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5 kg hagyma ≠ szavazat ! 
 

Önkormányzatunknak tavaly jól termett a hagyma. 

Nagy részét értékesítettük kereskedőknek, de a 

másik nagy részéért olyan keveset ajánlottak, 

hogy jobbnak láttuk a lakosság között ingyen 

szétosztani. 

 

Kollégák és képviselő társak előre megmondták: 

”Ne tedd, mert nagyon szidni fognak érte!” És így 

is lett! Én akkor is azt mondtam, nem szabad 

engedni, hogy egy pár rosszindulatú ember 

véleménye vezéreljen bennünket, nekem az ilyen 

helyzeteket fel kell vállalni és azokra a 

normálisakra kell gondolnom, akik ezt a 

kezdeményezést örömmel fogadták. Az interneten 

nagyon cifra bejegyzésekkel kommentálták a 

tudatlan és rossz emberek az akciót. Az enyhébb 

kommentárok közül csak egyet idézek: ”Nem 

szégyellik magukat, ennyivel akarják megvenni, 

hogy a Fideszre szavazzunk!” 

 

Sajnos itt tartunk. Az emberek teljesen el vannak 

butulva és szemtelenedve – tisztelet a kivételnek. 

A legjobb szándékot is ki tudják forgatni, azzal is 

vissza tudnak élni. Mi lehet ettől tisztább helyzet, 

mint hogy valami jól terem és azt jó szándékkal 

szétosszuk a lakosság között? Évek óta hasonló 

gesztusokat teszünk! A házak előtti közterületre, 

minden egyeki ház elé, ahol járdás oldal van és 

rossz a járda, ingyenesen felajánlottuk a 

térköveket! Sőt, egész járdaszakaszokat 

betonozunk, térkövezünk. Ha önkormányzati 

rendezvény van, soha nem kérünk belépőt, akit 

tudunk megvendégelünk. Éveken keresztül 

erőlködünk, hogy a sergős, mutatványos, 

csónakázás, lángos a rendezvényeken 2-300 Ft-ért 

elérhető legyen. És mindezt nem azért tesszük, 

hogy bárkit megvásároljunk a Fidesznek, hanem 

azért mert szeretnénk az élhető település 

kategóriájával szemben támasztott elvárásoknak 

minél jobban megfelelni. 

Az évek alatt megtapasztaltam, hogy valamit 

osztogatni a leghálátlanabb feladat. Az 

értelmeseknek persze öröm, de butábbak rögtön 

felemelik a hangjukat, támadnak és követelőznek. 

A mondanivaló mindig ugyanaz: a másiknak ne 

adjunk, neki meg adjunk többet és milyen rosszul 

csináljuk mi, hogy mindenkinek adunk. Itt sokszor 

a segítséget sem kérik, hanem követelik, utána 

meg csodálkoznak, ha el vannak utasítva. 

 

Az elmúlt évekből hála Istennek sok fejlesztést fel 

tudunk sorolni és most is rengeteg nyertes 

pályázatunk van: egyedülálló, hogy 12 

utcaszakaszt leaszfaltoztunk, sokat útalappal 

láttunk el, járdákat építettünk, a válykost helyre 

pofoztuk, az összes intézményünket felújítottuk, a 

sportra is tudtunk áldozni, bérlakásokat újítottunk 

fel, kb. 100 romot eltakarítottunk, betonelem 

gyártó üzemet indítottunk, …  

Megnyert pályázatainknak köszönhetően 2019-

ben végre 100 %-os lesz a szennyvíz 

gerinchálózat lefedettség, új szennyvíztisztítónk 

lesz, megújul a belvízelvezető rendszerünk 

legkritikusabb újtelepi része, ipari területet 

építünk, bölcsődét alakítunk ki és … 

A Fidesz helyi képviselője Bodó Sándor Úr, 

minden rendezvényünket személyesen megtiszteli, 

rendszeresen ügyfélfogadást tart, minden 

eszközzel segíti a fejlődésünket. Ilyen korábban 

nem volt. Ha valamiért, akkor ezért lehet rá 

szavazni, de az 5 kg hagymáért nem ! Egyáltalán 

szomorú az, hogy bárki is 5 kg hagymával 

egyenértékűnek gondolja a saját szavazatát vagy 

hogy őt meg akarják venni. Nincs ilyen. A 

szavazáskor gondoljunk az eddig elért 

eredményeinkre, a jövőbe vetett hitünkre, kit 

látunk elképzeléseink megvalósításával 

kapcsolatosan a legalkalmasabbnak és április 8-án 

arra szavazzunk! 

 

Dr. Miluczky Attila   

polgármester 
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Összefoglaló a Képviselő-testület 2018. március 29-i testületi üléséről 

A polgármesteri jelentésben gratuláltam a Nőklub 
10 éves fennállásának alkalmából szervezett kitűnő 
rendezvényhez. Beszámoltam az M2 egyeki 
forgatásáról, mely Joó Ferenc közbenjárására jött 
létre, egy kb. 5 perces Matrica elnevezésű filmanyag 
lett az eredménye, melyet a közelmúltban többször 
is leadtak az M2 műsorában. A településünket 
szimpatikusan bemutató anyag hamarosan elérhető 
lesz a honlapunkon is. Közzé tettem egy felhívást 
mely szerint a Medicor egyeki üzemében keresik a 
jó kézügyességgel rendelkező női és férfi 
munkatársakat. Önkormányzatunk értékesíti a 
platós Mazda kisteherautóját és helyette vásárolt 
egy Iveco Dailyt, melyben az időjárástól védetten is 
szállíthatjuk az árut. Ismertettem, hogy 99 mFt 
támogatást kaptunk mezőgazdasági út építésének 
támogatására. Ezzel tudjuk a leendő Ipari Parkunkat 
a vasúttal párhuzamosan az Ohati úttal összekötni. 
A Baptista Tevékeny Szeretet Misszió beszámolt a 
házi segítségnyújtási tevékenységéről. Elmondták, 
hogy új kollégákat vettek fel és várják a segítségre 
szorulók jelentkezését, akiknek a jövedelmi 
viszonyaiktól függő térítési díj ellenében állnak 
rendelkezésre. Önkormányzatunk a 
közmunkaprogram keretein belül működtetett 
térítésmentes házi segítségnyújtási tevékenységét 
ezzel befejezte. A Balmazújvárosi Humán 
Szolgáltatón keresztül ugyan továbbra is működik az 
Idősek Otthonából irányított házi segítségnyújtás is, 
de csak kis létszámban. 

Meghallgattuk és elfogadtuk Dr. Berecz József 
kapitány úr közbiztonságról szóló beszámolóját. 
Örömmel nyugtáztuk, hogy Hajdú-Bihar megye 
országosan a legjobb eredményt, azon belül a 
balmazújvárosi járás az országos 7. helyezést érte el. 
Az elmúlt 7 évben sokan sokat tettünk a 
közbiztonság javulásáért, ez egy jó példa a 
csapatmunka eredményességére. 

A temető üzemeltetésével kapcsolatos 
beszámolóhoz kiegészítést kértünk és egyben 
felhívjuk a lakosság figyelmét az 1999. évi XLIII. 
törvény a temetőkről és a temetkezésről 26. § (3) A 
temetkezési szolgáltató az általa kínált 
szolgáltatások és kellékek árlistáját a honlapján és a 
temetésfelvételi irodájában olvasható és 
áttekinthető módon nyilvánosan közzéteszi. A kellék 
vagy szolgáltatás megrendelése idején közzétett 
áraktól a megrendelő hátrányára eltérni nem lehet. 

(4) Az elhunyt temetéséhez, hamvasztásához 
szükséges kellékekkel történő ellátásáról a 
temetkezési szolgáltató köteles és jogosult 
gondoskodni. A temetkezési szolgáltató a 
megrendelők által rendelkezésre bocsátott, más 
temetkezési szolgáltatótól vásárolt kellékek 
átvételéért külön díjat nem számíthat fel. 145/1999. 
(X.1.) Korm. rendelet a temetőkről és a 
temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 
végrehajtásáról 32. § (4) … Az eltemettetőt külön 
tájékoztatni kell a legolcsóbb és legközelebbi 
hamvasztóüzemek díjairól. A tételes számlában a 
hamvasztóüzem által számlázott díjat kell 
érvényesíteni. 

A kérdések, interpellációknál elhangzott, hogy nem 
is volt olyan kemény a tél, a Dudits Pali által épített 
utak mégis kátyúsodnak. A kivitelező ígéretet tett 
rá, hogy ha nyílik az idő, a keletkezett úthibákat 
garanciában kijavítja. 

Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy határozott: 

 hogy a bölcsőde építéséhez szükséges hitel 
felvételére több banktól ajánlatot kér. 

 hogy pályázatot nyújt be önkormányzatok 
rendkívüli támogatására.  

 hogy a Központi Orvosi Ügyelet működtetésére 
írásbeli ajánlatot kér. 

 a II. világháború egyeki résztvevőivel kapcsolatban 
kutatást támogat 

 a Teleki utca 36. sz. alatti ingatlanra a vételi 
ajánlatot elfogadtuk 

 a Fasor utca 57. sz. alatti ingatlanra a vételi 
ajánlatot feltételesen elfogadtuk 

 forráshiány miatt nem támogattuk a 
Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei 
Egyesületének kérelmét 

 a közoktatási megállapodásban foglaltak 
teljesülésének vizsgálatát a következő ülésre 
halasztottuk 

 támogattuk az Önkormányzati Tűzoltóság kérelmét 
 támogatólag döntöttünk a Hajdú-Bihari 

Önkormányzatok Vízmű Zrt tulajdonában lévő 
Hétvezér u. 21. sz. alatti ingatlan értékesítéséről 

 elengedtük a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű 
Zrt behajthatatlan követeléseit 

 döntöttünk az egyeki gyerekek fonyódligeti 
táboroztatásának támogatásáról 

Összeállította:  
Dr. Miluczky Attila, polgármester 
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Az előző tájékoztatótól 2018. február 28-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:  

- fóliasátrak rendbe tétele 

- kertészeti terület rendbe tétele, 

téliesítési munkálatok 

 

 helyi sajátosságokra épülő program: 
 

üzemcsarnok: (2018. február hónap) 

 

betonelemek gyártása, késztermékek tárolása, 

előkészítése kiszállításhoz, drótfonatgyártás:  

 szürke 6 cm-es térkő gyártás:        142  m
2
 

 szürke 8 cm-es térkő gyártás:  157,30  m
2
 

 150-es drótfonat gyártása:              91 fm 
 

csipke készítők: (2018. február hónap) 

 csipketerítő-kép készítés: 6 db 

 festmény festés:  1 db /nagyméretű festmény/ 
 

asztalos munkák: önkormányzati ingatlanoknál  

                        karbantartási munkálatok elvégzése 
 

Önkormányzati ingatlanok téliesítése, rendbe 

tétele 
 

varrodai tevékenység: (2018. február hónap)  

Folytattuk a kifejezetten minőségi munkára igényt 

tartó Kisújszállási KUNSZÖV Kft-nek 

szalagmunkán végzett tevékenységét illetve egyéb 

varrási tevékenységet 

 Varrodai tevékenységből befolyt összeg:                          

385.200.- Ft 

 

 Lakosság részére készült termékek, ill. 

javítások értéke:     25.050.- Ft 

 Könyvtár részére fellépő szoknyák 

készítése:                     25.000.- Ft    

 Egyeki SBSE számára terítők készítése:                             

52.000.- Ft 
 

Befejeződtek a közfoglalkoztatási pályázat 

keretében tervezett önkormányzati ingatlanokon 

található épületek felújításai több helyszínen. 

 

 továbbá: 

- Fő u. 3/A. – az ingatlanon meglévő épület 

Kegytárgybolttá való átalakítása, bontási-

építési munkálatok folyamatban 

- Óvoda u.- a két óvoda közötti lakóház 

bontása folyamatban 

- önkormányzati ingatlanok víz-szennyvíz 

hibáinak kijavításához és karbantartásához 

szükséges segéd- és kisegítő munkálatok  

- 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 
 

 illegális program:  

a program 2018. január 31-én befejeződött 
 

 belvízelvezetés program: 

a program 2018. január 31-én befejeződött 
 

 bio program: 

a program 2018. január 31-én befejeződött 

 
 

Önkormányzatunk az alábbiakban felsorolt közfoglalkoztatási mintaprojektek/programok indítását tervezi: 

 

sorszám 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 

Ecsedi János / alpolgármester 
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További információ kérhető:  
Kedvezményezett: Egyek Nagyközség Önkormányzata 

Kapcsolattartó: Bóta Barbara;            E-mail: egyek.onkiroda@bicomix.hu;        Telefon: 06-20-851-4955 

További információ kérhető:  
Kedvezményezett: Egyek Nagyközség Önkormányzata 

Kapcsolattartó: Bóta Barbara;            E-mail: egyek.onkiroda@bicomix.hu;        Telefon: 06-20-851-4955 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 
   

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL ELNYERT 
VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSRÓL 

 

Egyek Nagyközség Önkormányzata „Iparterület fejlesztése” című 
pályázat keretében 550,00 Millió Ft vissza nem térítendő európai uniós 
támogatást nyert el, a Széchenyi 2020 program keretében. 
 

A TOP-1.1.1-15-HB1-2016-00004 azonosító számú pályázaton belül, iparterület 

kialakítását, fejlesztését biztosító alapinfrastruktúra kiépítése, bővítése, az Ipari Park és iparterület 

elérhetőségét és feltárását segítő vonalas infrastruktúra fejlesztése fog megtörténni. A projekt célja, hogy az ipari park 

továbbfejlesztésével a régi és újonnan betelepülő vállalkozások számára Európai Unió által elvárt színvonal valósuljon 

meg és magasan kvalifikált munkahelyeket hozzon létre. 

A projekt keretében az egyeki ipari terület közművesítése is történik: útépítés, elektromos hálózat, vízvezeték, 

gázvezeték, optikai kábel és szennyvízvezeték építése, mely lehetőséget teremt arra, hogy vállalkozások 

székhelyüket/ telephelyüket az ipari területen létesítsék. 

A beruházáson belül az önkormányzat által nyújtott szolgáltatások: a vállalkozások közös megjelenése vásárokon, 

kiállításokon, pályázatfigyelés, tanácsadás nyújtása és egységes marketingkommunikációs eszközök kidolgozása is 

megvalósul. A potenciális érdeklődők számára kialakított szolgáltatások között szerepel az angol és magyar nyelvű 

tájékoztató kidolgozása a térségről és a településről, valamint az üzleti, gazdasági elemzések készítése a városról.   

 
A projekt tervezett befejezése: 2018. december 

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

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

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: 2018. szeptember 30.  

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

A projekt tartalmának bemutatása:  

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg. Az infrastrukturális fejlesztés része egy új bölcsőde 

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

akadálymentes parkoló is kialakításra kerül és játszóudvar-fejlesztés, udvari játszóeszközök beszerzése valósul 

meg.  

A fejlesztés eredményeként megvalósul 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. 
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BŰNMEGELŐZÉSI HÍRLEVÉL 
 

„Trükkös” tolvajok
 

Sokan úgy gondolják, hogy velük nem történhet 
meg, hogy trükkös tolvajok áldozatává válnak. 
A bűnözők tárháza azonban kifogyhatatlan. Az 
áldozatok általában az idősebb korosztályhoz 
tartoznak. A trükkös tolvajok mindig a későbbi 
áldozat figyelmének elterelésére alapoznak, 
általában hihető történetet mondnak, hogy 
megszerezzék a védtelen, idős emberek 
megspórolt pénzét. Az összes trükk azonban 
felsorolhatatlan, mivel szinte naponta találnak 
újakat az elkövetők. 
 

Néhány ismert elkövetési mód: 
 
Az estek jelentős részében valamilyen hihető 
indokkal:  pld 20 000 Ft-os bankjegy felváltása, 
régiség vagy 
használt tárgyak 
vásárlása, vagy 
rosszullét ürügyén 
kopognak be a 
lakásba. Sokféle 
kitalált, 
megtévesztő 
legendát adnak elő, 
mely az adott időszakra aktualizált és hihető! 
A lakásba bejutva, kihasználva a jóindulatú 
embereket, a kéznél lévő, könnyen mozdítható 
értékeket, főként készpénzt tulajdonítanak el. 
Egyik típusa a trükkös tolvajoknak az árucikkel 
házaló „kereskedők”, akik mindenfélét 
próbálnak rásózni a potenciális vevőre az utcán 
és a lakásban egyaránt. Vigyázat a kedvező árak 
azonban gyenge minőségű árucikkeket 
rejtenek, garancia pedig nincs. 
 
A másik típusú elkövető intézmény, hatóság, 
hivatal, közüzemi szolgáltató alkalmazottjának 
mondja magát és munkavégzéshez hasonló 
eljárást színlel. Számlarendezésre hivatkoznak, 
és 
pénzt kérnek, vagy ígérnek. Nagyobb címletű 
bankjegyet mutatnak, amit a sértett felvált, így 
tudják meg a megtakarított pénz helyét. Később 
ezt használják ki, és a sértett figyelmét 
elterelve szerzik meg. 
 

 
Egy másik módszer az „unokatrükk”, amikor 
telefonon bejelentkezik valaki a rég látott 
unoka 
nevében, és azt mondja, hogy ez és ez az ember 
jelentkezni fog pénzért, amire a távollévő 
unokának azonnali szüksége van. Aztán 
hamarosan meg is érkezik a pénzközvetítő, aki 
elviszi 
a pénzt. Általában később derül ki az, hogy nem 
az unoka nevében illetve megbízásából 
keresték fel a nagyszülőt. Ezért figyeljen arra, 
hogy senkinek ne beszéljen család viszonyáról. 
 

 
Előzze meg a bajt! Legyen óvatos! 
 
Ismeretlen személyt ne engedjen be otthonába. 
A bezárt bejárati ajtón keresztül tájékozódjon 
a „látogató” kiléte felől. Gyanús esetben hívja a 
rendőrséget! 
Amennyiben előzetes egyeztetés nélkül, Ön 
által még nem ismert közüzemi dolgozó keresi 
fel, akkor kérje el igazolványát, illetve telefonon 
ellenőrizze az illetékes cég központjában. 
Amennyiben a „látogató” fényképpel ellátott 
igazolvánnyal, kitűzővel, formaruhával nem 
rendelkezik, ne engedje be. 
Legyen óvatos és bizalmatlan idegen 
személyekkel szemben! 
Ha mindezek ellenére mégis bűncselekmény 
áldozata lesz, azonnal értesítse a rendőrséget, 
hívja a 112-es segélyhívó számot. A rendőrök 
kiérkezéséig lehetőség szerint ne változtassa 
meg a helyszínt, próbáljon meg pontos 
részletes személyleírást adni! 
 
 

TEGYÜNK KÖZÖSEN 
BIZTONSÁGUNKÉRT! 

 
 

Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság 
Bűnmegelőzési Osztály 
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Farkasné Szabó Edit, Vitéz Zsolt / 7.a és 7. b osztályfőnökei 

F A RS A N G 
 

A farsang a vízkereszttől (január 6.) 

húshagyókeddig, más megfogalmazás szerint a másnapi 

hamvazószerdáig, a nagyböjt kezdetéig tartó időszak 

elnevezése. Hagyományosan a vidám lakomák, bálok, 

mulatságok, népünnepélyek jellemzik. A farsang 

jellegzetessége, hogy a keresztény liturgikus naptárban 

nem kötődik hozzá jelentős vallási ünnep, alapvetően a 

gazdag néphagyományokra épül (lásd: torkos csütörtök). 

A farsang csúcspontja a karnevál, hagyományos magyar 

nevén „a farsang farka”. Ez a farsangvasárnaptól 

húshagyókeddig tartó utolsó három nap, ami nagy 

mulatságok közepette, valójában télbúcsúztató is. 

Számos városban ekkor rendezik meg a híres karnevált 

(riói karnevál, velencei karnevál), Magyarországon 

pedig a farsang legnevezetesebb eseményét, a mohácsi 

busójárást.  

Katolikus általános iskolánkban február 9-én, 

pénteken délután tartottuk meg farsangi ünnepségünket a 

felső tagozatos gyermekeknek. Hagyományainkhoz 

híven a hetedik évfolyamos tanulók készültek lelkesen 

diáktársaiknak egy kis műsorral, csak úgy, mint az 

adventzáró ünnepségre. A kreatív pedagógusoknak és 

gyerekeknek köszönhetően minden évben egyre 

nehezebb valami újat kitalálni.  Aktuális témaként mi a 

Star Wars sorozat szereplőiből válogattunk, ezért 

műsorunk címe Jedi Iskola lett. Az előadáshoz 

merítettünk a mindennapokból is és talált történeteket 

feldolgozva vittünk bele egy kis humort, verset, és 

persze táncot. A szülőknek és gyerekeknek 

köszönhetően nagyon ötletes megoldások születtek a 

szereplők ruháit illetően. Jó hangulatban telt a délután, 

melyet a várva-várt diák discoval zártunk. Bár a telet 

nem sikerült elűznünk, inkább idecsaltuk, így annál 

jobban várjuk a tavasz érkezését, a tavaszi szünetet. 

Tanulóink a kicsit nehezen induló próbák ellenére 

komolyan vették feladatukat és a decemberi, valamint a 

februári szereplésük is bebizonyította, hogy tudnak 

fegyelmezetten viselkedni, alkalomhoz illően felöltözni 

és színvonalas műsort előadni. Ezúton szeretnénk 

megköszönni mindenkinek a tombola ajándékokhoz 

felajánlását. 

TÁMOGATÓINK: 
 

Csepregi Lajosné Vitamin porta 

Csepreginé Kocsis Nóra 

Demeter László és felesége  

100 forintos bolt 

Dr. Miluczky Attila polgármester úr 

Farkas Attila 

Hajdú Ferenc Cukrászda 

Kínai üzlet Fő tér  

Mini Coop 

Pedagógusok 

Szalai Erika 

Szöghatár Kft. 

Szülők, gyerekek 

Talentum Alapítvány 
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Vizesblokk kialakítása az Egyeki Tájházban 
 

a Muzeális intézmények szakmai támogatása  

(Kubinyi Ágoston Program) 2016 

támogatásával 
 

 

A látogathatóságon, rendhagyó történelem órán és 

tárlatvezetésen kívül egyre több és több programot 

próbálunk szervezni a tájházba melyre nagyszerű 

lehetőséget kínál a tájház gazdasági épülete és az 

udvara. 

Az eddigi felújítások révén lehetővé vált, hogy az 

épület funkcióját tekintve használható legyen 

közösségi térként, foglalkozások, programok 

megtartására is. 

 

Időközben saját forrásból megoldódott az 

istállóban a világítás és elkészült a padlózat is, így 

már eső, vagy kánikula esetén sem kell 

elhalasztani a rendezvényeinket. 

 

Nyári szünet idején Hagyományőrző- vagy 

honismereti táborokat szervezünk általános 

iskolás gyerekek részére ahol a fő vonalat a népi 

kismesterségek és a népi játékok jelentik.  

A játék a gyermek legkomolyabb tevékenysége: 

ebben a táborban, egész nap játszunk és játszva 

tanulunk. A gyerek kíváncsiságából fakadóan nyúl 

a természetes anyagokhoz: az agyaghoz, 

gyapjúhoz, a fonalhoz, a vesszőhöz.  

 

A nyári szünetben intézményünk működteti a 

„gyermekmegőrzőt”, ahol dolgozó szülők 

gyermekeit próbáljuk lekötni valamilyen hasznos 

módon. Ők is gyakran töltik a napot a tájházban. 

 

A táborokon kívül más programok is 

megrendezésre kerültek Tájházunkban: pl.: 

Tájházak napja, Nyitott porta az Egyeki 

Tájházban, Húsvéti tojáskeresés, hízóvágás (ahol 

a feldolgozás után a kemencében megsütött, 

megfőzött készterméket el is fogyaszthatták a 

résztvevők) 

 

Egyre sürgetőbb lett egy nagy hiányosság 

megoldása, melyre a látogatók hívták fel a 

figyelmünket, ez  a vizesblokk kialakítása. 

A fejlesztés előtt csak a hagyományos illemhelyet 

(pottyantós wc) használhatták az udvar hátulján, 

kézmosásra, tisztálkodásra pedig a lavórállvány és a 

lavór szolgál, ami a mai higiéniai elvárásoknak nem 

felel meg. 

Sajnos ezeket a körülményeket látva sokan inkább 

korábban hazamentek vagy el sem jöttek 

rendezvényeinkre.  

 

A vizes blokkot a gazdasági épület még fel nem 

újított végén helyeztük el, a disznóól és baromfi ól 

helyén. 

 

A szennyvízvezeték és a nyomó vezeték kiépítése 

2016 őszén megtörtént. 

2017 tavaszán elkezdődtek a bontási és építési 

munkálatok. 

 

A külső falazat az eredeti maradt, az belső falakat 

elbontották és a helyére felépítettek egy  a modern 

kor higiéniájának megfelelő, korszerű 

vizesblokkot, melyben megtalálható egy női-, egy 

férfi- és egy mozgáskorlátozott illemhely és 

kézmosási lehetőség. 

 

A nyári programokon a látogatók, táborozók nagy 

örömére már használható volt az új illemhely és a 

foglalkozáson nagyon összekent kislány 

„megtisztítása” sem okozott gondot. 

 

Ezután, ha egy kiránduló busz érkezik, már az 

utasokat sem kell átküldenünk - illemhely 

használatra  - a szomszédos „Papi bisztró”-ba. 

 

A programjainkon résztvevők ezután már 

nyugodtan tölthetik az egész napot  a Tájházba és 

remélhetőleg nagyobb látogató közönséggel 

számolhatunk. 

 

Gábor Istvánné 

könyvtárvezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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Együtt Egymásért - kulturális nap 
 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által a 2017. évi 
Roma kulturális események megvalósítására kiírt pályázatát sikeresen megnyertük. A pályázati pénzből 
megvalósulhatott 2018. március 10-én a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Házban az Együtt Egymásért - 
kulturális nap elnevezésű rendezvényünk.  
A programot polgármesterünk, Dr. Miluczky Attila megemlékező beszéde nyitotta a Holokauszt áldozatairól.  

Ezután megnyitottuk egészségstandunkat, ami a vártnál nagyobb sikert 
aratott. Gyermekek és felnőttek egyaránt kóstolgatták a zöldségeket és 
gyümölcsöket az egész nap folymán. Készültünk különböző 
sajtfalatkákkal, fűszeres túrókrémmel teljes kiörlésű kenyéren, 
zöldségmártogatóssal, meleg teával, kávéval, pogácsával és sok más 
finomsággal. A megvendégelésben sokat segítettek a helyi Kisebbségi 
Önkormányzat tagjai.  
A program Ki mit tud? versennyel folytatódott, ahol kiemelkedő volt a 
Borsos testvérek szintetizátor játéka.  
A pédakép bemutatását könyvtárvezetőnk, Gábor Istvánné tartotta, 
amely projektoros kivetítéssel volt még színesebb előadás.  
Az egész nap folyamán elérhető volt az arcfestés és a különböző 
kézműves foglalkozások, ahol bőrkarkötőt, fűzfasípot, fakanálbábot és 
vesszőkosarat készíthettek az érdeklődők. 
 
 
 
 

A rendezvény ideje alatt megtekinthetőek voltak 
hímzett falvédők, valamint a helyi iskolás gyerekek 
ez alkalomra készített rajzai, melyek közül a 
legszebbek jutalmazásra kerültek.  
Délután fellépőkkel és népismereti vetélkedővel 
színesítettük programunkat. A Szent János 
Katolikus Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde, 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
modern tánccsoportja, egy roma gyermek 
táncospár, és az Egyeki Hagyományörző 
Néptánccsoport vezette be a jó hangulatot a 
közösségbe. 
 Délután 2 órától a budapesti Romano Glaszo - Emberi Hang Népzenei Együttes fellépése örömünkre nagyon 

nagy sikert aratott.   
A napot egy amatőr táncversennyel zártuk, ahol az 
Egyeki Hagyományörző Néptánccsoport tagjai szívesen 
besegítettek tánctudásukkal a gyerekeknek.          
A jó kedv és a jó hangulat egész nap jellemző volt. 
Garantáljuk azt is, hogy üres gyomorral senki nem tért 
haza.  
A könyvtár összes dolgozója jelen volt a rendezvényen, 
ami nélkülük és a Kisebbségi Önkormányzat tagjai 
nélkül nem lehetett volna ilyen sikeres és probléma 
mentes. Ezuton is köszönjük mindenki segítő munkáját 
és a helyi Polgárőrség jelenlétét és biztosítását.  

 

Szincsákné Kovács Ágota                                                                                                                               
adminisztrátor 

                 2018.  III. SZÁM                                                EGYEKI HÍRMONDÓ                                                                    11.

.         
 

                  2018.  III. SZÁM                                                EGYEKI HÍRMONDÓ                                                                    3.         
 



     
 

ÚJ KÖNYVEK A KÖNYVTÁRBAN 
 

 

Böjte Csaba : Az örömök 

útján  

Csaba testvér gondolatai a 

derűről, jóságról, hitről és 

bizakodásról 

 
 Ebben a könyvben én a 

rosszal nem csatázok, csak 

olyan gondolatokat 

próbálok megfogalmazni, 

melyek engem a fényre 

vittek, örömmel, békével 

töltöttek el! Ezért is 

választottam könyvem címéül: Az Örömök Útján! 

Kisebb testvéri szeretettel ajánlom legkedvesebb 

gondolataimat, melyekről hiszem, hogy nemcsak 

igazak, de gyógyítva erőt, jövőt is adnak a kedves 

olvasóknak! Szeretettel, Csaba testvér  

 

 

Szunyoghy András :  

Akt- és alakrajzolás  

 

A rajztanulás folyamatában 

az emberi alak 

megörökítése, az 

úgynevezett alakrajz jelenti 

az egyik legizgalmasabb, 

leginkább várt pillanatot. 

Ahhoz, hogy idáig eljussunk, sok fontos szabályt, 

mesterfogást kell megismerni, alkalmazásukat 

gyakorolni. A szerző a kötetben összegyűjtött 

minden ahhoz szükséges tudnivalót, mesterfogást az 

anatómiától a tónusok helyes alkalmazásáig , hogy 

minél szebb és pontosabb tanulmányrajzokat 

készíthessünk.  

 

 

Barcsa Dániel – 

Szutor Ágnes : Kacagó 

Erdély - Tréfás adomák 

és mesék felnőtteknek  

 

A tíz éve nagy sikert 

aratott, hazai és 

nemzetközi díjakat 

elnyert Nevető Erdély 

című kötet sikerére 

alapoz ez a sajátos, 

székely észjárású, humoros gyűjtemény, mely hűen 

tükrözi az egyszerű emberek bölcsességét és 

ezernyi furfangját. A legfőképpen Székely Júlia 

gyűjtéseit tartalmazó könyvet Barcsa Dániel és 

Szutor Ágnes szerkesztette.  

 

 

Ék Erzsébet : Divat és 

hagyomány  

A könyvben a 

hagyományos, népszerű 

népviseleti elemek 

másként való 

fölhasználásából 

mutatunk kóstolót. Nem 

törekszünk tájjellegű 

teljességre, néhány 

kiválasztott kedvenc 

elemet variálunk. A 

matyó hímzésekből, a gyapjú szűrkabátokból, a 

fehérhímzésekből, a horgolt csillagokból merítve, 

megszüntetve megőrizve alakította ki a szerző a 

new design ruhadarabokat. Otthon házilag 

elkészíthetőek: kézzel vagy géppel varrva, átfestve, 

díszítve. A modellek elkészítéséhez és további 

ötletekhez ad a kötet szöveges és képes segítséget. 

 

 

 

Lénárt Krisztina :  

Kincsesládám játékai - 

Fejlesztő ötletek, 

játékok és versek 2-5 

éves gyerekek számára  

 

Ebben a könyvben olyan 

játékok találhatók, 

melyeket közösen 

élhetünk át, együtt 

rajzolhatunk, 

alkothatunk, 

verselhetünk, vagy 

éppen labdázhatunk, zenélhetünk. Gyermekeink a 

játékok közben átélhetik a szeretetteljes 

ráhangolódásunkat, az érzelmi elfogadást, a 

bizalmat. A játékokat, a játékokkal vagy éppen 

mozgással kísért verseket a 2-5 év körüli 

apróságoknak ajánljuk. A feladatok eszközt adnak a 

szülők és az óvodapedagógusok számára, hogy a 

gyermekek képességeit figyelemmel kísérhessék, 

                  12.                                                                    EGYEKI HÍRMONDÓ                                                 2018.  IiI. SZÁM           
 



     
 

fejlődésüket segíthessék kibontakozni, és együtt 

örülhessenek a mozgás, a ritmusérzék, az érzékelés, 

az észlelés, az emlékezet, a gondolkodás, a beszéd, 

vagy éppen az érzelmek és társas kapcsolatok terén 

történő fejlődésének. 

A könyv több nagyobb téma köré gyűjti a benne 

szereplő gondolatokat, ötleteket, játékokat. Ezek: a 

születés metaforája és ezzel együtt a bent és kint 

levőség világa; a mozgás és utánzás nagy témaköre; 

a rajzolás kezdete; a beszéd szerepe; az érzelmek 

alakulása; az idő, az ünnepek és az emlékezet 

összefonódása; a zene és ritmus élményvilága; a 

gondolkodás, a számolási képesség kialakulása. 

Ezek a témák ugyan szorosan összekapcsolódnak, 

de az ötletek, játékok, versek önállóan, találomra 

kiválasztva is bátran elolvashatók, eljátszhatók. 
  
 

Carol Kelly-Gangi: 

Kalkuttai Szent Teréz 

anya életbölcsességei  

  

Nem hinném, hogy 

bármiféle különleges 

képességeim lennének. 

Semmit sem várok el a 

munkámért cserébe. Ez az 

Ő munkája. Én csupán egy 

aprócska ceruza vagyok a 

kezében. Ő gondolkodik. 

Ő ír. Ez nem a ceruza 

érdeme. A ceruza 

mindössze rendelkezésre áll, hogy használhassák. 
 

Sokkal többet kapunk a szegényektől, mint 

amennyit mi adunk nekik. Rendkívül erős emberek, 

akik nap nap után étel nélkül élnek, de mégsem 

átkozódnak, vagy panaszkodnak. Nem kell 

szánnunk és sajnálnunk őket. Oly sok mindent 

tanulhatnánk tőlük. 
 

Fel kell tennünk a kérdést: "Valóban 

megtapasztaltam már a szeretet örömét?" Az igazi 

szeretet fáj és éget, de mégis örömmel tölt el. Épp 

ezért kell imáinkban fohászkodnunk, hogy legyen 

merszünk szeretni. 

Ha újrakezdhetném az egészet, mindent ugyanígy 

tennék. Számtalan emberi gyengeséggel és 

gyarlósággal találkoztam, s mind a mai napig egyre 

újabbakkal találkozom. De hasznot kell 

kovácsolnunk belőlük. Alázatos szívvel, Krisztusért 

kell munkálkodnunk, Krisztus alázatosságával. 

Átjár minket, hogy mi legyünk az Ő szeretete és 

irgalmassága, az összes hibánk és gyarlóságunk 

ellenére. 

Dr Hegedűs Katalin : 

Létezik-e jó halál?  
 

Vajon aki nagyon beteg, 

tudja-e, hogy meg fog 

halni? Mitől fél 

elsősorban? Miről 

szeretne beszélni velünk, 

családtagokkal, 

ápolókkal, orvosokkal? 

Hogyan kezdjük el a 

beszélgetést a 

nagybeteggel? Mit 

válaszoljunk neki a kínos kérdéseit hallva? A 

hagyományos szemléletmód még mindig sokszor 

akadályozza a nyílt kommunikációt. Pedig 

mennyivel könnyebb, ha meg lehet osztani a 

felelősséget orvos és beteg között! A rossz hírek 

közlésének, a haldokló betegekkel való 

beszélgetéseknek már nagyon jó protokolljai 

vannak, mégis a súlyos betegek legtöbbször 

magukra maradnak a kérdéseikkel. Ugyanakkor 

egyre többen akarnak előre dönteni arról, hogyan 

kívánnak meghalni, de sokan nem is tudják, hogy 

milyen lehetőségeik vannak. Terjed a világban az 

életvégi ellátások előre tervezése, arra az időszakra 

vonatkozóan, amikor már esetleg nem leszünk 

döntésképes helyzetben. Vajon mi legyen 

választásunk: az életfenntartó kezelések 

visszautasítása vagy a hospice a megfelelő 

megoldás? Magyarországon is vannak 

kezdeményezések az élet végének tervezésére, sőt 

ehhez a törvényi háttér is adott. Mindezek mellett ki 

törődik a legsúlyosabb betegekkel foglalkozó 

egészségügyi dolgozók és a magukra maradt 

hozzátartozók lelkével? Ezekre a fontos kérdésekre 

keresi a választ a könyv. 

 

 

Bede Béla : Magyar népi 

építészet  

A Corvina tematikus 

útikönyvsorozatának 

ötödik kötete 

Magyarország népi 

építészetét mutatja be 

részletesen: Hollókő-Ófalu 

és az országos Szentendrei 

Szabadtéri Néprajzi 

Múzeum, valamint a 

regionális skanzenek a 

Göcseji Falumúzeum, a Vasi Múzeumfalu, a Sóstói 

Múzeumfalu, a Szennai skanzen, illetve az 

Ópusztaszeri skanzen leírása után megyénként, 
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ábécérendben ismerteti a magyar népi építészet 

emlékeit, leírva azok megközelítését, elérhetőségét 

és nyitva tartását is. Nemcsak parasztházak kaptak 

helyet a kötetben, hanem gazdasági épületek 

(csűrök, pajták, istállók stb.), ipari épületek (száraz-, 

szél- és vízimalmok stb.) és szakrális épületek 

(templomok, haranglábak, temetők, kálváriák stb.), 

valamint a különféle mesterségek jellegzetes házai 

is, továbbá a módos gazdák portáitól a zsellérség 

házain át a barlanglakásokig szintén sok minden. A 

sorozat előző köteteihez hasonlóan a részletesen 

bemutatott 200 épületegyüttesen kívül megyénként, 

címmel felsoroljuk az egyéb (összesen 609) népi 

építészeti emlékeket, amelyek között már a 

Magyarországon élő kisebbségek építészeti emlékei 

is szerepelnek. Fontos megemlíteni, hogy a 

megőrzött épületek sehol sem csupán népi építészeti 

emlékek, hanem céljuk az adott kor népi 

kultúrájának minél teljesebb bemutatása is. Az 

épületekben a korabeli bútorokon kívül a 

gazdálkodás, a főzés, az ünnepek és a mindennapi 

élet tárgyait is megtekinthetjük. A népi építészeti 

emlékek egyben korabeli életmód-kiállításoknak is 

tekinthetők. Az útikönyvet 680 színes fotó teszi 

szemléletessé. A tájékozódást térkép és GPS-

koordináták segítik 

 

 

Dr Winkler Gábor:  
Orvosi Esettanulmányok - 

Diabetológia  

 

A cukorbetegség elméleti 

kérdéseivel foglalkozó, 

kezelési irányelveit 

közreadó kiadványok száma 

örvendetesen gyarapszik. A 

cukorbetegség napi 

gyakorlatát bemutató, 

konkrét esetek kapcsán felmerülő dilemmákat, 

megoldásukat feldolgozó leírások azonban csak 

elvétve kerülnek a téma iránt érdeklődő 

szakemberek látókörébe. 

E kérdésben kíván segítséget nyújtani a jelen 

könyv. Arra vállalkozik, hogy 25 valós eset 

bemutatásával felhívja a figyelmet a 

diabetesgondozás során előforduló sajátos 

szempontokra, dilemmákra, 

differenciáldiagnosztikai nehézségekre, és 

mintákkal szolgáljon megoldási lehetőségeikre. 

E kazuisztikai gyűjtemény összeállítása 36 magyar 

szerző részvételével az első próbálkozás a 

diabetológia területén. A kötet a SpringMed Orvosi 

Esettanulmányok sorozatában abban a reményben 

született, hogy az esetleírásokkal és az 

észlelésével/ellátásával kapcsolatos részletek, 

kételyek és megoldások kifejtésével segítséget 

nyújthat a napi betegellátásban részt vevőknek.  

 

 

 Daniss Győző : Mit jelent? 

Diákszótár 

Nyakhegedű, göreb, ösztöke. 

3200 szó magyarázata 40 

tematikus csoportban 

 

A szótár jellege: A Mit jelent? 

egynyelvű értelmező szótár, 

megmagyarázza, értelmezi a 

szavakat. A címszók legtöbbje 

elavulóban lévő, ma már a 

mindennapi beszédben nem használatos. Jelentésük 

a mai magyar beszélők, elsősorban a fiatalok 

számára általában nem világos, pontos használati 

körük elhomályosult, egy mára már eltűnt világ, 

régi kultúra nyelvi lenyomatai.  

 

A szótár célja: A kötet a kiveszőben, eltűnőben 

lévő szavak leltározásával, szótárba foglalásával 

hidat teremt a ma embere és a hajdanvolt emberek 

világa és kultúrája között.  

 

A szótár tartalma: A kézikönyv összesen 3200 

lexikai egységnek adja meg az értelmét, jelentését. 

A szócikkek mellett 18 táblázat, keretes rész is 

található benne, ezek valamely szempontból 

összetartozó szavak csoportját tartalmazzák. A 

szöveges magyarázatok mellett 102 vonalas rajz is 

szemlélteti a szavak jelentését.  

 

A szótár szerkezete: A szótári rész a szócikkeket 

témakörökbe rendezve adja közre. A 40 nagyobb 

tematikus csoporton belül összességében 123 

alcsoportra osztja a tárgyalt szavakat, melyeket a 

kötet végén található szómutató ábécérendben sorol 

fel, megadva, hogy az adott címszó a szótárban 

hányadik oldalon van kifejtve.  

 

A szótár célközönsége és felhasználása: A 

kötetet elsősorban a mai tanulóifjúság, azaz az 

5�12. osztályos diákok forgathatják haszonnal. 

Könnyed, közérthető stílusa miatt a magyar órákon 

kívül hatékonyan használható más tanórákon is, pl. 

történelemórán. Fontos segédeszköze az anyanyelvi 

szókincsbővítésnek és a magyar nyelvi kompetencia 

fejlesztésének.  
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További információ kérhető:  
Kedvezményezett: Egyek Nagyközség Önkormányzata 

Kapcsolattartó: Bóta Barbara;            E-mail: egyek.onkiroda@bicomix.hu;     Telefon: 06-20-851-4955 

Simó József : Tövisek 

közül kinőtt vadrózsa - 

Egy székely ember 

életregénye  

 

"A székelyföldi 

Gyulakután élt szerző ízes 

nyelvezettel és a nehéz 

sors ellenére derűs 

életszemlélettel örökítette 

meg saját maga és családja 

földműves életét, az eladósodottságot, a napszámos 

létet, a román hadseregbeli besorozottságot, a 

történelmi fordulókat - minden személyessége 

mellett egyúttal a XX. század kordokumentumát is 

létrehozva. 

Az őszinte, keresetlen egyszerűséggel megírt könyv 

mindemellett azt is sugallja, hogy a becsületesen 

végzett munka és az emberségesség valamiképpen 

mindig a javunkra válik." 

Gábor Istvánné 

könyvtárvezető 

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

 

                             

                                  Sajtóközlemény 

 

Egyek Nagyközség bel- és külterületének csapadékvíz-

elvezető rendszer rekonstrukciója 

I. Ütem 

 

A kedvezményezett neve: Egyek Nagyközség Önkormányzata 

A projekt címe: Egyek Nagyközség bel- és külterületének csapadékvíz  elvezető rendszer    

                           rekonstrukciója I. ütem 

A szerződött támogatás összege: 150,00 millió Ft  

A támogatás mértéke: 100 %  

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019. május 30.  

A projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00011 
 

A projekt tartalmának bemutatása:  

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg. A 150,00 millió forint európai uniós támogatás 

segítségével 4300 m hosszan kerül sor a csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztésére, amely az alábbi utcák 

infrastrukturális beavatkozásait foglalja megába: Csokonai utca, Béke utca, Csalogány utca, Ady-Csalogány 

utca, Damjanich utca, Damjanich-Táncsics utca, Tópart utca, Nyárfa utca. A megvalósuló infrastrukturális 

fejlesztés részeként átemelők kiépítése történik és záportározó kerül kialakításra. 

 

A fejlesztés eredményeként megvalósul a település belvíz veszélyeztetettségének csökkentése, a 

csapadékvíz-elvezető hálózat kiépítetlen, hiányos infrastruktúrával rendelkező településrészen való 

fejlesztésével. 

 

A projektről bővebb információt a www.egyek.hu oldalon olvashatnak. 
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JÉZUSOM BÍZOM BENNED! 

LENGYELORSZÁGBA ZARÁNDOKOLTAK AZ EGYEKI PLÉBÁNIA HÍVEI 
 
Vágyakozással teli szívek közössége töltötte 

meg az Egyekről induló zarándokok buszát 

2018. március 15-én. A telítettség oka, hogy 

az egyházközösségünk tagjainak 

gyarapítására indultunk Szent II. János Pál 

és Szent Fausztina személyével. 

Ereklyéjükért Krakkóba hívott minket az Úr.  

 

Imádságos utazással érkeztünk meg 

zarándoklatunk első helyszínére, ahol 

abban a felemelő érzésben volt részünk, 

hogy a Szent II. János Pál Centrum 

kápolnájában lelki vezetőink Jacek Gorski 

atya, és Papp László, Laci atya szentmisét 

mutatott be az egyeki híveknek. Történelmi 

esemény részesei lehettünk, amikor 

Stanisław Dziwisz lengyel bíboros 

átnyújtotta részünkre Szent II. János Pál vér-

ereklyéjét, melyre innentől Egyek féltve 

őrzött kincseként tekinthetünk, s testközelből 

tisztelhetjük szent pápánkat.  Felejthetetlen 

pillanataink egyike volt, amikor bíboros atya 

magához hívta 45 fős csoportunk legifjabbik - 

összetett kézzel imádkozó- tagját, 6 éves Jankát, 

(kisebbik lányomat,) majd édesapját is. 

Megtisztelő volt mindazon testvérek számára, 

akiket - közénk lépve- barátságos, személyes 

kéznyújtással köszöntött a lengyel Bíboros. 

Szent helyek felkeresésének 

második napján kívánkozásunk 

következő állomásához, az Isteni 

Irgalmasság Bazilikához tettünk 

látogatást. Női lélekként, s mint az 

egyeki Szent Fausztina lelki 

közösség vezetőjeként szívem 

zakatolt az oda vezető úton. Igaz 

tisztaságot árasztó kápolnába 

léptünk be, ahol érezhetően 

mindenki szíve megszépül. Egy 

kedves szerzetesnővér köszöntött 

minket, s az Irgalmas Jézusba 

vetett hitünk megerősítésére, és 

folyamatos megújulásunk 

elősegítésére nekünk ajándékozta 

Szent Fausztina nővér csont 

ereklyéjét. Őt is magunkkal 

hozhattuk a mi templomunkba. Ez 

ünnep üzenete: Irgalmas Jézus 

vezérelje mindennapjainkat, és 

Isten határtalan szeretete hassa át 

minden gondolatunkat, 

cselekedetünket. Felemelő hitbéli 

pillanatot élhettünk át, mélyen meghatott szívvel 

álltunk Előtte. Engem ért a megtiszteltetés, hogy 

köszönetet mondhattam az ereklyét átadó 

szerzetesnővérnek. Remegő gondolataim 

kifejezésekor a nővér szeméből sugárzó, és 

egyéniségéből áradó önzetlen felebaráti szeretet, 

derű, s kiegyensúlyozottság megnyugvással töltött 

el. Az Irgalmasság Anyja Nővéreinek kolostorában 

Szent Fausztina sírját őrző csodás kápolnában 

áhítatosan, néma csendben, lélekben 

összekapcsolódva együtt imádkozhattunk az ott 

élő, belső életük rendkívüli gazdagságáról 

tanúskodó szerzetesnőkkel. Megindító, meghívás 

volt ez számunkra! 

 

Częstochowában a Jasna 

Góra kegyhelynél 

megfogalmazott, s el-

helyezett imaszándékunkkal 

Istenbe vetett hitünk még 

mélyebb pontját érintette. A 

Bazilikában a Fekete 

Madonna csodatevő képe 

előtt, valamint a főoltár előtt 

könnyekig meghatódva 

imádkozhattunk mindazon 

szeretteinkért, akiket ránk 

bízott a Jó Isten. Köszönetet 

mondhattunk mindazért, 

amivel eddig elhalmozott 

minket, s kéréseinket, - a 

meghallgatásért esedezve- 

írásban is megerősíthettük. „- 

Akkor még „csak” kértem, és 

„csak” azt mondogattam 

magamban, hogy, „hátha” 

teljesül, hogy olyan jó lenne, 

ha… imáimat Meghallgatnád, s Teljesítenéd!” A 

hazafelé vezető úton pedig a „hátha”, helyébe 

az lépett, hogy forduljunk teljes bizalommal az Úr 

Jézus felé, s akkor fog teljesülni!” 
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Így szólt Jézus Szent Fausztinához: „Azokat a 

lelkeket, akik irgalmasságom tiszteletét terjesztik, 

egész életükben megoltalmazom, mint gyengéd 

anya óvja csecsemőjét. Halálunk óráján pedig 

nem bírájuk, hanem irgalmas Megváltójuk leszek!” 

Jézusom Bízom benned!  Boldogság, mely  

áthatotta a zarándoklatunk óráit, boldogság 

melyet az ereklyék által kapunk, boldogság, hogy 

mindezt - Isten ajándékából- családunkkal, 

barátainkkal, hittestvéreinkkel 

szeretetben élhettük át! 

 

Köszönettel tartozunk a 

zarándokút megálmodóinak, és 

megvalósítóinak, hogy velük 

együtt ebben a felejthetetlen 

élményben részesülhettünk, s, 

hogy a templomunkba látogató 

hívek az ereklyék által még 

elérhetőbb közelségből is 

kapaszkodhatnak Isten jóságába. 

Köszönjük a Misszió Tours utazási 

irodának, Budai Lászlónak, 

valamint a busz sofőrjeinek, akik 

biztosították a balesetmentesen 

utazásunkat, idegenvezetőnknek 

Aranka Malkiewicz-nek, aki 

megismertette velünk a szent 

helyek jelentőségét, köszönjük 

Jacek Gorski domonkos atyának, 

aki mindvégig hozzásegített minket mind lelki, s 

fizikai céljaink eléréséhez, s köszönjük helyi 

plébánosunknak, Papp Lászlónak, Laci atyának, 

hogy segítségével, kicsi lépéseinkkel haladva 

Istennel való mind bensőségesebben 

egyesülhetünk! Istennek legyen hála!  

 

Pappné Fekete Mónika 

Szent Fausztina lelki közösség vezetője Egyek 

Fotó: Papp Ágoston  
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MMeegghhíívvóó  
  

Szeretettel meghívjuk Önt,  

a KKööllttéésszzeett  NNaappjjaa alkalmából 

megrendezésre kerülő 

„„FFeelloollvvaassóó  eesstt”” programunkra! 

 

HHeellyy::  TTáárrkkáánnyyii  BBééllaa  KKöönnyyvvttáárr  ÉÉss  MMűűvveellőőddééssii  HHáázz    

44006699  EEggyyeekk,,  HHuunnyyaaddii  JJ..  4488//FF..  

IIddőő::  22001188..  ÁÁpprriilliiss  1111..  ((sszzeerrddaa))  1177  óórraa 

 
 

„ Mondd el, mit szoktál, bár mi nem feledjük, 
mesélj arról, hogy itt vagy velünk együtt 
s együtt vagyunk veled mindannyian, 
kinek emberhez méltó gondja van. „ 

(József Attila) 
 

  

AA  rreennddeezzvvéénnyy  iinnggyyeenneess!!  

MMiinnddeenn  éérrddeekkllőőddőőtt  sszzeerreetteetttteell  vváárruunnkk!!  
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