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Éves beszámoló 2020. évi tevékenységekről 

 
A 3 intézményben (dr. Papp József Városi Könyvtár, Zsellérház, Tüzelős- ól) végezendő 

feladatokat az említett időszakban 7 dolgozóval láttuk el. Ebből közalkalmazotti 

munkaviszonyban 2 fő segéd könyvtáros (1 fő még tanuló), 1 fő technikai munkatárs, 1 fő 

múzeumi karbantartó és 3 fő közfoglalkoztatott intézményi takarító munkakörben. 

A könyvtárban végzett napi feladatok: Kinti járda seprése, a könyvtár általános belső 

takarítása, szellőztetése, a gépteremet használók beírása, kölcsönzés, információnyújtás. 

Napló újság áttanulmányozása, a Tiszacsege vonatkozású hírek megjelölése, és az újság 

bélyegzése. A megjelölt hírek időközönként kivágásra kerülnek, és archiváljuk azokat papír 

alapon és augusztustól már digitalizáljuk is. 

Folyamatosan végzett feladatok a könyvtárban: Színcsík csere heti szinten. Könyvtárba 

visszahozott könyvek visszaosztásának előkészítése, raktári jelzet ellenőrzése. Új olvasók 

beiratkozása, tasakok begépelése, olvasójegy kitöltése, regiszteres füzetbe való felvezetése.  

A könyvtárba betérő olvasók többsége igényli a személyes törődést (könyvajánlás, kérésre 

keresés stb.). Rendszeres olvasóink igényeit, szokásait már ismerjük, tudjuk, ki az, aki 

segítséget kér a könyvek kiválasztásához, ki az, aki önállóan szeret válogatni. Folyamatosan 

kérnek tőlünk telefonon vagy személyesen tájékoztatást, ill. információt (menetrendek, nyitva 

tartások, orvosi rendelések, egyéb könyvtári állományok stb.). Az internet és a számítógépek 

használatához igény szerint segítséget nyújtunk. Öt nyilvános számítógépet vehetnek igénybe 

a könyvtártagok, de lehetőség van saját eszközt használatára is. Ehhez biztosítjuk az ingyenes 

internet elérést és a gépteremben erre a célra fenntartott helyet. A számítógépes 

szolgáltatások, és az internethasználat igényével azok keresnek fel bennünket, akiknek otthon 

nincs lehetőségük az elérésére, vagy olyan igényük van, melyet csak segítséggel tudnak 

megoldani. A hozzánk fordulók mindennapi életükben felmerülő problémák megoldásához, 

információkhoz, elektronikus ügyintézéshez, kérvények, jelentkezési lapok, önéletrajzok, 

üdülési pályázatok benyújtása, regisztráció, önéletrajz írásában kértek segítséget, stb.. 

Mondhatni napi szinten azzal a problémával szembesülünk, hogy vissza kell utasítani a 

nyomtatásért hozzánk betérő látogatók kérését. Mivel hivatalosan nincs ilyen szolgáltatásunk, 

ezért nem is tudunk nyomtatást vállalni. Sajnos a településen nagy szükség volna irodai 

szolgáltatások nyújtására (nyomtatás, scenelés, laminálás stb.) Olyan kérést viszont 

teljesítünk, ami nem kerül az intézménynek plusz költségbe. A nyomtatásnál is maximum 2 

oldalt nyomtatunk fekete-fehéret, amennyiben az hivatalos ügy intézéséhez szükséges a 

látogatónak.  

Múzeumoknál végzett általános munkafolyamatok: A téli idő beálltával kevésbé van szükség 

a mindennapos teendőkre.  A szellőztetés és a múzeumok ellenőrzése továbbra időjárástól 

függően naponta vagy hetente végezzük. A hideg idő beálltáig naponta elindítjuk a 

páramentesítő készüléket és páratartalmat is mérünk a páramentesítő készülék elindításakor, 

és annak leállításakor is.  Ezeket az értékeket egy füzetben vezessük. Ezen kívül rendszeresen 

fel van jegyezve a hőmérséklet és a napi áramfogyasztás. Az udvar és az épület egész évben 

készen áll a látogatók fogadására. 

Technikai, informatikai munkatárs rendszeres és alkalmanként feladatai: A könyvtár technikai 

berendezéseinek számítógépéinek karbantartása, üzemeltetése. A Digitális Jóléti program 
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mentori feladatait is ő látja el. Csegei Körkép előkészítése nyomdai munkálatra, cikkek 

összegyűjtése, tördelése, fotók mellékelése. A Szolgáltató Csarnok térfigyelő rendszer 

működésének ellenőrzése. A rendőrség részére igény szerint a felvételek átadása, 

visszanézéshez technikai segítség biztosítása. Támogatás nyújtása a civil szervezetek részére. 

Alkalmi feladatok ellátása: - Fotózás, hangosítás a rendezvényeken és ezek dokumentálása az 

internetes felületeken. - Technikai segítségnyújtás az óvoda és iskola részére az állatluk 

szervezett programokon.  

 

Január 2-tól összefoglaló a munka folyamtokról: 

Az ünnepek utáni munkakezdéskor fontos tenni való volt a szellőztetés, a frissítő felmosás az 

egész épületben, a virágok locsolása. A könyvtárban is leszedtük a karácsonyi dekorációkat és 

cseréltük aktuálisra. A Magyar Kultúra Napja program tartalmi részének összeállítása 

folytatódott. A programba tervezett külsős előadók felkérése, pontosítás a részletekről. Az 

előkészületek több héti munkát igényeltek egyszerre több dolgozótól. A felkutatott kigyűjtött 

anyagok összeállítása elkezdődött, ehhez az összegyűjtött versek, szövegrészek gépelésre 

kerültek. Megkapták a műsorban való résztvevők szövegeiket, verseiket. A kész forgatókönyv 

begépelésre került. Napi rendszerességgel voltak próbák. Minden vendégnek egy-egy 

ajándéktárgyat készítettünk. A kiállításként szolgáló hangszerek gyűjtése folyamatos volt. Az 

elkészített meghívó és a plakát nyomtatásra került. A Magyar Kultúra Napja plakát felkerült 

az internetre, így a lakosság már ilyen formában is tájékoztatást kaphatott a közelgő 

eseményről. Elkészültek nyomtatott formában is a plakátok és meghívók. 30 db plakát és 120 

db meghívó került kinyomtatásra. A névlista alapján megtörtént a meghívás és a plakátok is 

kikerültek. Zenei anyagok kiválasztása is fontos feladat volt. Január 14-én a múzeumokban a 

Teleki Alapítványtól voltak kint állapotfelmérésen. Az év folyamán pályázatot írnak ki, mint 

minden évben a múzeumokra, amire mi is pályázhatunk. Már elkezdődtek a farsangi díszek 

készítése. A részletes és aprólékos munka miatt sok időt töltöttek a dolgozók a tervezéssel és 

a kivitelezéssel. A farsangi dekorációk készítését is elkezdték, amit folyamatosan készítetek. 

Megtörténtek a farsangra a felkérések az egyéni és csoportos előadásokhoz. Mindenkinek 

lehetőséget biztosítottunk, aki meg szerette volna mutatni csoportja, osztálya produkcióját. 

Január 22-én tartottuk a könyvtárban a Magyar Kultúra Napját. A reggeli órákban 

megvásároltuk a szendvicshez valót, és az ebédidőről visszatérve hozzá láttunk azok 

elkészítéséhez. A földszinten lévő felnőtt részleg be lett rendezve a vendégek fogadására. Az 

ifjúsági részen volt az uzsonnára megterítve. Az asztalokon ásványvíz, üdítő, szendvics várta 

az érdeklődőket. 15.00 órai kezdéssel „A magyar kultúra a nemzet gyökere és jövője” címmel 

tartottuk ünnepi műsorunkat. Több mint 50 fő vett részt a könyvtár felnőtt olvasó részen 

megrendezésre kerülő programunkon. A dolgozók mellett aktív résztvevők voltak többek 

között Bartha Jánosné, Szemán Jánosné, Bana Istvánné, Kis Réka tanuló, Fekete Tibor és 

Kocsis Sándor. Az ő előadásunkban verset és mesét hallhattunk. Petrik Imre énekelt és 

közben gitárján dallamokat szólaltatott meg. A Tiszacsegei Hagyományőrző Néptánc 

Egyesület táncosai Fekete Kata és Mihala Dorka jászsági táncát láthattuk. Munkatársaink egy 

- egy életutat mondtak el, a felidézett versek és mesék íróiról. Háttérprogramként hangszer 

kiállítást tekinthettek meg a megjelentek, mely további egy héten keresztül volt még 

látogatható. Mint már megszokott a könyvtár dolgozói saját készítésű kis ajándékkal 

kedveskedtek a vendégeknek. A könyvtárban törölt könyvek lapjaiból tollat készítettek, mely 

írásra is alkalmas. Ebből 60 db készült, melyet minden vendéget érkezéskor kapott meg. A 
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rendezvény végén elfogyaszthatták az uzsonnát. A Csege Napok Dévényi Tibor 

szerződésének megküldése még ezen időszakba megtörtént. A farsangi rendezvényre 

kiszámításra és összeírásra került az alapanyag igény. Ezek megvásárlása is megtörtént és 

igény szerint kiszállítottuk. Tombola tárgyakhoz felajánlásokat kaptunk, vásároltunk és 

készítettünk is. A tombola tárgyakat szétosztottuk és csomagoltuk. A felajánlott tárgyakból 

díjazásként szolgáló ajándékokat is becsomagoltuk és helyezésnek megfelelően osztottuk. 

Elkészültek erre az alaklomra az oklevelek és az emléklapok. A fellépőkkel végső pontosítás 

történt a szereplésükkel kapcsolatban. Január hónapban 2 alakalommal tartottunk könyvtár 

mozit. Még ebben a hónapban 28- 29-én szociológiai előadáson vehettek részt az előre 

névsorban leadott és regisztrált hölgyek. A szervezőkkel Triznyáné Vadász Hedvig volt a 

kontaktszemély, a könyvtár a helyszínt biztosította. Február 13-án 9.00 órától a könyvtárban 

Balmazújvárosi Kistérségi Családsegítő Szolgálat megbeszélése volt, melyre a megbeszéltek 

szerint berendeztük a könyvtár emeletén lévő termet. Ezen időszakban elsődleges feladatunk a 

farsangra való készülődés volt. A Városi Télűző Batyus Farsang és Bál 2019. 02. 15- én 

szombaton 17 órakor vette kezdetét, a Szolgáltató Csarnokban. Ezen a napon 13 órakor a 

Patás Pajtás Hagyományőrző Egyesület lovas fogattal indult el, és szeretettel várt minden 

csatlakozni vágyót a felvonulásra, így hirdetve és hívva a lakosságot a Szolgálattó Csarnokba 

17 órakor kezdődő programra. A helyszínt az alkalomhoz illően díszítettük. A nagyterem 

berendezése után az asztalok megterítését, még előző nap elvégeztük. A rendezvény napján 

szendviccsel, pogácsával, apró süteménnyel, üdítővel és ásványvízzel láttuk vendégül az 

jelenlévőket.  Programunkon a Fekete István Általános Iskola és Bóbita Óvoda Mazsorett 

csoportja, a Tiszacsegei Hagyományőrző Néptánc Egyesület, a Fekete István Általános Iskola 

3.b és 4.a osztályos tanulói és a Tiszacsegei Nyugdíjas Egyesület mutatkozott be 

előadásukkal, táncukkal. A jelmezes felvonulás egyre kedveltebb a gyerekek körében. Három 

kategóriában lehetett jelentkezni, de a 16 év feletti kategóriában nem volt jelentkező. Az 

elsőben 20 fő 7év alatti gyermek mutatkozott be.  8-16 éves kategóriában 21 fő jelentkező 

volt. A díjazottak mellett minden jelmezes emléklapot és csokoládét vihetett haza, így 

jutalmazva a bátorságukat és ösztönözve a következő alkalmon való részvételre. A nagy 

érdeklődésre való tekintettel át kell gondolni, milyen formában lehet zavartalanul 

megrendezni a gyerekeknek szóló program részt, és az azt követő mulatságot. Az előző évek 

tapasztalatából kiindulva kétkategóriás tombolasorsolást terveztünk és a támogatóink 

segítségével sikerült is ezt megvalósítani. Mivel a dolgozói létszám egy ilyen rendezvényen 

nem elegendő, így szívesen fogadjuk az önkéntes segítőket is. Volt munkatársainktól ilyenkor 

is nagy segítséget kapunk. A rendezvény batyus jellegéből adódóan bárki bármit hozhatott 

magával, de büfét is biztosítottunk, hogy ott vásárolják meg a kívánt innivalót az est és 

éjszaka folyamán. Sajnos beigazolódott, hogy a rendezvényeinken szükség van biztonsági 

emberekre, mert ez az alkalom sem telt el rendbontás nélkül. A jelenlévő vendégek 

zavartalanul mulathattak, mert a tapasztalt biztonsági személyzet intézkedett a rendbontóval 

szemben, a rendőrség bevonásával. A jól sikerült rendezvény után, mindent elpakolunk rendet 

hagyva magunk után. Február 20-án elkészítettük az Artisjus jelentést és aláírásra át vittük 

polgármester úrhoz, majd a hivatal postázta. Elkezdtük a Nőnapi program részletes 

kidolgozását, polgármester úr igényei szerint. A megszokottól eltérő módon csak egy előadó 

fellépésével tartottuk meg a nőnapot. Az előadó Bereczki Zoltán szerződését még január 

hónapban megkötöttük. A Nőnapi plakát és meghívó terv is elkészült. Február 18-án a KSZR 

szolgáltatáson belül kaptunk 2 db számítógépet monitorral együtt. Ezek a gépek a 
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gépteremben elavult gépeket váltották, így már 5 db újabb gép áll rendelkezésre a gépterem 

használóknak.  A Megyei Könyvtár dolgozójától jelzését követően, leszedtük a polcról az 

előzőleg érkezett megyei könyveket (piros csíkos), és a kint lévő példányokat időben 

bekértük.  Február hónapban 2 alakalommal tartottunk könyvtár mozi vetítést. Március 3-4- 

én 2 egymást követő napon a szociológiai előadáson vehettek részt az előre névsorban leadott 

és regisztrált hölgyek. A szervezővel (vöröskereszt balmazújvárosi képviselőjével) Triznyáné 

Vadász Hedvig tartotta a kapcsolatot, ő hívta meg a jelenlévőket, ő foglalta le a könyvtár 

emeleti termét. Az előadáson 18 fő volt, és erre az alkalomra a könyvtár dolgozói igény 

szerint berendezték a termet. Március 4-én a könyvtár felnőtt olvasó részén tartotta a 

Nyugdíjas Egyesület a nőnapi összejövetelét, melyen 35-en vettek részt. A terveik szerint a 

Szolgáltató Csarnokban lett volna tartva, de az iskolások március 15-i előadásának próbája 

volt, így gyors átszervezés eredményeként volt szükség új helyszínre, melyet a dolgozók 

gyorsan be rendeztek részükre. A nőnapi plakátból 35 db, meghívóból közel 220 db lett 

nyomtatva és kihordva. A plakát már előzetesen felkerült az internetre, így elég széles körben 

tudtuk népszerűsíteni a rendezvényt.  Az iskolások és óvodások részére készítettünk 650 db 

szórólapot, és így minden gyermek hazavihette a nőnapi program ismertetőjét.  A rendezvényt 

megelőző napon berendeztük a termet és a színpadon lévő paravánokat is fel dísztettük az 

általunk készített virágdekorációval. Március 7-én a Református Egyház Baba- Mama kör 

könyvbemutató programján kolléganőnk előadást tartott a meséről és mesekönyvek 

gyűjteményét vitte el az érdeklődőknek. A Városi Nőnapot március 7-én tartottuk 16 órai 

kezdettel a Szolgáltató Csarnokban. A programra a nagytermet és egy üzlethelyiséget is 

berendeztünk, igény szerint. A rendezvénynaptárban március 8- ra volt tervezve az esemény, 

de a polgármester úr által kiválasztott előadó 7-én tudta vállalni a fellépést. Utólag kiderült 

nagyon jó volt az időpontválasztás. Szombat délutánra eső programra megoldhatóbb volt a 

hölgyek számára a megjelenés, mint egy hétköznapi napon. A közeljövőben ezt a lehetőséget 

szem előtt kell tartani, és esetleg nem ragaszkodni az esemény naptári napján megtartott 

programhoz, mivel a cél, hogy minél szélesebb körből tudjanak eljutni rendezvényeinkre. A 

meghívott fellépő mellet az idén nem tudtunk bemutatkozási lehetőséget biztosítani az 

ilyenkor már hagyománnyá vált csoportoknak, előadóknak. A Tiszacsegei Hagyományőrző 

Néptánc Egyesület táncosainak, a Tiszacsegei Önkéntes Tűzoltó Dalárda tagjainak, a Városi 

Óvoda és Bölcsőde óvodásainak. Utólag be kell látnunk jó döntésnek bizonyult, hogy nem 

terveztük be a csoportok fellépését. Ennek az az oka, hogy a megjelentek létszáma így is több 

volt, mint 300 fő és többen be se fértek volna a terembe. Ha a fellépő csoportok létszámát is 

hozzáadjuk, abból nagy zűrzavar és sértődöttség alakult volna ki. A programról távozó 

minden hölgy egy-egy szál íriszt kapott az Önkormányzat férfi dolgozóitól. Március 12-én 

elkészítettük az Artisjus jelentést és aláírásra át vittük polgármester úrhoz, majd postázásra 

került a hivatalból. Az előzetes tervek szerint elkészült a március 15-i plakát és meghívó. 

Ezek kinyomtatásra kerültek. Plakát 35 db meghívó pedig 130 db került kihordásra. 

Telefonon felkerestük az előző évekhez hasonlóan a koszorúzók listáján lévő intézményeket, 

csoportokat, szervezeteket, magánszemélyeket pontosítva velük a koszorúzási szándékukat. 

Március 3-tól az idő javulása lehetővé tette a Zsellérház eredményes szellőztetését. 

Elindítottuk a páramentesítő készüléket is, a még hatékonyabb szárítás érdekében. Március 9-

én a Digitális Jólétprogram keretein belül bemutatásra kaptunk egy 3D-s nyomtatót. A 

megérkezés hetében 1 iskolás csoport tudta megnézni működés közben (március 13-án). A 

következő hetekre tervezett látogatást a koronavírus miatti korlátozás miatt már nem lehetett 
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megtartani. Sajnos a nyomtató csak korlátozott ideig állt a rendelkezésünkre. Az elmúlt 

évekhez hasonlóan, idén is méltóképpen emlékeztünk meg nemzetünk e jeles napjáról, de 

sajnos az eredeti terveket a vírushelyzetre kiadott rendelet megváltoztatta. A Fekete István 

Általános Iskola 7. évfolyamos tanulói színvonalas, alkalomhoz illő, zenés irodalmi műsorral 

készültek, de ezt a városi rendezvényen már nem mutathatták be. A korlátozó intézkedéseket 

szem előtt tartva (max. 100 fő zárt térben), az iskola vezetése úgy döntött, hogy 12- 13-án 

nyilvános előadást tart az iskolások részére, mellyen a lakosság is részt vehetett. Így 

biztosítva, hogy a szülők és az érdeklődő lakosság is megnézhesse az előadást. A városi 

megemlékezés március 15-én 10.00 órától a Református Templomban tartott istentisztelettel 

kezdődött, melyen Dénes Ágota lelkészasszony hirdette igéjét. Az istentisztelet befejezését 

követően a templomkertben a Pethő Bálint sírjánál helyeztek el koszorúkat a megemlékezők, 

majd átsétáltak a Március 15-i Parkba. Ünnepi beszédet Fekete Gergő polgármestertől 

hallhattuk. A koszorúzás ideje alatt a Tiszacsegei Önkéntes Tűzoltó Dalárda hazafias 

dalcsokrot énekelt. Elkezdődött a költészet napjára való készülés, de a Magyar Közlöny 2020. 

évi 45. számában megjelent 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelete felülírta és újra kellett 

gondolni a rendezvénynaptárban szereplő első féléves rendezvényeket. Mivel az intézmények 

sem fogadhattak látogatókat, ezért olyan feladatokra összpontosítottunk, melyek ez idáig nem 

volt, vagy csak részben volt alkalmunk megvalósítani. Mindenre kiterjedő fertőtlenítést 

végeztünk az intézményekben, rendszereztük a raktárban lévő kellékeket. Nagyon sok 

maszkra volt szükség számos helyen, ezért mi is átálltunk a maszk varrásra. Nagyobb 

mennyiségű maszkot készítettünk a Tiszacsegei Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak, 

melyet ők osztottak ki. Egy felhívásra 40 db maszkot küldünk a Hortobágyi Madárkórházba. 

Ezen felül a Csegei Nyugdíjas Egyesület minden tagjának készítettük, de igény szerint 

bárkinek adtunk. A Református Egyház minden dolgozója is hordhatta az általunk készített 

maszkokat. Március hónapban végig folyamatosan készítettük, közben terveztük, hogy egy – 

egy tervezett programot milyen módon tudunk megvalósítani online formában. Ezen 

időszakban a NMI kérdőíveket küldött, hogy az intézmények hogy vészelik át, mit csinálnak a 

vírushelyzet alatt. A Csege Napok programok kidolgozása ennek ellenére folyamatosan 

zajlott, mivel bízni lehetett a megvalósításban. Több napi munka után összeállt a lehetséges 

program, ami költségvetésileg is begépelésre került, és véglegesítve lett. A 

rendezvénynaptárba április 02- ra volt tervezve a Húsvétváró kézműves foglalkozás a 

Szolgálattó Csarnokba. Erre a programra is számtalan ötlettel készültünk, mivel dolgozóink is 

állandó aktív résztvevői a foglalkozást szervező „Tiszacsege Ifjúságáért” Alapítvány által 

koordinált programnak. A tiltó rendeletek miatt sajnos ez, a hagyománnyá vált program is 

elmaradt. Április hónapban is folytattuk a maszkok varrását. A Költészet Napját a 

körülményekre való tekintettel az ünnepség helyett egy videóban, szerkesztett fényképes 

összeállítást tettünk közzé, április 11-én a Költészet Napja alkalmából, mely az alábbi linken 

megtekinthető. 

https://www.youtube.com/watch?v=QPCX7ps8jSw&fbclid=IwAR0JQWljwXYp9C_OzQya9

IwgR7H5-hfas1UkfpXs9_QzxSAM9H128N_bHpk  

„A Magyar Költészet Napja Tiszacsegén” címmel készült fényképes összeállításban a korábbi 

ünnepségeinkről látható képes összefoglaló, a teljesség igénye nélkül. Az idén így tettük 

tiszteletünket a magyar költészet előtt. A rendezvénynaptár tervezete szerint kiállítást 

terveztünk, mely két hétig megtekinthető lett volna a könyvtárban. Mivel a korlátozások 

érintették a könyvtár látogathatóságát is, ezért nem a kiállítást készítettük el, hanem a fenn 

https://www.youtube.com/watch?v=QPCX7ps8jSw&fbclid=IwAR0JQWljwXYp9C_OzQya9IwgR7H5-hfas1UkfpXs9_QzxSAM9H128N_bHpk
https://www.youtube.com/watch?v=QPCX7ps8jSw&fbclid=IwAR0JQWljwXYp9C_OzQya9IwgR7H5-hfas1UkfpXs9_QzxSAM9H128N_bHpk
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említett videót. Nagy segítségünkre voltak egykori kollegáink. Fekete Tibor szavalatával, 

amely a képes összeállítás alatt hallható. Szemán János a videó összeállításával, ötletünk 

megvalósításával. Április 17-én érkezett volna a könyvtárba Bosnyák Viktória, aki a KSZR 

jóvoltából tartott volna előadást nálunk. Sajnos a vírushelyzet miatti korlátozások végett nem 

tudott eljönni hozzánk. Április második felében a Tüzelős-ólnál, és a Zsellérháznál teljes körű 

nagytakarítását végeztük, beleértve a kézműves házat és az udvarokat. Március –április 

hónapban készítették el a közfoglalkoztatottak a kerítést a Zsellérház és a Tüzelős-ól körül. 

Április 23-án kezdünk el festeni a kézműves házban. Lefestettük az összes nyílászárót és 

ajtókat. Nagyon sokról teljesen le kellett szedni a régi festéket. Az udvaron lévő kiülőket és a 

kocsiszínt is átfestettük. Ez a munkafolyamat 1 hónapot vett igénybe. Közben a könyvtárban 

felállítottunk egy májusfát, teletűzdelve pozitív gondolatokkal. Az évek óta megrendezésre 

kerülő Majálisi Kerékpártúrát 2020. május 1-én nem hirdettük meg, ami immáron 8. 

alkalommal indult volna útjára. Az elmúlt évek tapasztalata alapján még a 

rendezvénynaptárba se terveztük be. Sajnos nagyon kicsi érdeklődés követte ezt a 

programunkat. „Együtt a csegei civilekkel” családi sportnapot tartott volna a „Tiszacsege 

Ifjúságáért” Alapítvány, és a Tiszacsegei Roma Nemzetiségi Önkormányzat is tervezett 

programot május 1-re a Városi Sportpályánál. A nyár folyamán több alkalommal kértünk 

benzines fűnyírót, és magunk vágtuk le a füvet, és tartottuk rendben az udvarokat. 

Rendszeresen kijárunk dr. Papp József sírjához és karban tartjuk. Május elején elkezdtük 

készíteni a Magyar Faluprogram pályázatát. A könyvtár épületének felújítására készítettünk 

pályázatot 30 millió Ft értékben. A mérnöki felmérést május 16-án végezte egy férfi, akit 

Józsa Erika kísért. A pályázat további folyamatait Lajter Zoltán végezte. A szükséges 

segítséget, amiben tudtuk megadtuk neki. Kivitelezőként Kovács János építési vállalkozó és 

Remenyik Imre villamossági vállalkozó adott árajánlatot a végezendő munkákra. Május 17-én 

egy ingyenes Talamba ütős Együttes hangszer koncertje lett egyeztetve, de ebben az 

időszakban nem lehetett megtartani. A együttes koncertje augusztusban lett megtartva. Május 

21-én Farkas Jánosné kérésére a néhai Szabóné Ida néni Kossuth utcai házánál lévő 

számunkra értéket jelentő tárgyakat összekészítettük, és másnap elszállításra került a Tüzelős- 

ólhoz. Május 26-án mentünk ki a Csegei Körkép árusító helyeihez és hoztuk be 2019 év 

utolsó számát. Ekkor még nem lehetett tudni, hogy lesz e még következő szám az újságból. 

Gyermeknap alkalmából a Roma Nemzetiségi Önkormányzat rajzpályázatot hirdetett, 

melyben segítségükre voltunk igény szerint (emléklap készítés, rajzok paravánon való 

elhelyezése). A május utolsó vasárnapján, 31-én került volna megrendezésre a Városi 

Gyermeknap, amit még mindig nem lehetett megtartani. A gyermeknapi program már 

szervezés alatt volt és egy teljesen új elemmel bővült volna, a megszokottól eltérő helyszínen. 

Reméljük, a közeljövőben el tudjuk hozni ezeket a programelemeket a rendezvényeinkre. A 

Dr. Papp József Városi Könyvtár dolgozói a költészet napi videóhoz hasonlóan egy videó 

összeállítás készítése mellett döntöttek, így megemlékezve a gyermeknapról. Az elmúlt öt év 

gyermeknapjainak programjaiból szemezgettünk. Az alábbi linken megtekinthető a videó: 

https://www.youtube.com/watch?v=taU1cT3IdSo&feature=share&fbclid=IwAR0RK1Rdkqu

PXsESkaa08Jabl6krrp2yIC5C0XiZiKpXTThS3y3PWzHWYXA 

A képes visszatekintés mellett, egy kis kézműves foglalkozásra is hívtuk a gyerekeket. 

Felajánlottuk, hogy a megosztott videó alá kommentbe feltölthetik a saját maguk elkészített 

polipot. A cél az volt, hogy a gyerekek és általuk a családok kicsit kikapcsolódjanak, 

https://www.youtube.com/watch?v=taU1cT3IdSo&feature=share&fbclid=IwAR0RK1RdkquPXsESkaa08Jabl6krrp2yIC5C0XiZiKpXTThS3y3PWzHWYXA
https://www.youtube.com/watch?v=taU1cT3IdSo&feature=share&fbclid=IwAR0RK1RdkquPXsESkaa08Jabl6krrp2yIC5C0XiZiKpXTThS3y3PWzHWYXA
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kiszakadjanak a mindennapi tevékenységükből. Az alábbi linken megtekinthető zokni polip 

készítése „Így készíts polip bábot zokniból!” című videóban. 

https://www.youtube.com/watch?v=PjDNp4Mj0e0&feature=share&fbclid=IwAR3rTVBxPOs

0Hl1tNFSIaIAN6J1d57rATaiSGrx2A27uwDK8-qzaXn40Jf8 

Sajnos nem érkezett fotó a videó alapján elkészített zokni polipokról. Külön köszönet a két 

videó összeállításáért Szemán János volt kollegánknak. Június 5-én Csegei Körkép 

szerkesztőségi ülés volt tartva a meghívottakkal a könyvtárban. Itt döntés született, hogy lesz 

folytatva az újság szerkesztése. Június 10-én volt megtartva a polgármesteri hivatal 

tanácskozó termében a Helyi Esélyegyenlőség program fóruma, melyre Bolacsek Rita 

meghívást kapott és jelen volt. Június 11-én került sor a Fő út 42 szám alatti orvosi rendelő 

átadására szerény körülmények között, melyet polgármester úr igénye szerint folytattunk le. A 

Természetvédelmi és Horgász Egyesület rajz és fotópályázatának eredmény hirdetésére került 

sor a Szolgáltató Csarnokban június 14-én. A zára tartás ideje alatt a könyvek is egyesével át 

lettek ellenőrizve és szükség esetén javítva. Minden le lett portalanítva. Június 15-től 

ismételten fogadhattunk látogatókat az intézményekbe. Június 19-én tartotta negyedéves 

névnapi összejövetelét a Csegei Nyugdíjas Egyesület, melyen munkatársaink is részt vettek. 

Minden alkalommal felkérnek minket, hogy szükség szerint segítséget nyújtsunk. Megkeresett 

minket Vantal Boglárka jóga oktató, hogy szeretne gyermekjógát tartani, és ebben kérte 

segítségünket. A sportpálya szabadidős részére terveztük a tevékenységet június 20-ra 15 órai 

kezdettel. Sajnos az időjárás nem igazán kedvezett a kikapcsolódásnak, de végül is a fedett 

részen meg lehetett tartani, mert volt érdeklődő. A következő héten, pénteki napon ugyancsak 

a sportpályánál tartotta a foglalkozást, de az időjárás ismételten nagyon esős volt. Minden 

alkalommal volt dolgozói részvétel. A továbbiakban már a Szolgáltató Csarnokba tervezte és 

hirdette Boglárka a foglalkozást. Június 22-től naponta érkeztek az iskolából gyerek 

pedagógussal, akiknek szülei felügyeletet kértek az iskolától. Volt, hogy délelőtt foglalkozást 

tartottunk nekik, vagy könyvtár mozit néztek, ebéd után pedig a géptermet használták. 

Előtérbe került a Millenniumi emlékpark, mert megoldást igényelt az állapota. A 2000 évi 

Csegei újságból elő lett keresve a keletkezésének története. Ekkor el lett indítva a park 

felszámolása, a helyszín kitakarítása. A folyamat elkezdése viszont még váratott magára 

augusztusig. Az iskolában tartózkodó Erzsébet táboros gyerekek június 30-án és július 2-án is 

a Tüzelős- ólnál töltötték a napot. Alkalmanként más- más osztály. Július 7-én dolgozóink 

leszedték a Horgász Egyesület által kiállított fotó- illetve rajzkiállítást, és visszajuttatta az 

egyesület elnökének. Július 14-én érkezett a Csegei Körkép 2000 db példányban a 

Polgármesteri hivatalba. A terv az volt, hogy minden háztartásba fognak eljuttatni. Sajnos a 

tapasztalat azt mutatta, hogy ez nem valósult meg. A kiválasztott közfoglalkoztatottak által ez 

nem lett megoldva, valami oknál fogva. Elég sok panasz érkezett hozzánk, de ennek a 

példánynak a kiosztásához a könyvtár dolgozóinak semmi köze nem volt. Július 16-án 25 fős 

kerékpáros csoport érkezett a Zsellérházhoz, majd kolléganőnk kíséretében átmentek 

megtekinteni a Tüzelős-ólat is. Július 19-én vette kezdetét az „Tiszacsege Ifjúságért” 

Alapítvány szervezésében az Unoka-Nagyik tábora elnevezésű 1 hetes program. A megnyitón 

már jelen voltak a könyvtárba kért diákmunkások is. A dolgozók már rutinosan álltak a 

feladatokhoz, mert a tábornak állandó helyszínéül szolgál a Tüzelős-ól. Ebben az időszakban 

a diákmunkások is ott tartózkodtak, és amiben tudtak segítettek. Az egy hétig tartó tábor alatt 

a dolgozók is segítették a szervezők munkáját. Július és augusztus hónapban több alkalommal 

az iskolában felügyeletet igénylő gyerekek töltöttek el délelőttöket és délutánokat. A könyvtár 

https://www.youtube.com/watch?v=PjDNp4Mj0e0&feature=share&fbclid=IwAR3rTVBxPOs0Hl1tNFSIaIAN6J1d57rATaiSGrx2A27uwDK8-qzaXn40Jf8
https://www.youtube.com/watch?v=PjDNp4Mj0e0&feature=share&fbclid=IwAR3rTVBxPOs0Hl1tNFSIaIAN6J1d57rATaiSGrx2A27uwDK8-qzaXn40Jf8
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dolgozói és a nálunk diákmunkát vállaló tanulókkal együtt, július 28-tól kezdődően, hetente, 

kedd délután kézműves foglakozásra várták az érdeklődőket a könyvtár ifjúsági részlegén. 

Minden alkalomra más és más ötletes dolgot készíthettek el a hozzánk ellátogató gyerekek. A 

diákmunkások más-más helyre voltak beosztva. Ketten a Zsellérház napi szellőztetését 

végezték. Ketten a könyvtárban az általunk kivágott és felragasztott Napló újság cikkeit 

digitalizálták és táblázatban is elkészítették az átláthatóság miatt. Amikor ezzel végeztek, a 

papír alapú régi fotókat is gépre tették, így már azok is elérhetőek a számítógépen. A 

későbbiekben majd találunk rá felületet ahol a nagyközönség és az érdeklődők számára is 

elérhetők lesznek ezek az anyagok. Három diák a Tüzelős-ólnál tartott rendet. E mellett a 

Sport pályánál lévő parkot is ők takarították ki és szabaddá tették a hozzáférést az 

oszlopokhoz, hogy ki lehessen őket emelni. Augusztus 3-án elkezdtük az Emlékparkban lévő 

címer letakarítását és átfestését. Augusztus 5-én a Zsellérháznál a Déri Múzeum munkatársa 

tartotta évenkénti ellenőrzését. XXVIII. Csege Nap /Tiszacsege 20/20 augusztus 8-án lett 

volna megtartva. A folytatásban olvasható, hogyan alakult ez a program. Az ez évi 

városnapnak a tervezése és szervezése már 2019 decemberében el lett kezdve. Egy komplett 

program összeállítása után többszörösen változtatni kellett, mivel a meghívni kívánt 

előadókból már ekkor többen foglaltak voltak a tervezett napra. A pénzügyi osztállyal 

pontosítottunk a pénzügyi kiadások tekintetében. Ezután a szerződések megkötésére került 

sor. Ebben az időben még csak sejteni sem lehetett, hogy valami oknál fogva nem lehet a 

tervezett napon, augusztus 8-án megtartani a rendezvényt. A 41/2020. (III. 11.) Korm. 

rendelete viszont március 11-én kimondta, „- zárt helyen 100 főnél több személy, nem zárt 

helyen pedig 500 főnél több személy részvételével rendezvény tartása tilos, azzal, hogy e  

korlátozás érvényesítése a  rendező, valamint a  helyiség üzemeltetőjének a felelőssége” 

Ekkor még bizakodtunk, hogy feloldásra kerülnek a rendeletbe foglaltak. Sajnos a 2020. 

június 18-án hozott rendeletben megjelent, hogy augusztus 15-ig nem lehet szabadtéren sem 

500 fő feletti rendezvényt szervezni. Ekkor újra át kellett gondolni, hogy teljesen töröljük a 

rendezvényt, vagy helyezzük el egy másik időpontra. Bízva abban, hogy engednek a 

szigorításokon, újra lett szervezve az egész napos program augusztus 22-re. Az újra 

szervezést, már kevesebb összegből terveztünk, látva az Önkormányzat anyagi helyzetét. Az 

eredetileg felkért előadók nagy részben tudták volna vállalni új időpontban is a fellépésüket. 

Július 30-án a rendelet az előző időpontot meghosszabbította, ekkor már nem lehetett mást 

csinálni, csak végleg elvetni a lehetőségét a rendezvény megtartásáról. A rendezvény azért is 

kapta a Tiszacsege 20/20 nevet, mert a tervekben az volt, hogy a városnap keretein belül 

ünnepeljük meg a várossá válás 20. évfordulóját. Sajnos így a megemlékezés is elmarad. A 

Milleneumi emlékpartból augusztus 11-én sikerült elszállítatni a kiemelt oszlopokat a 

Tüzelős- ól udvarára. Így az ott lévő diákok letakarították, lenolajjal 2 sorral átkenték, majd le 

is festették. Sajnos az oszlopok azóta is azon a helyen maradtak, nem lett új hely kijelölve 

nekik. Augusztus 13-án került sor a KSZR által biztosított előadó bemutatkozására. A tervek 

szerint Bosnyák Viktória érkezett volna április 17-én, de mint már írtam a korlátozó rendelet 

miatt ezt nem jöhetett létre. Augusztus 13-án Kocsel Réka egyetemi hallgató Természettár 

előadását láthatták és hallhatták az óvodások a könyvtár ifjúsági részlegén. Augusztus 14- én 

tartotta negyedéves névnapi összejövetelét a Csegei Nyugdíjas Egyesület, melyen 

munkatársaink is részt vettek. Minden alkalommal felkérnek minket, hogy szükség szerint 

segítséget nyújtsunk az eseményük lebonyolításában. 2020. augusztus 19- én 17 órai kezdettel 

a Szolgáltató Csarnokban láthattuk a Nemzeti Színház „Pustol a hó, avagy könnyű neked 
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Szarvas Józsi” című előadást. 2019 júniusában készült egy befogadó nyilatkozat, melyben az 

akkori polgármester úr nyilatkozik, hogy lehetőséget biztosít a bemutatóra. Az ingyenesen 

megtekinthető előadást a tervek szerint 2020. május 31-ig kellett volna megvalósítani. A 

vírushelyzet okozta korlátozások miatt folyamatos kapcsolattartás volt a Nemzeti Színházzal a 

lehetséges időpontokról. Erre az alaklomra kaptunk egy sablon plakátot, melyet az itteni 

előadást tartalmazó tájékoztatóval kiegészítettük. Majd az interneten is hirdettük, de papír 

formában is helyeztünk el meghívókat. Hiába az ingyenesség és a színvonalas előadás, sajnos 

mindösszesen csak kb. 30-an tekintették meg. Az Önkormányzatnak ez nem került költségbe, 

mert a Nemzeti Színház egy EMMI pályázatból tudta megvalósítani. Augusztus 25- én 

telefonos bejelentkezést követően látogatók érkeztek a Zsellérházhoz és a Tüzelős- ólhoz. 

2020. augusztus 26-án a Hajdú- Bihar Megye és Debreceni Nyugdíjas Szervezeteinek 

Szövetsége immár harmadik alkalommal városunkban rendezte a Megyei Nyugdíjas Senior 

napot. A Tisza- part adott helyet a rendezvénynek. A Csegei Nyugdíjas Egyesület aktív tagjai 

közreműködésével lett megtervezve a helyszín elrendezése, és szorosan közreműködtek a 

program levezetésében. A könyvtár dolgozói teljes létszámmal vettek részt az eseményen 

reggel 8 órától. Kolleganőnk végezte felkérésre a konferálást. Volt, aki az elkészült ételek 

értékelésében vett részt, de e regisztrációnál is ott voltunk. Az előre felállított sátrak 

berendezését kollegánk irányította, gyors átrendezésére volt szükség a vendégek érkezését 

követően. Még további asztalokat és padokat kellett hozatni, mert nem mindenki volt előre 

regisztrálva, többen érkeztek a vártnál. Körül- belül 300-350 fő vett részt a szabadtéren 

rendezett félnaposra tervezett programon. 10.00 órakor vette kezdetét a program a 

köszöntőkkel. A bemutatkozások folyamatosak voltak köszöntő után, melyen 12 település 

fellépést tekinthettek meg a résztvevők. A megnyitóval egy időben a főzőverseny is 

elkezdődött, melyen a megyéből érkező egyesületek, csoportok főzhettek. Az ételeknek 

időhöz kötötten el kellett készülni, melyek a zsűri által lettek értékelve. Ezt követően 

csoportos sportvetélkedőre került sor. A program 17-ig tartott. Augusztus 27-én a 

Gyermekjóléti Szolgálat tartott egész napos Vakáció záró programot a Tüzelős- ól udvarán. 

Dolgozóink igény szerint segítették az ott lévőket. Más könyvtárakhoz hasonlóan, ki 

helyezésre kerültek augusztus 27-én a könyvtár előterében a már törölt, de még mások 

számára használható könyvek. Így aki talál kedvére valót, ingyen elviheti. 2020 februárjában 

vette fel a kapcsolatot velünk a Gödöllői Művészetek Háza igazgatósága. Egy pályázat 

keretein belül ingyenes koncert lehetőséget ajánlottak. A tervezett időpont május 18-a volt. 

Amelyre már le is volt beszélve iskolai osztályokkal, hogy részt vesznek az előadáson. A 

vírushelyzet korlátozása miatt, viszont ezt az időpontot is el kellett halasztani. Elég nehéz volt 

a későbbiekben az időpont egyeztetés, mert itt már több szempontból is igazodni kellett 

mindenkihez. A végső időpont a Talamba ütő együttes koncertjére augusztus 30-a lett, 15.30 

órai kezdéssel. A programot interneten és papír formájában plakátolva is hirdettük. Azt 

gondoltuk, hogy ez a vasárnap délutáni program több érdeklődőt fog vonzani. Sajnos csekély 

érdeklődés kísérte a programot. Nagyon színvonalas műsort láthatott hallhatott, aki 

ellátogatott a Szolgáltató Csarnokba. Mi sem bizonyítja jobban, hogy a Talamba ütő együttes 

milyen magas színvonalú előadást nyújt, mint az, hogy egy New Yorki versenyen ezüst 

különdíjat nyertek. Az Önkormányzatnak ez költségébe nem került, mert a Művészetek Háza 

Gödöllő pályázatból valósította meg. Cserébe csak egy köszönő levelet kértek, melyet a 

pályázati elszámoláshoz csatoltak. Szeptember 2-án a „Család és Karrierpont” tiszacsegei 

kirendeltségének programja volt a Szolgáltató Csarnokban. Az előadás témája, „A daganatos 



1. számú melléklet a 14/2021. (III.04.) PM. számú határozathoz 

megbetegedések” volt. A szervezet helyi képviselője, Farkas Jánosné kérésére dolgozóink 

szükség szerinti segítséget nyújtottak. A vírushelyzet bizonytalan alakulása ellenére 

szerveztük a szüreti programot. Előre terveztük a díszletet és készítettük el a szerint. 

Meghívókat és plakátokat készítettünk, és az interneten is hirdettük a rendezvényt. Egy 

pályázat is beadásra került a programra. Megterveztük, hogy mi fog főni és lebeszéltük az 

óvodával, és igény szerint megvásároltuk az alapanyagokat. Szeptember 18-án Csegei Körkép 

szerkesztőségi ülés volt tartva a könyvtár ifjúsági részlegén. A rendezvényt megelőző napon 

már a sátrakat a terveink szerint felállították, az újonnan kialakított rendezvénytéren. A 

díszítések nagy részét megcsináltuk, és a rendezvény napján már csak pontosítottunk azokat. 

A Szüreti felvonulás és bál III. Hagyományőrző Népzenei és Néptánc Találkozó 2020. 

szeptember 19-én immáron VIII. alkalommal rendeztük meg a szüreti rendezvényünket. Az 

előre megtervezett és elkészített bábok, a dekorációk megkapták terv szerinti helyüket a 

rendezvénytéren. A díszlet nagy sikert aratott a részvevők körében, többen 

fényképezkedhettek is a díszletként szolgáló helyszíneken. Sajnos, részben a korlátozó 

rendeletek miatt a felvonulás elmaradt, melyet sokan hiányoltak. Mivel ezt a programelemet 

ki kellett venni a napi programból, ezért a teljesség igénye nélkül képes összeállítást 

készítettünk az elmúlt évekből. Aki nagyon hiányolta a felvonulásunkat, a jövőben reméljük 

aktív részese lesz programunknak. Az alábbi linken megtekinthető „Szüreti felvonulás 

Tiszacsegén - képes összeállítás” címmel. 

https://www.youtube.com/watch?v=6Vh8qfGO-

yg&feature=share&fbclid=IwAR1McBgkZsY6cDVou2hOuS7b-

wxffVuPwXAwjXLRS21PoXvKojqzkqL9BmA 

A szüreti rendezvényre külön meghívólevelet küldünk csoportoknak, iskolának, óvodának, 

munkahelyeknek, gazdáknak, egyesületeknek és a névlistán szereplő magánszemélyeknek is.  

„Szeretettel meghívjuk rendezvényünkre és várjuk Önt, családtagjait illetve barátait is. Ha 

bármilyen járműve van, legyen az sok kerekű, négykerekű, kétkerekű akkor szívesen látjuk a 

felvonulók között. A járműveket saját elképzelés szerint is fel lehet öltöztetni. Ha gyalogszerrel 

érkeznek azt is megköszönjük. Amennyiben rendelkeznek egységes öltözékkel, a felvonulás 

színesítéseként örülnénk, ha azt viselnék.” 

A felvonulás állandó résztvevői a Tiszacsegei Hagyományőrző Néptánc Egyesület és a Fekete 

István Általános Iskola és Bóbita Óvoda Mazsorett Csoportja, akik a szülőkkel együtt a 

gyalogos menet nagy részét szokták biztosítani. A Tiszacsegei Önkéntes Tűzoltó Dalárda 

tagjai, a Városi Óvoda óvodásai és szüleik és a Csegei Nyugdíjas Egyesület néhány tagja 

szokott hozzánk csatlakozni, nekik mindenképpen valamilyen járművön biztosítunk ülő 

helyet. A tavalyi évben egy kamion is csatlakozott a menethez (meghívás hatására 

egyedüliként), amivel a színpadi bemutatkozásra érkező vendég csoportok is utaztak, és jó 

hangulatot kölcsönöztek az egész felvonulásnak.  A Patás Pajtás Hagyományőrző Egyesület 

tagjai és barátai lóháton és puszta kocsival vezették a felvonulók sorát. A felvonuló autók, 

traktorok az Önkormányzat és a Kommunális Szolgáltató Szervezet járműparkjából valók. Ezt 

a tájékoztatást, azért tartom fontosnak leírni, hogy lehessen látni, hogy kik alkotják, és milyen 

módon valósulhat meg a felvonulás. Ebben az évben sajnos sorra mondták vissza a kulcs 

fontosságú csoportok a részvételt, és az előző ismertetőből kiderül, ha ők kiesnek nincs 

értelme megtartani a felvonulást. Ennek tudatában kellett átszervezni a szüreti 

rendezvényünket. A Hagyományőrző Népzenei és Néptánc találkozó első alkalommal a Csege 

Napok keretein belül zajlott, most II. éve a szüreti rendezvényünk programeleme, amit a 

https://www.youtube.com/watch?v=6Vh8qfGO-yg&feature=share&fbclid=IwAR1McBgkZsY6cDVou2hOuS7b-wxffVuPwXAwjXLRS21PoXvKojqzkqL9BmA
https://www.youtube.com/watch?v=6Vh8qfGO-yg&feature=share&fbclid=IwAR1McBgkZsY6cDVou2hOuS7b-wxffVuPwXAwjXLRS21PoXvKojqzkqL9BmA
https://www.youtube.com/watch?v=6Vh8qfGO-yg&feature=share&fbclid=IwAR1McBgkZsY6cDVou2hOuS7b-wxffVuPwXAwjXLRS21PoXvKojqzkqL9BmA
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továbbiakban is a szüreti rendezvényhez szeretnénk kapcsolni. A színpadi programon a helyi 

és környező települések csoportjai mutatkoztak be. A színpadi bemutatkozásokat 16 órai 

kezdettel Kocsis Sándor nyitotta meg. Majd a Tiszacsegei Önkéntes Tűzoltó Dalárda és a 

Tiszaszentimrei nyugdíjasok „Margaréta” Népdal és Hagyományőrző Körének dalcsokrait 

hallhattuk. A szomszéd település Egyek Néptánc Csoportja szilágysági táncot mutatott be. 

Őket követte a Tiszalöki Népzenei Együttes, akik citera kíséret mellett Hajdúsági népdalokat 

és két bordal csokrot énekeltek. Majd újra Tiszaszentimre következett, de most már a 

nyugdíjas egyesület őszi Napfény Néptánc csoportja. A színpadi bemutatkozásoknak egy 

újonnan kialakított rendezvénytér adott helyet. A Városi Sportpálya, ezen része a 

későbbiekben is ezt a szerepet töltené be rendezvények, programok megtartásánál. A 

felállított sátrakat és a fedett részt is az vírushelyzet óvintézkedéseiben meghatározott 

távolságtartással igyekeztünk berendezni. A csoportok külön- külön asztaloknál foglalhatták 

el helyüket, amit létszámtól függően kijelöltünk számukra. Több ponton helyeztünk el 

kézfertőtlenítőket. Az óvoda konyháján készült a kínálásra szánt pogácsa, melyet a 

vendégeknek az asztaloknál is kínáltuk. Ezek mellett még kínáltunk szőlőt, innivalóként pedig 

bort és mustot. A víz alapellátás volt az asztalokon. A színpadi műsorok után következett a 

vacsora, amit szintén az óvoda konyháján készítettek 200 főre. A csoportoknak a dolgozók 

vitték ki az asztalokhoz, a folyamatosabb osztás érdekében. Természetes a tálalást és a 

kiszolgálást kesztyűben és maszkban végeztük. Mivel a létszámunk ilyen rendezvényeken 

kevésnek bizonyul (még az önkéntes segítők mellett is), a vendégeket megkértük, hogy 

maguk menjenek a tálaló asztalhoz, és ott megkapják a tányér gulyáslevest és a kenyeret. A 

vacsora közben már a zenekar elkezdett játszani, majd a jelenlévők kedvükre mulathattak 

hajnal 2.00 óráig. Már a farsangi rendezvénynél is említést kapott, hogy az ilyen típusú 

rendezvényeken elengedhetetlen a biztonsági szolgálat jelenléte. 3 fő hivatásos biztonsági 

személyzetet ajánlott fel a ProKálló Sec. Kft, teljesen bérmentve, ezzel is hozzájárulva a 

rendezvényünkhöz. Igaz még így is volt egy kis szócsata a biztonsági személyzettel, mert nem 

egyszerű már ilyenkor zárás után hazaküldeni az éppen még nagyon maradni akaró 

vendégeket. A Közművelődés Kollégiuma pályázatot hirdetett a közművelődés és közösségi 

művelődés 2020. évi szakmai tevékenységének támogatására. A szüreti rendezvényre 

beadásra került egy pályázat, de sajnos nem nyert. Szeptember 21-én 2 iskolás osztály 

látogatott el külön- külön a Tüzelős- ólhoz. Szeptember 24-én egész napos csapatépítő tréning 

volt a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársainak a Tüzelős- ól udvarán. A 

bográcsos étel mellett a kemencében is sütöttek. Szeptember 29-n a „Család és Karrierpont” 

tiszacsegei kirendeltségének szervezésében szemészeti előadás volt a Szolgáltató Csarnokban. 

A szervezet helyi képviselője, Farkas Jánosné kérésére ez alaklommal is dolgozóink szükség 

szerinti segítséget nyújtottak. Megkeresés és árajánlat érkezett Antal Ferenc nádtető 

készítőtől. A pénzüggyel egyeztetve és polgármester úr hozzájárulása után október 6-án 

elkezdték a Zsellérház és a Tüzelős-ól nádtetejének felújítását, a szerződésben foglaltak 

szerint. A következő rendezvényünk megtartása az utolsó pillanatig bizonytalan volt. A 

szervezést és az előadó lefoglalását megtettük, de mindig hivatkoztunk, hogy csak abban az 

esetben tatjuk csak meg, ha a kormány másképpen nem rendelkezik. Korlátozó intézkedéseket 

hozott, de nem tiltotta meg a rendezvények tartását. Ezért a Városi Idősek Napja a 

rendezvénynaptárban betervezett időpontban 2020. október 09-én 15.00 órai kezdettel került 

megrendezésre, melynek a Szolgáltató Csarnok adott helyet. Az ünnepi műsorban a 

polgármesteri köszöntő után Fekete Tibor egy verssel köszöntötte az ünnepelteket, majd a 
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Tiszacsegei Önkéntes Tűzoltó Dalárda dalcsokrát hallhattuk, közben Imrich Petrik velük 

énekelt és gitárján kísérte a társait. A helyi fellépők sorát a Csegei Nyugdíjas Egyesület két 

tagjának, Szemán Jánosnénak és Székely Magdolnának „Buszmegállós” jelenetén derülhettek 

a vendégek. A jelenlévő vendégek láthatóan jól érezték magukat, annak ellenére, hogy az 

előírásoknak megfelelően maszk viselése volt ajánlott. A plakáton feltüntettük, hogy 

mindenki hozzon magával maszkot. Ha viszont valaki valami oknál fogva elfelejtette, annak 

mi adtunk. Az épületbe lépés csak a kézfertőtlenítés után történhetett meg. A helyi fellépőket 

követte meghívott vendégünk, aki 60 perces szerződésben leírt műsoridő helyett, több mint 90 

perces műsorral lepte meg a vendégeket, az idősek körében közkedvelt előadó Tarnai Kiss 

László. A vendégfellépőt követően, mindenkit vendégül láttunk egy tányér tarhonyás hússal 

és egy csoki torta szelettel. Az különböző inni valók és a pogácsa már érkezéskor várta a 

kikapcsolódni érkező vendégeket a lakosság köréből. A terem ünnepi díszbe öltöztetése 

mellett, fontos volt a berendezés elhelyezése az előírásoknak megfelelően. A csoportok 

létszámnak megfelelő székei a szokásos módon egymás mellett voltak elhelyezve, viszont a 

többi szék egymástól távolabbra elhelyezve. Így a kisebb körben érkezők is és az egyedül 

érkezők is a minimális távolságtartást be tudták tartani. Október 13-án érkezett meg a Csegei 

Körkép 2020/II. száma 300 db példányszámmal. Ezt a dolgozók a szokásos árusító helyekre 

kivitték Az október 17-re tervezett Roma Hagyományőrző Napra igény szerint segítséget 

nyújtottunk a Tiszacsegei Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak. 

Az ünnepi megemlékezés megtartását elég nehéz volt előre megtervezni több szempontból is. 

A koszorúzók listája alapján azonban már az előző héten kiküldtük a meghívókat a 

koszorúzásra. Folyamatos kapcsolattartás volt az érintettekkel, mert pontosan akkor még azt 

se lehetett tudni, hogy közös megemlékezés lesz, vagy mindenki egyénileg helyezi el a 

koszorúkat. Október 20-án az újonnan megválasztott polgármester úrral egyeztetve, az a 

döntés született, hogy a járványügyi helyzetre való tekintettel rövidített programmal, csak a 

koszorúzást megtartva emlékezünk meg 1956 hőseiről, mártírjairól. Ezután egy újabb 

levélben értesítettük az érintetteket. Október 23-án 10.00 órakor az újabb védekező 

intézkedések mellett (minden résztvevő maszkban) először az emlékparkban és azt követően a 

Dr. Tantos József emléktáblánál történt meg az Ünnepi megemlékezés. A koszorúzás ideje 

alatt, mind két helyszínen a Tiszacsegei Önkéntes Tűzoltó Dalárda énekelt hazafias 

dalcsokrot. Értesítést kaptunk, hogy a Turisztikai Ügynökség megbízásából reklámfilm 

forgatásra kerül sor a Tüzelős-ólnál és a Zsellérháznál. Látva a Zsellérház épületét, gyors 

tatarozási feladatok megoldására segítséget kértünk Laczka Jánosnétól. Október 26-27-én 

láthatóan elfogadható állapotba tették a dolgozók a Zsellérház és a Tüzelős-ól épületét és 

környezetét. Október 28-án 16 órára érkeztek a videó készítők a saját általuk hozott 

statisztákkal. Először a Tüzelős-ónál vették fel az általuk koordinált jeleneteket, és utána a 

Zsellérházban folytatódott a forgatás. Október 30-án volt az újonnan megválasztott Képviselő 

Testület alakuló ülése, melyen a dolgozók is részt vettek a Szolgáltató Csarnokban. November 

3-án lettek az intézményeknek, csoportoknak, szervezeteknek kikézbesítve a 

rendezvénynaptár előkészítéséhez szükséges anyagok elkészítésének felkérője. November 8-

án a virágok beszedésre kerülte a Tüzelős-ólnál, és a pincében lettek elhelyezve. November 

10-20-ig 3 kolléga volt táppénzen, influenza jellegű megbetegedéssel. November 11-től 

ismételten be kellet a látogatók előtt zárni a könyvtárat az újabb szigorítási rendeletekre 

hivatkozva. Elkezdtük a megjelent Csege Újságok digitalizálását, így az eddig megjelent 

újságok, már számítógépen is elérhetőek. Remélhetőleg a nyilvánosság számára is elérhető 
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felületre fel lehet majd tenni. Ez az anyag elkészítése, több heti munka volt. November 17-én 

volt kint Csobán Róbert polgármester úrral egyeztetni, megbeszélni a jelenlegi helyzetet. 

November 25-én online megbeszélés volt Lajter Zoltán és Angyal László között, melyen 

Bolacsek Rita is részt vett. Téma az új intézmény létrehozása volt. November 25-én érkezett 

meg a Csegei Körkép 2020/III. száma 300 db példányszámmal. Ezt a dolgozók a szokásos 

árusító helyekre kivitték és az előző szám maradványait visszahozták és az eladott példányok 

árát beszedték, mely a hivatal pénztárába be lett fizetve. November 26-án a Szolgáltató 

Csarnokban a felajánlott gömbökből füzéreket készítettünk és dobozokat csomagoltunk. Még 

másnap is készítettük a díszeket, de 10 órától a város karácsonyfáját is el kezdtük feldíszíteni. 

December 1-től a könyvtárban is elkezdődött a karácsonyi dekoráció felrakása. A szekrénybe 

lapuló emlékek közül a Város avató ünnepség képei is digitalizálva lettek, a fotóalbum pedig 

felkerült a Helytörténeti anyagokhoz. December 18-án érkezett meg a Csegei Körkép 

2020/IV. száma 300 db példányszámmal. Ezt a dolgozók a szokásos árusító helyekre, és két új 

árusító helyre kivitték és az előző szám maradványait visszahozták és az eladott példányok 

árát beszedték, mely a hivatal pénztárába be lett fizetve. 

Az éves összefoglaló csak nagyvonalakban mutatja be a munkánkat. Számos olyan 

tevékenységet végzünk év közben, ami folyamatos és ismétlődő. Egy- egy rendezvény 

előkészülete hosszadalmas és aprólékos, mely nincs igazán részletezve. A beszámoló végén  

1. táblázatba van foglalva a KSZR rendszer által biztosított cserés könyvek szállításának 

ideje, és a tartós állományt gyarapító könyvek érkezésének ideje.  

2. táblázatban a Könyvtár mozi vetítésének ideje és címe látható 

3. táblázatban összefoglalva láthatóak a rendezvények és egyéb programok, és azok 

helyszínei. 

 

1. KSZR által biztosított könyvek, dvd-k 
 

Dátum tartós könyv tartóshangos könyv  

01.28 76 db   

03.11 34 db   

05.05  21 db  

07.10 35 db   

07.14 60 db  Ártándról áthozott 

08.10 12 db   

09.22 48 db   

10.26 28 db   

11.16 26 db   

 csere könyv csere dvd  

01.24. 56 db 10 db  

02.24  10 db  

06.05 52 db 10 db  

07.14 13 db   

09.28 56 db   

 

 

 

2. Könyvtár mozi ebben az évben a veszélyhelyzet miatt csak korlátozottan 

működhetett. 
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Vetítési idő Film címe létszám 

Január 15. szerda Állami áruház 24 

Január 16. csütörtök A veréb is madár 9 

Február 22. szombat Zöld Péter 6 

Február 22. szombat Tréfás farkas 6 

Február 22. szombat Tancika Mancika 6 

Február 25. kedd A veréb is madár 7 

Június 24. szerda Ludas Matyi 11 

Július 20. hétfő Mesék Mátyás királyról- Kovács 

Mesék Mátyás királyról- Gömörben 

Mesék Mátyás királyról- szolgál 

32 

32 

32 

Augusztus 03. hétfő C.M. Cigányasszony meg a……. 

C.M. Káló a cigánygyerek 

8 

8 

Augusztus 18. kedd Mici néni két élete 10 

Szeptember 24 csütörtök A ménesgazda 11 

Szeptember 30. szerda Angi Vera 12 

Október 27. kedd Keménykalap krumpliorr I. 6 

Október 29. csütörtök Álmodozások kora 9 

 

 

3. 2020 évi rendezvények és egyéb programok, és azok helyszínei 
 

Dátum Megnevezés Szervező Létszám Helyszín 

 
01. 05-től 

Próba 
15 alkalom 

T. H. N.Egyesület 15x22 fő 
 
 

Szolgáltató 
csarnok 

 
01.15. 

Munkahelyi toborzás Miskolc Bosch 3 fő 
 
 

Szolgáltató 
csarnok 

 
01.22. 

Kultúra napja Könyvtár dolgozói 55 fő 
 
 

Könyvtár 

 
01.22. 

Kultúra napja Fekete István 
Általános Iskola 

40 fő 
 
 

Szolgáltató 
csarnok 

 
01.24. 

Cirkuszi előadás  120 fő 
 
 

Szolgáltató 
csarnok 

 
01. 28- 29. 

Szociológiai előadás Vöröskereszt 20 fő 
 
 

Könyvtár 

 
02. 

06,10,11,12,13 

Óvodabál próba 
5 alkalom 

Városi óvoda 5x20 fő 
 
 

Szolgáltató 
csarnok 

 
02.13. 

Évértékelő Gyermekjóléti 
szolgálat 

20 fő 
 
 

Könyvtár 

 
02.14. 

Néptánc próba T.H.N. Egyesület 20 fő 
 
 

Szolgáltató 
csarnok 



1. számú melléklet a 14/2021. (III.04.) PM. számú határozathoz 
02.14. Táncpróba F.I.Á Iskola       

Bódi Zsuzsa 
30 fő 

 
 

Szolgáltató 
csarnok 

 
02.15. 

Városi farsang Önkormányzat 
Könyvtár 

250 fő 
 
 

Szolgáltató 
csarnok 

 
02.17-19-20. 

Próba Óvoda 20 fő 
 
 

Szolgáltató 
csarnok 

 
02.20. 

Munkahelyi toborzás Miskolc bosch 6 fő 
 
 

Szolgáltató 
csarnok 

 
02.24-28. 

Óvodabál próba 
5 alkalom 

Városi óvoda 5x 20 fő 
 
 

Szolgáltató 
csarnok 

 
02.29. 

Jótékonysági 
óvodabál 

Városi óvoda 200 fő 
 
 

Szolgáltató 
csarnok 

 
03.02. 

Egészségügyi 
felmérés 

International 
contakt club 

20 fő 
 
 

Szolgáltató 
csarnok 

 
03. 03-14. 

 

Március 15. Próba 
7 alkalom 

F.I. Általános 
Iskola 

7x 30 fő 
 
 
 

Szolgáltató 
csarnok 

 
03.03. 

Step aerobic Simon Melinda 
 
 

16 fő Szolgáltató 
csarnok 

 
03.04. 

Nőnap Nyugdíjas 
Egyesület 

 

35 fő Könyvtár 

 
03.07. 

Városi nőnap Önkormányzat 
Könyvtár 

 

300 fő Szolgáltató 
csarnok 

 
03.09. 

Kézműveskedés Kézimunka kör 
 
 

13 fő Szolgáltató 
csarnok 

 
03.09. 

Belgyógyászati 
előadás 

Balmazújvárosi 
egészségf. iroda 

 

20 fő Szolgáltató 
csarnok 

 
03.09. 

Lakossági 
tájékoztató 

Fekete Gergő 
polgármester 

 

300 fő Szolgáltató 
csarnok 

 
03.10. 

Step aerobic Simon Melinda 
 
 

16 fő Szolgáltató 
csarnok 

 
03.12. 

Március 15. előadás F. I. Általános 
Iskola 

 

45 fő Szolgáltató 
csarnok 

 
03.13. 

3D nyomtató 
bemutatása 

Szeli Zoltán 
 
 

20 fő Könyvtár 

 Március 15. előadás F.I. Általános 89 fő Szolgáltató 
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03.14. Iskola 

 
csarnok 

 
03.15. 

Városi ünnepség Önkormányzat 
Könyvtár 

 

60 Március 15. 
Park 

 
04.11. 

Költészet napja Könyvtár 
 
 

 Internet 
Youtube 

 
05.08. 

Alakuló ülés Csegei Nyugdíjas 
Egyesület 

 

30 fő Szolgáltató 
csarnok 

 
05.29. 

Városi gyermeknap 
zokni poli 

kézműveskedés 

Könyvtár  internet 
Youtube 

 
06.05. 

Megbeszélés Csegei körkép 
szerk. 

 

10 fő Könyvtár 

06.11. Orvosi rendelő 
átadása 

Önkormányzat 50 fő Orvosi 
rendelő 

 
06.13. 

Eredményhirdetés 
fotó/rajz 

 

Tiszacsegei 
horgász egy. 

40 fő Szolgáltató 
csarnok 

 

 
06.19. 

Negyedéves névnapi 
összejövetel 

Csegei Nyugdíjas 
Egyesület 

 

60 fő szolgáltató 
csarnok  

 
06.20. 

Gyermekjóga Vantal Boglárka 12 fő Sportpálya 
 
 
 

06.26. Gyermekjóga Vantal Boglárka 9 fő Sportpálya 
 
 
 

06.30. Erzsébet táboros 
gyerekek 

Szilágyi Margit 
iskola 

20 fő Tüzelős-ól 

07.02. Erzsébet táboros 
gyerekek 

Dusa Gabriella 
iskola 

15 fő Tüzelős-ól 

 
07.03. 

Gyermekjóga Vantal Boglárka 10 fő 
  
 

Szolgáltató 
csarnok 

 
07.15. 

Szikra lászló önálló 
estje 

Fekete Gergő 
polgármester 

126 fő 
 
 

Szolgáltató 
csarnok 

 
07.16. 

Látogatás Kerékpárosok 
idegenből 

25 fő 
 
 

Zsellérház 
tüzelős-ól 

 
07.18. 

Lakodalom Simon Zoltán 180 fő 
 
 

Szolgáltató 
csarnok 

 
07.19.-25. 

Nagymama-unoka 
tábor 

„Tiszacsege 
Ifjúságáért” 
Alapítvány 

5x 80 fő 
 
 

Tüzelős-ól 

 Táborozók  30 fő Könyvtár 
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07.20. látogatása  

 

07.22. Ingyenes 
állapotfelmérés 

Bvesz 
egészségfejl. Iroda 

35 fő Szolgáltató 
csarnok 

 
07.22. 

Egészséges délelőtt „tiszacsege 
ifjúságáért” a. 

85 fő 
 
 

Szolgáltató 
csarnok 

 
07.24. 

Iskolások gépterem Virág Tünde 10 fő 
 
 

Könyvtár 

 
07.25. 

Lakodalom 
 
 

Fülöp Dani 180 fő Szolgáltató 
csarnok 

07.27. Iskolások 
könyvtárhasználat 

Paszternák 
Gabriella iskola 

10 fő Könyvtár 

 
07.28. 

 

Kézműves 
foglalkozás 

Könyvtár 8 fő Könyvtár 

 
08.01. 

Lakodalom 
 
 

Bódi Zsuzsanna 80 fő Szolgáltató 
csarnok 

08.03. Iskolások könyvtárh. 
 

Szilágyi Margit 
iskola 

9 fő Könyvtár 

08.04. Iskolások könyvtárh. 
 

Tóth imréné iskola 5 fő Könyvtár 

08.13. Természettár 
 Kocsel Réka előadás 

KSZR 20 fő Könyvtár 

 
08.14. 

Negyedéves névnapi 
összejövetel 

 

Csegei Nyugdíjas 
Egyesület 

60 fő Könyvtár 

 
08.19. 

Szarvas József 
 önálló estje 

 

Önkormányzat 
Nemzeti Színház 

30 fő Könyvtár 

 
08.25. 

Látogatás 
 
 

 4 fő Tüzelős-ól 
zsellérház 

08.26. Megyei nyugdíjas 
nap 

Megyei nyugdíjas 
egyesület 

350 fő Tisza-part 

08.27. Vakációzáró 
program 

Gyermekjóléti 
szolgálat 

34 fő Tüzelős-ól 

 
08.30. 

Talamba ütős 
együttes koncert 

Művészetek Háza 
Gödöllő 

Önkormányzat 

30 fő 
 
 

Szolgáltató 
csarnok 

 
09.02. 

Előadás” Daganatos 
megbetegedések” 

Dr. Kiss Márk 

B.újvárosi 
Egészségvédelm 

iroda 

65 fő Szolgáltató 
csarnok 

 
09.08. 

Választási fórum Lenkey Csaba 3 fő Szolgáltató 
csarnok  

 

 
09.10. 

Választási fórum 
 
 

Kern Szilvia 57 fő Szolgáltató 
csarnok 
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09.17. 
Választási fórum 

 
 

Fekete Gergő 170 fő Szolgáltató 
csarnok 

09.18. Csegei Körkép 
szerkesztőségi ülés 

Farkas Jánosné 8 fő Könyvtár 

 
09.19. 

Szüret 
 
 

Önkormányzat 
könyvtár 

180 fő Szabadidős 
park 

        09.24. Választási fórum 
 

Szilágyi Sándor 150 fő Szolgáltató 
csarnok 

09.24. Csapatépítő tréning 
 

Gyermekjóléti 
Szolgálat 

25 fő Tüzelős-ól 

 
09.25. 

Lakodalom 
 
 

Lakatos Csabáné 130 fő Szolgáltató 
csarnok 

 
09.29. 

Szürke hályog és 
szembetegség 

megelőzése 

„Család és karrier 
pont” 

 Farkas Jánosné 

60 fő Szolgáltató 
csarnok 

10.09. Városi idősek napja 
 

Önkormányzat 
könyvtár 

85 fő Szolgáltató 
csarnok 

 
10.12. 

Választási kampány, 
fórum 

 

Kern Szilvia 25 fő Szolgáltató 
csarnok 

 
10.13. 

Választási kampány, 
fórum 

 

Szeli Zoltán 150 fő Szolgáltató 
csarnok 

 
10.14. 

Választási kampány, 
fórum 

 

Szilágyi Sándor 150 fő Szolgáltató 
csarnok 

 
10.15. 

Szikra László előadói 
estje 

 

Fekete Gergő 80 fő Szolgáltató 
csarnok 

 
10.16. 

Választási kampány, 
fórum 

 

Fekete Gergő 130 fő Szolgáltató 
csarnok 

 
10.17. 

Roma Kulturális nap 
 

Roma 
Nemzetiségi 

Önkormányzat 

200 fő Szolgáltató 
csarnok 

 
10.28. 

Videó felvétel 
Készítés 

 

Turisztikai 
ügynökség 

8 fő Tüzelős-ól 
zsellérház 

 
10.30. 

Alakuló ülés 
 
 

Önkormányzat 
Szeli Zoltán 

50 fő Szolgáltató 
csarnok 

 

Tiszacsege, 2021. 02.26. 

 

                                                           Kisné Bolacsek Rita 

                                                         beszámoló készítő 
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