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A Március 15-i községi

űnnepség rangos

eseménye volt a Nagyközségi Képviselő-

A másik kitüntetett Kiss László, akinek

Nagyközségi ör-rkormányzat 54l 1994.

testületi ünnepi ülése, ahol a település

(XI.04.) Önk. számú

életében. talán most először került

úrtelmóbcrr

adományozásra

"pÍszpoLcÁnt

cÍtr,t" es

hatálrozata

kitüntető emléklapot és
pénzjutalmat adott át a pol-

elismerő szavai után átadta a díszpolgári

lakos, aki mint nyug€líjas, rryári

okleveiet és a község címerévelékesített

hórrapjait rendszeresen Tiszlt-

arany pecsétgyűrítDr. Papp József egye-

csegén tölti és í'eleségévelegyütt

temi docens részére.

aktívan szervezik a nagyközség
azt az őnzetlenségel,,

gármester.
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óves kitűntetctt rnisko]ci

idegerrforgalmát.

amit legutóbbi körryve rnegjelenésekor

Személyéhez fííződik az egyre

tanúsított,amikor is 30t] e.Ft összegű szerzői

népszerúbb kistérségiszernély-

.jogdíjrót a község javára lemondott.

hajózás bonyolítása, valamint a
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éves kilüntetett tősgyökeres tiSza-

csegei.
m urrkírssíigárt

Az ünrrepi

testiile

ti

beí§ezésckénla kitiintetettek

morrográfiájábarr (Tiszacsege, 1967. és

rnegköszönték

Tiszacsege Történeti Néprajza 1992.) és

igértéktovírbbi közreműködő

művében dolgozta fel

a

sége hasznára.

Szakmai egyetemi munkája mellett. rnint

A Csegei

önkormányzati

képviselő nagyközségünk

az elisrnerést

nevében szívből gratulálunk

ós

Környezetünk
kialakításában, és megtarlásában.

Ebben segít a Tiszacsege Nagyközség

Onkormányzat ának

1 21 1

991./lX.30./ számú

rendelete, mely a közterületek

rendjének

a

kívílrrurrk

t

"'il SZAC

a bokrok irtásáról, a lű kaszálásáról, a
vízelvezetők, árkok, és más műtárgyak
tisztántaftásáról."

Kérjük községünk lakóit, hogy rendezzék

az

ingatlanuk előtti, járdák melletti
ültessenek virágokat,

földterületeket,

nyessék meg az utcai sorfákat, tisztítsák ki

az árkokat, és hidakat.

közreműködését,

szénanátha allergiát okozó gyomnövények
írtásában is.

lkezelője, bérlóje, örököse/

köteles

gondoskodni a tulajdonában lévő ingatlan
előtt és mellett a köáerület

tisztántartásáról,
rendszeres gondozásáról, a íák nyeséséről,

együttműködésükkel

tt

pol ltílllte srcrtől

isztaság áért

védelme, és íenntartása érdekében kéri
településünk minden lakójának hathatós

A rendelet lV. fejezet 16. §. 1. bekezdése
értelmében "Az ingatlan tulajdonosa,

EG ÉÉ\l't'"kí1 ú níc íé,ltitt,étcl c

ós

újság Szerkesztósége

kitüntetetteknek

lsmételeten kérjük a községünk lakóit, hogy
szépítsük környezetünket, működjünk együtt
községünk rendjének, és köztisztaságának

S

P

segítségüket Tiszacsege közös-

település múltját.

közéletének aktív résztvevője.

r

ülés

tarrulmányok tucatjai jelzik, Ezek közül két

mé_e számtalan

ql p .I ó : s c f' ú n., c s.: i {r p 0 l g á r n1 (,l í ? r í í; l
u " D l SZ P o L( } A Il " ki t iitlt c t é s t."
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Csegei napok rendezvénysorozat
szervezése, propagálása.

Néprajzszakos tudom ányos

sok sikert

TlSZACSEc E KÖZSEG ERT

"TISZACSEGE KÓZsEcpnr rctrÜN_
TETÉS"
Németh József polgármester méltató,

Egyben rnegköszönve

nagyon jó egészséget. további munkájukhoz

a

Segítő

előre lépünk a

Ismételen szeretnénk közölni, nem
figyelmeztetően, hanem inkább
emlékeztetőnek, - hogy a rendszeresen

szemetelő, a közterületek tisztasága és
rendje ellen vétő lakosok nevét közölni

fogjuk

a "Csegei

újsági'-ban minden

hónapban a "SzabályséttőK' rovatban. Ezzel

szemben a

"Tiszta

rendezett

nagyközségünk" érdekében szorgosan

tevékenykedő lakosokat pedig dicséretben,
és szűkös ker,eteinken belül jutalmazásban
szeretnénk részesíteni.
Közös tevékeny együttműködésünket a
községünkben lakó, idelátogató fürdő, és
üdúlni vágyó vendégek létszámának
növekedése, és közérzetünk javulása fogja
legjobban kamatoztatni.

Holka sándor
közterűlet íelügyelő

