
  

  
                   15. évfolyam   4. szám                                 2018.   IV.                                            IDŐSZAKI LAP 

 

 

Dózsa György utca aszfaltozása 
 

 

 
 

 

 

 

A TARTALOMBÓL: 
 

 

 Április 8: újabb 2/3 ............................ 2. old. 

 Testületi összefoglaló ........................ 3. old. 

 Elektronikus ügyintézés  .................  3. old. 

 Közfoglalkoztatási tájékoztató ....... 4-5. old. 

 Hulladékszállítási díjhátralék ........... 5. old. 

 Pályázat környezetvédelmi alapra .... 6. old. 

 Tárkányi Béla szavalóverseny ......... . 7. old. 

 Versíró verseny  ............................  8-9. old. 

 
 

 

 Ingyenes informatikai képzés ............... 9. old. 

 Író – olvasó találkozó .........................  10. old.  

 Költészet napja ..............................  11-12. old. 

 Olvasóktól kapott könyvek ............ 13-14. old. 

 Tartalékos katonák a megyében ..... 15-16. old. 

 Egyházi rovat ...................................... 17. old. 

 Mozaik tanulmányi verseny ...............  18. old. 



 
  

Április 8: újabb 2/3 
 

Újra választott az ország április 8-án és az 

eredmény teljesen hasonló a 2010-eshez és a 

2014-eshez. De jó lenne, ha ez az újabb 2/3 csak 

a kimagasló kormányzati munka elismerése 

lenne! De szerintem ez nem teljesen így van, a 

kormányzati munka jó ugyan, de ebben a 

fölényes eredményben az ellenzék 

harmatgyenge felállása is jócskán benne van.  

A lakosság már 1990 óta gyakorolja a 

demokrácia adta választási lehetőségeit. 

Elmondhatjuk, hogy korosztályunk 

demokratikus érzéke 28 éves, tehát nem 

gyerekcipőben járunk. Éppen ezért nem lehet 

minden Fidesz-KDNP-s véleményre és 

kezdeményezésre az ellenkező választ adni, 

csak azért mert az ellenzék a kormánypártok 

ellenvéleményeként definiálja magát. Ez egy 

nagyon szegényes megközelítés! Erre már nem 

vevő az ország lakossága. Az irány 

egyértelműen adott, az ország tovább akarja 

csökkenteni a munkanélküliséget, növelni akarja 

az alapanyagok feldolgozottsági szintjét, 

fizetéseket akar növelni, továbbá oktatási és 

egészségügyi színvonalat kíván emelni. 

Kevesebb új stadiont akarunk és kevesebb 

korrupciót. 

A mi országgyűlési képviselőnk, Bodó Sándor, 

nagyjából ezt képviseli. Ezért is szavaztunk rá 

ilyen kimagasló arányban. A választókerületben 

képviselő úr átlagosan 52 %-ot kapott, nálunk 

Egyeken, 61 %-ot ! 

 

 

A hajdúszoboszlói választási eredményvárón 

Egyekről négy fővel képviseltük 

önkormányzatunkat. Elmondom nagy öröm volt 

számunkra, hogy az első eredmények Egyek-

Félhalomról érkeztek be, amik szerint képviselő 

úr 71 % körül kapott. Ez abban a feszült 

helyzetben nagy örömet és megnyugvást váltott 

ki a jelenlévőkből, hiszen a közvélemény kutató 

cégek 70 %-os részvétel esetére kormányváltást 

jósoltak. Ez nem így történt. 

Településünk ezen a választáson feliratkozott a 

leg-ek képzeletbeli listájára is, hiszen az 

országban átlagosan Hajdú-Biharban mentek el 

a legkevesebben szavazni és a megyén belül is 

54%-os eredménnyel Egyeken szavaztak a 

legkevesebben. Volt, aki úgy fogadott 

Hajdúszoboszlón, hogy Egyeken katasztrófális a 

részvételi arány, de én rögtön azzal nyugtattam 

mindenkit, hogy olyan ez, mint a foci. A 

részvételi arány olyan, mint egy meccsen a 

nézőszám, meg szokták említeni a híradások, de 

ami valójában érdekes, az a gólok száma. Ez így 

volt nálunk is, az alacsony részvételi arány 

ellenére, teljesen jó eredmények születtek, 

melyeket a www.valasztas.hu-n részletesen is 

meg lehet tekinteni. 

A választások eredményében úgy gondolom 

településünk fejlődése töretlen marad, joggal 

számíthatunk országgyűlési képviselőnk, Bodó 

Sándor úr megtisztelő támogatására. 

Dr. Miluczky Attila   
polgármester  
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Összefoglaló a Képviselő-testület  

2017. április 26-i testületi üléséről 
 

A polgármesteri jelentésben elhangzott, hogy 

újra sikerült egy régi álmot valóra váltani, 

elkészült a Dózsa György utca aszfaltozása.  

        A rendőrség napja alkalmából a 

Megyeházán szervezett ünnepségen 

önkormányzatunk Berecz József Kapitány Úr 

javaslatára Ecsedi József rendőr törzsőrmester, 

körzeti megbízott munkáját tárgyjutalommal 

ismerte el.  

Április 26-án az Egyeki Mentőállomáson 

szervezett ünnepségen a Mentőállomás 

fennállásának 35. évfordulójára emlékeztünk. A 

résztvevők beszédükben mindannyian elismerően 

szóltak a mentőállomáson felhalmozott szakmai 

tudásról és a technikai felszereltségről, 

ugyanakkor hangsúlyoztuk az új Mentőállomás 

szükségességét. 
 

Elfogadtuk az Egyeki Szöghatár nKft 

beszámolóját. A beszámoló tárgyalása folyamán 

többen kifejezték igényüket a konyha 

működésének gazdaságosabbá tétele érdekében. 

Felmerült, hogy a csökkenő adagszámokat 

kompenzálhatnánk Tiszafüredi kiszállítással, 

hiszen onnan is hoznak ide készételeket. A 

kiszállított ételek talán nem jobbak és nem is 

rosszabbak mint a mieink, de mivel ”a szomszéd 

kertje mindig zöldebb”, ezért vannak itt is ott is, 

akik a másfajtát is szeretnék kipróbálni. 

A Polgárőrség beszámolóját, anyagi helyzetét 

örömmel elemeztük, hiszen működésüket, 

pályázati aktivitásukat példaszerűnek értékeltük. 

Most robogókat vásárolnak, később talán a 

térfigyelő kamera hálózat bővítésére is tudnak 

áldozni. 
 

Egyek Nagyközség Önkormányzatának 

Képviselő-testülete úgy határozott, hogy: 

 támogatja a Plébánia környezetvédelmi 
alapra benyújtott pályázatát. 

 pályázatot nyújtunk be a Tájház és 
Alkotóház további fejlesztésére. 

 pályázatot nyújtunk be kocsimosó 
kialakítására. 

 

Összeállította:  
Dr. Miluczky Attila/ polgármester 
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ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉS 
 

Az Egyeki Polgármesteri Hivatal tájékoztatja a 

tisztelt ügyfeleit hogy 2018-ban hitalunknál is 

bevezetésre került az elektronikus ügyintézés, 

melyen keresztül ügyfélkapuval rendelkező 

ügyfeleknek lehetőségük van elektronikusan 

beadni kérelmeket, bevallásokat, adatbejelentő 

űrlapokat.  

Az önkormányzati portál elérhetősége: 

https://ohp-20.asp.lgov.hu 

Bővebb tájékoztatást a portálon talál. 

*** 

Az egyéni vállalkozóknak és a gazdálkodó 

szervezeteknek,  2018. január 1-től kizárólag 

elektronikus úton van lehetőségük  az 

ügyintézésre, melyet az alábbi törvények 

szabályoznak: 

 
A kapcsolattartás formáját és módját az 

adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. 

törvény (Air.), az adózás rendjéről szóló 2017. évi 

CL. törvény (Art.), valamint az elektronikus 

ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános 

szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 

(Eüsztv.) szabályozza. 

Az egyéni vállalkozási tevékenységet folytató 

természetes személyek 2018. január 1-jétől 

elektronikus kapcsolattartásra és elektronikus 

ügyintézésre kötelezettek az önkormányzati 

adóhatóságunk felé. Így például többek között az 

iparűzési adóval, az idegenforgalmi adóval 

kapcsolatos adóbevallási, bejelentési, változás 

bejelentési, építményadóban, illetve gépjárműadóban 

az adatbejelentési kötelezettséget elektronikusan az 

előírt „ÁNYK" nyomtatványokon teljesítik. 

 A gazdálkodó szervezetek, valamint az 

adóügyekben elektronikus kapcsolattartásra 

kötelezett szervezetek 2018. január 1-jétől 

elektronikus kapcsolattartásra és elektronikus 

ügyintézésre kötelezettek az adóhatóság előtt. 
Ennek során képviselőjük (meghatalmazottjuk, 

megbízottjuk vagy törvényes, illetve szervezeti 

képviselőjük) útján valamennyi fentiekben jelzett 

elektronikus ügyintézési lehetőséget igénybe vehetik. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy az egyébként Cégkapu 

regisztrációra kötelezett gazdálkodó szervezetek a 

2018. évben (2018. december 31-éig) az adóhatóság 

előtt továbbra is használhatják a képviselők KÜNY 

tárhelyét, azaz a korábban már megszokott módon 

kommunikálhatnak elektronikus úton. 

Polgármesteri Hivatal 



 
 

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

alábbiak valósultak meg:   
 

Önkormányzatunk az alábbiakban felsorolt közfoglalkoztatási mintaprojekteket/programokat indította el: 

A közfoglalkoztatási programok irányításának, a tervezett feladatok megvalósulásának és ellenőrzésének 

felelőse: Ecsedi János alpolgármester. Alpolgármester Úr Munkáját Ficsór László, Molnár Zoltán és Zelei 

József csoportvezetők segítik. Ezen túlmenően a helyi sajátosságokra épülő program keretén belül 

létrehoztunk egy építő brigádot, melynek vezetését Kalmár Zoltán az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. 

ügyvezető és Vadász Béla műszaki vezető koordinálja. 

 

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 

 

 mezőgazdasági program:  

   (2018.03.01-2019.02.28.) 
 

A 3 brigád a programban meghatározott 

munkaterületen végezte feladataikat. 

 

      munkaműveletek helyszínei: 

Egyek-Telekházán, a Tél utcán a 

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

Rendőrség udvarán és a mezőgazdasági 

földeken elvégzett munkák:  

- kertészeti terület rendbe tétele, 

művelésre előkészítése 
 

 helyi sajátosságokra épülő program: 
(2018.03.01-2019.02.28.) 

 

      üzemcsarnok: (2018. március hónap) 
 

betonelemek gyártása, késztermékek tárolása, 

előkészítése kiszállításhoz, drótfonatgyártás:  

 150-es drótfonat gyártása:               41 fm 

 szürke 8 cm-es térkő gyártás:      75,50 m2 

 piros 8 cm-es térkő gyártás:        32,20 m2 

 piros 6 cm-es térkő gyártás:        18,80 m2 

 szürke 6 cm-es térkő gyártás:        4,80 m2 

 őszi lomb 8 cm-es térkő gyártás:  7,20 m2 

 betonoszlop gyártás:                      100 db 

 betonfedlap 80x80 cm-es gyártás:     1 db 

                                      

csipke készítők:      (2018. március hónap) 

 csipketerítő-kép készítés:  7  db 

 

 

 festmény festés:  2  db   

 /nagyméretű festmény 120x80 cm-es/
   

asztalos munkák:  

 önkormányzati ingatlanoknál karbantartási 

munkálatok elvégzése 

 utcatáblák készítése 

 

Folyamatosan végezzük az önkormányzati 

ingatlanok és közterületek rendbe tételét. 
 

varrodai tevékenység: (2018. március hónap)  
 

Az új programban 16 fő dolgozik. Új modellel 

barátkozik a csapat. Teljesítményünk 

folyamatosan javul. Folytattuk a kifejezetten 

minőségi munkára igényt tartó Kisújszállási 

KUNSZÖV Kft-nek szalagmunkán végzett 

tevékenységét illetve egyéb varrási tevékenységet 

 Varrodai tevékenységből befolyt összeg:                          

406.875.- Ft 

 Lakosság részére készült termékek, ill. 

javítások értéke:     24.950.- Ft 
 

továbbá: 

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

Kegytárgybolttá való átalakítása, bontási-

építési munkálatok folyamatban 

- Óvoda u.- a két óvoda közötti lakóház és 

melléképület bontása folyamatban 

- önkormányzati ingatlanok víz-szennyvíz, 

elektromos hálózat hibáinak kijavításához  
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és karbantartásához szükséges segéd- és 

kisegítő munkálatok elvégzése. 

- Hunyadi u. 48/F. – Tüdőszűréshez kért 

terület kialakítása, víz- és 

szennyvízcsatlakozás, villanyáram 

csatlakozási lehetőség kiépítése 

befejeződött. 

- Beruházási projektekhez kapcsolódó 

információs táblák kihelyezése. 

- Életveszélyes lakóház bontása (Hunyadi 

u.71. szám) 
 

 közutas program:  

       (2018.03.01-2019.02.28.) 
  

 a program keretén belül belterületi földutak 

karbantartása, járdák, járdaszakaszok 

felújítása, új járdák építése, szilárd burkolatú 

utak javítása fog megvalósulni. 
 

 illegális program:  
       (2018.03.14-2019.02.14.) 
 

 a program keretén belül bel és külterületi 

ingatlanokon illegális hulladéklerakó-helyek 

felszámolása történik meg. 
 

 belvízelvezetés program:  
       (2018.03.14-2019.02.14.) 
 

 a program keretén belül az „újtelep” 

településrész kivételével belvízelvezető 

árkok karbantartása, javítása, átereszek 

tisztítása, pótlása, cseréje valósul meg. 
 

 bio program:  
     (2018.03.14-2019.02.14.) 
 

 a program keretén belül az önkormányzat és 

intézményeinek bálás kazánjaihoz szükséges 

fűtőanyag fű, nád, szalma levágása, 

bálázása, beszállítása, tárolása történik meg. 
 

 mezőgazdasági földutak karbantartása: 
(2018.03.14-2019.02.14.) 

 

 a program keretén belül külterületi 

mezőgazdasági utak javítása történik meg. 
 

 hosszabb időtartamú: 

          (2018.03.01-2018.06.30.) 
 

 a program keretén belül az önkormányzat és 

intézményeinek működtetéséhez kapcsolódó 

munkavégzések valósulnak meg. 
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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. 

Ecsedi János 

alpolgármester 

 

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ 

   
A jogszabályi előírásoknak megfelelően az 

NHKV Zrt. a hulladékgazdálkodással 

kapcsolatos közszolgáltatási  díjhátralékok 

feladatainak ellátására, országos díjbeszedői 

hálózat kezdte meg működését 2018. április 

második felétől. 

Konzorciumi megbízásából a hulladékszállítási 

közszolgáltatási díjhátralékok kezelését az 

ANGEL’S HELP Kft 
(Székhely:4029 Debrecen, Faraktár u. 29/D) 

végzi. 

 

Egyek településén a díjhátralékok 

kezelésében részt vevő díjbeszedő: 

Farkas Károlyné 

(Egyek, Deák Ferenc u.105 ) 

azonosítószáma: 102061 

 

Amennyiben az ingatlanhasználó az NHKV 

Zrt. hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjra 

vonatkozó számláját nem teljesíti, úgy a 

díjhátralék rendezésére a fent megjelölt 

személy részére történő befizetés útján is 

teljesítheti az általa történő megkeresés 

alkalmával. Az NHKV Zrt. és a Konzorcium 

célja a díjhátralékok és a lakosság terheinek 

csökkentése 

A díjbeszedés ügyintézése a Polgármesteri 

Hivatalban lesz, melynek pontos helyszínéről 

és  időpontjairól a későbbiekben adunk 

tájékoztatást 

Egyek Nagyközség Önkormányzata 



 
 

Pályázat Környezetvédelmi alapra 
 

Egyek Nagyközség Önkormányzatának 

Képviselő Testülete pályázatot hirdet a Helyi 

Környezetvédelmi Alapból 2018. évben nyújtható 

támogatások elnyerésére. 
 

Pályázatok benyújtási határideje: 

2018. június 15. 

A pályázatokat Bíráló Bizottság bírálja el és 

javaslattal él a Képviselő Testület felé. A 

pályázatokról a benyújtási határidőt követő soros 

testületi ülésen döntés születik. 
 

Pályázók köre: 

Egyeken működő és programját is helyben 

megvalósítani szándékozó társadalmi 

szervezetek, önkormányzati és egyéb 

intézmények, vállalkozások és magánszemélyek. 
 

Pályázni lehet az alábbiakra: 

– a nem önkormányzati környezet- és 

természetvédelmi beruházásokhoz, természet- és 

környezetvédelmi szemlélet erősítését szolgáló 

intézkedések, beruházások, fejlesztések 

megvalósítására, nem nyereségérdekelt 

tevékenységre; 

– elsősorban nonprofit környezet- és 

természetvédelmi célú tudatformáló 

tevékenységekre, azokkal kapcsolatos 

rendezvényekre, programokra, melyek az egyeki 

lakosság széles körét mozgósítani képesek; 

– környezet- és természetvédelmi célú 

beruházásokra, melyek Egyek természeti 

értékeinek védelmét, illetve a vidéki környezet 

minőségének javítását szolgálják. 

– a település két végpontjának dekorálására, 

díszítésére 

A pályázathoz ötletekről és hozzávetőleges 

költségekről az alábbi honlapokról lehet 

tájékozódni: http://bolt.mme.hu/mme-

webshop.html; http://madardaloskert.hu 
 

Támogatás mértéke: 

 a pályázat teljes összege 500.000 Ft, ezen a 

kereten belül a pályázható összeg nincs 

maximalizálva. A bíráló bizottság fenntartja a 

jogot, hogy a pályázatok számának függvényében 

a pályázott összegnél kisebb összeget ítél oda. 
 

Támogatás formája: 
vissza nem térítendő támogatás. 

 

Pályázati feltételek: 

– megvalósítandó programok esetén az odaítélt 

pályázati összeg arányos legyen az abban részt 

vevők számával; 

– az elnyert/odaítélt támogatás kizárólag a 

pályázatban megjelölt fejlesztés (fejlesztések, 

beruházások) költségeire fordítható; 

– nem támogatható a megvalósítani szándékozott 

program/fejlesztés keretében semmilyen, a 

pályázó működésével kapcsolatos személyi 

kiadás (pl. munkabér, a programmal nem 

összefüggő tiszteletdíj, stb.); 

– a pályázathoz csatolni kell a pályázott összeg 

felhasználásának részletes költségvetési tervét, 

annak hiányában a pályázat nem kerül elbírálásra; 

– csak olyan pályázó támogatható, akinek nincs 

köztartozása és nem áll csődeljárás, felszámolás 

vagy végelszámolás alatt; 

– az elnyert/odaítélt támogatásról tárgyév 

december 31-ig jelentést kell benyújtani, amivel a 

pályázó igazolja a támogatás felhasználását. 
 

A pályázatnak tartalmaznia kell: 

– a pályázó adatait (megnevezés, cím, 

elérhetőség, képviselő neve, adószám, 

bankszámlaszám) 

– a vállalt fejlesztés, beruházás részletes leírását, 

bemutatását, illetve a megvalósítandó fejlesztés, 

beruházás céljának, a vele elérhető 

környezetvédelmi hatásnak az ismertetését; 

– a fejlesztés részletes költségvetési tervét; 

– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó nem áll 

csődeljárás, végelszámolás, felszámolás alatt, 

illetve nincs köztartozása; 

– nyilatkozatot arról, hogy a pályázatban szereplő 

adatok nyilvános kezeléséhez hozzájárul a 

pályázó. 
 

A pályázathoz támogatási kérelmet kell benyújtani 

Egyek Nagyközség Önkormányzat 

Képviselőtestületének az államháztartáson kívüli 

forrás átadására és átvételére vonatkozó 

rendelkezésekről szóló 26/2014.(IX.25.) számú 

rendelete alapján, a pályázat utófinanszírozású. 
 

A pályázatokat 2 nyomtatott, aláírt példányban 

és/vagy elektronikus formában kell benyújtani 

Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalába. 

(Titkárság fsz. 13. iroda, e-mail: 

fekete.laszlone@egyek.hu) 
 

A Bíráló Bizottság minden, a pályázati 

feltételeknek megfelelő pályázatot elbírál, de 

fenntartja a jogot, hogy a pályázatok között 

prioritásokat állapítson meg, illetve, hogy ne 

támogasson minden benyújtott pályázatot. 

 

Egyek Nagyközség Önkormányzata 
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Tárkányi Béla szavalóverseny 

 
A Szent János Katolikus Általános Iskola felső tagozatán a hagyományokhoz híven minden 

évben megemlékezünk április 11-éről, a költészet napjáról. Nem történt ez másképpen ez évben sem. 

Most is szavalóversennyel tisztelegtünk József Attila emléke és a költészet előtt. Idén a jubileumi 

évhez kapcsolódva az egyeki kötődésű „jópennájú” Tárkányi Béla verseit kellett előadni. A 

költeményeken kívül egy kicsit ismerkedtek a diákok a költő életével és munkásságával is. Megtudták 

többek között, hogy az egykori egyeki plébános egyre-másra adta ki szebbnél szebb imádságos 

könyveit, majd egri kanonok és aranykeresztes apát úr lett. Egész életében a katolikus magyar nép 

lelki épüléséért fáradozott, ezt szolgálta több száz verse is. Két kategóriában versenyeztek a tanulók: 5-

6. évfolyamon és 7-8. évfolyamon. A lelkiismeretes zsűri döntése alapján az alábbi eredmény születet: 

 
5-6. évfolyam     7-8. évfolyam 

 

1. Orosz Béla  6.a        Lakatos Márkó 7.a 
2. Nagy Vivien  6.a       Lengyel Angéla 7.a 
3. Nagy Réka 5.a       Nagy Nóra              8.a 

 
                             Különdíjas: Fazekas Tamás   7.a 

 
 

 
 

 
A jutalmakról a Talentum Alapítvány gondoskodott. Hálásan köszönjük! 

 
A nyerteseknek gratulálunk, és további sok sikert kívánunk! 

 
 

Tardiné Virág Éva  
               munkaközösség-vezető 
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Versíró verseny 

 
A Szent János Katolikus Általános Iskola felső tagozatos tanulói márciusban versírásban mérték 

össze tudásukat. A téma a jubileumi évhez kapcsolódott. Templomunk 200, illetve plébániánk 250 

éves évfordulója alkalmából születtek a költemények. Az értékelés során meglepődve tapasztaltuk, 

milyen sok ügyes rímfaragó van intézményünkben. A 30 beérkezett pályamű elbírálása után az alábbi 

eredmény született: 

 

  

 

 

          5-6. osztály 

 

  

1. Dudits Luca 5.a  

2. Deli Tünde 6.a 

3. Kecskés Enikő 6.a  

3. Farkas Norbert 6.a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               7-8. osztály 

 

1. Nagy Nóra 8.a 

2. Lengyel Angéla 7.a 

3. Lakatos Márkó 7.a 

 

 

Különdíjasok: 

 

Papp Sára 5.a 

 Szekér Ivett 5.a

 Kállai Kamilla 7.a 

Vágási Fruzsina 8.a 
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A nyertes költemények:

A mi templomunk 

 

Álmomban láttam egy látomást, 

Felkeltem, s nem vártam semmi mást… 

Elimádkoztam én kis imámat, 

S megbántam hibámat. 

 

Mindenki hibázhat, így én is, 

De a jó hír, hogy mindjárt itt az április! 

Jön a meleg s a nyár is, 

Remélem, megbocsájt Isten is! 

 

A mi templomunk meseszép, 

S benne gyűlik a sok nép! 

Emlékként írom ezt a versikét, 

Így hangzanak el e varázslatos igék! 

 

Dudits Luca 5.a 

 

Plébániánk évfordulójára 

 

Drága Istenünk, Mennyei Atyánk! 

Köszöntjük szeretett plébániánk! 

Szeretettel eléd leborulunk, 

Kezeket előtted imára kulcsolunk. 

 

Az oltalmazónk Drága Szent József, 

Őrzött mindig, és fog is bennünket. 

Múltunkért tartozunk mély hálával, 

A jövőnket is védd isten irgalmával! 

 

Te gyermekeid vagyunk, Jézusunk, 

Neked köszönhetjük a mi sorsunk! 

Szeretsz bennünket, Mennyei Atyánk, 

Ezért neked hálával tartozánk. 

 

Csodálatos 250 év üzenete, 

végtelen jóságod szent környezete. 

Legyen ez az év méltó tisztelgés 

Előtted, múlt, jelen és jövőért! 

 

Nagy Nóra 8.a 

A jutalmakat a Talentum Alapítvány biztosította.  

 

Tardiné Virág Éva  

munkaközösség-vezető 

 

Ingyenes informatikai képzés 
 
 

Ez a projekt a Gazdaságfejlesztési,- és Innovációs Operatív Program keretein belül valósul meg, 
elnevezése a „Digitális szakadék csökkentése”, célja a lakosság digitális kompetenciájának fejlesztése, 
minél több ember informatikai alapképzése. 
 

JELENTKEZÉSI FELTÉTELEK: 
 
Bárki részt vehet, aki 16 – 65 év közötti, rendelkezik általános iskolai végzettséggel, nem áll 
középiskolával, felsőoktatási intézménnyel tanulói/hallgatói jogviszonyban, valamint a képzéssel 
párhuzamos időben nem vesz részt másik – EU-s vagy hazai forrásból megvalósuló – digitális 
kompetenciát fejlesztő képzésben. 
 
INFORMÁCIÓK: 
 

– A képzések 15 fős csoportokban indulnak, 35 órás időtartamban  

– Hiányzás nem megengedett, 

– A képzés elvégzéséről tanúsítványt kapnak az érintettek, 
 
Jelentkezés a könyvtárban, létszámkorlátozás miatt mihamarabb! 

 
Gábor Istvánné/könyvtárvezető 
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Lengyel Angéla 

7.a osztályos tanuló 

  

Író-olvasó találkozó 
 

         Fogalmazásomban Sohonyai Edit írónő 

előadásáról számolok be. 

         2018. ápr. 12-én az egyeki Tárkányi Béla 

Könyvtárban Sohonyai Edit volt a meghívott 

vendég, aki nekünk, tiniknek tartott előadást a 

szerelmi kapcsolatokról és a mai fiatal világ 

helyzetéről. Én is elmentem, és megtekintettem 

ezt a műsort. Sohonyai Edit napjaink ifjúsági 

regényírója.  Pályafutása kezdetéről is említett pár 

gondolatot, de nem merült bele mélyen ezek 

részletezésébe, hanem inkább a gyerekek nyelvén 

magyarázta az élet egyik alapvető érzését. 

Amelybe talán egyszer minden ember beleesik, ez 

pedig nem más, mint a szerelem. Az ezt megelőző 

s követő időszakról is nyilatkozott. Az írónő 

Székesfehérváron született. Egy nővére van (és 

viccesen hozzátette, hogy pár évvel idősebb nála, 

illetve 30 kilóval nehezebb). Elsőként magyar 

pedagógus szeretett volna lenni, de ez valami 

oknál fogva 

nem valósult 

meg. Irodában 

is dolgozott, de 

aztán rájött, 

hogy a 

matematika 

nem az ő 

világa, ezért 

inkább 

felmondott az 

állásából, 

abbahagyta a 

munkát. 

Ezután 

fogalmazódott 

meg benne, 

hogy regények 

írásával folytatja tovább az életét. Ez így is történt. 

A könyveit Székesfehérváron a Móra 

Könyvkiadónál jelenítették meg. Nekünk is 

mutatott művei közül néhányat, amelyekben 

Sajnyai Ferenc rajzai illusztrálják a könyveit. 

Majd átváltottunk a cigaretta témára, hogy az 

emberek miért is szeretik ennyire ezt a káros 

szenvedélyt. Talán azért, mert megnyugszanak 

tőle? Említette azt is, hogy hogyan védjük meg 

magunkat, ha ránk támadnak. Őt is megtámadták 

már elég sokszor kb. 15 alkalommal, de megtudta 

magát védeni. Azt akit megtámadnak, az 

áldozattípusú ember. Ezeket a fontos tudnivalókat 

hallgatva új dolgokkal gyarapodhatott tudásunk. 

Pl. Az életünk igazság szerint két részből tevődik 

össze, ha mértékegység szerint nézzük. Az egyik 

11 mm: ezzel foglalkoznak az iskolában (tanulás), 

a másik pedig 16 km: ez az úgynevezett érzelmi 

hálózat, ezen múlik az életünk, (szerelmi 

kapcsolatunk), és az ösztönszintünk. Számomra ez 

a két lényeges dolog ragadott meg a legjobban. 

Két ember ha összetalálkozik egymással az utcán 

vagy bárhol, az egyik félnek 3 másodperc alatt  el 

kell döntenie, hogy mit szeretne a másiktól. Ezek 

jelzése: nézés, járás, állemelés nagyon fontos 

dolog. Mert nem mindegy, hogy hogyan tartjuk az 

állunkat, hogyan jelzünk és kommunikálunk. 

Szóba került még a lányok és a fiúk üléshelyzete, 

s a nemek közötti társalgás, vonzódás. Az életünk 

100%-ából 78% a szexuális kapcsolatról szól, ami 

nélkül a szerelem nem indulhat, ez a randi. Ilyen 

alkalom esetén elsőként el kell döntenünk, hogy 

mit is szeretnénk a másik nemtől igazán. Ehhez 

kapcsolódva az írónő 

megmutatta fiú gyerekek 

segítségével, a különböző 

mozdulatok titkait. Ilyen 

például: távolságteszt, 

ölelésteszt, puszi teszt, 

kézfogás és a 

törvényszerűség. A 

megújulás jellemzői: 

mosolygás, női behódolás, 

kedvesség, behódolás 

jelzés stb. Végül két 

kérdést tisztáztunk még.  

Az egyik az volt, hogy 

„Hogyan kell megfogni 

egy lány kezét?” A másik: 

„Kinek a feladata a 

gyereknevelés?” Ez 

egyértelmű, hogy a szülőké.  

          Mindössze 45 percbe volt belesűrítve ez a 

sok, érdekes, apró információ. Nekem nagyon 

tetszett, érdemes volt elmenni és végighallgatni, 

hiszen rengeteget lehetet belőle tanulni. Nemcsak 

nekünk gyerekeknek kell a tanácsadás, hanem a 

mai világban „szétszórt” családoknak sem ártana 

ilyen eseményeken részt venni. Örömmel, és 

megannyi élménnyel gazdagodva, gyarapodva 

tértem haza, s adtam tovább másoknak az 

ismereteimet. Remélem, hogy felkeltettem a 

leírtakkal az olvasók kíváncsiságát! 
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Költészet napja a könyvtárban 
 
 

A költészet napjára felolvasó estet szerveztünk a 

könyvtárban. 

Úgy gondoltuk, hogy az ismert költők verseinek a 

felolvasásánál személyesebb lenne, ha helyi 

amatőr költőket keresnénk fel és megkérnénk 

Őket, hogy olvassák fel néhány szívüknek kedves 

versüket. A gondolatot tett követte, és izgatottan 

vártuk, hogy kezdeményezésünk megvalósítása 

hogyan sikerül. A háttérben ott volt a hagyomány 

teremtő szándék, hiszen kutatásunk közben 

rájöttünk, hogy sokan vannak akik versben írják ki 

magukból bánatukat-örömüket. 

Szerencsére nagyon jól sikerült a rendezvény. 

Hatalmas érzelmi hullámzást éltünk meg 

miközben együtt láttuk lelki szemeinkkel a szépet, 

együtt éreztük a fájdalmat a felolvasóval. 

Előadóink: Kapcsosné Nagy Margit, Szalai 

Józsefné, Szabó Józsefné. 

Saját vers felolvasásán kívül Pappné Fekete 

Mónika a tavaly elhunyt Papp Béla verseiből 

olvasott fel részleteket. 

Versíró versenyt hirdettünk (többnyire az 

iskolások körében) melyre sajnos egyetlen egy 

vers érkezett. A vers íróját -  Nagy Nóra – szintén 

meghívtuk, hogy olvassa fel versét a költészet 

napján. 

 

Nagyon sikeres rendezvényt zártunk, melynek 

sikerét számomra még az is bizonyította, hogy a 

felolvasó esten részt vevők közül többen kedvet 

kaptak arra, hogy még este a közösségi oldalon a 

költészet napja alkalmából különböző verseket 

osszanak meg, tehát a program után még mindig a 

versek bűvöltében éltek. 

 

            Gábor Istvánné 

            könyvtárvezető 

 

 
Kapcsosné Nagy Margit:  

Köszöntő Anyák napjára 

 
Visszagondolva a múltra, 

Nehéz évek sora után, 

Köszöntünk most tisztelettel,  

Melegszívű Édesanyánk. 

 

Sajnos sokat nélkülöztél 

Míg bennünket felneveltél, 

Áldjon meg az Isten ezért 

A gyönyörű áldozatért! 

 

Itt állunk e jeles napon, 

Virággal a kezünkben. 

Köszönjük a sok törődést, 

Hálával a szívünkben. 

 

Szeretettel ölelünk át 

S örülünk, hogy velünk vagy, 

Élvezd tovább egészségben 

E nyugalmas napokat! 
 

 

Szalai Józsefné:  

Gyermekünk (2018) 

 

Ha belenézem egy kisgyermek szemébe 

Megvillan az ártatlanság éles fénye 

Elmerengek szép, tiszta szemében 

Fürtös kis haja meglibben a szélben. 

Felhőtlen kacagása zene füleimnek 

Párnás kis kezei kezemhez érnek. 

Mintha áldás járná át a lelkem 

Ezt érzem, miközben a kis arcát nézem. 

Gondoskodásunk lelkünkből fakad, 

de egy-két akadály mindig akad, 

Próbáljuk megóvni egy életen át,  

Hogy elkerüljön minden akadályt. 

Örökös aggódás az egész életünk, 

De a sors ellen semmit sem tehetünk. 

Ha már öregek leszünk és reszket a kezünk 

Akkor már túl sok mindent el nem érhetünk. 

Bár a korunk előre halad, 

De a gyermekünk gyermek marad. 

Tudjuk a jó Isten fentről mindent lát 

Mondjunk hát el gyermekeinkért egy-egy imát. 
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Szabó Józsefné (Szekeres Erika):  

Nagyapám 

 
Szikár-sovány nagyapám 
Szerettelek s féltem tőled 
S ez a félelem már tudássá vált 
S látom azt a világot, mit örökül hagytál. 
Tiszteld a fát, a természetet 
Szeresd az állatot, mert ő segít neked 
S gondoskodj mindezekről 
S csak ezután ülhetsz le  
Nyugodtan az asztalhoz 
Ahol a mama estebéddel vár. 
Ízek illatok s a megszegett kenyér 
Mit nem tudtam megenni 
Kidobni sem volt elég merszem még. 
A szeretet mely benne élt 
Könnycseppet csalt a szemembe elébb. 
Az a ház, ahol gyermek voltam 
Az a ház, ahol boldog voltam 
Az a ház, már az enyészeté 
Csak itt él bennem szép emlékként. 
A nyugalom s a mozgás közös szigete 
A szomszédos temető tisztelete 
Nem volt félelem csak elfogadás 
Nem volt irigység semmi ártó vágy, 
Volt tiszta munka 
S jelen volt Isten is a mindennapokban 
 

                       *** 

Nagy Nóra: Évfordulóra 

 

Drága Istenünk, mennyei Atyánk! 

Köszönjük szeretett plébániánk! 

Szeretettel eléd leborulunk 

Kezeket előtted imára kulcsolunk. 

 

Az oltalmazónk, Drága Szent József, 

Őrzött mindig és fog is bennünket. 

Múltunkért tartozunk mély hálával, 

A jövőnket is védd meg Isten Irgalmával.! 

 

Te gyerekeid vagyunk Jézusunk, 

Neked köszönhetjük a mi sorsunk! 

Szeretsz bennünket Mennyei Atyán k. 

Ezért neked hálával tartozánk. 

 

Csodálatos 250 év üzenete, 

Végtelen jóságod szent környezete, 

Legyen ez az év méltó tisztelgés, 

Előtted múlt, jelen, s jövőért! 

 

                12.                                                                    EGYEKI HÍRMONDÓ                                                 2018.  IV. SZÁM           
 



     
 

 

Olvasóktól kapott könyvek a könyvtárban 
 

Carlos Ruiz Zafón: Angyali játszma  

Egy regény tele ragyogással és 

rejtélyes útvesztőkkel. 

Fantasztikus olvasmány.     

Stephen King 

David Martín fiatal, rendkívül 

népszerű író, aki népszerűségét 

álnéven írott regényeivel 

szerezte. Tehetsége sokat megér 

annak, akinek csak ambíciója, 

vagy csak pénze, vagy csak 

hatalma van. David ráadásul 

megkísérthető: szegény, 

halálosan szerelmes és halálos beteg. 

 

A múlt század húszas éveinek Barcelonájában egy 

rejtélyes, külföldi kiadó ajánlatot tesz egy író lelkére. Az 

Angyali játszma egy modern Mefisztó története egy 

modern Fausttal.  
 

Janikovszky Éva: De szép ez az élet!  
 

A fenti megállapításnak, amit - 

szíves beleegyezésével - ötéves 

unokámtól, Verustól vettem 

kölcsön, az ő hangszerelésében 

egyértelműen lelkes, ujjongó 

csengése volt. Ám, mint 

tudjuk, ugyanez a kijelentés 

más hanglejtéssel talán 

gyakrabban hangzik el, 

elsősorban a felnőttek, a 

nyugdíjas korúak ajkáról, s így 

éppen ellenkező értelmet nyer. 

Úgy lefelé konyul. Hogy kinek 

van igaza? Szerintem mindkét nézet jogos, az élet 

ugyanis hol derűs, hol meg borús. S korunk 

előrehaladtával az utóbbi néha túlsúlyba jut. Egy biztos: 

egyetlen életünk van, ne hagyjuk hát, hogy eluralkodjék 

rajtunk a rosszkedv. Tessék elhinni, hogy mindennek 

van humoros oldala is. Csak meg kell találni. Erre tettem 

kísérletet a kötetbe gyűjtött, rövid írásaimmal. Önök 

majd eldöntik, milyen sikerrel 
 

Janikovszky Éva : Felnőtteknek írtam  
 

"Az én nevemről a kedves 

olvasónak - ha egyáltalán valami 

- hát a gyerekkönyvek jutnak az 

eszébe. Kinek az, amit írtam, 

kinek az, amit ugyan nem én 

írtam, de nagyon tetszett neki. 

Előfordult gyakran, hogy aranyos 

gyerekverseimhez  gratuláltak, 

sőt az is, hogy remek rajzaimat 

dicsérték. (Ez utóbbit 

továbbítottam Réber Lászlónak.) De hogy mindannak, 

amit életem során csináltam, valami köze van a 

gyerekekhez, nos, ezt mindenki tudja, aki egy jó szóval 

illetett. Ezt a könyvet viszont felnőtteknek írtam. Az itt-

ott megjelent, felnőtteknek szóló írásaim kedves 

olvasóinak ösztönzésére. Valóban érdekli Önöket, hogy 

mit írtam felnőtteknek? Én összegyűjtöttem, fogadják 

szeretettel." 

 

Janikovszky Éva: Ájlávjú 
 

Kötelességem 

figyelmeztetni a kedves 

olvasót, a cím félrevezető. 

Nem szerelmes történeteket 

tartalmaz a kötet. Hanem? 

Az úgy van, hogy az ember 

idős korban már kevesebbet 

ügyintéz, szaladgál, 

nyüzsög. Inkább 

elgondolkozik ezen-azon, ír, 

írogat, így a századvégen, 

ezredelőn. Különösen, ha 

írónak hiszi magát. Aztán összegyűlik egy kötetre 

való. De miért jut eszébe éppen ez a cím? Mert a 

tévésorozatok, az angolszász nyelvterületen készült 

filmek jóvoltából angolul gyakran hallja. Magyarul 

csak szeretné hallani. De valahogy hiánycikk. Még a 

falfirkákon is többnyire angolul olvasható, hogy I love 

Brigi – Karesz. Azonkívül az angol nyelvű vallomás 

nemcsak egyes számban szeret, hanem többes számban 

is. Akár a kedves olvasó is magára veheti. Ha akarja. 

Rosszkedvet oszlató humort, szeretetből fakadó 

türelmet, megértést kínálok annak, aki vevő rá. 

 

Janikovszky Éva: Aranyeső 

 
Egy érettségi előtt álló lány 

rendszerint már jó ideje 

eldöntötte, milyen pályát 

válasszon magának. De ha az 

érettségi után akadályra 

bukkan? Ha kiderül, hogy sem 

tehetsége, sem lehetősége nincs 

a sokszor megálmodott 

szakképesítés megszerzésére? 

Aki erős akaratú és tehetséges, 

az előbb-utóbb megtalálja 

méltó hivatását, akin pedig hangulatai uralkodnak, 

könnyen elveszti fejét és kapkodni kezd… Ez történik 

Burián Ágnessel, a vékony, szőke csillaghegyi 

kislánnyal is, aki első kudarca után dacból és 

elkeseredésből választ szakmát; szinte menekül szülei 

elől, szakít szerelmével. Sikerül-e ennek a bájos, mély 

érzésű, de szeszélyes lánynak sebzetlen szívvel 

kikerülni a saját maga kavarta örvényből? Erre ad 
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választ a Szalmaláng tehetséges fiatal írójának új 

regénye, mely a mai lányok nagy kérdéseit veti fel, és 

a könnyből és mosolyből szőtt történeten keresztül 

felejthetetlen fiatal arcokkal ismerteti meg olvasóit. 

 
Henry Fielding: Amelia  
 

Henry Fielding utolsó 

regénye, az Amelia egy 

hányatott sorsú, tiszta 

lelkű asszony története. A 

különleges szépségű, 

romlatlan családanya 

erényeit semmilyen 

fondorlat, nehézség nem 

képes megrontani, pedig 

sokan próbálják rossz útra 

téríteni. A történet több 

szálat összefonó 

meséjének helyszínei a 

börtöntől a tengeri 

kalandokon át az 

oratóriumig terjednek, a szerző több szereplő 

elbeszélésén keresztül mutatja be a bonyolult 

cselekmény részleteit. Amelia egy olyan férfit fogad 

társul, aki őt fedhetetlenségben meg sem közelíti, és a 

szenvedések javát Mr. Booth okozza feleségének és 

gyermekeinek. De az állhatatos asszony türelme és 

szeretete mégis kikötőbe vezeti életük megfeneklett 

hajóját. 
 

Rigó Béls: A Mézga család  

 

Kedves ismerőseink a 

képernyőről most könyvbe 

költöztek. Mézga Géza, a 

gyámoltalan papucsférj, 

Paula asszony, az ő 

energikus felesége, 

tinédzserlányuk, Kriszta, 

meg Aladár, a kicsit lökött 

zseni, valamint Blöki és 

MZ/X, a harmincadik 

századbeli rokon 

kalandjai. A színes családi 

képes krónika Nepp József és Romhányi József 

munkája alapján készült. 

 

Bálint Ágnes:  
Mi újság a Futrinka utcában?  
 

Mi újság a Futrinka utcában? 

Gyertek, nézzünk be, régi 

ismerősök laknak itt: Mor zsa 

kutya és Egerentyűék, Sün 

Sámuel, a Csőr című újság 

főszerkesztője és munkatársai, Liba Leontin és 

Kuvik Kelemen. Itt vannak persze az új jövevények 

is, Cicamica és a szerkesztőség saját „gyermeke", 

Böbe baba, akikkel mindig történik valami. Bálint 

Ágnes tévéből már jól ismert játékos mesefigurái 

most újra megelevenednek a könyv lapjain 
 

Romhányi József : Doktor Bubó  
 

DR. BUBÓ RÖVID 

ÉLETRAJZA Hősünk 

egyszerű családi 

fészekben, szülei 

tizenharmadik 

gyermekeként bújt ki a 

tojásból, két ikertestvére 

társaságában. Szülei, bár 

főleg a megerőltető éjjeli 

műszakban dolgoztak, 

mégse tudtak úgy 

megtollasodni, mint a 

henye páva vagy a rátarti 

paradicsommadár. Bizony szürke és sivár 

gyermekkor várt volna Bubóra, ám minden 

nehézséget lebíró szorgalma már a fészekben 

megmutatkozott. Míg szájtáti ikertestvérei kizárólag 

az anyjuk és apjuk által összefogdosott rovarok és 

lárvák elfogyasztására szorítkoztak, addig a kisded 

Bubó már életének harmadik napján elkapdosott 

egy tucat muslicát, és öntudatosan kiette a 

szomszédos pók hálójából a foglyul ejtett legyeket. 

Így hamarosan kiemelkedett testvérei közül. ...  

 

Szabó Magda : Tündér Lala  

Lala tündérkirályfi 

nemhiába a csodafügefa 

ajándéka ő mindig mást akar 

csinálni, mint ami egy 

tündérhez illik. 

Nyughatatlan, kíváncsi, 

szeret hegyet mászni, 

kopoltyú nélkül úszni, sőt a 

szabályokat megszegve még 

Tündér-föld határán is 

túlmerészkedik. Különös 

viselkedésével egyre több 

gondot okoz Írisz királynőnek és a sokat tapasztalt 

főtündéreknek, s amikor egy napon emberekkel 

találkozik, akaratlanul is olyan bonyodalmakat indít 

el, amelyek egész Tündérország békéjét felkavarják 

 

Gábor Istvánné 

könyvtárvezető 
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Egyre több tartalékos katona szolgál a megyében 
 

Újabb tartalékos katonák kötöttek szerződést a Magyar Honvédséggel 2018. április 18-án 

Berettyóújfaluban. Az eseményen Hajdú-Bihar megye 250. területvédelmi tartalékos katonáját is 

köszöntötték. 

 

Ahogy arról már több 

fórumon lehetett hallani, a 

Magyar Honvédség 2017-ben 

megújította tartalékos 

rendszerét, melynek révén 

létrejött az önkéntes 

területvédelmi tartalékos 

szolgálati forma. A munka 

vagy tanulás mellett is 

vállalható, azokkal jól 

összeegyeztethető katonai 

szolgálatformával a honvédség 

célja, hogy ne legyen olyan 

járás az országban, amely nem 

rendelkezik tartalékos 

katonával, kiképzett katonai 

erővel. A megalakult járási 

századokhoz bárki 

csatlakozhat, aki szeretne részt vállalni honvédelmi feladatokban, illetve szükség esetén kész segítséget 

nyújtani lakókörnyezetének. 

A területvédelmi tartalékos századok feltöltésében Hajdú-Bihar megye az élen jár: eddig 237-en 

csatlakoztak a rendszerhez, de ez a szám április 18-án több mint 20 fővel bővült. 

 

„A megyében kapott támogatásnak, a tapasztalható összefogásnak és a közelmúltban végrehajtott 

intenzív toborzó kampánynak is köszönhető, hogy a mai napon 24 fő csatlakozott a berettyóújfalui járásban 

létrehozott területvédelmi századhoz” – tudtuk meg a Berettyóújfalui Járási Hivatal Fráter László 

nagytermében tartott ünnepélyes szerződéskötés után Nagy Zoltán alezredestől, az MH Katonai Igazgatási 

és Központi Nyilvántartó Parancsnokság debreceni központjának parancsnokától. „Velük együtt immár 261 

főre nőtt a megyében tartalékos szolgálatot vállalók száma. Jelen pillanatban a debreceni és a berettyóújfalui 

járási századok rendelkeznek a tervezett létszám több mint felével, ám reményeink szerint hamarosan egyre 

több járás mondhatja majd el ezt 

magáról.” 

 

A rendezvényen Hajdú-Bihar 

250. területvédelmi tartalékos 

katonáját is köszöntötték. Bata Gábor 

egy évet töltött el a honvédségben 

sorkatonaként, már akkor is 

gondolkodott a katonai pályán, de az 

élete akkor máshogy alakult. A 

berekböszörményi fiatalember jelenleg 

mezőőrként dolgozik, kíváncsian várja 

a tartalékos szolgálatot, a 

kiképzéseket. Nem tagadja, a 

későbbiek folyamán akár még a 

szerződéses szolgálat vállalása is szóba 

kerülhet – ebben a döntésében nagy 
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segítséget jelenthet minden, a tartalékos szolgálat során szerzett tapasztalata, arról nem is beszélve, hogy – 

az átjárhatóság miatt – az elvégzett kiképzéseket beszámítják neki a szerződéses állományú felkészítésébe. 

 

Az ünnepélyes szerződéskötést 

követően Nagy Zoltán alezredes 

elmondta: a területvédelmi tartalékosok 

felkészítése alapvetően helyben, az adott 

járásban történik, a kidolgozott 

modulrendszer alapján ez évente 

mindössze 20 napot jelent számukra. A 

kiképzések során a civil életben is 

hasznos elméleti és gyakorlati tudást 

kapnak, mint például egészségügyi, 

tereptan és tájékozódási ismeretek, 

közelharc oktatás. A területvédelmi 

tartalékosok szükség esetén veszély- és 

katasztrófahelyzetben (pl. árvízi 

védekezés), rendezvénybiztosítási, 

toborzási, illetve különböző díszelgési 

feladatokban vehetnek részt. Az alezredes 

kiemelte még, hogy a szolgálatot vállalók 

különböző juttatásokban részesülnek, így 

megilleti őket szerződéskötési, illetve 

éves rendelkezésre állási díj, valamint – 

behívásuk idején – a tényleges 

szolgálatért járó illetményre jogosultak.  

A fiatalok csatlakozásának 

ösztönzése kapcsán pedig megemlítette, 

hogy a tanulói jogviszonnyal rendelkező 

tartalékosok honvédségi ösztöndíjra is 

pályázhatnak. Ezek az összegek éves 

szinten százezres nagyságrendű, akár 

több százezer forint plusz jövedelmet is 

jelenthetnek. 

A parancsnok hangsúlyozta, hogy 

folyamatosan várják a katonai pálya iránt 

érdeklődőket, akik tartalékos vagy akár 

szerződéses szolgálatot is vállalhatnak.  

 

A rendszerhez az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig csatlakozhat minden nagykorú, magyarországi 

lakóhellyel rendelkező, büntetlen előéletű és cselekvőképes magyar állampolgár, aki legalább általános 

iskolai végzettséggel rendelkezik.  

 

Jelentkezni a megyeszékhelyeken lévő toborzó ügyfélszolgálatokon lehetséges, ami Debrecenben a 

Péterfia utca 58/a. szám alatt található. Emellett ma már a Kormányablakokban is lehetőség van a 

hagyományos, személyes úton történő jelentkezésre, illetve kapcsolatba lehet lépni a toborzó szervekkel az 

Interneten keresztül is a www.iranyasereg.hu oldalon, ahol részletes információ is található valamennyi 

katonai szolgálati forma vonatkozásában. 

 

Szöveg: Smidróczki Róbert főhadnagy, 

fotó: Várkonyi Zsolt Attila zászlós 
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„Kitették a lelküket” - BÉRMÁLÁS, SZENT II. JÁNOS PÁL PÁPA ÉS SZENT FAUSZTINA  

HAZATÉRT EGYEKRE 
 

Az Egyeki egyházközség életére a jubileumi évben 

különösen igaz ez a cím, melyet Palánki Ferenc püs-

pök atya homíliájában a 12 bérmálkozó vonatkozá-

sában szólt. Hiszen ők most mindannyian „kitették a 

lelküket”, hogy befogadják a szeretetet és felnőtt hi-

tükkel is megerősítették első istengyermeki fogadal-

mukat a püspökatya és hittestvéreik közösségében. 

De Húsvétkor, amikor Jézus megjelent az apostolok-

nak, rájuk lehelt és azt mondta: Vegyétek a Szentlel-

ket!” Jézus a Lelkét adta át nekünk, benne hívőknek. 

Alapos készület előzte meg a mai nagy napot. Az 

Egyeki testvérek és plébá-

nosuk Papp László nagybe-

tűs ünnepe április 8-a több 

okból. Az Isteni Irgalmasság 

vasárnapján, a Magyaror-

szági választások napján, 

ellátogatott hozzánk főpász-

torunk és homíliája elején és 

végén is megerősítette, 

hogy örül a szíve. Kétszer 

hangzott el ez a számunkra szívet melengető kijelen-

tés, míg a Jacek atya által közvetített evangéliumi 

szakaszban háromszor szól Jézus köszöntése a tanítvá-

nyok felé: „Békesség nektek!” Harmadszor a szentbe-

széde közepén jelentette ki Ferenc püspökünk örömét 

a liturgia rendje és tisztasága, a hívek együttimádko-

zása és együttmozgása miatti megelégedését jelezve. 

Nekünk, híveknek is háromszoros volt az örömünk. Fő-

pásztorunk nem korholt, nem kért számon, hanem, 

mint Jézus a tanítványoknak szeretetet ajándékozott. 

Az elismerés ajándékát, az örömét osztotta meg ve-

lünk. Tárgyiasult ajándékot is hozott püspök atya: Fe-

renc pápának a bekeretezett áldását a jubileumi év-

ben közösségünkre. 

Gorski Jacek atya személyesen hozta el a három hete 

templomában őrzött II. Szent János Pál és Szent Fausz-

tina nővér ereklyéket, hogy azt végleges helyén, az 

Egyeki Szent József templom irgalmasság oltárában 

elhelyezhessük. Nagypéntektől kezdődően, szombatig 

tartó Szent Fausztina kilencedet végeztünk. Megtanul-

tuk a nagy nap tiszteletére az irgalmasság rózsafüzér-

ének Kovács Szilárd által megzenésített gregorián 

hangzású változatát. „Aki énekel, kétszeresen imádko-

zik”,- hangzik a mondás, melyet Szent Ágostonnak 

tulajdonítanak. Annyi biztos, hogy az egyeki hívek 

harmóniában tudnak együtt énekelni és a zene nyel-

vén dicsérni Istent. A közös éneklés pedig élmény, 

mely formálja a közösséget. 12 testvérünk a bérmálás 

szentségében részesült, ők a mi új, kenetet hozó aján-

dékaink közösségünkben. Heti rendszerességgel talál-

koztak a plébánián tanítás, tanúságtevés, imádság 

tanulása céljából. A verbita 

missziós napokon kezeseikkel 

együtt találkoztak a szerzete-

sekkel, akik segítették, színe-

sebbé, egyedivé tették a 

készületet. A bérmálkozók 

nevében Bencsik Zoltán világi 

elnök köszöntötte püspök 

atyát, majd „örökifjú” Erzsike 

néni megható üdvözlése kö-

vetkezett, aki elmondása szerint nagy utat, majd het-

ven évet tett meg, míg eljutott ehhez a szentséghez. A 

bérmáltakat „meginterjúvolta” 

püspök atya, hogy ígérik-e, hogy jó 

keresztények lesznek? Párás sze-

mekkel, őszintén, határozottan 

hangzottak az igenek a keresz-

ténységben nagykorúságra jutot-

taktól. A szentmise és bérmálás 

szentségének kiszolgáltatása alatt, 

végig az oltáron helyezkedett el a 

két relikvia. Mise végén ünnepélye-

sen, az asszisztencia kíséretében 

szállították át és helyezték el azokat 

az irgalmasság oltárán, mely kifeje-

zetten erre az alkalomra készült a 

hívek örömére és Papp Róbert 

helyi asztalos és munkásai igényes 

munkája eredményeként. Térden 

állva énekeltük el az irgalmasság 

rózsafüzért, melynek bevezető 

imádságait maga püspök atya vezette. Az előénekes 

plébánosunk és a Szent Fausztina lelki közösség veze-

tője, Pappné Fekete Mónika, illetve hívekből rögtön-

zött kiskórus volt, melyre az imádkozó közösség felvált-

va recitált. A befejező himnuszok után a közeli katoli-

kus intézmény ebédlőjében szeretetvendégségre volt 

hivatalos a jelenlévők mindegyike. 

Isten adja, hogy ami nehéz és nem akar menni még 

Jézussal sem, az Jézusnak mindig menjen velünk. Fő-

pásztorunk receptje szerint, ne legyünk szeretetlenek, 

vagyis istentelenek soha, hiszen Jézus maga a szere-

tet, mely szeretet ajándékokat bőven osztotta ma 

nekünk. Segítsetek szentjeink, hogy erre mindig méltók 

legyünk s ne legyünk hitetlenek, hanem hívők! 

 

Farkas Éva tanító, egyházközségi képviselő 

Fotó: Papp Ágoston  

 

HÓNAPOKON ÁT TARTOTT  
AZ Ő FELKÉSZÜLÉSÜK, BEMUTATÁSUK,  

SZENTMISÉKBEN FELAJÁNLOTTUK,  
KÖZÖS IMÁDSÁGAINKBA FOGLALTUK 

ŐKET. 
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Mozaik tanulmányi verseny országos döntő 

 

2018. április 14-én, a Mozaik 

tanulmányi verseny országos 

döntőjére hívták a verseny 5 

fordulója alapján legjobb 

eredményt elérő diákokat. 

Iskolánkból (a képen balról 

jobbra) Arany Zsolt (8.b),  

Kati Kinga (8.a), Vágási Fruzsina 

(8.a) és Uhrin László Bence (8.b) 

tanulók jutottak be, fizika 

tantárgyból. 

Az országos verseny döntő 

feladatsorának megoldása után 

izgatottan várjuk a helyezéseket! 

Bódi István 
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