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Felhívjuk a lakosság figyelmét arra, hogy akihez 
a Csegei Körkép korábban megjelent számai a 
kézbesítés során valamilyen okból nem jutottak 
el, a dr. Papp József Városi Könyvtárban átveheti.

Szerkesztőség

RENDŐRSÉGI FELHÍVÁS
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy az év végi 

ünnepek közeledtével rendszeresen megszaporod-
nak a lakosság sérelmére elkövetett betöréses, be-
surranásos lopások. Ezek megelőzése érdekében 
kérjük, hogy a lakásaik ajtaját, ablakait minden eset-
ben zárják be és ne tartsanak otthon nagyobb ösz-
szegű készpénzt. 

Ha bármilyen gyanús körülményt észlelnek, je-
lezzék azt a rendőrség 107-es vagy a 112-es segély-
hívó számán!

Felhívás

Dr. Papp József Városi Könyvtár 
ünnepi nyitvatartása

Cantare Kórus
A Cantare Kórus karácsonyváró énekekkel szolgál 

december 19-én, 10 órától, 
a református Templomban tartott 

adventi istentisztelet zárásaként, melyre 
szeretettel várnak mindenkit!

Utolsó munkanap: 2010. december 23-a.

A könyvtár 2010. december 24-től

2011. január 2-ig ZÁrVa tart!

Kölcsönzés: 2011. január 3-tól!
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Tájékoztató a képviselő-testület üléséről

Igazgatási szünet

Tiszacsege Város Önkormányzatának 
képviselő-testülete soros ülését 2010. 
november 24-én tartotta. Az első napi-
rendi pont az önkormányzat képvise-
lő-testülete Szervezeti és Működési Sza-
bályzatának elfogadása volt. A Szabály-
zat átdolgozását elsősorban a bekövet-
kezett változások indokolták, hiszen vál-
tozott a bizottságok száma, növekedett 
egy-egy bizottság hatásköre.

A hulladékszállítási díjak változása 
miatt a helyi rendelet módosítására ke-
rült sor. A szolgáltató a jogszabály sze-
rint elkészítette a díjkalkulációt. A 60 li-
teres hulladékgyűjtőben elhelyezett 
hulladék egyszeri összegyűjtésének, el-
szállításának és ártalmatlanításának díja 
nettó 300 Ft, a 120 literes edény esetén 
nettó 365 Ft. Az állandóan lakott ingat-
lanok esetében a gyűjtőedényen kívül 
többlethulladék elszállítására szolgá-
ló zsák díja nettó 400 Ft, üdülőingatla-
nok esetében a zsák díja nettó 400 Ft. Az 
üdülőingatlan tulajdonosnak minimum 

13 db 120 literes zsákot kell vásárolnia, 
a határidőt módosította a képviselő-tes-
tület tárgyév szeptember 30. napjára. 

A bérleti díjak (lakások, helyiségek, 
földterületek) felülvizsgálata minden 
évben november hónapban történik. A 
nem lakás célú helyiségek, valamint a 
költségalapon meghatározott lakbérű 
bérlakások esetében 15 %-os bérleti díj 
emelést fogadott el a testület. A közte-
rület használati díjakra vonatkozó ren-
delet módosításával emelkednek a dí-
jak. A piacokon és vásárokon alkalma-
zandó helyhasználati díjak, helypénzek, 
az önkormányzat fenntartásában álló in-
tézmények terembérleti díjai, valamint a 
földterületek bérleti díjai is változnak. Az 
emelt díjakat 2011. január 01. napjától 
kell alkalmazni.

A képviselő-testület az Általános 
Művelődési Központ Fekete István Álta-
lános Iskola Pedagógiai Programját, va-
lamint a Házirendjét tárgyalta meg és 
fogadta el.

A Különfélék között a Thermálstrand 
nyitvatartási idejéről döntöttek a képvi-
selők. A gazdaságossági számítások azt 
támasztják alá, hogy a téli üzemeltetés 
vesztesége felemészti a nyári üzeme-
lés során keletkezett hasznot. A döntés 
szerint a strand 2010. december 01-jétől 
december 16-ig zárva lesz, majd az ün-
nepekre tekintettel december 17-től 
2011. január 02-ig nyitva tart. 

A 2010. október 27-ei képviselő-tes-
tületi ülésen napirendi pont volt a 
Tiszacsegei 1. számú fogorvosi körzet-
re vonatkozó praxisjog átvétele. Bemu-
tatkozott Dr. Kunkli Eszter fogorvos és 
Kalapos-Varga Katalin dentálhigiénikus, 
asszisztens, akik már 2010. december 
1-jétől Dr. Pásztor Zoltán fogszakorvost 
helyettesítik, majd 2011. január 1-jétől a 
Tiszacsege, Templom út 8. szám alatt ta-
lálható fogorvosi rendelőben az 1. szá-
mú fogorvosi körzet fogászati szolgálta-
tásának teljesítését végzik.

Dr. Vámosi Margit

Értesítem a Tisztelt Lakosságot, 
hogy 2010. december 27-től de-
cember 31-ig  a Polgármesteri Hi-
vatalban igazgatási szünet lesz, 
ügyfélfogadás nincs.

Dr. Vámosi Margit

Fogadóóra
Simon albert 

önkormányzati képviselő 
minden hónap első péntekjén 

1300-tól fogadóórát tart a 
Dr. Papp József 

Városi Könyvtárban.

Karácsonyi képeslapok kiállítása hoz-
ta meg az ünnepi hangulatot a Városi 
Könyvtárba. 

Az elmúlt 50 év képeslap repertoár-
jából válogattak a szervezők. Történel-
münk egy szeletét idézi fel e különleges 
gyűjtemény, melynek legtöbbje Szemán 
Jánosné Editke tulajdonát képezi. Lát-
hatnak még az érdeklődők különböző 
anyagokból készült karácsonyfadísze-
ket, s egy könyvtárban nem maradhat 
el a könyvekből álló ajánlás sem, amely 

ugyancsak a karácsonyról szól. A köny-
vek között fellelhetőek azok is, amelyek 
verseket, meséket, történeteket tartal-
maznak,  ünnepi szokásokról  mesélnek, 
de  akadnak olyanok is,  melyek segíte-
nek a karácsony hangulatát visszaadni, 
díszek-,  ünnepi ételek készítéséhez ad-
nak ötleteket. 

A kiállítás megtekinthető december 
10-től a könyvtár nyitvatartási idejében. 

Tóth Jánosné

Karácsonyi kiállítás a dr. Papp 
József Városi Könyvtárban

Elkészült Tiszacsege adventi ko-
szorúja a Református Templom 
kertjében, melynek összeállításá-
ban részt vett a város apraja-nagy-
ja. A Gyertyagyújtás december 
17-én (pénteken) lesz 16 órától, 
továbbá 18 órától adventi mű-
sort ad a Patás Pajtás Lovas Udvar 
és Néptánccsoport a Művelődési 
Otthonban, melyre mindenkit sze-
retettel várnak!
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Kilencedik alkalom volt ez immár. A 
hagyományokhoz híven két évente ke-
rül megrendezésre az óvodai jótékonysá-
gi bál – rendezvénye.

Sokan várták már a plakátok megjele-
nését, mely az ovibálra hívta kedves ven-
dégeit, segítőit. Olyan emberek, akik már 
sokadik alkalommal visszatérő „törzstá-
mogatóink”, s olyan emberek, akik most 
először jelentek meg, mert hallották hírét, 
hogy egy jó szórakozás mellett még segít-
hetnek is egy kis város gyermekeinek.

Elsőként mozdultak a legérintetteb-
bek, a gyerekek szülei, akik – bár nagy a 
munkanélküliség – egymásután szorgal-
masan töltötték fel a „raktárat” alapanyag-
gal, melyből finom süteményeket készí-
tettünk. Sokan talán azt gondolták, most 
kaptak új óvodát, miért csinálnak még-
is bált? Nem elégedettek? De igen! Az új 
óvoda minden előnyét boldogan élvez-
zük. Nem is vagyunk telhetetlenek! De a 
hétköznapjaink változatosságáról, szép-
ségéről, a tapasztalatszerzés sokszínűsé-
géről, a tágabb környezet megismerésé-
ről, élmények begyűjtéséről nekünk, pe-
dagógusoknak kell gondoskodnunk, kik 
arra tettük fel az életünket, hogy a kisgye-
rekeknek a legtöbbet adjuk, s az önzetlen 
szeretetünkön és tenni akarásunkon kívül 
minden pénzbe kerül.

Kirándulások a hegyekbe, galériák a 
csoportszobákba, fenn a kis rejtekes kuc-
kó a tetőtérben, ahol lehet könyvet néze-
getni, babát ringatni, fonogatni, kártyázni, 
miközben a földszinti, modern babakony-
hában készül a finom bableves, palacsin-
ta. Egy-egy színházlátogatás lehetősége, 
az a boldog gyermeki mosoly! Kell ennél 
többet mondani?! Hát ezért gondoltuk, 
hogy a sok szakmai kötelességünk mellett 
meg kell szervezni. Lehet szórakoztatva is 
gyarapítani kis birodalmunkat. 

A Szilágyi Judit – Kerekesné Kovács 
Anna duó által kitalált és megrendezett 
vidám jelenettel kedveskedtünk vendé-
geinknek, megalapozván jókedvüket, 
majd finomabbnál-finomabb ételekkel 
fokoztuk az élvezeteket, s a tánc a jóked-
vű szórakozás már csak hab a tortán. Kol-
lektívánk – „egységben az erő” címszóval 
lázasan tette dolgát, hogy a bál estélyére 
készen álljon vendégeink felhőtlen szóra-
kozása érdekében. Örültünk, ha sürögtek-
forogtak a büfében, hiszen annak bevéte-
le is, mint minden évben, az óvoda támo-
gatását szolgálta. KÖSZÖNJÜK!

Köszönet a rendszeres, „kitartó” támo-
gatóinknak, hogy nem utasítottak el ben-
nünket, s számíthattunk rájuk ismét. Kö-
szönjük minden új támogatónknak, akik-
re még remélhetőleg számíthatunk a jö-

vőben is. Köszönet a szülőknek, akik jó 
szívvel adtak, mert tudják, gyermekeik 
kapják azt vissza, s az ő örömük a legna-
gyobb öröm a szülő számára. Köszönjük 
mindazoknak, akik bármilyen önzetlen 
felajánlásokkal segítették a sikeres óvo-
dai jótékonysági bál lebonyolítását. E be-
vételből 1 csoportba kerülhet beépítésre 
a galéria, így összesen már 4 csoportszo-
bába - a Margaréta csoportba is - lesz já-
tékteret és lehetőséget kibővítő galéria.
Támogatóink: Bajuszné Miskolczi Erika, 
Baksi József, Bana István, Banáné Nagy 
Zsuzsa, Bodnár Györgyné, Csengeriné 
Radó Katalin, Derzsényi János, Dr. Gadóczi 
István, Ferge Zoltán, Gulyás Csaba, Hajdu 
Bálint, Hajdu Ferenc, Hajdu Zita, Jamriska 
Imréné, Jónás Sándor, Kiss Sándorné, Kob-
za Miklósné, Kónya Mihályné, Kővágóné 
Katona Anikó, Ládi Jánosné, Losonczi 
János, Melher Erzsébet, Molnár Lász-
ló, Monosker Kft., Nagy János, Nagy Mik-
lós, Németh József, ONOGUR BT., Pápis-
ta István, Popp Istvánné, Remenyik Imre, 
Répási Lajosné, Sallai Szabolcs, Szalontai 
Jánosné, Szarvas Fish Kft., Szilágyi Roland, 
Szilágyi Zsuzsanna, Tar József, Tiszafüre-
di Nemzeti Kft., Tóth Mihály, Tóth Zoltán, 
Turucz Gábor, Vas - Műszaki Bolt, Vaskó 
József  és Vincze László.

Kun Jánosné óvodapedagógus

„Vannak a világon dolgok, amelyek önzetlenségből születnek”

„…ha elhallatszik hozzá a szomszédos ágon ülő dobbaná-
sa”- ezt a kedves idézetet választotta mottójául a Tiszacsegei Ha-
gyományőrző Néptánc Egyesület. Ezen idézet mondanivalóját 
volt lehetőségünk megtapasztalni számos fellépésünk idején 
a 2010-es esztendőben. Az utolsó negyedévben is sok felkérés-
nek tettünk eleget, egyik meghívás érte a másikat, amiknek ma-
radéktalanul, fáradtságot nem kímélve próbáltunk eleget tenni. 

Az 1956-os októberi forradalom és szabadságharc méltó 
megünneplésére Hajdúszováton került sor, mivel gyermekcso-
portunk a községi központi ünnepségen adott színvonalas ün-
nepi műsort. Következő állomásunk október 24-én Jászapáti 
volt, ahol a VI. Hagyományos szakmák – szakmai hagyományok 
rendezvénysorozaton voltunk a Tiszafüredi Pátria Művészeti Is-
kolával közösen. Csoportunk hajdúsági csárdásokat mutatott be 
nagy sikerrel. November 13-án újra buszra ültünk és következő 
megállónk a VI. Tápiószentmártoni Nemzetközi Hurkatöltő Fesz-
tivál volt. Reggel hét órakor álltunk rajthoz, és mindenki a leg-
jobb tudása szerint végezte feladatát a gasztronómia útvesztő-
jében. Nyolc féle hurkát készítettünk, amelyek elnyerték a nem-
zetközi zsűri elismerését és a „hurkakülönlegességek” kategóri-
ában megszereztük az aranydiplomát a vele járó szép serleggel 
együtt, valamint elhoztuk a különdíjat is. A Duna Televízió rög-
zítette serény, hagyományőrző munkákat, majd a Gazdakör reg-
geli adásában sokan láthattak bennünket munka közben a kép-

ernyőn. November 20-án újra Hajdúszováton találtuk magun-
kat a Hajdúszovát Kulturális Fejlődéséért Közhasznú Egyesület 
V. Diáknapok rendezvényén, amelyen a felnőtt és gyermek csa-
pat is részt vett. Nagy sikert aratott Kerek Anita, Dózsa Tímea és 
Bekecs Sándor tánca. Fiataljaink a „Kicsi vagyok én” c. és a „Tes-
sék te Einstein” c. vetélkedőn II. helyezést értek el. November 
27-én újabb kihívás előtt álltunk, hiszen a zord időjárás ellené-
re Újszentmargitán a III. Megyei Böllérverseny aktív versenyzői 
voltunk. Tíz versenyző csapat három kategóriában mérte össze 
tudását. Egyesületünk soroglyája és kis „lőcsös szekere” tizenhá-
rom órára megtelt mindenféle finomsággal (kilenc féle hurka, 
orjaleves, savanyú csülökleves, pecsenye, toroskáposzta, stb.) 
és feldíszítve, magyarosan vonultunk a Benkő Laci bácsi vezet-
te zsűri elé. Amíg a zsűri tanácskozott, addig egyesületünk tagjai 
a központi színpadon műsort adtak. Nagy örömünkre magun-
kénak tudhatjuk a legmagasabb elismerést, az „Országházi Fe-
hér Asztal Lovagrend díszserlegét”, amelyet még két alkalommal 
meg kell védenünk, hogy végleg a tulajdonosai legyünk. 

Szeretnénk megköszönni minden kedves segítőnek, szpon-
zorainknak a segítséget, akik nélkül ezek a szép eredmények 
nem születhettek volna meg, a Rado Patikának; Tiszacsege Ifjú-
ságáért Alapítványnak; Bagdi Sándor képviselő úrnak; Bakonyi 
Istvánnak, a Pátria igazgatójának; Simon Lindának; Lukács Ba-
lázsnak; Szabó Albertnek; Fekete Jánosnak; Bekecs Sándornak, 
Nagy Istvánnak és családjának, valamint egyesületünk minden 
tagjának és az ők családtagjaiknak. Köszönet mindenkinek!

Bagdiné Elekes Katalin elnök

„A semmi ágán is megél a szív…”
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Madáretetőkkel a tél ellen
„..Az első madár egy kis cinege, 

Nem sérti őt a télnek hidege,
Nem háborítja őt meg semmi 

vész, Télben, viharban vígan fü-
työrész…”  (József Attila: Há-

rom madár)

A Hagyományőrző szak-
körre járó gyerekek a tél be-
köszöntével nem feledkeztek 
meg a madarakról. Hogy a 
kis cinegének még kevesebb 
gondja legyen, s még többet 
fütyörésszen, madáretetőket 
készítettek.

A létszám miatt két cso-
portban, hétfőn és pénteken 
délután vesznek részt az ál-
talános iskolás diákok a fog-
lalkozásokon. Az utóbbi al-
kalmakkor a hideg időjárást 
szem előtt tartva madárete-
tőket barkácsoltak, melyeket 
november 26-án helyeztek el 
a Tüzelős-ól Múzeum, a Zsel-

lérház udvarán és a dr. Papp 
József Városi Könyvtár kertjé-
ben. A kis házikókat magvak-
kal töltötték meg, ezzel kissé 
megkönnyítve az élelemszer-
zés folyamatát. Az etetőket a 
későbbiek folyamán sem sze-
retnék üresen hagyni, hiszen 
a tél hosszú, s csak ezután 
lesz igazán hideg. 

Október óta készítettek 
szélkelepelőt, bodzafa pus-
kát, valamint a talán min-
denki számára legszebb, leg-
meghittebb és legfontosabb 
ünnepünket várva folyama-
tosan készülnek a karácso-
nyi ajándéktárgyak, díszek is. 
„Szilveszteri óévbúcsúztatást, 
sütést és főzést is tervezünk a 
gyerekekkel.” – mondta Már-
ton Sándor, a szakkör egyik 
vezetője.

Sz.B. 

Rózsákat várunk az Őszirózsa csokorba
Biztos vagyok abban, hogy ha meghallja valaki Tiszacsegén 

azt, hogy Őszirózsa Népdalkör, tudja, hogy azokról a nyugdí-
jas asszonyokról van szó, akik településünk szinte minden ren-
dezvényén fellépnek, és lelkesen népdalokat énekelnek. Azt 
viszont már kevesen tudhatják, hogy eleget teszünk más, kör-
nyező települések meghívásainak is. Idén voltunk már Tiszafü-
reden, Görbeházán, Hajdúnánáson és kétszer Újszentmargitán. 
Fellépéseinket Németh József Úr alapítványa támogatja, me-
lyet ezúton is szeretnénk neki megköszönni. 

Ezek az alkalmak legtöbbször népzenei találkozók, melyek-
re szinte kötelessége elmenni egy népdalkörnek. Hiszen ek-
kor, azon túl, hogy Tiszacsege hírnevét visszük tovább, a nép-
dalok fennmaradásában, megszerettetésében és továbbadá-
sában is lényeges szerepet játszunk. Kodály országában azt hi-
szem, nem kell ez utóbbi fontosságát magyaráznom. A nép-
dal kultúránk része, nem szabad hagyni, hogy elvesszen! Saj-
nos kevés a lehetőség, hogy idősek és fiatalok együtt énekel-
jék és hallják az ősi dallamokat, tehát minden alkalmat meg 
kell ragadni és fel kell használni, hogy megmutassuk nekik ezt 
a kincset.

A népdalkörben éneklő asszonyok tiszteletet érdemelnek. 
Bár kívülről úgy látszik, hogy ők csak szórakozásból énekelnek, 
e cikk olvasása után talán mindenki belátja, hogy mekkora fele-
lősség van a vállukon. Kitartással példát mutatnak másoknak is. 

Manapság egyre divatosabb az elődeink által alkalmazott 
módszerek felelevenítése, pl. nagymamák, dédnagymamák 
receptjei alapján főzni, természetes anyagokat használni a 
háztartásban, gyógyításban, stb. Miért ne legyen ez a zenével 
is? A fiatalabb korosztály előbb-utóbb hátha a népdalokhoz is 
visszatalál, és szívesen énekli azokat. Akkor nem lesz hiábava-
ló az idősek törekvése, sikerül a népdalok szeretetének magját 
elhinteni, amely majd lassan megragad és kihajt a jövő nemze-
dékében. Kodály Zoltán szavaival: „Kultúrát nem lehet örököl-
ni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nem-
zedék újra, meg újra meg nem szerzi magának.”

A jelenlegi tagok: Fekete Ferencné, Fenyves Jánosné, 
Ferge Gáborné, Kiss Mihályné, Kovács Andrásné, Kovács 
Zsigmondné, Less Józsefné, Nagy Gáborné, Németh Józsefné 
és Tóth Imréné nagy örömmel várnak mindenkit, aki szeretne 
részt venni e szép feladat megvalósításában. Nem kell mást 
magával hoznia, mint dalos kedvét, jó hangját, lelkesedését és 
kitartását – életkortól függetlenül. 

Nem kell mást tenni, csak eljönni városunk könyvtárába 
szerdánként 830-1000-ig tartó próbáinkra - új tagjainkat ide vár-
juk. Az Őszirózsa Népdalkör nevében:

Puzsár Jánosné kórusvezető

Forrás: Archívum

Bölcsőde felújítás Balmazújvároson

Balmazújváros Önkormányzata ismét sikeresen pályázott és 
nyert. A projekt ezúttal a Dózsa György úti bölcsőde önálló fej-
lesztésére irányult. A fejlesztés fő célja a bölcsőde épületének 
felújítása volt, illetve 10 fővel történő férőhely bővítése. A pá-
lyázat megvalósításához rendelkezésre álló összeg 92.7 millió Ft 
volt, melyből a támogatás mértéke 94,99%, azaz 88 millió Ft, a 
fennmaradó összeget Balmazújváros Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete biztosította.

A beruházás megvalósítását a közbeszerzési eljárás lezárása 
után a Bévisz Generál Kft. kezdhette meg. A tervezett november 
végi befejezési határidő előtt 2010. szeptember 29-én ünnepé-
lyes keretek között megtörtént az épület műszaki átadása. 

A beruházás megvalósulásával Balmazújvároson egy, az Eu-
rópai Uniós követelményeknek megfelelő gyermekjóléti szol-
gáltatás korszerűsítése került megvalósításra.

ÉAOP-4.1.3/B-2f-2010-0005
A projekt az Európai Unió támogatá-

sával valósult meg.
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„Látni és Látszani” 
Szomorú statisztikák bizonyítják, hogy a közúti balesetek ál-

dozatai sokszor gyalogos és kerékpáros gyerekek. Több eset el-
kerülhető lett volna, ha a közlekedők ismerik a KRESZ alapvető 
szabályait és a járművük, kerékpárjuk megfelelt volna a bizton-
sági előírásoknak. A helyes közlekedésre való nevelés elsősor-
ban a szülő feladata, hiszen tőlük, s a többi felnőttől tanulhatnak 
a legtöbbet. A szülők ügyeljenek arra, hogy a kerékpárok megfe-

lelően karban legyenek tartva, használható fékekkel rendelkez-
zenek, világítsanak a lámpái és be is kapcsolják, ha szükséges. 
Autóba ülve szintén mutassunk példát azzal, hogy bekapcsol-
juk a biztonsági övet, betartsuk a sebességhatárokat, megállunk 
a stop táblánál, és sorolhatnám tovább az egyszerű „leckéket”.

Itt az ősz, a tél, a ködös, hideg napjaival, csúszós útjaival, szám-
talan egyéb veszélyeivel. A biztonságos közlekedésre szeretné fel-
hívni gyerekek, szülők figyelmét az iskolánkban működő KRESZ-
szakkör és a rendőrség. A már hagyománnyá váló „Látni és látsza-
ni” kerékpáros közlekedésbiztonsági akció során október 22-én 
ellenőriztük az iskolába érkező gyerekek kerékpárjait.

Majdnem száz kerékpárt vizsgáltunk át, de sajnos a KRESZ 
előírásainak csak 8 db felelt meg. 
Néhány rémisztő adat:

- 52 db fékhibás kerékpárból 19-en egyáltalán nem volt fék!
- 63 db kerékpárnak nem volt megfelelő világítása 
- 30 db kerékpáron a hátsó prizma és a küllő prizma is hiányzott

Kedves Szülők! Nézzük át mivel közlekednek gyermekeink, 
tegyük rendbe kerékpárjaikat, ne engedjük hibás kerékpárra 
ülni őket. Járjunk előttük jó példával, közlekedjünk helyesen, 
előzzük meg a baleseteket! Balesetmentes közlekedést!

Szeli Zoltán

Összeköt az energia!
Rendhagyó környezetismereti órán ve-

hettek részt a 3. és 4. osztályosok a Mű-
velődési Otthonban november 10-én. A 
foglalkozást, amelynek témája az ener-
giatakarékosság volt, a világ egyik legna-
gyobb energiaipari vállalata, az „eni” kép-
viselői tartották.

Kisfilmen bemutatták a vállalat tevé-
kenységi körét, aminek kiemelt feladata 
a természet értékeinek védelme, az ener-
giahatékonyság fokozása és a klíma-vál-
tozás megállítása érdekében végzett ku-
tatásfejlesztés.
Az energiatakarékosság az emberiség jö-
vőjének kulcskérdése. Az energia-pazar-
lás csökkentésével kicsik és nagyok egy-
aránt tehetnek környezetükért, bolygón-
kért és a jövőnkért. Mindenki a maga esz-
közeivel és lehetőségeihez mérten. Ezt a 
tanulást nem lehet elég korán elkezdeni. 
A „tigáz” egy óriási méretű társasjátékot al-
kotott. A foglalkozás vezetői ennek segít-
ségével játszva és szórakoztatva ismertet-
ték meg a gyerekekkel a környezettudatos 
energiatakarékosság módjait. 
A jó hangulatú óra után ismertterjesz-
tő füzetecskéket és a hatalmas társasjá-
ték asztali változatát kapták ajándékba az 
osztályok.

Reméljük, ezután tanulóink jobban 
odafigyelnek a mindennapi cselekedete-
ikben az energiafelhasználásra, mert min-
den ember és környezetünk számára is na-
gyobb előnyökkel jár, mint gondolnánk.

Orbán Andrásné pedagógus

Mivel évek óta november hónapban 
rendezzük iskolánkban e témákhoz kap-
csolódó szabadidős programjainkat, most 
sem tértünk el ettől a hagyománytól.

November 24-én dr. Gadóczi Marian-
na szervezésében az alsó tagozatos gye-
rekek a Művelődési Otthonban szervezett 
előadáson vehettek részt, melyet a védő-
nők tartottak. Ezen ismeretek segítségé-
vel készültek a fogászati és testápolási ve-
télkedőkre.

Az 1-2. osztályosok versenyén I. helye-
zett a 2.b osztály, II. helyezett: 1.b, III. he-
lyezett: 2.a osztály csapata lett. 

A 3-4. osztályosok közül november 26-
án I. helyen a 4.b osztály, II. helyen: 3.b, III. 
helyen a 3.a osztály végzett. Az alsós prog-
ramjainkat Hajdu Istvánné és Szilágyi Mar-
git tanítónők szervezték. A felső tagozaton 
az osztályok négy fős csapatokkal nevez-
tek be. A játékos feladatok készítői, a szer-
vezők: dr. Gadóczi Marianna és Kiss László 
biológiatanárok voltak. Eredmények: 5-6. 
osztály: I. helyezett 6.b, II. helyezett 6.a, III. 
helyezett 5.b, 7-8. osztály: I. helyezett 8.c, II. 
helyezett 7.b, III. helyezett 8.b.

Reméljük hasznosak voltak az egész-
séggel kapcsolatos programjaink, és más-
kor is bekapcsolódnak tanulóink, mert az 
egészség nem csak a versenyen és nem 
csak novemberben fontos!

Vassné Szucskó Margit

Egészséges életmód, 
egészséges táplálkozás, 

fogápolás
Nagy szél fúj a réten át, 
Szánján jön a Mikulás.

Minden gyerek várja őt, 
Kiteszik a kiscipőt.

Kapnak mindenféle jót,
cukrot,  diót, mogyorót.

Búcsúzik a Mikulás, 
Jövőre is várunk rád!

Ferge Dominika 2.c
Az alsó tagozatos gyerekek december 
3-án, délelőtt várták a Télapót a Fekete 
István Általános Iskolában. A felső ta-
gozatosok körében délután köszön-
tötte a gyerekeket, majd minden osz-
tályban előkerültek az ajándékok. A 
napot tini-diszkó zárta.

A Télapó
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Iskolai hírek
- December 20. (hétfő): Az első három 
órát tartjuk meg, utána rendezzük meg 
a hagyományos KARÁCSONYI VÁSÁRT. 
Ezen a napon a délutáni napközis fog-
lalkozások a szokott módon zajlanak.
- December 21. (kedd): Az alsó tago-
zat az első három óra megtartása után 
a negyedik órában tekinti meg a KARÁ-
CSONYI MŰSORT. A felső tagozat az első 
négy óra megtartása után, az ötödik órá-
ban vesz részt az ünnepi rendezvényen a 
művelődési házban. Napközis foglalko-
zás ezen a napon elmarad, így ebéd után 
a tanulók hazamennek.
- A TÉLI SZÜNET 2010. december 22–
től  2011. január 2-ig tart. Szünet előt-
ti utolsó tanítási nap 2010. december 
21. kedd, szünet utáni első tanítási nap: 
2011. január 3. hétfő (A hét).
- Intézményünk is csatlakozott az Okta-
tási Államtitkár által közzétett felhívás-
hoz. Több mint 50 000 Ft-ot gyűjtöttek 

össze iskolánk tanulói a vörös iszap ká-
rosultjainak megsegítésére. 
- Köszönő levelet kapott iskolánk az 
ElTE Pszichológiai Doktori Iskolájá-
tól. Ennek előzménye, hogy a Kognitív 
Fejlődés Programban egy PhD disszer-
táció megírásában segítséget nyújtot-
tunk. A 4., 5. és 6. osztályos, enyhén ér-
telmi fogyatékos tanulók beilleszkedé-
sének, érzelmi, szociális és teljesítmény-
motivációs integrációjának helyzetét 
tárták fel. Levelükben megköszönték a 
segítségünket, a további együttműkö-
dés reményében.
-  A 2010-es év végéhez értünk, így in-
tézményünk valamennyi dolgozójának 
és tanulójának, továbbá településünk 
minden lakójának  BÉKÉS KARÁCSO-
NYI ÜNNEPEKET ÉS EREDMÉNYEKBEN 
GAZDAG, BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNOK!

Tóth Imre igazgató

2010. november 16-án tartotta gyűlé-
sét iskolánk diákparlamentje. Ez a fórum 
ad lehetőséget az intézmény tanulóinak 
arra, hogy feltegyék kérdéseiket és választ 
kapjanak azokra az iskola vezetőitől és a 
pedagógusoktól.

A diákképviselők felkészülve érkeztek, 
hogy pontosan tudják közvetíteni osztá-
lyuk problémáit. A DÖK segítőtanára is-
mertette az elmúlt diákparlamenten fel-
vetett kéréseket, javaslatokat, összegezte 
mi valósult meg, s mi az, ami még megol-
dásra vár. 

Az idei évben a kritika helyett inkább 
a szabadidős tevékenységek bővítésé-
re tettek javaslatokat diáktársaim. Több 
sportrendezvényen, szabadtéri foglal-
kozáson szeretnénk részt venni.  Ennek 
kidolgozásában segítségünket kérték 
tanáraink, konkrét ötletekkel, javasla-
tokkal éljünk. Közösen keressük a meg-

oldást és a megvalósítás lehetőségét.
A feltett kérdésekre azonnal választ 

kaptunk, melyeket osztályfőnöki órán 
továbbadtunk osztálytársainknak. Mint 
résztvevő, úgy gondolom, eredményes 
volt ez a délután. A diákképviselők érez-
ték azt, hogy meghallgatják őket. Az el-
hangzottak is azt erősítették, hogy a mi is-
kolánkban számít a diákok véleménye, az 
éves munkában, programokban főleg a 
tanulók igényeire, ötleteire építenek. 

A tapasztaltak alapján szükségét érez-
zük annak, hogy a továbbiakban is legyen 
pedagógusok és diákok között eredmé-
nyes együttműködés. Erre nagyon jó le-
hetőséget ad a diákparlament. 

További eredményes munkát és ötle-
tekben gazdag tanévet kívánok tanára-
inknak és diáktársaimnak!

Triznya Enikő 6.b osztály

- A Magyar Tudomány Napja alkalmá-
ból meghirdetett, a Csegei Körkép elő-
ző számában bemutatott hengeres for-
mákból készített tárgyak zsűrizése meg-
történt. 

Eredmények: 
I. Zsiráf – készítette: Szilágyi Bettina és 

Bacsó Beáta 5.a osztály; 
II. Gémeskút – készítette: Budai 

Klaudia 5.a; Ökrös szekér – készítette: 
Lévai Sándor 7.a; 

III. róka – készítette: Molnár Fruzsina, 
Molnár Zoltán és Vadász Bianka 6.a; 

mézeskalács házikó – készítette: Papp 
László 5.b.

A zsűri tagjai, Derzsényiné Debrődi Mar-
git és Bódi Antalné 36 gyerek munkái 
közül választotta ki a helyezetteket.
- országos tanulmányi versenyek isko-
lai fordulói zajlottak a közelmúltban. An-
gol és német nyelvből, közlekedési isme-
retekből mérhették össze tudásukat diák-
jaink. A komplex természettudományos 
vetélkedő feladataival is megbirkóztak. 
- December 6. délutánján sok felsős diák 
vett részt matematika versenyen. Két 
tanterem teljesen megtelt gondolkodó, 
számoló gyerekekkel. 
- Az egri Neumann János Középiskola 
évek óta hirdet tanulmányi versenye-
ket leendő tanulói, a mostani nyolcadi-
kosok számára. Matematika, angol nyelv 
és magyar nyelv tantárgyakból írásban, 
mellette magyar nyelvből szóban is bi-
zonyítani kellett a jelentkezőknek felké-
szültségüket. Tanulóink közül négyen 
vállalkoztak erre a feladatra: Derzsényi 
János, Kapus István és Nagy Alexandra 
8.c és Virág Orsolya 8.b.

A 2. forduló után türelmetlenül várjuk 
az eredményeket.

Vassné Szucskó Margit

Versenyek, eredmények

Matematika verseny

Diákparlament
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Nagyszabású rendezvénynek adott 
otthont a Thermálfürdőnk

A Magyar Turizmus Zrt. és a Tisza-tavi 
Regionális Marketing Igazgatóság (RMI) 
együttműködése keretében 2010. no-
vember 25-én a tiszacsegei Thermálfürdő 
adott otthont a Tisza-tavi Régió 2010. évi 
Szezonértékelő Fórumának.

A fórum Jónás Sándor polgármester 
úr köszöntőjével indult, majd Mártonné 
Máthé Kinga, a Magyar Turizmus Zrt. 
megbízott hálózati igazgatója ismertet-
te az új kapcsolódási pontokat a szolgál-
tatók és a Magyar Turizmus Zrt. között. 
Ezt követően Szabó Lajos megbízott Ti-
sza-tavi RMI igazgató értékelte a 2010. 
évi szezont, illetve az idei év során az RMI 
által elvégzett marketingmunkát.

Végül Gyöngy András, a Tisza-tavi Tu-

rizmus Fejlesztő Egyesület elnöke átadta 
a régióban már hagyományosan meghir-
detett „Az év turisztikai szolgáltatója/ren-
dezvénye/média képviselője” pályázat 
nyertesei részére az oklevelet.

A házigazda, Csernikné Nagy Krisztina, 
fürdővezető köszönetet mondott a meg-
jelenteknek és a rendezvény zárásaként a 
Patás Pajtás Lovas Udvar és Néptánccso-
port bemutatóját láthatták. A vendégek 
étel- és ital ellátásáról a tiszacsegei Ha-
lászcsárda gondoskodott.

Nagyon örülünk, hogy a mi kis város-
unk Thermálfürdőjét választották a fó-
rum helyszínének.

A Tourinform iroda dolgozói

Segítségnyújtás
Ha valakinek nincs vagy csak minimá-

lis mértékben van szüksége szakápolásra, 
ugyanakkor alapvetően segítségre szorul 
a mindennapi életvitelben, a Tiszacsegei 
Református Egyházközség által működte-
tett házi segítségnyújtó szolgálat segítsé-
gét kérheti. A házi segítségnyújtás kereté-
ben gondoskodunk
• azokról az időskorú személyekről, akik 
otthonukban önmaguk ellátására saját 
erőből nem képesek és róluk nem gon-
doskodnak,
• azokról a pszichiátriai betegekről, fogya-
tékos személyekről, valamint szenvedély-
betegekről, akik állapotukból adódóan az 
önálló életvitellel kapcsolatos feladata-
ik ellátásában segítséget igényelnek, de 
egyébként önmaguk ellátására képesek,
• azokról az egészségi állapotuk miatt rá-
szoruló személyekről, akik ezt az ellátási 
formát igénylik, 
• azokról a személyekről, akik a rehabilitá-
ciót követően a saját lakókörnyezetükbe 
történő visszailleszkedés céljából támo-
gatást igényelnek önálló életvitelük fenn-
tartásához.
a szolgáltatás térítésmentes.
Amennyiben az ellátási formával kapcso-
latosan kérdése merülne fel készséggel áll 
rendelkezésére:
Telefonon: Dr. Fábián Ildikó lelkésznő 
(06-30-9652-157)
Személyesen: a tiszacsegei református lel-
készi hivatalban csütörtökön 8-12 óráig.

Tanulásmódszertani műhely
Iskolánkban tíz éve alkalmazzuk az 

Oroszlány Péter – féle tanulásmódszer-
tan elemeit. Ma már Pedagógiai Progra-
munk szerves részét képezik a felmenő-
rendszerben megvalósuló tanulásmód-
szertan-órák és –tréningek.

Nevelőtestületünk 19 tagja vett részt a 
2010. november 30-i tanulásmódszetani 
műhelymunkán, ahol a szakmai beszél-
getés, az egymástól való tanulás került 
előtérbe. Kollégáim elmondták eddi-
gi legfontosabb tapasztalataikat, és ja-
vaslatokat fogalmaztak meg a program 
gondozása, hatékonyságának javítása 
érdekében. Hangsúlyozták a hálóterv és 
fonalterv előnyeit a tanítási-tanulási fo-
lyamatban.

A „Hogyan tovább?” gondolat mentén 
a tanulók munkájának értékeléséről, az 
egyéni tanulást segítő lehetőségekről, és 

a tanuláshoz való viszony javításáról be-
szélgettünk. A szakmai összejövetel jó 
hangulatban telt, hiszen mi magunk is 
diákokká váltunk. Elvégeztünk olyan fel-
adatokat, melyek kedveltek tanítványa-
ink körében is, és eredményesen segítik 
a tanulók személyiségfejlődését. Mind-
nyájunkban megerősödött az az Orosz-
lány Péter-i tanács, amely szerint: „a ta-
nulás tanítása a tanítás tanulása.”

Minier Mária Magdolna

A Miskolci Nemzeti Színházba látogat-
tunk 2010. november 19-én, ahol a Meny-
asszonytánc című musicalt néztük meg.

A történet egy katolikus családban ne-
velkedett, árva lányról, Rózsiról szól. A 
lány éppen férjhez készül menni szerel-
méhez, Andráshoz, amikor kiderül, hogy 
a lány szülei zsidók. Amíg Rózsit a faluban 
vallása, addig Andrást származása mi-
att közösítik ki. A fiú beáll a hadseregbe, 
majd megszökik, és bonyodalmak árán a 
két fiatal összeházasodik. Innen ered te-
hát a darab címe: a Menyasszonytánc. A 
szerelmes történetnek mély mondaniva-
lója van. Megtanulhattuk, hogy legyünk 
türelmesek a más vallásúakkal, illetve le-
gyünk toleránsak embertársaink iránt. 

Nagyon tetszett az előadás, remélem 
máskor is lesz lehetőségünk hasonló él-
ményhez jutni.

Virág Orsolya 8.b osztály

Menyasszonytánc 
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Szeretettel várunk a
Tiszacsegei Református 

Egyházközségben istentisz-
teleti alkalmainkra!

advent
November 28-án (vasárnap) 10 
órakor advent 1. vasárnapi ünnepi 
istentisztelet
December 5-én (vasárnap) 10 óra-
kor advent 2. vasárnapi ünnepi is-
tentisztelet
December 12-én (vasárnap) 10 
órakor advent 3. vasárnapi ünnepi 
istentisztelet
December 19-én (vasárnap) 10 óra-
kor advent 4. vasárnapi ünnepi is-
tentisztelet, melyen a Cantare Kórus 
karácsonyváró énekekkel szolgál

Karácsony
December 23-án (csütörtökön) fél 
9-kor bűnbánati istentisztelet
December 24-én (pénteken) 16 
órakor Szentesti ünnepi istentiszte-
let a templomban a gyermekek mű-
sorával
December 25-én (szombaton) 10 
órakor Karácsony I. napi ünnepi is-
tentisztelet a templomban úrvacso-
raosztással
December 26-án (vasárnap) 10 
órakor Karácsony II. napi ünnepi is-
tentisztelet a gyülekezeti teremben 
úrvacsoraosztással

óév—Újév
December 31-én (pénteken) 16 
órakor Óesztendei ünnepi istentisz-
telet a gyülekezeti teremben
Január 1-jén (szombaton) 10 óra-
kor Újévi ünnepi istentisztelet a 
gyülekezeti teremben

Sportélet Tiszacsegén

A november hónap településünk lab-
darúgói számára elhozta a 2010-2011-es 
bajnokság őszi fordulóinak zárását. Na-
gyon sok kihívással kellett szembenéz-
niük a focistáknak ebben a fél szezon-
ban a felnőtt csapattól kezdve az után-
pótlás korosztályig, hiszen a fellépő kö-
rülmények miatt minden korcsoportnak 
az összes mérkőzését idegenben kellett 
megvívnia. Ezen tények tükrében néz-
zük az eredményeket.

A felnőtt csapat 15 forduló után a 
15. helyen áll 9 ponttal. Ez az eredmény 
azonban nem teljesen tükrözi a csapat 
reális helyét, mert mint említettem min-
den mérkőzésüket idegenben játszot-
ták. Tavasszal a hazai mérkőzéseken ja-
víthatnak az eredményeken, és megcé-
lozhatják a tabella középső részét.

Az ifjúsági csapat szintén 15 forduló 
után áll a tabella 10. helyén 16 ponttal. 
Szintén elmondható, hogy ez nagyon 
tisztes helytállás, mert a 15 pontot mind 
idegenben szerezték meg a fiúk. A tava-
szi itthoni fordulók pedig remélhetőleg 
sokkal több pontot hoznak a csapatok-

nak megalapozva helyüket a Megyei I. 
osztályban.

Az utánpótlás labdarúgóinknak sem 
volt könnyebb a helyzetük, mint az idő-
sebb korosztályú focistáknak, hiszen 
sokszor nagy távolságra kellett utazniuk 
egy-egy mérkőzés miatt. 

Nézzük az ők eredményeiket.
A serdülő csapat, a 16 éves korosztály 

az ősszel 11 fordulót játszott le. A 11 for-
duló alatt 7 pontot szereztek, így cso-
portjukban a 6. helyen állnak.

A gyermek csapat, vagyis a 13 éve-
sek szintén 11 fordulón vannak túl. Ők 
szintén a 6. helyen állnak 15 ponttal. 
A gyermek csapatnál célként megfo-
galmazódott az, hogy a tavasszal - ha-
zai pályán - minden mérkőzésüket győ-
zelemmel zárják. Abban az esetben, ha 
ezt teljesítik, éremmel zárhatják a tava-
szi fordulók végét. 

A tavaszi rajtig, a téli szünetre kelle-
mes pihenést és hasznos felkészülést 
kívánunk a csapatoknak, és sikerekben 
és örömökben szintén gazdag tavaszi 
szezont is.

Mikulás a Bóbita Óvodában
Boldogság, meglepődöttség, s talán 

egy kis félelem is csücsült az óvodások 
arcán, amikor csengőszó kíséretében 
megérkezett a Mikulás a Bóbita Óvodá-
ba, december 6-án.

A gyerekek napokon keresztül izga-
tottan várták, hogy végre láthassák a ti-
tokzatos, nagyszakállú, piros ruhás isme-
retlent. Verssekkel, énekekkel készültek, 
hiszen tudták, hogy a Mikulás nem in-
dul el üres kézzel, az ajándékot pedig a 
hangos köszönöm mellett mással is vi-

szonozni kell. Puha székre ültették ven-
dégüket, aki a hosszú úton nagyon elfá-
radt, mert több mint százhatvan gyerek 
csomagja húzta puttonyát. 

A meglepetésért cserébe a Méhecs-
ke, a Katica, a Süni, a Margaréta, a Nap-
raforgó, a Maci és a Pillangó csoportban 
is mindegyik kisfiú és kislány megígérte, 
hogy jövőre is jó lesz. A viszontlátás re-
ményében barátjukká fogadták a mesz-
sziről jött öregapót. 

Sz.B.
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Karácsonyi megkísértésünk
Ez a kicsi gyermek, aki most édesany-

ja tejét issza, a mindeneket tápláló, te-
remtő Isten, hogy ez, aki most pólyák-
ba van kötözve, a mindenség erőit tartja 
össze, hogy ez a kicsi újszülött, aki belé-
pett az időbe, az Örökkévaló, aki jászol-
ban fekszik, a mindenen túl levő Végte-
len, aki most sír a hideg miatt, ő vigasz-
tal meg mindeneket, hogy ez a csöpp-
nyi ember: végtelen fönségű Isten. Ez 
a megfontolás a karácsony lényege, és 
mindaz az elhatározás, ami ebből követ-
kezik. Egy ilyen ünnep, Karácsony valljuk 
be, igénybe vesz bennünket. A misztéri-
um hosszas és minket alakító szemlélé-
sétől ösztönösen (és öntudatlanul) me-
nekülünk egyéb teendőkbe, becsapva 
magunkat, hogy nincs időnk arra, aki az 
örökkévalóságból belépett a mi időnk-
be, hogy velünk legyen. Ez a karácso-
nyi kísértés, mert arról van szó: ne arra 
figyeljünk, aki érettünk emberré lett, ha-
nem valami másra. Egyébként ez min-
den bűn közös gyökere: elfordítjuk ar-
cunkat Istentől. A kísértés (Isten ne adja, 
a bukás), mint mindig, három szinten ke-
rülget bennünket.

A testi szinten: a takarításban, a bevá-
sárlásban…Fárasszuk ki magunkat úgy, 
hogy egy épkézláb gondolatunk se le-
gyen, és az evangéliumokon való elmél-
kedésre ne maradjon időnk. Van ennek 
durvább formája is, amely inkább a hi-
tetlen világot sújtja: evés-ivás és tobzó-
dás, vagyis karácsonyi szilveszterezés és 
farsangolás, ahogy minden ünnep las-
san nem egyéb, mint szilveszterezés és 
farsangolás. Szakítanunk kell időt Jézus-
ra. Ez a „szakítani” ige erőszakosságot fe-
jez ki. Erről van szó! Az ószövetségi em-
ber így kiáltott: „Bárcsak szétszakítanád 
az egeket!” - és Isten szétszakította ér-
tünk az egeket, és leszállt.

A második kísértés pszichológi-
ai. Karácsonyi érzelmek kellenek szin-
te minden áron, még karácsony igazsá-
ga nélkül is. Csillogás, akármilyen zené-
vel, mert karácsony a „szeretet ünnepe”. 
Nem igaz! Nyisd ki a misekönyvet! Nézd 
húsz évszázad összes karácsonyának li-
turgiáját, hol találod címként: „a szere-
tet ünnepe”? Ehelyett: „Urunk születése”, 
„a mi Urunk Jézus Krisztus test szerinti 
születése”. Jól esne neked, ha a születés-
napodra összegyűlt rokonság a „szere-
tetet” úgy általában ünnepelné, és sen-
ki észre se venne téged? Az ilyen ünnep-
lés melyik szeretet ünnepe lenne? Az 
összegyűltek önszeretetéé, mely alap-

vetően egyetlen nagy szeretetlenség a 
megszületett iránt. Van olyan keresztény 
hívő, aki azt mondja: hagyjuk a dogmá-
kat (igazságokat), olyan mindegy, hogy 
ki hogyan érti Jézus Krisztus létbeli va-
lóságát: csak a szeretet számít. Ez annak 
a Krisztusnak arcul köpése, és be nem 
fogadása, aki egyszer így szólt: „Én va-
gyok az Igazság”, meg azt is mondotta: 
„Az igazság megszabadít titeket”. Ha Jé-
zus Krisztus nem valóságos Isten és va-
lóságos ember: ha nem az, akiről a ka-
rácsonyi délelőtti ünnepi szentmisében 
énekelt János-prológus és a niceai-
konstantinápolyi zsinat mondja, hogy 
„Kezdetben volt az Ige. Az Ige Istennél 
volt, és Isten volt az Ige. Ő volt kezdet-
ben Istennél. Minden őáltala lett és nél-
küle semmi sem lett, mai lett. Benne élet 
volt, és ez az élet volt az emberek vilá-
gossága- és (ez) az Ige testté lőn, és mi-
köztünk lakozék. Mi láttuk az ő dicsősé-
gét, mely az Atya Egyszülöttjének dicső-
sége.”- ha Jézus Krisztus nem ez, akkor 
engem ő nem érdekel. Így istenember-
ségében lett a szeretet kinyilatkoztatója, 
és a Szentlélek közlésével az igazi szere-
tet megadója és garantálója. Karácsony 
csak ebben az értelemben a szeretet ün-
nepe. Mindebből következik, hogy ez az 
ünnep (mivel egy igazság, egy tény, egy 
valóság) elsősorban az értelmünkhöz 
szól és az akaratunkhoz.

A harmadik és legsúlyosabb kísértés, 
értelmi természetű, és abban áll, hogy 
ne gondoljunk bele értelmünk minden 
erejével ebbe az üdvözítő titokba. Ka-
rácsony első nagy ünneplői, például 
Nagy Szent Leó pápa figyelmeztet: fon-
told meg, ó keresztény lélek! Vagyis gon-
dolj bele! A szent liturgia, a karácsonyi 
szentmisék szövegei (a valódi bevonulá-
si és áldozási énekek, amelyek, amelyek 
az Éneklő Egyház című könyvben van-
nak) és a zsolozsma himnuszai nem áll-
nak meg a felületnél, hanem a misztéri-
umokba vezetnek bele. Az első vecser-
nye első himnusza mielőtt Krisztus föl-
di születését ünnepelné, előbb azt ün-
nepli, amiből ez a földi születés forrásoz-
hat: örök születését az Atyától, mielőtt a 
világ lett: ünnepli szent keresztjén kion-
tott vérét, melynek áldott hullámai meg-
mostak bennünket és Isten gyermekévé 
tettek. Legyen időnk e nagy téli csön-
dességben Jézus Krisztust szemlélni, aki 
valóságos Isten és valóságos ember: is-
tenségében egylényegű az Atyával, em-
berségében egylényegű velünk.

a karácsonyi ünnepkör 
liturgikus rendje

December 24-én, pénteken, Karácsony 
vigília mise 18:30-kor szentmise
December 25-én, szombaton, Urunk 
Születése (Karácsony, parancsolt ünnep) 
10-kor szentmise
December 26-án, vasárnap, A Szent 
Család: Jézus, Mária és József (ünnep) 
10-kor szentmise
December 31-én, pénteken, Karácsony 
nyolcada alatti 7-nap (szilveszter) 16:30-
kor év végi hálaadó szentmise (és szent-
ségimádás)
Január 1-jén, szombaton, Szűz Mária, 
Isten Anyja (parancsolt ünnep) 10-kor 
szentmise
Január 2-án, vasárnap, Urunk meg-
jelenése (Vízkereszt ünnepe) 10-kor 
szentmise
Január hónapban azokhoz a családok-
hoz, akik kérik, hogy házukat és otthona-
ikat megáldjuk, szívesen elmegyek, előre 
egyeztetett időpontban. Kérem, hogy ezt 
a szándékukat a +36/30-914-45-64-es te-
lefonon, vagy a hivatal@egyekiplebania.
hu címen, vagy Magdás István gondnok 
úrnál szíveskedjenek jelezni. 

Papp László plébános

Köszönet érte
A múltat idéző kiállítási anyag bő-

vítése érdekében Godó János egy 
1890-ben készült kukoricadarálót, 
Kovács Zsigmondné káposztagya-
lut, Lévai András, a Fekete István Ál-
talános Iskola 6. b osztályos tanulója 
pedig egy fakutyát adományozott a 
Tüzelős-ól Múzeumnak.

A múzeum dolgozói - a látogatók 
nevében - köszönetet mondanak 
felajánlásaikért! 
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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 december 30-ig érvényesek!

Fiatal gazdálkodó szántóföl-

det, gyepterületet bérelne 

Tiszacsegén, hosszú távra.

Tel.: 06 30 636-99-91

„Nagy dolog a szerelem, és ahogy múlnak az évek,
még nagyobb lesz, mint egy meleg kendő 

úgy betakar téged.
Erő elszáll, szépség hervad, jön az ősz, a tél is,

aki szeret melletted lesz, megbecsül majd mégis.

Az életet véges végig együtt kell leélni,
Úgy válik el mit ér a nő és a férfi.

Jót és rosszat megosztani, kacagni és sírni,
a szerelem dal, melyet együtt kell megírni.”

A 60. házas-
sági évfor-
dulójuk al-
kalmából 

köszöntjük 
drága 

szüleinket,
Kovács 

andrást és 
feleségét.

Házassági évforduló

Köszönetünket fejezzük 
ki mindazoknak, akik 

felejthetetlen Édesanyánk,

Dózsa Sándorné 
(Ipacs róza)

november 19-i temetésén 
megjelentek, ravatalára 

koszorút, virágot helyeztek, 
gyászunkban részvéttel 

osztoztak. 
Külön köszönet Simon 

Albertnek, aki szívünkből szólt.
A gyászoló család

KöszönetnyilvánításTourinform iroda ajánlata
1. SzólóDuó Nemzetközi 

Táncfesztivál
1000 Budapest, Tagló utca 11./b.

2011. 01. 06. – 2011. 01. 11.

2. Nemzeti Jégszínház 2010./2011.
1146 Budapest, Istvánmezei utca 6.

2010. 11. 05. – 2011. 04. 30.

3. magyar Virtuózok 
Kamarazenekar Hangversenye
4400 Nyíregyháza, Vay Á. krt. 18.

2011. 01. 18.

4. Kontrasztkiállítás- a rendőrség 
és a református egyház ifjúsági- 

és családmentő kiállítása
4032 Debrecen, Egyetem tér 2.

2010. 09. 01. – 2011. 01. 28.

5. Veterán autó és motorkiállítás
4220. Hajdúböszörmény, Bocskai tér 

2010 08. 15. -2013. 08. 15.

További programokat a 
www.itthon.hu honlapon találnak.

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. 

Ezüst esőben száll le a karácsony, 
a kályha zúg, a hóesés sűrű; 
a lámpafény aranylik a kalácson, 
a kocka pörg, gőzöl a tejsűrű. 
Kik messze voltak, most mind összejönnek 
a percet édes szóval ütni el, 
amíg a tél a megfagyott mezőket 
karcolja éles, kék jégkörmivel. 
Fenyőszagú a lég és a sarokba 
ezüst tükörből bókol a rakott fa, 
a jó barát boros korsóihoz von, 
És zsong az ének áhítatba zöngve… 
Csak a havas pusztán a néma csöndbe 
sír föl az égbe egy-egy kósza mozdony. 

Kosztolányi Dezső: Karácsony

Legkedvezőbb ajánlatokkal az 

AXA  -tól.

Tel.: 06 30/ 35-51-061

HaZaI HITEl



Hírek az új bölcsődéből
A 2010/2011-es gondozási-nevelé-

si kezdtük szeptemberben harmincöt 
kisgyermek folyamatos beszokatásá-
val a szép, új, tágas és minden szakmai 
előírásnak megfelelő épületben. Az új 
helyünket nagyon hamar megszoktuk, 
otthonossá, gyermekeink igényeinek 
megfelelővé varázsoltuk. 

Szakmai körökben a december ele-
je a beszokatás végét is jelenti a gyer-
mekeknek. Ekkorra megismerik a gon-
dozó néniket, átállnak a bölcsődei na-
pirendre, étrendre és az anyától való 
elválás mindennapossá válik. Túljut-
va ezen a nehéz időszakon nagy izga-
lommal vártuk a Télapó eljövetelét. He-
tekkel előtte elkezdtünk beszélni róla, 
énekeltünk neki, meséink is róla szól-
tak, kiscsizmát festettünk és még sok 
varázslatos dolgot, ami a megérkezé-
séig tartó várakozást lerövidítette. De-

cember 3-án délelőtt eljött a várva várt 
nap, a Télapó nem fehér havon, de fe-
hér autóval érkezett hozzánk. A bölcső-
de folyosóján csengőjének hangja tör-
te meg a gyerekzsivajt. Percek múlva 
kinyílt a csoportszoba ajtaja és a „Hull 
a pelyhes fehér hó…” című dalt hallva 
a Télapó elfoglalta az őt megillető leg-
kényelmesebb széket ajándékai kiosz-
tásához, melyek között még gondolat-
ban sem volt virgács. Ekkor már csak a 
gyermekeink kicsi szívének a dobbaná-
sát lehetett hallani, arcukon a végtelen 
boldogság, kíváncsiság, a kapni vágyás 
öröme látszott. Természetesen volt, aki 
sírt az izgalomtól, de olyan gyermek is 
volt, aki eddig hallani sem akart a Tél-
apó eljöveteléről, most pedig elé áll-
va énekelte a tőle eddig sosem hallott 
„Télapó itt van…”-t. A gyermekeknek 
kiosztotta a jól megérdemelt csoma-

gokat, majd a Télapó kérését teljesítve 
a gondozó nénik szólóéneke után ők is 
kaptak csomagot. Természetesen elkí-
sértük az ajtóig a vendégünket és ígé-
retet kaptunk, hogy jövőre is ellátogat 
hozzánk. Terveink között szerepel még 
december hónapban adventi játszó-
házban, mézeskalács illatok között ké-
szülődés a szülőkkel együtt legszebb 
ünnepünkre, a karácsonyra. Feldíszít-
jük az udvarra felállított közös fenyő-
fát, majd a manócska,a csibe és a cica 
csoport saját fenyőjének a feldíszítésé-
re kerül sor. 

Ezúton szeretnénk kívánni városunk 
minden lakójának Békés, boldog kará-
csonyi ünnepeket és sikerekben gaz-
dag új esztendőt!

A Napsugár Bölcsődés gyerekek, 
gondozónőik és Kormos Józsefné 

intézményegység-vezető


