra, ahol a szülők és a gyerekek tájékozódhattak a továbbtanulási
lehetőségekről.
- Az őszi szünet 2010. november 2 – 5-ig
tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap
október 29.( péntek), a szünet utáni első
tanítási nap november 8. (hétfő).
- A környezettudatos nevelés érdekében újra papírgyűjtést rendeztünk.

Több mint 11 tonna papírhulladék gyűlt
össze! Kovács István és Majláth Zoltán
vállalkozók egy-egy konténer kartonnal
segítették akciónkat.
Köszönöm a támogatásukat!
Iskolánk tanulói nem csak papírt, hanem
sok más anyagot is gyűjtenek.

- Iskolánk nagy örömmel fogadta a dr.
Papp József Városi Könyvtár hagyományőrző kezdeményezését a Tüzelős-ól Múzeumban.
Alig kezdődött meg a tanév, de már számos gyerekcsoportunk látogatott el
oda. Szívesen készítettek régi játékokat
a fiúk Márton Sándor irányításával, a lányok pedig Sallainé Erikával. Gyerekeink
hasznos ismeretekkel gyarapodhatnak
ezeken a foglalkozásokon, hiszen a régmúltat, a csegei hagyományokat úgy ismerik meg, hogy saját maguk tevékenykednek.
Tóth Imre igazgató

A Fekete István Általános Iskola
5.-8. osztályos tanulóinak
hagyományőrző szakkör

Környezetünk védelmében, illetve jótékonysági céllal, beteg gyerekeket támogatva: műanyag flakonok zárókupakja,
alu. italosdoboz, használt elem kerül ös�szegyűjtésre folyamatosan.

indult a Tüzelős-ól Múzeumban.
A résztvevők megismerkedhetnek a fafaragás és a bőrözés rejtelmeivel is.
A szakkör vezetője Márton Sándor,
aki a Tüzelős-ól Múzeumban (Rákóczi út 38. szám) várja a további
jelentkezőket!
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Tiszacsege Kommunális
Szolgáltató Szervezet intézményvezetője
pályázatot hirdet
Nehézgépkezelői, JCB kotró-rakodó munkagépkezelői
munkakör ellátására.
Ellátandó feladatok:
- csőtörések alkalmából ivóvíz és
szennyvíz vezetékek kiásása
- tereprendezés, rakodási munkálatok végzése
- a munkagépek karbantartása, hibák
felderítése, javítása
Munkáltatói jogokat a Tiszacsege
Kommunális Szolgáltató Szervezet
intézményvezetője gyakorolja.
Besorolás, illetmény, valamint egyéb
juttatások megállapítása a Közalkal-

2010. október 22.

mazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. Törvény alapján történik.

- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt

Megbízás feltétele:
- cselekvőképesség
- büntetlen előélet
- B kategóriás jogosítvány
- nehézgépkezelői jogosítvány, érvényes
orvosi vizsgával
- JCB, DT, E-652, E-352 gépcsoport vizsgák
- minimum 10 éves szakmai gyakorlat

A pályázatot zárt borítékban a
Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet címére – 4066 Tiszacsege,
Fő u. 2/F. – Orbán Sándor intézményvezetőnek címezve kell benyújtani. A
borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat a
Tiszacsege Kommunális Szolgáltató
Szervezet Nehézgépkezelői, JCB kotrórakodó munkagépkezelői munkakörre”.

Elvárások:
- problémamegoldó képesség
- önálló munkavégzés
A pályázathoz csatolni kell:
- a pályázó szakmai életútját bemutató
önéletrajzot
- iskolai és szakmai végzettséget igazoló bizonyítványok, jogosítványok másolatát

A pályázat benyújtásának
határideje: 2010.11.05. 12:00-ig
A pályázat elbírálásának határideje:
2010.11.05. 16:00
Az állás 2010.11.08. napjától
tölthető be.
A pályázattal kapcsolatos információ Orbán Sándor intézményvezetőtől
kérhető (52/ 588-058).

„Szívet-lelket melengető mulatság”
A Tiszacsegei Hagyományőrző Néptánc Egyesület 2010. október 9-én tartotta szüreti, azaz betakarítási műsorát
és bálját a Tiszacsege Ifjúságáért Alapítvány támogatásával a Művelődési Otthonban.
Az időjárás kegyes volt a program lebonyolításához, hisz kora délelőtt elkezdődött a munka számunkra. Vendégeinket frissen sült hurkával, szürke marha
gulyással és „nomád” szárnyas káposztával vártuk. Amíg a felnőttek sütöttekfőztek, addig a fiatalok és néhány felnőtt
a művelődési ház nagytermét díszítették. A meghívott vendégeink közül sajnos sokan nem tudtak részt venni rendezvényünkön, mivel az előző hét végi
választások miatt a programok időpontjai egybeestek. Igen sokan érintettek, hiszen a „Leader” keretén belül több csoporttal volt együttműködési megállapodásunk erre a műsorunkra. Nagy bá-

natunkra sajnos nekünk is rangsorolni
kellett, így nem tudtunk részt venni az
Észak-Bükki Gasztronómiai Szövetség
tagjaként a Tardi Kakasfőző Fesztiválon.
Mindezért azonban kárpótoltak bennünket a Tiszafüredi Pátria Alapfokú Művészetoktatási Intézmény táncosai, akik
igen nagy szeretettel és szorgalommal
készültek az estére. Szívet-lelket melengető volt a látvány, amelyet a színpadon
produkáltak. Külön örömmel tölt el bennünket, hogy a Pátria Néptánc Együttes
és egyesületünk munkája egyre inkább
összefonódik, hiszen hétről hétre gyarapodik azon gyermekeink száma, akik hivatalos tanulói az oktatási intézménynek.
Hetente egy alkalommal Tiszafüreden
vesznek részt a próbákon, ahová Bagdiné
Elekes Katalin segítségével jutnak el.
Az est színvonalát emelte, hogy táncosaink közül Kerek Anita és Dózsa Tímea vajdakamarási táncot mutatott be

Újvári Lászlóval és Bekecs Sándorral, a
Pátria oszlopos tagjaival. A kicsik és nagyok egyaránt számot adtak tudásukról,
melyet a nézőközönség igen nagy tapssal jutalmazott. Ezt az elismerést Bakonyi Istvánnak, a Pátria igazgatójának köszönhetjük. Felkérésünknek eleget téve
Farkas Jánosné Klári néni teljes odaadással vezette le a rendezvényt.
Az új tagokkal bővült Délibáb Citerazenekar is kedveskedett vendégeinknek.
Szeretnénk köszönetet mondani
mindazoknak, akik anyagi támogatásukkal, illetve munkájukkal segítették egyesületünket: a Tiszacsege Ifjúságáért Alapítványnak, Bagdi Sándornak, Losonczi
Jánosnak, Bakonyi Istvánnak, Nagy Csabának és táncosainak, Nagy Attilának,
táncos gyermekeink szüleinek és mindazoknak, akik hozzájárultak az est sikeres lebonyolításához.
Kapus Istvánné

2010. október 22.

Útszéli áldozatok
A biztonságos közlekedés egyik fontos segítői a jelzőtáblák, na persze akkor,
ha jól láthatók, főleg meg, ha a helyükön
vannak.
Úgy tűnik, az utóbbi időben egyesek
sportot űznek a döntögetésből. Nem tudni miféle kihívás lehet ez számukra, de a
végeredmény elszomorító. Jobbra-balra
elfekvő jelzők sokszor el is tűnnek az ismeretlenben. Érdekes mód leginkább az
elsőbbségadást elrendelő táblák a kedvencek. A benzinkútnál lévő STOP tábla
kiváltképp élvezi a bizalmat. Rendszeresen eltűnik, majd újra kiállítják, újra eltűnik. A háromszög táblák is sokszor inognak
meg álltukban, néha pihenőre dőlve az
árokban. Persze a táblákat döntögető kezeket irányító bárgyú agyakat nehéz megérteni. Ki tudhatja miféle perverzió, milyen
beteges hajlam rejtőzik e mögött. Ám néhány napja már ezen is túllendülhettünk.
Most az italgőzös fejjel hazafelé szédelgő
kisvárosi vagányok újabb megmérettetést
választottak. Kellő edzettséget szerezve
betonvirágtartókat forgatnak fel, a Temető
utca végén lévő Stop táblán origamiznak,
és levezetésként bevernek néhány ablakot, lerúgnak egy-két esőcsatornát.
Valahogy mégis megússzák, mert kicsi az esély a lebukásra. Ilyenkor az átlagpolgár, pihen, alszik, vagy ha nem, akkor
sem igen tesz semmit. Nem sikk ma észrevenni, beleszólni, de még a jelzés lehetőségéről is elfelejtkeztünk. Csak várunk,
hogy cselekedjen más, ugyanakkor számon kérünk, okolunk és ítélkezünk. Tes�szük ezt úgy, hogy közös értékeinkért,
nyugalmunkért, biztonságunkért tapodtat sem mozdulunk. Pedig ki kellene mozdulnunk az otthon melegéből hangoskodást hallva vagy ha a kutya veszettül csahol. Meg kellene nézni az éjszakában autóajtót csapkodók szándékát. Úgy vélem
itt az ideje az összefogásnak a hivatásból,
önként vállalásból és közös érdekből elkötelezett szervek, szervezetek és a lakosság között. Bízom benne, hogy mi leszünk
többségben.
Simon Albert
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Egyházközségünk hírei
Elkezdődött a felnőtt katekézis, avagy
bibliaóra mindenkinek! Minden második
héten kedden 17 órától várjuk az egyeki
Szent Ferenc Karitász házba azokat, akik
szeretnének jobban megismerkedni a
Szentírással, hitükkel és a mindenkit foglalkoztató kérdéseikre keresik a választ.
Ezeken az alkalmakon Lukács evangéliumával foglalkozunk részletesebben.
Lukács evangéliuma az első része annak a kétrészes műnek, amely a kereszténység eredetének történetét mondja el, Jézus gyermekkorától egészen Pálnak, a legkiemelkedőbb igehirdetőnek
Kr. u. 60-ban történt római megérkezéséig. Az evangéliumnak és kísérő kötetének írója már a két mű hossza által is (nagyobb terjedelmű, mint bármely más újszövetségi író egyéni hozzájárulása) jelentős hatást gyakorolt a keresztény teológiára és szellemiségre. Ráadásul tehetséges író, aki anyagát alkotó módon
rendszerezi, és történetét érthetően és
művészi színezéssel mondja el. Dante
szerint Lukács „keresztény finomság” írója, mert hangsúlyozza Jézusnak a bűnösök és kivetettek iránti irgalmát. Az isteni irgalomról szóló legismertebb evangéliumi történetek közül néhány csak
Lukácsnál fordul elő (a naimi özvegy, a
tékozló fiú, Zakeus).
Alkalmainkra mindenkit szeretettel várunk!
Időpontok:
- október 12. 1,26-38 Jézus születésének
hírüladása.

- október 26. 1,39-56 Látogatás Erzsébetnél.
- november 9. 1,57-80 János születése.
- november 23. 2,1-7 Jézus születése.
- december 7. 2,8-20 A pásztorok meghallják az örömhírt.
- december 21. 2,21-40 Jézust bemutatják a templomban.
Papp László plébános

„Boldog asszony anyánk, régi nagy
pátrónánk”
Különleges nap volt az október 10-e
Tiszacsegei Egyházközségünk életében.
Magyarok Nagyasszonya emléknapján
templombúcsút tartottunk.
Új plébánosunk, Papp László atya ünnepi szentmisét mutatott be. E szép napot emlékezetesebbé tette, hogy a régóta a sekrestyében tartott füstölő is előkerült, emelve ezzel a Szentmise ünnepélyességét.
Az atya szentbeszédében kiemelte a
Magyarok Szűzanya iránti különös tiszteletét és arra biztatott, hogy bátran vigyük a Szent Szűz elébe gondjainkat, terheinket, bánatunkat. Mert ő az, aki nehéz
helyzetben mindig oltalmaz minket és
segítségünkre van.
Az ünnepi Szentmise után közös
agapén vettünk részt, a szokásosnál kissé
népesebb számban megjelent hívekkel.
Tóth István hitoktató

Pályázati felhívások
1. Felhívás szállásadóknak, falusi
program- és agroturisztikai szolgáltatóknak:
A Magyar Turizmus Zrt és a Falusi és
Agroturizmus Országos Szövetsége
közös összefogásával 2010. október
29. - november 7. között, az őszi szünet idején kerül megrendezésre a Hazajáró Hét országos akció. Az akcióhoz csatlakozhat falusi, illetve ifjúsági
szállásadó, kemping vagy boros-, bio-,
kézműves porta tulajdonosa, pálinkafőzde, nemzeti park vagy tájház üzemeltetője egyaránt.
2. A Magyar Turizmus Zrt. Tisza-tavi Regionális Marketing Igazgatósága

(RMI) pályázati felhívást tesz közzé:
„A 2010. ÉV MÉDIA KÉPVISELŐJE
A TISZA-TAVI RÉGIÓBAN” díj
elnyerésére.
„A 2010. ÉV TURISZTIKAI
SZOLGÁLTATÓJA A TISZA-TAVI
RÉGIÓBAN” díj elnyerésére.
„A 2010. ÉV TURISZTIKAI
RENDEZVÉNYE A TISZA-TAVI
RÉGIÓBAN” díj elnyerésére.
További információk:
www.tiszacsege.hu -> Turisztika->
Tourinform iroda
Tourinform Tiszamente: 4066,
Tiszacsege, Fürdő út 6.
Tel.: 52/588-051
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Visszhangzott Tiszacsege
Az időjárás kedvezőtlen alakulása
nem vette el a Patás Pajtás Lovas Udvar
és Néptánccsoport kedvét attól, hogy
közönségét szórakoztassa.
A tavalyi évhez hasonlóan idén is
megrendezték Lovas műsorukat október 16-án, szombaton. A délelőtt a Lovas felvonulás jegyében telt, majd délután elérkezett a nap fénypontja. A Művelődési Otthon nagytermében színpadra lépett az Őszirózsa Népdalkör, a
Tiszacsegei Önkéntes Nyugdíjas Tűzoltó
Dalárda, a Délibáb Citerazenekar, majd
végül, de nem utolsósorban a házigazdák. A Patás Pajtás Lovas Udvar és Néptánccsoport egy olyan produkciót mu-

tatott be, amit eddig még nem láthattunk. Az újdonság erejét növelve, a különböző tájegységek táncait műsorba
foglalva adták elő, énekkel, színpadi játékkal tarkítva. Vendégtáncosaikként
köreinkben üdvözölhettük Bocskai Viktóriát, a csoport vezetőjének, Szabóné
Bocskai Gabriellának a húgát, a debreceni Forgórózsa Táncegyüttes tagját és
Bordás Ádámot, a balmazújvárosi Himes
Néptáncegyüttes táncosát. A lelkes vendégek tapssal és közös tánccal köszönték meg előadásukat.
A fáklyás felvonulás csak mindezek
után következett. A hangulat és a jókedv
továbbra is megmaradt. Nótától, he-

Az alvás legyen pihentető!
Alváselégtelenségnek nevezzük, ha
valaki egy héten legalább háromszor
nem tud elaludni, nem tudja átaludni
az éjszakát és ez egy hónapon keresztül
jellemzi úgy, hogy másnap álmosnak,
fáradtnak, ingerlékenynek érzi magát.
A napi alvásmennyiség általában 8
óra körül van, de van, akinek ennél kevesebbre, csupán 4-5 órányi alvásra van
szüksége és vannak, akik napi 10 óra alvást igényelnek.
Fontos, hogy az alvás legyen pihentető és legyen jó a másnapi közérzet.
Az alvászavarok leggyakoribb formájának, az álmatlanságnak számos oka
lehet. Lelki megterhelés, munkahelyi stresszhelyzetek, munkanélküliség,
több műszakos munkabeosztás, magánéleti problémák, késő esti étkezések, túlzott alkoholfogyasztás, kávé, fekete tea fogyasztása, zavaró fényviszonyok, zajhatás, kényelmetlen fekvőhely,
nem megfelelő hőmérsékleti viszonyok.
Álmatlanságot okozhatnak továbbá
testi és lelki betegségek. A fájdalommal
járó krónikus és akut megbetegedések

és egyes gyógyszerek kellemetlen mellékhatásai is megzavarhatják a nyugodt,
pihentető alvásunkat.
Az alvászavaroknak tehát meg kell
keresni az okait.
A problémán lehet segíteni gyógyszerekkel is, de ez csupán átmeneti
megoldást jelent. Ha megtaláltuk az alvászavart kiváltó okot, először azt kell
kezelni, legyen az akár testi vagy akár
lelki eredetű probléma.
Rövid hatású altatókra jellemző, hogy
szervezetünkből hamar kiürülnek, ezáltal az éjszakai alvásunkat segítik, viszont
nem kell attól tartanunk, hogy a nappali tevékenységünkben befolyásolni fognak. Ezek a szerek azok számára ideálisak, akik másnap akár vezetnek vagy
akár komoly szellemi tevékenységet végeznek. Az altatók adása szigorúan orvosi felügyelethez kötött, ezért bármi
hasonló jellegű problémája van, forduljon szakemberhez.
Dr. Vadász Györgyi

gedűszótól és a csikósok csergetésétől
visszhangzott Tiszacsege.
Köszönetet mondanak Jónás Sándor polgármester úrnak, Nagy Miklós
alpolgármester úrnak, Bocskai Viktóriának, Bordás Ádámnak, Simon Albertnek,
Soltész Attilának, Jónás Simon Melindának, Baksi Józsefnek, Ferge Sándornak,
Remenyik Sándornak, Bay Barnabásnak, Lajtos Istvánnak, Simon Jánosnak
(a zenéért), az Őszirózsa Népdalkörnek,
a Tiszacsegei Önkéntes Nyugdíjas Tűzoltó Dalárdának és a Délibáb Citerazenekarnak; Szabóné Bocskai Gabriella valamennyi táncosnak, csikósnak és a lelkes
közönségnek!

Mindenszentek
A mindenszentek vagy mindenszentek napja keresztény ünnep,
amelyet a katolikus egyházban november 1-jén tartanak a valaha élt
emberek tiszteletére. Magyarországon több évtizedes szünet után
2001-től újra munkaszüneti nap.
A halottak napját előzi meg. Estéjét a halottak estéjének is nevezik,
ilyenkor sok helyen hosszan, akár
1-2 órán át szólnak a harangok a halottak emlékére. A mindenszentekhez és a halottak napjához kötődő
szokásokat nem csak a hithű keresztények gyakorolják.
Sok európai országban – köztük
Magyarországon – szokás, hogy az
emberek meglátogatják elhunyt
hozzátartozóik sírját, virágot visznek és gyertyákat, mécseseket gyújtanak ezeken a napokon.
Emlékezzünk szeretteinkre!
Felhasználva: hu.wikipedia.org

2010. október 22.

Vasárnap, kicsit
másképp…
A Könyves Vasárnappá
keresztelt, országos ös�szefogást hirdető programhoz a dr. Papp József
Városi Könyvtár is örömmel csatlakozott. Ez ugyanis azt jelentette, hogy vasárnap, a megszokottól eltérő módon, rendkívüli, délelőtti nyitva tartással várta az olvasókat az intézmény. A
könyvek mellett azonban mással is szórakoztattuk a pihenés helyett könyvtárba
látogatást választókat. A gyereknek kézműves foglalkozást tartottunk, ahol csutkababát készítettünk, valamint gyöngyből kisállatkákat fűztünk.
Medve László, Medve Flóra Judit,
Hajdu Kristóf, Bohács Berta és Hajdu Kata
energiát, odaadást nem kímélve látott
hozzá a munkához, majd végül büszkén
mutatták, hogy mi az, amit oly lelkesen
készítettek.
Sz.B.

CSEGEI KÖRKÉP
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Újra Tiszacsegén
A tiszafüredi festővel már találkozhattak a tiszacsegeiek, ugyanis nem először
jár nálunk. Vladár László a 90-es években
Tiszát ábrázoló képeivel kápráztatta el
közönségét.
„1958-ban születtem Tiszafüreden.
1982-ben végeztem az Egri Tanárképző Főiskolán, földrajz-rajz szakon, majd
a tiszafüredi Kossuth Lajos Gimnáziumban kezdtem el tanítani. Közben, 1985
és 1989 között a Magyar Képzőművészeti Főiskola tanulója voltam, ahol a munka mellett levelező tagozaton művészeti
rajz, szerkesztő és ábrázoló geometria és
művészettörténet tanár, másoddiplomás
lettem. Mestereim Sváby Lajos, Bráda Tibor, Szabados Árpád, Patay László és Somogyi József voltak.”
Vladár László festményei mellett fele-

2. Márton Napi Libalakoma Egri
Borcsillagokkal
4024 Debrecen, Kossuth tér
2010. 11. 12-14.
3. Csokoládé Fesztivál
5000 Szolnok, Hild tér 1.
2010. 11. 18- 21.
4. Magyarországi Újbor és
Sajt Fesztivál
1141 Budapest, Városliget,
Vajdahunyadvár
2010. 11. 26-28.
5. Debreceni Irodalmi Napok
4024 Debrecen, Hunyadi u. 1-3.
2010. 11. 30-12. 03.
További programokat a
www.itthon.hu honlapon találnak.

Sz. B.

A tiszacsegei gyógyfürdőtől
8 percre, téliesített nyara-

Autó - kerékpár - kismotor alkatrészek
Csapágyak - szimeringek - kiegészítők
Kerékpárok - elektromos bringák
Kerékpárjavítás

1. Orchidea kiállítás
1000 Budapest XIV. ker. Zugló (Pest)
2010. 11. 05-07.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Hirdetések
SA AUTÓSBOLT

Tourinform iroda ajánlata

sége, Vladárné Rózsa Erzsébet alkotásaiból is megtekinthetnek néhányat a november 3-tól november 30-ig tartó kiállításon a dr. Papp József Városi Könyvtárban.

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

ló, bekerített, gondozott telekkel, igényes kivitelezéssel,
áron alul eladó.
Ár: 3 millió Ft.
Fsz.: 28m2, emelet: 20m2,

Az árak november 30-ig érvényesek!

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

Keres, kínál, cserél… vagy
szeretné köszönteni
szeretteit???
Hirdetését feladhatja
személyesen
hétfőtől péntekig,
8 órától 12 óráig,
illetve 13 órától 17 óráig
a Dr. Papp József Városi
Könyvtárban.

Választható méret/ár:
1/4 – 1500 Ft
1/9 – 1000 Ft

1/12 – 700 Ft
1/24 – 500 Ft

Cím: Telekháza, Kun B. u. 13.
Tel.: 06-70-3844-268
Dr. Nagy Ádám
Ügyvédi Iroda képviseletében
Siposné Dr. Lévai Katalin
alirodát nyitott.
Cím: Tiszacsege, Kossuth u. 6.
Ügyfélfogadás:
Péntek 1400-1700
Telefon: 06 30 407-85-77

Sportélet Tiszacsegén
Lapunk régebbi számaiban kiemelt figyelemmel kísérhettük nyomon Tiszacsege város felnőtt és ifjúsági csapatának szereplését a Megyei II. osztály északi csoportjában. Ez
a fokozott figyelem érthető is volt, hiszen mindkét csapat a
bajnoki címért szállt harcba, és a tiszacsegei lakosok nagy
örömére sikerült is megszerezniük az első helyet. Így az őszi
rajtot már eggyel magasabb osztályban kezdhette el mind
a felnőtt, mind az ifjúsági csapat. Az elmúlt fordulók alapján
elmondható, hogy az eggyel magasabb osztály kihívásait sikerrel teljesítik csapataink. Az eddig lejátszott mérkőzések
szerint a középmezőnyben foglalnak helyet.
Gratulálunk, és további sportsikereket kívánunk nekik a jövőben is!
Talán méltatlanul is, de önhibánkon kívül az elmúlt időszakban kevesebb szó esett a településünkön rendkívül jól
működő utánpótlás nevelésről. Előljáróban elmondható,
hogy Tiszacsegének minden korcsoportban van focicsapata a hét évesektől kezdődően a felnőtt csapatig bezárólag.
Jelenlegi cikkemben az utánpótlás nevelés munkájáról
szeretnék beszámolni, ami elsősorban a 7-11 éves korosztályt érinti.
Ebben az évben is sikerült mindhárom korosztályban csapatot kiállítani és a gyermekek edzőik segítségével lelkesen készülnek a rájuk váró kihívásokra. Az idén is a balmazújvárosi utánpótláskörzethez csatlakozott településünk,
ahol Balmazújváros, Nagyhegyes, Egyek és Polgár települé-

sek hasonló korú kis focistáival mérhetik össze tudásukat a
tiszacsegei labdarúgó palánták. A mérkőzések lebonyolításai hasonlóak a „nagyokéhoz”, hiszen itt is fordulók vannak,
a mérkőzéseket a megszokott módon pontozzák, ami azt jelenti, hogy a győzelemért 3, a döntetlenért 1 pont jár, míg a
vereségért nem jár pont. Végeredményt pedig majd tavas�szal, az utolsó forduló zárásaként hirdetnek.
Ezen tények tükrében a gyermekek október 14-én Nagyhegyesen meg is kezdték a rajtot, vagyis az első fordulót.
A 11 éves korosztály nagyon ügyesen szerepelt. Az összes
mérkőzésüket megnyerték úgy, hogy még csak gólt sem
kaptak. A 9 évesek is jó teljesítményt nyújtottak, döntetlennel és győzelemmel zárták a fordulót. A 7 éves korosztálynak volt a legnehezebb, mivel ők az első „éles meccsen” vettek részt. Ennek szellemében kezdték a tornát, az első mérkőzésen vereséget is szenvedtek. Aztán a kezdeti megilletődöttséget felváltotta a játék iránti szenvedély és a következő
mérkőzésen már győztesként hagyták el a pályát. Mint említettem ezzel a nagyhegyesi tornával még nem ért véget a kicsiknek sem a szezon. Pár nap múlva új helyszínen bizonyíthatnak a gyerekek, és élvezhetik az önfeledt játék örömét.
Ezúton szeretném megragadni az alkalmat, és felhívni az óvodás korú gyermekek szüleinek figyelmét, hogy a
2004/2005-ben született óvodások kipróbálhatják magukat a
labdarúgás sportágban minden héten hétfőn és szerdán délután négy órától. Bővebb felvilágosítás Fülöp Zoltántól kérhető személyesen, vagy a 06-70-589-80-38 telefonszámon.

Meghívó
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Tiszacsege Város Önkormányzata és intézményei tisztelettel
n
ü meghívják a lakosságot az 1956-os forradalom és szabad95
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ságharc évfordulója alkalmából megrendezett, koszorúzással
k
é
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egybekötött városi ünnepségre.
l
Helyszín: 1956-os emlékpark (Kossuth u.)
Em
(Rossz idő esetén a Művelődési Otthonban lesz megtartva.)

Időpont: 2010. október 23. (szombat) 1000
Ökumenikus Istentisztelet 900-tól lesz a Református Templomban.
Mindenkit tisztelettel várunk!

