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Elismerések Egyekre 

 

Örömmel tudom a közvéleményt tájékoztatni, 

hogy az elmúlt hónapban többen szép 

kitüntetésben vagy egyéb elismerésben 

részesültünk. Akik most büszkék vagyunk: 

1. Hajduné Holló Katalin elismerő oklevélben 

részesült a következő feliratozással: Oklevél 

melyet a Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók 

Egyesülete (HERA) ad Hajduné Holló 

Katalin részére, aki a HERA „A legjobb 

nevelés- és oktatáskutató mű 2018” 

publikációs pályázatán elnyerte az V. díjat 

„Új mérőeszközök a gondolkodás vizsgálatára 

4-8 éves korban” című művével. A HERA 

ezért jutalmul kínálja fel a tanulmány közlését 

és könyvjutalmat. 

2. Englertné Miluczky Klára az Id. Tóth Imre 

vándordíj kitüntetésben részesült: A vándordíj 

egy márványlapra helyezett ezüst 

gyümölcsöstál, amelyet néhai Tóth Imre 

miniszteri különdíjként kapott az 1941. évi 

Országos Mezőgazdasági Kiállításon a 

juhtenyésztésben elért eredményeiért és a 

bemutatott tenyészállatokért. A díjat a 

Magyar Juh- és Kecsketenyésztő Szövetség 

10 éves jubileuma alkalmából alapította, 

amely egy évig ahhoz kerül, aki a 

juhtörzskönyvezés területén hosszú időn át 

kiemelkedő tevékenységet végzett. A díjjal 

1000 Eurónak megfelelő pénzjutalom jár. A 

Magyar Juh- és Kecsketenyésztő Szövetség 

elnöksége a díjat idén Englertné Miluczky 

Klára, tenyésztési koordinátornak ítélte oda. 

(forrás: Magyar Állattenyésztők Lapja) 

3. Kiss Imre Iránytű díjban részesült: 

Budapesten a Mentők Napja alkalmából 

adtak át jutalmakat, elismeréseket és 

kitüntetéseket az Országos Mentőszolgálat 

megalakulásának 70. évfordulója 

alkalmából. Kiss Imrének, az egyeki 

Mentőállomás vezetőjének Iránytű díjat 

adott át Dr. Csató Gábor főigazgató. Az 

elismerést a Mentőállomáson végzett 

kimagasló szakmai munkájáért és az 

állomásvezetői munkakörében végzett 

önkéntes társadalmi tevékenységéért kapta, 

utóbbi eredményeként jelentősen bővült 

Mentőautóink felszereltsége. 

4. Dr. Miluczky Attila Magyar 

Mentésügyért Emlékérem kitüntetésben 

részesült: szintén Budapesten a Mentők 

Napja alkalmából tartott jubileumi 

évfordulón vehette át az elismerést Dr. 

Ladányi Márta helyettes államtitkártól és 

Dr. Csató Gábor főigazgatótól. Az 

elismerést a helyi mentőállomásnak 

nyújtott támogatással indokolták. 

 Dr. Miluczky Attila 

  polgármester 
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ELADÓ 
A Béke úton 2,5-szobás családi ház  

/teljes berendezéssel is/ melléképülettel, nagy 

kerttel, azonnali beköltözéssel eladó.  

Az ingatlan teljes közművel rendelkezik. 

Irányár: 3.600.000.- Ft 

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

telefonszámon. 



     
 

 

2018.04.26.-án ünnepelte Egyek 

mentőállomás a 35. éves évfordulóját. 
 

A rendezvényen részt vett Bodó Sándor 

Országgyűlési képviselő úr, Dr. Miluczky Attila 

polgármester úr, Ecsedi János Alpolgármester 

úr, Dr. Korcsmáros Ferenc a Mentőszolgálat 

regionális igazgatója, és Újvárosy András 

vezető mentőtiszt. 

 

Az ünnepségen minden dolgozó emléklapot 

vehetett át, és  Rente István és családja illetve a 

Tamcsu Ernő és családja által felajánlott és 

elkészített emléktábla felavatására is sor került. 

A rendezvény zárásaként egy jó hangulatú 

ebédet fogyaszthattunk el közösen.  

Köszönjük az Egyeki nőklubnak a palacsintát 

melyet készítettek nekünk illetve Herbák László 

és Soltész Gábor bajtársainknak akik az ebédet 

főzték. 

Az Országos Mentőszolgálat Főigazgatójától 

pedig egy nagyon szép emlék plakettet kapott a 

mentőállomás az évforduló alkalmából.  

   

 

  Kiss Imre 

Állomásvezető 

    

 

  

Összefoglaló a Képviselő-testület 2018. május 31-i testületi üléséről 
 

A polgármesteri jelentésben elhangzott, hogy a 

Rendőrség tájékoztatása szerint, akár 100-200 

eFt-os büntetésre is számíthat az, aki kerékpárját 

ismétlődő módon, ittasan, kivilágítatlanul vezeti. 

A balmazújvárosi kapitányságon jelenleg 10 eset 

miatt van eljárás folyamatban ittas vezetésért! 

Nagyon nem éri meg, kérünk mindenkit ittas 

állapotban ne vezessen!  
 

A Június végére tervezett utcai motoros versenyt 

nem tudjuk megrendezni, az Országos Motorsport 

Szövetség alelnöke, Tarapcsák Péter úr azzal 

biztatott, hogy talán szeptemberben. Elmondása 

szerint kapacitásgondokkal küszködnek. 
 

A kisperegi testvértelepülésünk lakói számára 

sikerült örömet okoznunk. Szent Flórián napján 

ünnepélyes keretek között átadtuk számukra a 

nálunk már több évet szolgált Steyr gépjármű 

fecskendőnket. Ezek az emberek mai napig 

szenvednek őseink rossz döntései és mentalitása 

miatt. Ők azt keresték, mi választ szét bennünket, 

remélem mi, 2018-as utódok egyre több olyan 

szálat találunk, ami összeköt bennünket. Bízunk 

benne, hogy az egyekről elszármazott utódoknak 

ritkán lesz szükségük a tűzoltásra, de ha mégis sor 

kerül rá, azt immáron hatékonyan és gyorsan is 

végezhetik. 
 

Elfogadtuk az Egyeki Sportbarátok 

Sportegyesületének 2017. évi működéséről szóló 

beszámolót. A napirendi pont kapcsán elhangzott, 

hogy a rendelkezésre álló pénzből nem tudják 

megvalósítani a 4 csapat számára kialakítandó új 

öltözőt. Ha az önkormányzat nem avatkozik be, 

meghiúsul a beruházás. Ezt elkerülendő, 

javasoltuk a Szöghatár nKft-nek a megkezdett és 

félbe hagyott kivitelezési munkálatok folytatását. 

Jelenleg úgy tűnik ezzel a helyzet megnyugtatóan 

rendeződött. 
 

A kérdések, interpellációknál hangoztattuk az új 

urnafal megépítésének szükségességét. Sajnos a 

jelenlegi megtelt, most csak urnasírhelybe lehet 

temetkezni. Mivel az építőipar országosan és 

helyileg is túlterhelt, szívesen veszünk minden 

ajánlatot az új urnafal kivitelezésére. A feladat 

adott: egy ugyanilyent szeretnénk építeni, mint 

ami betelt, párhuzamosan a jelenlegi mellé az utca 

irányába. 

Egyek Nagyközség Önkormányzatának 

Képviselő-testülete úgy határozott, hogy: 

 elfogadtuk az adózásról és gazdálkodásról szóló 
beszámolót. 

 egyhangúan elfogadja a Szent Ferenc Karitász 
Csoport tevékenységéről szóló tájékoztatót. 
Őket további támogatásunkról biztosítottuk. 

 támogatjuk CAN-C kategóriás fogathajtó 
verseny megrendezését Egyeken, időpont 2018. 
július 22. 

 az egyeki oktatási intézmények által szervezett 
programoknál mindenki számára 50%-os 
szállásdíj kedvezményt biztosít fonyódligeti 
üdülőjében.   

 
Összeállította: Dr. Miluczky Attila, polgármester 
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Az előző tájékoztatótól 2018. április 30-ig a közfoglalkoztatási munka területén az 

alábbiak valósultak meg: 
 

 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, fóliák 

palántázáshoz előkészítése 

- burgonya, vöröshagyma, zöldbab, 

sárgarépa, zöldség ültetése 

- palántázás paprika, paradicsom 

palánták nevelése, kiültetés  

 

 helyi sajátosságokra épülő program: 
(2018.03.01-2019.02.28.) 

 

      üzemcsarnok: (2018. április hónap) 

 

      betonelemek gyártása, késztermékek tárolása,  

     előkészítése kiszállításhoz, drótfonatgyártás:  

- 150-es drótfonat gyártása:      212 fm 

- piros szegélykő gyártása:        143 db    

- piros 6 cm-es térkő gyártás:    142 m
2
 

- szürke 6 cm-es térkő gyártás:    31,20 m
2
 

- betonfedlap 130x65 cm-es gyártás: 2 db 

- betonfedlap 100x100 cm-es gyártás:  6 db 

- zsalukő gyártás:   480 db 

                                      

csipke készítők: (2018. április hónap) 

- csipketerítő-kép készítés:   5 db 

- csipke gyűrű párna készítés:    1 db     

- festmény festés:    3 db  

/nagyméretű festmény 120x80 cm-es/

   

 

asztalos munkák:  

- önkormányzati ingatlanoknál karbantartási 

munkálatok elvégzése 

- utcanév táblák javítása /információs 

táblák/ 

- fa gyűjtőedények javítása 

- szerszámok nyelezése 

 

 

 

Folyamatosan végezzük az önkormányzati 

ingatlanok és közterületek rendbe tételét. 

 

varrodai tevékenység: (2018. április hónap)  

 

Az hónapban megkezdett új modell varrásával 

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:                                    

568.275.- Ft 

- Lakosság részére készült termékek, ill. 

javítások értéke:   25.300.- Ft 

- Sötétítő varrásából befolyt összeg:                                               

31.800.- Ft 

- A varroda javítóműhelyére sötétítő 

varrásából befolyt összeg:      25.120.- 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 és 

karbantartásához szükséges segéd- és 

kisegítő munkálatok elvégzése. 

 

 közutas program:  

(2018.03.01-2019.02.28.) 

  

- a program keretén belül belterületi 

földutak karbantartásait végeztük el,  

- járdák, járdaszakaszok felújítása a 

Dózsa Gy. utcán, Eötvös utcán, Szív 

utcán  

 

 illegális program:  
(2018.03.14-2019.02.14.) 

 

- a program keretén belül bel és 

külterületi ingatlanokon illegális 

hulladéklerakó-helyek felszámolása 

történik folyamatosa. 
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 belvízelvezetés program:  
(2018.03.14-2019.02.14.) 

 

- a program keretén belül az „újtelep” 

településrész kivételével belvízelvezető 

árkok karbantartása, javítása, átereszek 

tisztítása megtörtént 

- árkok folyásfenekének kialakítása: Szív 

utca, Lehel utca szakaszain. 

- burkolt árkok tisztítása, iszaptalanítása 

megtörtént 

 

 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, továbbá a 

Válykos tavon a csónakáztatás beindult. 

 

 

 

Ecsedi János 

alpolgármester 

 

 

 

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

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 

   
TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL ELNYERT  
VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSRÓL 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata „Zöldváros kialakítása Tiszacsegén” című pályázat  

keretében 249,99 Millió Ft vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert el, a  

Széchenyi 2020 program keretében. 

 

A TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00008 azonosító 

számú pályázaton belül, Tiszacsege központi 

városrészének felújítása és átalakítása fog 

megtörténni. A projekt célja, hogy Tiszacsege 

központjában a lakosság és az idelátogatók 

számára is vonzó települési arculat jöjjön létre, a 

helyi értékek megőrzésével, és így a fejlesztés 

által javulni fog a terület funkcionális ellátása is. 

A projekt keretében a tiszacsegei városközpontban 

az alábbiak fognak megvalósulni a beruházás 

keretében: közpark, városi aktív rekreációs terület 

(szabadtéri kondipark kialakítása), zöldfolyosó 

kialakítása a Fő és Kossuth utca mentén; közpark 

kialakítása az élelmiszerüzlet mellett, piactér 

kialakítása, kereskedelmi-szolgáltató ház 

kialakítása; teljes körű akadálymentesítés. 

A szolgáltató/kereskedelmi központ és piacterület  

építése és majdani működése hozzájárul ahhoz, 

hogy a településen működő vállalkozások 

megerősödjenek és megtartsák munkaerejüket.  

A városnak a tervezett projektben kiemelt célja a 

fenntartható fejlődés jegyében az alternatív 

energiaforrások felhasználása a városi 

energiagazdálkodás elősegítése érdekében, ezért a 

tervezett projektelemek megújuló energiaforrások 

(napelemek) használatát is tartalmazzák. 

A belvárosi területek megújításával, 

kiterjesztésével és racionalizálásával a cél egy 

olyan városközpont megteremtése, amely 

egységes arculatú, sajátos szerkezetét megőrzi, 

biztosítja a modern kisvárosi életformát, és 

közszolgáltatási, kereskedelmi, kulturális és 

turisztikai szempontból funkcionálisan 

megerősödött.  

 

A projekt tervezett befejezése: 2019. április 

A projektről bővebb információt a www.tiszacsege.hu oldalon olvashatnak. 
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2018. május hónapban házasságot kötött párok 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

      Serbán Mihály – Varga Annamária Bettina                               Nagy Zsanett – Körmendi Tibor 

                   Szekeres Márta – Barna József                                              Horkai Zoltán – Bárdos Kitti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Karcagi Szilvia – Vigh Zoltán                                        Molnár Edina – Borsos Gábor  
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MENŐ MENZA 
 

Versíró verseny 
 

A Szent János Katolikus Általános Iskolában a Talentum Alapítvány által nyert 

 „ Az egészség menő a Talentum Alapítványnál”  

című pályázat keretében versíró versenyt rendeztünk a felső tagozatos diákok részére. Cél : az egészséges 

táplálkozás népszerűsítése, minél több gyümölcs és zöldség megismerése, étkezési szokások 

felelevenítése, a gasztronómiai örömök felfedezése. A verseny nagy érdeklődésre tartott számot. 

Huszonkilenc tanuló ragadott tollat, hogy rímek és ritmus segítségével elmélkedjen az evés-ivás témájáról. 

A költemények körében uralkodott a humor és a játékosság, de előfordult a gondolatiság  is. Mindez jól 

illeszkedik iskolánk környezettudatos neveléséhez, oktatásához. 
A zsűri döntése alapján a következő eredmény született: 

5-6. o.                  7-8. o. 

1. Kecskés Gábor 6.a   1.Lengyel Angéla 7.a 

2. Deli Tünde 6.a    2.Nagy Nóra 8.a  

2. Fekete Sándor 6.a   3.Vágási Fruzsina 8.a 

2. Vitéz Zsófi 6.a 

3. Papp Sára 5.a      

 
 

Lengyel Angéla: Birkapörkölt 

 

Egy szép napsütéses délután, 

a barátokkal  együtt főzünk mi már. 

Az udvaron készül a finom étel, 

a bogrács körül sok jó ember fér el. 

Fő a pörkölt rityeg- rotyog, 

a bogrács alatt a láng libeg-lobog. 

A hús, a hagyma, a paprika, 

csak arra vár, hogy elkészítik- e ma? 

Majd ha kész az ételünk, 

mindnyájan vígan eszünk. 

Élvezzük az ízeket, 

utána nem győzünk inni eleget. 

Nagyon várják az emberek, 

hogy minél előbb egyenek. 

Így hát nem írok már egyebet , 

Jó étvágyat a birkapörkölthöz mindenkinek! 

                Kecskés Gábor: Fillentő vers 

Az agyam régen azon pörgött, 

Miért kell enni zöldséget, gyümölcsöt? 

Nem kell nekem répa, alma, 

Jobban lecsúszik a coca kóla. 

 

De aztán rájöttem! 

Rögvest egészséges életmódra tértem. 

Megettem az almát,finom volt a karalábé. 

Nem kell ide nekem a csokoládé! 

 

Otthon mindig egészségesen étkeztem, 

Iskolába fitten érkeztem. 

Na jó,most már eleget hazudtam, 

Kérem érte a jutalmam! :) 
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Tardiné Virág Éva  

munkaközösség-vezető 



     
 

Bódi István 

 

Szent János Katolikus Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde, Általános Iskola és  

Alapfokú Művészeti Iskola 

 

Fizikaverseny 

 

A verseny meghirdetésére minden tanév májusában kerül sor. Az idei tanévben 8 fő 7. évfolyamos és 10 fő 

8. évfolyamos, összesen 18 tanuló vett részt. A verseny célja a tehetséggondozás, a diákok 

természettudományos érdeklődésének felkeltése és fenntartása. A feladatsorok lehetőséget kínálnak a 

megszerzett kompetenciák alkalmazására. Az internetes feladatsorok megoldásához a tanulók bármilyen 

segítséget igénybe vehettek. 

 

 

Helyezések: 

 

 

7. évfolyam 

 

1. Kállai Kamilla és  

Lengyel Angéla 

 

2. Kovács Loretta 

  

3. Bruckner Alexandra és  

    Fazekas Tamás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. évfolyam 

 

1. Szekér Anett 

 

2. Arany Zsolt 

 

3.  Nagy Nóra 
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Mozaik országos tanulmányi verseny eredményhirdetés 

Szeged 
 

2018. április 22-én (vasárnap), a Mozaik országos tanulmányi 

verseny ünnepélyes eredményhirdetésére került sor Szegeden, az 

Arany János Általános Iskolában. Az ünnepélyes 

eredményhirdetésre, tantárgyanként az első 4 helyezést elért 

versenyzők kerültek meghívásra. 

A döntőben megírt feladatlapok alapján, 128 versenyző közül, Kati 

Kinga 8.A osztályos tanuló, országos III. helyezést ért el fizika 

tantárgyból és meghívást kapott Szegedre, az ünnepélyes 

eredményhirdetésre, hogy személyesen vehesse át oklevelét és az 

ezzel járó jutalmat. 

 

A versenyen Vágási Fruzsina  

8.A osztályos tanuló, országos  

7. helyezést ért el: 

 

 

A versenyen Arany Zsolt 8.B 

osztályos tanuló, országos  

10. helyezést ért el: 

 

 

A versenyen Uhrin László Bence 

8.B osztályos tanuló, országos  

12. helyezést ért el: 

 

A versenyen részt vett még Ecsedi 

Fanni 8.A osztályos tanuló. 

 

Gratulálunk! A szorgalom és a 

kitartás elérte méltó jutalmát! 

 

Bódi István 
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ÚJ KÖNYVEK A KÖNYVTÁRBAN 

 
Rigó Rella : Minden este varázslat 

Csodák márpedig léteznek!  

Ritkán történik 

meg, de néha 

azért előfordul, 

hogy egy-egy 

gyermek nem 

hisz mesékben, a 

csodákban, a 

Télapóban, 

Álomországban… Ezek a gyerekek sincsenek 

azonban szürkeségre ítélve, hisz Tündéranyó és 

tündérei harcba szállnak az álmokért. Varázslattal, 

szeretettel nyitják fel a gyerekek szemét, hogy 

láthassák azt, ami a felnőttek számára láthatatlan.  

Tarts velünk egy varázslatos utazásra 

Álomországba, Palkóval és Bimbirkével! 

Kalandos az út, mely az álmokhoz vezet, de a két 

barát együtt legyőzi az akadályokat.  

Lehet újra hinni a csodákban? Gyere velünk és 

mindenre fény derül! 

 

Szabó T. Anna · Tóth Krisztina · Varró Dániel: 

Kerge ABC 

 

Egy-egy állatról szóló 

játékos vers egy-egy 

betűvel ismerteti meg a 

kisgyermekeket. Az 

óvodában és iskolában 

is hasznosan forgatható 

könyv jelentősége, hogy 

összeköti az óvodában 

tanultakat az iskolában 

elsajátítandó 

ismeretekkel: a 

gyerekek könnyen felismerhetik és 

megtanulhatják a kis- és nagybetűket egyaránt. 

Ismert állatok (cica, csacsi, teve) mellett egzotikus 

és kitalált lények (dzseláda, ibisz, űregér) 

népesítik be a Kerge ábécé képzeletbeli 

állatkertjét. 

 

 

Naomi Alderman: A hatalom  

 

A nők a világ minden táján felfedezik, hogy 

különös erővel rendelkeznek.  

Ujjuk egyetlen érintésével képesek szörnyű 

fájdalmat okozni, sőt: 

gyilkolni is. 

A férfiak pedig rájönnek, 

hogy kicsúszott a kezükből 

az irányítás… 

Elérkezett a Lányok Napja, 

de vajon hogyan fog véget 

érni? 

A hatalom az elmúlt évek 

legnagyobb könyvsikereinek 

egyike, megjelenése óta 

megtalálható a legfontosabb 

sikerlistákon, 15 héten át szerepelt a New York 

Times mérvadó listáján. Már több, mit két tucat 

nyelvre lefordították, rendkívüli aktualitásával, 

melyben egy új, nők irányította jövőt vizionál, 

jelentős visszhangot váltott ki az irodalmi életben, a 

közéletben, a sajtóban és a politikában. Sorra kapja 

a fontos elismeréseket, a New York Times az év tíz 

legjobb könyve közé választotta, ahogyan Barack 

Obama is ajánlotta, mint az év egyik legfontosabb 

könyvét.  

 

Fülöp Beáta : Dolce 

 

Ez a könyv a szerelemről, az 

érzelmek erejéről és a 

megbocsátásról szól. Egy 

szárnyait próbálgató írónő 

és egy trombitaművész 

megismerkedik a 

világhálón. Már 

megismerkedésük elején 

mélyen és 

visszavonhatatlanul 

egymásba szeretnek. 

Idillinek tűnő kapcsolatukba azonban lassan, de 

biztosan problémák szűrődnek be a múltból, 

amelyek megmérgezik a jelent is. Elindul egy 

érzelmi lavina, amely egyre nagyobb erővel és 

tömeggel zúdul rájuk, és kezdetét veszi egy 

könyörtelen, kétségbeesett és végeláthatatlan harc 

az elveszettnek hitt bizalom helyreállításáért, a 

becsület visszaszerzéséért.  

Az érzelmek – amelyek irányítják az egész 

cselekményt – nem akaratlagos tevékenységei az 

embernek, mégis olyan hatásokkal bírnak spontán 

magatartásunkra, amelyek nem várt helyzeteket 

eredményeznek. Feszítő és feloldozó, örökké 

vibráló, kínzóan fájdalmas és mégis boldog, 

csábító, érzékeny, a végletekig érzelmes 

hangulatok ezek, amelyek ott élnek 
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mindnyájunkban. A kínlódás és a tehetetlenség 

elleni harc ez az igaz szerelem mellett, az igazság 

és hazugság mezsgyéjén.  

Vajon sikerül-e a szerelmeseknek kimászniuk az 

érzelmi csapdából, anélkül, hogy életre szóló 

sérüléseket szereznének? Sikerül-e győztesen 

kikerülni a háborúból, amit egymás ellen vívnak, 

de egymásért? Vagy marad az örök lángok közötti 

vergődés, a kínzó, beteljesületlen vágyakozás a 

másik után? A megbocsátás valóban az őszinte 

szerelem szócsöve, vagy csupán egy emberi 

érzelmektől mentes tudatos cselekedet?  

Többek között ezekre a kérdésekre is választ ad a 

könyv. 

 

R. Kelényi Angelika : A párizsi nő  

 

Nincs veszélyesebb egy 

féltékeny asszonyál… 

1610 áprilisában Fabricius 

Flóra és szerelme, a jóképű, 

de cseppet sem makulátlan 

múltú Lorenzo Mariani 

Párizsba érkezik.  

Nem jószántukból utaznak, 

a biztos halál elől 

menekülnek a francia 

fővárosba.  

Egy gyönyörű, nagyvilági 

hölgy segíti őket, akinek gyökerei a velencei 

Mariani házhoz kötődnek.  

Flóra hamarosan megismeri a féltékenység, és az 

asszonyi cselszövés legmélyebb bugyrait.  

Gyilkosság, vágy és gyűlölet kíséri minden léptét, 

és rájön, hogy még a Tuileriák palotájában sincs 

biztonságban.  

R. Kelényi Angelika, Terézanyu-díjas írónő 17. 

század elején játszódó regénye kalandos, izgalmas, 

és vérfagyasztó történetet mesél el, mely szokás 

szerint nem nélkülözi a romantikát, a cselszövést és 

a korhű történelmi hátteret sem. 

 

Náray Tamás:: Zarah  

 

Zarah Winter szerető 

családba, fényűző 

körülmények és csodás 

műkincsek közé született, s 

egy tökéletes világban ennek 

megfelelő élet is várt volna 

rá. Ám hamar meg kell 

tanulnia, hogy az 1930-as 

évek Németországában 

mindennek épp az ellenkezője igaz. De hiába 

veszik el tőle a családját, az otthonát, a hazáját, sőt 

még a nevét is, Zarah mindvégig kitart. A 

legreménytelenebb helyzetekben is hű marad 

önmagához és szerettei emlékéhez, akikkel élete 

végén egy különös véletlen közelebb hozza őket 

egymáshoz, mint Zarah valaha is remélte volna.  

Náray Tamás új regénye egy történelmi 

korszakokon, generációkon és országhatárokon 

átívelő, mozgalmas családtörténet, mely egy 

kivételes asszony sorsán keresztül mesél a 

huszadik századról, szerelemről, árulásról, 

sikerekről, kudarcokról és a boldogság áráról, 

amelyet így vagy úgy, de mindenkinek meg kell 

fizetnie. 

 

Dan Millman : A békés harcos útja  

 

A békés harcos útja című 

regény alapja Dan 

Millman, a világbajnok 

atléta igaz története, aki 

bejárta a test és a lélek, a 

szerelem és a rettegés, a 

világosság és a sötétség, a 

nevetés és a csoda 

birodalmát. Dan egy 

Szókratész nevű öreg 

tanítómester, a „békés 

harcos” vezetésével, és egy 

Joy nevű rejtélyes és vidám 

lény kísértő hatására a végső szembesülés felé 

halad, mely felemeli vagy tönkreteszi őt. 

Kövessük Dant spirituális beavatásának útján, 

melyen megtanulja, mit jelent békés harcosként 

meghalni – és élni. 

 

Lana Millan: Raziel  

 

Ismered a viccet, amiben a 

bukott angyal, a KitKat-mániás 

démon és egy hősszerelmes 

bolti eladó a Tudás Könyvének 

keresésére indul? Nem? Nem 

csoda, hiszen ez nem vicc. 

Raziel a Tudás Könyvének 

őrzője, a legfelsőbb 

misztériumok és titkok 

angyala. Vagyis csak volt. 

Valami történt. Lélegzik és ver a szíve, miközben 

Nevada tűzforró sziklái között kinyitja a szemét. 

Emberré vált. Lehetne még ennél is rosszabb a 

helyzete? Lehet, és lesz is. Amikor eltűnik a 
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Tudás Könyve üzletet ajánlanak neki: ha segít 

megtalálni, visszakaphatja a szárnyát. Segítőként 

egy pimasz démont varrnak a nyakába, hogy aztán 

együtt vágjanak neki Amerika vadregényes 

tájainak. Kalandos útjuk során Raziel felfedezi 

magában az elszánt harcost, a féltő barátot, és az 

esendő embert. Lana Millan második regénye egy 

izgalmas mese, ami akár igaz is lehetne. 

 

Iny Lorentz : A várúrnő 
 

A sok szenvedésen 

átesett Marie és 

szeretett férje, Michel 

végre boldogságot lel 

Rajna menti várukban. 

Az idill azonban nem 

tart sokáig, mivel a 

férfinak hadba kell 

vonulnia a rettegett 

husziták ellen. Marie 

magára marad, egyedül 

az vigasztalja, hogy 

búcsúéjszakájuk után 

végre beköszönt a várva várt gyermekáldás.  

Néhány hónap múlva azonban szörnyű hírek 

érkeznek a csehországi harctérről: a birodalmi 

lovagi címet éppen elnyerő Michel Adler egy 

összecsapás során nyomtalanul eltűnik. Az 

özvegynek tartott Marie-nak egyedül kell 

megállnia a helyét, miközben mindennapos 

megaláztatásoknak van kitéve. Életéről hűbérura a 

feje felett kíván dönteni, de a férje hazatérésében 

reménykedő önérzetes asszonyt más fából 

faragták. Végül csak egy kiút marad számára: 

menekülnie kell a várból, vakmerő tervével 

azonban mindent kockára tesz. Gyermekével 

együtt markotányosnőként csatlakozik a császár 

seregéhez, hogy Michel nyomára bukkanjon. Útja 

az erőszak dúlta Csehországba vezeti, ahol 

kalandok és megpróbáltatások újabb sora 

kezdődik.  

A kötet Iny Lorentz nagy sikerű regényének, A 

szajhának a folytatása, egy nő története, aki a 

középkor szörnyű háborúi közepette a saját 

küzdelmes harcát vívja személyes boldogságáért. 

 

Weina Dai Randel : A Fényes hold császárnője 

Vu császárnő, a kínai történelem egyetlen női 

uralkodójának története 

Eljött az ideje, hogy a kezébe vegye a sorsát.  

A császár halálával minden megváltozik a 

palotában. Mej, a korábbi ágyas felszabadul, a 

szereleme, Fácán pedig 

megörökli a trónt, ami új 

korszak kezdetét jelenti 

Kínában. Ám amikor Mej 

azt gondolja, hogy 

közelebb került az 

álmához, Fácán felesége, 

a befolyásos, de 

kiszámíthatatlan Vang 

úrnő ellene fordul, és 

felfoghatatlan tettek 

szánja el magát, hogy megállítsa őt. A két nő harca 

a hatalomért nemcsak Mej, de egész Kína sorsát 

meghatározza. Weina Dai Randel nagy sikerű 

folytatásos regényében Mej tovább halad a trón felé 

vezető úton, miközben az immár otthonává vált 

palotában ellenségek veszik körül. Ám csak úgy 

tudja beteljesíteni a sorsát, és válhat Kína 

legbefolyásosabb asszonyává, ha legyőzi a 

rosszakaróit. 

Stephen Hawking · Leonard Mlodinow : Az idő 

még rövidebb története 

 

Stephen Hawking 

világszerte ismert 

sikerkönyve Az idő rövid 

története mérföldkő volt 

a tudományos 

ismeretterjesztés 

történetében. Ennek csak 

egyik oka a szerző 

lebilincselő stílusa, a 

másik viszont az általa 

tárgyalt lenyűgöző 

témák: a tér és az idő 

természete, Isten szerepe a teremtésben, a 

Világegyetem története és jövője. Kétségtelen 

tény viszont, hogy a könyv megjelenése óta sok 

olvasó jelezte Hawking professzornak, hogy 

milyen nehézséget okozott a könyvben szereplő 

legfontosabb fogalmak megértése. Ezért született 

meg Az idő még rövidebb története. A szerző 

szerette volna korábbi könyve mondanivalóját 

még érthetőbbé tenni olvasói számára – és 

egyúttal kiegészítette azt a legújabb tudományos 

megfigyelések és felfedezések ismertetésével. 

 

Gábor Istvánné 

könyvtárvezető
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RENDŐRSÉGI HÍREK 
 
A Balmazújvárosi Rendőrkapitányság tájékoztatja a 

lakosságot az elmúlt időszak történéseiről, illetve 

felhívja a figyelmét a jogsértő cselekmények 

megelőzése érdekében azok felismerésére. 

 

- Napjainkban az internethasználat már 

mindennaposnak mondható a fiatalok körében. Ennek 

egyik legelterjedtebb formája a felhasználó által 

készített vicces – vagy általa viccesnek gondolt – video 

felvételek megosztása valamely internetes video 

megosztó oldalon, mindenki számára hozzáférhető 

formában.  

Sajnálatos módon a video megosztó oldalakra fellépve 

egyre gyakrabban lehet olyan felvételekkel találkozni, 

amelyeken megalázó, önbecsülésükkel ellenkező 

magatartást tanúsító, kiszolgáltatott élethelyzetekben 

lévő személyek láthatóak.   

Kevéssé ismert a köztudatban, hogy az ilyen tartalmú 

video felvételek készítése és megosztása nem csak 

erkölcsileg elítélendő, hanem a hatályos Büntető 

Törvénykönyvben - kiszolgáltatott személy 

megalázása bűncselekményként nevesítve - önálló 

tényállási elemként is szerepel. 

A jogszabályi rendelkezés alapján egy évig terjedő 

szabadságvesztéssel büntetendő az, aki mást, annak 

kiszolgáltatott élethelyzetét kihasználva arra bír rá, 

hogy magát megalázó magatartást tanúsítson. A 

büntetés két évig terjedő szabadságvesztés, ha az illető 

a rábírás során ellenszolgáltatást ad vagy ígér, vagy ha 

felvételt készít a magát megalázó személyről, és azt a 

nagy nyilvánosság számára hozzáférhetővé teszi.  

A tényállás minősített esete az, ha bűncselekményt 

üzletszerűen követik el. Ebben az esetben az elkövető 

bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel 

büntetendő.   

A Balmazújvárosi Rendőrkapitányság Bűnügyi 

Osztálya folytatott nyomozást egy 2018 márciusában 

történt sajnálatos eset kapcsán, amely során a 

fiatalkorú gyanúsított úgy nyilatkozott, hogy a felvételt 

– amelyen társa megalázó módon szerepel – 

szórakozásból készítette, azt viccesnek tartotta. 

Sem erkölcsileg, sem jogilag nem tolerálható az senki 

részéről, hogy megalázzon kiszolgáltatott személyeket 

és ráadásként ezekről a méltatlan, megalázó, emberi 

méltóságát sértő cselekményekről video felvételeket is 

készítsen és azt mások számára is elérhetővé tegyen.  

 

- Korábban kábítószer és új pszichoaktív anyag 

kereskedelmével kapcsolatban tájékoztatást adtunk 

arról, miszerint K. Gy. egyeki lakost és társát 2017. 

szeptember 19-én elfogták a rendőrök, akik a 

gyanúsítottaknál kábítószer gyanús zöld növényi 

törmeléket és kristályos állagú anyagot találtak. A 

férfiak a megalapozott gyanú szerint több környező 

településen értékesítették a kábítószer gyanús növényi 

származékot. A nyomozás során látókörünkbe került 

további három gyanúsított is. A nyomozó hatóság 

bűnszövetségben elkövetett kábítószer-kereskedelem 

bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt az 

eljárást vádemelési javaslattal fejezte be. A hatályos 

törvényi rendelkezés alapján a kábítószer-

kereskedelem ezen minősítéssel történő elkövetése 5 

évtől 10 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 

 

Amennyiben bűncselekménnyel kapcsolatban 

információval rendelkeznek, az információ átadásával 

segítsék a rendőrség munkáját, melyet megtehetnek 

személyesen az Egyek Rendőrösön vagy telefonon 

keresztül a 112-es segélyhívó telefonszámon. Kérésre 

az információt szolgáltató személy kilétét bizalmasan 

kezeljük.  

A körzeti megbízottak fogadóórát minden hét keddi 

napján 17-18 óra közötti időben Egyek Rendőrörsön 

Egyek, Óvoda u. 2. szám alatt tartanak.  

 

Balmazújvárosi Rendőrkapitányság 

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

 

Videó felvételek veszélyei! 
 

Napjainkban az internethasználat már 
mindennaposnak mondható a fiatalok körében. 
Ennek egyik legelterjedtebb formája a felhasználó 
által készített vicces – vagy általa viccesnek 
gondolt – video felvételek megosztása valamely 
internetes video megosztó oldalon, mindenki 
számára hozzáférhető formában.  
Sajnálatos módon ezen video megosztó oldalakra 
fellépve egyre gyakrabban lehet olyan 
felvételekkel találkozni, melyeken megalázó, 
önbecsülésükkel ellenkező magatartást tanúsító, 
kiszolgáltatott élethelyzetekben lévő személyek 
láthatóak.   
Kevéssé ismert a köztudatban, hogy az ilyen 
tartalmú video felvételek készítése és megosztása 
nem csak erkölcsileg elítélendő, hanem a hatályos 
Büntető Törvénykönyvben - kiszolgáltatott 
személy megalázása bűncselekményként 
nevesítve - önálló tényállási elemként is szerepel. 
A jogszabályi rendelkezés alapján egy évig 
terjedő szabadságvesztéssel büntetendő az, aki 
mást, annak kiszolgáltatott élethelyzetét 
kihasználva arra bír rá, hogy magát megalázó 
magatartást tanúsítson. A büntetés két évig 
terjedő szabadságvesztés, ha a  ha az illető a 
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rábírás során ellenszolgáltatást ad vagy ígér, vagy 
ha felvételt készít a magát megalázó személyről, 
és azt a nagy nyilvánosság számára 
hozzáférhetővé teszi.  
A tényállás minősített esete az, ha 
bűncselekményt üzletszerűen követik el. Ebben 
az esetben az elkövető bűntett miatt három évig 
terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.   
A Balmazújvárosi Rendőrkapitányság Bűnügyi 
Osztálya folytatott nyomozást egy 2018 
márciusában történt sajnálatos eset kapcsán, 
amely során a fiatalkorú gyanúsított úgy 
nyilatkozott, hogy a felvételt – amelyen társa 
megalázó módon szerepel – szórakozásból 
készítette, azt viccesnek tartotta. 
Sem erkölcsileg, sem jogilag nem tolerálható az 
senki részéről, hogy megalázzon kiszolgáltatott 
személyeket és ráadásként ezen méltatlan, 
megalázó, emberi méltóságát sértő 
cselekményekről video felvételeket is készítsen és 
azt mások számára is elérhetővé tegyen.  

 
Balmazújvárosi Rendőrkapitányság 

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

Nincs tolerancia 

 
A Balmazújvárosi Rendőrkapitányság Területi 

Balesetmegelőzési Bizottsága felhívja a járművezetők 

figyelmét a közúti közlekedési szabályok betartására! 
 

Gépjárművet csak az vezethet, aki vezetési képességre 

hátrányosan ható szer befolyása alatt nem áll és 

szervezetében nincs szeszes ital fogyasztásából 
származó alkohol.  

A szeszes ital és a bódító szer már kis mennyiségben 

is olyan élettani hatásokat vált ki, melyek nem teszik 

lehetővé a biztonságos járművezetést.  

Fogyasztásuk hatására növekszik az észlelési idő, 

tompulnak a reflexek, a baleseti kockázat ezáltal 

kimagasló.  

Aki ittasan vagy kábítószer hatása alatt járművet vezet, 

elfogadhatatlan kockázatot vállal, és nemcsak önmagát 

veszélyezteti, hanem esetleges utasait valamint a 

közlekedés más résztvevőit is. 

A rendőr a járművezetővel szemben alkoholszondát 

alkalmazhat. A légalkoholmérő berendezés által 

mutatott eredménytől függ, hogy milyen további 

eljárást kezdeményez a rendőr. 

Ha a szonda 0,15 mg/l alatti értéket mutat: 

 

Az intézkedő rendőr közigazgatási eljárásban 

pénzbírságot szab ki és büntetőpontot ad (30.000 Ft + 

6 büntetőpont). 

Ha a szonda 0,16 mg/l - 0,24 mg/l közötti értéket 

mutat: 

Az intézkedő rendőr közigazgatási eljárásban 

pénzbírságot szab ki és büntetőpontot ad (100.000 Ft + 

8 büntetőpont). 

Ha a szonda 0,25 mg/l feletti értéket mutat:  

BŰNCSELEKMÉNY!!!!! 

Bíróság által kiszabott büntetés + 11 büntetőpont 

A közúti közlekedési előéleti pontrendszert a 2000. 

évi CXXVIII. törvény szabályozza és a 236/2000. 

(XII. 23.) Korm. rendelet szabályozza. Amennyiben a 

járművezető nyilvántartott pontjainak száma eléri vagy 

meghaladja a 18 pontot, akkor elveszik a jogosítványt. 

3 év elteltével törlik őket a rendszerből. 

Kerékpárral ittasan: 
 
-emberi erővel történő hajtott kerékpárral: 

Amennyiben hagyományos kerékpárt vezet és nincs a 

biztonságos vezetésre képes állapotban, azaz: 

-kéz-láb együttmozgásának nehézségei,-gátlások 

felszabadulása,-önbizalom növekedés,-figyelő-vigyázó 

kézség csökkenése,-kézremegés,-egyensúlyzavar,-

állás,-járásképtelenség, ha akadozó, szótévesztő a 

beszéde, izgatott, hevesen gesztikulál stb. 

 rendőri intézkedésre ad okot, hiszen a forgalmi 

helyzetet felismerni, arra reagálni, avagy a szükséges 

magatartást tanúsítani nem képes.  

A fentiekben a kerékpáros szabálysértést követ el, 

szabálysértési eljárás keretében akár 150  000 Ft-ig 

terjedő pénzbírsággal sújtható, amennyiben az ittas 

kerékpározás mellett a kerékpárt vezető személy más 

szabálysértés is megszeg, akár 225 000 Ft 

pénzbírsággal sújtható. 

 

- emberi erő igénybevétele nélkül hajtott kerékpárral 

(legfeljebb 300W teljesítményű motor 

működtetésével): 

 

Az önálló helyváltoztatásra képes kerékpár gépi 

meghajtású járműnek minősül az ittas vezetés 

megítélése szempontjából!!! 

 

Tehát elektromos, illetve benzines üzemmódban 

közlekedő kerékpárosra, zéró tolerancia vonatkozik 

az alkoholfogyasztást illetően!!! 

 

Ne feledjék Magyarországon a zéró 

tolerancia elve érvényesül!!!! 

 
Balmazújvárosi Rendőrkapitányság 
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TŰZOLTÓSÁG HÍREI 
 

Tűzoltóságunk már igen régen adott hírt magáról az Egyeki hírmondón keresztül. Istennek hála 

Tűzoltóságunk nagyon jó kapcsolatot ápol Egyek Nagyközség Önkormányzatával és az általunk védett 

települések Önkormányzataival. Működésünk kiegyensúlyozott, anyagi helyzetünk jónak mondható. 

Híresztelések ellenére tűzoltóságunk stabilan működik.  

Visszatekintve a tavalyi évre nagyvonalakban 

leírható, hogy tűzoltóink 122 káresethez vonultak. 

Amely általában kisebb tüzeket, de alkalmanként 

komoly beavatkozásokat jelentett.  

Közösségi életet is éltünk, nyári táboroztatás, 

bálszervezés, és az adventi időszakban közel 100 

adag babgulyást osztottunk.  

 

Büszkék vagyunk arra, hogy 4 főnek tudtuk 

biztosítani a tanulás lehetőségét, így már minden 

dolgozója a tűzoltóságnak rendelkezik a megfelelő 

tűzoltó képzetséggel.  

A tavalyi évről ennyivel szerettünk volna 

nagyvonalakban beszámolni. 

2018 év eleje nehézkesre sikerült, ugyanis 

adminisztrátorunk egyik napról a másikra itt hagyott 

bennünket és az át nem adott tudás hiányában vágtunk 

neki az évnek. Ebben a kaotikus állapotban látszódott 

meg, hogy az összefogás ereje mire képes. Jelentjük, 

jól vagyunk, tűzoltóságunk jól működik.  

Mai napig tűzoltóságunk 21 esetben vonult, 

ebből 12 tűzeset, 5 műszaki mentés és 4 téves jelzés 

volt.  

Tavasszal tartottuk meg a szokásos éves 

közgyűlésünket, ahol is a tagok elfogadták a szakmai 

és a pénzügyi beszámolót, elfogadásra került az V. 

Tűzoltóbál megrendezése, illetve a tisztújító 

közgyűlés. Taglétszámunk folyamatosan bővül, 

jelenleg 85 tagot számlálunk, akik felesküdtek arra, 

hogy a segítséget nyújtanak a bajban. 

2018.április 14-én került 

megrendezésre az V. Szent 

Flórián napi tűzoltóbál. 

Elmondhatjuk, hogy az 

elmúlt évekhez hasonlóan, 

most is fergeteges volt a 

hangulat. Itt szeretnénk 

megragadni az alkalmat, 

hogy köszönetet mondjunk 

mindazoknak, akik 

bárminemű támogatással 

hozzájárultak tűzoltóságunk 

anyagi és erkölcsi 

támogatásához. Nagyon jól 

esett látni azt, hogy egy cél 

érdekében milyen nagy 
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össze fogás tud létre jönni. Nagyon szépen köszönjük a támogatásokat. Még több fotó illetve videó 

megtekinthető az Önkormányzati Tűzoltóság facebook oldalán.  

 

Szeretnénk számot adni, arról, hogy 2018. május 4-én Szent Flórián napon megtartott tisztújító 

közgyűlésünkön elnököt, elnökségi tagokat, felügyelőbizottsági tagokat, parancsnokot és 

parancsnokhelyettest választottunk. 

 

Szanyi Zoltán elnök 

Hajduné Holló Katalin elnökségi tag 

Csetneki Csaba elnökségi tag 

Lőrincz Zoltán elnökségi tag 

Hajdu Károly elnökségi tag 

Pruck Imréné felügyelőbizottsági tag 

Csőkéné Pruck Erika felügyelőbizottsági tag 

Zelei József felügyelőbizottsági tag 

Hajdu István parancsnok 

Benczur Gyula parancsnokhelyettes 

Munkájukhoz sok sikert, erőt és kitartást kívánok. 

 

A STYER gépjárművünk már olyan állapotba volt, hogy a Magyarországon működő katasztrófavédelemnél 

elfogadott javító állomás olyan összegért újította volna fel, amit a tűzoltóság semmilyen körülmények között 

sem tudott volna kifizetni. Ezért az elnökség úgy határozott, hogy az IFA gépjármű fecskendő legyen a 

tartalék szer.  

Ennyiben szerettük volna tájékoztatni a tisztelt olvasókat a tűzoltóságunknál történtekről. 
 

 

 

„Hivatásunk másokért, életünk életekért…” 

                                                         

       Szanyi Zoltán  
               Tűzoltóság elnöke 

 

 

Ezúton szeretnénk felhívni az egyeki lakosok figyelmét, hogy jelenleg  

tűzgyújtási tilalom van. 

Legyenek szívesek a 14/2015. (IV.30.) önkormányzati rendeletet figyelmesen elolvasni. 

Sajnos ebben az évben már volt olyan egyeki lakos, akit pénzbírsággal sújtott a hatóság a 

rendelet figyelmen kívül hagyásáért. 

 
Baj esetén a 112 segélyhívót kell hívni, de a tűzoltóság közvetlen mobilszámán is 

leadhatja jelzését  
 

+36/70-379-77-72 
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TÁJÉKOZTATÁS 

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

14/2015. (IV.30.) Önkormányzati rendelete 

„Az avar és kerti hulladék égetéséről, valamint a levegőtisztaság-védelem helyi szabályozásáról”  

Egyek Nagyközség Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a környezet védelmének 

általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. 

törvény 48. § (3) bekezdésének b) pontjában 

kapott felhatalmazás alapján, a levegőtisztaság-

védelmi követelmények érvényre juttatása 

érdekében a következőket rendeli el. 

 

Általános rendelkezések 

1. § 

A rendelet hatálya 

 

(1) A rendelet területi hatálya kiterjed Egyek 

nagyközség közigazgatási területére. 

(2) A rendelet személyi hatálya Egyek 

nagyközség közigazgatási területén kiterjed a 

természetes és jogi személyekre, valamint a 

jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezetekre. 

 

2. § 

A jelen rendelet alkalmazása szempontjából 

 

(1) Avar: A talaj felszínén (emberi beavatkozás 

nélkül) felgyűlő ép vagy részben bomlott 

növényi maradvány (levelek, gallyak, ág- és 

kéregdarabok). 

(2) Kerti hulladék: Az ingatlanokon (ideértve a 

közterületet is) azok tisztántartása, ápolása, 

gondozása vagy kertészeti, mezőgazdasági 

munkálatok végzése során keletkezett fű, 

lomb, ág, gally, gyökérmaradvány, szár, levél, 

valamint egyéb növényi maradvány. 

(3) Fertőzött avar és kerti hulladék: a 

gazdaszervezeten (avaron vagy kerti 

hulladékon) olyan idegen kórokozók vagy 

kártevők elszaporodása, melyek 

átterjedhetnek más még ép élő növényekre és 

azok károsodását vagy pusztulását 

okozhatják.  

(4) Hasznosítás: a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatás keretében biztosított házhoz 

menő biohulladék gyűjtés igénybevétele vagy 

az avar és kerti hulladék helyben történő 

komposztálása. 

Az avar és kerti hulladékok nyílt téri égetésére 

vonatkozó szabályok 

3. § 

 

(1) Az avar és kerti hulladékot elsősorban 

hasznosítás útján kell kezelni.  

(2) A nagyközség azon ingatlanjain, ahol a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 

keretében biztosított a házhoz menő 

biohulladék gyűjtés, ott az ingatlantulajdonos 

a települési hulladék részét képező avar és 

kerti hulladékot köteles a közszolgáltatás 

igénybevételével vagy helyben történő 

komposztálással hasznosítani. 

(3) Égetni kizárólag fertőzött avar és kerti 

hulladékot lehet szeptember 15-től május 

15-ig terjedő időszakban. Vasárnap és 

ünnepnapokon az égetés szigorúan tilos. 

(4) Fertőzött avar és kerti hulladékot kizárólag 

szélcsendes időben és csak olyan helyen 

szabad elégetni, ahol az égetés a személyi és 

vagyoni biztonságot nem veszélyezteti, és 

környezeti kárt nem okoz. Az égetés 

kizárólag személyes felügyelet mellett 

történhet. Veszély esetén a tűz eloltásáról az 

égetést végző személy köteles gondoskodni.  

(5) A nagy mennyiségű füstöt termelő anyagot 

(nedves avart és nedves kerti hulladékot) 

égetni tilos. A tüzelést végző túlzott füst- 

illetve koromképződés esetén köteles a tüzet 

eloltani, és a levegőszennyezést 

megszüntetni. 

 

Szabadtéri tűzgyújtás szabályai 

4. § 

 

(1) A hatóságilag elrendelt általános tűzgyújtási 

tilalom alól e rendelet nem ad felmentést. 

(2) A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést 

használni csak úgy szabad, hogy az a 

környezetére tűz- vagy robbanásveszélyt ne 

jelenthessen. 

(3) A szabadban tüzet és üzemeltett 

tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem 

szabad, és veszély esetén, vagy ha nincs rá 

szükség a tüzet azonnal el kell oltani. 
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(4) A tűzgyújtás és a tüzelő berendezés 

használatának helyszínén olyan eszközöket és 

felszereléseket kell készenlétben tartani, 

amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, 

illetőleg a tűz eloltható. 

(5) Természetvédelmi területen, valamint az erdő 

területén és annak 200 m-es körzetében tüzet 

gyújtani csak a kiépített és kijelölt 

tűzrakóhelyen szabad. 

 

 

Háztartási tevékenységgel okozott 

légszennyezésre vonatkozó szabályok 

5. § 

(1) A 140 kW összteljesítmény alatti egyedi 

fűtéssel rendelkező lakóházakban megfelelően 

karbantartott tüzelőberendezésekben csak az 

arra a berendezésre engedélyezett 

tüzelőanyagot szabad égetni. 

(2) A tüzelőanyag az egészségre káros 

égésterméket kibocsátó anyagot, valamint 

egyéb veszélyes hulladékot nem tartalmazhat. 

(3) A háztartásban, kis mennyiségben keletkező 

papírhulladék, veszélyesnek nem minősülő 

fahulladék háztartási tüzelőberendezésben 

történő égetése külön engedély nélkül 

végezhető. 

Ellenőrzési jogosultság 

6. § 

 

A rendeletben foglalt előírások betartását 

belterületen a Polgármesteri Hivatal ügyintézője, 

külterületen a mezőőr jogosult ellenőrizni – 

amennyiben az intézkedés más szerv hatáskörbe 

nem tartozik – az előírások megszegése esetén a 

szükséges intézkedéseket megtenni. 

 

Záró rendelkezések 

7. § 

 

Ez a  rendelet 2015. május 1-én lépett hatályba. 

 

 

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

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy 

ezen Önkormányzati rendelet alapján, 

május 15-től  szeptember 15-ig  

minden nemű avar és kerti hulladék 

égetése TILOS! 

Kérjük fokozottan figyeljenek az 

Országos Tűzgyújtási Tilalomra is! 
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Jó fa, jó időben, jó helyen, jó gyümölcsöt terem - Dr. Berkes László 

mezőkövesdi plébános emlékezése 
 
Az Egyekről Egyekre című jubileumi 

előadássorozatunk szívében, annak 

közepén jártunk 2018. május 16-án. 

Dr. Berkes László pápai prelátus, a 

Mezőkövesdi Jézus Szíve templom 

plébánosa előadó volt vendégünk 

a Szent József plébánián. Mesélt az 

életéről és szolgálatáról, emlékezik 

és emlékeztet. 

Előadásának gondolatmenetében 

vezérfonal volt az idő és a hely. „Mi 

hát az idő? Ha senki sem kérdezi, 

tudom; ha kérdik tőlem, s meg 

akarom magyarázni, nem tudom.”- 

fogalmazta meg bölcsen Hippói 

Szent Ágoston. Bevezető gondolatai 

között Berkes atya az időt, mint 

megfoghatatlant, az ember kezéből 

kifolyó, gyorsan elszállót állította szembe a 

hellyel, amely állandó, rögzített dolog az 

életünkben. Különösen igaz ez az állandóság 

szülőhelyünkkel kapcsolatosan. A wikiszótár 

szerint a szülőhely az a hely, ahol valaki a 

világra jött. 

Berkes atya itt, Egyeken jött a világra. Ahogy 

maga fogalmazta: „paptermő” vidék ez, hiszen 

akkoriban vele együtt, nem kevesebb, mint hat 

pap termett Egyek földjén, gyökerezett-e 

talajban. László atya hivatása is innen ered, itt 

pergett a magvetés, a hit csirái itt fakadtak, s 

növekedtek benne. Az első meghívása 

tizenéves korában történt, amikor is először 

mondott határozott igent Dr. Lóczy Károly 

akkori plébános azon kérdésére, hogy: „- 

Mondd meg, pap akarsz lenni?!” Hivatásának 

gondozásában, irányultságainak alakulásában 

meghatározó szerepe volt Szabó Imre Dávid 

akkori káplán példájának, szolgálatának és 

emberségének. Pappá szentelése után László 

atya kilométerekben mérve is nagy távolságra 

került szülőhelyétől, Egyektől, de amíg 

édesanyja itt élt mindig ide járt haza: „  mert a 

hely mindig tart, a szülőföld nem  

megváltoztatható” – mondta. Berkes atya örül, 

hogy ebből a helyből, Egyekből nőtt ki, innen 

erednek gyökerei, itt szerezte meg a biztos 

alapokat. Az iskolában, kisdiák korában egy 

dolgozatot írtak magyarból, hogy mi lesz 2000-

ben. Ő akkor a világ közepének képzelte 

Egyeket, ahol az autópályák összeérnek. Volt 

olyan társa, aki azt fogalmazta, hogy talán már 

nem is létezik akkor ez a település. 

 

 

Most 2018-ban, Berkes atya örömmel állapította 

meg, hogy Egyek él és virul településként és 

egyházilag is. Különös örömét fejezte ki a 

„változatos fiatalság” láttán, akik az előadásán 

szép számmal jelen voltak és érdeklődéssel vele 

együtt a múltba utaztak, hogy aztán 

megérkezzenek a közösségi ház otthonos 

derűjébe, s a szeretetvendégség bősége 

mellett folytassák a személyes beszélgetést 

falujuk nagy szülöttével. 

Berkes atya sokszor repült már életében átvitt és 

valós értelemben is. Útjai során az erőteljes, 

gondviselő Isten mindig mellette volt. 

„Szárnyaival oltalmaz, tollai alatt menedékre 

lelsz, hűsége a védőpajzsod” 

A 91. zsoltár általa idézett soraival köszönjük 

meg az ő szolgálatait. „Kívánjuk, hogy a fa mely 

itt gyökerezett sokáig, sok jó gyümölcsöt 

hozzon”- szavak kíséretében köszönte meg 

Papp László plébánosunk,   településünk 

szülöttének a jubileumi találkozást. 

 

Farkas Éva tanító 

képviselő testületi tag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az Egyekről Egyekre előadás  

következő alkalma 

Június 20.-án szerdán 17 órától lesz. 

Vendégünk: Németh János atya,  

aki diakónusi gyakorlatát  
töltötte Egyeken. 

                  20.                                                                    EGYEKI HÍRMONDÓ                                                 2018.  V. SZÁM           
 



     
 

 
 

 

 

 

 

2018.06.18-20. 

A MISSZIÓS  

KERESZT  

EGYEKEN 
A 2020-ban megrendezésre kerülő Eucharisztikus 

Kongresszusra készülve a Debrecen-Nyíregyházi 

Egyházmegyébe elhozzák a Missziós Keresztet, amely 

lelki felkészülésünknek szimbóluma.  

Megtiszteltetés Egyházközségünknek és Katolikus 

Óvodánknak, Iskolánknak, hogy hozzánk is eljut.  

Ezt a rendkívüli alkalmat szeretnénk emlékezetessé tenni 

és mind gyümölcsözőbben megélni. 

 

PROGRAM 
06.18. hétfő 

15 óra –  

Irgalmasság Rózsafüzér 

Csendes szentségimádás 

18 óra- SZENTMISE 

vesperás,  

virrasztás 23 óráig.  

 

06.19. kedd 

10 óra – 

keresztút kerékpárral 

Egyek keresztjeinek felkeresése 

15 óra –  

Irgalmasság Rózsafüzér 

17 óra -  

A Művészeti Iskola koncertje 

Katolikus Óvodánk 

gyermekeinek műsora Szent 

Mártonról 

18 óra – SZENTMISE 

Palánki Ferenc püspök úrral 

Csendes szentségimádás 

virrasztás 23 óráig. 

 

06.20. szerda 

6:30 - rózsafüzér 

7 óra – SZENTMISE 

Búcsúzás a  

Missziós Kereszttől 

 

 

SZENT JÓZSEF PLÉBÁNIA 

Fő tér 26. 

4069 Egyek 

www.egyekiplebania.hu  
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