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1. melléklet a 58/2022. (IV. 28.) KT. számú határozathoz 

 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai 

ellátásának átfogó értékelése 

 

 

1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira 

  

 

Tiszacsege város állandó lakosainak száma 2022. január 1-én 4621 fő volt, ebből 2275 nő és 2346 

férfi.  

 

A házasságban élők száma 1690 fő, elvált 445 fő, özvegy 416 fő. 

 

A település demográfiai mutatói a 0 – 18 éves korosztály adatai alapján: 870 fő 

 

 

0 - 3 évesek száma:                               

164 fő 

 

4 – 6 évesek száma:                         

148 fő 

 

7 – 14 évesek száma:                             

368 fő 

 

15 – 18 évesek száma:                     

190 fő 

 

Összességében a születések alacsony száma miatt a lakosságszám folyamatosan csökken.  

 

 

2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása 

 

Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 

 

A jegyző 2021. évben a gyermekek helyzetének javítása érdekében 396 gyermek részére állapított 

meg rendszeres gyermekvédelmi támogatást.  

 

A támogatásra jogosultak augusztus és november hónapban egyszeri pénzbeli támogatásban 

részesültek. A támogatás összegét a költségvetési törvény határozza meg, ez az összeg 2021. évben 

a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő jogosultak esetében 6.000, - Ft volt, a 

hátrányos helyzetű, valamint rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan 

hátrányos helyzetű jogosultak esetében 6.500, - Ft volt. Pénzbeli támogatásban 747 fő rászoruló 

részére 2021. évben összesen 4.837.000, - Ft került kifizetésre. 

 

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban 0 fő részesült.  

 

Elutasított kérelem 2021. évben nem volt.  

 

Gyermekétkeztetés az óvodában, bölcsődében, valamint az oktatási-nevelési intézményben a 

Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet biztosítja. 

 

Gyermekétkeztetés során kedvezményben részesülők száma és a kedvezmény mértéke:  
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- Napközi:      - rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők:   164 fő 

- 50%-os kedvezményre jogosultak:      22 fő 

- Menza:         - rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők:     7 fő 

- 50%-os kedvezményre jogosultak:        3 fő 

Óvoda:         - rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők:   101 fő 

- 50%-os kedvezményre jogosultak:        0 fő 

- Bölcsőde:     - rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők:                 11 fő 

- 50%-os kedvezményre jogosultak:          0 fő 

- Összesen:         308 fő 

 

 

A kérelmezőkre vonatkozó általánosítható adatok: rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 

részesülők; három – vagy több gyermekes családban élők; tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek.  

 

Gyermekeket érintő, szociális kiadások nagysága:  

- Pénzbeli támogatás:        4.837.000, - Ft 

- Gyermekétkeztetés:      67.129.963, - Ft 

- Szünidei gyermekétkeztetés:                   7.486.881, - Ft 

 

Települési szinten az alábbi programokat támogatta az önkormányzat, mellyel a gyermek- és 

fiatalkorúak hasznos szabadidő eltöltését, mentális és testi jólétét segítettük elő:  

- szociális nyári étkeztetés 

- Csege Napok keretén belül szervezett Játszóház 

- a 16 éven felüliek számára biztosított diákmunka.  

 

 

3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása 

 

Településünkön a gyermekjóléti szolgálat, bölcsőde, óvoda, iskola és napközi otthon áll a szülők 

és a gyermekek rendelkezésére. 

 

3.1. A gyermekjóléti szolgáltatást a Balmazújváros Kistérség Humán Szolgáltató Központ 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat látja el 

  

A Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ Gyermekjóléti Szolgálatának 

családgondozói kistérségi szinten, négy településen (Balmazújváros, Egyek, Tiszacsege és 

Hortobágy) végzik tevékenységüket. 

A gyermekjóléti szolgálat a veszélyeztetettség megelőzése, feltárása és megszüntetése érdekében 

észlelő- és jelzőrendszert működtet, mely figyelemmel kíséri a gyermekek életkörülményeit, 

szociális helyzetét, a gyermekjóléti és szociális ellátások iránti igényét a gyermekvédelmi vagy 

hatósági beavatkozást igénylő helyzetét. 

A településen a szolgálat feladata a gyermek érdekeinek védelme érdekében minden lehetséges 

ellátás, intézkedés kezdeményezése. 

A gyermekjóléti szolgáltatást az ellátások teljesítésével, az ellátások közvetítésével vagy szervező 

tevékenyéggel kell biztosítani. A szolgálatgondozási, szolgáltatási és szervezési feladatokat 

egyaránt végez. 

A családgondozók családi konfliktusok megszüntetése érdekében egyéni esetkezeléssel, a szülők 

közötti konfliktuskezeléssel közvetítik a szülők között felmerülő probléma megoldását, ezzel 
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elősegítve a családban kialakult működési zavarok, konfliktusok megoldását, a gyermek 

veszélyeztetettségének megszüntetését, a családok széthullását. 

A családgondozók személyes segítő kapcsolat keretében támogatják a gyermeket, az őt 

veszélyeztető körülmény elhárításában, problémáink rendezésében, személyisége kedvező irányú 

fejlődésében. 

 

A családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében együttműködnek a szülővel, az otthont 

nyújtó ellátást, illetve a gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel, a gyámhivatallal. 

Családgondozás keretében segítséget nyújtanak a szülőnek körülményei rendezésében.  

Az utógondozással biztosítják a gyermek családjába és gyermekközösségbe történő 

visszailleszkedését. 

 

 

2021. december 31-én az alábbi személyi feltételekkel működött a Gyermekjóléti Szolgálat: 

Munkakör 

megnevezése 

Főállásban, 

teljes munkaidőben 

Főállásban, 

óraszámban 
Összesen 

Családgondozó 1  1 

Pszichológus  1/Heti 5 órában 1 

Jogász    

Összesen 1 2 2 

 

A 2021. évben végzett gondozási tevékenységek számokban:  

Gondozott gyermekek száma összesen: 123 fő 

Családok száma: 2021.12.31-én 38 család 

87 gyermek 

Ebből :  

alapellátásban gondozott 56 

védelembe vett 21 

Ideiglenes elhelyezés 4 

Nevelésbe vett 10 

ebből családba fogadott 1 

ebből 2021-ben visszagondozott 4 
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2020-ból áthozott, nevelésbe vett 7 

2021-ben lezárt 25 

 

Az alapellátásba a gyermekek főként anyagi (megélhetési), magatartási, tanulási, szülői 

elhanyagolás, családi konfliktus, a szülők vagy család életvitele miatt kerültek. Gondozásba vétel 

az előző évekhez hasonlóan, 2021-ben is túlnyomórészt a jelzőrendszer tagjainak jelzése alapján 

történt. Jelzések főként a gyermekek nagyszámú igazolatlan óvodai és iskolai hiányzásai és a szülők 

elhanyagoló magatartása miatt érkeztek, sajnos már érkeztek jelzések a családon belüli erőszakról 

is. 

Sajnos mert egyre gyakrabban fordul elő településünkön, a családon belüli erőszak, vagy csak 

jobban kiderül. A COVID 19 vírusnak volt előnye is az online oktatás miatt, mivel lényegesen 

csökkent az igazolatlan hiányzások száma.  

Az igazolatlan órák száma a tavalyi esztendőben: 654 óra. 

Tiszacsegén évek óta jól kialakult, szervezett észlelő és jelző rendszer működik. Az oktatási-

nevelési intézmények ifjúságvédelmi felelőseivel, védőnői hálózattal, a házi gyermekorvosokkal, 

gyámhivatallal, a gyermekjóléti központtal, a szociális iroda munkatársaival, a rendőrséggel, a 

hivatásos pártfogóval állandó kapcsolatban állnak. 

Az önkormányzati képviselők és Polgármester úr is állandó kapcsolatban van Szolgálatunkal. 

A gyermekjóléti szolgálatnak a törvényi előírások értelmében minden év február 28-ig meg kell 

tartania a települési gyermekvédelmi tanácskozást. Célja, hogy közösen értékeljék a jelzőrendszer 

egész éves működését, átfogó értékelést tartanak a településen működő gyermekjóléti 

alapellátásokról, illetve javaslatokat fogalmaznak meg a 2022. évre vonatkozóan, a hatékonyabb 

probléma megoldás érdekében. 

2021-ben a jelzőrendszer által küldött jelzések:  

 

Jelzések érkezése a jelzőrendszer tagjai szerint:  

Egészségügyi szolgáltató 4 

Ebből: védőnői jelzés 4 

Óvoda, bölcsőde 12 

Közoktatási intézmény (általános iskola, középiskola)  26 

Rendőrség 10 

Pártfogó felügyelet  3 

Gyámhivatal 2 

Állampolgár 5 

Összesen: 63 



5 
 

 

A gyermekjóléti szolgálat munkájának bemutatása, a szolgálat szolgáltatásai:  

 

A munkájuk során a korábbi évekhez hasonlóan törekedtek arra, hogy a törvényi előírásoknak 

megfelelően a településen élő valamennyi gyermek számára elérhetővé váljanak szolgáltatásaik.  

A Szolgálat tevékenysége során a környezeti tényezők negatív hatása, a folyamatosan tapasztalható 

rossz szociális környezet, a családok nem megfelelő érték- és normarendszere, a következetlen 

nevelési elvek alkalmazása, a gyermekek testi-lelki elhanyagolása mellett komoly problémaként 

jelentkezett a gyermekek magatartásából adódó veszélyeztetettség, a tankötelezettség megszegése, 

deviáns magatartás (bűncselekmények elkövetése, dohányzás). Az igazolatlan hiányzásnál előny 

volt az online oktatás, viszont a gyermekek több időt töltöttek otthon és így a veszélyeztető 

tényezők száma is növekedett. A szülői és gyermeki kötelességtudat, valamint az együttműködés 

hiánya, a motiválatlanság alkalmanként megnehezíti a feladatellátást. Sok esetben nincs visszatartó 

ereje a hatósági intézkedésnek. 

 

A tárgyévben szabálysértést vagy bűncselekmény elkövetett gyermekek gondozása: 

(nem halmozott adat)  

 

 

 

S.sz. 

 

 

Megnevezés 

Gyermekek száma 

Nem volt 

gondozásban 

Alapellátásban 

gondozottak 

Védelembe 

vétel 

keretében 

gondozták 

összesen 

(a+b+c) 

Ebből (d-

ből) 

tulajdon 

elleni 

szabálysértő 

a b c d e 

01 Szabály-

sértés 

elkövetése-

kor 

gyermek-

korú 

- 
1 

- 
1 

- 

02 fiatalkorú - 2 1 3 1 

03 Összesen 

(01+02) 

- 
3 1 4 1 

04 Bűn-

cselekmény 

elkövetése-

kor 

gyermek-

korú 

- - - - - 

05 fiatalkorú - 1 1 2 1 

06 összesen  

(04+05) 

- 
1 1 2 1 

07 Összesen (03+06) - 4 2 6 2 
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2021. évben végzett tevékenységek: 

 

2021. április Rajzpályázat: Hogyan látom én a vírust – A járvány gyermekszemmel általános 

iskolás tanulók részére. Határideje 2021.05.10. volt. A pályázatra 41 rajz érkezett, minden 

résztvevő kapott valamilyen jutalmat. A 6-10 éves és 11-14 éves korosztályban az első három 

helyezett értékesebb ajándékot kapott és volt egy különdíj is.  

A zsűri tagjai: Sólyom Ildikó gyámhivatali ügyintéző, Bana Józsefné intézményvezető és Tóth 

Dóra önkormányzati szociális ügyintéző voltak. Az ajándékokat az általános iskolában adták át a 

gyermekeknek. 

2021. június 16. Tanyaépítés: A szolgálat által gondozott gyermekek közül 20-an két tanya 

makettet építettek, állatokkal. Közben jóízűen fogyasztottak kekszet és üdítőt. A tanyák elkészülete 

után még egy rögtönzött kugli versenyt is tartottak. Minden gyermek nyert egy plüss játékot és 

édességet. 

2021. augusztus 26. II. Vakációzáró Nap: Szolgálat által gondozott gyermekek közül 45-en vettek 

részt az egésznapos programon. A gyermekek 4 csapatban versenyeztek. Készítettek csapatzászlót, 

volt váltó- és kvíz verseny. Tízórait, ebédet és uzsonnát is kaptak a gyermekek. Minden résztvevő 

nyert valamit. A programhoz szükséges anyagokat a Humán Szolgáltató Központon kívül a 

tiszacsegei vállalkozók, magánszemélyek és a Tiszacsege Ifjúságáért Alapítvány jóvoltából tudták 

beszerezni. A gyermekek nagyon örültek a Balmazújvárosi Rendőrkapitányság Tiszacsegei 

Rendőrőrs autóját és felszerelését bemutató rendőröknek.  

Ki is próbálhatták a felszereléseket és beülhettek az autóba Óriási sikert arattak az Egyeki 

Tűzoltóság emberei és autói is, a felszereléseket ki is próbálták a gyermekek. A nap 

lebonyolításában segítséget nyújtott Far Krisztina esetmenedzser, Mucza Edit óvodai-iskolai 

szociális segítő, valamint Tóth Dóra önkormányzati szociális ügyintéző. 

2021-es év adományozásai: 

Örömmel tudják közölni, hogy 2021-ben sok alkalommal tudott szolgálatuk adományokkal segíteni 

a rászoruló családoknak. 

Egész évben 7 alkalommal osztottak ruha és lakásfelszerelést a szolgálat udvarán, vagy a 

piaccsarnokban. Azon kívül az irodában is folyamatosan adtak ruhaneműket a rászorulóknak. 

2021-ben 5 alkalommal tudtak bútorokat juttatni a látóterünkben lévő rászorulók részére, amelyet 

nagyrészt Tiszacsegén üdülővel rendelkező emberek és tiszacsegei lakosok ajánlottak fel. 

2021. szeptember 14-én a Református Szeretetszolgálat jóvoltából 14 élelmiszer csomagot 

osztottak ki rászoruló családok között. 

2021. december 4-én a lakosság adományaiból 23 családban 77 gyermek kapott édességből, 

gyümölcsből és ropiból álló csomagot. 

2021. december 31-án szintén a lakosság adományaiból minden alapellátásban részesülő gyermek 

kapott ajándékot: minden csomagban volt játék, társasjáték, könyv, édesség. 

2021. december 23-án Tiszacsege Város Önkormányzatának adományából 7 rászoruló család 

kapott nagyobb élelmiszercsomagot. 

A Katolikus Caritas Egyeki kirendeltsége több alkalommal támogatott tiszacsegei rászorulókat 

pénzadománnyal (áram feltöltésre és gyógyszervásárlásra kapták a pénzt). 

Református Egyházközség nagyon sok segítséget nyújt a munkájukhoz. 

Az Országos Roma Kisebbségi Önkormányzat Képviselője is sok adományt szervezett részükre. 
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Adományozásokat támogatja az önkormányzat: élelmiszerrel, autó biztosításával, segítők 

bevonásával. 

Szeretnék a jövőben is tovább fejleszteni a kapcsolataikat az adományozókkal. 

 

Egyéb szakmai tevékenységek: 

A gyermekjóléti munka, folyamatos együttműködést igényel a gondozott családokkal. Ez az 

együttműködés a tavalyi év folyamán is jellemezte tevékenységüket. A családok elfogadták 

javaslataikat, tanácsaikat. Nagy részük megértette, hogy az ő és gyermekeik érdekében végezik a 

munkájukat. Az együttműködési megállapodásban leírtaknak akkor van értelme, ha ők is teljesítik 

a feladataikat, vállalásaikat. 

A jelzőrendszer tagjaival egész évben jól együtt tudtak működni a családok, gyermekek érdekében. 

Szeretnék kiemelni, hogy az együttműködés magas szintű közöttük, az írásbeli jelzések száma csak 

töredékét jelzi az együttműködésnek, mivel a jelzőrendszer tagjai között napi szintű a telefonos és 

személyes kapcsolattartás. 

A közösen elért eredményeket megbeszélésekkel, esetkonferenciákkal erősítik meg. A 2021-es 

évben 16 esetkonferenciát és esetmegbeszélést tartottak. 

A gyermekjóléti szolgálat fontos feladata, az intézményekkel való együttműködés megszervezése, 

tevékenységük összehangolása. A jelzőrendszer tagjai kötelesek egymással együttműködni és 

egymást kölcsönösen tájékoztatni a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a 

veszélyeztetettség megelőzése érdekében. Véleményük szerint ez nagyon jól működik, a 

gyermekorvos az egyetlen kivétel, mert nem küld jelzést. Bár ez is változóban van, mert egy 

telefonos jelzés már érkezett tőle decemberben. 

Szeretnének még beszámolni pár pozitív dologról, amely segíti a szakmai munkájukat. 

Az Önkormányzat, a Városi Bölcsőde és a lakosság segítségével létrehoztak az irodában egy 

gyermeksarkot, amelyet a hozzájuk bemenő gyermekek örömmel vettek birtokba.  

Így könnyebbé vált az ügyintézés, mivel a szülővel érkező gyermek a beszélgetés, vagy ügyintézés 

alatt elfoglalja magát a játékokkal, színezőkkel. 

Az önkormányzat nyertes pályázata segítségével 2022. március végéig rendelkezésükre áll egy 

coach védőnő Barta Andrea, aki vezet egy városi baba-mama klubot, amit szintén az irodában 

tartanak. Az ellátottak közül a fiatal édesanyáknak is szerveztek egy csoportot Andrea vezetésével. 

Mivel heti két alkalommal jön hozzájuk így, az egyik alkalom egyéni tanácsadással telik. Olyan 

problémákkal küzdő ügyfelekkel foglalkozik ilyenkor, akik részére a pszichológiai tanácsadás nem 

szükséges, de egy tréner segítsége sokat javít. 

 

 

Jövőre vonatkozó célok, javaslatok meghatározása: 

 

2022-es évben is megszervezik a szakmaközi tanácskozásokat, melyeken továbbra is számítanak a 

településen dolgozó szakemberek megjelenésére. A tervezett szakmaközi tanácskozások témái:  

➢ Kapcsolati függőség, különös tekintettel a kamaszkori kapcsolatokra. 

➢ Jelzések fontossága, jelzőrendszer tagjainak feladatai. Hol a helye a jelzőrendszerben az 

állampolgárnak? A jelzés felelőssége. 
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➢ Családtervezés. Tisztábban vannak-e a fogamzásgátlással a fiatalok? Gondoskodnak-e 

fogamzásgátlásról a szülők? 

➢ Igazolatlan hiányzás, egyre fiatalabbak az igazolatlanul hiányzó gyermekek. Szülői 

felelősség? 

➢ Aktuális problémák megbeszélése. 

➢ Hogyan szerezhetünk tudomást a gyermek veszélyeztetéséről, ha még nincs napközbeni 

ellátást nyújtó intézményben. 

A szakmaközi tanácskozások témáit megpróbálják a településre jellemző aktuális problémákhoz 

igazítani. Terveik szerint 2022-ben is biztosítani szeretnék a településen élő családok részére 

pszichológiai tanácsadást. 

 

3.2. A gyermekek napközbeni ellátása biztosítása, ezen ellátások igénybevétele, s az ezzel 

összefüggő tapasztalatok 

 

Iskola, napközi otthon: 

Bana Józsefné intézményvezető beszámolója alapján: 

 

Az általános iskolában tanuló diákok száma:          344 tanuló 

 

• Ebből alsó tagozatos:             169 tanuló 

• Felső tagozatos:             175 tanuló 

• Az iskola által hátrányosnak ítélt tanulók száma:          139 tanuló 

• Statisztikában feltüntetett adatok (HH/HHH)          214 tanuló 

• Az iskola által veszélyeztetett helyzetűnek tartott tanulók száma:              26 tanuló 

• Egész napos benntartózkodás (napközis):                                              271 tanuló 

• Korrepetálásban részesülő gyermekek száma:                      60 tanuló 

Az erre fordított órák száma havonta:             32 óra 

• Észlelt problémák:               54 

• engedély nélküli távozás az intézményből 3 tanuló, tiszteletlen magatartás 8 tanuló, 

szándékos, illetve gondatlan károkozás 2 eset, szülői elhanyagolás, ápolatlanság 41 eset 

• Látogatott családok száma:               0 

• Családlátogatási alkalmak száma:              0 

• Jelzések Gyermekjóléti Szolgálat felé (beleszámítva a hiányzásokkal kapcsolatos jelzéseket 

is):                 19 

• Észlelő-, jelzőrendszeri megbeszélés:                                                                                  15 

• Fejlesztőpedagógiai ellátásban részesülők száma:                         21 csoport, 21 óra, 55 diák 

• Nevelési Tanácsadóhoz, pszichiáterhez járó gyerekek száma:                                               3 
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Az iskolában működő szakkörök, klubok, önképző csoportok, táborok, rendszeres 

szabadidős programok: 

 

Szakkörök Programok Táborok 

Fafaragás, Elsősegélynyújtás, 

Robotika, Angol nyelv, 

Magyar nyelv és irodalom, 

Énekkar, Mazsorett, Sport, 

Horgász 

Természetvédő, természetjáró 

túrák, DÖK-programok, Jeles 

napokhoz kötődő zenés 

kulturális rendezvények 

(mikulás, karácsony, farsang, 

magyar kultúra napja, 

költészet napja), 

Projektnapok-hetek, 

Hulladékgyűjtések, 

Gyűjtőmunka, Egynapos 

tanulmányi kirándulások  

Nyári szünidő (osztály, 

évfolyam vagy iskolaszintű 

táborok Magyarország 

területein), Csodaszarvas 

tábor 

14 foglalkozás/hét Heti/Havi/Évi 

rendszerességgel kerülnek 

megrendezésre 

Két vagy több éjszakát 

magában foglaló 

kirándulások 

 

Az igazolatlan mulasztások száma a 2021-es évben a következők szerint alakult: 

 

• igazoltan mulasztott órák száma: 10 436 óra, 11 766 óra 

• igazolatlanul mulasztott órák száma: 96 óra, 238 óra 

• összes mulasztás: 8 789 óra, 9 069 óra 

• átlaga: 72,61 óra, 70,09 óra 

Hogyan tud segíteni az iskolai segítő? 

 

• Egyéni tanácsadás, segítő beszélgetés tanulóknak, segítségnyújtás a probléma kezelésében. 

Cél: a diákok támogatása a számukra nehézséget okozó élethelyzetek kezelésében. 

• Tanácsadás szülőknek a gyermeknevelés és a családi élet más problémát okozó területein. 

Iskolai problémák kapcsán segíti a szülőket az enyhébb családi nehézségek kezelésében, 

elsődlegesen a gyermeknevelés nehézségeiben. 

• Részvétel a szülő és a pedagógus közötti megbeszélésen. A szülő, vagy a pedagógus, vagy 

mindkettő kérhetik, hogy a szociális segítő legyen jelen a megbeszélésen. 

• Közvetítés tanár-diák, szülő-gyerek kapcsolatban. A szociális segítő közvetítőként segíti a 

nehézséget okozó konfliktusok megbeszélését és rendezését. 

• Információnyújtás elérhető szolgáltatásokról, jogokról, szociális rendszer működéséről, 

szociális ellátásokról. 

• Súlyos veszélyeztető helyzetben, elhúzódó családi konfliktusok esetén, mint jelzőrendszeri 

tag delegálja a családot a Család- és Gyermekjóléti Szolgálathoz. 

 



10 
 

Fontos, hogy a hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyermekek egyaránt fokozott törődést, 

segítségnyújtást kapjanak intézményükben, és ezért mindent meg is tesznek. A tanulásban lemaradt 

tanulóknak lehetőségük van felzárkóztatásra. 

Folyamatosan erősítik az együttműködést a szülőkkel, megpróbálják velük megbeszélni a helytelen 

nevelési módszereket, és korrigálni azokat. 

Prevenció: a rendőrség munkatársai több alkalommal tartottak bűnmegelőzéssel kapcsolatos 

előadásokat, többek közt a drogfogyasztással, bűncselekménynek minősülő cselekedetekkel 

kapcsolatban, valamint felhívták az internet veszélyeire a figyelmet. 

A jelzőrendszer tagjaival (védőnők, gyámhivatal, gyermekjóléti szolgálat, rendőrség) folyamatos a 

kapcsolattartás, de a tapasztalatok azt mutatják, hogy a problémákat leghatékonyabban helyben, az 

intézményen belül tudják kezelni, megoldani. 

 

Óvodai ellátás: 

Kóti Éva gyermekvédelmi felelős 2021. évi beszámolója alapján:  

 

2021. évi adatok: 

-  óvodába járó gyermekek száma: 133 fő; 3 fő SNI; 4 fő BTM 

-  hátrányos helyzetű: 53 fő  

-  halmozottan hátrányos helyzetű: 20 fő 

-  védelembe vett: 6 fő 

-  alapellátásban részesülő: 4 fő 

- nevelőszülős gyermek: 13 fő 

-  iskolaérettségi vizsgálaton részt vett: 16 fő 

-  komplex pedagógiai vizsgálaton részt vett: 5 fő  

-  szakértői vélemény felülvizsgálatán részt vett: 2 fő  

-    óvodapszichológiai ellátáson belül iskolaelőkészítő foglalkozáson: 12 fő 

-  nevelési tanácsadó által végzett fejlesztő foglalkozáson: tanulási zavarok megelőzése 

céljából: 24 fő, logopédia 8 fő, komplex mozgásterápia 6 fő vett részt. 

 

Jelentések, problémák:  

- problémajelző adatlapon: 1 alkalommal kellett jelezni.  

➢ A problémák fő okai:  

- a gyermekek nem megfelelő higiéniája, öltözete, gondozatlansága, fejtetvessége 

 

- Esetkonferencián 1 alkalommal vett részt, melynek célja, hogy a gyermekek érdekében 

a családokkal kapcsolatban álló szakemberekkel és szülőkkel tanácskozzanak, közösen 

megbeszéljék a szülők részéről tapasztalt együttműködési készséget, a családok 

jelenlegi helyzetét, hogy a gyermekek esetleges veszélyeztetése indokolja-e a 

védelembe vételt, a védelembe vétel fenntartását, vagy megszüntethető a hatósági 

intézkedés. 



11 
 

 

Ebben az évben: 

- 3 gyermek esetében ideiglenes hatályú elhelyezésre, 

- 3 gyermek esetében védelembe vételi eljárásra, 

- 3 gyermek esetében védelembe vétel fenntartására, 

- 2 gyermek esetében családba fogadásra 

- 2 gyermek esetében védelembe vétel megszüntetésére került sor. 

 

Gyermekvédelmi feladatok ellátása szempontjából:  

- Elsődlegesen és nélkülözhetetlenül kiemelten fontos a folyamatos kapcsolattartás és az 

együttműködés a családdal, a szülőkkel, nevelőszülőkel. A minél szorosabb bizalom kialakítása 

érdekében a napi személyes kapcsolattartáson kívül számos lehetőségek állnak rendelkezésükre: 

családlátogatás, szülői értekezlet, nyílt nap, nyitott programok, fogadóórák, online felület. 

- Az óvodapedagógusok rendszeresen közreműködnek a gyermekvédelmi feladatok ellátásában. 

A gyermekek szociális hátrányának enyhítése, az esélyteremtés, hátránykompenzáció 

érdekében az egyéni, differenciált fejlesztésen túl – melyhez jó minőségű fejlesztő eszközöket 

biztosítanak – széleskörű élményalapú tapasztalatszerzés lehetőségét teremtik meg. A 

gyermekek számára szabadidős programokat szerveznek: gyermekhét, farsang, 

csoportkirándulások.  

- A feladatok hatékony, gyors megoldása érdekében együttműködnek a gyermekorvossal, a 

védőnővel, munkakapcsolatban állnak a gyámhivatal dolgozóival, a Polgármesteri Hivatal 

szociális előadóival. Az esetek függvényében tartják a kapcsolatot szóban és írásban.  

Munkájuk kiemelt partnere a Gyermekjóléti Szolgálat, illetve a Balmazújvárosi Kistérség Humán 

Szolgáltató Központ dolgozói. A gyermekek érdekeit figyelembe véve szorosan együttműködve, 

kölcsönösen támogatva segítik egymás munkáját. A felmerült problémák hatékony megoldása 

érdekében kapcsolattartásuk rendszeres és kölcsönös. 

 

Bölcsődei ellátás 

Regőczi Istvánné m.b. szakmai vezetőjének beszámolója alapján: 

 

A bölcsődei gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot lát el, részt vesz az észlelő és 

jelzőrendszer munkájában, együttműködik a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaival. 

A 2021-es évben 45 gyermek részesült bölcsődei ellátásban. Ebből 11 gyermek volt halmozottan 

hátrányos helyzetű, melyből 8 gyermek nevelésbe vett gyermek (nevelőszülős), 3 gyermek sajátos 

nevelési igényű. 14 gyermek volt hátrányos helyzetű, 3 gyermeket vettek védelembe és 2 gyermek 

alapellátott. 

Az összes családot meglátogatták a kisgyermeknevelők a bölcsődei ellátás megkezdése előtt. Az 

elmúlt évekhez viszonyítva, ebben az évben is, nagyobb figyelmet kellett fordítaniuk az 

antiszociális környezetből érkező és a testi higiénia hiányából adódó problémákra.  

Ezen problémák megoldásához próbáltak a kisgyermeknevelők segítséget nyújtani, elősegítve ez 

által a hátrányok leküzdését. A szülőket több alkalommal ellátták életmód, egészség-megőrzési és 

gyermeknevelési tanácsokkal.  
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Kapcsolattartásuk a szülőkkel, napi rendszerességgel, a gyermek átvételekor-átadásakor, illetve 

üzenő füzet által írásban. Fogadóórákon, nyílt napokon, szülői értekezleteken, családi délutánokon 

is aktívan és együttműködően részt vettek a szülők.  

A kialakult COVID járvány miatt a szabadidős programokat, melyeket a kapcsolaterősítés céljából 

szerveztek (játszóházak, húsvét előtti közös kézműves program, advent előtti közös készülődés) 

nem tudták személyes találkozással megtartani.  

A 2021-es év folyamán tapasztaltak több esetben anyagi, 1 esetben párkapcsolati, fejtetvesség több 

esetben okozott problémát. A Gyermekjóléti Szolgálat munkatársainak a fejtetvességet telefonon 

jelezték. Eset megbeszélésen nem vettek részt. 

A gyermekvédelmi feladatokat ellátókkal az együttműködés kiváló, az esetek kapcsán mindig 

segítséget nyújtottak a jelzett probléma megoldásában. 

A gyermekek helyzetének javítása érdekében továbbra is nagyon fontos az odafigyelés, a 

jelzőrendszer tagjainak további szoros együttműködése, a szülőkkel való jó kapcsolat, bizalom 

kialakítása, erősítése, megfelelő kommunikáció, a felmerülő problémák megoldása, segítség 

nyújtása. 

 

3.3. A gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása, ezen ellátások igénybevétele, az ezzel 

összefüggő tapasztalatok 

 

A Humán Szolgáltató Központnál a gyermekek átmeneti gondozása érdekében helyettes szülői 

hálózat működik, 3 helyettes szülőt foglalkoztatnak, ebből 1 helyettes szülő Tiszacsegén, 1 

helyettes szülő Egyeken és 1 helyettes szülő Balmazújvároson, az engedélyezett férőhelyek száma 

összesen 6 fő. 2021. évben Tiszacsegén nem volt igény erre a szolgáltatásra. 

 

4. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai 

ellenőrzések 

 

A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzés 

2021. évben volt.  

 

5. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján (milyen 

ellátásokra és intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése érdekében, 

gyermekvédelmi prevenciós elképzelések). 

 

A meglévő intézmények biztosítják a gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatok megvalósítását.  

A gyermekjóléti alapellátások, az egészségügyi ellátás, az iskolai oktatás, az óvodai nevelés 

területén mindent megtesznek azért, hogy a nagyszámú, mélyszegénységben élő gyermekek 

helyzetén javítani tudjanak, és ennek érdekében szoros együttműködést alkalmaznak egymással 

az érintett területek szakemberei. A gyermekvédelmi jelzőrendszer jól működik a településen, így 

a problémák szinte azonnal ismertté válnak és megoldásukban a saját területén mindenki részt vesz.  

A gyermekek helyzetén javítani tudó intézmények, szolgáltatások az előírásoknak megfelelő 

szakemberszámmal elérhetőek. A családok megkapják a szükséges tájékoztatást az igénybe 

vehető támogatásokról, ellátásokról. A  mélyszegénységben élő gyermekek száma továbbra is 
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magas, szükség van tehát a jövőben is a családok támogatására, a gyermekek megsegítésére, a 

rendelkezésre álló valamennyi eszköz felhasználásával. 

A munkalehetőségek megszűnésével az elszegényedés okozta a legnagyobb problémát. 

A gyermekvédelemnek, a gyámhatóságnak nem célja, hogy a gyermekeket a családból kiemelje. 

Az önkormányzat minden lehetőséget megragad a foglalkoztatási gondok megoldása érdekében. 

2021. évben a közfoglalkoztatás keretében közel 160 főt, a nyár folyamán diákmunka biztosításával 

36 fő fiatalt foglalkoztatott az önkormányzat.  

 

6. Balmazújvárosi Rendőrkapitányság beszámolója a 2021. évben Tiszacsege településén 

bekövetkezett hozzátartozók közötti erőszakról, illetve a jelzőrendszerben szereplő 

hatóságok irányába tett jelzésekről: 

Hrabovszki András r.hdgy. megbízott őrsparancsnok beszámolója alapján: 

 

Jellemző problémák és azok gyakorisága a gyermekkorúak körében: 

2021. évben hatóságuk nem folytatott büntetőeljárást tiszacsegei gyermekkorúval szemben.  

 

Jellemző problémák és azok gyakorisága a fiatalkorúak körében: 

2021. évben hét esetben élt a hatóságuk jelzéssel a Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálatnak, 

tiszacsegei fiatalkorúak által elkövetett bűncselekmények miatt. Az összes esetben vagyon elleni 

bűncselekmények miatt indult büntetőeljárás a fiatalok ellen. 

A fiatalkorúaknál tapasztalt fő probléma, hogy nincs kellő példamutatás a szülők részéről, 

nincsenek céljaik, elképzeléseik, motiválatlanság, érdektelenség mutatkozik. Megítélésük szerint a 

visszatérő problémáknál elsősorban a helytelenül megválasztott kortárs baráti közösség, a szülői 

kontroll, a kellő odafigyelés és felügyelet hiánya a problémaforrás. 

Nagy szerepe van a fiatalkorúak körében a kortárs csoportoknak, meg akarnak felelni, ki akarnak 

tűnni társaik közül, a Social Media platform felületein egyre többet vannak jelen a fiatalkorúak. 

A fiatalkorúak körében jellemző, hogy egy esetleges jogsértésbe is belemennek pusztán a hecc 

kedvéért, annak okát megmagyarázni nem tudják. 

A korábbi évek tapasztalataihoz képest továbbra sem számottevő és nem fordul elő nagy számban 

a fiatalkorúak vonatkozásában elkövetett jogsértések. 

 

A családon belüli erőszak, bántalmazások előfordulása a településen: 

 

Tiszacsege, illetve Újszentmargita területén a 2021-es évben összesen 25 alkalommal került sor 

rendőri intézkedésre, hozzátartozók közötti erőszak miatt. 

Jellemzően a hozzátartozók közötti erőszaknak minősülő bűncselekmények kiváltó okai a 

megromlott kapcsolat során kialakuló családi veszekedések, viták, féltékenység, anyagi 

nehézségek, de egyes eljárásban a nemi vágy felkeltése is szerepet játszott. 

Az eljárásokban az is tapasztalható, hogy a hozzátartozók egy kisebb vita kialakulását követően 

bántalmazzák egymást. Ezekben az esetekben jellemzően felnőtt korú férfi bántalmaz felnőtt korú 

nőt tevőlegesen vagy “verbálisan’. Az elkövetés helyszíne általában a családi otthon és az azokhoz 

tartozó helyek. Többnyire mások által be nem látott helység, terület. 
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A hozzátartozók közötti erőszakos ügyek felderítésével, nyomozásával, vizsgálatával kapcsolatos 

eljárási tapasztalatok azt a tendenciát mutatják, hogy a bűncselekmény elkövetését követően a 

sértett kéri az elsődleges rendőri segítséget, ott együttműködő, beszámol a történtekről.  

Az eljárás megindulását követően, amikor vallomást kell tenni a kérdéses eseménnyel 

kapcsolatban, már visszautasító, módosítja a korábbi vallomását vagy mentességi jogára 

hivatkozással megtagadja a vallomástételt, amelynek okai lehetnek az elkövetővel való együttélés, 

anyagi, érzelmi függőség. 

 

Hatóságuk ezért az elsődleges rendőri intézkedések után - forrónyomos szolgálat keretein belül - a 

lehetőségekhez mérten minden számításba vethető bizonyítékot beszerez, így a részesek 

kihallgatását elvégzi, a helyszíni adatgyűjtést, helyszín megtekintést, akár helyszíni szemlét 

végrehajtja. A speciális bizonyítékok beszerzésére érdekében haladéktalanul intézkedést tesznek. 

A magánindítványra büntetendő cselekmények vonatkozásában döntő többségben a sértettek a 

magánindítványt nem terjesztik elő hozzátartozóikkal szemben. Több esetben előfordult, hogy a 

magánindítvány előterjesztésére jogosult személy a rendelkezésre álló 30 napos határnapot 

megvárja és az idő alatt gondolkozik a magánindítvány előterjesztéséről, avagy annak mellőzéséről. 

 

A kábítószer terjesztésével, fogyasztásával kapcsolatos adatok, tapasztalatok: 

A 2021. évben visszaélés kábítószerrel bűncselekmény elkövetése miatt fiatalkorú személy nem 

volt kapcsolatba hozható.  

2021. évben indult nyomozás könnyű drogok, új pszichoaktív anyag fogyasztása miatt. Hatóságuk 

illetékességi területén keményebb drogok jelenlétéről nem rendelkeznek információval, azonban új 

pszichoaktív anyagnak minősülő szerek hatóságuk illetékességi területén is jelen vannak, melynek 

kapcsán indult büntetőeljárások részben felderítési, részben vizsgálati szakban vannak. 

 

Bűnmegelőzésben, prevenciós munkában szerzett tapasztalatok: 

A szülői drog-prevenciós program keretében a bemutatkozó adatlapon megjelölt fogadóórán 

személyes megkeresésre nem került sor, illetőleg telefonon, e-mail-en történő megkeresés sem 

történt. Az iskolai bűnmegelőzési tanácsadók részére kábítószerrel kapcsolatos jelzés szintén nem 

érkezett.  

A tiszacsegei általános iskolás diákok részére a kábítószer és egyéb függőséget okozó szenvedélyek 

ártalmáról DADA előadó bevonása útján előadások megtartására került sor.   

A bűnmegelőzés minden korosztályt érint és minden tagjának szól, de a legkiszolgáltatottabb réteg  

- a gyerekek mellett – az idősebb korosztály, a nyugdíjasok. Koruknál fogva hiszékenyebbek az 

átlagnál, ezáltal potenciális áldozatai a sérelmükre elkövetett vagyon elleni bűncselekmények 

elkövetőinek.   

Az áldozatvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása során a közfeladatot ellátó személy elleni 

erőszak és az áldozattá válás megelőzése témakörben Újszentmargitán 8 fő részére, illetve 

Balmazújvároson 25 fő részére tartottak előadást pedagógusok, háziorvosok, és a gyámhivatal, 

valamint a családsegítő munkatársai részére.    

 

Hány esetben jeleztek a gyermekjóléti szolgálat felé? 

2021. évben a Tiszacsegei Rendőrőrs összesen 12 alkalommal élt a jelzésadási kötelezettségével a 

gyermekjóléti szolgálat felé. 
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Hányszor vett részt észlelő- és jelzőrendszeri megbeszélésen? 

2021. évben a Tiszacsegei Rendőrőrs megbízott parancsnoka vett részt ezeken a megbeszéléseken. 

 

Milyen gyermekvédelemmel kapcsolatos szakmai továbbképzésen vett részt és mikor? 

Gyermekvédelemmel kapcsolatos szakmai továbbképzésen nem vettek részt. 

 

Javaslatok a gyermek- és fiatalkorúak védelmének javítása érdekében. 

Alapvetően továbbra is fontosnak tartják, hogy a jelzőrendszer tagjai által tett jelzések - az elmúlt 

évekhez hasonlóan - minden esetben írásos formában történjen meg – az esetleges szóbeli 

egyeztetést követően -, hogy egy komolyabb intézkedés szükségessé válása kellően megalapozott 

legyen. 

Az információ áramlása folyamatos és gyors legyen, bármely kiskorú személy részéről akár egy 

esetleges hirtelen költekezés, vagy kisebb értékű tárgy értékesítése is fontos lehet a rendőrség 

számára, mely bűncselekmény elkövetéséhez is kapcsolódhat. Ezen magatartási formák a fiatalok 

körében különösen megfigyelhető az új kábítószerek és új pszichoaktív anyagok fogyasztása során. 

 

 

7. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében milyen 

feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek (alapellátás, szakellátás, 

szabadidős programok, drogprevenció stb.) 

 

Az önkormányzat és a civil szervezetek jól együttműködnek egymással (Tiszacsege Ifjúságáért 

Alapítvány, Csegei Nyugdíjas Egyesület, Csegei „Csengőszó” Alapítvány, Tiszacsegei 

Hagyományőrző Néptánc Egyesület, Tiszacsege Városi Sportegyesület, Horgász – és 

Természetvédelmi Egyesület, „Carmen” Lovas Sportegyesület, Csegei Patás Pajtás 

Hagyományőrző Egyesület, „Vackor” Tiszacsegei Óvodai Alapítvány). A sport, a kultúra területén 

a különböző egyesületek révén biztosított minden korosztály számára a szabadidő hasznos 

eltöltése. 

 

• A Tiszacsege Ifjúságáért Alapítvány: 1991-ben vette a nyilvántartásba a Hajdú-Bihar megyei 

Bíróság, alapítói az első szabadon választott Képviselő testület tagjai, a polgármester és a jegyző. 

Ebben az évben ünnepelték a megalakulás 30. évfordulóját, melynek tervezett rendezvényeit 

alaposan megtépázta a hónapokig tartó koronavírus járvány negyedik majd ötödik hulláma. Az 

utóbbi 10 évben folyamatosan havonta 1-2 saját rendezvényt szerveztek, részt vettek 2-3 más civil 

szervezet, Önkormányzat, iskola, óvoda rendezvényén, ez a sok -sok program elmaradt, többé-

kevésbé online oldották meg a szervezési feladatokat, mint februárban a farsangolást is. 

Márciusban a 2020-as év Szja 1%-os felajánlásokra készült kártyanaptárakat és jutalmakat a készítő 

gyermekeknek egyenként adták át (15 fő) amikor jöttek az ebédért, a gyűjtő kampányt is bejáró 

gyermekeknek és szüleiknek (95fő) ezen alkalmak során szervezték meg. 

A városi rendezvény elmaradása miatt a március 15-i koszorúzást 3 civil szervezet közösen 

bonyolította, két Petőfi költeménnyel és Kossuth nótával emlékeztek az 1848-as eseményekre. 

Március 17-től megkezdték a Fekete István Általános Iskola Minifarmján az egynyári virágok 

magvetését, a növények folyamatos ápolását a Nyugdíjas Egyesület tagjaival közösen végezték. 
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Elkészítették a város tereinek, utcáinak, intézményeinek virágosítási tervét, egyeztetés után a 

virágpalánták beszerzését.  

Április 2-án meghirdették a Facebookon a kertészkedni szerető városlakóknak a kertjükben 

elszaporodott évelő növények felajánlását, április 22-én, a Föld napján 32 kertből érkezett virág, 

melyet a parkokba ültettek ki a nyugdíjasok és közmunkások segítségével. 

Május 15-én bekapcsolódtak a Kárpát-medencei Református Önkéntes Napok Szeretethíd 

programjába, míg a nagyszámú résztvevők a Tiszaparton dolgoztak, alapítványuk irányításával az 

idősebb korosztály és unokáik a település közösségi tereinek parkosításával foglalkozott, közel 300 

db palántát ültettek el a Fő utcán, Kossuth utcán, illetve a kihelyezett ládákba továbbá, segítettek 

az ebéd kiosztásában is. 

Júniusban a ballagás és tanévzáró ünnepség előtt az iskola udvarát, az ablakokban lévő ládákat 

beültették álló és futó muskátlival, az építkezés és felújítási munkák miatt lecsökkent virágágyakat 

egynyári virágokkal palántázták be. 

Június 18-án sport délutánt szerveztek a Szabadidő Parkban az „Egészséges életmód és a sport 

szerepe életünkben” címmel, melyet több megyei sportegyesület támogatott. 

Júliusban tartották meg a „Nagyik és unokáik” természet megismerő és környezetvédő táborát, 

melynek keretén belül látogatást tettek Hajdúnánáson a Kenderes kertben, a Bükki Nemzeti 

Parkban és a miskolci Tündérkertben, Szarvason a Körös-Maros Nemzeti Park 

látogatóközpontjában. 

Augusztus 7-én bekapcsolódtak a 28. Csege Napok rendezvényeinek lebonyolításába, az 

„Elszármazottak találkozójának” megszervezését vállalták, közel 100 fő érkezését fogadták. 

Augusztus 24-én került megrendezésre a Megyei Senior Találkozó, melyen alapítványuk 

önkéntesei a közel 400 fő beléptetését, elhelyezését végezte a Tisza-parton, a sport versenyek 

bonyolításában és a kulturális bemutatók felkonferálásában nyújtottak segítséget a rendezvényen. 

Alapítványuk anyagi támogatásával készült 4 pár mocsárjáró az iskolai prototípus alapján, 

melyeket ezen a rendezvényen avattak fel. 

Szeptember 16-22-ig került megrendezésre a városban az Európai Mobilitási Hét és Autómentes 

nap, melynek pályázatát, programjait alapítványuk önkéntesei segítettek elkészíteni. Miután nyert 

a pályázat a programok egyeztetésében, lebonyolításában, értékelésében is aktívan bekapcsolódtak, 

közel 650 fő mozgósításában vettek részt. A kerekes kút avatása, a papírgyűjtés, az óvodás-iskolás 

programok, a kerékpár túrák, az elméleti és gyakorlati feladatok összeállítása, a nagymajori 

sportprogram és lovaglás alapítványuk együttműködő partnereivel közösen lett megszervezve. 

Részt vettek szeptemberben a szüreti rendezvényen, október 23-án az ünnepi megemlékezésen, 

elhelyezték a koszorúikat az emlékműnél, november végétől december 24-ig az Adventi készülődés 

szervezői, segítői és anyagi támogatói voltak. Megtehették az anyagi támogatást, mert a rendkívüli 

vírushelyzetre való tekintettel a Tesco áruház és az Effekteam Egyesület közös pályázatán ebben 

az évben 100.000,- Ft helyett 250.000,- Ft támogatást kapott az alapítvány. 

 

• A Csegei Nyugdíjas Egyesület: A járványügyi helyzetre való tekintettel érdemi munkát ez évben 

később tudták elkezdeni, mert a karantén alatt otthon tartózkodtak. 

Egyesületük létszáma az év során több alkalommal változott, 45 taggal zárták az évet, a 

klubfoglalkozásokat heti rendszerességgel szerdai napokon tartották. 

A tavaszi időszakban a város szebbé tételén tevékenykedtek, tagtársuk állította össze a parkokba 

tervezett virágfajtákat, begyűjtötték a lakossági felajánlásokat, egyesületük tagsága ültette be a 
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Szolgáltató Csarnok zöld falát. Bekapcsolódtak a „Szeretethíd“ programba, melyet a Református 

Egyház szervezett, 7 helyszínen ültettek egynyári virágokat. 

Május végén közös főzést szerveztek a Szabadidő parkban, ugyanitt került megrendezésre 

júniusban a téglási Sportegyesület „Mozdulj magadért - velünk együtt!“ című előadása és sport 

programja, mellyen valamennyien részt vettek. 

Június 23-án autóbuszos kirándulást szerveztek Ózdra és Edelénybe, ahol a felújított Kastélysziget 

látnivalóiban gyönyörködtek, majd a hazautazás során bementek a Tiszaújvárosi Tesco Áruházba 

és a vásárláskor kapott zsetonnal segítették hozzá a Csegei Csengőszó Alapítványt a 100.000,- Ft-

os támogatáshoz. 

Július 7-én író-olvasó találkozón vettek részt a városi Könyvtárban, ahol Soltész Imre mutatta be a 

„Kis-Tiszától a bányász fellegvárig “című könyvét, mely nagy sikert aratott a hallgatóság körében. 

A Nagyik és unokáik természet megismerő és környezetvédő táborában közösségük tagjai 

gondoskodtak a résztvevők egész napos ellátásáról a tízórai, ebéd, uzsonna elkészítéséről, 

tálalásáról és a helyszínek folyamatos rendben tartásáról, a vírushelyzet miatti fertőtlenítésekről. 

Augusztusban a Csegei Rév Napok keretében az elszármazottak fogadását vállalták, bonyolították.  

Ebben a hónapban került megrendezésre a megyei Nyugdíjas Senior találkozó, melyet Tiszacsege 

Város Polgármestere és Önkormányzata támogatásával sikeresen lebonyolítottak, közel 400 

résztvevője volt a sport és kulturális eseménynek, közösségük több díjat is elnyert a versenyeken. 

/főző, sport díjak/ 

Résztvevői voltak az Európai Mobilitási Hétnek, a Szüreti bálnak, az Idősek Napján és az azt 

követő Mandala Szinház által bemutatott „Hiszek egy hazában“ című műsoros esten. Az év egyik 

legszebb ajándékát Bodó Sándor Államtitkár Úrtól kapták, meghívta a csegei nyugdíjasokat az 

Országházba, ahol megcsodálhatták a koronát és a többi kiállítási anyagot és a „munkahelyét“, 

ahonnan az ország sorsát irányítják. Délelőtt a Halászbástyán tettek egy sétát, délután a Hősök terén 

gyönyörködtek a látnivalóban. 

Hónap végén a lelkes szülők kezdeményezték a Halloween partit, sütőtök sütésével, süti és üdítő 

tea árusításával segítették az ötlet kivitelezőit. 

Megkezdődtek az adventi készülődés napjai, ajándékok, dísztárgyak készítésével járultak hozzá a 

program sikeréhez, az újszerű kezdeményezés mindenki tetszését elnyerte. 

December első napján megtekintették a Városi Könyvtárban az Ember-táj-csillagok című 

vándorkiállítást videós tárlatvezetéssel egybekötve. Zenés délutánnal, ajándékozással és estebéddel 

egybekötve tartották meg. Karácsony előtt az évzáró taggyűlésüket, melyen köszönetet mondtak 

valamennyi segítőknek, támogatóknak. 

Névnapi rendezvényeiket negyedévenként tartják, ebben az évben július 2-án, augusztus 27-én és 

november 12-én köszöntötték névnapjukat ünneplő társaikat.  

Rendszeresen részt vesznek a Szolgáltató Csarnokban és a Városi Könyvtárban szervezett 

programokon, a nemzeti ünnepeken és az azt követő koszorúzásokon, folyamatosan követik a 

pályázati kiírásokat és pályáznak is. 

A Tiszacsege Város Önkormányzatától kapott 200.000,- Ft támogatást a budapesti kirándulás busz 

költségére és az Adventi készülődés költségeinek fedezésére használták fel, mellyel január első 

napjaiban elszámoltak, melyért ezúton is köszönetet mondanak a Képviselő Testületnek és 

Polgármester Úrnak. 
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• A Csegei „Csengőszó” Alapítvány: Az Alapítvány célja, hogy támogassa az iskolai 

rendezvényeket, és ha a szűkös anyagi keretük engedi, akkor a városi rendezvényeket is. A 

műsorokhoz egyen pólók vásárlása, kézműves alapanyagok beszerzése, iskolai osztályok 

tanulmányi kirándulásainak támogatása, versenyek díjazása, csegei körképben megjelenő rejtvény 

díjazása. A pandémia miatt nem tudták a tervezettek szerint megvalósítani programjaikat. A tavaszi 

időszakban a karanténban lévő gyermekek számára a pedagógusokkal való napi kapcsolattartás is 

problémát jelentett, kevés lehetőség adódott a szabadidős tevékenységek megszervezésére. 

Évtizedes múltra tekintenek vissza az egészséges életmóddal, egészségmegőrzéssel kapcsolatos 

kezdeményezéseik, így ebben a témakörben született meg a „Természetesen-egészségesen 

Tiszacsegén a Csegei Csengőszó Alapítvány projektjével” című pályázatuk. Sikerült megvalósítani 

az őszi-téli programokat. A tavaszi kirándulások, egészségnap, sportfoglalkozások lettek 

megrendezve. Jó hangulatban mozogtak a diákok, szülők és nagyik együtt. A programokat, 

támogatásokat többnyire pályázat útján kapott pénzből, önerőből, a Tiszacsege Ifjúságáért 

Alapítvány együttműködésével oldják meg. A jövőben szeretnék, ha az Önkormányzat is 

támogatná az Alapítványt némi összeggel, mert akkor még több pénzt tudnának ezekre a dolgokra 

fordítani. 

 

• A Tiszacsegei Hagyományőrző Néptánc Egyesület célja a magyar néptánc hagyományok 

értékeinek megőrzése, ápolása, a magyar néptánc kultúra által feltárt táncok megtanulásának, 

bemutatásának és a nagy közönség felé közvetítésének elősegítése - szellemi műhely létrehozása a 

néphagyományok ápolására, a fiatal generáció tanítására, fejlesztésére, továbbá a gyermekek 

aktivizálása az egyesület kulturális tevékenységéhez. Az egyesületben jelenleg 22 gyermek 

oktatását végzik, a legfiatalabb tehetség 4 éves, a legidősebb középiskolás.  Tagdíjat nem kérünk a 

szülőktől. A néptánc-oktató pályázati pénzből és önkormányzat által nyújtott támogatásból kerül 

finanszírozásra. 

 

Az egyesület a kialakult pandémia helyzet miatt a 2020-as évben fellépéseken nem tudott részt 

venni, egyes fellépéseket visszamondták, így a táncpróbák is háttérbe szorultak. A 2021-es éveben 

több helyen is felléptek a gyerekek, Idősek Napja, Bokréta Ünnepség, Rév és Csege Napok, Halas 

Napok, Halászlé Fesztivál, Szüreti felvonulás, Közfoglalkoztatási Kiállítás, Advent. Reméljük 

ebben az évben a javuló helyzet miatt több meghívásnak is eleget tudunk tenni. 

 

• A Tiszacsege Városi Sportegyesület három szakosztállyal működik: a labdarugó-, a birkózó-, 

valamint az asztalitenisz szakosztállyal. A három szakosztály kb. 200 fővel működik. A 

Sportegyesület célja, hogy közhasznú társadalmi szervezetként elősegítse Tiszacsege Város 

sportéletét, a tömegsport területén a sporttevékenységgel fejlessze. A szakosztályok nagyon 

népszerűek a gyermekek körében.  

A Sportegyesületen belül a birkózó szakosztály 15 fővel működik. A vírushelyzet miatt elég kevés 

versenyen tudtak részt venni. A birkózók 2021. évben Egerben, Hajdúnánáson, Dunaújvárosban és 

Gyöngyöshalászon vettek részt az ott megrendezésre került versenyeken. 

A 2021. évben a labdarugók a tavaszi szezonra megkezdték év elején a felkészülést, lejátszottak 5 

edzőmeccset zömében Balmazújvároson és Hajdúszoboszlón. A 2020/2021 szezon Megye III. 

tavaszi fordulóiban a felnőtt csapat 11 mérkőzésen szerepelt, melyeken 9 győzelem, 1 döntetlen és 

1 vereség volt. A Megye III. bajnokság 2. helyén végzett, amivel feljutott a Megye II. osztályba. 

A labdarugó szakosztály 109 igazolt labdarúgóval működik. A labdarúgó szakosztálynak az alábbi 

csapatai vannak: U7, U9, U11, U13, U14, U16, U19 és a felnőtt csapat.  
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Az U14 csapat a tavaszi fordulóban 10 mérkőzésen szerepelt, ahol 6 győzelem, 1 döntetlen és 3 

vereség volt, ők a Megyei U14 csoport 4. helyén zártak. A csapatot egyben tartva nyáron 

elindították a Megyei U16 csapatot.  

Tavasszal folytatódott a BOZSIK program, ahol az U7-U9-U11-U13 csapatok szerepeltek, kisebb-

nagyobb sikerrel. 

A BOZSIK program versenyei minden alkalommal Balmazújvároson voltak megrendezve, 

összesen 9 alkalommal. Az edzések heti 2 alkalommal voltak megrendezve. 

2021 nyarán a felnőtt csapat már Megye II. osztályban indult, összegségében minden csapat szép 

eredményt ért el, így a 2021-es év sikeresnek mondható. 

2021. júliusában vendégül látták a DVSC öreg fiúk csapatát, októberben a Trol foci csapatát, 

aminek volt egy kis reklám értéke. 

Az asztalitenisz szakosztály 2021-es évben sikeres évet zárt. Két csapat indult Megye II. 

osztályban, az első csapat 11 bajnokságban vett részt, ahol 9 győzelem, 1 vereség, 28 pont a 

mérlegük. Csapatokat zömében veterán játékosok alkotják. 

A második csapat sajnos az utolsó helyen végzett, csapatukat zömében általános iskolás gyermekek 

alkotják, akiknek még van hova fejlődni a rutinos versenyzők mezőnyében. 

 

 

 

• Tiszacsegei Horgász – és Természetvédelmi Egyesület: Egyesületük történetében lezárták a 67. 

esztendőt és egyben egy újabb évet nyitottak. Sajnálatos módon a 2021-es évben is számolniuk 

kellett a koronavírus-járvány negatív hatásaival. A járványhelyzet kihatással volt egyesületük 

munkájára is, olykor megnehezítette vagy éppen ellehetetlenítette tervezett közösségi 

programjaikat, találkozásaikat. Mindezek ellenére, úgy vélik egyesületük „jól vizsgázott”, s a 

lehetőségekhez mérten igen tartalmas és eredményes esztendőt zárt. 

 

 

2021-es évi programok: 

 

Január: 

Adománygyűjtés 

Egyesületük, jótékonysági gyűjtést szervezett, mely során várták a feleslegessé vált/nem használt 

jó állapotban lévő, használható horgászfelszereléseket, horgászcikkeket, kiegészítőket. 

A gyűjtés lezárásakor, nagy örömmel könyvelhették el azt a sok botot, orsót, tárolódobozokat, 

zsinórokat, kiegészítőket stb., melyek leadásra kerültek! 

A beérkezett adományok, az ifjú horgászpalánták között kerültek kiosztásra. 

 

Közösségi munka a Tisza-parton 

2021. január 30-án kezdték meg munkálataikat, melynek célja, hogy horgászhelyeket illetve egy 

közösségi teret hoztak létre a tiszacsegei Tisza-parton! 
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Február: 

Közösségi munkavégzés a Tisza-parton 

 

Március: 

Madárbarát program 

2021. március 15-én az énekesmadarak védelme, illetve a sikeres költések elősegítése érdekében, 

mintegy 15 db madárodút helyeztek ki az Ördögfoki sétányon. 

 

Április: 

„KÉRÉSZ” Online Tanulmányi Verseny 

Egyesületük, "KÉRÉSZ" címmel Online Tanulmányi Versenyt hirdetett felső tagozatos általános 

iskolás tanulók számára. 

A tanulmányi verseny 4 fordulóból tevődött össze, melynek során az alábbi témaköröket érintették: 

környezetvédelem és hulladékgazdálkodás, természetvédelem, vízgazdálkodás, horgászat, 

vadászat.  

A fordulónként feltett 20 db kérdés, kellőképpen próbára tette a fiatalok tudását, rálátását 

környezetünkre! 

Az első ízben meghirdetett online tanulmányi versenyre 15 fő nevezett s küldte vissza az 

időközönként megjelent feladatlapok megoldásait. 

 

Köszöntő tábla az Ördögfoki sétányon 

Tisza-parti munkálataik egyik újabb mérföldkövéhez érkeztek, ugyanis elhelyezésre került a 

sétányköszöntő táblája! 

Nagy köszönet illeti a tábla készítőjét: Bodogán Istvánt. 

 

Május: 

Megyei Horgász Csapatbajnokság 

A Hajdú-Bihar Megyei Horgász Szervezetek Szövetsége 2021. május 8-án rendezte meg a sok éves 

hagyományokkal bíró egyesületi csapatversenyét a Látóképi-tavon. 

Megyénk horgászegyesületei csapatban finomszerelékes (úszós) kategóriában és feeder 

(hosszúelőkés) kategóriában mérhették össze tudásukat. A megmérettetésekre 9-9 

horgászegyesület csapata nevezett. 

A verseny feeder kategóriájában az egyesület is képviseltette magát. 

A versenyt megelőzően egy házi válogató versenyt tartottak, ahol egyenlő feltételek mellett, a 

legjobban teljesítők (legtöbb halat fogók) kerültek be a csapatba. 

Összességében elmondható, hogy egy igazán technikás versenyen vannak túl, ahol minden kapásért 

és halért meg kellett küzdeni! 

Csapatuk ismét tisztes helytállásról tett tanúbizonyságot és egy kellemes napot töltöttek el a 

vízparton a horgászat jegyében!  
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Egyesületük, jövőre ismételten képviselteti magát a megyei megmérettetésen. Horgászaik ismét 

próbára teszik tudásukat a „nagyok között” s küzdenek a lehető legjobb eredmény eléréséért, hogy 

méltán öregbítsék az egyesület hírnevét! 

 

Az első madárodú monitoring 

2021. március 15-én az énekesmadarak védelme, illetve a sikeres költések elősegítése érdekében, 

mintegy 15 db madárodút helyeztek ki az Ördögfoki sétányon.  

Az első madárodú monitoringot 2021. május 9-én tartották, mely örömteli eredményeket hozott. 

A vizsgálata során, 12 odúban találtak költésre utaló nyomokat, fiókákat, illetve tojásokat. Az 

énekesmadarak közül a kékcinegék, valamint széncinegék mutattak nagy érdeklődést a mesterséges 

odúk iránt. 

 

Tisza-parti Szeretethíd 

2021. május 15-én, kicsik és nagyok, fiatalok és idősek egy közös célért! Mert, jót tenni jó! 

 

Június: 

Közgyűlés 

2021. június 27-én került sor az egyesület éves közgyűlésére, melynek a Szolgáltató Csarnok adott 

otthont. 

 

 

Július: 

Egysületi családi nap 

Egyesületük 2021.07.17-én rendezte meg hagyományteremtő jelleggel I. Egyesületi családi napját. 

A rendezvénynek a Tisza-part adott otthont. 

A rendezvény két fő programból tevődött össze. Egyik az „Öregfiúk” horgászverseny volt, míg a 

másik a gyermek ügyességi-, és természetismereti vetélkedő. 

A horgászverseny helyszínéül a Tisza folyó, Ördögfoki sétány partszakasza szolgált. Az időjárás 

igazán kegyeibe fogadta a mezőnyt, szikrázó napsütésben horgászhattak a versenyzők. Ám a halak 

nem igazán voltak étvágyuknál, így igen nehéz feladat volt azokat horogra csalni. A fenekező 

készséget, gyakran felváltotta az egyszerű spiccbotos horgászat, annak érdekében, hogy 

eredményes legyen a megmérettetés. A napot egy kellemes ebéd elfogyasztásával zárták. 

 

Augusztus: 

Csegei Rév Nap Horgászverseny 

Verseny helye, ideje: Tisza folyó, Ördögfoki sétány, 2021.08.07. 

 

II. Napközis Horgásztábor Tiszacsegén 

2021.08.09-14. között került megrendezésre a II. Napközis Horgásztábor Tiszacsegén. 
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A Tiszacsegei Horgász és Természetvédelmi Egyesület sikeres pályázat révén ismételten elnyerte 

a MOHOSZ támogatását. Így a többnapos rendezvény többek között a MOHOSZ Horgász 

Utánpótlás-nevelési és Oktatási Program pályázati támogatásával valósult meg. 

A horgásztáborba 25 fő, mindenre elszánt horgászpalánta jelentkezett. 

Egyesületük célja a tábor szervezése során az volt, hogy minél színesebb programokkal és 

élményekkel gazdagítsák a táborban résztvevőket! 

Horgásztábor révén a fő hangsúlyt a horgászat, a horgász alapismeretek elsajátítása és a halak 

kapták.  

De mindemellett a fiatalok bepillantást nyertek a tiszai halőrzésbe, a vízirendőrök életébe, a 

révészek mindennapjaiba. Kirándulást szerveztek a poroszlói Tisza-tavi Ökocentrumba, ahol 

szórakoztató módon, modern, interaktív szemlélettel, játékosan ismerkedhettek meg a Tisza-tó és 

a Tisza-völgy természeti kincseivel, valamint Magyarország második legnagyobb tavának gazdag 

élővilágával. A tábor alatt ellátogattak Mátára, ahol megismerkedhettek a méltán híres ménessel, a 

füves puszta gazdag élővilágával s az ottani emberek vendégszeretetével!  

A horgásztábor napjait 4 tusa vetélkedővel is színesítették. 

Melynek részei az alábbiak voltak: 

Szellemi vetélkedő, barkácsolás, célbadobás és halfogás. 

A fiatalok nagy várakozással tekintettek a 4 tusa vetélkedők felé, hiszen tudták, hogy a legjobban 

szereplők serlegeket, érmeket, okleveleket és értékes horgászfelszereléseket nyerhetnek. 

 

I. Ördögfoki Kupa 

2021.08.28-án került megrendezése az I. Ördögfoki Kupa, mely egyben nyárbúcsúztató és 

őszköszöntő verseny is volt! 

A verseny reggelén 8 fő jelent meg, hogy próbára tegye tudását, illetve horgászszerencséjét. 

A verseny reggelén, igazi őszi hangulat fogadta a résztvevőket, sűrű köddel és erőteljes lehűléssel. 

A lehűlő víz nagy hatással volt a halak kapókedvére, mely megnehezítette a horgászok dolgát! 

A versenyzők nagy része a feederezést választotta, de előkerültek a spiccbotok és az erősebb 

felszerelések a ragadozó halak (harcsa, süllő) reményében! 

Legeredményesebb módszernek a feederezés bizonyult, ahol többnyire az 5-15 dkg keszegek 

kerültek horogvégre! 

A versenyzők összességében 242 db halat fogtak, mely 24335 grammnak felelt meg. 

A napot egy kellemes ebéd elfogyasztásával zárták! 

 

Szeptember: 

XVI. Csegei Csalinap 

2021.09.18-án került megrendezésre a XVI. Csegei Csalinap, mely a korábbi évekhez hasonlóan 

az ohati horgásztavak partján került megrendezésre. 

A verseny reggelén 43 fő mindenre elszánt horgász gyűlt össze, hogy összemérje tudását és 

horgászszerencséjét illetve, hogy egy kellemes őszi napot töltsön el a vízparton. 

A megnyitó és a helyek kihúzása után mindenki elfoglalta az általa kisorsolt horgászhelyet és 

megkezdődött a felkészülés a versenyre. 
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A felnőtt kategória versenyzői az ohati III. tavon, pontban 7 órakor megkezdték a versenyt. Míg a 

gyermek és "öregfiúk" kategória résztvevői, az ohati IV. tavon 8 órai kezdettel "vették üldözőbe" 

a halakat. 

A pénteken betörő hidegfront jótékony hatással volt a halak kapókedvére, a szervezők s horgászok 

nem kis örömére!  

Pontban 12 órakor egy dudaszó jelezte a verseny végét a IV. tavon lévő horgászok számára. Majd 

megkezdődött egy izgalmas tevékenység, a mérlegelés! 

A zsákmány nagy részét az 5-10 dkg ezüstkárászok adták. Melyből több versenyzőnek is igen szép 

számmal sikerült fognia!  

13 órakor ismét dudaszó jelezte a III. tavon zajló verseny végét, majd ott is megkezdődött a 

mérlegelés. Gyönyörű halakat sikerült horogvégre csalni a felnőtt horgásztársaknak, többnyire 

pontyok, amúrok, dévérkeszegek alkották a zsákmányt. 

A mérlegelést követően megkezdődött a számfejtés. Ki mennyit fogott? Ki fogott a legtöbbet? Kik 

lesznek a bajnokok? 

Az eredményhirdetés után, a finom ebéd elfogyasztása következett. A délelőtti erőfeszítéseket az 

üstben főtt sertéspörkölt pótolta. 

 

Október: 

Őszi fotópályázat 

Egyesületük, „Itt van az ősz, itt van újra” címmel fotópályázatot hirdetett amatőr természetfotósok 

számra. A fotók érékelésénél a zsűrinek igen nehéz feladata volt. Nehéz, de egyben kegyes feladat, 

hiszen csodálatos őszi pillanatok közül válogathattak. 

 

November: 

Településfásítás 

Városunk is bekapcsolódott az Agrárminisztérium által meghirdetett országos Településfásítási 

Programba, melynek keretén belül 30 köztéri díszfát nyert a település. 

A díszfák elültetésére 2021. november 26-án került sor, ahol Tiszacsege Város Önkormányzata az 

Egyesület, illetve a Nyírerdő Zrt. kerületvezető erdésze Nagy Lajos működött közre. Az ültetési 

helyszínek között szerepelt a temető, óvoda, műfüves focipálya környezete, Bocskai u. és a strand. 

Az óvodai faültetés során nagy segítséget nyújtottak a település „kis kertészei”, akiknek ezúton is 

köszönik lelkes és segítőkész munkájukat! 

Az elültetett díszfák között megtalálható az amerikai hárs, ezüst hárs, kis levelű hárs, korai juhar, 

közönséges nyír, platán és a puszta szil. 

A faültetéssel nemcsak a szélsőséges időjárás hatásai csökkenhetnek, hanem egy egészségesebb és 

jobb világot teremthetnek saját maguk és az utánuk következő generációk számára! 

 

• „Carmen” Lovas Sportegyesület: A 2021-es évben, a karantén miatt a csoportos lovagoltatást fel 

kellett függeszteniük ez nagyon megviselte a költségvetést. Amikor már lehetett privát oktatásokkal 

folytatni a lovas oktatásokat. Majd a karantén feloldása után csoportos túrákat szerveztek. 

Június végén a csegei általános iskola felkérte őket, hogy színesebbé tegyék az év végi napközis 

táborukat a szabadidő parkban lovagoltatták a gyerekeket több napon keresztül, majd kisebb 
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csoportoknak a lovardában csináltak programot a csapat építő tréning elemeivel. Nagy sikere volt 

a gyermekek körében. 

Június végén fogathajtó versenyeket szerveztek Egyek Nagyközség Önkormányzatával közösen a 

régi piactéren, melyen fogathajtó sportolóik nagyon szépen szerepeltek. Majdnem minden hétvégén 

fogathajtó versenyeken vettek részt versenyzőikkel a régióban meghirdetett versenyeken.  

A nyáron 2 intenzív  napközis  lovas tábort szerveztek.  

A privát oktatások megnövekedése miatt és a várható karantén lezárás miatt szeptembertől nem 

látták értelmét a szakkörök szervezésének. Szerencsére nem lettek olyan mértékű megszorítások 

amitől tartottak, de sajnos munka kedvükre rányomta a bélyegét a bizonytalanság és a 

tervezhetetlenség. A lovak arra tanítanak (és minden jószág melletti tevékenység), hogy 

következetes előre látó legyen az ember ezt a mai időkben nagyon nehéz kivitelezni. 

Felelősséggel tartoznak azok felé akiket megszelídítenek. 

 

Igény szerint folytatják a már meghirdetett tevékenységeiket kiegészítve újabb szolgáltatásokkal:      

 

➢ Képesség fejlesztéssel lóháton, 

➢ Lovaglásoktatással az első felüléstől a versenysportra való felkészítésre díjugratás, díjlovaglás 

és fogathajtó szakágakban, 

➢ Lovak bértartása, 

➢ Terep túrák szervezése, 

➢ Lóval asszisztált önismereti és csapatépítő tréningek, 

➢ Táboroztatás, 

➢ Rendezvényszervezés, 

➢ Ülés javító futószárazás, 

➢ Lovak belovaglása,  

➢ Lovak átképzése. 

 

• Csegei Patás Pajtás Hagyományörző Egyesület: Egyesületük a 2021-es évben a kialakult 

vírushelyzet miatt nem tudott túl sok programban részt venni.  

2021. szeptember: 

Mezőcsát Szüreti felvonulás. 

 

2021. november: 

Halloween party Tiszacsegén. 

 

2021. december: 

Mikulás ünnepség Tiszacsegén. 

 

• „Vackor” Tiszacsegei Óvodai Alapítvány: Az Alapítvány támogatási kérelmet nyújtott be a 

társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelős miniszter részére az alapítvány szakmai 

programjai megvalósításához és működési támogatásához egy olyan Digitális Okos Játék 

Óvodásoknak (DIOO) diagnosztikus és fejlesztő eszköz beszerzésére az óvodai csoportok számára, 

amellyel a pedagógusok napi szinten, számszerűen nyomon követhetik a gyermekek aktuális 

fejlettségi állapotát, fejlődési mutatóit, mely alapján tervezhető a gyermek egyéni fejlesztési iránya. 

A támogatási kérelem 100%-os visszanem térítendő támogatásban részesült előfinanszírozott 

formában.  

A Magyar Falu Program Falusi Civil Alap keretében „civil közösségi tevékenységek és 

feltételeinek támogatása” című alprogramon (FCA-KP-1-2021) belül az alapítvány  a Civil 

szervezetek programszervezési támogatására pályázatot nyújtott be (FCA-KP-1-2021/4) , mely 
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forrás felhasználásával a helyi közösség életét meghatározó, értékmegőrző, értékteremtő, 

programok előkészítését és megvalósítását finanszírozta a Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde 

gyermekei és szülei számára. A projekt pozitív elbírálásban részesült. 

A kiutalt pályázati forrásokat a 2022. évben kívánja az alapítvány felhasználni a fent leírt céloknak 

megfelelően. 

2021. évben a kialakult koronavírus járvány miatt az alapítvány által támogatni kívánt óvodai 

programok, sajnos sorra elmaradtak, így az intézmény részéről támogatási igény nem merült fel 

2021. évben.  

 


