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10 éves az Egyeki Nőklub! 

 

Mi, férfiak, a történelem kezdete óta 

szeretnénk elhitetni mindenkivel, hogy mi 

irányítjuk a világot. Keménynek, 

rendíthetetlennek, bátornak mutatjuk 

magunkat. Olyannak, akinek nem fáj semmi, 

akit nem befolyásol semmi, akin nem 

uralkodik senki. Magányos, macsó hősökről 

írunk könyveket és forgatunk filmeket, hátha 

sikerül elhitetni külvilággal, hogy rajtunk 

múlik minden. Pedig nem, valójában nem a mi 

kezünkben van a kormányrúd, hanem az 

önökében, Hölgyeim! 

Rátermettségük, ügyességük bizonyítéka az 

Egyeki Nőklub története is. Zsibókné Annuska 

néni vezetésével immár kereken 10 éve, hogy 

az helyi civiltársadalom egyik fő 

tartópillérének számítanak: programot 

kínálnak minden nőnek, aki Önökkel szeretne 

tartani. Anyukámtól tudom, hogy ezek a 

programok sokszor bearanyozzák a 

mindennapjaikat. A magányosságot, a korral 

járó gondokat félre téve összejárnak és 

társaságot, néha életre szóló élményeket 

nyújtanak egymásnak. 

Az embert a jó Isten nem magányos 

bozótharcosnak teremtette, hanem társas 

lénynek! Önök ezt felismerték, gyakorolják és 

örömük telik a társaságban. Van jó kedv, ütem 

az életükben, sokszínűség és mindjárt 

kevesebb gyógyszer kell, nem kell 

hangulatjavító és mégis mosolyognak. 

Az elmúlt 10 évben ennek sok hasznát látta a 

település is. Rengeteg közösségi programon 

részt vettek, azt műsorukkal gazdagították, 

palacsintát sütöttek. Köszönjük, csak így 

tovább! Erőt, egészséget kívánunk a Nőklub 

minden tagjának az újabb évtizedekhez. 

Kívánjuk, hogy fiatal vezetőként Kátainé 

Esztike is olyan kovászként hasson a Nőklub 

életére, ahogy ez Annuska néninek sikerült! 

Önökre, nőkre továbbra is az élet minden 

területén szükségünk van, hiszen, Schiller 

szavaival: „ők szövik és fonják földi sorsunkba 

a mennyei rózsát”. 

A közelgő Nőnap alkalmából egy verssel 

búcsúzom. 

Kéri János: Nőnapi köszöntő 

 

Tavasz hajnalán 

Róluk emlékezünk, 

A nőkről, kiknek 

Életünk köszönhetjük. 

 

Ki mindent 

Megtesz értünk, a nő, 

Dajkál, ápol, 

És felnevel ő. 

 

Hálánk szálljon 

Lányra, anyára, 

Ki a családot 

Összetartja. 

 

Szépséges nők, 

Jó asszonyok 

Kívánunk boldog, 

Víg nőnapot. 

 

Dr. Miluczky Attila 

  polgármester 
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ÉRTESÍTÉS 

 
Polgármesteri Hivatal ezúton értesíti a 

méhészeket, hogy a termelők növényvédelmi 

hatósághoz megküldött nyilatkozatai alapján , 

az alábbi területeken – a Nemzeti 

Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 

szükséghelyzeti határozataiban foglaltak 

szerint- neonikotonid hatóanyagú 

csávázószerrel kezelt repcevetőmag került 

elvetésre. 

 

Neonikotinoid hatóanyagú csávázószerrel 

kezelt őszi káposztarepce vetési adatok 

 

Helység:    Hrsz:              Ha: 
 

Egyek        046/2           10.000 

Egyek       0793/14          6.000 

 

Polgármesteri Hivatal 

 



 
 

 

Összefoglaló a Képviselő-testület 2018. január 25-i testületi üléséről 

 

A polgármesteri jelentésben elhangzott, hogy a 
szennyvíztisztító teleppel illetve a 
szennyvízhálózat bővítésével kapcsolatban 
megtörtént a munkaterület átadása tervezésre. 
Gyakorlatilag ebben az évben nem fog történni 
semmi. Jövő tavasszal kezdődnek a munkálatok 
és 2020 nyarán fogják az utolsó simításokat 
elvégezni.  

Körülbelül 7 éve nem találunk megoldást a Hajdú-
Bihar Megye végét jelző tábla és a Patkós csárda 
közötti útszakasz javítására. Ott folyamatosan 
nagyon rossz útviszonyok vannak. Legalább 10 
levelet írt ez ügyben, de nincs rá megoldás. 
Kedden felhívták a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztériumból és szóban tájékoztatták, hogy 9 
millió forintot fognak erre a célra adni a 
közútkezelőnek. 

A kérdések, interpellációk napirendi pontnál 

Szalai Erika képviselő tájékoztatásul elmondta, 
hogy Hajdú-Murvai Veronika Grillázs tortái 
bekerültek a helyi értéktárba. Veronikától várnak 
még egy szakmai javaslattételt, amellyel a 
megyére közvetítik, és akkor megyei érték is 
lenne itt helyből. Volt egy Földművelésügyi 
Minisztérium által meghirdetett fotópályázat, 
amire jelentkezett. A beküldött fotója különdíjas 
lett. Azt írták, hogy senki nem küldött 
hungarikumként puli kutyát. 

 

Egyek Nagyközség Önkormányzatának 

Képviselő-testülete úgy határozott, hogy: 

 elfogadja a 2017-es gazdasági évben 
végzett hulladékszállítási 
közszolgáltatásról szóló beszámolót. 

 az Egyek Nagyközség Önkormányzatának 
2017. évi foglalkoztatáspolitikájáról szóló 
beszámolót, valamint az Egyek 
Nagyközség munkaügyi helyzetéről szóló 
beszámolót elfogadja az előterjesztésben 
foglaltak szerint. 

 Gábor Istvánné könyvtárvezető 
megbízását 2018. december 31-ig 
meghosszabbítja. 

 az Egyek Önkormányzati Tűzoltóság 2018. 
évi költségvetési tervezetét elfogadja 
azzal, hogy a tűzoltóság költségvetését a 
települési önkormányzatok rendkívüli 
támogatása függvényében felülvizsgálja. 

 az Egyek-Tiszacsege-Újszentmargita 
Önkormányzatai által működtetett 
Központi Orvosi Ügyelet 2017. évi szakmai 
működéséről és pénzügyi finanszírozásáról 
szóló beszámolót elfogadja azzal, hogy az 
önkormányzat nem fizeti meg utólag az 
1 064 757 Ft kiegészítő hozzájárulás 
összegét. Ez az összeg kerüljön beépítésre 
a Központi Orvosi Ügyelet 2018. évi 
költségvetésébe. Képviselő-testület kéri, 
hogy törekedjenek arra, hogy a 
költségekkel adott éven belül el tudjanak 
számolni. 

 tájékoztatást kér a Debrecen-Nyíregyházi 
Egyházmegye és az Egyek Nagyközség 
Önkormányzata között megkötött 
közoktatási megállapodásban foglalt 
pontok teljesüléséről. 

 a Lelkeket keressetek – Jubileumi 
visszaemlékezések Egyek katolikus 
évszázadaira című kiadványt a lakosság 
részére nem bruttó 500 Ft/db áron, 
hanem bruttó 2 000 Ft/db áron kínálja fel 
értékesítésre. 

 az Egyek nagyközség térségében 
úszóműves csónak- és kisgéphajó- kikötő, 
és kapcsolódó létesítmények pályázatának 
összeállításához szükséges műszaki 
előkészítés, tanácsadás, valamint 
engedélyezési tervdokumentáció 
elkészítésére megbízza dr. Keresztúri 
Ferenc egyéni vállalkozót (3535 Miskolc, 
Eper u. 26.) bruttó 940 000 Ft összegben 
az árajánlatában foglaltak szerint a 2018. 
évi költségvetés terhére. 

 

Összeállította: 

Dr. Miluczky Attila 

 polgármester 
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Összefoglaló a Képviselő-testület 2018. február 15-i testületi üléséről 

 

A polgármesteri jelentésben elhangzott, hogy a 

szolgáltatóval bejártuk a település közvilágítással 

fejlesztendő területeit, várhatóan hamarosan 

érkezik a megvalósításra vonatkozó ajánlat. 

A gyepmesteri telep működtetése kapcsán a 

velünk szerződéses kapcsolatban álló 

önkormányzatok részére új szerződést ajánlottunk. 

Célunk részükről rendelkezésre állási díjként 

támogatást kérni, amit ha igénybe veszik a 

szolgáltatásunkat, kvótaként beválthatnak. Ha nem 

veszik igénybe, akkor is kérünk hozzájárulást a 

rendelkezésre állásért. Egyértelmű törekvésünk, 

hogy a telep pozitív nulla körüli eredményt 

produkáljon és nekünk minél kevesebb fenntartási 

költséget kelljen megfizetnünk. 

Önkormányzatunk elfogadta a 2018. évi 

költségvetést. A számokból most látszik, hogy a 

rekord mérlegfőösszegű, 2,8 milliárd forintos 

költségvetés ellenére szűkös év elé nézünk. 

Rengeteg vállalt fejlesztési kötelezettségünknek 

eleget kell tenni, csak néhány ezekből: 

szennyvizes, belvizes, ipari parkos, bölcsődés, út- 

és járdaépítési pályázataink. A fejlesztések mellett 

a munkabérek emelkedése is nagy terhet ró az 

önkormányzatra. Mivel hallhatjuk a médiából, 

hogy a bolti eladók közül szinte mindenki 200 eFt 

fölött keres, év elején minden munkaadó emelt a 

béreken, mi is. 

Ahogy azt a korábbi évekből megszokhattuk a 

novemberi koncepció kialakítása után, a szép 

álmokat elmossa a februári költségvetés hideg 

zuhanya. Sok minden más mellett le kellett 

mondanunk a busz vásárlásáról, a karácsonyi 

díszkivilágítás bővítéséről, az állateledel bolt 

berendezéséről és a rendezvény sátor vásárlásáról. 

Bízunk benne, hogy ahogyan a korábbi években 

is, talán az idén is sikerül plusz forráshoz jutnunk 

eredeti terveink megvalósítása érdekében. 

 

Egyek Nagyközség Önkormányzatának 

Képviselő-testülete úgy határozott, hogy: 

 emeljük a bérleti díjakat 3 %-kal, az így 
kialakult díjakat a kerekítés szabályai 
szerint 100 Ft-ra kerekítjük. 

 a temető üzemeltetéséről szóló 
beszámoló tárgyalását márciusra 
halasztottuk. 

 elfogadtuk a fonyódligeti üdülő 
üzemeltetéséről szóló beszámolót. 

 pályázatot nyújtunk be a településen lévő 
zsidó sírkert kerítésének rendbe tételére. 

 továbbra is támogatjuk a sebész szakorvos 
helyi tevékenységét. 

 támogattuk a Bocskai utca lakosainak 
kérelmét, a behajtani tilos tábla alá egy 
kiegészítő táblát fogunk elhelyezni, ami a 
kerékpáros behajtást lehetővé teszi az 
egyirányú utca menetirányával szemben 
is. 

 forráshiány miatt több felajánlott ingatlan 
vásárlását elvetettük. 

 

Összeállította: 

Dr. Miluczky Attila 

 polgármester 
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ÁLLÁSHIRDETÉS 
 

Az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. 

építőipari szakmunkában jártas,  

önállóan dolgozni tudó,  

munkájára igényes munkavállalókat keres 

felvételre. 

Kőműveseket, ácsot, burkolót, 

vasszerelőt, esetleg víz-gáz-fűtésszerelőt. 

Fizetés megegyezés szerint. 

Érdeklődni lehet a Kft. ügyvezetőjénél a 

+36/70-978-8868-as telefonszámon. 



 
 

 

11. Gazdabál 

 

Fiatal László és Kemény Piroska 2018.02.10-én  

11. alkalommal rendezték meg az egyeki Gazdabált. A 

beköszöntők után megtörtént a Szekeres János születésének 

200. évfordulója alkalmából alapított gazdadíj átadása, melyet 

az idei évben több éves kitartó munkájáért, gazdatársai 

segítéséért Fiatal László kapott. 

Az átadás után az Egyeki Hagyományőrző néptánc csoport 

színvonalas műsorát tekinthették meg a jelenlévők, amit 

hajnalig tartó mulatás követett. Az est fénypontja, ami sok 

embert meghatott a rózsakosár átadása volt, amivel Fiatal 

László kedves feleségét lepte meg 25 éves házassági 

évfordulójuk alkalmából. 

 

 

 

 

 

 

Fiatal László köszönetet mond a bál 

támogatóinak: 

 

- Dr. Miluczky Attila és családja 

- Tóth István Diesel Tank Kft. 

- Kemény Piroska és családja 

- Kerekes János  

- Nagy Anett és családja 

- Mucza Tibor és családja 

- Szi-La autósbolt 

- Csepregi Lajos Virág és ajándékbolt 

- Hajdú Ferenc cukrász 

- Tóthné Fiatal Katalin és családja 

- 3A Takarékszövetkezet 

- Egyeki Hagyományőrző néptánc csoport 

- Konyha és az Egyeki Szöghatár  

            Nonprofit Kft. dolgozói 

 

                   Köszönjük a megjelentek részvételét! 

                             Jövőre ismét találkozunk! 

 

Dr. Miluczky Attila   
polgármester 
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ELADÓ 
A Béke úton 2,5-szobás családi ház  

/teljes berendezéssel is/ melléképülettel, nagy 

kerttel, azonnali beköltözéssel eladó.  

Az ingatlan teljes közművel rendelkezik. 

Irányár: 3.600.000.- Ft 

Érdeklődni lehet: 06/30-238- 77-60-as 

telefonszámon. 



 
 
 

Az előző tájékoztatótól 2018. január 31-ig a közfoglalkoztatási munka területén az 

alábbiak valósultak meg: 
 

 mezőgazdasági program:  

A 3 brigád továbbra is a meghatározott 

munkaterületen végezte feladataikat. 

munkaműveletek helyszínei: 

Egyek-Telekházán, a Tél utcán a 

hűtőházban, a Fő u. 76. szám alatt a régi 

Rendőrség udvarán elvégzett munkák:  

- hagyma válogatás 

- fűszerpaprika válogatás, szárítás, őrlés 

- cirokseprű készítés 

- fóliasátrakban földcsere elvégzése 

- kertészeti terület rendbe tétele, 

téliesítési munkálatok 

 

 helyi sajátosságokra épülő program: 

 

üzemcsarnok: (2018. január hónap) 
 

betonelemek gyártása, késztermékek tárolása, 

előkészítése kiszállításhoz, drótfonatgyártás:  

 betonoszlop gyártás:                  197db                                        

 szürke 6 cm-es térkő gyártás:   50,80m2 

 szürke kiemelt szegélykő gyártása „új 

termék”:                                    685db 

 150-es drótfonat gyártása:        233fm 

 akna betonfedőlapok készítése klf. 

méretben:   5db   
 

csipke készítők: (2018. január hónap) 

 csipketerítő-kép készítés:  6db 

 festmény festés:                1db  

/nagyméretű festmény/   

  

asztalos munkák:  

önkormányzati ingatlanoknál karbantartási 

munkálatok elvégzése 
 

Önkormányzati ingatlanok rendbe tétele, 

elkerítése: 
 

 Somogyi B. u. 39.- telekhatárokon kerítés 

építésének folytatása 

 Szabó P. u. 25. - telekhatárokon kerítés 

építése elkészült 

 

varrodai tevékenység: (2018.01.08-2018.01.31.) 
 

Folytattuk a kifejezetten minőségi munkára igényt 

tartó Kisújszállási KUNSZÖV Kft-nek készülő 

nadrágok varrását. Elkészült 2400 db nadrág 

 Varrodai tevékenységből befolyt összeg:                          

540.000.- Ft 

 Lakosság részére készült termékek ill. 

javítások értéke:      80.300.- Ft 
 

Tovább folytatódnak a közfoglalkoztatási pályázat 

keretében tervezett önkormányzati ingatlanokon 

található épületek felújításai több helyszínen: 
 

- Teleki u. 61.      -     ikerlakás felújítása 

folyamatban /festési munkálatok/ 

- Toldi M. u. 11.  –    lakóház felújítása 

folyamatban 
 

- továbbá: 

- Hunyadi u. 61. irodaház – az udvaron 

szociális épület elbontása, 

tereprendezés 

- Fő tér 22. Alkotóház – a tető 

héjazatának cseréje elkészült, belső 

helyiségek festési munkálatai 

- Fő u. 3/A. – az ingatlanon meglévő 

épület Kegytárgybolttá való 

átalakítása, bontási-építési munkálatok 

folyamatban 

- Deák F. u. 34. – életveszélyessé 

nyilvánított lakóház teljes elbontása 

- Óvoda u.- a két óvoda közötti lakóház 

bontása folyamatban 

- Hunyadi u. 48/C. – Étterem előtti utcai 

kerámia burkolat javítása 

- önkormányzati ingatlanok víz-

szennyvíz hibáinak kijavításához és 

karbantartásához szükséges segéd- és 

kisegítő munkálatok  

- Tűzoltóság kazánházi 

tetőszerkezetének és helyiségének 

karbantartása 

- Hunyadi u. 48/F. – Tüdőszűréshez 

kért terület kialakítása, víz- és 

szennyvízcsatlakozás, villanyáram 

csatlakozási lehetőség kiépítése 

folyamatban 

 
 

 közutas program: 

 

 a program 2018. január 31-én 

befejeződött 
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 illegális program:  
 

 közigazgatási területünkön 

/külterületeken, belterületeken 

hulladék és szemét gyűjtése 

 a program 2018. január 31-én 

befejeződött 

 

 belvízelvezetés program: 

 

 közparkok, közterületek gondozása, 

járdák hó eltakarítása, síkosság 

mentesítése, csapadékvíz elvezetése  

 a program 2018. január 31-én 

befejeződött 

 

 bio program: 

 

 cserjék és bálák biztosítása az 

intézmények kazánfűtéséhez 

 a program 2018. január 31-én 

befejeződött 

 

Önkormányzatunk az alábbiakban felsorolt 

közfoglalkoztatási mintaprojektek/programok 

 indítását tervezi: 

 

 

 

          Ecsedi János 

alpolgármester 

sor-

szám 
tervezett 

közfoglalkoztatási 

mintaprojekt/program 

megnevezése 

tervezett 

időtartama 
tervezett 

létszáma 

/fő/ 

1 
Helyi sajátosságokra 

épülő 
2018.03.01-

2019.02.28. 
91 

2 
Belterületi közutak 

karbantartása 
2018.03.01-

2019.02.28. 
62 

3 Mezőgazdasági 
2018.03.01-

2019.02.28. 
36 

4 Hosszabb időtartamú 
2018.03.01-

2018.06.30. 
63 

5 Belvízelvezetés 
2018.03.14-

2019.02.14. 
51 

6 
Bio- és megújuló 

energia felhasználás 
2018.03.14-

2019.02.14. 
45 

7 
Illegális hulladék 

lerakóhelyek 

felszámolása 

2018.03.14-

2019.02.14. 
45 

8 
Mezőgazdasági földutak 

karbantartása 
2018.03.14-

2019.02.14. 
60 

 összesen  453 

 

TISZTELT  

EGYEKI LAKOSOK! 

 
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. 

évi XXVIII. törvény  42/B.§ (1) bekezdés 

rendelkezése alapján az eb tartási helye szerint 

illetékes önkormányzat háromévente legalább 

egy alkalommal eb összeírást végez. 
Felhívjuk a Tisztelt Eb tartók figyelmét, hogy az 

adatszolgáltatási kötelezettség kiterjed a már 

korábbi bejelentett ebekre is, tehát akik az eb 

összeírást megelőzően a bejelentésnek eleget 

tettek, azok is kötelesek adatot szolgáltatni. 

Az eb összeírok minden háztartást személyesen 

keresnek fel. Amennyiben az érintett 

háztartásban nem tartanak ebet, kérjük ne vegyék 

zaklatásnak érdeklődésüket, kötelesek minden 

háztartásba megkérdezni, hogy van-e összeírás 

alá tartozó eb. 

Az eb összeírók megbízólevéllel rendelkeznek, 

melynek felmutatása részükről kötelező! 

 

Az eb összeírás 2018.02.01-től  

2018. 03.31-ig tart. 

A hiányzó oltásokat és a hiányzó 

elektronikus transzpondereket 

(chipeket) pótolhatják 2018.04.30-ig.  

Az erről szóló igazolást a Polgármesteri 

Hivatal I. emelet 5. sz. irodájában kell 

bemutatni. 

 
Felhívjuk figyelmét minden eb tartónak, hogy az 

eb összeírás végén értesíteni kell a be nem oltott 

és az elektronikus transzponderrel (chipppel) nem 

rendelkező ebek tulajdonosainak adatairól az 

illetékes hatóságot. 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az adatszolgáltatási 

kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot 

von maga után. 

A bírság legkisebb összege 30.000.-Ft. 

Nem célunk a bírságolás, de szükség esetén 

élnünk kell vele! 

Az eb összeírok munkáját gyorsíthatják, ha 

előkészítik az eb/ek oltási könyvét. 

 

Az eb összeírás során kérjük a lakosság 

együttműködését! 

 
Egyek Nagyközség Önkormányzata 
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Ünnepel az Egyeki Nőklub 

 
2008.02.12-én a Petőfi Művelődési Ház 

nagytermében összejött 24 nő. Szincsák Ferenc 

polgármester úr, akinek biztatására megalakult a 

Nőklub. 

 

Céljaink  

- Közösségi élet szerveződése, felvállalása a 

közép és időskorú nőlakosság körében. 

- Az elmagányosodás, elszigetelődés, 

esetleges izoláció megszüntetése. 

- Településünk társadalmi életébe való 

széleskörű részvétel. 

- Kulturális, egészségmegőrző, személyi és 

vagyon biztonságot óvó programok 

szervezése. 

Ekkor szavaztunk a vezető személyéről is 

 Zsibók Józsefné a klub vezetője 

 Berkes Józsefné a klub helyettes vezetője 

 Csepregi Kálmánné gazdasági vezető 

 

Összejöveteleinket kezdetben havonta egyszer, ma 

kéthetente tartjuk. 

Havi tagdíjat is megállapítottunk, hogy legyen 

mindig egy kis pénzünk, ha szükség lenne rá. 

Szerencse, hogy mindig vannak segítőkész 

emberek, akik kisebb-nagyobb összeggel 

támogatnak minket, és Dr. Miluczky polgármester 

úrnak, a képviselő testületnek is sokat 

köszönhetünk. 

 

Mivel telt a 10 évünk? Hosszú lenne részletesen 

leírni, a teljesség igénye nélkül, felsorolás 

szerűen. Nagyon sokat kirándultunk, Ópusztaszer, 

Budapest-Parlament, múzeumok Eger.  

A Sárainé Gulyás Jucika szeretetteljes 

vendégfogadását többször is élvezhettük. De 

jártunk a Mátrában, felmentünk a Kékestetőre, a 

Szalajka völgyben a Fátyolvízesést csodáltuk meg. 

többen, akik először jártak a Cseppkőbarlangban 

megdöbbenve beszéltek a természeti 

képződmények láttán. Elkísértük a dalkört 

Abasára, Hortobágyra ahol együtt nótáztunk. Ezt 

még sorolhatnám. 

Többször voltunk nótaesten Debrecenben, 

színházba Debrecenben, Balmazújvároson, 

Szolnokon…. 

Részt vettünk Tiszafüreden különböző 

egészségügyi rendezvényen-előadáson, 

gyógyászati segédeszközök bemutatóján, 

szűrővizsgálatokon. Szervezetten részt veszünk a 

község ünnepi-közösségi rendezvényein. 

Rengeteg palacsintát sütöttünk már az 

óvodásoknak az oviban, falunapon mindenkinek. 

Nyertünk meg falunapi főzőversenyt. 

 

Jó kapcsolatot tartunk fenn a rendőrséggel, 

előadásokat hallgatunk aktuális témáról. 

 

A tájház kialakulása során nagyon jól 

összekovácsolódót a klubunk. A sok bútorzat, 

berendezési tárgyak összegyűjtése, letisztítása, 

elrendezése alkalmával sokat beszéltünk meg 

nevetgéltünk is az elmúlt évtizedekről. 

 

Az újévet, farsangot, negyedévente a névnapokat, 

ízlésesen terített asztal mellett, tánccal közös 

énekléssel ünnepeljük. Egyetlen férfitagunk 

Katona Flórián szolgáltatja a zenét.  

 

2018.02.19-én is ilyen terített asztal mellett 

üdvözölhettem polgármester urat, a 

képviselőtestület tagjait, Sárainé Jucikát, 35 

jelenlegi vagy volt klubtagot. Felelevenítettük a 

10 év eseményeit elfogyasztottunk egy finom 

ebédet. Nyolc féle sós és tizenhárom féle házi 

sütésű édességből lehetett válogatni. 

Ilyen bőséges és igen finom ebéd után még a 

táncra is rávettük magunkat. Köszönjük Farkas 

László úrnak a zenét. 

 

 

Köszönöm a vendégeinknek, hogy elfogadták meghívásunkat, megtisztelték a Nőklubot jelenlétükkel az 

ünneplésben. 

 

A következő 10 évre kívánok mindenkinek jó egészséget, „alázatot, józanságot, bátorságot, bölcsességet.” 

 

Kátai Istvánné 

a Nőklub vezetője 
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ÖNKORMÁNYZATI  TŰZOLTÓSÁG EGYEK 

4069 Egyek, Fő u. 3. 

Tel/fax: 52/579-040  

E-mail: Egyek.OT@katved.gov.hu 

Pk 52/579-041   

egyek.otp@gmail.com 

 

TŰZOLTÓSÁG HÍREI 
 

Egyek önkormányzati tűzoltóság 

tagfelvételt hirdet. 

 

Várunk minden olyan 18. életévét betöltött, 

büntetlen előéletű helyi lakost nemtől függetlenül, 

aki vágyódást érez ahhoz, hogy önkéntes tűzoltó 

legyen. 

Ha szereted és bírod a kemény, szélsőséges 

kihívásokat, tudsz csapatban dolgozni, akkor 

köztünk a helyed. 

Ezek után, ha még mindig tűzoltó szeretnél lenni, 

jelentkezz bátran bármikor  

a tűzoltóságunkon 

Egyek Fő utca 3. 

vagy telefonon a +36/70-379-77-72 számon. 
 

Szanyi Zoltán 
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MEGHÍVÓ 
 

Egyek Nagyközség Önkormányzata 

tisztelettel meghívja Önt és kedves 

családját az  

1848–49-es forradalom és 

szabadságharc 

 évfordulója alkalmából rendezett 

ünnepségünkre. 

 

Az ünnepség ideje: 
2018. március 15.  

10:00 óra 

 

Helyszín: 
Polgármesteri Hivatal 

 házasságkötő terme 

 

Ünnepi Program: 
- Himnusz 

- Ünnepi beszédet mond: 

Dr. Miluczky Attila polgármester 

- Egyeki Népdalkör ünnepi műsora 

- Szent János Katolikus Óvoda, Egységes 

Óvoda-Bölcsőde, Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola Irodalmi Színpadának előadása 

- Szózat 

 

Emlékezzünk együtt! 

 



 
 

 

RENDŐRSÉGI HÍREK 

 

A Balmazújvárosi Rendőrkapitányság az alábbi 

bűncselekmény elkövetése vonatkozásában kéri a 

lakosság segítségét az elkövető felderítése 

érdekében.  

 

Hatóságunk nyomozást folytat ismeretlen tettessel 

szemben, aki 2018. február 12. 10 óra és 2018. 

február 13. 08 óra közötti időben Egyek, Csokonai 

utcán található lakóházból besurranás módszerével 

nagyobb összegű készpénzt tulajdonított el.   

 

Amennyiben a bűncselekménnyel kapcsolatban 

információval rendelkeznek, az információ 

átadásával segítsék a rendőrség munkáját, melyet 

megtehetnek személyesen a Egyek Rendőrösön 

vagy telefonon keresztül a 112-es segélyhívó 

telefonszámon. Kérésre az információt szolgáltató 

személy kilétét bizalmasan kezeljük.  

 

A körzeti megbízottak fogadóórát minden héten 

keddi napokon 16 és 17 óra közötti időben Egyek 

Rendőrörsön Egyek, Óvoda u. 2. szám alatt 

tartanak.   

 

Felhívjuk a lakosok figyelmét, hogy az interneten 

történő vásárlások elterjedésével megnövekedett 

az internet használatával elkövetett csalások 

száma. Az ilyen jellegű jogsértések megelőzése, 

elkerülése érdekében javasoljuk, hogy kerüljék az 

előre utalással történő vásárlást ellenőrizetlen 

eladótól, illetve az érkezett küldeményt még a 

kézbesítő jelenlétében kíséreljék meg felnyitni és 

meggyőződni annak tartamáról.      

Továbbra is előfordulnak mobiltelefonon keresztül 

érkező hívásokkal elkövetett csalások, melyek 

során a csalók szolgáltató alkalmazottainak kiadva 

magukat, különböző nyereményekre, vagy 

elmaradt díjfizetésre hivatkozva bírják rá a 

sértetteket, hogy utaljanak át, vagy töltsenek fel 

telefonszámra pénzt. Kérjük a lakosokat, hogy 

mindenképp győződjenek meg pénz átutalása, 

vagy feltöltése előtt arról, hogy ténylegesen a 

szolgáltató vette-e fel velük a kapcsolatot.  

 

Az elmúlt időszakban a Balmazújvárosi 

Rendőrkapitányság illetékességi területén 

tapasztalható volt autóval "driftelés". Ennek során 

a gépjárművezető, lakott területen belül, közúti 

forgalomban, a gépjármű kerekeit kipörgetve, a 

járművet sodródásra kényszerítette.  

Ezen cselekmény alkalmas garázdaság 

szabálysértés elkövetésének megállapítására, 

tekintettel arra, hogy az elkövető ezáltal olyan 

kihívóan közösségellenes magatartást tanúsít, 

mely alkalmas arra, hogy másokban 

megbotránkozást, riadalmat keltsen. 

 

Az ilyen cselekmények elkövetőivel szemben - a 

feltételek fennállása esetén - 72 óra időtartamig 

szabálysértési őrizetbe vételre kerül sor, illetve 

bírósági eljárás kerül kezdeményezésre.  

 
 Balmazújvárosi  

Rendőrkapitányság    
 

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

2018. január-február hónapban házasságot kötött párok 
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Rumini a farsangon 
 

Egy szomorkás, esős februári napon az általános iskolába vezetett utam. 

Hegedűsné Jámbor Valéria tanítónő hívott meg, hogy legyek  az alsó 

tagozatos farsang egyik zsűritagja. Bakainé Ruzsányi Adrien tanárnővel 

és Kovács Zoltánné óvónővel együtt láttuk el ezt a szép feladatot. 

Nagyon nehéz dolgunk volt. Sok gyermek öltözött jelmezbe. Az anyukák 

egyre kreatívabbak, sok érdekes mesehős, Bibliai szereplő vonult fel 

előttünk.  

A három harmadik osztály táncos műsora igazán felvidított bennünket.  

 

A 3/a osztály törpéinek tánca igazán sok háttérmunkát sejtet. A szülők 

készítették el a jelmezt, a tánc betanítása is sok kitartással járt. 

 

Könyvtárosként a 3/b osztály Runini előadása különösen kedves a 

szívemnek. Ugyanis egy ifjúsági regényt vittek színpadra. Berg Judit: 

Rumini című regényét. Közkedvelt a fiatal olvasóink körében Rumini, a 

kisegér története. Ezúton is ajánlom a szülők, pedagógusok és a gyerekek 

figyelmébe is. 

 

Runmini, a kisegér történetének szereplői 

 

 

A 3/c osztály latin táncos előadása fergeteges volt számomra. 

 

Gratulálok mindhárom osztálynak, a szülőknek  és a felkészítő tanároknak is. 

 

Kovácsné Mucza Judit 

könyvtáros 

                 2018.  II. SZÁM                                                EGYEKI HÍRMONDÓ                                                                    11.         
 



 
 

ÚJ KÖNYVEK A KÖNYVTÁRBAN 
 

Marijke ten Cate:    Nagy családi gyermekbiblia  

 
A Nagy családi 

gyermekbiblia az egész 

család számára kínál 

bibliaolvasós, beszélgetős, 

képekben gyönyörködős 

programot. A legkisebb 

gyermekek általa 

ismerkedhetnek meg 

először a Biblia örök 

történeteivel, tanulhatják 

meg azokat az emberi helyzeteket és döntéseket, 

amelyekkel a zsidó nép ősatyái és kiemelkedő hithősei, 

majd később Jézus és az apostolok is szembesültek. 

Marijke ten Cate illusztrációi önmagukban, a szöveg 

nélkül is értékes, szemet gyönyörködtető tablói a 

Biblia világának. A történetek szereplői arcán 

felfedezhetjük azokat az érzelmeket, amelyek 

bennünket is átjárnak a jól ismert szent történetek 

olvasása során: a szeretetet, a félelmet, a csodálatot 

vagy a bűntudatot. A magyar kiadás szövegét Szabó T. 

Anna pontos, mégis egyszerű, letisztult és a 

legkisebbek számára is könnyen érthető prózájában 

olvashatjuk. A kötet végén a Biblia áttekintése segíti 

az olvasókat összefüggésbe helyezni a könyvben 

szereplő ó- és újszövetségi történeteket. 

 

Mesés mozgás  
Játékos őszi mesés torna az óvodai élet 

mindennapjaira 

 

 Mit tegyünk 25-30 gyerekkel, 

vegyes korcsoportban, 

tornaszoba hiányában, 

esetlegesen több problémás 

gyerekkel? Hát azt, amit igazán 

szeretnek: játsszunk, 

mozogjunk és meséljünk! 

Használjuk ki a játék adta 

lehetőségeket, a szerepjátszást, 

a dramatikus játékok erejét, a 

mesét - mindezt a 

mozgásfejlesztés érdekében! Csoportos játékkal, a 

járás-, futás- és gimnasztikai gyakorlatokat játékos 

keretbe építve alakítottuk ki saját mindennapos 

fejlesztő játékunkat - az óvodai nevelés környezeti 

témaköreire építve. A közös, mindennapos mozgásos 

játék során a gyerekek ismereteket is szerezhetnek az 

őket körülvevő világról, valamint a korábban 

megszerzett ismereteiket tovább gazdagíthatják a 

komplex tevékenységek közben. Módszerünk lényege: 

mesébe ágyazni a mozgásfejlesztést. A bemelegítéstől 

a gimnasztikán át, egészen a főrészig alakítsuk úgy a 

történetet, hogy az egy szálon fusson, egy figura vagy 

helyszín, történet köré épüljön. Váljunk 

mesefigurákká, hősökké, állatokká, különféle 

emberekké - rajtunk áll, hogy milyen szerepet kínálunk 

fel. Mesés mozgás közben bárki kiléphet, bejöhet a 

játékba, nincs győztes és vesztes, a játék végtelen és 

inspiráló, szabadságot adó. Ez a fajta játék és a 

mesekeret biztos sikert és vidámságot hoz a 

mindennapokba úgy, hogy a gyerek azt hiszi: csak 

játszunk. 

 

Novák Natália · Tama Zétény :Csigamász 
 

Üdv, bátor felfedező! Tarts 

velünk legújabb 

expedícióinkon! Ismerd meg 

közvetlen környezetünk 

csodáit. Ha már mindent tudsz 

a dinókról, tigrisekről és 

cápákról, akkor itt az ideje, 

hogy a lábad elé nézz! 

Megvizsgáljuk, miféle 

„szörnyetegek” acsarkodnak 

körülöttünk, milyen bogár 

mászik éppen elénk a járdán, vagy milyen virág nyílik 

az útszélen, ami mellett naponta elsétálunk. 

Csigatempó-tyúklépés, lassíts, bámészkodj, keress 

kincset velünk!  

Ez az ismeretterjesztő mesekönyv vérbeli kutatóknak 

szól. 

 
Mézes Judit : Bátorító mesék - Stresszoldó mesék  

 

Annyi mindentől félhet 

gyermekünk: az éjszaka 

árnyaitól, az ismeretlentől, az 

új kihívásoktól. Hogyan 

bátorítsuk őt? Hogyan 

önthetünk belé egészséges 

önbizalmat ahhoz, hogy 

kibontakozzon és merjen élni 

képességeivel?  

 

Mézes Judit:  Vigasztaáló mesék - Stresszoldó mesék  

 
A gyermekek gyakran 

szorulnak vigaszra, ha 

megbántják vagy kudarcok 

érik őket, ha csalódnak vagy a 

veszteség fájdalmát nem 

tudják feldolgozni. A 

frusztrációk feldolgozásában 

segítséget jelentenek ezek a 

mesék, melyek lelki támaszt és 

útmutatást adnak a tovább 

lépéshez és az egészséges 

személyiséggé váláshoz. 
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Gábor Istvánné 

könyvtárvezető 

https://moly.hu/alkotok/novak-natalia
https://moly.hu/alkotok/tama-zeteny
https://www.libri.hu/szerzok/mezes_judit.html
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Útjára indult Szent József vándor szobra 

Eltelt az első hónap kedves szentünk, Szent József missziós küldetésének jubileumi útjából. Természetesen a 

közösség imája és figyelme kíséri őt, nem hagyva magára nemes feladatának teljesítése közben. 

Meggyőződésünk, hogy nem csak a befogadó 52 család kíváncsi az ő pártfogó szeretetének 

megnyilvánulásaira, hanem minden jóérzésű ember. Ezért is számolunk be minden hónapban az adott 

családok kapott ajándékairól, hogy azt osztva mindenki számára azzá lehessen, részesedve az örömökben. A 

vendéglátó családok beszámolóit olvashatják az alábbiakban. 
 

Azt remélem ettől az évtől, hogy a családok újra felfedezik a közös imádságban rejlő erőt. Hogy mernek 

nagyot kérni Istentől! Szeretném, ha nem csak a családtagokat, de a plébánia nagy családját is átölelné Szent 

József közbenjárására az a természetfeletti tapasztalat, amely a hitre jutott keresztény élménye: az imádságra 

szánt idő nem elfecsérelt, akkor sem, ha nem tapasztalom azonnal a gyümölcseit. Szent József csendes 

példaadása ebben is segítsen: szeressük a csöndet, mert nagy kincseket rejtenek. (Papp László plébános) 
 

Mikor Laci atya tervezte ezt a projektet, már akkor 

tudtam, hogy szeretnék én is bekapcsolódni. Annak 

nagyon örülök, hogy nem egyedül, hanem Anitával 

együtt imádkozhattuk azt a hetet végig. Minden 

család tapasztalja meg a közös ima erejét. És hogy 

lehetőség szerint a következő évben is sok családhoz 

jusson el Szent József.              (Kirilla Pál igazgató) 

 

 

A közös ima öröme ennél jobban még nem találta 

meg szívemet. Szent Józsefnek köszönhetően távollévő 

szeretteimért a szokásosnál mélyebben tudtam 

imádkozni. Számomra sokszor segítség, ha útmutatót 

kapok és Szent József ebben az egy hétben 

megtanított imádkozni. Megtanított átszellemülni és 

egymásra figyelni. Megtanította nekem, hogy a 

legtöbb, amit szeretteinkért ilyen messziről tehetünk az, 

ha imádkozunk értük. Azóta is minden este imádkozom 

családomért, gyermekeimért, férjemért.            

Kislányunkat is erre tanítom.            

                 (Farkas Éva tanító, egyházközségi képviselő) 

 

A legértékesebb ajándék, amelyet 

megtapasztalhattunk, a családi ima ereje. Eddig is 

tudatában voltunk az ima fontosságának, viszont Szent 

József társaságában meggyőződhettünk arról, hogy 

valóban egységben, azaz a közös fohászkodásban az 

erő. Továbbá, védőszentünk jelenléte ösztönzött minket 

a felajánlásokra, illetve elhatározásokra, azok 

betartására, így is elősegítve lelki életünk ápolását. 

Otthonunkban való tartózkodása idején megérttette 

velünk családfői feladatának összetartó erejét, hiszen 

édesapám, mint gondviselő, példamutató módon 

vezényelte esti imáinkat és a napi rózsafüzért.  

(Farkas Réka egyetemista)
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