
Tisztelt tiszacsegei Lakosság! 

 

A hagyományos beszámolóimat ismét folytatom a szeptember második felében, illetve 

októberben történtekről. 

 

Pályázatok: 

-A Belügyminisztérium, mint támogató, által a települési önkormányzatok szociális célú 

tüzelőanyag vásárlásához nyújtott támogatásának pályázatán településünk 13.997.940, -Ft 

vissza nem térítendő támogatást nyert, melyből 1.002 erdei m3 lágy lombos szociális tűzifa 

megvásárlását tette lehetővé. A kérelmek beadási határideje október 21-én lejárt. Az osztást 

novemberben elkezdjük. A szállításról a lakosoknak kell gondoskodni. 

 

-Kiírásra került a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat “A” és “B” 

típusú pályázata. Bővebb információt a település honlapján, illetve személyesen tud szerezni a 

polgármesteri hivatalban. 

 

Események: 

-2022. szeptember 22-én Hajdúnánás adott otthon az évenkénti megrendezésre kerülő Megyei 

Közfoglalkoztatási Kiállítás és Konferenciának. A kiállításon a megyei közfoglalkoztatásban 

résztvevő települések mutatják be a programok keretében gyártott, előállított termékeiket, 

melyekkel erősítik, fejlesztik és továbbviszik a településük helyi sajátosságaikat, értékeiket. 

Tiszacsege Város Önkormányzata rendszeres résztvevője, nem csak a megyei, hanem az 

országos kiállításoknak is. A hajdúnánási rendezvényre is a helyi sajátosságok, helyi értékek, 

termékek népszerűsítésével, bemutatásával érkeztünk, ahol a varroda, száraztészta, kosárfonó, 

faipar, és a mezőgazdasági program termékei kerültek kiállításra. A rendezvényen a kiállított 

termékek mellett nagyon sok lehetőség van tapasztalatcserére a programok megvalósításában, 

a termékek népszerűsítésében, értékesítésében. 

 

-Európai Mobilitási Hét: a kormány célja a teljes klímasemlegesség elérése 2050-ig, aminek 

elérésében kiemelt szerepet játszik a közlekedés zöldítése. Idén Európa legnagyobb 

közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi kampánya szeptember 16. és 22. között zajlott, az 

ehhez kapcsolódó programokhoz a Technológiai és Ipari Minisztérium támogatási lehetőséget 

hirdetett a települések számára. 

 

Tiszacsege is pályázott és 500 ezer forintot nyert a pályázathoz kapcsolódó rendezvények, 

versenyek megszervezésére. Köszönjük a település óvodájának, iskolájának és minden 

csatlakozó lakójának, hogy aktívan részt vettek az Európai Mobilitási Hét programjaiban! 

 

-Szeptember 30-án köszöntötte városunk Idősek Napja alkalmából településünk szépkorú 

lakóit. A Szolgáltató Csarnok adott a rendezvénynek idén is helyet, ahol az óvodások, 

iskolások, az Önkéntes Tűzoltó Dalárda, a Tiszacsegei Hagyományőrző Néptánc Egyesület 

táncosai, Kissné Virág Ilona és a Turcsányi-Felföldi Duó adott színvonalas műsort. A 

szervezőknek és a segítőknek köszönöm a munkájukat! 

 

-Október 8-án rendezte meg városunk az V. Hagyományőrző Népzenei és Néptánctalálkozót. 

Nagyon kegyes volt hozzánk az időjárás, ragyogó időben tarthattuk meg őszköszöntő 

felvonulásunkat és bálunkat. Itt is megköszönöm a szervezőknek a munkájukat, a fellépőknek 

a lelkes és kimagasló műsorokat és minden érdeklődőnek a részvételt! 

 



-Immár második alkalommal helyeztük ki nemzeti színű lobogóinkat városunk Fő utcájára. Az 

1956-os forradalomra és szabadságharcra emlékezett a megjelent ünneplő közönség az 1956-

os Emlékparkban. 

 

Idén csatlakozott Tiszacsege Város Önkormányzatához a Tiszacsegei Fekete István Általános 

Iskola. Diákjai közül 56 tanuló futással, nemzeti színű váltóbottal, fáklyával és virággal 

tisztelgett a szabadságharc hősei előtt. Az alsós osztályok lyukas zászlót készítettek erre az 

alkalomra. 

 

Az iskola énekkara, a polgármesteri ünnep beszéd és az egyesületek, intézmények koszorúzása 

zárta a megemlékezést a parkban. Dr. Tantos József emléktáblájánál Kissné Virág Ilona 

szavalatát hallgathatta meg a közönség, majd az emléktáblánál elhelyezték a koszorúikat. 

 

-Október 24-én tartottuk meg a lakossági fórumot a Szolgáltató Csarnokban. Önkormányzatunk 

kétéves munkáját, eredményeit, fejlesztési céljait és a jelenlegi nehéz időszak problémáit, 

illetve megoldási terveit ismertettem a megjelent lakosokkal. 

 

Egyéb: 

-Önkormányzatunk egyik fő célkitűzése, hogy városunk járhatatlan útjait járhatóvá tegye. 

Szándékainknak megfelelően a Tó, a Bercsényi, a József Attila utcák után a Teleki utca is 

megújult önkormányzati önerőből. Ezek eddig csak földutas utcák voltak, melyek tömörített 

alapot kaptak, így a csapadékos időjárás ellenére is járhatóvá váltak. 

 

Köszönjük a Kommunális Szolgáltató dolgozóinak a közmunkaprogramban résztvevőknek és 

Tóth Róbertnek a munkáját! 

 

-A kormányhivatal által működtetett Kormányablak 2022. november 2-től előreláthatólag 2023. 

márciusig ideiglenesen bezár településünkön. Sajnos ebbe a döntésbe önkormányzatunknak 

nincs lehetősége beavatkozni, de az online ügyintézésben igyekszünk az azt igénylő lakosokat 

segíteni. 

 

Várjuk nagy szeretettel Önöket az elkövetkező időszak rendezvényeire. November végén és 

decemberben az adventi hétvégékre! 

 

Továbbra is várjuk észrevételeiket, ötleteiket, javaslataikat, segítő szándékú kritikáikat 

személyes, telefonos, illetve email-ben megkeresés útján! 

 

Tiszacsege, 2022. október 25. 

 

 

 

 


