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• Sportegyesületi  hírek
• Rajz- és fotó pályázat eredményei

Elkészült a Sportcsarnok
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Központi  orvosi ügyelet:
(4066, Tiszacsege Fő u. 42.)
16 órától hívható: Tel.: 06 52 506-303

Dr. Maák Margit gyermekgyógyász
telefonos időpont egyeztetéssel
Hétf ő: 14 - 16 óráig
Kedd: 11 - 13 óráig
Szerda: 14 - 16 óráig
Csütörtök: 11 - 13 óráig
Péntek pároshét: 11 - 13 óráig
Péntek páratlanhét: 13 - 15 óráig
Tel.: 52/373-151

Dr. Tölgyesi Dávid Béla
telefonos időpont egyeztetéssel
Hétf ő: 8 - 12 óráig
Kedd: 12 - 16 óráig
Szerda: 8 - 12 óráig
Csütörtök: 12- 16 óráig
Péntek:  8 - 12 óráig
Tel.: 52/373-031

Dr. Gadóczi István, háziorvos
telefonos időpont egyeztetéssel
Hétf ő és Szerda: 12 - 16 óráig,
Kedden, Csütörtök, Péntek 8 - 12 óráig 
Tel.: 52/373-342, 20/801-97-00
Magneter kezelésre előjegyzés kérhető:
06 20/ 255-0633

1. számú fogorvosi körzet
(4066, Tiszacsege Templom u. 8.)
dr. Khajezadeh Sharzad
Hétf ő: 12:00-18:00
Kedd: 9:00-18:00
Szerda: 9:00-18:00
Csütörtök: 9:00-15:00
Péntek : Iskola Fogászat
Tel.:06-20-218-6645

2. számú fogorvosi körzet
(4066, Tiszacsege Fő u. 11.)
Dr. Árvai Szabolcs, fogszakorvos
Hétf őn 13 - 19 óráig,
Szerdán: 13 - 18 óráig
Péntek: 8 - 12 óráig

A gyógyszertár hétf őtől péntekig 8 órától 16 óráig, 
szombaton 8 órától 12 óráig tart nyitva.
Tel.: 52/ 373-026

Szeli Zoltán
polgármester
Péntek: 8-12 óráig
jegyző
Péntek: 8-12 óráig

Pénztári nyitva tartás:
Hétf ő: 8-12 óráig
Csütörtök. 8-12 óráig

Polgármesteri hivatal 
ügyfélfogadási rendje:
Hétf ő: 8-12 óráig
Kedd: nincs 
ügyfélfogadás
Szerda: 13-16 óráig
Csütörtök: 8-12 óráig
Péntek: 8-12 óráig
Tel.: 52 588-400

Polgármesteri Hivatal ügyfél-
fogadási rendje:

Kormányablak ügyfélfogadási rendje:
Hétf ő:   8:00 – 18:00 óráig
Kedd:   8:00 – 16:00 óráig
Szerda:   8:00 – 18:00 óráig
Csütörtök:  8:00 – 16:00 óráig
Péntek:   8:00 – 12:00 óráig

Babacsomagok átadása
A 2022-es évben is folytatjuk a  „Babacsomagok” osztását, mellyel igyekszünk még 
komfortosabbá tenni mindennapjaikat közösségünk legifj abb tagjai számára. Március 
25. napján 4 darab babacsomagot adtunk át 1 kislány és 3 kisfi ú részére. Nagyon hosszú 
és boldog életet kívánunk nekik és szüleiknek!

Szeli Zoltán polgármester

Tiszacsege, mint a 
legtöbb település, 
főként pályázatok 
útján tud nagyobb 
fejlesztéseket 
végrehajtani. 
Csak az elmúlt 
évben 115 millió 
forintot sikerült 
elnyernünk, mely 
összegből többek 
között  új utakat, 
kommunális 
eszközt, 
tanyagondnoki 
buszt, az új fogorvosi rendelő kialakítását, 
a komp, a múzeum és a ravatalozó 
felújítását tudtuk fi nanszírozni. 

Az elmúlt években több olyan fejlesztés is 
megvalósult a településünkön, amely az 
itt  élők mindennapjait szolgálja.

Többek között  a művelődési ház helyén 
megépült a Szolgáltató Csarnok, megújult 
az orvosi rendelő és a református 
templom is komoly felújításon esett  
át. Az iskola épületein is energeti kai 
korszerűsítés történt. Tavaly négy 
tanteremmel bővült az intézmény, mellyel 
párhuzamosan megépült a tornacsarnok.

A jövőbeli fejlesztési elképzeléseink között  
vannak rövid, közép- és hosszútávúak, 
kisebb beruházásokat és komoly anyagi 

befektetéseket igénylők is. 

Az elmúlt pályázati  ciklusban igyekeztünk 
megragadni a lehetőségeket, 
amelyben nagy segítséget nyújtott  
országgyűlési képviselőnk, Bodó Sándor. 
Folyamatosan tartja velünk a kapcsolatot, 
meghívásainknak igyekszik mindig 
eleget tenni. Ismeri a helyzetünket és a 
problémáinkat. Többéves tapasztalatával, 
szaktudásával segítséget nyújtott  
településünknek az elmúlt években. 
Bízunk abban, hogy a következő időszak 
is lehetővé teszi városunk további 
fejlődését.

Tiszacsege Város Önkormányzata

Épül, szépül a vidék, 
Tiszacsege is!
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Tisztelt ti szacsegei Lakosság!
A hagyományos,  hónapok eseményeiről, találkozóiról, pályázati  
sikereiről szóló beszámolóimat   folytatva,   röviden tájékoztatom 
városunk lakóit március történéseiről. 

Pályázatok:
A Vidékfejlesztési Minisztérium által kiírt, VP6-7.2.1.1-20 kódszámú, 
“Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és 
eszközfejlesztése” pályázatunk 101 250 353 Ft támogatási összeget 
nyert, melyből egy modern, mai kornak megfelelő piaccsarnok fog 
megépülni. 

Egyéb:
Március 8-án ünnepeltük városunk hölgy lakosait a nemzetközi 
nőnap alkalmából.  A Szolgáltató Csarnokban Bodó Sándor 
országgyűlési képviselő úrral köszöntött ük a meghívást elfogadó 
vendégeinket, majd a Tiszacsegei Önkéntes Tűzoltó Dalárda és Pál 
Dénes népszerű slágerekkel szórakoztatt a a jelenlévőket.

Nemzeti  ünnepünk alkalmából március 15-én reggel a református 
templom imatermében Nt. Dénes Ágota lelkészasszony hirdetett  
igét, majd megkoszorúztuk Pethő Bálint sírját. Ezt követően az 
önkormányzat által szervezett  ünnepséget és a koszorúzást a 
Március 15. parkban tartott uk. Közreműködött  Kocsis Sándor és a  
Tiszacsegei Önkéntes Tűzoltó Dalárda.

Tiszacsege Város Önkormányzata lakossági elektronikai hulladék 
gyűjtést szervezett , melynek keretében a ti szacsegei lakosok 
minden valaha elektromos árammal működő eszközét díjmentesen 
elhelyezhett ék az AKSD Városgazdálkodási Kft . által kihelyezett  
konténerekben. 3, egyenként 30 köbméteres telt meg. Összesen 
12 tonna  gyűlt össze, melynek  elszállítása közel  500.000 Ft-ba 
került önkormányzatunknak.

Itt  szeretném tájékoztatni a ti sztelt lakosságot, hogy március 
hónapban a bevezető utak mentén is összegyűjtött ük a rengeteg 
szemetet, amelyet a felelőtlen emberek eldobáltak. Még mindig 
sok az illegális szemétlerakás! Kértük a rendőrség közreműködését 
az elkövetők felderítésében. Azt reméljük, hogy az összefogás segít 
a környezetszennyezés visszaszorításában, megszüntetésében!

„Államti tkári Köszönet!”
„De csak egyfajta igazi hazafi ság van: ha valaki ott , ahol éppen van, 
teljes hűséggel és feltétlen erőkifejtéssel helytáll a munkájában. 
Ennek visszaható ereje van a hazára. ” 
Márai Sándor ezen sorai olvashatóak azon az elismerő oklevélen, 
melyet 2022. március 25-én Hajdúszoboszlón rendezett  ünnepségen 
vehetett  át  Bagdiné Elekes Katalin, a Tiszacsegei Hagyományőrző 
Néptánc Egyesület elnöke, Farkas Jánosné, a Tiszacsege Ifj úságáért 
Alapítvány elnöke és Németh József, a Tiszacsege Fejlődéséért 
Alapítvány elnök. Fekete Péter kultúráért felelős államti tkár úr és 
Bodó Sándor  foglalkoztatáspoliti káért és vállalati  kapcsolatokért 

felelős államti tkár úr, országgyűlési képviselőnk köszönte meg 
hozzájárulásukat a nemzeti  kultúra megőrzéséhez.
Gratulálunk az elismeréshez és kívánunk nagyon jó egészséget 
további munkájukhoz!

Az ukrajnai háború miatti   menekülteknek adománygyűjtést 
szerveztünk a Tiszacsegei Református Egyházközséggel 
összefogásban. Nagyon szépen köszönjük az önzetlen 
segítséget mindazoknak, akik hozzájárultak valamilyen módon 
a megsegítésükhöz! Továbbra is várjuk támogatásukat, melynek 
részleteiről tájékozódhatnak az önkormányzatunk honlapján.

Tájékoztatom Önöket arról, hogy Gál István Alpolgármester 
Úr indoklás nélkül lemondott  2022. március 22. napjával az  
alpolgármesteri ti sztségéről és egyben az önkormányzati  képviselői 
megbízatásáról is. Az eddigi közösségért végzett  munkáját ezúton 
is megköszönöm és sok sikert, jó egészséget kívánok neki a magam 
és az Önkormányzat nevében.

Tiszacsege, 2022. március 28.

Szeli Zoltán polgármester

Polgármesteri beszámoló március 
hónap eseményeiről
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Köszöntöm a lap olvasóit. A 2021/2022. tanév rendjéről szóló 
20/2021. (VI. 8.) EMMI rendeletben foglaltak alapján az első félév 
vége 2022. január 21. Iskolánk 346 tanulója vitt e haza ezt követően 
a félévben nyújtott  munkájának értékelését. A stati szti kai mutatóink 
alapján az iskola tanulmányi átlaga 3,68. 
A jeggyel értékeltek között  15 kitűnő és 11 tanuló jeles eredményt 
ért el. Sajnos magas a tantárgyi bukások száma, 25 tanulónak 
nem sikerült elégséges érdemjegyet kapni. Az első és második 
évfolyamon szöveges értékelést kapnak tanulóink. Közülük 12 diák 
kiválóan megfelelt, 36 jól megfelelt, 30 megfelelt minősítést kapott . 
24 kisdiákunk nem tudta megfelelően elsajátí tani a tananyagot, 
melynek oka főleg a sok mulasztásnak köszönhető.
Intézményi szinten nagyon magas a mulasztások száma, az átlag 
közel 13 nap/tanuló. Természetesen a járvány terjedése miatt  
ez indokolt. Nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy ezt a számot 
jelentősen emelte a már 6 osztályunkat érintő csoportos karantén 
elrendelése is.

A január hónap több számszerűsíthető mutatót is tartalmaz. 
Végzőseink közül a középfokú felvételi eljárás keretében 20 tanuló 
írta meg központi  feladatokat matemati kából és magyar nyelvből. 
Az eredmények a középfokú iskolákba történő jelentkezésekkor 
sok esetben jelentősen befolyásolhatják a bekerülési esélyeket. 
Örömünkre szolgál, hogy 4 tanuló 60 pont feletti   teljesítményével 
kiemelkedően teljesített .

Az 54 nyolcadikos tanulónk 30 különböző középiskolába jelentkezett , 
izgatott an várjuk a tanulókkal együtt  a felvételiket, s bízunk abban, 
hogy sikerül az első helyen megjelölt intézménybe bekerülni.
A farsangi időszakban osztályaink tantermeikben tartott ák meg 
télűző rendezvényüket, a járványügyi szabályok betartása miatt  
iskolai rendezvényt nem tartott unk.

Örömmel számolok be arról, hogy befejeződött  az EFOP-4.1.2-17-
2017-00098 azonosító számú beruházás, melynek célja a Tiszacsegei 
Fekete István Általános Iskola Infrastrukturális Fejlesztése volt. 

A beruházás három egymástól jól elkülöníthető fejlesztést 
tartalmazott . 
A kor igényeit teljes mértékben kielégítő tornacsarnok az új 
épületünk. Négy új tanteremmel bővült a „régi emeletes” iskola és 
teljes felújítást és korszerűsítést végeztek a régi napközi épületén. A 
tanulóink körében az új kondipark is nagy sikert aratott . A projekt 
teljes költsége 896 118101 Ft. A 2022. március 29-én tartott  
projektzáró rendezvényen megtörtént az épületek átadása. 

Rendezvényünket személyes részvételével megti sztelte Bodó Sándor 
úr az Innovációs és Technológiai Minisztérium foglalkoztatáspoliti kai 
államti tkára, Hajnal Gabriella asszony, a Klebelsberg Központ elnöke, 
Pajna Zoltán úr, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
elnöke, Szeli Zoltán polgármester úr, s természetesen az intézményt 
fenntartó Hajdúböszörményi Tankerületi  Központ igazgatója, Tóth 
Lajos Árpád. Örömünkre szolgált, hogy meghívott  vendégeink, 
tanítványaink és kollégáim, a szülők mellett  a település lakói is 
osztoztak örömünkben.

Az ünnepségen a zászlók, nemzetünk, szervezetek jelképei, azt 
szimbolizálták, hogy milyen közös összefogás kellett ahhoz, hogy 
most az új falak között  közösen ünnepelhessünk. Az Európai Unió és 
Magyar Állam támogatásának, a Klebelsberg Központ módszertani 
megújulást szorgalmazó útmutatásainak és anyagi segítségének, 
Bodó Sándor államti tkár úr közreműködésének, Tankerületi  
Igazgató úr és munkatársai felénk irányuló biztatásának, a települési 

önkormányzat több évvel ezelőtti   előrelátásának és a napjainkban is 
megvalósuló együtt  gondolkodásának, s nem utolsó sorban az iskola 
valamennyi tanulójának és dolgozójának, a szülőknek a munkája 
teszi lehetővé azt, hogy a továbbiakban a külsőleg és módszereiben 
is megújult, tantermekkel és tornacsarnokkal bővült terekben még 
hatékonyabb pedagógiai munka folyhasson iskolánkban. 

 Bana Józsefné intézményvezető

Hírek az iskolából

Avatóünnepre
Avatóünnepet sok helyen tartanak,
Iskolánk udvarán állnak az új falak.
Nálunk is ünnep van, várta a sok diák, 
Hogy felavathassuk a megújult iskolát.

Falaknak homlokán fénylik az új tető,
Tantermek, sportcsarnok! Birtokba vehető!
Jókezű építők munkáját dicséri,
Milyen jó emide diákként belépni.

Iskolánk udvarán sportcsarnok díszeleg,
Zsivajjal megtölti  a sportoló sok gyerek,
Versenyzünk, labdázunk, örömmel 
tornázunk, 
Ép testben ép lélek! Ez lesz a jelszavunk!

Régi-új iskola fogad már bennünket,
Még jobban meghozza tanuló kedvünket,
Diáknak, tanárnak megújult ott hona!
Sokáig szolgáljon a csegei iskola!

Írta: Sarkadi Léda



52022. III. szám CSEGEI KÖRKÉP

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 
170. évfordulója alkalmából Tiszacsegén 
megrendezett  koszorozúzáson elhangzott  
ünnepi beszéd:

1848. március 15-re emlékezni mindig, 
minden helyzetben fölemelő kötelesség. 
Ez az az ünnep, ami nem csupán azt 
jelenti  számunkra, hogy szép ruhát öltve  
ünnepi beszédet hallgatunk meg, hanem 
emlékeztet bennünket arra a napra, amikor 
egy emberként lázadt fel a magyar nép az 
elnyomók ellen. 
Méltán nemzeti  ünnepünk, mert ekkor 
mutatt a meg hatalmas erejét és szívét a 
magyarság.
Sajnos a világjárvány az elmúlt években 
arra kényszerít bennünket, hogy életünk 
mindennapjait és ünnepeit a megszokott ól 
eltérően éljük meg.
Hagyományos megemlékezéseket nem 
tarthatt unk.
Most végre újra együtt  emlékezhetünk 
meg hőseinkről, akik nem féltek életüket is 
feláldozni hazájukért.
Engedjék meg nekem, hogy röviden 
felidézzem 1848 március idusának 
eseményeit!
A „népek tavasza” 1848 februárjában  
Párizsból indult. A francia nép elűzte a 
gyűlölt királyt, Lajos Fülöpöt és kikiáltott a 
a köztársaságot. A hír egész Európában 
nyugtalanságot okozott . A változás szele 
elérte Magyarországot is, március elsejére 
Pozsonyba érkezett  és felkavarta az elavult 
régi rendet.
 Ekkor itt  ülésezett  a rendi országgyűlés, 
melyen Kossuth fogalmazta meg  a magyarok 
fő követeléseit.

„Az országgyűlés igen szépeket beszélt, de 
a beszéd bármilyen szép, csak beszéd, és 
nem tett . E gyűlésben indítványoztatott , 
hogy a 12 pontot petí cióképpen benyújtsák 
a királynak, mégpedig rögtön…” - írta Petőfi  
Sándor naplójában.
Mikszáth Kálmán A nagy nap című művében 
így emlékezett : „Jókai a pesti  ifj úsághoz 
röviden így szólt: Testvéreim, a pillanat, 
amelyet élünk, komolyabb teendőkre szólít 
fel bennünket. Európa minden népe halad 
és boldogul. Haladnunk és boldogulnunk 
kell nekünk is. Követeljük jogainkat!…„ 
A tömeg és a lelkesedés egyre nőtt . 
Elhatározták, hogy kinyomtatják a 12 pontot 
és a Nemzeti  dalt.
A pesti  forradalom híre futótűzként terjedt 
az egész országban.
Bécs engedményekre kényszerült. Április 
7-én kinevezte a Batt hyány-kormányt.
A pesti  országgyűlés megnyílt 1848. július 
elején. Magyarország elindulhatott  a polgári 
fejlődés útján, de a függetlenségre még 
várnunk kellett  60 évet.
Forradalmunk és szabadságharcunk 
ünnepén nem mehetünk el szótlanul a 
jelen tragikus eseményei mellett . Keleti  
határunkon fegyveres harcok dúlnak.
2022. február 24. bekerült a történelem 
fekete napjai közé. Oroszország inváziót 
indított  közvetlen szomszédunk, Ukrajna 
ellen. A félelem egész Európát átjárta. Két 
világháború megtanított  bennünket arra, 
hogy az erőszak nem oldhat meg semmilyen 
konfl iktust úgy, hogy az mindkét fél számára 
megnyugtató és elfogadható legyen.
Nem ti sztem megítélni a kialakult helyzetet, 
de a háborúnak tapasztalataink szerint 
inkább vesztesei vannak, semmint nyertesei. 

A nagypoliti ka nem veszi fi gyelembe 
a hatalmi játszmájukban feláldozott  
kisembereket, akik elveszti k ott honaikat, 
addigi biztonságukat,  legrosszabb esetben 
életüket.
Amit jelen helyzetben tenni tudunk, a 
kimenekülő civil lakosságnak biztonságos 
körülmények nyújtani. Mint annyiszor már 
a történelem során, most is bebizonyított a 
a magyar nép, hogy bár sokszor vitázik, 
olykor széthúz, de ha kell, képes egy 
emberként összefogni. Megmutatkozott  ez 
a menekültek megsegítésében is.
Településünkön is megindult az 
adománygyűjtés, az Ukrajnából érkezők 
elszállásolása, ellátása.
 Bízunk abban, hogy minél hamarabb 
megoldódik az ellentét, elhallgatnak 
a fegyverek és az elűzött  emberek 
visszatérhetnek ott honaikba!
Juhász Gyula: Március idusára című versének 
egy részletével zárom gondolataimat, amely 
a mai napon is ugyan annyira aktuális, mint 
100 évvel ezelőtt .

“Ó, akkor, egykor, ifj ú Jókai
És lángoló Petőfi  szava zengett ,
Kokárda lengett  és zászló lobogott ;
A költő kérdett  és felelt a nemzet.
Ma nem tördel bilincset s börtönajtót
Lelkes tömeg, de munka dala harsog,
Szépség, igazság lassan megy előre,
Egy szebb, igazabb, boldogabb jövőbe.”

Legyünk hűek az 1848-49-es forradalom és 
szabadságharc hőseihez és üzenetéhez!
„Legyen béke, szabadság és egyetértés!

Megemlékezés! 
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Áldás, békesség!  Az elmúlt bő egy hónapban nagyon megváltozott  
körülött ünk a világ,
A Covid-19 járvánnyal kapcsolatos korlátozásokat feloldott ák 
országunkban, ugyanakkor az ukrán-orosz háborús konfl iktus miatt  
az egész világot megrázó embertelen eseményeknek lehetünk 
naponta szem-és fültanúi  2022. február 24 óta. A Teremtő Istenünk 
kegyelme által mégis sok mindenért hálát adhatunk még ilyen 
körülmények közepett e is! 

Ha a tavalyi helyzetünket vesszük összehasonlítási alapnak, akkor 
máris hálás szívvel gondolunk arra, hogy most nem bezárultak a 
templomok kapui, hanem nyitva maradhatnak, sőt, számos olyan, 
egyházi alkalmunk már megvalósulhatott  az idén, amelyre tavaly 
ilyenkor nem volt lehetőségünk. 

Hála Istennek a megnyíló kapuk szívek és lelkek kapuinak 
megnyitását is jelenti , melynek köszönhetően nagyobb az egymásra 
való odafi gyelés, az egymásért történő összefogás, az önkéntes 
feladatvállalás, a keresztyéni szolgálatt evés. 

„Uram, két talentumot bíztál rám: nézd, másik két talentumot kerestem. 
Ura így szólt hozzá: Jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat 

bízok rád ezután, 
jöjj, és osztozz urad örömében!” (Mt 25:22-23)

2021. december 19-én letett e az esküt az egyházközség új 
főgondnoka, Kiss László személyében és három új presbiter társunk: 
Domahidi Jolán, Godóné Kiss Zsuzsa, Végh Mihály, akiknek ezúton 
is köszönjük áldozatos szolgálatvállalásukat. Háláadással tartozunk 
a megvalósuló gyermekistenti szteletekért is, és az újonnan belépő 
önkéntes szolgálatt evőkért, akik segítségével vasárnaponként a 
gyermekek az életkoruknak megfelelő tevékenységekkel kiegészítve 
hallhatját Isten megszólító üzenetét. 

2022. január 29-én tartott uk a hitt anos gyermekek nagy örömére a 
Tálentumvásárt, ahol a foglalkozásokon összegyűjtött  tálentumokat 
lehetett  a számukra kedves és értékes ajándékokra beváltani. 
Hálásan köszönjük egyik  támogatónknak Nt. Fodor Gusztávnak, 
aki a Tisza-tavi Keresztyén-Polgári Kör egyik megalapítója. 
Felajánlásával a téli Talentum-vásár kínálata sokkal színesebb és 
értékesebb lehetett, mellette a gyülekezetünk is gazdagodhatott  
néhány hasznos bútordarabbal (könyvespolcok, irodabútorok).

Örömmel vettük kezünkbe az új református énekeskönyvet, amely 
2022. január 1-jétől került bevezetésre a magyarországi református 
egyházban. A megújuló énekeskönyvben a régi, megszokott 
énekeink mellett új szövegek és dallamok jelentek meg, melyekkel 
az Urat tudjuk dicsőíteni.

Téli hónapokban egy új drónfelvétel készült el a részben felújított 
templomunkról Szemerszki Dávid közreműködésével. A szemet 
gyönyörködtető kisfi lm megtekinthető egyházközségünk honlapján 
is. 

Az elmúlt két évben nem valósulhatott  meg az egyházmegyei 
konfi rmandus találkozó, ezért hálás szívvel gondolunk arra, hogy 
áldott  és emlékezetes rendezvényen vehett ünk részt 2022. március 
12-én Balmazújvároson, melynek témája a lelki növekedés és 
gazdagodás útja, lehetősége volt. 
Március 2-val megkezdődött  egyházunkban a böjti  időszak, melyben 
lelkileg tudunk felkészülni Jézus Krisztus feltámadásának ünnepére, 
a húsvétra, ez is egy lelki út, amelyet bejárunk. 

A gyülekezetünkben működő Házi Segítségnyújtó Szolgálat 
dolgozóit és a közfoglalkoztatásban dolgozó hölgyeket március 8-án 
nőnap alkalmával köszöntött ük virággal és az alábbi igével: „Derék 
asszonyt kicsoda találhat? Értéke sokkal drágább az igazgyöngynél.” 
Préd 31:10.
2022. március 15-én történelmi megemlékező és hálaadó ünnepi 
istenti sztelett el kezdődött  az ünnepi megemlékezés településünkön. 
A templom sírkertjében Pethő Bálint síremlékénél is elhelyeztük 
az emlékezés koszorúit, utána együtt  átsétáltunk a Március 15-e 
parkba, ahol részt vett ünk a városi ünnepi megemlékezésen és 
koszorúzáson.

,,Lélekcserélő idők járnak”-írta Jókai Mór ,,A kőszívű ember fi ai”  
című 1848-49-es eseményekről szóló regényében, de sajnos ez 
a mondat a jelenben zajló szomorú eseményekre is igaz. 2022.
február 24-én kitörő ukrán-orosz háború miatt  bekövetkezett  válság 
humanitárius kezelésébe gyülekezetünk is igyekszik bekapcsolódni: 
imákkal, imaközösséggel, adományok gyűjtésével és eljutt atásával, 
humanitárius kamionok bepakolásával. „Arra törekedjünk, ami 
a békességre és kölcsönös épülésünkre szolgál.” (Róm. 14,19). 
Gyülekezetünkben továbbra is fogadjuk a tartós élelmiszer-
felajánlásokat, adományokat, melyeket a lelkészi hivatalba lehet 
eljutt atni. 2022.március elsején a gyülekezetben összegyűjtött  
adományokat Nt. Őz Lajos esperes úr a Hajdúvidéki Egyházmegye 
többi gyülekezete által küldött adományaikkal együtt eljuttatta a 
kárpátaljai bajbajutottaknak.
 „Jobban boldogul kett ő, mint egy: fáradozásuknak szép eredménye van.
 Mert ha elesnek, az egyik ember fölemeli társát.” (Préd 4:9-10a)

Közérdekű közlemények az előtt ünk lévő időszakról:
Virágvasárnapra készülve 2022. április 9-én 14 órától közösen fogjuk 
feldíszíteni templomunkat. Szeretett el kérjük a virág felajánlásokat, 
hogy közösen még szebbé tudjuk tenni templomunkat.
2022. április 10-én 10 órától Virágvasárnap rendhagyó istenti szteletet 
tartunk „Hozz magaddal egy nem hitt anost!” címmel. 
Azokat a hitt anos gyermekeket, akik részt vesznek és meghívnak, 
magukkal hoznak valakit, aki nem vesz részt a református 
hitoktatásban egy kis meglepetéssel kedveskedünk a számukra.

2022. április 15-én 10 órától Nagypéntek alkalmából Passiós 
istenti szteletet tartunk Az óvodás és az iskoláskorú gyermekek 
szüleinek, gondviselőinek a gyermekek hitoktatásával kapcsolatos 
jelentkezési szándékot az oktatási intézményben kell jelezni. 
Határidő 2022.május 20.
2022. április 17-18-án 10 órától Ünnepi istenti szteleteket tartunk.
2022. május 1-jén 10 órától Anyák napja alkalmából a gyermekek 

Életképek a Tiszacsegei Református 
gyülekezetből
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műsorával egybekötött  istenti szteletre fog sor kerülni.
2022. május 21-én részt veszünk az országosan megrendezésre 
kerülő Szeretethíd napon.

Reménységünk szerint 2022. június 6-án, pünkösd vasárnapján 
valósul meg a konfi rmáció és a 10, 25 vagy 50 évvel ezelőtt  
konfi rmáltak találkozója. 

Szeretnénk tájékoztatni a hitoktatásban részesülő gyermekeinket, 
hogy az idei évben a Nyári Református Tábor 2022. július 13-17. 
között  kerül megrendezésre.
Kovács Zsoltné és Máténé Váradi Mária presbiter 
Elérhetőségeink: 4066 Tiszacsege Fő u. 36.

E-mail: ti szacsege@reformatus.hu
Tel.: +36-30/190-0526,  06-52-373-079
Nyitva tartás: H-Cs 8:00-16:00, P 8:00-12:00
Hálásan köszönjük mindazoknak a felajánlását, szolgálatát, 
imádságát, akik gyülekezetünket fontosnak tartják, és együtt  
szolgálhatunk református közösségünkben. Isten gazdag áldását 
kívánjuk életükre és szolgálatukra.

„Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. ” (Zsolt 
118:29)

Áldás, békesség!  
Dénes Ágota, református lelkész

Weinstock (Gafni) Miklós opera-
énekes (1922-1981)
A helyi általános iskola kilenc pedagógusa, Dr. 
Papp József néprajzkutató iránymutatásával, 
2003-ban helytörténeti  olvasókönyvet 
írt gyerekek számára: „Olvas(s)unk 
Tiszacsegéről(!) címmel. 
A 29 történet a csegeiek múltjához, életéhez 
kapcsolódik. 
A kiadvány egyik olvasmánya: „Aki híres 
lett  a világban.” Ennek részletei alapján 
szeretném megismertetni a kedves 
olvasókkal Weinstock Miklós életútját. A 
bemutatás azért is aktuális, mert születése 
100. évfordulója közeleg, melyből 60 évet 
sem élhetett meg. 

1922-ben, az aranyat érő esők hónapjának 
28. napján született  Tiszacsegén egy 
fi úcska, akinek szülei Weinstock Áron, és 
Heléne asszony voltak.  Apja termény- 
és fakereskedéssel, gyógynövény és 
zöldségszárítással, eladással foglalkozott . 
Miklós fi uk az operák világában vált 
híressé, a világ legnagyobb operaszínpadain 
énekelhetett .  Kincset érő hangját anyai 
örökségnek tekintett e.

Szeretett  édesanyját gyerekként veszített e 
el. Tanulmányait szülőhelyén kezdte, majd 
Abaújszántón folytatt a. Már itt  kitűnt 
tehetségével, gyönyörű hangjával. 

A 2. világháború éveiben a Zeneakadémiára 
került előképzősnek. Tehetsége ellenére – 
zsidó származása miatt  vizsgát sem tehetett , 
így zenei pályafutása nagy csapással indult. 
A háború szörnyűségeit sem kerülhett e el. 
1944-ben munkaszolgálatra hívták be. Ott  is 
gyakran énekelt társainak.

A mackós alkatú fi atalember, katonai 
feljebbvalói parancsára felmászott  egy fa 
tetejére, hogy ott  énekelje el a „Szép vagy, 
gyönyörű vagy, Magyarország” című dalt. 
Tenor hangja ott  is csodálatosan csengett . 

Amikor a munkaszolgálatról hazatért 
Tiszacsegére, a szülői házban már senkit 
sem talált. Apja és testvérei elpusztultak 
az auschwitzi gázkamrában. A háború 
után rövid ideig maradt Csegén. Élete első 
szakasza ezzel lezárult. 

Családja elvesztése után bánatát énekléssel 
igyekezett  enyhíteni. Visszatért Budapestre, 
ahol a Zeneakadémia olasz származású 
híres karmestere Failoni, mint új tenorista 
tehetséget mutatt a be a közönségnek. 
Ekkortól Vári Weinstock Miklós néven 
énekelt. 1946-ban Olaszországban híres 
olasz mesterektől tanult. 1947-ben már az 
Egyesült Államokban találjuk.

Az évek során bejárta szinte az egész világot. 
Izraeli vendégszereplése idején kezdte 
használni a Gafni nevet, ami a Weinstock 
név héber eredetű megfelelője. (jelentése: 
szőlőtő) Kilenc nyelven beszélt, az operákat 
eredeti  nyelvükön adta elő: Verdit, Puccinit 
olaszul, Schubertet, Mozartot németül, 
Csajkovszkijt oroszul, spanyol dalokat 
spanyolul. Műsorain állandóan szerepeltek 
Liszt, Bartók és Kodály művei. 

Az 1960-as években gyakori vendége 
a budapesti  Operának. Fellépett  
az amerikai elnökök beiktatásakor 
rendezett  előadásokon. Három elnök 
(Truman, Eisenhower és Kennedy) 
fogadásain rendszeresen énekelt a Fehér 
Házban. A hírességek mellett  énekelt 
Tiszacsege egyszerű népének is. 1963-

ban magyarországi vendégszereplése 
alkalmával Tiszacsegére látogatott , és 
fellépett  a majálison. Hírére kivonult a fél 
falu a Fenyvesben rendezett  ünneplésre. 
Elénekelte a „Virít már a szarkaláb” című 
dalt. Az utolsó strófánál „…vár ott hon reám 
az Édesanyám, visszavár a szép magyar 
hazám…” elsírta magát. A közönség is 
megkönnyezte. 

Szerett e szülőföldjét, és a csegei embereket. 
Ha vendégszereplésre hazajött , sohasem 
mulasztott a el édesanyja sírjának 
felkeresését a helyi zsidó temetőben. Szíve 
mélyén mindig csegei maradt, bárhová 
került is a nagyvilágban. 1981. márc. 8-án 
hazájától távol, repülőút közben szíve 
felmondta a szolgálatot. Pályája csúcsán 
érte a halál. Mennyi szereplés, mennyi siker 
várt volna még rá..!

2001-ben településünk önkormányzata 
szülőházán emléktáblát helyezett  el emberi 
és művészi nagysága előtt  ti sztelegve. 

 Vassné Szucskó Margit

Tiszacsegéről világhírű 
operaszínpadokig
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Idén március 2-án a ,,Lépésről-lépésre egészség csoport” járt nálunk 
a Szolgáltató Csarnokban. A Csegei Nyugdíjas Egyesület tagjainak 
tartott ak termékbemutatót, ahol a tapasztalataikat is megosztott ák 
a hallgatósággal.
Kovács Erika beszámolóját és történetét olvashatjuk a következő 
sorokban.  2002-ig éltem Tiszacsegén a családommal. Két felnőtt  
lány és egy kamasz fi ú édesanyja vagyok. Jelenleg Tiszaújvárosban 
lakom és dolgozom. Szülővárosomhoz, Tiszacsegéhez sok szép 
emlékkel kötődöm, gyakran látogatok haza.
A Biocom céggel 2021 májusában találkoztam először, amikor a 
kínzó allergiámra kerestem alternatí v megoldást. Sajnos az orvosok 
által felírt gyógyszerek mellett  nem enyhültek a panaszaim, ekkor 
ismerkedtem meg a a Biocom cég által forgalmazott  Grapefruitmag 
cseppekkel.
A pozití v hatást észlelve az ízületi  fájdalmaimra és az 
alvásproblémámra is használni kezdtem a Biocom cég által ajánlott  
étrendkiegészítőket. Olyannyira elégedett  vagyok, hogy azt 
gondolom, ezeket a termékeket minél több embernek meg kell 
ismernie, ezért nagy örömömre szolgált, amikor a Csegei Nyugdíjas 
Egyesülett ől meghívást kaptam a Biocom termékek bemutatására.
Az előadás két részből állt.
Először a termékekkel kapcsolatos tapasztalatokat hallhatt ák az 
érdeklődők, személyes beszámolók hangzott ak el, ahol különböző 
egészségügyi problémák és szomorú élethelyzetek rajzolódtak ki. 
Olyan emberek osztott ák meg tapasztalataikat, akiknek állapotuk 
javítására, előjegyzett  majd szükségtelenné vált műtétjeikre egytől-
egyig a Biocom termékei nyújtott ak megoldást.

A bemutatót kötetlen beszélgetés és a termékek kóstolása zárta.
Köszönöm a klub tagjainak a meghívást, a találkozó megszervezését. 
Köszönöm munkatársaimnak, hogy elkísértek és színesebbé tett ék 

tapasztalataik megismertetésével a bemutatót.
De mi is az a Biocom?
1996-ban három magyar fi atalember alapított a a céget, amely ma is 
100%-ban magyar tulajdon. Ma már Európa összes országában jelen 
van, és két webshoppal rendelkezik.
A termékeket tanácsadók által, regisztráció után lehet elérni.
Profi ljai :

-egészségmegőrzés,
-haj-test-arc és szépségápolás,
-egészséges ivóvíz,
-környezett udatos háztartás.
Lecserélhetjük termékeinket korszerű, természetgyógyászok és 
orvosok által kifejlesztett  és összeállított  étrend- kiegészítőkre, 
gyógyhatású termékekre, alakformáló és fogyást elősegítő szerekre.

A Biocom webshop segítségével a környezetbarát háztartási 
ti sztí tószereket és az egészséges életmódhoz elengedhetetlen 
vízti sztí tó berendezéseket is elérhetjük az ott honunkból kényelmesen. 
Már édességek és kisállatoknak való vitaminkészítmények is 
megtalálhatóak a cég termékei között , hiszen folyamatosan bővül a 
kínálat, ma már kb. 180 féle termék közül lehet választani.

Amennyiben a személyes találkozás után további érdeklődés, vagy 
kérdés merülne fel, megtalálható vagyok Kovacserika7502@gmail.
com e-mail címen, illetve Facebookon: Kovács Erika Lépésről-
lépésre az egészségért! elnevezésű csoportban, ahol számos 
termékkel kapcsolatosan lehet olvasni tapasztalatokról és fontos 
információkat osztunk meg egymás között .
Egy igazán nagyszerű, tartalmas, sok új hasznos információval 
teli délutánon vehett ünk részt. Köszönjük szépen Erikának és 
munkatársainak!

Csegei Nyugdíjas Egyesület

A Biocomról Tiszacsegén
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Tiszacsegei Horgász és Természetvédelmi Egyesület 
hírcsokra

Nemzeti  ünnepünk, március 15. ti szteletére Debrecen Városi 
Asztalitenisz Bizott sága versenyt rendezett  megyénk ping-pongosai 
számára. A forradalmi emlékversenyen, településünk játékosainak egy 
része is részt vett , akik jó eredményekkel zárták a vasárnap délutánt.
Eredmények:
Szemerszki Richárd – Igazolt kat. 3.hely
Illés Atti  la – Szabadidős kat. 1.hely
Szabó János – Szabadidős kat. 2.hely 
Mieink jövőre ismét ott  lesznek ütővel a kézben!
Tisztelet a Márciusi Ifj aknak!

Szemerszki Richárd

Forradalmi 
emlékverseny

Tisztelt tagtársak, kedves ti szacsegei 
lakosok!
2022.04.10-én került megrendezésre 
az Egyesületünk által meghirdetett  
tavaszi rajz-és fotópályázat ünnepélyes 
eredményhirdetése, illetve a beküldött  
pályaművekből életre hívott  kiállítás 
megnyitója, melynek a Szolgáltató Csarnok 
adott  ott hont.
A meghirdetett  pályázatainkkal két jeles 
természetvédelmi naphoz csatlakoztunk, 
melyeket márciusban ünneplünk. Ez a két 
jeles nap az Erdők világnapja (március 21.) 
illetve a Víz világnapja (március 22.)! 
Az Erdők világnapjához kapcsolódva, 
fotópályázatot hirdett ünk amatőr fotósaink 
számára „Fókuszban az erdő” címmel. A 
Víz világnapjához kapcsolódva pedig egy 
rajzpályázatot hirdett ünk meg fi ataljaink 
számára „Vizek és vízpartok lakói” címmel.
Nagy örömmel fogadtuk a szebbnél szebb 
és színes alkotásokat, illetve a megörökített  

erdei pillanatokat!
A fotópályázatra 18 pályamű, míg a 
rajzpályázatra 91 alkotás érkezett  be.
A rajzpályázat értékelése során az alábbi 
eredmények születt ek:
Óvodás kategória
1. helyezés: Vadász Linett  Lara
2. helyezés: Bari Hanna
3. helyezés: Nagy Lívia
Különdíj: Tóth Zsombor
1-2. osztályos kategória
1. helyezés: Buti  Fanni
2. helyezés: Molnár Jázmin Mirjam
3. helyezés: Pál Melinda
Különdíj: Henneguet Elise
3-4. osztályos kategória
1. helyezés: Nagy Patrícia
2. helyezés: Oláh Dorka
3. helyezés: Tóth Petra
Különdíj: Licska Lilla, Kiss Kíra Tímea
5-8. osztályos kategória
1. helyezés: Mona Gréta

2. helyezés: Fekete Dóra
3. helyezés: Varga István
A fotópályázat értékelése során az alábbi 
eredmények születt ek:
1. helyezés: Sallai Viktória
2. helyezés: Gyenes József
3. helyezés: Szabó Gábor
Különdíj: Oláh Zoltánné, Béres Dávid Ferenc, 
Molnár István
Köszönöm mindenkinek a lelkes 
közreműködést, külön kiemelve a szülők és 
pedagógusok támogatását!
További jó alkotást, sok természetben való 
kirándulást és szebbnél szebb pillanatok 
megörökítését kívánom!
A pályaművekből életre hívott  kiállítás 2 
héten keresztül lesz látogatható. Jöjjön és 
tekintse meg kiállításunkat! Csodálja meg az 
ügyes kezek munkáit és az erdei pillanatok 
sokaságát!

Üdvözlett el: Szemerszki Richárd egyesületi  
elnök
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Hírek a dr. Papp József Művelődési Ház és Könyvtárból.
Kedves érdeklődők a „KönytárMozi „tervezett  vetí tési rendje 2022.évben a következő:

Április 05.
Május 10.
Június 07.
Nyári szünet.

Szeptember 06.
Október 11.
November 08.
December 06.

A vetí tések 14 órakor kezdődnek. Az esetleges változásokról a könyvtár 
facebook oldalán értesítjük Önöket.

Egyesületünk, a Hajdú-Bihar Megyei Horgász Szervezetek 
Szövetsége támogatásával, 2022. március 26-án kihelyezett  
horgászvizsgát tartott . A vizsgán 10 fő jelent meg és adott  számot 
tudásáról. Az online számonkérés során, a vizsgázóknak 45 kérdésre 
kellett  válaszolniuk. A vizsga sikeres teljesítéséhez a vizsgázóknak a 
45 kérdés közül legalább 30 kérdésre kellett  helyes választ adniuk.
A vizsgázók között  voltak ifj ú horgászaink is, akik eredményesen 
zárták a szellemi megmérett etést!
A sikeres horgászvizsgát tett  fi ataljainkat, a korábbi adománygyűjtés 
eszközeiből összeállított  ajándékcsomagokkal díjaztuk.
Mindenkinek gratulálunk!
Békében a természett el, görbüljön a bot

Tisztelt tagtársak!
Elkészült egyesületünk 2022. évi eseménynaptár tervezete.
Tervezett  események, rendezvények:
2022. március 26. – Kihelyezett  horgászvizsga 
2022. május 01. – Ördögfoki Majális
2022. május 07. – Megyei Horgászcsapat Bajnokság
2022. május 15. – Közgyűlés
2022. július 23. – IV. Kecsege Feeder Kupa
2022. augusztus 06. – Csegei Rév Nap Horgászverseny
2022. augusztus 08-13. – III. Gyermek és ifj úsági horgásztábor

2022. szeptember 17. – XVII. Csegei Csalinap 
2022. október 02. – Közösségi munka
Sok szeretett el várunk minden tagtársat, kedves érdeklődőt 
rendezvényeinken!

Szemerszki Richárd, egyesületi  elnök 

Sikeres horgászvizsgák
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Cím:

A megfejtést kérjük ide írni, kivágni, majd zárt borítékban eljutt atni a Dr. Papp József Művelődési Ház és Könyvtárba.

1. Liu Shaoang rövidpályás gyorskorcsolyázó, Magyarország első 
egyéni olimpiai aranyérmese a téli olimpiai játékok történetében. 
Mi a bajnok beceneve, melyet édesanyja adott  neki egy kínai 
uralkodó után?
2. Az északi féltekén a naptári tavasz március 1-jén kezdődik. Mi a 
helyzet a déli féltekén, ott  mely hónap a naptári tavasz nyitánya?
3. A legősibb húsvéti  jelkép.
4. Hogyan folytatódik az ismert népdal? Kossuth Lajos azt üzente, 
elfogyott  a ...
5. Március vége felé érkezik vissza a magyar nép kedvelt madara a 
fehér gólya. A népi hiedelem úgy tartja, aki először álldogáló gólyát 
pillant meg tavasszal, az egész évben … lesz!
6. A Mézga család az egyik legnépszerűbb magyar televíziós 
rajzfi lmsorozat volt az 1960-as, ‚70-es és ‚80-as években. Hogy 
hívták a Mézga család szomszédját?
7. Vigyázz rá, mert nagyon ravasz, s hamar becsap, Ő a?
8. Március 15-e az egyik legfontosabb nemzeti  ünnepünk, az 1848-
as forradalom hazánk történelmének meghatározó eseménye. 
Mely külföldi városból indult a forradalmi hullám?
9. Március 21. nemcsak a tavasz első napja, hanem egyben a 
Down-szindróma világnapja is. Világszerte fontosnak tartják, hogy 

a világnapon keresztül felhívják a fi gyelmet a fogyatékossággal 
élők problémáira, az elfogadásra és a bennük rejlő lehetőségekre. 
Hányadik kromoszómapár hibás osztódásának következtében jön 
létre a betegség?  
10. Akkor mondják, ha valaki a részletektől nem látja meg az 
egészet, a lényegeset; a kevésbé fontos dolgok elvonják a fi gyelmét 
a fontosról. Nem látja a …
11. A tavasz egyik legbájosabb virága a mindenki által szeretett , 
különböző színekben pompázó tulipán. Mely ország a világ 
legnagyobb tulipántermelője?
12. Miben hozza a meleget Sándor, József és Benedek?
13. Melyik város egyetemének „fura ura” tanácsolta el József 
Atti  lát?
14. 70 éve, 1952. április 1-jén hunyt el Molnár Ferenc író. Neve 
legtöbbeknek a Pál utcai fi úk népszerű ifj úsági kisregényével 
kapcsolódik össze. Ki volt a Pál utcai fi úk vezére Molnár Ferenc 
klasszikusában?
15. A víz világnapja minden év március 22-én megtartott  esemény. 
Célja, hogy ráirányítsa a fi gyelmet a mindenki számára elérhető, 
ti szta víz fontosságára és az édesvízkészlet veszélyeztetett ségére. 
Mely konti nensen található a bolygó édesvizének 90 %-a?

Keresztrejtvény
Csegei Körkép 2022. II. számában megjelent 
keresztrejtvény nyertesei: Juhász Jánosné, 
Mészáros Józsefné, Molnár Anna
A szerencsés nyertesek a Tiszacsegei Horgász és 
Természetvédelmi Egyesület ajándékcsomagját 
kapták.

Beküldési határidő: 2022. május 6.
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