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Évértékelő 2020: Egyek Önkormányzata meglovagolta a válság adta lehetőségeket 
 

 

2020 egy jó évnek ígérkezett: a folyamatosan 

csökkenő munkanélküliség, a javuló közbiztonság 

mellett több éves pályázati előkészítés után most 

került sor több, mint 3 milliárd forintnyi fejlesztési 

forrás kivitelezésére: 

 

- 0359 hrsz-ú mezőgazdasági út építése 

- Étterem és közétkeztetés fejlesztése 

- Béke, Tisza és Telekházi utcák 

útburkolatának felújítása, aszfaltozása 

- Erhardt-malom, Hunyadi u. 63/b, Béke u. 

17, Teleki u. 25 szám alatti önkormányzati 

ingatlanok felújítása 

- Útstabilizálás az összes belterületi úton – 

teljes foglalkoztatottság 

- bel- és külterületen csapadékvíz-elvezető 

rendszer rekonstrukciója I. ütem 

- új Bölcsőde, új piac építése 

- új szennyvíztisztító telep, gerinchálózat 

bővítés 

- zsidó temető kerítésének és sírjainak 

felújítása 

- 53 ha-os Ipari park építése 

 

A beruházások időben történő megvalósulása 

érdekében rengeteg bürokratikus akadályt kellett 

leküzdenünk. Az évek óta érlelődő projektek 

megvalósulását a Covid-19 okozta járványhullám 

is hátráltatta. Szerencsére az is igaz, hogy az 
újonnan kialakult helyzetre Magyarország 

Kormánya jó választási lehetőségeket kínált fel. 

A hirtelen megnövekedett munkanélküliségre 

válaszként új egyedi közmunka programot 

indíthattunk, ami nagyon jót tett a teljes 

foglalkoztatottságnak és a belterületi utak 

stabilizálásának is. Régóta szerettük volna 

elmondani, amit csak 2020-ban mondhattunk el 

először: a település belterületi útjai minden 

időjárási körülmények között 100 %-osan 

járhatóak. Kátyúk természetesen újra és újra 

keletkeznek, de ezeken át lehet menni, az egyes 

utakra korábban jellemző kerékagyig érő 

közlekedhetetlen keréknyomok megszűntek. 

Érdekes eredményt mutat Egyek öt évre 

visszanyúló halálozási statisztikája, melynek 

évenkénti ingadozásából nem tudunk semmilyen 

Covid-19-re vissza vezethető következtetést 

kiolvasni, hiszen 2018-ban több szerettünket 

vesztettük el, mint 2020-ban. 

 

Év 2016 2017 2018 2019 2020 

elhunytak 

száma 

90 97 103 90 101 

születések 

száma 

81 55 79 46 62 

 

A születések csökkenő tendenciája inkább ad okot 

aggodalomra, abból a Covid-19-re vonatkozóan is 

lehet következtetést kiolvasni: nem kell ide vírus 

ahhoz, hogy kipusztuljunk! 

A 2020-as év személyes veszteségeink ellenére 

önkormányzati szempontból összesen 

kimondottan eredményesnek értékelhető, hiszen a 

rengeteg fejlesztéssel nem csak a településkép 

javult, hanem a teljes infrastruktúrával ellátott 53 

hektáros ipari park kialakításával olyan jövőbe 

mutató folyamatot sikerült elindítani, mely 

megnyitja a település fejlődése előtt az utat. 

Innentől kezdve csak az idő kérdése, hogy a 

debreceni BMW gyártól 45 percre, kb. 500 főnyi 

rendelkezésre álló munkaerővel mikor indulnak 

meg a munkahely teremtő beruházások. 

Jövőképünk szerint, ha lakosaink mindannyian 

minőségi munkahelyre tesznek szert és nem a 

közmunkás bérből kell megélniük, a 

gyermekvállalási kedv is javulni fog. 

 

Dr. Miluczky Attila / polgármester 
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Kérjük, támogassa Ön is adója  

1%-ával egyesületünk munkáját! 

 

Adószám: 18567386-1-09 
 

Egyeki Sportbarátok Sportegyesülete 

4069 Egyek, Fő u. 2. 

E-mail: egyekisbse2019@gmail.com 

Web: www.esbse.hu 



 
  

 

 

   

                                Sajtóközlemény 

 

             Bölcsődei ellátás infrastrukturális fejlesztése Egyeken 

 

A kedvezményezett neve: Egyek Nagyközség Önkormányzata 

A projekt címe: Bölcsődei ellátás infrastrukturális fejlesztése Egyeken 

A szerződött támogatás összege: 110,00 millió Ft  

A támogatás mértéke: 100 %  

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020. május 31.  

A projekt azonosító száma: TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00016 

A projekt tartalmának bemutatása:  

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg. Az infrastrukturális fejlesztés része volt egy új 

bölcsőde épület felépítése. Ezeken kívül a 110,00 millió forint európai uniós támogatás segítségével a 

jogszabályban előírt akadálymentes parkoló is kialakításra került és játszóudvar-fejlesztés, udvari 

játszóeszközök beszerzése valósult meg.  

A fejlesztés eredményeként megvalósult az ellátáshoz való hozzáférés javítása és a szolgáltatások 

minőségének fejlesztése, amelyek hozzájárulnak a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatásához, 

a családok segítéséhez, különösen a leghátrányosabb helyzetű térségekben lévő gyermekek minél korábbi 

életkorban történő megsegítéséhez. 

A projektről bővebb információt a www.egyek.hu oldalon olvashatnak. 

 
*************************************************************************************** 

 

Értesítés bérlakás kiadásának rendjéről 

 

Egyek Nagyközség Önkormányzatának 

Polgármestere tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, 

hogy bérlakás kiadásának esetén az aktuálisan 

bérbe adandó ingatlan személyesen megtekinthető 

a helyszínen. A helyszíni szemle időpontjáról 

minden esetben írásos tájékoztatót küldünk. A 

helyszíni megtekintés után az ingatlan bérlésére az 

lesz jogosult, aki magasabb havi bérleti díjat ajánl 

érte.  

Ajánlatot az jogosult beadni, aki kérelmet 

nyújtott be bérlakás iránt. 

A bérleti díjra vonatkozó ajánlatukat Kiss 

Mihálynak címezve lezárt borítékban juttathatják 

el az Egyeki Polgármesteri Hivatalba, a borítékra 

írják rá: „bérleti pályázat”! Ezt követően újabb 

ajánlattételre nincs lehetőség, licitálni nem lehet. 

A nyilvános borítékbontás a Polgármesteri Hivatal 

földszinti kistermében kerül megtartásra, amelyen 

bármelyik ajánlattevő részt vehet, melynek 

időpontjáról tájékoztatást adunk. 

Felhívjuk a figyelmet, hogyha a nyertes 

pályázó a megajánlott bérleti díj 8-szorosáról nem 

tud 1 héten belül jövedelemigazolást felmutatni, 

vagy nem tudja a 3 havi kauciót megfizetni, vagy 

a közjegyzőnél nem tud szerződni, akkor a 

következő legnagyobb bérleti díjat kínáló 

pályázóval szerződünk! 

 

Azonnal bérelhető:       Hunyadi utca 12, 

                                       Toldi Miklós utca 28 

Hamarosan bérelhető:  Teleki utca 25. 

                                         (gázbekötésre vár) 

 

 

Egyek Nagyközség Önkormányzata 
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Tájékoztatás helyi iparűzési adó előlegcsökkentésre vonatkozó nyilatkozatról 
 

Megjelent a koronavírus-világjárvány 

nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése 

érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 

639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet. 

A mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő 

vállalkozóknak a 2021. évben, az adott előleg-

fizetési időpontban esedékes - a Htv. szerint 

bevallott és a 2021. évben az önkormányzati 

adórendelet szerinti adómértékkel bevallandó - 

adóelőleg 50 százalékát kell az egyes esedékességi 

időpontokban megfizetni, ha erre vonatkozóan 

nyilatkozatot tesznek. 

A vállalkozóknak nyilatkozatot kell tenniük 

legkésőbb 2021. február 25-ig a székhelye, 

telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság 

számára, ha élni kívánnak az adó felezés 

lehetőségével. 

Az említett nyilatkozat 2021. januárjától kizárólag 

az állami adó- és vámhatóságon keresztül,  

 

elektronikus úton, az állami adó- és vámhatóság 

által rendszeresített elektronikus nyomtatványon 

nyújtható be. 

A NAV honlapján 2021. január 25-én elérhetővé 

vált a 21NYHIPA jelű nyilatkozat, melynek 

benyújtásával a 639/2020. (XII.22.) Korm. 

rendelet alapján a mikro-, kis- és 

középvállalkozások 2021. február 25-éig 

elektronikusan nyilatkozhatnak helyi iparűzési 

adóval kapcsolatos adóelőleg-kedvezményük 

érvényesítéséről. 

 A 21NYHIPA nyilatkozat Általános 

Nyomtatványkitöltő Keretprogramban (ÁNYK) 

futó kitöltőprogramja és a hozzá tartozó útmutató 

a NAV honlapján a www.nav.gov.hu  → 

Nyomtatványkitöltő programok → 

Nyomtatványkitöltő programok → Programok 

részletes keresése útvonalon található meg. 

 Egyeki Polgármesteri Hivatal 

*************************************************************************************** 

Tisztelt gépjármű tulajdonosok! 
 

A gépjárműadóval kapcsolatos adóztatási 

feladatokat 2021. évtől a Nemzeti Adó- és 

Vámhivatal (NAV) veszi át. A változás kapcsán a 

gépjármű-üzembentartóknak (tulajdonosoknak) 

plusz teendőjük nem lesz. Az első részletet 

március 15-e helyett elég április 15-éig befizetni. 

/A 2020. december 31-ig keletkezett, megváltozott 

vagy megszűnt gépjárműadó kötelezettségek 
ügyében, továbbra is az önkormányzati 

adóhatóságokhoz lehet fordulni./ 
 

A GJADO jelű adatlap nyomtatvány 

elektronikusan elérhető a NAV honlapján az 

Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogramban 

(ÁNYK). Elérhető: Főlap / Nyomtatványkitöltő 

programok /Nyomtatványkitöltő programok/ 

Nyomtatványkitöltő programok II./ 

Adatbejelentők, adatmódosítók 

https://nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvany-

kitolto_programok linken. 
 

Az adatlapot papíron és elektronikusan is be 

lehet nyújtani NAV-hoz. Papíralapon az adózó 

lakóhelye, székhelye szerint illetékes Nemzeti 

adó- és vámigazgatóságához kell benyújtani. Egy 

adatlapon több gépjármű bejelenthető. Üres 

nyomtatvány az ANYK programból is 

kinyomtatható vagy a NAV ügyfélszolgálatain is 

beszerezhető. 
 

 Az adatlap elérhető továbbá a NAV honlapján 

közzétett Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazás 

(ONYA) portálon is. Az azonosítás itt is a 

Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) 

szolgáltatással történik. 
 

A GJADO jelű adatlapot a gépjárműadó alóli 

mentesség kérelmezésekor vagy annak 

megszűnésekor, a gépjárműadóval kapcsolatos 

adókedvezmény kérelmezésekor vagy annak 

megszűnésekor, valamint az adófizetési 

kötelezettség szünetelésekor, például ha a 

gépjárművet ellopták, kell benyújtani a Nemzeti 

Adó- és Vámhivatalhoz (NAV). 
 

Nem kell a NAV-hoz bejelenteni a gépjármű 

megszerzését, forgalomból kivonását, és a 

gépjármű elidegenítését, mivel a gépjárműadót a 

NAV veti ki adatszolgáltatás alapján.   

Egyeki Polgármesteri Hivatal 
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Digitális oktatási környezet fejlesztése  

a Debrecen- Nyíregyházi Egyházmegye oktatási intézményeiben 

   EFOP-3.2.3-17-2017-00053 
 

A Szent János Katolikus Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola sokszínű, magas színvonalú 

oktatása és a keresztény értékek melletti elköteleződése mellett kiemelt figyelmet fordít a természettudományos 

tantárgyak tanítására. A helyi tantervünkben a kötelezően előírt óraszámnál magasabb óraszámban tanítjuk felső 

tagozaton a fizika, a kémia, a biológia, a földrajz, és az informatika tantárgyakat. Ennek célja, hogy a diákokat az IKT 

eszközök segítségével, minél közelebb vigyük a természettudományos ismeretekhez, azok megkedveltetéséhez, hogy a 

továbbtanulásnál nagyobb számban válasszák ezt a tudományterületet. Az informatika tantárgy digitális kompetencia 

fejlesztése viszont már nem csak a szakórán jelenik meg, hanem a pedagógusok előszeretettel alkalmazzák az IKT 

eszközöket más tanórákon is. Ennek érdekében a következő fejlesztések kerültek megvalósításra intézményünkben. 

 

1. Humánerőforrás fejlesztés: 

A tanulást-tanítást támogató digitális kompetenciák fejlesztését támogató eszközöknek és módszereknek széles körben 

történő megismertetése és alkalmazása érdekében az alábbi területeket támogató digitális pedagógiai eszközök és 

módszerek (csomagok) adaptálását és tanítási-tanulási gyakorlatba történő beépítését tűztük ki célul: 

- a természettudományos megismerés támogatása, 

- a problémamegoldó gondolkodás fejlesztésének támogatása. 

A célok elérése érdekében: 

- A természettudományos csomagot választó kollégák (5 fő), a „GEOMATECH@Élményszerű 

természettudomány” 60 órás továbbképzést teljesítették. 

- A problémamegoldás csomagot választó kollégák (2 fő), a „Mobilrobotok oktatásának gyakorlata” 60 órás 

továbbképzést teljesítették. 

Infrastruktúra fejlesztés: 

A tanulók egyéni és csoportos digitális munkáját, illetve a bevont pedagógusok felkészülését lehetővé tevő táblagépek 

(a hozzá tartozó mobil töltő és tároló rendszerrel), ill. a problémamegoldó gondolkodás és az algoritmikus 

feladatmegoldás megtanulása érdekében LEGO MINDSTORMS EV3 programozható robotok, plusz szenzorok és 

egyéb kiegészítők kerültek beszerzésre. 

A módszertani csomagok, a bevont 7-8. évfolyamos osztályok földrajz, informatika és technika tantárgyainál kerültek 

bevezetésre. Így a digitális pedagógiai módszertannal támogatott tanórák aránya, a választott tantárgyak esetében az 

összóraszám 40%-ára nőtt. 

 

2. Tananyagfejlesztés: 

A projektbe bevont pedagógusok (7 fő), a digitális pedagógiai módszertannal támogatott tanórák közül, összesen 70db 

(10db/pedagógus) digitális óravázlatot töltöttek fel a Nemzeti Köznevelési Portál (NKP) felületére és tapasztalataikat 

jó gyakorlat formájában osztották meg kollégáikkal. 

3. A bevezetett módszertani csomagokkal kapcsolatos szakmai napok szervezése: 

 2018.10.19.:  „Digitális Pedagógiai szemlélet” című szakmai nap  +  verseny 

 2019.06.11.:  „Természettudományi Észpróba” című szakmai nap  +  verseny 

 2019.09.17.:  „Digitális Pedagógiai szemlélet” című szakmai nap  +  verseny 

 2020.10.22.:  „Digitális Öveges József Emléknap” című szakmai nap  +  verseny 

 2020.12.18.:  „Természettudományi Észpróba” című szakmai nap  +  verseny 

 2021.03.26.:  „Digitális Öveges József Emléknap” című szakmai nap  +  verseny 

 

                  Bódi István 

digitális módszertani asszisztens 

 
EFOP-3.2.3-17-2017-00053 

Digitális oktatási környezet fejlesztése a Debrecen- Nyíregyházi 

Egyházmegye oktatási intézményeiben 
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LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ! 
 

Ezúton tájékoztatjuk, és egyben értesítjük Önöket, 

hogy a Tiszamenti Regionális Vízművel kötött 

együttműködési megállapodás alapján 2021. 

január 1-től a Nyugati főcsatorna használatához 

szükséges Gátfelhajtási engedélyek 

(Gátközlekedési engedélyek) kizárólagosan az 

alábbiak szerint vásárolhatók meg (bankkártyás 

fizetéssel, On-Line vásárlással, Applikáción 

keresztül). 
 

A szükséges Gátfelhajtási engedély jelenleg az 

elektronikus jegyvásárlási platformon keresztül 

vásárolható meg, hamarosan elérhetővé válik a 

jegy fizikai megvásárlásának lehetősége. A 

bevezetésre kerülő új rendszer első komponense a 

Nyugati főcsatorna, amelyen a közlekedéshez 

kiadott, névre és adott járműre szóló engedély 

vagy vendégkártya szükséges. 

A gátközlekedési, gátfelhajtási engedély 

megvásárlásának On-Line felülete a: 

http://gatfelhajtasiengedely.hu weboldalon 

érhető el. 
 

Amennyiben az Engedély kérő még nem vásárolt 

a gatfelhajtasiengedely.hu weboldalon, akkor a 

vásárlási folyamat megkezdésének érdekében 

először regisztrálni szükséges magát! 

A sikeres regisztrációt követően tud 

bejelentkezni  a felületre, és megvásárolni a 

kiválasztott Gátfelhajtási engedély típust. 

 

 

 

A Gátfelhajtási engedély megvásárlását, és 

elektronikus úton történő kifizetését követően a 

Számla automatikusan kiállításra kerül az 

Engedély megvásárlójának részére, melyet 

emailben küld meg a rendszer. 

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a Nyugati 

főcsatorna töltése kiemelt, és folyamatos 

ellenőrzés alatt áll, mely ellenőrzések során az 

illetékes szervek, hatóságok, és feljogosított 

személyek ellenőrzik a szükséges Gátfelhajtási 

engedély meglétét, és annak érvényességét. 

Kérjük, kímélje meg Magát az ezzel járó 

kellemetlenségektől, birságtól, eltiltástól! 

Az okos telefonokra letölthető applikáció 

hamarosan elérhető lesz Android és iOS eszközön 

egyaránt. 

Amennyiben 3.5 tonna összsúlytól nagyobb 

járművel, vagy mezőgazdasági területművelés 

céljából szeretne a töltésen közlekedni, kérjük, 

vegye fel a kapcsolatot Ügyfélszolgálatunkkal! 
 

Ha a rendszer használatával kapcsolatosan 

bármilyen kérdése merülne fel, vagy problémába 

ütközne, kérjük, forduljon ügyélszolgálatunkhoz 

bizalommal, 

ugyfelszolgalat@gatfelhajtasiengedely.hu  email 

címen, vagy a +36(70)427-7405-ös 

telefonszámon. 

 

 

                 Rendszer Kontroll Kft. 

 

************************************************************************ 
 

Mozaik tanulmányi verseny pályázat 
 

A XIV. Mozaik Nemzetközi Internetes 

Tanulmányi Versenyre benevezett általános és 

középiskolák számára meghirdetett, 400.000.-Ft 

összdíjazású pályázaton, értékelve az iskola 

tanulóinak eddig elért eredményeit és felkészítő 

tanáruk munkáját, a Szent János Katolikus 

Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola és AMI I. 

helyezést ért el és 200.000.- Ft díjazásban 

részesült, amelyet a kiadó digitális tartalmainak vásárlására lehet fordítani! 
 

Bódi István 

igazgatóhelyettes, felkészítő tanát 
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Helyesírási verseny 2020. 
 

A Szent János Katolikus Általános Iskola Humán munkaközössége nagy gondot fordít a tanulók 

anyanyelvi kompetenciájának fejlesztésére. A magyar nyelv napja (november 13.) alkalmából idén is 

megrendeztük szokásos helyesírási versenyünket a felső tagozatosok körében. Idén a vírushelyzet 

módosította a hagyományos megrendezési módot. Minden tanuló hazavihette a helyesírási totót, és 

felhasználhatta a rendelkezésre álló segítséget. Ezzel gyakorolhatta a helyesírási szabályzat, a lexikon és a 

digitális eszközök használatát. 

A nehéz, sokrétű gondolkodást igénylő, olykor fordított szövegezésű feladatok megoldása után az alábbi 

eredmény született: 
 

5-6. évfolyam 
 

         I. Farkas Áron 6.a 

        II. Hegyi Dávid 5.b 

       III. Nagy Bianka 6.b 

       III. Turucz Brigitta 6.b 

 

7-8. évfolyam 
 

 I. Ujvári Tímea 7.a 

II. Nagy Balázs 7.a 

   III. Papp Sára 8.a 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A tanulók  jutalmazásáról 

 a fenntartó gondoskodott. 

 

Hálásan köszönjük! 

 

 

            Tardiné Virág Éva 

          munkaközösség-vezető 
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Katonára mindig szükség van 
 

Nem csökken az érdeklődés a katonai pálya iránt, az elmúlt évben közel 400 fő vállalt szolgálatot a 

seregben Hajdú-Bihar megyéből. A járványhelyzet még inkább rávilágított arra, hogy békeidőben is 

nagy szükség van a katonákra. 

 

Egy évvel ezelőtt még senki sem 

gondolt arra, hogy csak maszkkal az 

arcunkon, megfelelő távolságot tartva 

tartózkodhatunk egy légtérben 

társainkkal. A legfontosabb fogalommá 

a védekezés vált, mellyel megóvhatjuk 

szeretteinket a koronavírustól. A járvány 

elleni védekezésben a Magyar 

Honvédség is számos területen vesz 

részt, közreműködnek például az 

intézmények fertőtlenítésében, segítik a 

rendőrség munkáját és igyekeznek 

enyhíteni az egészségügyben dolgozók 

leterheltségén. A hivatásos és 

szerződéses katonák mellett az önkéntes 

tartalékos állomány is aktív részt vállal 

ezekben a feladatokban. A járványhelyzet ellenére – vagy éppen amiatt – egyre többen jelentkeznek 

katonának. A jelenségről Nagy Zoltán alezredest, az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó 

Parancsnokság 2. Katonai Igazgatási Központjának parancsnokát kérdeztük. 

 

- Hogyan tudná jellemezni a 2020-as évet toborzás szempontjából? 

 

- A vírushelyzet miatt egy kihívásokkal teli év van mögöttünk, szerencsére az elért eredmények azonban 

nem tükrözik a nehézségeket. Folyamatos az érdeklődés a katonai pálya iránt, mely egyrészt az elmúlt évek 

munkájának köszönhető – az emberek ismerik és elismerik a honvédek munkáját, tudják, hogy milyen 

lehetőségek vannak a haderőben. Másrészt megvan a szerepe a jelenleg zajló Honvédelmi és 

Haderőfejlesztési Programnak is, hiszen az emberek látják és érzékelik a stabilitást, az egyre bővülő 

juttatásokat, a modern technikai eszközöket. Ugyanakkor a társadalmi elismertséghez nagyban hozzájárul az 

is, hogy a katonák a jelenlegi járványhelyzetben kézzelfogható segítséget nyújtanak ott, ahol erre szükség 

van. Ezeknek az eredményeként tavaly majdnem 400-an választották a Magyar Honvédség valamelyik 

szolgálati formáját a megyéből. 

 

- Melyek ezek a szolgálatformák, amelyekre várják az érdeklődőket? 

 

- A honvédség szinte mindenkinek tud alternatívát 

kínálni az élethelyzetének, motivációjának vagy 

végzettségének megfelelően. Azoknak a 

fiataloknak, akik az érettségi megszerzését 

követően a továbbtanulást választják, a Nemzeti 

Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és 

Honvédtisztképző Karát, illetve a Magyar 

Honvédség Altiszti Akadémián zajló „Acélkocka” 

képzést ajánljuk. Utóbbi egyéves, 

tanfolyamrendszerű kép, amely már a 

tanulmányok ideje alatt is havi nettó 199 ezer 

forintos fizetést, térítésmentes lakhatást és 

étkezést, valamint utazási hozzájárulást jelent a  
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résztvevőknek. Azok, akik azonnali munkalehetőséget keresnek, a szerződéses katonai szolgálatot 

választhatják. Változatos, kiszámítható életpályát kínálunk jelentkezőinknek, ahol érettségivel, kezdő 

legénységi beosztásokban minimum bruttó 299 ezer Ft-ot, érettségi nélkül bruttó 255 ezer Ft-ot lehet 

keresni. A számos plusz juttatás közül kiemelhető, hogy a honvédség szerződéskötéskor 100 ezer Ft 

szerződéskötési díjat, családalapítási, iskolakezdési és lakhatási támogatásokat kínál, valamint 

nyugdíjpénztári hozzájárulást, kedvezményes üdülést, ingyenes egészségügyi szűrővizsgálatokat és 

sportolási lehetőséget is biztosít a katonák számára. Az Önkéntes Tartalékos Rendszer pedig azoknak szól, 

akik tanulmányaik, vagy meglévő munkahelyük mellett szeretnének részt vállalni honvédelmi feladatokban. 

A tartalékos rendszer egyik eleme a kormány gazdaságvédelmi programjának részeként létrejött speciális 

önkéntes tartalékos szolgálat, amellyel a honvédség akár több ezer állás nélkül maradt embernek adhat 

átmeneti vagy hosszútávú munkalehetőséget.  

 

- Hogyan tudnak az érdeklődők kapcsolatba lépni Önökkel? 

 

- Idén éppen 20 éve annak, hogy Debrecenben, a Péterfia u. 58/a szám alatt megnyitotta kapuit a toborzó 

iroda, ahol személyes tájékoztatást nyújtunk az érdeklődőknek. A mostani járványhelyzetben azt javasoljuk, 

hogy első körben személyes megjelenés nélkül lépjenek velünk kapcsolatba, az 52/314-200-as 

telefonszámon vagy a hajdu.toborzo@mil.hu e-mail címen. Emellett sok hasznos és érdekes információ 

található a www.iranyasereg.hu és a www.hadkiegeszites.hu oldalakon, valamint az MH Katonai 

Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság Facebookon oldalán is 

 

*************************************************************************************** 

Legyenek körültekintőek, ha tűzifát vásárolnak! 

 

A bűncselekmények megelőzése érdekében 

kérjük, hogy fogadják meg a Balmazújvárosi 

Rendőrkapitányság tanácsait! 

A fűtési szezon alatt is többen próbálnak 

hirdetések útján, illetve házalóktól tűzifát 

beszerezni. Előfordulhatnak olyanok, akik 

megpróbálják becsapni, megkárosítani a 

vásárlókat. Újsághirdetés, internetes hirdetés 

útján, vagy házaló árusoktól való vásárláskor 

nagyobb az esélye annak, hogy csalás áldozataivá 

váljanak. Lehetőség szerint csak telephellyel és 

hiteles mérleggel rendelkező cégektől, 

vállalkozásoktól vásároljanak tüzelőt! A 

kedvezőnek tűnő, a piaci árnál jóval alacsonyabb 

árról szóló ajánlatokat fontolják meg! Már a 

megrendeléskor előre egyeztessék a kiszállítás 

időpontját, és lehetőleg a lerakodáshoz kérjenek 

olyan családtagjuktól, vagy szomszédjuktól 

segítséget, akik jártasok a tüzelőanyagok 

vásárlásában. 

Csak akkor fizessék ki a fát, ha megnézték, hogy 

olyan minőségű, amilyet szerettek volna és a 

jelenlétükben le is mérték az átadott mennyiséget! 

Csak a lepakolt fa árát fizessék ki! Amennyiben az 

eladó előleget kér, legyenek nagyon 

körültekintőek. Ha nem ismerik jól a vállalkozót, 

céget, ne utaljanak előre, és ne adjanak át 

pénzt!  A kiszállításkor idegeneket ne engedjenek 

be a házba! Mielőtt megérkeznek, készítsék elő a 

megbeszélt vételárat, ne a szállítók szeme láttára 

vegyék elő összes megtakarított pénzüket. 

Ha mégis bűncselekmény áldozatává váltak, 

értesítsék a rendőrséget az ingyenesen hívható 

112-es segélyhívón.  

 

Balmazújvárosi Rendőrkapitányság 
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Kedves Olvasók! 

  

A 484/2020. (XI. 10.) 

Kormányrendelet 

értelmében, könyvtárunk 

zárva tart. 

2021. január 10-

től   olvasóink részére 

lehetővé tesszük  

a ”Házhoz megy a könyv” 

szolgáltatásunk mellett 

a könyvek kölcsönzését a 

könyvtár újbóli megnyitásáig az alábbi módon: 

  

KÖLCSÖNZÉSI ÚTMUTATÓ: 

 

Állítsa össze a könyvek listáját, melyhez 

segítséget nyújthat Online   katalógusunk:  

 http://hunteka.asp.hunteka.hu/egyek/ 
Gyűjtse össze kéréseit szerző és cím szerint. 

A könyvek listáját elküldheti e-mailben, vagy 

igényét leadhatja telefonon is Következő napon 

átveheti a kért könyveket a  

Tárkányi Béla Könyvtár és 

Művelődési Háznál 

Telefon: 52/579-004 

E-mail: konyvtar.egyek@gmail.com 

 

Tudnivalók: 

 

 A szolgáltatás csak érvényes olvasójeggyel 

rendelkezők számára elérhető. 

 Az alábbi adatokat mindenféleképpen adja 

meg: név, olvasójegyszáma, elérhetőség 

(e-mail cím, telefonszám). 

 A könyvcsomag átvételéhez 

mindenképpen szükség van az 

olvasójegyre! 

 Átvétel helye a könyvtár bejárata 

(használja a könyvtár bejárata mellett lévő 

csengőt) 9-15 óra között. 

 

Amennyiben nyomtatásra van szüksége, a 

nyomtatandó dokumentumot küldje el email 

címünkre és másnap átveheti a kinyomtatott 

anyagot. 

 

A könyvtár előtti várakozás közben is tartsák be 

az előírt távolságot, a könyvcsomag átvételekor 

kötelező a maszk viselése!! 

 

 

   Gábor Istvánné 

    könyvtárvezető 

 

*************************************************************************************** 

 

 

 

 

2020-ban Kovácsné Mucza Judit: Messze távol 

tőled oly egyedül vagyok – Kelemen Pál katonai 

emlék és daloskönyve, és Várhalmi Edit: Hol íze 

van a szónak – Egyeki tájnyelv és tájszavak 

címmel készített újabb Pályaművei kiváló 

minősítést kaptak a VIII. Tradíció Pályázat 

szakmai zsűrijének értékelésén.  

A pályamű eredeti dokumentációjával és 

mellékletével együtt mostantól a Néprajzi 

Múzeum Etnológiai Archívumát gazdagítja. 

Egyszersmind kutathatóvá válik és a Néprajzi 

Múzeum könyvtárában olvasható lesz a most 

épülő, új múzeumban. 

 

 

 

 

 

 

 

A helyi értékeket őrző és közvetítő 

tevékenységben rejlő kulturális értékek nagyon 

fontosak a jövő fiataljai számára is. 

A két amatőr gyűjtőnk már több éve 

rendszeresen benyújtja újabb és újabb munkáját 

az aktuális pályázati kiírásra. 

Kovácsné Mucza Judit pályamunkái a helyi 

könyvtárban elérhetőek. 

Kívánok nekik még nagyon sok gyűjteni valót és 

kitartást a munkájukhoz hogy öregbítsék Egyek 

hírét és még nagyon sok emléket segítsenek 

megőrizni az utókornak.  

 

   Gábor Istvánné 

    könyvtárvezető 

 

Tradíció Néprajzi gyűjtőpályázat 
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Kovácsné Mucza Judit 2020-as évi pályamunkája: 
 

„Messze távol tőled oly egyedül vagyok” - Kelemen Pál katonai emlék- és daloskönyve 
 

A pályázó a szolnoki születésű, majd Tiszacsegén, 

Szilvásváradon és Egyeken élő Kelemen Pál (1938–1993) 

Nagykanizsán töltött katonai szolgálata idején, 1960-ban 

vezetett, katonakönyvét, kéziratos dalgyűjteményét rögzítette 

és ezt egészítette ki néhány, utolérhető életrajzi adattal és 

családi fotókkal. A nagyalakú spirálfüzetbe (terjedelme: 150 

oldal) több mint 125 népdal-, nóta, sláger, valamint 

emlékkönyv-verset írt be a katonakönyv szerzője. A pályamű 

maga 72 oldalas, a mellékletekkel együtt 130 oldalt tesz ki. 

Felépítése: Egyek és Tiszacsege néhány soros bemutatása, 

majd Kelemen Pál rövid életrajza, a Magyar Néprajzi Lexikon 

kéziratos énekeskönyv és katonakönyv szócikkei alapján a 

gyűjtemény műfaji besorolása, majd következik Kelemen Pál katonakönyvének másolata. A dalszövegeket 1960 

áprilisa és júniusa között jegyezte le/másolta be katonakönyvébe.  

A szocializmus korabeli laktanya életéből kevésbé áll a kutatók rendelkezésére hasonló gyűjtemény. 
 

Eddig benyújtott pályamunkái:  

 Életünk útjai- Szekeres Jánosné életrajza 2015 

 Vajdahegedűnek álljon meg zengése - Egyeki vőfélyek régen és ma 2016 

 Mucza Kátoly Egyeki szűcsmester élete és munkássága. 2017 

 Egyszer csak mindennek vége lesz majd - az Egyeki Horváth család II. világháborús levelezése 2018 

 Hagyományőrző tábor az Egyeki Tájházban 2018 

 Hímzett virágok között - Bene Jánosné élete és munkássága 2019 
*** 

Várhalmi Edit 

 

Közel 10 éve már, hogy Egyek múltjával foglalkozom. 

Először csak a régi, Egyeken készült fotókat 

gyűjtöttem, majd minden papír alapú dokumentumot, 

ami kapcsolódott a falunkhoz. Kedves, idős embereket 

kerestem fel, akik szívesen meséltek a fiatal korukról, 

és szépen lassan azon vettem észre magam, hogy egy 

csodás gyűjtemény birtokosa lettem. Önzőség lett 

volna mindezt a kincset magamnak megtartani, ezért 

először egy saját kiállítást szerveztem, aminek nagy 

sikere volt a helyiek körében. Ekkor döbbentem rá 

milyen nagy szükség van arra, hogy a községünkben 

élő idős emberek emlékeit megismerjék a fiatalok. 

Megismerjék a múltjukat, hogy értékelni tudják a 

jelenüket, és képesek legyenek építeni a jövőjüket. 

Hiszen akinek nincs múltja, annak nincs jövője sem. 

Ennek nyomán megszületett a könyvem, az Így élt a 

múlt. Innen már nem volt megállásom, fejembe vettem 

azt, amit a szívem diktált. Itt élek Egyeken, mióta 

megszülettem. Szeretem a falumat, lokálpatriótának 

vallom magam, aki tenni szeretne a szülőfalujáért. 

Nem szerettem volna, ha elvesznek a helyi értékeink, 

amik a mi büszkeségeink, sajátosságaink, 

egyediségeink. Ezért a Budapesti Néprajzi Múzeum 

pályázataira immár nyolcadik éveke küldöm el, az 

Egyeken gyűjtött anyagokat, hogy a jövő számára 

megmentsem a helyi történelmet, és emlékeket. Ezért a 

munkásságomért, pár éve megkaptam az önkéntes 

néprajzi gyűjtők legmagasabb kitüntetését, a Sebestyén 

Gyula emlékérmet. Először az Így élt a múlt című 

könyvemet küldtem be, majd az Egyeki vértelkek 

pályaművemet, amit A keresztek tövében című 

követett. Ez a Kálváriás temetőről összegyűjtött 

anyagot tartalmazta. Ez után, a Magyar 

Tanácsköztársaság eseményei Egyek községben, majd 

az egyeki szólások, mondások gyűjteményét, Egyek 

vagy ne egyek címmel. A különleges, és ízletes 

cukortortánk sem maradhatott ki, ezért Édes mesterség, 

avagy az egyeki cukortorta címmel is küldtem be 

pályaművet. A mostani pályázatom a Hol íze van a 

szónak címet kapta. Ebben nagyon sok Egyeken 

használt tájszavat, és kifejezést gyűjtöttem össze. 

Taglalom a helyi jellegzetes zárt e, vagyis é-zős 

beszédünk történelmét, és jelenét, valamint az én 

előadásomban tájnyelven megszólaló hanganyagot is 

mellékeltem a pályázatomhoz. Eddig minden beadott 

anyagom bekerült az etnológiai adattárba, ami azt 

jelenti, hogy hiteles, és bárki számára elérhető, kutató 

tevékenységhez, szakdolgozatokhoz felhasználható, 

valamint a jövő számára megőrzött. Egyek nagyon 

gazdag néprajzi kincsekben, és én igyekszem ezeket 

kiaknázni, hogy megmentsem a jövő nemzedéke 

számára, és hírét vigyem a nagyvilágban, hogy van 

valahol Magyarország keleti szegletében egy kicsiny 

falu, mely az egyik csillogó ékköve a magyar kultúra 

koronájának.  
 

                 2021.  i.  SZÁM                                             EGYEKI HÍRMONDÓ                                                                     13. 
 

    Gábor Istvánné 

könyvtárvezető 

 



 
  

„Vigyázó szemetek Egyekre vessétek!” 
 

 

Az elmúlt évek alatt településünkön a „Jó Isten” 

akaratából és Egyek Nagyközség Képviselő 

Testületének szorgalmas munkái és döntései 

értelmében és nem utolsó sorban a beérkező 

pályázati pénzek hatására szépen fejlődött 

községünk. Lehet nekünk, itt élőknek fel sem 

tűnnek az eredmények, a változások, vagy 

értékrendi eltérés, vagy sérelem miatt nem 

hagyjuk magunkat örülni. Pedig van mire 

büszkének lenni!  Ebben benne van minden 

egyeki lakos munkája. Az elmúlt években több 

pályázat bonyolítása, vagy különféle ellenőrzések 

kapcsán sokat beszélgettem vidékről érkező 

képzett, művelt emberekkel, kik gondolataikat 

megosztva   elmondták „szép kis rendezett 

település Egyek”. Hasonló gondolatokat 

hallhatunk a szomszédos településeken élő 

barátainktól ismerőseinktől is, kik néha irigykedve 

érzékelik fejlődésünket, meglévő 

szolgáltatásainkat (belgyógyászat, sebészet 

kardiológiai szakrendelés, betonüzem, varroda, 

átadott és átadásra kerülő utak, Iparipark 

beruházás) sokszínűségét. Remélem hamarosan 

eljön az az idő, hogy nem elfelé költöznek 

polgáraink településünkről, menve a munkahely, 

vagy a jobb élet reménye után, hanem visszafelé 

jönnek, és új családok, képzett emberek érkeznek, 

mert itt látják jövőjüket biztosítottnak. Az irány 

jó, de az út még rögös, tele buktatókkal. Ki kell 

lépni saját magunk korlátaiból, és segíteni kell 

honfitársainknak is elhagyni rossz szokásaikat, 

beidegződéseiket. Használjuk a nyilvánosság és a 

közösség erejét! Merjük megszólítani az utcákon 

az energiaitalos dobozt eldobó, vagy a 

közterületen kommunális hulladékot elhelyező 

embereket, de legalább jelezzük a Polgárőrség 

vagy Önkormányzat vagy a Rendőrség felé! 

Évente milliókat költünk a közterületi szemét 

összeszedésére és ártalmatlanítására. Mennyivel 

jobb volna ezen javakat virágosításra vagy 

közterületek fejlesztésére, vagy új munkahely 

teremtésére, esetleg újabb pályázat önerejére 

fordítani. A döntés a miénk, a már meglévő 

javakat megforgatjuk, kamatoztatjuk vagy papír 

repülő módjára összehajtva kidobjuk az ablakon. 

A közvagyon mint érték egy magasabb szigorúbb 

értékrendet követel. A sajátunkat szabadon 

forgathatjuk, akár hibázhatunk is, mert a tandíjat 

mi fizetjük, de a miénkkel mindannyiunk 

felelőssége, hogy jól gazdálkodjunk. Ne legyünk 

restek az eldugult átereszt lakásunk előtt 

kitisztítani, az út szélén lévő vizet az árokba 

leereszteni és a keletkező kátyúba gereblyével egy 

kis követ belehúzni. Seperjük el a havat, ha kell 

idős koros szomszédunk előtt is, és ne hagyjuk, 

hogy a gaz verje fel portánkat. Elődeink ezen 

egyszerű dolgokat tudták maguktól, mert 

megtanulták szüleiktől. Emlékszem, egy kedves 

utcabeli szomszédomra, ki téli hóesés után 

nevetve mondta egy másik közös ismerősre: - 

„Nézd már, alagutat sepert.” mert akkor még azért 

is megszólhatták az embert. Akkor még nagy volt 

a közösség gondolatformáló ereje. 

Mit ér a sok jó fejlesztés, fejlődés, ha a fejekben 

nincs rend? Segítsük egymást tisztán látni és a 

rossz értékeket helyesre cserélni!  Térjünk vissza 

gyökereinkhez, ahol az igazi érték a tudás, tanulás, 

a munka, család és egymás megbecsülése volt, és 

településünk fejlődésének elvesznek igazi korlátai. 

Erre a típusú munkára gondolkodásra hívok 

Mindenkit! 

 

Tardi Kálmán 

alpolgármester 
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 SZENT JÓZSEF ÉV 
2020. 12. 08 – 2021. 12. 08. 

 

„Olyan  

kereszténységre van szükség,  

mely mindenekelőtt  

az imádság  

művészetét gyakorolja.” 

 

(Szent II. János Pál pápa) 

 
2020. december 8-án Ferenc pápa, 

abból az alkalomból, hogy 

százötven éve nyilvánították Szent 

Józsefet az egyetemes Egyház 

védőszentjévé, Szent József Évet 

hirdetett. Az egyeki Szent József 

Plébániának, mivel 

egyházközségünk a Názáreti 

Ácsnak, Józsefnek oltalma alatt áll 

250 éve, még személyesebbé tette 

ezt a kegyelmi évet, amely 

előttünk áll. 

Nagy buzgósággal vetette bele 

magát az Egyházközség 

Képviselőtestülete, hogy 

lelkipásztori tervet készítsen, 

körvonalazza azokat a 

programokat, amelyek segíteni 

fognak bennünket a lelki 

elmélyülésben.  

Összegyűjtöttük az ötleteket, 

javaslatokat, kiválasztottuk a 

felelősöket az eseményekhez. Így 

végződött a tavalyi év és vette 

kezdetét a 2021-es esztendő.  

Pasztorális tervezésünk alapgondolata 

az elmélyült hitre vezetés, az 

életszentség elérése. Tanulmányoztuk 

Szent II. János Pál pápa körlevelét, 

amit a Nagy Jubileumra írt- „Olyan 

kereszténységre van szükség, mely 

mindenekelőtt az imádság művészetét 

gyakorolja.” 

Mindenekelőtt a meglévő és kipróbált 

gyakorlatok megtartását, mélyebb 

megélését látjuk feladatunknak. 

Közösségünk prioritása a férfiakkal, 

házasokkal való foglalkozás 

lehetőségének megkeresése. 

 Az élet védelmében a házasságra 

készülők és házasságban élők 

számára a Természetes 

Családtervezés, a Billings 

Ovulációs Módszer mind 

szélesebb körben való 

megismertetése. A fiatalokkal 

(ministránsok, IFI Klub) való 

intenzívebb foglalkozást is kiemelt 

feladatnak tartjuk. Nem akciókat 

tervezünk, hanem az életszentségre 

való meghívás fontosságát a 

magunk életében és másokat is 

meghívva erre. A közösségi 

programok megvalósításával is -

most is, mint mindig- a családokat 

összetartó Jézus szeretetének 

erősítését helyezzük előtérbe!

 

Plébániánk  programjairól  

 
A Szentatya nemcsak különleges Szent 

József-évet hirdetett, hanem egy 

személyes hangvételű levelet is 

közzétett, amelyben Szent József alakját 

állítja példaképül a mai hívők elé. Ezért 

hétről hétre közre adjuk a levél részleteit 

az Élő Víz hírlevelünkben. 

2018-ban, indult útjára Szent József 

vándorszobra. Minden héten más család 

fogadta be és vállalta, hogy a családtagok 

együtt imádkoznak. Ismét meghirdettük 

Szent József látogatását az otthonokban- 

ez az, amire –ebben a vírusos 

időszakban- vágynak a hívek, hogy az 

otthonukban imádkozhassanak 

Hála ládika készül a templomban 

elhelyezve, hogy egész éven keresztül 

megfogalmazhassuk egy- egy 

mondatban, amiért hálát adunk a 

családunkkal 

kapcsolatban. Egy 

életet átölelő hála, 

de az egyes 

mindennapok apró 

eseményeiért is, és rá lehet írni egy 

rövidke egy-két soros imát, amit 

köszönetképpen elmondhatnak a 

hívek, amikor beledobják a papírkát, 

és ez az ima megmarad majd bennünk 

a hétköznapokban is. 

A pápa különleges búcsúnyerési 

alkalmakat is adott erre az évre. Szent 

József litániáját imádkozzuk minden 

szerdán a reggeli szentmise után. 

Minden hónap 19-én a szentmisét a 

családokért, a családos hivatásra 

készülőkért ajánljuk fel. Erre hívjuk és 

várjuk a családokat. 
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LOGÓNKRÓL 

 
 

Logót készítettünk erre az 

évre. Szent Józsefet ábrázolja, 

ahogy gyöngéden tartja 

Jézust. Fölötte egy stilizált 

ház képe, amely kifejezi 

Szent József oltalmát 

családjaink, 

egyházközségünk és az egész 

Egyház fölött. 

 



 

SZENT JÓZSEF ÉV 
2020. 12. 08 – 2021. 12. 08. 

Plébániánk rogramjairól  p
 

 
Év elején létrehoztunk egy csoportot a 

Messengeren, igyekszünk minél több 

személyt felvenni a csoportba, így lehet 

imádkozni a Szent József litániát vagy 

bármi más imádságot közösen. A 

pandémia idején segít a plébániai hírek 

szélesebb körben való eljutásában is. 

Vízkereszt ünnepe után meghirdettük a 

házszentelés lehetőségét. Sokan 

igényelték, hogy felkeressük 

otthonaikat. Ilyenkor a ministránsokkal 

együtt járjuk végig az iskolát, óvodát, 

eljutunk az Önkormányzat épületébe, a 

Tűzoltóságra és több mint negyven 

család otthonába. 

Előző években megkereszteltek 

családjainak találkozóját tervezzük, 

jelképes faültetéssel egybekötve. Ez a 

szimbólum a hálának és az élet 

védelmének kifejeződése. A meghívás 

Szent József májusi ünnepéhez, 

templomunk búcsújához kapcsolódik. 

A kisgyermekes családok 

plébániánkhoz való kötődését is 

szeretnénk ezzel erősíteni. Ezen a 

napon, május 1.-én kerékpáros Családi 

napot szervezünk Egyek-Félhalomra. 

 

Az élet 
védelmében a Billings 

Ovulációs Módszer széles 
körben való 

megismertetése. 
 

A Vándorbölcső (és a vándor ringó) 

további koordinálása is feladatunk. A 

Vándorbölcső lakóinak találkozóját 

tervezzük –játszóházzal egybekötve. 

Billings előadást tartanak plébániánk 

akkreditált oktatói. Ösztönzés arra, 

hogy ne csupán a baba foganására 

alkalmazzák a Billings-módszert, 

hanem legyenek bátrak a fogamzás 

elkerülésére való értékesítésben is, 

Isten akarata szerint élni házaséletüket. 

Fiatal fiúk, férfiak, nagyapák 

zarándoklatai is ennek az évnek az 

eseményei lesznek. Február 20-án a 

Nagypapa korúakat hívjuk 

Máriapócsra, május 24-én a fiatal fiúk 

és az IFI KLUB gyalogos zarándoklata 

lesz Tiszafüredre, augusztus 14-én 

pedig a férfiak zarándoklata lesz 

Mátraverebély-Szentkútra, az imádság 

mellett borkóstolást is tervezve 

számukra.

 
A Nemzetközi Eucharisztikus 

Kongresszusra készülve április 11-én, 

az Isteni Irgalmasság vasárnapján 

kiállítást rendezünk a Boldog Carlo 

Acutis által összegyűjtött 

„Eucharisztikus csodák” anyagából. 

Ugyancsak ekkor szeretnénk átadni 

plébániánk elismerését, a Tárkányi 

Díjat, amit a járvány miatt január 

elsején nem tudtunk megtartani.  

December 12.-én, advent III. 

vasárnapján zárjuk ünnepélyesen Szent 

József évét Egyeken.  

A jubileumi Szent József évben, amire 

még rányomja a bélyegét a COVID-

járvány, a kötelező arcmaszk 

viselésével is evangelizálhatunk. 

„Krisztus megment” – ezt hirdeti a 

plébánia logójával ellátott arcmaszk, 

amit nagyon sokan viselnek nem csak a 

templomban, hanem ahol csak 

megfordulnak. 

PROGRAMJAINK 
nyitottak mindenki 

számára.

Szent József vándorszobra 
Január első napjaiban a Bencsik családnál talált befogadó közösséget. 

Tapasztalatukat Bencsik Dániel osztotta meg, aki plébániai közösségünk és 

ifjúsági csoportunk felelőse. 

Számunkra a Szent József év elsősorban egy remek lehetőség, hogy a közös ima 

által megerősítsük a családunkat összefonó kötelékeket. 

 Továbbá a Szent József év programjai által lehetőséget kapunk arra, hogy 

formáljuk és erősítsük a plébániai közösségünket, és hogy olyanokat is a 

közösségbe vonjunk, akik eddig távolabbról kísérték figyelemmel a plébániai 

közösségünk életét. 

Ezentúl a Szent József év adta kegyelmi lehetőségek, mint a búcsúnyerés, 

zarándoklatok, ima alkalmak révén lelki életünk vérkeringésébe is friss éltető erőt 

táplálhatunk, ami egyéni és közösségi szinten is a megújhodás, lelki növekedés 

magvait hintheti el. 

Célunk, hogy az ima, és a belőle fakadó jó elhatározások, cselekvések által, begyógyítsuk a múlt sebeit, és újult erővel haladjunk 

tovább a megkezdett úton. Éppen ezért, örömünkre szolgált, hogy ebben az évben elsőként fogadhattuk be Szent József 

vándorszobrát, mely ösztönöz bennünket arra, 

hogy az egyéni imádság mellett közösen 

végezzük kedves imádságunkat, a Rózsafüzért. 

Mindemellett mindennap elimádkozzuk a családi 

felajánló imát Jézus Szentséges Szívéhez, mely 

magába foglalja a saját és másokért mondott 

imaszándékainkat is. 

A közösen végzett imának sajátos ereje van, 

főleg akkor, ha ezt családon belül végezzük. Jó 

volt látni, hogy  képesek vagyunk estéről estére 

összegyűlni Szent József szobra körül egy 

imádságos együttlét erejéig.  
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Papp László 

 plébános 
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                       Erhardt-Malom felújítása 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        
 

 

 

 

 
 

                         Eötvös utca stabilizálása 
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Zsidó temető felújítása 

Fő tér - Tisza utca elejének aszfaltozása 

                     Béke utca felújítása 

 

Eötvös út tükör készítés 



           Egyeki Ipari park alapkő letétele                                                     20 cm-es betonréteg az útalapra 

Mezőgazdasági út aszfaltozása Ipari park és Ohati út között                         2. réteg aszfalt az ipari park útjára 

     

Fonyódligeti gyermeküdülő javítás előtt                                               Fonyódligeti gyermeküdülő javítás után 
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