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Felhívás
Felhívjuk a lakosság figyelmét arra, hogy akihez a Csegei

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy az év végi
ünnepek közeledtével rendszeresen megszaporodnak a lakosság sérelmére elkövetett betöréses, besurranásos lopások. Ezek megelőzése érdekében
kérjük, hogy a lakásaik ajtaját, ablakait minden esetben zárják be és ne tartsanak otthon nagyobb ös�szegű készpénzt.

Körkép korábban megjelent számai a kézbesítés során

Ha bármilyen gyanús körülményt észlelnek, jelezzék azt a rendőrség 107-es vagy a 112-es segélyhívó számán!

inek a lelkiismeretes munkájukat, akik segítettek egy idős
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Köszönöm a Tevékeny Szeretet Közössége gondozónőnéni környezetének, életkörülményeinek a javításában.
Molnárné Katona Tímea

Központi orvosi ügyelet:
(4066, Tiszacsege Fő u. 42.)
16 órától hívható:
Tel.: 52/373-598
Dr. Jóna Gizella Angelika, gyermekorvos
Szerdai napon 13 órától 15 óráig,
más napokon 8 órától 12 óráig rendel.
Tel.: 52/373-151
Dr. Gadóczi István, háziorvos
Hétfőn és szerdán 12 órától 16 óráig,
kedden, csütörtökön és pénteken 8 órától 12 óráig
rendel.
Tel.: 52/373-342, 20/801-97-00
Dr. Józsa Tibor, háziorvos
Hétfőn, kedden, szerdán és pénteken 8 órától 12 óráig,
Csütörtökön 12 órától 16 óráig rendel.
Tel.: 52/ 373-035
Dr. Vadász Györgyi, háziorvos
Hétfőn és szerdán 12 órától 16 óráig,
kedden 13 órától 17 óráig,
csütörtökön és pénteken 8 órától 12 óráig rendel.
Tel.: 52/ 373-031
1. számú vegyes fogorvosi körzet:
(4066, Tiszacsege Templom utca 8.)
Dr. Pásztor Zoltán, fog- és szájbetegségek szakorvosa
Hétfőn, kedden és csütörtökön 7 órától 13 óráig,
szerdán 12 órától 18 óráig, pénteken 8 órától 14 óráig rendel.
2. számú fogorvosi körzet
(4066, Tiszacsege Fő u. 11.)
Dr. Vajdahunyadi Judit, fogszakorvos
Hétfőn 13 óra 30 perctől 18 óráig,
csütörtökön 7 óra 30 perctől 11 óra 30 percig rendel.
A gyógyszertár hétfőtől péntekig 8 órától 16 óráig,
szombaton 8 órától 12 óráig tart nyitva.
Tel.: 52/ 373-026
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Megemlékezés az 56-os forradalom és szabadságharcról
Országszerte rendezvények folytak
2010. október 23-án az 1956-ban kitört
magyar forradalom és szabadságharc 54.
évfordulója alkalmából.
Hasonló módon kisvárosunk is megemlékezést tartott a jeles nap tiszteletére. A reggel kilenckor kezdődő ökumenikus istentisztelet után lassan gyülekeztek
az emberek az 56-os emlékparkban, majd
10 órakor kezdetét vette a szerény, csendes ünnepség. Mivel hétvégére esett az
esemény, az egész heti rohanás után sokan még fáradtan, dideregve sétálgattak
az egyébként szokatlannak mondható
október végi kellemes időben. Együtt érzett velünk a nap is. A fátyolfelhő mögül
álmosan dugta ki fejét, hogy átadja földünknek a melegét. A szép számban ös�szegyűlt tömeget Nagy Alexandra és Hajdú Imre 8. c osztályos tanulók köszöntötték, akik az egész esemény levezető narrátor szerepét is betöltötték. A himnusz
után Sallai János 7. b osztályos tanuló Jobbágy Károly: Mondják, a Himnuszt énekelték című versét szavalta el. A szavalatot követően a szokásos ünnepi beszédemet mondtam el, amely után a településünk önkormányzatának, intézményeinek
és társadalmi szervezeteinek képviselői elhelyezték a tisztelet koszorúit, majd az emlékparki ünnepséget a szózat meghallgatása zárta le.
56-os helytörténetünkhöz hozzátartozik Dr. Tantos József, aki abban az időben
hivatását tekintve településünk háziorvosa volt és fontos szerepet töltött be a forradalmi eseményekben. Ezért a már megszokott módon a mostani rendőrőrs épületéhez sétáltunk, ahol Tantos Úr egykori lakása és rendelője volt. Az Ő emlékére elhelyezett márványtábla előtt tisztelegtünk és meghallgattuk a két általános
iskolás fiatal előadásában röviden megfogalmazott tiszacsegei életútját. Az emléktábla koszorúzását követően befejeződött a városi megemlékezés és a résztvevők csoportokra szakadva, megbeszél-

ve az aktuális eseményeket egy kellemes
kikapcsolódásnak is felfogható élmén�nyel elindultak a dolgukra. Mindenképpen ki kell emelnem a három általános iskolás fiatal szereplését, akik tehetségből,
helytállásból példát mutattak az ünnepség alatt, nemcsak iskolatársaiknak, hanem felnőtt embertársainknak is.
Néhány rövid részlet az
ünnepi beszédből:
Honfitársaim!
Önmagában véve az 56-os forradalom
legfontosabb eleme és üzenete számunkra a nemzeti összefogás, amely a
rendszerváltás óta eltelt húsz esztendőben szinte teljesen kihalt társadalmunkból. Helyét az acsarkodás, a széthúzás,
egymás eltaposása váltotta fel. Önzővé,
gyűlölködővé vált világunk, mert társadalmi rendszerünkben a létbizonytalanság, a szegénységtől való félelem a pénzszerzést és a hatalmi harcokat helyezi előtérbe, amelynek érdekében bármikor átgázolunk embertársainkon. Ugyanakkor
vannak bizonyos társadalmi rétegek, akik
az egész napos semmittevést és a henyélést a tökéletesség csúcsára fejlesztették,
pióca módjára élősködnek a többségen.
A normálisnak mondható és szükségszerű segítségnyújtást társadalmi szolidaritásra keresztelt, az egyén egész életében
tartó eltartás váltotta fel. A rendszerváltás
után a nyugatról pillanatok alatt hazánkba importáltuk a stresszel és depresszióval teli világot, de a hőn áhított jólétet és
gazdagságot csak igen keveseknek sikerült megszerezniük.
Az idei év azonban mégis más, mint
a többi. A hazánkat sújtó természeti katasztrófák, árvizek, szinte mindennapos viharok, a nemrégiben bekövetkezett, évtizedek alatt felgyűlt és kiszabadult vörösiszap tragédiája nemzeti ös�szefogásra ösztönöztek bennünket. Bebizonyítottuk, hogy a valódi bajban jogszabályokkal és törvényekkel kierőszakolt,
megalapozatlan támogatás nélkül is segítünk egymáson. Sokan önként száz kilométereket utaztak, hogy részt vegyenek
a gátak megerősítésében vagy a lehetőségükhöz képest pénzt, ruhát, élelmet
ajánlottak fel. Joggal mondhatjuk, hogy
az eltelt húsz év nem irtott ki belőlünk
minden emberi értéket, s mint ’56-ban a
nemzeti összefogás, az egymás iránt érzett felelősség átlendít bennünket ezen a
nehéz időszakon.
De ez az év a választások éve is volt.
Április 11-én megtartott országgyűlési választásokon nem szavazókat, ha-

nem magyarokat szólítottak az urnákhoz. A választás a nemzeti összefogásról,
a húsz éve tartó hamisságok és hazugságok megsemmisítéséről szólt. Úgy tűnik, már nem dőlünk be mindennek, átlátunk a demagógián és a hamis ígéreteken. Azok a pártok, amelyek nem voltak
képesek tudomásul venni, hogy az emberek véleményére és akaratára figyelemmel kell lenni, elbuktak vagy nagyon
kevés támogatást kaptak a választóktól. A
társadalom döntése világos, hiszen senki
nem gondolhatja komolyan, hogy minden esetben törvényekre, alkotmányra vagy ombudsmanra hivatkozva semmit nem kell tenni a bűnözés, a korrupció burjánzása és a társadalmi igazságtalanságok ellen. A világválság és a súlyos
gazdasági helyzet miatt kialakult nehézségeket megértik az emberek, de a rossz
jogszabályokkal, a demokrácia mögé rejtett visszaélésekkel nem érthetnek egyet.
Az új kormány legfőbb feladata az állampolgárok véleményével és igazságérzetével azonosuló reformok bevezetése és
végrehajtása.
Bár mindenkinek jó szabályokat nem
lehet hozni, de az elmúlt évtizedekben
mintha szisztematikusan arra törekedtek volna vezetőink, hogy egy nagyon
szűk rétegen kívül senkinek semmi ne legyen elfogadható. Az egészségügy, az oktatás, a vállalkozók és munkavállalók sanyarú helyzete, a mezőgazdaság és a magyar ipar hanyatlása, az állam és az önkormányzatok eladósodása egyértelműen
azt mutatják, hogy nincs az életnek olyan
területe országunkban, amely rendben
lenne. Ordítóan nagyok a hiányosságok
és tele vagyunk megoldatlan gondokkal.
Amennyiben nem történik változás,
akkor nemzetünk a végóráit játssza. El
kell tehát indulnunk egy kijelölt irányba,
amely lehet nem a legjobb, de legalább
közösen összefogva egy irányba húzzuk
az ország szekerét.
Nagy Miklós alpolgármester
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Újra járhat a vonat?
A Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban dr. Völner Pál, infrastruktúráért felelős államtitkár vette át a vonatközlekedés
visszaállítását támogató aláírásokat tartalmazó íveket.
Szabó László – a kezdeményezés ötletgazdája – elmondása szerint ő egy vasútbarát tiszacsegei lakos, aki nagy hiányát
érzi a vonat közlekedésének. 2009 decembere óta ugyanis a
tömegközlekedési eszközök közül kizárólag busszal közelíthető meg városunk. A vasúti személyszállítás pótlására is buszjáratokat indítottak, amely az utazóközönség csak egy részének
nyerte el a tetszését.
A Tiszacsege–Ohat-Pusztakócs szakasznak különösen nagy jelentőséget tulajdonítanak, hiszen a Füzesabony, illetve Budapest felé közlekedő vonatok ily módon érhetők el. „Polgár és
Tiszalök felé sajnos a pálya állapota, illetve a rossz menetrendek miatt valóban elenyésző az utazási kedv, ezért legalább
a forgalmasabb szakaszt szeretnénk, ha a kormány újra megnyitná a forgalom előtt. Ez pedig a következőképpen volna a
legésszerűbb: a korábban szintén bezárt – de július 4-e óta újfent üzemelő – 103-as Karcag–Tiszafüred vonal vonatait kellene továbbvezetni Tiszacsegére. … Egy Karcag–Tiszacsege
vasútvonal létrehozása a termálturizmus fellendüléséhez is
hozzájárulna, sőt, Tiszacsegéről a Szolnok, Budapest, illetve
a dél-magyarországi régió felé való eljutást is megkönnyítené. A jelenlegi „vonatpótló” buszok menetrendjét is át lehetne hangolni a vonatokhoz és immár Polgár–Egyek viszonylat
helyett Polgár–Tiszacsege-Fürdőig közlekednének. Eképpen a
gyógyfürdő és a vasútállomás kapcsolat is megoldódna. Nem
utolsósorban a vonatközlekedés mellett szól, hogy például Budapest-Tiszacsege viszonylatban jelenleg 730 Ft-tal kell
többet fizetni egy retúr útért, mint amikor járt a vonat.” – olvasható a petíció szövegében. A vasút fontosságát jelzi továbbá a
Tiszacsegéhez tartozó Nagymajori településrész vonat nélküli, rossz közlekedése, amely szintén az indokok között szerepel.
A több mint hétszáz aláírás átadására október 20-án került
sor. A találkozón jelen volt Tiszacsege Város Önkormányzata részéről Bagdi Sándor, önkormányzati képviselő és Kovács
Zsigmond, Csegéről elszármazott turisztikai szakember, akik
szintén az elképzelés mellett állnak, továbbá a Magyar Közlekedési Klub is a támogatók között szerepel.
Dr. Völner Pál úr ígéretet tett arra, hogy a beadott anyag áttekintésre kerül, illetve felülvizsgálják a vonatközlekedés újraindításának indokoltságát.
Sz. B.

A petíció átadásának pillanata
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Tisztelt Csegei Polgárok!
Szeretném megköszönni mindenkinek, akik aláírták a petíciót a vonatközlekedés újraindításáért. Mindenkinek, aki segített az aláíróívek kiosztásában, majd összegyűjtésében. Külön kiemelném Bagdi Sándor képviselő urat, aki a felmerülő nehézségek ellenére, időt, fáradtságot nem kímélve kiállt
ügyünk mellett. Azokra sem haragszom, akik „pesti hőbörgőnek” neveztek. Remélem Ők is belátják, hogy senkinek sem
okoz kárt, ha jár a vonat és Tiszacsege újra felkerül hazánk
vasúti térképére. Köszönet Mindenkinek!

Szabó László

Ügyfélfogadási rend
Polgármesteri Hivatal

Hétfő, Csütörtök, Péntek: 800 - 1200
Kedd: Nincs ügyfélfogadás, Szerda: 1300 - 1600
Tel.: 52/ 588-400 (Porta)
Jónás Sándor polgármester: Hétfő: 800 - 1200
Dr. Vámosi Margit aljegyző: Hétfő, Csütörtök: 800 - 1200
Pénztár nyitvatartás: Hétfő, Csütörtök: 800 - 1200
Kedd, Szerda, Péntek: Nincs ügyfélfogadás
Okmányiroda: Hétfő, Csütörtök, Péntek: 800 - 1200
Kedd: Nincs ügyfélfogadás, Szerda: 1300 - 1600
Tel.: 52/ 588-404

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
pályázatot ír ki 2 db költségalapon meghatározott lakbérű
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. december 13.
A pályázatot írásban – az erre a célra szolgáló nyomtatványon, a szükséges mellékleteket csatolva – kell benyújtani zárt, megcímezetlen, feladót és más jelet nem tartalmazó borítékban Tiszacsege Város Önkormányzatának polgármesteréhez.
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 nyújtják be.
A nyertes pályázat sorszáma a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 5 napra kifüggesztésre kerül. A bérleti szerződés megkötése a Képviselő-testület bérlő kijelöléséről szóló
döntését követő 30 napon belül történik.
Jónás Sándor polgármester
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„Süss napocska, felkelő, hegyen-völgyön delelő”
A Novum Kiadó gondozásában a közelmúltban megjelent Ládiné Lévai Ibolya
Nyalka és Nyafka macskák című verses kötete. Ebből az alkalomból kérdeztem az
első könyvéről a szerzőt.
Honnan jött az ötlet, hogy verseket írj?
- A természet közelsége és egy pozitív érzelem hatása által vezérelve vetettem papírra az első versemet, melynek címe a Napsugaracska. Akkor éppen nagyon boldog voltam, egy dolog hiányzott csak, a napsugár,
de az nagyon. Úgy, mint a gyermekek, magamban szólítottam a napocskát:
„Süss napocska, felkelő,
Hegyen-völgyön delelő.
Sugaraddal hízelgő,
Meleget adó, éltető….”
Mi ihlet meg?
- Nagy hatással van rám a természet szépsége, a növények színpompás világa, az
állatok elképesztő okossága, ragaszkodása. Az igazi múzsám viszont a 9 éves keresztleányom. Sok időt töltünk együtt
hétvégeken. Mint minden gyermeket, Őt
is minden érdekli. Számos kérdést tesz fel,
melyekre én nagy igyekezettel válaszolok. Főleg amikor kisebb volt, hogy az elmondottakat jobban emlékezetébe vésse, kis versikéket írtam neki, amit több-

Idősek Napja
„Az időskor önmagában fontos életszakasz, melyet felelősséggel és felkészülve kell megélni.”- hallottuk Jónás Sándornak, Tiszacsege polgármesterének köszöntő beszédében 2010. november 5-én
a Művelődési Otthonban.
Immár második alkalommal került
megrendezésre Városunk Önkormányzata és a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ összefogásával
az Idősek Napja településünkön. Színes
programok várták a város szépkorú vendégeit. A helyi csoportok közül fellépett
az Őszirózsa Népdalkör, a Tűzoltó Dalárda, az iskola énekkara, a Patás Pajtás Lovas Udvar és Néptánccsoport, valamint
a Délibáb Citerazenekar. Kedves színfoltja volt az estének az óvodás Szegedi Eszter, aki egy dalcsokrot adott elő. Losonczi
János bácsi az idén is meghatotta szavalatával hallgatóit, és Simon Linda most is
elbűvölte csodálatos énekével a közönséget. Vendégszereplők is kedveskedtek a
megjelenteknek. A Magenta Csoport érdekes produkciójában a süket-némák jelbeszédéből adott ízelítőt táncos kíséret-

ször elmondtunk közösen. Nagy örömömre szolgált, hogy amikor 2. osztályos
volt és fogalmazást kellett írniuk az erdőben élő állatokról, akkor Ő a Mókuskák
című versemből idézett és a tanító néni
nagyon megdicsérte.
Hány versed jelent meg az első könyvedben, és miről szólnak?
- 59 gyermekvers jelent meg a kötetben. A
gyermekek jobban megismerhetik az ember és a természet közti jó viszonyt, továbbá érzékelhetik, hogy mennyire fontos az
állatok és a növények szeretete.
Írsz a növényekről, állatokról, mindezt több
mint száz oldalban. Milyen a
könyv felépítése?
- A könyv színes illusztrációkkal van ellátva, melyeket Zsólyominé
Gyenes Anikó
festett. A könyv
borítója a címadó vershez készült Nyalka és
Nyafka macskákat ábrázolja. Belső szerkezete két

részre tagolható, az első fele csak verseket tartalmaz, a második fele a verseket
és a hozzájuk tartozó képanyagot is.
Könyvtárosként jól ismered a gyerekeket. Mi
a célod a versekkel?
- A mai elszámítógépesedett világban nagyon fontos, hogy a gyerekek közelebb kerüljenek a könyvekhez. Szeretném, hogy
a kisóvodások és iskolások cselekményes
verseimen keresztül könnyedén szereznének (adott esetben) új ismereteket. Nagyon boldoggá tesznek azok a napok, amikor közvetlenül találkozom - foglalkozások
keretében - velük.
Ha „kis barátaid”- így szólítod a gyermekeket a könyvben- vagy szüleik szeretnék
megvásárolni a Nyalka és Nyafka macskák
című verseskönyvet, hol tehetik meg?
- Tiszacsegén, a dr. Papp József Városi Könyvtárban, internetes webáruházakban, illetve könyvesboltokban is
megtalálható lesz.
Mik a terveid a jövőre nézve? Lesz folytatás?
- Elképzeléseim vannak a második kötet megjelentetésével kapcsolatban, de
hogy mit hoz a jövő, az még sok mindennek a függvénye.
További sok sikert, sok verset kívánok!
Sz.B.

tel. Nagy sikert aratott Hegyi Dávid vendégművész, aki az X-Faktor televíziós
megmérettetésen jeleskedett. Ő polgármester úr meghívására érkezett hozzánk.
Az Idősek Világnapja alkalmából rajzpályázatot hirdettek a szervezők. Nagyon sok
rajz érkezett, melyet kiállítás formájában
megtekinthettek az érdeklődők. A zsűri értékelt és a legsikeresebbeket díjazták.
Óvodás korcsoportban Bacsó Tibor, Bacsó
Tamara, Juhász Lili, alsósok közül Hegedűs
Sára, Kovács Nikolett, Tóth Kamilla, felső
tagozatosok közül Azurák Enikő, Regőczi
Szabolcs és Lévai Zoltán kaptak ajándékot. Hajdu Fanni különdíjban részesült. Jutalmat kapott még Medve László, Szőllősi
Krisztián, Kiss Klára és Virág Barna. Hogy ne
csak a lélek kapjon étket, a jelenlévőket fi-

nom falatokkal is kínálták. A vacsora után
Dózsa László szolgáltatta a zenét, melyre
sokan táncra is perdültek.
A szervezők ezúton is szeretnék megköszönni a támogatóknak a segítséget, akik
nélkül ez az est nem jöhetett volna létre.
Tiszacsege Város Önkormányzata,
Tiszacsege Város Kultúrájáért Alapítvány, Jónás Sándor, Dr. Gadóczi István,
Tiszafüredi Nemzeti Kft., Tar József, Baksi
János,100+Csoki Kft., Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon, Bikki
Jánosné, Bodnár Györgyné, Csege Rév Bt.,
Ferge Zoltán, G+G 2003 Kft, Gazdabolt,
Gulyás István, Hajdúné Rózsa Tímea, Halász Csárda, Illés János, Jamriska Imréné,
Jónás Simon Melinda, Kincskereső Turi,
Kiss Károly, Kovács Lajosné, Kovács
Sándorné, Majláth Zoltán, Nagy János,
Oláh Lajosné, Papp Géza, Pappné Huszti
Julianna, Popné Buj Ilona, Radványi Anita, Remenyik Imre, Répási Lajosné, Sallai
Enikő, Sallai Szabolcs, Simon Albert, Szabó Imréné, Szarvas Fish Kft., Szilágyi Mónika, Takarékszövetkezet, Termál Strand,
Tóth Zoltán, Tóthné Vásári Mária, Városőrség, Vass István, Vasudvar és Műszaki Bolt,
Vekerdi Zoltán, Vígh Sándor.
Tóth Jánosné
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Élményteli kirándulás
A Tiszacsegei Nyugdíjas Egyesület
2010. október 21-én 33 fővel indult el kirándulni. Első utunk Vácrátótra vezetett,
ahol a nemzetközi hírű botanikus kertet
tekintettük meg. Az ősz csodálatos pompájával fogadott bennünket. Az arborétum területén ezerszínű fákat, cserjéket figyelhettünk meg. A kaktuszházban olyan
kaktuszokat és meleg égövi növényeket
láttunk, melyeket otthonunkban nem lehet tartani és nevelni.
Következő állomásunk Gödöllő volt.
Előzetes bejelentkezés alapján 13 órára vártak bennünket a Grassalkovichkastélyba. Itt volt egy kis szabadidő, mert
hamarabb érkeztünk. Az előtérben várakozva találkoztunk Makray Katalinnal, a jelenlegi államfő feleségével, akivel váltottunk egy pár szót klubunkról és kirándulásunk céljáról. A kastélyt tárlatvezető segítségével néztük meg, mindenki megelége-

désére végig kalauzolt bennünket. Olyan
érdekességekkel kiegészítve ismertette
meg velünk a kastély történetét, melyeket
a kihelyezett táblákról nem tudtunk volna
meg. Különösen érdekesek voltak Erzsébet
királynéról szóló történetei, mondái.
Utolsó úti célunk a máriabesnyői kegyhely volt. Ide is előzetes bejelentkezés
alapján lehetett ellátogatni. A vezetőnk
nagyon szívélyesen és örömmel mesélte
el a templom történelmét és misztikumát.
Elfáradva és sok-sok élménnyel szálltunk fel a buszra, hogy hazajöjjünk.
Amit még el kell mondani erről a kirándulásról az az, hogy szerettünk volna olyan
csegei lakosokat is beszervezni az útra,
akik ugyan nem klubtagok, de szívesen
eljöttek volna velünk. Sajnos ez nem járt
sikerrel.
Kónya Mihályné az egyesület elnöke

2010. november 22.

Segítségnyújtás
Ha valakinek nincs vagy csak minimális mértékben van szüksége szakápolásra, ugyanakkor alapvetően segítségre szorul a mindennapi életvitelben, a
Tiszacsegei Református Egyházközség
által működtetett házi segítségnyújtó
szolgálat segítségét kérheti. A házi segítségnyújtás keretében gondoskodunk
• azokról az időskorú személyekről,
akik otthonukban önmaguk ellátására
saját erőből nem képesek és róluk nem
gondoskodnak,
• azokról a pszichiátriai betegekről,
fogyatékos személyekről, valamint szenvedélybetegekről, akik állapotukból
adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget
igényelnek, de egyébként önmaguk ellátására képesek,
• azokról az egészségi állapotuk miatt
rászoruló személyekről, akik ezt az ellátási formát igénylik,
• azokról a személyekről, akik a rehabilitációt követően a saját lakókörnyezetükbe történő visszailleszkedés céljából
támogatást igényelnek önálló életvitelük fenntartásához.
A szolgáltatás térítésmentes.
Amennyiben az ellátási formával kapcsolatosan kérdése merülne fel készséggel áll rendelkezésére:
Telefonon: Dr. Fábián Ildikó lelkésznő
(06-30-9652-157)
Személyesen: a tiszacsegei református lelkészi hivatalban csütörtökön 8-12
óráig.

Határidős teendők a mezőgazdasági termelők számára
Mint arról már korábban írtam e lapokon, a környezetgazdálkodók számára egy nagyon fontos határidő van: a gazdálkodási napló elektronikus feltöltésének kötelezettsége. Ez tulajdonképpen
a napló néhány oldalának elektronikus
úton való elküldését jelenti, mely lapok a
GN 01-05, valamint a tápanyag-gazdálkodási tervre vonatkozó adatok.
Mindennek határideje: november 30.
Részletes tudnivalók az mgszh.gov.hu oldalon találhatók.
Mivel a gazdálkodási napló feltöltése
idéntől induló új feladat, ezért mindenki számára szívesen nyújtok segítséget
e kötelezettség teljesítésében. Kérem,
hogy juttassák el hozzám a naplójuk ezen
néhány oldalát, valamint a tápanyag-gaz-

dálkodási tervet és ügyfélkapujukon keresztül segítségükre leszek a feltöltésben.
További kötelezettség – immár mindenki számára, mert Tiszacsege teljes területe nitrátérzékeny – az elmúlt gazdálkodási évre szóló nitrátjelentés megküldése az MGSZH Növény-, és Talajvédelemi Igazgatósága felé. Ez papíralapon és
elektronikus formában is megtehető ez
év december 31-ig.
Támogatásigénylők számára ismeretes, hogy minden évben megtörténik a
túligényelt fizikai blokkok adategyeztetése, azaz a túligénylés korrekciója. Ez
azt jelenti, hogy az adott fizikai blokk támogatható területéig nyújthatnak be
maximálisan igénylést a földhasználók.
Amennyiben az egységes kérelmekben

igényelt terület nagyobb, akkor adategyeztetésre kerül sor, melynek során közös megegyezés alapján a fizikai blokk
támogatható területéig kell csökkenteni
az igényelt területeket. Ez a gazdálkodók
közötti kompromisszumos megegyezést
feltételezi. Az adategyeztetés a tavalyi
évig papír alapon történt, ez évben rögzítése elektronikus úton történik. Mivel
eljárási rendjének kidolgozása folyamatban van hivatalunk által, ezért erről bővebb tájékoztatót az ügyfélfogadási időben adok majd az érintetteknek.
Minden érdeklődésre számot tartó
kérdéssel, problémával bátran keressenek mind ügyfélfogadási időben, mind
telefonon!
Bartal Ágnes falugazdász

CSEGEI KÖRKÉP

2010. november 22.

7

Rendhagyó történelem óra és emlékfutás
Nagyon nehéz fontos eseményeket,
híres, vagy névtelen hősöket közel hozni olyan fiatalok számára, akik azt az időt
nem élték meg. Iskolánk történelem tanárai erre vállalkoznak évek óta az 1956os forradalom és szabadságharc ünnepén. Idén Szeli Zoltánné kolléganőmnek
jutott ez a feladat. „Még is meg kell próbálnunk, mert csak akkor tudjuk igazán
szeretni és megbecsülni hazánkat, ha ismerjük és tiszteljük azokat, akik lehetővé tették, hogy 2010-ben van szabad
Magyarország”- e gondolatok jegyében
tettünk időutazást 54 évvel ezelőtti napokra.
„Csorgott a könnyük, talán sírtak. Csorgott a vérük, talán belehaltak. Diákok voltak, s ők csinálták a dicsőséges forradalmat!”- Jobbágy Károly sorai szerint. Sokan talán nem tudják, hogy a forradalom
’56 őszén nem Budapesten kezdődött és
nem is a fővárosban hullott az első vér,
hanem Debrecenben.
Október 23. reggelén debreceni diákok

„Nem az a lényeg, hogy
nyersz vagy nem, hanem
hogy miként játszol!”
Az Újszentmargitán megrendezett
kistérségi mesemondó versenyen iskolánkat Budai Klaudia 5.a, Bucsai József 7.b osztályos diáktársaim és jómagam képviseltük 2010. október 29-én.
Felkészítő tanáraink: Kovács Zsoltné és
Szegediné Baja Júlia voltak, akiknek ezúton is köszönjük munkájukat.
A verseny véleményem szerint jó volt,
sok történettel ismerkedtünk meg különböző előadási módokban. Mindenki
fellélegzett a szereplése után, hiszen bevallom nagyon izgultunk. A zsűri eredményhirdetését követően rájöttünk,
hogy a csegeieknek nem volt nagy okuk
az izgalomra, mert szép eredményekkel térhettünk haza. A közel 60 versenyző közül Budai Klaudia a zsűri különdíjában részesült, én pedig nagy örömömre
I. helyezést értem el.
A címként adott idézet a számomra kedves emlékű versenyen kapott emléklapon olvasható.
Kellemes, jó hangulatban telt ez a
délelőtt, s felszabadultan kezdődhetett
az őszi szünet.
Bana Krisztina 7.b

többezres tömege gyűlt össze az egyetem előtt. Jelszavakat skandálva, forradalmi dalokat énekelve a belvárosi pártszékházhoz vonultak, hogy az egyetemi
ifjúság húsz pontos követelését kinyomtassák. Majd Görbe János, a debreceni
színház egyik tagja az épület erkélyéről
elszavalta Petőfi Sándor Még kér a nép
című versét.
1956. október végén a fővárosban is
munkásfelkelések, tüntetések zajlottak,
ezek később forradalommá szélesedtek.

Függetlenségünk megvalósulni látszott.
Majd reményeink november 4-én szertefoszlottak.
A magyar nép számára a forradalom
dicsőséges bukás volt, olyan nemzetközi elismerést hozott hazánknak, amilyet
az 1848-as forradalom. Ezt fémjelzi az az
információ, mely szerint az Év Embere a
Time magazin választása szerint 1956ban „A magyar szabadságharcos” lett. A
sors fintora, hogy a következő évben a
Time a magyar forradalmat leverő Nyikita
Szergejevics Hruscsovot, a Szovjetunió
vezetőjét választotta az év emberének.
A teljes szabadság 1989-ben jött el, amikor nem véletlenül, október 23-át választva kiáltották ki a demokratikus köztársaságot Magyarországon.
A rendhagyó történelem óra után hagyománnyá vált 1956 méteres emlékfutást rendeztünk, ezzel is a hősök emlékének adózva.
Vassné Szucskó Margit

Tárlatvezetés hengeres formák között
November 3. a Magyar Tudomány
Napja. Ez alkalomból iskolánk évek óta
szervez valamilyen programot azzal a céllal, hogy tanulóink minél jobban megismerkedjenek a magyar tudománnyal.
Idén pályázatot hirdettünk felsősök
számára Banáné Nagy Zsuzsa rajztanár
javaslatára. A pályamunkák elkészítésénél csak hengeres formákat lehetett felhasználni. Ez a feladat sok gyerek fantáziáját megmozgatta és remek alkotások
születtek.
Királyi paloták, mézeskalács házikó,
füstös gyár, virágcsokor, sütemények, űrhajó, kalózhajó, róka, télapó, pók, egy hatalmas zsiráf, az, ahová a király is gyalog
jár, sok ötletes tárgy, felsorolni is nehéz.
Tanulóink kreativitásból jól vizsgáztak.

Az elkészült műveket egész héten, az
iskola folyosóján láthattuk. Minden diák
leadhatta szavazatát kedvenc alkotására. A választás igen nehéz, nem is tudom
ha szavaznom kellene, melyikre voksolnék. Kíváncsian várjuk az eredményt!
Korábbi években a tudomány napján
magyar tudósokról gyűjtöttek tanulóink
anyagot, majd egész délutános program keretében mutatták be. Szerintem
a hengeres formák készítése közkedveltebb volt. Szívesen nézegették szünetekben egymás alkotásait. Több szempontból is hasznos volt ez a kiállítás, hiszen érdekes színfoltja volt iskolánknak
az őszi szünet után.
Vassné Szucskó Margit
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Nagy döntés előtt állnak a nyolcadikos diákok
A nyolcadik osztályosok számára legfőbb téma a továbbtanulás. Szüleik, osztályfőnökeik, szaktanáraik azt szeretnék,
hogy minél jobb döntéseket hozzanak a
gyerekek. Iskolánk az előző évek tapasztalatait figyelembe véve próbál segíteni a
tanulóknak.
A pályaválasztási előkészületek már az
első hetekben megkezdődtek. Régi hagyományt ápolunk azzal, hogy minden
év októberében meghívjuk egy pályaválasztási szülői értekezletre a tanulóink körében legkedveltebb középiskolák vezető-

it. Ebben a tanévben hét intézményvezető
mutatta be iskoláját azon a rendezvényünkön, ahol részt vettek a pályaválasztás előtt
álló tanulóink szüleikkel és osztályfőnökeikkel. Tájékozódhattunk a különböző képzési formákról, a felvételi követelményekről, vetítéssel keltették fel a tanulók érdeklődését a középiskolai élet iránt. Reméljük
iskolánk pályaválasztási programja több
gyereknek segít a fontos döntés meghozásában.
Másik alkalom, amikor diákjaink betekinthetnek a középiskolai életbe, a nyílt

Magyar természettudósok a „zöld szemüveg”- ben
Iskolánkban igyekszünk tanulóinkat a
természet szeretetére, környezetünk védelmére nevelni. Hagyományainkhoz híven ebben a tanévben is változatos feladatokat kell megoldania minden felső
tagozatos osztálynak.
A „zöld szemüveg” feladatok első fordulójában egy szabadon választott magyar természettudós életrajzát, munkásságát kellett a tanulóknak kidolgozni
(vagy leírni) és képekkel, rajzokkal illusztrálni. Tartalmában és kivitelezésében is
szép munkák születtek, minden osztály
kitett magáért.
Megismerhetjük Xántus János etnológust, Kitaibel Pált a „magyar Linné”-t és
Borbás Vince flórakutatót. Olvashatunk
Kőrösi Csoma Sándor és Magyar László
Ázsiában, illetve Dél- Amerikában és Afrikában tett felfedezéseiről. Tájékozódhatunk Teleki Pál földrajztudós munkásságáról a természettudományok és a politika területén is. Kiemelkedő tudósa a
magyar nemzetnek a Nobel-díjas SzentGyörgyi Albert. Semmelweis Ignác az
„anyák megmentőjeként”, Irinyi János
pedig a kémia területén végzett mun-

kásságáért, főként a zajtalan gyufa feltalálójaként vált ismertté. Kifejező, színes
rajz mutatja Kaán Károly erdeinkért végzett munkáját, és ötletes feladatként elkészített modell megfejtéseként Öveges
József fizikai kísérleteire emlékezhetünk.
Természettudósainkat szorgalmukért,
kitartásukért, felfedezéseikért példaként
ajánlhatjuk tanulóinknak.
Kiss László pedagógus

Aktuális hírek az iskolából
Tájékoztató szülők számára december hónapra
- December 10. Nyolcadikos tanulók
központi írásbeli felvételi vizsgára való
jelentkezésének határideje.
- December 11. szombat TANÍTÁSI
NAP, pénteki órarend szerint.
- December 20. Karácsonyi vásár, a 3.
tanítási óra után.

- December 21. Karácsonyi ünnepség.
- A téli szünet 2010. december 22-től
2011. január 2-ig tart.
Szünet előtti utolsó tanítási nap: 2010.
december 21. kedd, szünet utáni első
tanítási nap: 2011. január 3. hétfő.
Tóth Imre igazgató

napok, melyek tanulóink körében igen
népszerűek. November hónapban személyesen is ellátogathatnak egy-egy intézménybe.
Akik érettségit adó középiskolában
akarnak továbbtanulni, központi írásbeli
felvételi vizsgára kell jelentkezniük
december 10-ig.
Januárig meg kell hozni a végső döntést, hiszen akkor kerül sor a továbbtanulási lapok elküldésére.
Vassné Szucskó Margit

Mezei futás
Hagyományos őszi programot valósítottak meg iskolánk testnevelő tanárai
október hónapban.
A felső tagozatnak megrendezett mezei futásra szép őszi időben került sor. Vélhetően ez is vonzotta 57 tanulónkat erre a
rendezvényre. A sportpályánál volt a gyülekező, ahonnan a Tisza felé rótták a versenyzők a métereket. Amikor nem volt
olyan szoros a verseny, talán néhány pillantást a gyönyörű tájra is vetettek, hiszen az évszakot jellemző csodás színekben pompáztak a fák levelei. Véleményem szerint senki sem bánta meg, hogy
ezt a délutánt egy kis mozgással töltötte a
jó levegőn, szép környezetben, mert nem
a győzelem a fontos, hanem a részvétel!
Helyezéseket évfolyamonként, lány és
fiú kategóriában hirdettek. A sok győztes közül itt csak az I. helyezettek nevét
teszem közzé: Papp Kyra 5.b, Nagy Gergő
5.b, Mészáros László 6.a, Kis Barbara 6.c,
Nagy Alexandra 7.b, Rápati Fekete István
7.b, Kerek Anita 8.a, Balogh András 8.b
osztályos tanulók.
Gratulálok minden helyezést elért és
részt vevő diáknak! Tudjátok, jövő októberben szintén mezei futás, addig is jó
edzést mindenkinek!
Vassné Szucskó Margit
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Kis odafigyelés, nagyobb megbecsülés
Eddig még minden írásomban arra törekedtem, hogy a közösség érdekében
emeljek szót. Nincs ez másként most sem,
amikor egy-két bosszantó dologról szeretnék szólni.
Le kell szögeznem, hogy minden tiszteletem és megértésem a gazdálkodó,
földművelő emberé. Megértem gondjaikat az időjárással, a kesze-kusza támogatási rendszerrel, a bizonytalan értékesítési piaccal, a kiszolgáltatott felvásárlási árakkal szemben. Ám most azt kérem,
hogy ők is értsenek meg bennünket, egyszerű lakosokat. Többen jelezték, de magam is tanúja voltam már, hogy a munkavégzésből hazatérő gépekről a burkolt
utat elérve szóródik le a sár. Sok esetben
öles darabokban, ami az egyéb járművezetőket kénytelen szlalomozásra ösztönzi. Gondoljuk csak meg, elég egy apró figyelmetlenség és a manapság alacsonyra
épített autók alján máris tetemes kár keletkezhet. Főleg akkor veszélyes a dolog,
amikor az útra hullajtott földdarab meg is
fagy. Talán ha a munka végeztével tíz per-

cet szánnának a nagyobb sárdarabok eltávolítására, megoldható lenne a kérdés.
Volt idő, amikor lakossági hozzájárulással még tudtunk járdát, utat építeni.
Örültünk és büszkék voltunk az így megteremtett értékekre, de legalább ennyire
nem örülünk, amikor azt látjuk, hogy kényelemből vagy közömbösségből egyesek traktor után kapcsolt acélhengereikkel végigzörögnek féltett utcáinkon. Már
csak azért sem találok indokot, mert láttam olyan megoldást is, hogy erre a feladatra alkotott gumikerekű szállítóeszközön vitték a határba a hengereket. A
kérdés csupán az, miért teszi ezt az egyik,
és miért azt a másik.
Azon a véleményen vagyok, hogy tiszteletben kellene tartani egymás értékeit,
elvárásait, egy kis odafigyeléssel nagyobb
megbecsülés nyerhető. Így alakul át az ellenszenv rokonszenvvé. Azt szeretném,
ha városunkban a rokonszenv nyerne minél nagyobb teret.
Simon Albert

Balmazújvárosi Kistérség Gazdaságélénkítő és Foglalkoztatást Elősegítő Programja
A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása „A leghátrányosabb helyzetű
kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése” című pályázaton (Kódszáma: ÁROP 1.1.5-08/C/B)
több mint 9 millió forint európai unió által finanszírozott vissza nem térítendő támogatást nyert el.
A pályázat megvalósulása 2009 januárjában kezdődött egy kistérségi honlap kialakításával, ahol a balmazújvárosi kistérség négy tagtelepülésének és a kistérség
munkaszervezetének bemutatása mellett
a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulás feladatellátásait ismerhetik meg és
a kistérségi intézmények tevékenységei
érhetők el (www.balmaztarsulas.hu).
A pályázat másik meghatározó része a
Balmazújvárosi Kistérség Gazdaságélénkítő és Foglalkoztatást Elősegítő Program kidolgozása. A 2009. május 26. napján megalakult Balmazújvárosi Kistérség
Kistérségi Fejlesztési Bizottsága úgy döntött, hogy a balmazújvárosi kistérség számára egy Gazdaságélénkítő és Foglalkoztatást Elősegítő Programot dolgoztat ki. A
program kidolgozásának célja, a balmazújvárosi kistérség hosszú távú fejlődéséhez szükséges stratégiai irányvonalai és

ÁROP-1.1.5-08/C/B-2008-0012

célrendszerének kialakítása, a térség felzárkózásának és fejlődésének elősegítése az elkövetkezendő években. A konkrét
célja pedig egy komplex fejlesztési program kidolgozása a balmazújvárosi kistérség számára.
A koncepció és a programok a balmazújvárosi kistérség négy településére, Balmazújvárosra, Egyekre, Hortobágyra és
Tiszacsegére terjednek ki.
A stratégiai program több részből áll,
egyrészt a helyzetelemzésből, másrészt a
követendő stratégia legfontosabb irányaiból, stratégiai célokból, és a lehetséges
fejlesztési prioritásokból. Végezetül 20
projekt kidolgozására is sor került, amelynek végrehajtása elősegíti a megállapított prioritások, így elsődlegesen a gazdaságélénkítést és a foglalkoztatás elősegítését a balmazújvárosi kistérségben.
A balmazújvárosi kistérség vállalkozói, civil szervezetei és a lakosság számára is elérhető a Balmazújvárosi Kistérség
Kistérségi Fejlesztési Bizottsága által elfogadott Balmazújvárosi Kistérség Gazdaságélénkítő és Foglalkoztatást Elősegítő Programja, amely letölthető a www.
balmaztarsulas.hu weboldalról.
Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása
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Influenza
Az influenza egy vírus által okozott fertőző megbetegedés, mely az emberek
között cseppfertőzéssel vagy közvetlen
érintkezéssel terjed.
Fő tünetei: hirtelen keletkező láz, izomfájdalom, elesettség, bágyadtság, száraz
köhögés.
Magának az influenzának a tünetei terápiával kezelhetőek, de sajnos - különösen az idősebb korosztálynál és a krónikus betegségekben szenvedő embereknél - gyakran lépnek fel szövődmények.
A beteg legtöbbször magától meggyógyul. Javasolt az ágynyugalom és a
lázcsillapítás, valamint fontos a megfelelő
folyadékpótlás. A betegnek tanácsos kerülnie várandós nők, csecsemők, idős és
beteg emberek társaságát.
Az influenza megelőzésének érdekében mindig alaposan mossunk kezet, lehetőleg meleg, szappanos vízzel. Kerüljük a tömegközlekedési eszközöket, valamint azon helyeket, ahol embertársaink nagy tömegben megfordulnak. Tüs�szentéskor, köhögéskor használjunk
papírzsebkendőt, hogy másokat védjünk.
Ha úgy gondoljuk, oltassuk be magunkat. A térítésmentes vakcina a jogosultak
számára a háziorvosi, a házi gyermekorvosi rendelőben már beszerezhető. Kérjék ki kezelőorvosuk tanácsát!
Az új típusú influenza elleni védőoltás
egy évig ad védettséget és a teljes védettség az oltástól számított 8-10 napon belül alakul ki.
Molnárné Katona Tímea

Tourinform iroda ajánlata
1. III. Szent Miklós Pálinka Ünnep
1000 Budapest-XIV. kerület, Zugló
(Vajdahunyadvár)
2010. december 3-6.
2. XX. Nemzetközi Betlehemes
Találkozó
4024 Debrecen, Kossuth u. 1-3.
2010. december 10-12.
3. Regionális Népzenei Találkozó
4254 Nyíradony, Millenium sétány 1.
2010. december 11.
4. Debreceni Halvasárnap
4024 Debrecen, Kossuth tér
2010. december 19.
5. Boldog Új Évet Debrecen! 2011
4024 Debrecen, Kossuth tér
2010. december 30-31.
További programokat a
www.itthon.hu honlapon találnak.
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Hasznos közlekedésbiztonsági ajánlások téli átállással kapcsolatban
A közlekedésben a téli időszak tudatos
felkészülést igényel. Megváltoznak az útés látási viszonyok, amelyekhez a gyalogosoknak és a járművezetőknek egyaránt alkalmazkodniuk kell.
A gépjárműveket – főleg hosszabb autóút előtt – ajánlatos alaposan átnézni,
megvizsgálva minden biztonsági berendezést és tartozékot. Elengedhetetlen az akkumulátor, a gumiabroncsok, a világítás és
a fékrendszer ellenőrzése. A téli közlekedés
kapcsán ezek mellett a gépkocsival történő
közlekedés fontos kelléke lehet a jól működő ablaktörlő, a jégkaparó, a jégoldó spray,
a megfelelő ablakmosó folyadék vagy a páramentesítő. Az ablaktörlő gumikat már a
tél beállta előtt érdemes kicserélni, hiszen
az elhasználódott gumi nem töröl, hanem
maszatol. Az akkumulátor esetében ellenőrizni kell a pólusok és a vezetékek állapotát, ha pedig huzamosabb ideig nem használjuk az autót, érdemes az akkumulátort
kiszerelni és melegebb helyen tárolni.
A téli időszakban a látási viszonyok
gyakran rosszak, korán sötétedik, hosszabb
ideig kell használni a gépjármű világítóberendezéseit – ezért is nagyon fontos, hogy
azok megfelelően működjenek. A fényszórókat és a többi lámpát ilyenkor gyakrabban kell tisztítani. Ugyanakkor a rosszabb
látási viszonyok miatt nagyobb követési távolságot tartva, lassabban kell vezetni, így
kisebb a balesetek bekövetkeztének kockázata, rossz manőverezés esetén pedig a
hibák könnyebben korrigálhatóak. A síkos
utakon való fékezés teljes összpontosítást
kíván, ráadásul a fékút télen általában hos�szabb, mint optimális fékezésnél. Amennyiben a kocsiban nincs blokkolásgátló (ABS),
úgy a kerekek gyorsan leblokkolnak, a jármű kormányozhatatlanná válhat, és kön�nyen kicsúszhat. Ilyenkor lábunkat vegyük
le a fékről, hozzuk egyenesbe az autót, és
csak akkor fékezzünk, amikor az autó már
újra a kívánt irányban áll. Javasoljuk, hogy
aki teheti, próbálja ki a téli tanpályás vezetési gyakorlást, amely nagyon sok új ismeretet nyújthat, és a gépkocsivezető az éles
helyzetekben is tudni fogja, mit kell tennie,
ha a jármű megcsúszik, kifarol vagy kicsúszik az útról.
A csúszós, jeges utakon való biztonságos közlekedéshez téli gumikra van szükség. Még akkor is téli abroncsokkal induljunk útnak, ha éppen nincs hó. A nyári már
+7 fok alatt csúszni kezd, fagypont alatti hőmérsékleten megmerevedik, nagyon
kis tapadással rendelkezik, így használata
veszélyes lehet. A téli gumit ezzel szemben
úgy fejlesztették ki, hogy alacsony hőmérsékleten megnő a tapadási értéke. Ezek az

abroncsok különleges anyagból készülnek, speciális bordázattal vannak ellátva,
és rendkívül alacsony hőmérséklet esetén
is rugalmasak maradnak. Téli gumival rövidebb a fékút is. A nyomás a téli gumikban 0,2-0,3 barral legyen magasabb, mint
a nyári abroncsokban, mert a túl alacsony
nyomás befolyásolja a profil öntisztuló képességét. A téli gumikkal kapcsolatban
néha elhangzik, hogy azok igen drágák,
ezért egyes szakemberek áthidaló megoldást javasolnak: a négy évszakos gumi nem
helyettesíti ugyan a téli gumit, de lényegesen jobb, mint a nyári abroncs.
Heves hóesés vagy fagyott hótakaró
esetén jó szolgálatot tehet a hólánc, melyet
érdemes a hajtott tengelyen lévő kerékre
rakni, így kormányozható marad az autó.
A hólánc feltételét és levételét érdemes
még otthon kipróbálni, hogy a gyakorlatlanság ne okozzon problémát a hidegben.
Ez nem jelenti azt, hogy mindenkinek készenlétben kell tartania a hóláncot a tél beköszöntével, de azt tudni kell, amennyiben
a „Hólánc használata kötelező” táblát kihelyezik, az adott úton – a „Hólánc használata
kötelező vége” tábláig – csak olyan járművek közlekedhetnek, amelyek legalább egy
hajtott tengelyén a gumiabroncsok hólánccal vannak felszerelve. Amennyiben e
korlátozó jelzőtáblát közúti határátkelőhelyen helyezték el, csak azok a járművek léphetnek be a Magyar Köztársaság területére,
amelyeken készenlétben van legalább egy
hajtott tengely gumiabroncsainak felszereléséhez szükséges hólánc. Hóláncot csak
havas, jeges úton szabad használni. Aki
hosszabb téli autóútra indul, a fentieken kívül érdemes figyelnie az alábbiakra is:
• Huzamosabb utazás esetén szükség lehet takaróra, téli ruhadarabokra, lapátra (autó hóból való kiszabadítása esetén),
rugalmas vontatókötélre, fagymentesítő
zárolajozóra, elegendő mennyiségű élelmiszerre és italra.
• Hosszabb utak esetén érdemes tájékozódni az Útinformnál az út- és időjárási viszonyokról. Előfordulhatnak olyan helyzetek is, amikor nem érdemes kockáztatni,
és biztonságosabb, ha vonattal indulunk
útnak.
• Az országos médiumokon kívül érdemes
figyelemmel kísérni a helyi sajtó, rádió és
televízió híradásait, beszámolóit, hiszen
ezeken keresztül is fontos és hasznos információkat szerezhetünk a közlekedéssel és
a közlekedésbiztonsággal kapcsolatban.
Fel kell hívni a közúti forgalomban részt
vevők figyelmét, hogy mindig az időjárási-, látási- és útviszonyoknak megfelelően vezessék gépjárműveiket, próbáljanak

meg fokozatosan alkalmazkodni a megváltozott látási- és útviszonyokhoz, tekintettel az esetleges ködös, esős, havas időjárásra. Nagyobb követési távolság tartásával megelőzhetőek az erre az időszakra leginkább jellemző balesetek. Lassabb, körültekintőbb, előrelátóbb vezetéssel meg lehet előzni a gyalogos baleseteket, még ha
azt a gyalogos figyelmetlensége is váltotta
ki. Ebben az időszakban fokozott figyelemmel kell lenni a „zebrák”, iskolák, buszmegállók környékén figyelmetlenül az úttestre
lépő gyalogosokra.
Mostanában sokat emlegetjük a „látni
és látszani” szókapcsolatot. Baleseti elemzések igazolják, hogy a legtöbb halálos kerékpáros baleset abból adódik, hogy a kerékpáron nem volt világítás, a kerékpáros
nem volt látható! A gyalogoselütéseknél is
hasonló a helyzet, a gyalogos „beleolvadt”
a környezetébe. A fényvisszaverős dzseki,
fényvisszaverő karszalag, matrica láthatóvá tesz, megvédhet. Lakott területen kívül
mind a kerékpárosoknak, mind a gyalogosoknak éjszaka és korlátozott látási viszonyok esetén fényvisszaverő ruházatot kell
viselni. A fényvisszaverő anyagok és prizmák nem helyettesíthetik a világítást, de
növelik a láthatóságot, és ezzel a biztonságot. Egy fényvisszaverő prizmát már 100200 méterről észre lehet venni. A fényvis�szaverő eszközök és megfelelő öltözék viselete, valamint a jól működő világítás esetén a gyalogosok és a kerékpárosok sötétben is jól láthatóvá válnak.
A biztonságos kerékpározáshoz a KRESZ
ismerete mellett hozzátartozik a gyakorlat
és a járművek megfelelő felszerelése, műszaki állapota is. Elindulás előtt ellenőrizni kell a kerékpár felszereléseit: a kormányberendezés; az első és hátsó fék (megállás); csengő (hangjelzés); elől fehér vagy
kadmiumsárga lámpa; hátul piros lámpa
vagy villogó és piros fényvisszaverő prizma; az első keréken sárga küllőprizma; láthatósági mellény (látni és látszani elv).
Ebben az időszakban fokozottan kell figyelni az oldalszélre is, hiszen a kerékpár
könnyen felborul, ha egy nagy sebességű
gépjármű elhalad mellette. Sok baleset oka
a szabálytalan kanyarodás, azért lényeges,
hogy a művelet megkezdése előtt a kerékpáros mindig nézzen hátra, és ne feledkezzen meg az irányjelzésről sem.
Ezen alapvető szabályok és tanácsok
betartásával minimálisra csökkenthető a
balestek kockázata még a kritikusabb téli
időszakban is.
Jó utat és balesetmentes közlekedést kíván az ORFK – Országos
Balesetmegelőzési Bizottság!
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Hirdetések

Meghívó
A Tiszacsege Város Kultúrájáért Alapítvány és az önkormányzat intézményei gyermekprogramot szerveznek a Mikulás érkezésének
ünneplésére
december 1-jén, 15 órától.
Helyszín: Művelődési Otthon
Vendégek: Zsuzsi és Orsi
Belépés
díjtalan!
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SA AUTÓSBOLT

A tiszacsegei gyógyfürdőtől
8 percre, téliesített nyara-

Autó - kerékpár - kismotor alkatrészek
Csapágyak - szimeringek - kiegészítők
Kerékpárok - elektromos bringák
Kerékpárjavítás
Castrol Magnotec 10 w 40 4 liter bruttó
Mobil Super 10 w 40 4 liter bruttó
AGIP SINT 2000 10 w 40 4 liter bruttó
Opel olaj 5 liter bruttó

6 000 Ft
6 000 Ft
5 500 Ft
4 680 Ft

Az árak december 30-ig érvényesek!

Szeretettel várunk
minden óvodás és
iskolás
gyermeket!

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet szeretnénk
mondani mindazoknak, akik
édesanyám,

Borsos Imréné Tóth Piroska
temetésén részt vettek,
ravatalára koszorút, virágot
helyeztek és mélységes
bánatunkban részvéttel
osztoztak ezen a
gyászos napon.
A Kardos család

Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik szeretett
halottunk,

id. Németh József
temetésén megjelentek,
ravatalára koszorút, virágot
helyeztek és mélységes
bánatunkban részvéttel
osztoztak.
A gyászoló család

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

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

Cím: Telekháza, Kun B. u. 13.

DR. OLÁH ISTVÁN ÜGYVÉD
tájékoztatja a lakosságot arról, hogy
ügyvédi tevékenységét Debrecen,
Liszt F. u. 6. szám alatti irodájának
fenntartása mellett alirodájában is
folytatja a
4069 Egyek, Fő tér 7. szám alatt
(Egyeki ÁFÉSZ székhelye).
Ügyfélfogadás időpontja: minden
héten csütörtökön 14 órától 17
óráig, lehetőség szerint előzetesen
egyeztetett időpontban. Az aliroda
telefonszáma: 06-30-943-7207. Az
előzetes telefonegyeztetés az alábbi telefonszámon is elérhető:
06-52-411-077.

Tiszacsege, Erzsébet utcán
100 m2-es összkomfortos
családi ház melléképülettel,
1600 m2-es telekkel eladó.
Érd.: 06-30-9555-020

Tisztelt Jelenlegi és Leendő Ügyfeleink!

Kötelező biztosítás gyorsan
és olcsón!
A szolgáltatás ingyenes, a kötelező biztosítás
díját nem befolyásolja!

Néhány tipp, hogy miért nálunk kösse
meg kötelező biztosítását:
PL.: UTÁNFUTÓ 1.633.-/ÉV; LASSÚJÁRMŰ
8.602.-/ÉV; STB.
• Kényelmes és gyors
ügyintézés
• Az összes biztosító KGFB
ajánlata egy helyen
• Összehasonlíthatja a
biztosítókat

• Pár perc alatt spórolhat
• Mindent elintézünk Ön
helyett
• Flotta biztosítás már 5
gépjárműtől

Rendkívüli ügyfélfogadás minden nap
8-18 óráig
Tiszacsege, Fő u. 91.
(70) 384-02-11; (70) 384-02-13

Tel.: 06-70-3844-268

Hozzuk divatba
Magyarországot!
„SZÜLŐFÖLDEM – szívvel, lélekkel”
címmel, országimázs rajzpályázat indul
14 és 19 év közötti fiatalok részére. A szakmai zsűri által legjobbnak ítélt pályaművek elkészítői értékes díjakat vehetnek át.
Két pályázatot kell készíteni. A pályázat
kiírója a Souven-Air Kft.:
1. Magyarország: ebben a témában
olyan kép-képek, grafikák, szimbólumok
elkészítése, amelyeket Magyarország ihletett, és amelyek a pályázó szerint a legjobban jellemzik országunkat, vagy amelyek a legjobban, legérdekesebben, legfigyelemreméltóbban fejezik ki hazánk értékeit.
2. Szülőfalum/Szülővárosom: ebben a
témában olyan kép-képek, grafikák, szimbólumok elkészítése, amelyeket a pályázó
szűkebb pátriája ihletett, és amelyek a pályázó szerint a legjobban jellemzik szülőföldjét, vagy amelyek a legjobban, legérdekesebben, legfigyelemreméltóbban fejezik ki az adott település (esetleg térség)
értékeit.
A pályázat határideje: 2010. december 24.
Eredményhirdetés: 2011. január 10.
További információ:
www.hungariansouvenirs.hu

Sportélet Tiszacsegén
Az elmúlt évekhez hasonlóan településünk birkózói számára számos megmérettetést tartogatott az őszi versenyszezon. Ez év október 9-én vettek részt
a Porcsin Gyula emlékversenyen, Kabán,
ahol 11 csapat 75 versenyzője képviselte magát és települését. A viadalon a következő eredmények születtek:
Diák II. korcsoport 42 kg–ban Nagy Gergő II helyezést, míg serdülő korcsoport
66 kg-ban Kiss Péter szintén II. helyezést ért el.
Az október hónap egy igazán nagy kihívást is tartogatott birkózóink számára, hiszen október 24-én immár 25. alkalommal került megrendezésre a Cserkész Kupa elnevezésű nemzetközi szabadfogású verseny, mely rendezvénynek
Tiszacsege adott otthont. A megmérettetésen 9 csapat - köztük a szlovákiai Rimaszombat – 70 versenyzője vett részt.
A rangos eseményt megtisztelte jelenlétével Dr. Hegedűs Csaba, a Magyar
Birkózó Szövetség elnöke, Berde László,
a Hajdú–Bihar Megyei Birkózó Szövetség elnöke, valamint Jónás Sándor úr,
Tiszacsege város polgármestere.
A hosszú évek kitartó munkáját Dr.
Hegedűs Csaba különböző elismerésekkel jutalmazta. Tiszacsege elnyerte
a „Birkózás városa” címet, valamint polgármester úr a „Tiszacsegei birkózósport
támogatásáért” elismerő oklevelet vehetett át.
Berde László a „Birkózósportért végzett

fáradhatatlan tevékenységéért” kapott
elismerő oklevelet.
Végül, de nem utolsósorban a
Tiszacsegei Birkózószakosztály három
kiváló versenyzője vehetett át elnök úrtól egy – egy különdíjat a hazai országos
és nemzetközi versenyeken elért kiváló
eredményeikért. Ifjúsági korosztályban
Kiss Sándor, míg serdülő korosztályban
Kiss Péter és Ujj Bence részesült elismerésben.
Az elismeréseken kívül természetesen a birkózásé volt a főszerep ezen a
napon, ahol a tiszacsegei versenyzők
alaposan kitettek magukért. Nézzük milyen eredmények születtek.
Gyermek korcsoport:
26 kg Bari Imre II. helyezés
28 kg Kun Roland I. helyezés
Diák II. Korcsoport:
42 kg Nagy Gergő Márk II. helyezés
42 kg Kun Szabolcs V. helyezés
46 kg Balogh Ernő II. helyezés
Diák I. Korcsoport:
46 kg Balogh Richárd II. helyezés
46 kg Kun Ferenc III. helyezés
50 kg Boros Csaba II. helyezés
+75 kg Hegedűs Soma I. helyezés
Serdülő korcsoport:
66 kg Kiss Péter II. helyezés
85 kg Ujj Bence I. helyezés
Ifjúsági korcsoport:
69 kg Kiss Sándor II. helyezés

Junior korcsoport:
55 kg Lőrincz Henrik II. helyezés
75 kg Ujj Dániel I. helyezés
84 kg Lőrincz Roland II. helyezés
Felnőtt korcsoport:
66 kg Bari Zsolt II. helyezés
66 kg Bari Imre III. helyezés
84 kg Zsiga Sándor III. helyezés
96 kg Soltész László I. helyezés
120 kg Vadász Gábor I. helyezés
120 kg Szabó László V. helyezés
Versenyen kívül birkózott még Murvai
László is.
Ezek után a nagyszerű eredmények után
nézzük, hogy a csapatverseny eredményei hogyan alakultak.
I. hely Tiszacsege 114 pont
II. hely Nagyrábé 54 pont
III. hely Földes 52 pont
A legeredményesebb hazai versenyzőnek járó kupát Nagy Gergő Márk vehette át.
Gratulálunk településünk birkózóinak,
és a jövőre nézve is hasonló sportsikereket kívánunk nekik, bízva abban, hogy
hasonlóan kimagasló eredményeket érnek el a továbbiakban is, ezzel öregbítve
saját és településünk jó hírét.
A Tiszacsegei Birkózószakosztály köszönetét szeretné kifejezni Hajdu Ferenc
és Losonczi János uraknak, akiknek a támogatása nélkül nem valósulhatott volna meg maradéktalanul a 25. Cserkész
Kupa Tiszacsegén.

