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Polgármesteri Hivatal 

 

A falu szája 

A falu szájára odafigyelünk, hiszen 
ismerőseinkről, barátainkról mesél érdekes 

történeteket, amikből okulhatunk és levonhatunk 
következtetéseket annak érdekében, hogy velünk 

a rossz dolgok ne történjenek meg és a jóból se 
maradjunk ki. ”Más kárán tanul az okos, magáén 

a buta és azon se a hülye!” – mondja a népi 
bölcsesség. 

Fentiek miatt néha mindannyian beszélgetünk, 

pletykázunk. Van, aki a fentieken túl, szeret a jól 
informált mindent tudó szerepében tetszelegni és 

szinte lenézően kérdi: ”Te ezt még nem hallottad 
?”, van aki szereti vinni a hírt és azt képzeli, mint 
hírvivő szívesen látott vendég a különböző 
körökben és vannak, akik egyszerűen ezekkel a 
színes kis pletykákkal aranyozzák be unalmas 
életüket. 

Utóbbiak számára a problémák akkor 
keletkeznek, ha nincs hír. Ilyenkor eluralkodik az 
unalom, nincs miért menni, nincs kihez szólni. Na 
de ettől találékonyabbak az emberek! Azt 
mégsem lehet, hogy esetleg valami munkán, jó 
cselekedeten vagy a kulturálódáson 
gondolkodjanak! Ha nincs hír, akkor találnak ki! 
Hollállá, megoldódott a helyzet, lehet vinni a hírt, 
össze lehet kacsintani és meg lehet kérdezni: 
hallottad már… ??? 

Mivel egy polgármesterhez rengeteg hír eljut és 

jó esetben szeret is okulni a történésekből, sőt, 
valahol kötelessége is jól informáltnak lennie, 
néha igen nehéz a helyzete. Nem tudja eldönteni 
higgyen a fülének vagy se !? Segítségként csak 

egy módszer van: minden érintett felet meg kell 
hallgatni. 

Na, de az utóbbi 1 hónapban nem kellett utána 

kérdeznem, hiszen rólam szólt a hír. Ráadásul 
olyan részlet gazdagon és színesen mesélték, 
hogyha nem rólam szól, még lehet elhittem volna. 

Most hivatalosan is cáfolom, nem vették el a 
jogosítványom. Annyi igaz, hogy augusztus 1-én 
21 óra 20 perckor kiugrott elém egy őzike. A 
Skoda Octavia jobb eleje összetört, kb. két hétig 
így jártam vele. Ennyi idő kellett a biztosítási 
ügyintézéshez, a nyári szabadságolások miatt a 
szervizben is nehezen kaptam időpontot és ott is  

 

tovább tartott a javítás. A javítás ideje alatt kb. 
két hétig kerékpárral jártam be dolgozni. Ebből 

születtek az eltévelyedett pletykák. Ennyi. A 
jogosítványomat bárki bármikor megnézheti. 

Polgármesterként én is odafigyelek a falu szájára, 

sőt próbálom hírekkel táplálni, ezt a cikket is 
ezért írtam.  

Az aktuális hírek, amikkel érdemes foglalkozni: a 
Fő terünk elvadult és elavult útviszonyai 
megújulnak! Az elmúlt két évben ez lesz a 14. 

utca, amit leaszfaltoztunk. Ez hír! Hír továbbá, 
hogy Telekházán a Sportpálya mellett új 

kondipark épült, a temetőben készül az új urnafal, 
lassan elkészül a Polgármesteri Hivatal melletti 

Temetkezésfelvételi Iroda, új halottszállító autót 
vásároltunk, épül a Sportpálya mellett az új 

öltöző, bérlakásokat újítottunk fel, lassan elkészül 
a Hunyadi utca új járdája, … 

Dr. Miluczky Attila 

  polgármester 
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Tanévnyitó szeptember 3-án – részletek a köszöntő beszédből 
 
Minden kezdet nehéz – tartja a mondás. Ám az 
iskolakezdésre mintha éppen az ellenkezője volna 
igaz! Hiszen ami az iskolában nehéz – a házi 

feladatok, a felelések, a dolgozatok –, nos, mindez 
még várat magára. Szeptember első napjai még 

nem nehezek, sokkal inkább szépek. Talán 
megegyezhetünk abban, hogy az iskolakezdés 
kinek könnyű, kinek nehéz, de mindenképpen 

szép. 
 

Az Elsősök köszöntése: 

A többiekkel ellentétben számotokra itt még 
minden új, minden egy kicsit nagy, minden és 

mindenki egy kicsit idegen. Meglátjátok, ez az 
érzés gyorsan elillan. Hamarosan megismerkedtek 

az iskolával, új társaitokkal és persze a tanító 
nénikkel és bácsikkal. Hamarosan már kevésbé 
félve, sokkal inkább bátran vonultok az utcán az 

iskolatáskáitokkal, hadd lássa mindenki, hogy ti 
már igazán nagy iskolás lányok és iskolás fiúk 

vagytok! És hamarosan büszkén vihetitek haza az 
első csillagot, tündért vagy piros pontot is a 
füzetetekben. 

Valamennyiőtöknek sok sikert kívánok az első 
iskolás évetekhez és a továbbiakhoz is! 

 
Az Újtelepesi Iskoláról: 

Talán ezen a helyen is helyénvaló megemlítenem, 

hogy a pletykákat szóban cáfolta Kirilla Igazgató 
Úr és elmondta, hogy továbbra sem tervezik az 

Újtelepi Általános Iskola bezárását. Gyermekeink 
továbbra is járhatják azt az utat, amit mi is jártunk. 
Az alsósok továbbra is járhatnak a fenti és az 

újtelepi iskolákba ! 
Elmondom, sokan sokat fáradoztunk azért, hogy 

ezzel gyermekeink előtt az út egyenes legyen. 
Tettük ezt azért, mert a szülők életének, a 
pedagógusok hivatásának középpontja a gyermek 

– a településnek pedig a jövője. Nem is kérdés, 
hogy megérte-e a fáradozás, és tapasztalatom 

szerint ki-ki tette is a dolgát ereje, képessége 
szerint. 
Ezért is fájdalmas, hogy minden törekvésünk és 

erőfeszítésünk ellenére a szülők egy része 
Tiszafüredre járatja gyermekét Iskolába vagy 

Óvodába. Ez kudarc a gyermeknek, kudarc a 
szülőnek, kudarc a pedagógusnak és kudarc 
településünknek. Kudarc a gyermeknek, mert 

gyermekkorából több ezer órát buszra 
várakozással és buszozással tölt, elveszíti óvodás 

barátai egy részét és úgy kell leélnie 

gyermekkorát, hogy Tiszafüreden ő nem hazainak, 
hanem csak bejárósnak számít. Kudarc a szülőnek, 
mert ezzel el kell ismernie, hogy ő helyben nem 

tudja megteremteni gyermeke számára a 
megkívánt körülményeket. Kudarc ez a 

pedagógusoknak is, hiszen az eljáró gyerekek 
miatt, csökken az iskola bevétele, álláshelyek és 
státuszok szűnnek meg. Fentieket összegezve 

elmondhatom, ami az egyekieknek kudarc, az 
kudarc a településnek is, és én nagyon nem 

szeretem a kudarcot! 
Azért vállalunk plusz feladatot, hogy javuljanak a 
dolgok ! Van Alapfokú Művészeti Oktatás, van 

intenzív angol képzés, sportolási lehetőség, szinte 
van minden, amit egy iskola adhat ! Csak nekünk: 

iskolásoknak, pedagógusoknak és szülőknek kell 
hozzátenni azokat az emberi döntéseket, amiket 
egymásért, barátainkért, ismerőseinkért, 

gyermekeinkért és településünk jövője érdekében 
hozunk meg! Azért, hogy jó legyen Egyekinek 

lenni, hogy büszkék legyünk Egyekre és büszkék 
legyünk az Iskolánkra, tenni kell !!! 
Azt kérem a gyermekektől, hogy tanuljatok jól és 

viselkedjetek jól, ha így tesztek a szülők nem 
akarnak majd Tiszafüredre vinni Benneteket. Azt 

kérem a szülőktől, hogy a problémát először 
magukban keressék és ne ringassák magukat 
abban a hitben, hogy gyermeküknek Füreden 

minden jobb lesz! Már sokan jöttek vissza 
Füredről keserű szájízzel és sokan csak azért 

tartottak ki rossz döntésük mellett, mert 
szégyellték önmaguknak bevallani, hogy rosszul 
döntöttek. A pedagógusoktól erőt kérek, hogy a 

legnehezebb pillanatban is megmaradjon az erejük 
és szakmájuk elvárásai szerint a legjobb 

döntéseket hozzák meg. Ha valakinek a lelkére 
kell beszélni tegyék meg, ha családlátogatás 
szükséges, tegyék meg, ha fegyelmezni kell, 

tegyék meg! Semmiképpen se forduljanak el! 
Tanítsanak és neveljenek!  

Ehhez kívánok mindenkinek élményekben és 
eredményekben gazdag tanévet ! 
Végezetül az egyházi fenntartó és magam nevében 

ezúton is arra szeretném kérni az iskola minden 
diákját, hogy óvja, védje az iskolaépületet és a 

környezetét – így a szó szoros értelmében is 
mindannyian fenntartójává válhatunk az 
iskolának. 

Dr. Miluczky Attila  
 polgármester 
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Részletek a Képviselő-testület 2018. augusztus 30-i testületi üléséről 

A polgármesteri jelentésben elhangzott, hogy 
volt Fonyódligeten és körbenézett. Az üdülőben 

nagyjából megvalósultak, amit szerettek volna. 
Most már lehet hintázni, van trambulin is. Amikor 

ott volt nagyjából rendben volt minden.  

Július végén voltak Kisperegen, és részt vettek a 
települési rendezvényeken. Nekik is van hasonló 

helységük, mint az önkormányzat vendégháza, 
ahol 4 vagy 5 fő meg tud szállni. Bármelyik 

hétvégén nyitva áll a Kisperegi Önkormányzat 
szálláslehetősége mindannyiunk előtt. 

Július 20-án Bóta Barbara aljegyzővel voltak 

egyeztetésen a Magyar Államkincstár 
épületében, ahol tudomásukra hozták, hogy nem 

lesz plusz pénz a TOP pályázatokhoz. Ha ezt 
tudják a bölcsőde nyílt közbeszerzési eljárására 

nem fecséreltek volna el kb. fél évet. Ráadásul 
még pár millió forinttal magasabb árajánlat 
érkezett, mint első körben. Lezajlott a nyílt 
közbeszerzési eljárás, és csak 1 ajánlat érkezett, a 
meghívásosra 2 ajánlat volt.  

Július 26-án a tájháznál látták vendégül a 
Látássérültek Észak-alföldi Regionális 
Egyesületét. A vendéglátásra kb. 20 ezer forintot 
fordítottak. Berkes Zoltán volt a főszervező. 
Szerinte jól sikerült a rendezvény. 

Az új szennyvíztisztító telep kivitelezője a KEVIÉP 

Kft. lesz. Ők a Swietelskytől megkapták 
alvállalkozásba a szennyvíztelep építését. Velük 
egyeztetett, és kérte, hogy annyit tegyenek meg, 
hogy az ipari parkhoz vezető utat elsőként 

készítsék el. Ők ezt a kérést elfogadták. 

A Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
temető üzemeltetője által a 112/2018.(III.29.) 

számú határozatban foglaltakra benyújtott 
tájékoztatását tudomásul veszi, viszont a temető 
üzemeltetéséről szóló beszámolót továbbra sem 
fogadja el. Képviselő-testület felhívja a temető 

üzemeltetőjének figyelmét arra, hogy teljesítse 
törvényi kötelezettségeit a biztosított 
temetkezési szolgáltatások díjainak közzétételére 
vonatkozóan, működtessen honlapot, 
gondoskodjon a temető területének 
gaztalanításáról, és teljesítse az üzemeltetési 
szerződésben vállalt kötelezettségeit. 

Kérdések és interpellációk keretében Soltész 
Gábor képviselő felhívta a figyelmet, hogy a Fő u. 

1. sz. alatti iskola előtt és szemben a Plébánia 
előtt parkoló autók miatt két személyautó nem 

tud elmenni egymás mellett az úton. Kérte, hogy 
a pedagógusok parkoljanak az iskola udvarán lévő 

parkolóba. Hozzá jön még a posta, egy 300 
méteres sávon a Tisza út elején nem lehet 
biztonsággal közlekedni. 

Egyek Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy határozott, hogy: 

 az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. 2018. I. 

félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót 

elfogadja. 

 Szalai Erika képviselő 2018. évi 

tiszteletdíjára tervezett összegből 

fennmaradó 391.000.-Ft kerüljön 

átcsoportosításra játszótéri eszköz (hinta) 

vásárlására az Egyek-Telekházán 

kialakítandó játszótérre. 

 tudomásul veszi az Egyeki Szöghatár 

Szociális és Településüzemeltetési 

Nonprofit Kft. (4069 Egyek, Fő u. 3.) 

működéséről készített EL-0196-047/2018. 

sz. Állami Számvevőszék által készített 

jelentésben foglaltak alapján a Felügyelő 

Bizottság Ügyrendjét. 

 elfogadja az Egyeki Szöghatár Szociális és 

Településüzemeltetési Nonprofit Kft. 

(4069 Egyek, Fő u. 3.) működéséről 

készített EL-0196-047/2018. sz. Állami 

Számvevőszék által készített jelentésben 

foglaltak alapján a Javadalmazási 

Szabályzatot. 

 a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. 

évi fordulójához csatlakozik. 

 

 megvásárolja a fonyódligeti üdülő állami 

tulajdonban lévő 12%-át. 
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 Egyek Nagyközség új településrendezési 

eszközeinek készítésére a 4K STÚDIÓ 

Tervező, Beruházó és Szolgáltató Kft. 

(4024 Debrecen, Nap utca 5. II/8.) 

ajánlatát fogadja el 10 000 000 Ft + Áfa 

összegben. Képviselő-testület felkéri a 

tervezőt, hogy a terv készítése során 

kiemelt figyelmet fordítson arra, hogy 

amit megenged a magasabb szintű 

jogszabály, azt engedje meg a 

településrendezési terv is. 

 

 Egyek-Telekháza település ivóvíz ellátását 

biztosító II. sz. kút felépítményének 

megvalósítására a VIKUV Vízkutató és 

Fúró Zrt. (2700 Cegléd, Rákóczi u. 72.) 

ajánlatát fogadja el 11.000.000.-Ft + Áfa 

összegben a víziközmű amortizációs alap 

terhére. 

 megbízza a DUBA-SPED Kft-ét, (4069 

Egyek, Nefelejcs u. 11.) hogy a Béke úton 

lévő meghibásodott szennyvízhálózat 

felújításával kapcsolatban az Egyek, Béke 

u. 30. szám alatti ingatlanon végezzen 

előzetes feltáró munkálatokat és készítsen 

árkalkulációt. A Képviselő-testület ennek 

függvényében tér vissza a Béke úton lévő 

meghibásodott szennyvízhálózat 

felújítására. 

 

 támogatja a „Nyitott porta az egyeki 

Tájházban” elnevezésű program törlését 

és 2018. október 26-28. között a 

„Rajzfilmünnep” programtervbe történő 

felvételét, valamint a „Nyitott portára” 

tervezett 20.000.-Ft. átcsoportosítását a 

„Rajzfilmünnep” kiadásaihoz (artisjus, film 

díj) 

 felkéri Csepreginé Kocsis Nóra jegyzőt, 

hogy a Soltész Gábor képviselő 

4764/2018. iktatószámú előterjesztésében 

foglaltak alapján készítse elő a Képviselő- 

 

testület Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosítását. Ennek 

lényege a nyári után, téli közigazgatási 

szünet bevezetése. 

 az önkormányzat fedezi az egészségház 

szakrendelőjében a szakorvosok által 

megvásárolt klímaberendezés 

beszerelésének munkadíját. Az 

önkormányzat fedezetet biztosít az 

egészségház szakrendelőjéhez tartozó 

váróterem klíma berendezésére, valamint 

beszerelésének költségére, amennyiben 

valamennyi szakorvos nyilatkozik, hogy 

vállalja a ráeső áramdíjat. A Képviselő-

testület a klimatizálással kapcsolatban 

felmerült költségeket a 2018. évi 

költségvetésben tervezett fejlesztési 

tartalék terhére biztosítja. 

 

 az Egyek Fő tér útfelújítására a DUBA-

SPED Kft. (4069 Egyek, Nefelejcs u. 11.) 

árajánlatát fogadja el bruttó 17.242.756 Ft 

összegben. 

 az Egyek hrsz. 1651/2 területen 

kialakítandó piac építés engedélyezési és 

építési kivitelezési tervdokumentációjának 

elkészítésére a 4K STÚDIÓ Tervező, 

Beruházó és Szolgáltató Kft. (4024 

Debrecen, Nap u. 5. II/8.) ajánlatát fogadja 

el 1 500 000 Ft + Áfa összegben, melyre 

fedezetet a 2019. évi költségvetésében 

biztosít. 

Összeállította: Dr. Miluczky Attila 
polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

ELADÓ 
A Béke úton 2,5-szobás családi ház  

/teljes berendezéssel is/ melléképülettel, nagy 

kerttel, azonnali beköltözéssel eladó.  
Az ingatlan teljes közművel rendelkezik. 

Irányár: 3.600.000.- Ft 

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

telefonszámon. 
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Az előző tájékoztatótól 2018. május 31-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 területen zöldbab, száraz 

bab, cirok, cékla vetése  

- kapálás, permetezés, gyomlálás 
- paprika, paradicsom, uborka palánták 

kiültetés  
- karalábé beszállítása a konyhának 

 

 helyi sajátosságokra épülő program: 

(2018.03.01-2019.02.28.) 
 

      üzemcsarnok: (2018. május hónap) 
 

      betonelemek gyártása, késztermékek tárolása,  
      előkészítése kiszállításhoz, drótfonatgyártás:  

- 150-es drótfonat gyártása:        nem készült             

- szürke kerti szegélykő gyártása:  354db    

- piros 6 cm-es térkő gyártás:      82,40m2 
- szürke 6 cm-es térkő gyártás:      104m2 

- betonfedlap 80x80 cm-es gyártás:    2db 

- betonfedlap 100x100 cm-es gyártás:4db 

- zsalukő gyártás:           400db 
- folyóka elem gyártás:  198db 

- betonoszlop gyártás:    104db 

                                      
csipke készítők: (2018. május hónap) 

- csipketerítő-kép készítés: 11db 

- csipke gyűrű párna készítés:    2db     

- festmény festés:  3db /nagyméretű 
festmény 120x60 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. május hónap)  
Folytatjuk a kifejezetten minőségi munkára igényt 
tartó Kisújszállási KUNSZÖV Kft-nek 2018. 

február hónapban megkezdett új modell 
(szabadidő ruha együttes) varrását, 
teljesítményünk folyamatosan javul.  

- Varrodai tevékenységből befolyt összeg: 

514.125.- Ft 
- Lakosság részére készült termékek, ill. 

javítások értéke:    61.650.- Ft 
- Napozó huzat varrásából befolyt összeg: 

6.000.- 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. 
- Fő u. 4. – ingatlanon található lakóház 

felújítása elkezdődött. 
 

 közutas program:  

(2018.03.01-2019.02.28.) 
 

a program keretén belül belterületi 
földutak karbantartásait végeztük el a 

Dankó P. u., Toldi M. u., Vörösmarty u., 
Petőfi u., Eötvös u., Pataki K. utcák 
útszakaszain 

- járdák, járdaszakaszok felújítása a 

Dózsa Gy. utcán, Eötvös utcán, Szív 
utcán  

- Hunyadi u. járda felújítása az Ősz utca 

– Kurucz utca szakaszon elkezdődött.  
 

 illegális program:  

(2018.03.14-2019.02.14.) 
 

- a program keretén belül bel és 

külterületi ingatlanokon, 
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önkormányzati és állami kezelésű 
közutak környezetében illegális 

hulladéklerakó-helyek felszámolása 
történik folyamatosan. 

 

 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: 

Dózsa Gy. u., Széchenyi u., Somogyi 
B. u. Tisza utca szakaszain. 

- burkolt árkok tisztítása, Fő tér, Fő u., 

Deák F. u., Hunyadi u., Tél u., Béke u., 
Tópart u., 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 folytatódott. 
 

Ecsedi János 

alpolgármester 

 

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

 

Az előző tájékoztatótól 2018. június 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 területeken növénykultúrák 
kapálása, permetezése, gyomlálása 

 

 helyi sajátosságokra épülő program: 

(2018.03.01-2019.02.28.) 
 

      üzemcsarnok: (2018. június hónap) 
 
      betonelemek gyártása, késztermékek tárolása, 

előkészítése kiszállításhoz, drótfonatgyártás:  
- 150-es drótfonat gyártása:            80 fm            

- szürke kerti szegélykő gyártása: 225 db    

- piros 6 cm-es térkő gyártás:     64,40 m2 

- szürke 6 cm-es térkő gyártás: 283,20 m2 

 
csipke készítők:    (2018. június hónap) 

- csipketerítő-kép készítés:   5 db    

- festmény festés: 2   db   /nagyméretű 

festmény 120x80 cm-es/   
 

asztalos munkák:  

- önkormányzati ingatlanoknál karbantartási 

munkálatok elvégzése 
- fa gyűjtőedények javítása 

 
Folyamatosan végezzük az önkormányzati 

ingatlanok és közterületek rendbe tételét. 

 

 

varrodai tevékenység: (2018. június hónap)  
 
Folytatjuk a kifejezetten minőségi munkára igényt 

tartó Kisújszállási KUNSZÖV Kft-nek  
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2018. február hónapban megkezdett új modell 
(szabadidő ruha együttes) varrását, 

teljesítményünk folyamatosan javul.  
 
 

- Varrodai tevékenységből befolyt összeg:    
421.700.- Ft 

- Lakosság részére készült termékek, ill. 

javítások értéke:  32.600.- Ft 
- Étterem és a Polgármesteri Hivatal részére 

terítők készítésének értéke:   270.000.- Ft 
 

 

továbbá: 
- Fő u. 3/A. – az ingatlanon meglévő 

épület Kegytárgybolttá való 
átalakítása, bontási-építési munkálatok 

folyamatban 
- önkormányzati ingatlanok víz-

szennyvíz, elektromos hálózat 
hibáinak kijavításához és 

karbantartásához szükséges segéd- és 
kisegítő munkálatok elvégzése. 

- Fő u. 4. – ingatlanon található lakóház 

felújítása befejeződött. 

 
 közutas program: 

(2018.03.01-2019.02.28.) 
  

- a program keretén belül belterületi 

földutak karbantartásait végeztük el a 
Dankó P. u., Toldi M. u., Vörösmarty 

u., Petőfi u., Eötvös u., Pataki K. utcák 
útszakaszain 

- járdák, járdaszakaszok felújítása a 

Dózsa Gy. utcán, Eötvös utcán 

befejeződött 
- Hunyadi u. járda felújítása az Ősz utca 

– Kurucz utca szakaszon folytatódott.  

 
 illegális program:  

(2018.03.14-2019.02.14.) 
 

- a program keretén belül bel és 
külterületi ingatlanokon, 

önkormányzati és állami kezelésű 
közutak környezetében illegális 

hulladéklerakó-helyek felszámolása 
történik folyamatosan. 

 

 
 

 

 

 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: 

Dózsa Gy. u., Széchenyi u., Somogyi  
 

B. u. Tisza utca, Árpád u., Tél u. 
Erzsébet utca szakaszain. 

- burkolt árkok tisztítása, Fő tér, Fő u., 
Deák F. u., Hunyadi u., Tél u., Béke u., 

Tópart u., 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 padkáinak 
rendezése, javítása történik meg. 

 

 

 hosszabb időtartamú:  

(2018.03.01-2018.06.30.) 
 

- a program keretén belül az 
önkormányzat és intézményeinek 

működtetéséhez kapcsolódó 
munkavégzések valósultak meg, 
továbbá a Válykos tavon a 

csónakáztatás folytatódott. A program 
július hónaptól folytatódik. 

 
 

 

Ecsedi János 

alpolgármester 
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Az előző tájékoztatótól 2018. augusztus 31-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 területeken növénykultúrák 
betakarítása, válogatása, tisztítása, 

feldolgozása történik. 
 

 helyi sajátosságokra épülő program: 

(2018.03.01-2019.02.28.) 
 

      üzemcsarnok:  
      betonelemek gyártása, késztermékek tárolása,  
      előkészítése kiszállításhoz, drótfonatgyártás:  

- 150-es drótfonat gyártása:              98 fm  
- 125-ös drótfonat gyártása:                9 fm   

- piros 6 cm-es térkő gyártás:       32,80 m2 

- szürke 6 cm-es térkő gyártás:  148,20 m2 

- szürke 8 cm-es térkő gyártása: 116,62 m2  
 

csipke készítők:   
          - csipketerítő-kép készítés:        6 db     
          - festmény festés: 1 db  /nagyméretű  

            festmény 120x80 cm-es/   2 db 
             /kisebb méretű festmény/ 

 
asztalos munkák:  

- önkormányzati ingatlanoknál karban-

tartási, javítási munkálatok elvégzése 
 

Folyamatosan végezzük az önkormányzati 

ingatlanok és közterületek, közparkok rendbe 

tételét. 

 

varrodai tevékenység: 2018.év 07-08 hónapok 

Folytatjuk a kifejezetten minőségi munkára igényt 
tartó Kisújszállási KUNSZÖV Kft-nek 2018. 

február hónapban megkezdett új modell 
(szabadidő ruha együttes) varrását, 
teljesítményünk folyamatosan javul.  

- Varrodai tevékenységből befolyt összeg:                                               

342.790.- Ft + 300.300.- Ft 

- Lakosság részére készült termékek, ill. 
javítások értéke: 37.100.- Ft +   49.800.- Ft 

- Étterem térelválasztó függöny értéke:                                                    
167.420.- Ft 

- Gyermekvédelmi Szolgálat részére sötétítő 
függöny  

- készítése, melynek értéke:     60.920.- Ft 

 
továbbá: 

- Fő u. 3/A. – az ingatlanon meglévő 

épület Kegytárgybolttá való 
átalakítása, bontási-építési munkálatok 

folyamatban 
- önkormányzati ingatlanok víz-

szennyvíz, elektromos hálózat 
hibáinak kijavításához és 

karbantartásához szükséges segéd- és 
kisegítő munkálatok elvégzése. 

- Hunyadi u. 18. – ingatlanon található 
lakóház felújítása elkezdődött. 

 

 közutas program:  

(2018.03.01-2019.02.28.) 
  

- a program keretén belül belterületi 

földutak karbantartásait végeztük el 
több utca útszakaszain 

- járdák, járdaszakaszok felújítása a 

Tópart utcán, Eötvös utcán 
befejeződött 

- Hunyadi u. járda felújítása az Ősz utca 

– Kurucz utca szakaszon folytatódott. 
- Önkormányzati szilárd burkolatú utak 

állagmegóvása és kátyúzása történt 

meg.   
 

 illegális program:  

(2018.03.14-2019.02.14.) 
 

- a program keretén belül bel és 
külterületi ingatlanokon, 

önkormányzati és állami kezelésű 
közutak környezetében illegális 

hulladéklerakó-helyek felszámolása 
történik folyamatosan. Sajnos igen 
magas az illegálisan lerakott hulladék 

mennyisége. 
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 belvízelvezetés program: 

(2018.03.14-2019.02.14.) 
 

- a program keretén belül az „újtelep” 

településrész kivételével belvízelvezető 
árkok karbantartása, javítása, 

gyommentesítése, átereszek tisztítása 
megtörténik 

- árkok folyásfenekének kialakítása: Fő 
u., Hunyadi u. szakaszain 

- burkolt árkok tisztítása, Fő tér, Fő u., 
Deák F. u., Hunyadi u., Tél u., Béke u., 

Tópart u., Csonka u., folyamatosan 
történik 

 

 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 a főbb 
külterületi mezőgazdasági utak 

padkáinak rendezése, javítása történik 
meg. 
 

 hosszabb időtartamú:  

(2018.07.01-2019.02.28.) 
 

- a program keretén belül az 

önkormányzat és intézményeinek 
működtetéséhez kapcsolódó 
munkavégzések valósulnak meg, 

továbbá a Válykos tavon a 
csónakáztatás folytatódik.  

 
Minden program kiemelten kezeli a parlagfű 
mentesítést. 

 
 

 
Ecsedi János 

alpolgármester 

 

 

 

                        
 

Elektronikai Hulladékhasznosító Kft.  
5300 Karcag, József nádor út 6. Pf.: 95 

Tel.: +36-59/889-109, Fax: +36-59/889-110,  

Cégjegyzékszám: 16-09-014373,  

Adószám: 23978490-2-16                            

 Reg. Number: QMS-586/14 

 

 

 
INGYENES 

Lakossági és Közületi 

Elektronikai Hulladék Gyűjtés 
 

2018. október 01-től  
2018. október 05-ig  

08:00-12:00 – 13:00-16:00  
 

Begyűjtés helye:  
4069 Egyek, Fő tér 23.   

(Védőnői Szolgálat udvara) 

 
A begyűjtés napján mindenki elhozhatja 

működésképtelen, használaton kívüli, 

árammal, vagy akkumulárorral működő 

egész eszközeit, berendezéseit. 

 

Összetört képcsöves berendezés 

átvételéért a leadónak fizetnie kell!  

Leadás díja 50,-Ft+ÁFA/kg  

A fizetés a helyszínen történik! 

 

 
Egyek Nagyközség Önkormányzata  
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Egészségügyi szűrővizsgálat Telekházán 
 

A Hajnalfény Orvoscsoport Egyesület 2018. június 17-én Egyek-Telekházán ingyenes szűrővizsgálatokat 

végzett. Szemész, bőrgyógyász, gyermekgyógyász, gyermekkardiológus szakorvos, ápolónő és orthoptikus 

várta a helyi lakosokat. 

Sokan éltek az ingyenes vizsgálatok 

lehetőségével, főként az idősebbek közül, de 

voltak kisgyermekkel érkezők és fiatalok is.  

Az eredeti tervek szerint a szűrővizsgálatra az 

iskola udvarán felállított sátorban került volna 

sor, azonban technikai akadályok miatt erre 

nem volt lehetőség. Czifra Istvánné helyi lakos 

felajánlotta a saját udvarát a sátor felállításához 

és áramvételi lehetőséget is biztosított, amelyért 

köszönetünket szeretnénk kifejezni. 

Köszönetet szeretnénk mondani Klenczner 

Máriának is, aki kedvesen és segítőkészen támogatta a szűrővizsgálat megszervezését. Az odaérkező 

lakosokat frissítővel és kávéval kínálata, így könnyítve meg számukra a várakozás perceit. 

 

 

A szemészeti vizsgálatra érkezők szemüveget is rendelhettek, amely lehetőséggel többen éltek is, Klenczner 

Mária vállalta a szemüvegek lakosokhoz való eljuttatását is. 

 
Reméljük a jövőben is lesz lehetőségünk hasonló szűrővizsgálatok megtartására! 
 

Miluczky Attila                                                                                                                   Bóta Barbara 

  polgármester                                                                                                                         aljegyző 
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Elkészült a pályázati támogatásból épülő Sportpark Telekházán 
 

 
Önkormányzatunk 2016 augusztusában pályázatot nyújtott be a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark 

program keretében, hogy Telekházán „C” típusú sportpark épülhessen.  

 

A „C” típusú sportpark jellemzői: 

Minimális alapterület: 90 m2. 

Talajburkolat: gumi. 

Minimális telepítésre kerülő eszközszám: 8 db. 

A sportpark által biztosított sportolási lehetőségek: 

húzódzkodás, tolódzkodás, fekvőtámasz, hasizom erősítés, 

hátizom erősítés, lépcsőzés, függeszkedés. 

 

2018. március 10-én érkezett döntés alapján pályázatunk támogatásban részesült. A kivitelezővel 2018. 

június 21-én került megkötésre a vállalkozási szerződés, a kivitelezés költsége 10.217.601.-Ft + ÁFA, 

amelynek teljes költségét fedezi a pályázati támogatás, így településünk részéről önerő biztosítása nem volt 

szükség.  

 

A szeptember 8-án megtartásra kerülő Falunap előtt 1 nappal a kivitelezési munkák befejeződtek, az 

elkészült sportparkot a falu apraja-nagyja birtokba vette és használja nagy lelkesedéssel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bóta Barbara 
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Balatoni nyaralás 
 
Az Egyeki Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
jóvoltából 2018.augusztus 29.-30.-án, 30 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermek és 10 
felnőtt nyaralhatott a Balatonnál. 

A korai indulás és a hosszú út ellenére a 
gyerekek nagyon jól érezték magukat és 
rendkívül fegyelmezetten, együttműködően, 

barátságosan viselkedtek. Sokan közülük, most 
látták először a Balatont. A kezdeti víztől való 

félelem leküzdéséhez csúszdás vízibiciklit 
béreltünk, és addig, amíg nem érezték magukat 
a kisebbek biztonságban minden apróságot 

elkaptunk a vízbecsúszáskor. Sokan úszni sem 
tudtak még, de nagyon tetszett nekik, amikor a 

„vízre fekszek, és csak élvezem a napsütést” 
próbálgattuk. Nagyon hamar megszerették a 
vizet. Kedvünkre volt az időjárás is, verőfényes napsütés 21 fokos vízzel.  A vacsorát a Harap-lak Deli 

Györgyije készítette a gyerekek örömére. Másnap Badacsonyi hajókirándulásra mentünk. Szintén nagy és új 

élmény volt a gyerekeknek. Sétálgattunk a parton, a bazárban, és fagyiztunk is. Szerencsénkre még üzemelt 

a dodzsem. Úgyhogy az egész csapat kimulathatta magát. Majd egy rövid fürdőzés után haza indultunk.  
Összességében a kirándulás jól sikerült, bízunk abban hogy jövőre is lesz rá mód és remélhetőleg több napon 
át fog tartani. 

Az Egyeki Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
tisztelettel köszöni Egyek Nagyközség 

Önkormányzatának támogatását, melyet az 
igénybe vett szolgáltatásokra használt fel. Köszöni 
a szülők és a gyermekeket kísérő felnőttek 

munkáját és támogatását. 
 

 

 

Nagy Sándor 

Dósa József 

szervezők 

 

                 2018.  VI-VIII. SZÁM                                     EGYEKI HÍRMONDÓ                                                                      13. 
 



 
2018. június hónapban házasságot kötött párok 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Bródi Petra és Tóth Csaba         Illés Katalin és Hajdu Krisztián 

 

 

  Nagy Zsuzsanna és Darócz Sándor            Kiss Enikő és Fehér Béla                    Völgyi Viktória és Jónás István 

 

2018. július hónapban házasságot kötött párok 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Pap Orsolya és Nagy Sándor                      Vaskó Annamária és Buliska Mihály         Nagy Zsanett és Szanyi Róbert  
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2018. augusztus hónapban házasságot kötött párok 

 

 
Kanalas Gábor és Sándor Krisztina         Molnár Erika és Bacskai Miklós       Kolompár Dorina és Serbán Mihály 

 

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

TÁJÉKOZTATÁS 
 

A Kormány 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozata 
értelmében a téli rezsicsökkentés végrehajtását 

követően szükségessé váló további intézkedésekről 

 
A kormány előzetes felmérést folytat annak érdekében, 
hogy azok, akik földgáz, vagy távhőszolgáltatást nem 
vesznek igénybe és így nem részesültek a téli 
rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben, 
háztartásonként megkaphassák az egyszeri 
természetbeni támogatást. 
Háztartásonként egy darab igénybejelentés nyújtható 
be az Egyeki Polgármesteri Hivatalnál legkésőbb 2018. 
október 15. napjáig. Kérjük a lakosságot, hogy a 
határidőt betartva nyújtsák be igényléseiket, mert a 
határidő elmulasztása JOGVESZTŐ. Az 
igénybejelentő nyilatkozaton rögzíteni kell az igényelt 
fűtőanyag fajtáját, ez később már nem módosítható. Az 
igénylő személy csak akkor jogosult a támogatásra, ha 
az adott háztartás a bejelentett lakhelye, vagy a 
bejelentett tartózkodási helye! 
Háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett 
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező 
személyek közössége. Nem felel meg a feltételeknek az 
a háztartás, amely a téli rezsicsökkentés korábbi 
intézkedéseiben már részesült, azaz az egyetemes 
szolgáltatást igénybe vevő lakossági földgázfogyasztók 
részére biztosított támogatást megkapta. 

A kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező 

háztartások nem jogosultak az igénybejelentésre. 
 

 
 

Az igénybejelentést személyesen ügyfélfogadási 
időben, az Egyeki Polgármesteri Hivatal (földszint) 

7. számú irodájába, 2018. október 04. napjáig lehet 

megtenni!  
A polgármesteri hivatal ügyintézői a rendelkezésére 
álló adatok alapján ellenőrzik, hogy az adott 
háztartásra vonatkozóan már nyújtottak-e be 
igénybejelentést. Az ugyanazon háztartásra benyújtani 
kívánt további igénybejelentést az polgármesteri 
hivatal nem fogadja be. 
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy 
mindenki büntetőjogi felelőssége tudatában adja le 
nyilatkozatát, tekintettel arra, hogy a 1364/2018. (VII. 
27.) Korm. határozat alapján a BM Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság adminisztratív 
vizsgálatot folytat le az igénybejelentésekkel 
kapcsolatban. Amennyiben a vizsgálat eredményeként 
valószínűsíthető, hogy az igénybejelentő már korábban 
részesült a 12.000,- Ft összegű juttatásban a 
gázszolgáltató által, rosszhiszeműen járt el, az 
önkormányzat szabálysértési, vagy – minősítő 
körülmény fennállása esetén – büntetőeljárást 
kezdeményez. 
2018. október 15-ig az önkormányzatnak csak az 

igénybejelentés összesítésére van lehetősége, az 

igényelt támogatás kiosztásáról, átvételi helyéről 

majd egy későbbi időpontban adunk tájékoztatást a 

Kormány további – később meghozandó – döntései 

értelmében. 
Együttműködésüket köszönjük! 

 
  

Polgármesteri Hivatal 

                 2018.  VI-VIII. SZÁM                                         EGYEKI HÍRMONDÓ                                                                    15.         
 



 
 

40 éves osztálytalálkozó 
 
Az Egyeki Általános Iskola 1978-ban végzett 8.b 

osztálya szeptember 1-jén osztálytalálkozón vett 
részt az iskola épületében.  A 17 élő diákból 15 

tudott eljönni a rendezvényre az ország különböző 
részéből. Vendégekkel együtt huszonketten  
gyűltünk össze. Külön öröm, hogy 

osztályfőnökünket, Bíró Mihályné tanárnőt is 
körünkben köszönthettük, aki még mindig 

fiatalos, jó egészségnek örvend. Sokan  40 év 
elteltével látták egymást újra. Furcsa volt 
szembesülni az idő múlásának nyomaival, de 

amikor előjöttek a régi, közös emlékek, 
csínytevések, mindenki szeméből a 40 évvel 

ezelőtti őszinte, huncut mosoly sugárzott, egy kis 
időre  önfeledt  gyermekek lehettünk újra. Régi 

vágyunk teljesülhetett. Beülhettünk újra az 

iskolapadunkba hőn áhított osztálytársunk, 
padtársunk mellé. Csak a  favonalzót hiányolták a 

fiúk, amivel ők még kaptak egy kis simogatást. 
Egykori tanáraink alakját felidézve, vidáman 
anekdotázva örömmel nyugtáztuk 

osztályfőnökünkkel együtt, hogy a régi, 
hagyományos nevelési módszerek mellett is 

EMBER lett belőlünk. A rendezvény sikerén 
felbuzdulva elhatároztuk, hogy a következő 
találkozással nem várunk ilyen sokáig. A 

beszélgetést megvendégelés követte, melynek 
költségeit nagylelkű osztálytársunk, Dudits Pál 

vállalta magára. Ezúton is hálásan köszönjük neki! 

       Tardiné Virág Éva 

            szervező 

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

         Szeretettel meghívjuk a 

MESÉK BIRODALMA című 

kiállításra 

 Egyeken az Alkotóházba. 

                  Urbán István és Urbánné Lantos Éva  
                                   bábművészek életmű kiállítása 
                               Saját készítésű bábjaik birodalmába 

                                               hívnak minket. 

 
                          A kiállítás megtekinthető:  
                    Egyek Alkotóház, 4069 Fő tér 22. 
                      2018. szeptember 14. – október 15. 
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A vidám diákévek legfontosabb eseménye az osztálykirándulás 

 
2018. június 18-án a Szent János 

Katolikus Általános Iskola 4./A osztályos 
tanulói és tanítói kétnapos 
osztálykirándulásra indultak Sarudra. A 

Tisza- tó egyik leghangulatosabb 
településének tartják a falut, melynek a 

hangulata, lelke és nyugalma járja át az 
idelátogatókat.  Ezt szem előtt tartva a 
kirándulás megszervezésekor fő célunk 

volt, hogy a gyerekek a hosszú, nehéz és 
erőt próbáló tanév fáradalmait, egy 
barátságos, szép, nyugodt, 

természetközeli környezetben, pihenésre 
és felszabadult közös játékra lehetőséget 

adó helyszínen pihenhessék ki, így esett a 
választásunk a Tisza- tó Élmény- és 
Szabadidőpark helyszínére, Sarudra.  

Hétfőn, nagy izgalommal gyülekeztünk az iskola előtt, 
ahol már nem vártunk sokáig, a gyors bepakolást az 

autókba, az indulás követte. Megérkezésünk első programját a szállás elfoglalása képezte, amely egy 
kétszintes vendégház volt, zárt parkosított kerttel.  

A kvártély birtokbavétele után elégedetten vettük 
nyakunkba a falut, elindultunk a sarudi tájházba, ahol 
megtekinthettük a népi építészet szempontjából értékes 

házban a berendezett lakásbelsőt, a település és tájegység 
hagyományos tárgyi kultúráját.  

Az emlékmúzeummal szemben a Szentháromság tiszteletére 
felszentelt római katolikus templomot járhattuk körbe. 
 Ebédünket a közösségi- ház udvarán fogyasztottuk el, majd 

visszasétáltunk a szállásra, ahol igénybevettük a szállás adta 
játék lehetőségeket. Az udvaron mini golfpálya, röplabda és 

focipálya, hinta, homokozó, játék pavilon melyben; csocsó, 
biliárd, pingpong és tájfun asztal elégítette ki 
játékéhségünket.
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A délután folyamán a szállás mögött több 

négyzetméteren elhúzódó minizoo 
állatsimogató és etető programján vettünk 
részt. Testközeli élménnyel gazdagított 

minket a színes állatvilág. Az 
állatsimogató után az osztályhoz 

közelálló íjászkodásban mutattuk meg 
ügyességünket. A vidám napunkat egy 
finom vacsora követte, ahol a beszélgetés 

tárgyát a bátorságpróba előtti izgalom 
adta. Sötétedés után a gyerekek számot 
adhattak bátorságukról, ki egyedül, ki 

pedig párban indult neki a félelmetes 
sötétségnek.  

Kevés pihenéssel, annál nagyobb 
energiával ébredtünk a másnapra. Finom reggeli 
elfogyasztása után lovas kocsival indultunk a strandra. A 

nagy melegben kellemesen hűsítette testünket a víz. 
Vidáman pancsoltunk és ugráltunk, délben éhségünket egy 

lángossal csillapítottuk. Az idő észrevétlenül rohant, 
délután a lovas kocsi visszavitt minket a szállásra, ahol a 
becsomagolás után elbúcsúztunk szállásadónktól és a 

háztól. Nem szomorkodtunk, mert egy finom fagylaltozás 
várt ránk Poroszlón.  

 
 
Hazaérkezésünkkor a szülők nagy örömmel és 

kíváncsisággal fogadták gyermekeiket.  
Mindenki nevében mondhatjuk, hogy nagyon jól éreztük 

magunkat, élményekkel és sok nevetéssel gazdagon tértünk 
haza. Nagyon szépen köszönjük, hogy lehetőséget kaptunk 
a kirándulásra, köszönjük a szülőknek a támogatást, fuvarozást, és mindenkinek, aki valamilyen formában 

hozzájárult ahhoz, hogy mi remekül érezzük magunkat. Köszönjük.     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Balázs Erika   

Richter- Szakács Györgyi  

         tanító nénik 
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Fonyódligeti tábor 2018 
 

A 2017/2018-as tanév munkájának is meglett a 
gyümölcse. Egy felejthetetlen jutalom-kiránduláson vehettek 
részt a Szent János Katolikus Általános Iskola 
legkiemelkedőbb tanulmányi eredményt elért felső tagozatos 
tanulói. A tábor megvalósítását Egyek Nagyközség 
Önkormányzata egy jelentős összeggel támogatta, amit 
ezúton is szeretnénk megköszönni. 

2018. augusztus 7-én indultunk autóbusszal a 
Balatonhoz 25 gyermekkel, akiket 4 pedagógus kísért. Az 
első megálló Balatonfűzfő volt, ahol a gyerekek 
Magyarország leghosszabb két bobpályáján csúszhattak le 
csodás természeti környezetben. A szórakozás és a sebesség 

mellett a balatoni panoráma is hatalmas 
élményt nyújtott. A nap következő állomása a 
Balaton jelképe, a Balaton-felvidék 
legismertebb műemléke, a Tihanyi-félsziget 
egyik magaslatán épült Bencés Apátság volt. 
A késő délutáni órákban érkeztünk meg 
hosszú, de tartalmas út után a fonyódligeti 
táborba. Másnap a kehidakustányi 
élményfürdőbe látogattunk el, ahol 13 
medencében vízi élményelemek, csúszdák, 
sodrófolyosók vártak bennünket. Este 
Balatonlellén, Közép-Kelet Európa 

legnagyobb utazócirkusza, a világhírű Magyar Nemzeti Cirkusz társulata szórakoztatott minket. Csütörtökön, 
különleges helyszínen bulizhattunk, táncolhattunk a 
Balaton közepén. A Fonyódról induló Bulihajón igazi 
discoba csöppentünk fényekkel, DJ-vel, retro zenével és 
mai slágerekkel. Pénteken Balatonlellén, a Balaton-part 
legnagyobb vidámparkja várt ránk különböző játékaival, 
vidám zenével, esti hangulatos fényével. Sajnos 
elérkezett kirándulásunk utolsó napja is, ami szintén 
tartogatott meglepetést. A reggeli órákban a tábortól 
elbúcsúzva Budapestre, a Cyberjump trambulin parkba 
és laserparkba, Magyarország első és eddig legnagyobb, 
egész évben üzemelő trambulin parkjába vettük az 
irányt. Természetesen jókat, finomakat ettünk és egész 
héten úszkálhattunk a kellemesen meleg Balaton 
vizében. Felejthetetlen élményekkel a kora esti órákban érkeztünk haza.  

Köszönet a kísérő pedagógusoknak Bakainé Ruzsányi Adriennek, Kissné Silye Tímeának, Tóth Katalinnak a sok 
segítségért és hogy megmutatták, hogy kevés alvás mellett is mindig tettre készek. Külön köszönet illeti Balla Jánosnét, 
aki a programok szervezésében vett részt és a kirándulás előkészítését igyekezett előrelendíteni, de sajnos az indulást 
megelőző napokban balesetet szenvedett, így nem tudott minket elkísérni.  
Ezúton is kívánunk Neki mielőbbi felépülést és jó egészséget.  Vitéz Zsolt 

szervező pedagógus 
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FEHÉR VACSORA EGYEKEN 

 

2018.07.28. dupla ünnep volt a naptárban. 

Egyrészt egy fiatal pár házasságkötése, majd 

lakodalma zajlott, amelyre én is hivatalos voltam, 

másrészt pedig először került megrendezésre a 

Fehér Vacsora elnevezésű program.  

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt pályázati 

kiírására folytattuk Tard-Egyek-Kispereg, „aki a 

múltját nem ismeri, annak jövője sincs” című 

kutatást, s ez évben is sikerült 450.000 F-ot 

nyernünk rá. Mivel 2018-ban a helyi plébános, 

Papp László atya gazdag programkínálatot állított 

fel a plébániánk 250., templomunk 200. 

évfordulójára, egyet gondolva, beépítettem a 

pályázatba ezt a különleges és ritka eseményt. 

Elképzeltem magam előtt a fehér dekorációkat, s 

tudtam, hogy egy kötetlen, politikai és vallási 

hovatartozás nélküli beszélgetés összébb hozhat 

majd embereket. 

A szervezés reményen felül sikerült. A templom 

bejárata előtti tér teli volt, minden asztal megtelt 

kedves társaságokkal, s finomságokkal.  

A Szent Ferenc Karitász vezetője, Pappné Fekete 

Mónika, és a Tárkányi Béla Könyvtár és 

Művelődési Ház részéről, Gábor Istvánné, 

Kovácsné Mucza Judit és Feketéné Zsiga 

Veronika és jómagam segítettük nagyban az est 

szervezését és annak lebonyolítását. A fotók 

készítéséről Papp Ágoston gondoskodott.  

A székekről felszálló fehér léggömbök, az 

asztalokról ékeskedő fehér virágok, a gyermekek 

jókedve, a tiszta, jó idő, s egy csodás 

menyasszony és vőlegény jelenléte éreztette a 

program különlegességét. 

Bíztam benne, hogy egy kis időre meg tudok 

jelenni, s tudom segíteni a vacsora lebonyolítását, 

hisz egy művelődésszervező kisbabáját várva, egy 

ilyen különleges alkalomkor biztos, hogy nem tud 

otthon maradni. 

Meg kell ragadnunk a részvételt a községünkben 

szervezett eseményeken, találkoznunk, 

beszélgetnünk kell egymással, hisz itt lakunk, s 

életet kell lehelnünk a településbe.  

Bízom benne, hogy minden évben ismétlődni fog 

ez a kezdeményezés, s a létszám is csak 

gyarapszik majd. 

A résztvevők jó hangulatról számoltak be, a 

legfiatalabb 2 hónapos gyermektől a 80. életévét 

elhagyó idősig, mindenki csak a pozitívumot tudta 

elmondani erről az estéről. 

Köszönjük Hajdu-Murvai Veronika finom 

süteményeit és grillázstortáját, a helyi étterem 

segítségét, a Szent János Katolikus Általános 

Iskola vezetőinek munkáját, a sok-sok hozott 

„batyut”, mellyel egymást megkínálhattuk. 

Tard-Egyek-Kispereg települések közös szálait, 

történelmét, kulturáját továbbra is folytatni 

kívánjuk, bízom benne, hogy több, sikeres 

pályázat is segítheti ezt. 

 

„A normális emberi viselkedés nem azon múlik, 

ki milyen istenben hisz, milyen a világnézete. 

Valószínűleg az embert kell újraépíteni 

magunkban, hogy a másikban is meglássuk az 

embert.”       

     Alföldi Róbert 

 

Szalai Erika 

önkormányzati képviselő 
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ÚJ ESZKÖZÖKKEL BŐVÜLT AZ EGYEKI MENTŐÁLLOMÁS 
 

Egyek nagyközség önkormányzata, illetve 

magánadományozók, és az Országos 

Mentőszolgálat Alapítványa jóvoltából 

egy új vákuummatraccal, egy új vákuumsín 

készlettel, és egy új alumínium sínkészlettel 

gazdagodott az Egyeki mentőállomás. 

Az új vákuummatrac és az alumínium sínkészlet a 

31-es esetkocsin, a vákuumsín készlet a 32-es 

mentőgépkocsin lett rendszeresítve. 

Az új eszközök már a mentőautókon vannak. 

Ezekkel az eszközökkel biztosítani tudjuk a 

végtagtörött betegeink biztonságosabb ellátását, és 

szállítását, mozgatását. 

 

Az eszközök beszerzéséhez az Egyeki 

Önkormányzat 100.000 Ft-al járult hozzá. A 

fennmaradó összeget magánadományokból, és az 

Országos Mentőszolgálat Alapítványa pótolta ki 

részünkre. 

 

Az eszközök összértéke meghaladja a bruttó 

300.000 Ft-ot. 

 

Köszönjük a támogatást Egyek Nagyközség 

Önkormányzatának, Dr. Miluczky Attila 

Polgármester úrnak, Ecsedi János Alpolgármester 

úrnak,  

az egész képviselő testületnek. A 

magánadományozóknak, az Egyek Fejlesztéséért 

Közalapítványnak, és az Országos Mentőszolgálat 

Alapítványának. 

Külön köszönetet mondok Szekeres Ákos úrnak a 

soron kívüli ügyintézésért és a segítségért. 

 
     Kiss Imre 

Állomásvezető 
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TŰZOLTÓSÁG HÍREI 

 
A múlthónap végén megrendezésre került a III. 

Tűzoltótábor. 32 gyermek töltött el egy izgalmas 
hetet a tűzoltóság mindennapjait megismerve. 

Kisebbek és nagyobbak egyaránt jól szórakoztak. 
Lehetőség nyílt a mentőállomás meglátogatására is, a 
pénteki napon pedig a rendőrséggel összefogva egy 

KRESZ ügyességi versenyre került sor. 
Természetesen az egyhetes tábor záróeseménye a már 

hagyománnyá vált habparty volt. 
A Tűzoltótábor sikeréhez nagyon sok ember 
hozzájárult, melyet ezúton is szeretnénk 

megköszönni. Elsősorban Egyek Nagyközség 
Önkormányzata vezetőségének és dolgozóinak, akik 

türelemmel elviselték egész héten a nem szokványos 
nyüzsgést az udvaron. A Szöghatár Nonprofit Kft. és 

a konyha dolgozóinak a finom és bőséges 

ebédért. A polgárőrség dolgozóinak. 
Katona Tímeának az „egészséges 

életmód” napért. Az Egyeki Mentőállomás 
dolgozóinak, elsősorban Kiss Imrének, 
hogy lehetőséget biztosítottak a 

mentőállomás látogatására. Kelemen Éva 
százados asszonynak és Könnyű Péternek 

a péntek délelőtt tartott KRESZ ügyességi 
versenyért és kerékpártúráért.  Zsólyominé 
Marikának a szervezésért, hogy a 

rendőrséggel egy közös napot összehozott. 
Kirilla Pál igazgató Úrnak, hogy birtokba 

vehettük az iskola udvarát. Ecsedi János alpolgármester Úrnak és az Egyeki SBSE dolgozóinak a zárónap 
lebonyolításáért. Valamennyi segítőnek, vigyázónak, tűzoltónak és a szülőknek. Bízunk benne, hogy a 
táboroztatás jövőre is folytatódik. 

 Még több fotó megtalálható az Önkormányzati Tűzoltóság Egyek facebook oldalán. 

 

 Hajdu István 

mb.parancsnok 
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A NYUGALOM ÉRDEKÉBEN 

 

A Balmazújvárosi Rendőrkapitányság kéri a 

lakosságot az alábbiak betartására. 

 

Elterjedt egy tévhit, miszerint csak este, 22:00 

után számít csendháborításnak a zaj. Ez tévedés. 

Jogilag bármilyen zaj, ami megzavarja a közvetlen 

környéken élők nyugalmát az csendháborításnak 

minősül, akár napközben is. 

 

Előzetes megértést kérni mindig jobb, mint 

bocsánatot. 

 

A Balmazújvárosi Rendőrkapitányság tájékoztatja 

a lakosságot, hogy aki lakott területen, az ott levő 

épületben, vagy az ahhoz tartozó telken, 

tömegközlekedési eszközön, továbbá természeti és 

védett természeti területen indokolatlanul zajt 

okoz, amely alkalmas arra, hogy mások 

nyugalmát, illetve a természeti vagy a védett 

természeti értéket zavarja, csendháborítás 

szabálysértést követ el. 

 

A csendháborító a személyek és a természet 

nyugalmát, a közterületek rendjét zavarja meg. A 

jogalkotó szerint ahhoz, hogy a csendháborítást 

elkövessék két feltétel együttes fennállása 

szükséges:  

1. Mások nyugalmát panaszra okot adó módon 

megzavarja a zajkeltés, amely érzékszervileg bárki 

számára hangos;  

2. A zajkeltés indokolatlan legyen. 

 

Az indokolatlanság meghatározása a 

jogalkalmazók feladata. Az elbírálás tehát 

szubjektív, minden esetben vizsgálni kell a 

helyszínt, az időpontot, a zaj természetét és az eset 

körülményeit. 

A jogalkotó szerint az indokolt zaj nem képezi a 

csendháborítás szabálysértésének tárgyát még 

akkor sem, ha a zajkibocsátás meghaladja a 

környezet tűrőképességét.  

 

Amennyiben a rendőr csendháborítás 

szabálysértést észlel, intézkedik.  A rendőr a 

szabálysértővel szemben - jogszabály által 

meghatározott esetekben - figyelmeztetést 

alkalmaz, helyszíni bírságot szabhat ki vagy 

feljelentést tehet.  

 

A kellemetlenségek megelőzése érdekében, 

tanácsoljuk, hogy a tervezett, zavaró zajkeltést 

lehetőleg előre beszéljék meg lakóközösségükkel. 

Ezzel, az előzetes megértés kérésével elkerülhetik 

a nézeteltéréseket és a későbbi bocsánatkérést. 

 

A Balmazújvárosi Rendőrkapitányság kéri a 

szórakozni vágyó lakosságot, fiatalokat, hogy a 

nyári melegben nyitott ablaknál pihenni vágyókra 

is legyenek tekintettel. 

 

                   Balmazújvárosi  

             Rendőrkapitányság  
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ÚJ KÖNYVEK A KÖNYVTÁRBAN 
 

Alona Frankel : Bilikönyv – Fiú 

 Szeretettel ajánlom ezt a 
kis könyvet minden 
szülőnek, aki éppen 

mostanában tapasztalja, 
hogy gyermeke 

szobatisztaságra nevelése 
milyen kényes és sok-sok 
figyelmet igénylő feladat, 

és ugyanolyan szeretettel ajánlom azoknak a 
gyerekeknek is, akik éppen mostanában nem értik: 

mit akarnak tőlük a felnőttek -miért nem jó nekik 
minden éppen úgy, ahogy eddig, a maga 
természetes egyszerűségében, gond nélkül 

működött? 
 

Geronimo Stilton : Szuperegerek bevetésen 

 A szuperegerek nem 
ismernek lehetetlent! A 

szívükben (szinte 
egyáltalán) nincs helye a 

félelemnek. 

Szuperképességeikre 
(többé-kevésbé) mindig 

számíthatnak. A humoruk 
ellenállhatatlan 

(komolyan!). Vagy ne 

legyen a nevem 
Szupergero!  

Amióta az álnok Belzebub Bon Bon újra 
felbukkant a városban, a szuperegerekre vár a 
feladat, hogy megvédelmezzék Cin Cityt a 

Csatornatöltelékek Bandájának támadásaitól. 
Vajon a szanaszét röpködő fagyasztó lövedékek és 

a páncélos bolhák rohama ellenére sikerül a 
szuperhősöknek teljesíteni a küldetésüket? 

 

Geronimo Stilton: A kincses sziget  

R. L. Stevenson regénye 
alapján Minden egy öreg  

matrózládával és a kincses 
sziget térképével 

kezdődött… Történetünk 
ifjú hőse, Jim úgy dönt, 
hogy szerencsét próbál a 

Hispaniola nevű hajón, és 
útra kel a titokzatos sziget 

felderítésére… A 
klasszikus regényt most 
Geronimo Stilton színes illusztrációkban gazdag, 

szabadon átírt változatában… 

Rosie Banks: Állatbarát-díj  
Jázmin, Fanni és Nelli alig 
várják, hogy  találkozzanak 
Pinkivel, a Tollas Tanya 

gazdájával és a gondjaira 
bízott varázslatos állatokkal. 

De jaj! Keserű királynő 
átkának hatására Fanni 
elvesztette azt a képességét, 

aminek köszönhetően az 
állatok pillanatok alatt 

elfogadták és megszerették őt. Mindennek a 
tetejébe a gonosz királynő Pinkit is elvarázsolja, 
és a lányoknak rá kell jönniük, mivé változott, 

hogy átadhassák neki az Állatbarát-díjat, mielőtt 
még túl késő lenne. 
 

Marék Veronika: A bohóc és 

a kismajom  

 Marék Veronikát és hőseit, 
Boribont, Kippkoppot, a 
Kockásfülű nyulat mindenki 

ismeri és szereti. De ismerjük-
e Harcsabajusz kapitányt, 

Cuppogót, a kis sünit, vagy 
Rombolli cirkuszából a 

kismajmot? Őket talán már kevésbé… Hiszen 

Marék Veronika amellett, hogy írta és rajzolta 
Boribont, Kippkoppot és a többi jól ismert figurát, 

számtalan rövidebb-hosszabb mesét, verset és 
mini színdarabot írt, amelyek különböző 
gyerekújságokban jelentek meg az elmúlt 50 

évben.  
Összeültünk Veronikával, és belemerültünk a régi 

gyerekújságok világába. Annyi – és annyiféle – 
mese került elő, hogy rögtön bizonyossá vált: ez 
nem egy kötetnyi mese, hanem legalább öt!  

Így született meg A bohóc és a kismajom, a Marék 
Veronika mesél-sorozat első kötete, amelybe 

óvodásoknak szóló, állatos történeteket 
válogattunk – egy marékkal.  
A meséket ezúttal Pásztohy Panka kedves és 

szerethető rajzai kísérik. 
 

Victoria Vázquez: Salamon 

király kincse 
A bátor és kalandvágyó Alexa 

és legjobb barátja, a  
könyvmoly Csiang remekül 

kiegészítik egymást. Amikor
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 egy osztálykiránduláson Alexa kalandot szimatol, 
Csiang boldogan csatlakozik hozzá. Ám az 

egyszerű kincskeresésének induló játék váratlan 
fordulatot vesz, és a két gyerek nagyon távol kerül 
az otthonától mind térben… mind időben.  

Egy titokzatos társaság siet a segítségükre, közös 
kalandjaikról szól ez a lebilincselően izgalmas 

sorozat. 
 
Király Anikó: Strand, papucs, szerelem  

 Bogi igazi csapásként éli 
meg, amikor az egész nyarat 
édesapja lepukkant, 

balatonfüredi kempingjében 
kell eltöltenie. Ezért az eddigi 

nyarakból leszűrt tanulságok 
alapján összeír egy listát 
azokról a dolgokról, amiket 

mindenképpen el akar kerülni. 
Míg eleinte a legnagyobb 

problémája, hogy duci testét 
nem akarja bikiniben közszemlére tenni, később 
kiderül, hogy vannak az előnytelen fürdőruhánál 

és a lángostilalomnál komolyabb problémák is. És 
kezdetét veszi a nagy „Mentsük meg a 

kempinget!”-hadművelet…  
Bogi izgalmas és röhejes kalandokba keveredik, 
és talán, de tényleg csak talán, békét köt 

ősellenségével, a bikinivel is. 
 

Anette Moser: Kiscsikók  

A sorozatban izgalmas 
történetek elevenednek  

meg azoknak, akik már 
barátkoznak az önálló 
olvasással. A főhősök 

nagyobb betűvel írt, színes 
mondatait a gyerekek, a 

hosszabb részeket a szülők, 
nagyobb testvérek 
olvashatják. Igazi közös, családi szórakozás!  

Mona nagyon izgatott, kedvenc lovának, Leilának 
hamarosan kiscsikója születik! Egy váratlan 

baleset miatt a kislány sajnos nem lehet ott a nagy 
pillanatnál, de végül ő adhat nevet a néhány napos 
kiscsikónak. A második történet főszereplője 

Jozsó, a játékos csikó, aki nagyon szeretne egy 
játszótársat, ezért egy óvatlan pillanatban kiszökik 

a nyitva hagyott kapun… Merlin, a harmadik 
mese hőse életében először találkozhat apjával, 
Ezüstcsóvával, a gyöngyszínű ménnel, aki elvezeti 

őt a tündérkirály birodalmába. De hova kóborolt a 
hercegkisasszony? Merlin talán segíthet 

megtalálni. 

 

Jim Robbins: Azok a csodálatos madarak 

 A szárazföldi gerincesek 

közül egyetlen állat sem él a 
Földön olyan szabadon, 
olyan változatosságban és 

akkora számban, mint a 
madarak. Már ez is elegendő 

ok arra, hogy különleges 
kapcsolatunk legyen velük. 
Elbűvölnek bennünket az 

énekükkel, a szárnyalásukkal, 
és már puszta látványuk is örömet okoz.  
A madarak számos vállalkozásunkban segítettek 

bennünket a történelem folyamán. Megtanítottak 
repülni, a mai napig élelmet és ruházatot 

biztosítanak nekünk, és még mindig rengeteg 
mindent tudhatunk meg tőlük a természetről és az 
emberi létről.  

Ez a könyv a madarakról szól, ezekről a 
csodálatos teremtményekről, amelyek 

felbecsülhetetlen értéket képviselnek az emberiség 
számára: ökológiai és spirituális szempontból 
egyaránt.  

A szerző ebben a könyvben nemcsak rengeteg 
érdekességet ír a madarakról, de szeretné másképp 

láttatni ezeket a szárnyas lényeket, és ráébreszteni 
a laikusokat varázslatosságukra. Jim Robbins 
abban bízik, hogy a könyv elolvasása után 

csodálata ragályos lesz. 
 

Dennis Lehane: Az éjszaka törvénye 

Joe Coughlin, Boston 
rendőrkapitányának  

legkisebb fia tolvajként 
bontogatja szárnyait. Egy 
balul elsült kaszinórablás 

közben megismerkedik Emma 
Goulddal, találkozásuk pedig 

örökre megváltoztatja az 
életét. Hamarosan a saját 
bőrén kénytelen megtapasztalni, mit is jelent 

valójában az éjszaka törvénye, és milyen árat kell 
fizetnie azért, ha életben akar maradni az 

alvilágban. Joe-nak vág az esze, ami bűnözői 
körökben ritka adottság, ezért szédületes 
gyorsasággal kapaszkodik egyre magasabbra a 

szervezett bűnözés ranglétráján, ám a sorsát így 
sem kerülheti el. 

Dennis Lehane regénye egyszerre kalandos és lírai 
utazás a húszas-harmincas évek Amerikájába, egy 
mára legendássá vált, letűnt korszak mélyére, 

amelyben virágzott a szeszcsempészet, a 
bűnözőket hősként tisztelték, és a gyarlóság az 

ország nemzeti erényének számított. A könyvből 
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Ben Affleck rendezett nagy sikerű filmet 2017-
ben, aminek ráadásul ő a főszereplője is Siena 

Miller, Zoe Saldana, Scott Eastwood, Brendan 
Gleeson és Chris Cooper mellett. 
 

John Grisham: Csapdában 

 Kyle McAvoy, a Yale Egyetem 

jogi karának végzős hallgatója 
ígéretes jövő előtt álló 
fiatalember. Kiváló tanulmányi 

eredményeinek köszönhetően 
jobbnál jobb állásajánlatok 
közül válogathatna, ha hosszú 

ideje rejtegetett, sötét titka nem 
kerülne rossz kezekbe. A megzsarolt fiú arra 

kényszerül, hogy olyan munkát vállaljon el, 
amilyet sosem szeretett volna. A világ legnagyobb 
ügyvédi irodájánál kezd dolgozni mesés fizetésért, 

de nem csak az irtózatos mennyiségű feladattal 
kell megbirkóznia, ahogy minden újoncnak, 

hanem életveszélyes konspirációban vesz részt, 
lop, csal és hazudik. Ha lelepleződik, nem csak az 
ügyvédi engedélyét veszíti el, de börtönbe 

kerülhet, akár meg is ölhetik. 
 

Bíró Szabolcs: Szent György 

testvérei 
1326. Anjou Károly úgy érzi, a 

három évvel  korábbi 
tengermelléki hadjárattal 
lezártnak tekintheti a belháborúk 

korszakát, és fényes visegrádi 
udvarából nekifoghat egy erős 

birodalom felépítéséhez. 
Felesége már a második egészséges fiúgyermekkel 
ajándékozza meg, piacain végre értékálló, erős 

pénz cserél gazdát, Erdélyben és a Felvidéken 
egymás után tárják fel a zsíros ezüstbányákat, ő 

pedig a keresztény királyok közül elsőként saját, 
világi lovagrendet hoz létre, amely Szent György 
nevét viseli.  

Ám ahogy negyedszázados uralkodása során újból 
és újból mindig, úgy ezúttal is felüti fejét a baj: 

Dalmáciában belháború tör ki, a Kőszegiek és a 
Babonicsok saját szakállukra nyugat felé 
settenkednek, Havasalföldön pedig Basarab vajda 

kezd sötét ténykedésbe, miután függetleníti magát 
a magyar királytól.  

Visegrádon eközben egyre erősebbé és 
befolyásosabbá válik a Bátor Attila örökségét őrző 
Lackfi István, de ott van az udvarban az az ember 

is, akit túlontúl nyomasztanak a múlt árnyai, és aki 
maga sem tudja, bírhat-e szabadulni régi esküje 

terhétől: Zách Felicián. 

 

Bíró Szabolcs nagyszabású történelmi 
regénysorozatának negyedik része egyben egy új 

trilógia első kötete is, benne régi és új 
szereplőkkel, fénnyel és árnyékkal, sárral és 
ezüsttel, nyílt háborúval és udvari intrikákkal. Az 

aranyliliom szebben virágzik, mint eddig valaha, 
árnyékában pedig lassan felnő egy új nemzedék, 

hogy megvesse lábát ebben az erőre épülő, szép új 
világban. 
 

Kasie West: A távolság relatív 

 A tizenhét éves Caymen 
Meyers úgy tanulmányozza a 

gazdag embereket, akár egy 
tudományos kísérletben, és sok 
évi megfigyelés után biztos 

benne, hogy csak egy dologra 
jók: pénzt költeni olyan 

felesleges holmikra, mint az 
anyukája boltjában árult 

porcelánbabák.  

Így amikor Xander Spence besétál a boltba, hogy 
a nagymamájának vegyen egy babát, elég egy 

pillantás, hogy Caymen megállapítsa, a fiú 
eszméletlenül gazdag. Bár a fiú vonzó, és ő az 
első, aki tényleg felkelti a lány figyelmét, Caymen 

elég okos ahhoz, hogy tudja, nincs esélye a fiúnál. 
Hiszen ha mást nem is tanult az anyukája 

intelmeiből, azt igen, hogy a gazdag emberek 
figyelmét nehéz felkelteni. Ám Xander ezentúl 
gyakran megjelenik az üzletben, dacára a lány 

erőfeszítéseinek, hogy elriassza. Caymen pedig, 
legnagyobb rémületére, élvezni kezdi a fiú 

táraságát.  
Tudja, hogy az anyukája nem jöhet rá a dologra – 
nem fogadná el. Jobban szeretné, ha Caymen a 

helyi, csóró rockerfiúval lógna. Amikor Xander 
odafigyelése és kedvessége már éppen meggyőzné 

a lányt, hogy a gazdagság nem jellemhiba, 
ráébred, hogy a pénz sokkal nagyobb szerepet 
játszik a kapcsolatukban, mint gondolta volna. És 

hogy Xander nem az egyetlen, akiért aggódnia 
kell. 
 

Jeff Abbott: Bűnös vagy! 

Kiderülhet, hogy akit hitünk 

szerint mindenki  másnál 
jobban ismerünk – arról 
valójában semmit se tudunk. A 

tizenhét éves gimnazista lány, 
Jane Norton szakadékba hajt egy 

elhagyatott útról. Barátja és 
osztálytársa, David meghal, Jane 
agyából pedig törlődnek a 
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 végzetes nap eseményei. Fogalma sincs, mit 
keresett azon az úton, és miért volt vele David, 

pedig a tragédia helyszínén megtalált 
búcsúlevélben azt írja, bárcsak mindketten 
halottak lennének. A lány élete egy szempillantás 

alatt hull darabjaira, addig békés, idilli 
kisvárosának lakói acsarkodó gyűlölettel 

fordulnak ellene, őt teszik felelőssé David 
haláláért.  
A baleset második évfordulóján Jane 

hátborzongató üzenetet kap bizonyos Liv 
Dangertől: „Tudom, mi történt aznap este.” 
"Mindenki megfizet" – hangzik a fenyegetés, és 

ugyanezeket a szavakat festik fel David sírjára is. 
A bosszú lesújt két, a balesethez köthető 

személyre, és már biztos, hogy aki az üzenetet 
küldte, nem tréfál. Jane kezébe veszi a sorsát, 
megpróbál fényt deríteni Danger kilétére, és a 

rejtélyek nyomába ered. Lassan rá kell ébrednie, 
hogy a hozzá legközelebb állók is súlyos titkokat 

rejtegetnek előle, körülötte senki és semmi nem 
az, aminek látszik…  
Abbott új regénye mesterien megírt lélektani 

thriller, csupa feszültség, meghökkentő fordulat, 
sötét rejtély. Ez a baljós, kiszámíthatatlan 

cselekményű és fanyar humorú regény 
lélegzetvételnyi pihenőt sem engedélyez 
olvasójának. 

 
Cliff Graham: A harc napja 

 Egy meggyötört férfi 
ereszkedik lefelé egy hófödte 
hegyi ösvényen, a testét 

sebek borítják – 
oroszlánokkal küzdött. A 

kivételes képességekkel 
rendelkező harcos, Benájá 
most visszafelé tart a hegy 

lábánál lévő faluba, hogy 
végre megpihenjen. Ám 

ekkor váratlanul egy csapat ellenséges katonába 
ütközik. A férfi úgy érzi, képtelen egyedül 
szembeszállni velük, azonban váratlan segítsége 

akad. Nemcsak a falu lakó sietnek a 
megmentésére, de egyszerre valami furcsa erő 

szállja meg… 
Bár Benájá legyőzi az ellenséges harcosokat, a 
megpróbáltatások ezzel még nem érnek véget: az 

egyik foglyul ejtett harcostól ugyanis megtudja, 
hogy egy egész hadsereg jár az előőrs nyomába, 

halálos veszélyt hozva a férfi otthonára… 
Cliff Graham izgalmas történelemi regénye az 
ókori Izrael hófödte hegycsúcsaitól a csataterekig  

 

vezeti az olvasót, aki végigkísérheti a múltja elől 
menekülő Benájá és vakmerő harcostársai, 

valamint a vezetőjük, Dávid küzdelmeit. 
 
 

Benkő László: A másik ösvény  
A 10. század derekán járunk, a 
magyar  törzsszövetség már 

csak nevében viseli e 
megnevezést. Élesen elkülönül 
a keleti és a nyugati országrész.  

Nyugaton Taksony fejedelem 
uralkodik, a keleti részeket 
Bulcsú főhorka uralja. Kettejük 

közül az utóbbi bír nagyobb 
hatalommal, és külhonban is őt 

tekintik a magyarok tényleges vezetőjének. 
Tartanak is tőle annak ellenére, hogy a görögkeleti 
rítus szerint megkeresztelkedett , mert a külországi 

magyar portyák változatlanul tovább folynak.  
A 954. esztendőben különösen erős magyar sereg 

indul I. Ottó német király ellen, és nagy diadallal, 
tömérdek zsákmánnyal érkezik haza.  
Aztán következik a gyászos emlékű 955, és vele 

Regensburg, Lech-mező, Augsburg. Csupa 
baljósan csengő, ismert hely- és földrajzi név  

De miként is folyt le az augsburgi csata? Vajon 
valóban akkora vereséget mértek a németek a 
magyar hadakra, hogy csupán hét gyászmagyar 

térhetett haza? Agyonvághatta-e a német 
uralkodót kürtjével a legendás Lehel vezér? 

Megbénult-e a magyarság az augsburgi vereség 
után, vagy ennél jóval árnyaltabb a kép? Mit 
tartogattak népünknek a következő esztendők?  

Minderre, és még számos, e kort érintő történelmi 
kérdésre választ ad a Viharlovasok sorozat 

zárókötete. 
 
 

Iny Lorentz: A hagyaték 
 A Rajna menti várban Marie 

boldogsága nem is lehetne 
teljesebb: oly sok 
megpróbáltatás után második 

gyermekét várja. A családdal 
töltött nyugodt napoknak 

azonban egy váratlan esemény 
vet véget, s a fiatalasszony 
gonosz cselszövés áldozata 

lesz: halálos ellensége, Hulda 
von Hettenheim, hogy gyermekei jövőjét busás 

örökséggel biztosítsa, elraboltatja őt, majd 
kicseréli Marie újszülött fiát saját lányára. E 
gaztett csupán terve első része. Marie-t egy 

kereskedő kényére-kedvére bízza, aki hosszú és  
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viszontagságos út után orosz földre adja el  
rabszolgának. Így kerül Marie egy moszkvai 
fejedelem házába szoptatós dajkának a kis 
trónörökös mellé. Ezúttal is, mint mindig, az 
esze segíti át a nehézségeken, s ennek 

köszönheti, hogy úrnője barátságát elnyerve 
sikerül elhagynia az országot. De vajon 
hazajuthat-e, és visszaszerezheti-e a kisfiát? 
Bosszút állhat-e Huldán? És mi történik 
Michellel, aki halottnak hiszi feleségét? 
A kötet Iny Lorentz nagy sikerű 

regényfolyamának harmadik része, A szajha és 
A várúrnő folytatása. 
 
Robert Lawson: Odaát 

 – Miként próbál az 
eltávozott lélek 

kapcsolatot teremteni a 
szeretteivel?  
– Pontosan mi vár ránk a 
halálunk után, és hogyan 
engedjük el a 
fájdalmainkat, tesszük le a 

terheket?  
– Vajon milyen egy 
szellem szemszögéből 
nézni a világot?  

– Tényleg minden idilli a túlparton?  
 

New York City – 1934 
 
Az olasz bevándorló, Anthony Vicezi egyik nap 
hátborzongató felfedezést tesz; élete legnagyobb 
hibáját követte el, s ez az életébe került…  
    A súlyos terheket és sebeket magában cipelő 
férfi kétségbeesetten próbálja elérni a családját, 

de hasztalan. Hamarosan egy látogató keresi fel, 
aki meggyőzi őt arról; itt már nem tehet semmit, 
ideje hazatérnie. Anthony előtt megnyílnak a 
mennyország kapui, azonban a férfi képtelen 
letenni a terheit. Kisvártatva nyolc mennybéli 
segítő érkezik hozzá, akik feladata, hogy 

elfogadtassák vele a megváltoztathatatlant, 
elérjék, hogy szembenézzen önmagával és 
megbocsásson nem csak saját magának…  
    Anthony utazása a béke és szeretet felé elénk 
tárja a mindnyájunkra váró mennybéli titkokat 
és kincseket. Út egy lélek szemszögéből, aki 

képes volt mindent eldobni, megjárni a saját 
poklát, hogy végül megpihenhessen… Odaát. 
 

 
A lélek útja c. sikerkönyv szerzője ismét egy 

különleges kalandra hívja az olvasót, hogy 
megismertesse vele mindazt, amit előző 
kötetében éppen csak látni engedett. 
 
Karina Halle: Túl közel hozzád 

"Tinédzserként 

találkoztam először 
William  McAlisterrel. 
Jóképű férfi volt, 
gyönyörű feleséggel. Mr. 
McAlister akkoriban lett 
édesapám partnere a 

cégben. Elbűvölő 
személyiség volt, de csak 
egy jó családi barát. 
10 évvel később: 25 éves 
vagyok, egyedülálló anyaként elkövettem 
néhány hibát. Megküzdöttem a démonjaimmal, 

de most új életet kezdek. Minden az 
elképzeléseim szerint alakult, míg meg nem 
pillantottam Will McAlistert. 
Elvált, és már nem csak apám barátját látom 
benne, már sokkal többet jelentett számomra. 
Árasztja magából a magabiztosságot és a sokat 

ígérő szexualitást. Magas, férfias, egy igazi 
gentleman, a tekintete erős és csábító. Teljesen 
odavagyok érte. 
Esélyem sem lehet nála, hiszen ő az apám 
legjobb barátja, üzleti partnere és a főnököm.  
Igaz?  

Tévedés." 
Karina Halle erőteljes története meghódította a 
világot, és most végre a magyar olvasóközönség 
is függővé válhat tőle. 
 
 

Tomor Anita: Helló újra, kedves exem! 

 Nora fiatal szingliként éli 
az életét. Azt hiszi, maga 
mögött hagyta a múltját, és 
elegendő távolságra van a 
régi pasijától, aki hét évvel 

ezelőtt szó nélkül 
otthagyta. Egészen addig, 
amíg össze nem fut vele 
újra. Onnantól kezdve az 
élete a feje tetejére áll.  
Patrick híres 

autóversenyző. Szereti a 
nőket, és a nők is szeretik  
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őt. Az egész világon ismerik a nevét. Jóképű, 

talán túlzottan is. Megvan mindene, kivéve egy 
dolgot. Norát. Megszokta, hogy mindig mindent 
megkap, amit csak akar. És most, hogy újra 
meglátja a csinos exbarátnőjét, egészen biztos 
benne, hogy mi kell neki. Nora gyűlöli, és ő 
ezzel tisztában van.  

Tudja, hogy újra meg kell hódítania. 
Vadászösztöne a lány folyamatos  
visszautasításai miatt csak még erősebben tör 
elő. Ostromot indít, amit lehetetlenség hárítani.  
Nora nem tudja kiverni a fejéből Patricket, 
pedig kitartóan próbálkozik. A férfi üzenetei és 

szenvedélyes megnyilvánulásai néha már az 
őrületbe kergetik. Patrick nem hagyja, hogy 
felejtsen. Pedig ő másra szeretne koncentrálni. 
Gyereket akar. Mégpedig egyedül. Csalódott a 
férfiakban, ezért nem vágyik új párkapcsolatra. 
Patrick közelében lenni pedig pláne nem akar.  

Egy nap Emma, a barátnője felveti az ötletet: 
miért ne lehetne Patrick a gyerek apja? Elvégre 
Patrick csak egy dolgot akar: szexet. Mi lenne, 
ha megkapná? Mi lenne, ha mindenki 
megkapná, amit akar? Ő egy gyereket, Patrick 
pedig őt egy éjszakára.  

Szerelem és szenvedély keveredik Tomor Anita 
új regényében. Igazi, ízig-vérig romantikus 
könyv, melyet lehetetlenség letenni. Az első 
sorától az utolsóig magával ragadó. Ha szeretted 
A szürke ötven árnyalatát, imádni fogod ezt a 
történetet! 

 
 
Szerelem - A vonzalom pszichológiája 

 Miért mindig 
ugyanabba a típusba 
szeretek bele? 

Mitől lesz sikeres az 
első (második és 
harmadik) randi? 
Hogyan tartsuk 

párkapcsolatunkat 
egyensúlyban sok év 

együttélés után is? 
A kötet tudományos kutatások és eredmények 
segítségével mutatja be a párkapcsolatok és a 
szerelem működését. Megtudhatjuk, milyen  
 

 
tényezők határozzák meg szerelmi életünket, az 

önismereti tesztekkel pedig nemcsak saját, 
hanem partnerünk motivációit is felmérhetjük. 
Ez a közérthető és könnyed stílusban megírt  
könyv tematikusan tekinti át a különböző 
élethelyzeteket, és gyakorlati tanácsokat ad a 
szerelemmel ismerkedőknek éppúgy, mint a 

rutinos randizóknak, a házasságban élőknek és a 
válás után újrakezdőknek is. 
 
 
Vadon élő állatok - Otthonuk a természet  

 A grizzly a legnagyobb 

barna medvék közé 
tartozik. A két lábra 
emelkedő, hatalmas állat 
valójában félénk, 
magányos kóborló.  
Észak-Amerika erdeiben 

él. Afrika erdőségeiben és 
szavannáin lopakodik a 
leopárd. Éjszaka hatszor 
jobban lát, mint az ember. 
Ázsia esőerdeiben artistákat is felülmúló 
ügyességgel közlekednek a gibbonok a fák 

ágain. Vadon élő állatok népesítik be Földünk 
érintetlen tájait a forró sivatagoktól a jeges 
sarkvidékekig. 
 
 
Jannie Ho: Inci Finci keresi a mamáját  

Segíts Inci 
Fincinek, hogy 
megtalálja a 
mamáját! Itt van 
valahol! 

Strapabíró 

könyvecskék a pici 
praclikba! 
1-3 éveseknek 
ajánljuk. 

 

 

Gábor Istvánné 

könyvtárvezető
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Vacsora fehérben Egyeken 

„Kik ezek a fehér ruhába öltözöttek és honnan jöttek?” 

Jubileumi ünnepségsorozatunk üde színfoltja volt 

a júliusi „Vacsora fehérben” című rendezvény, 
mely a katolikus templomunk előtti téren került 

megrendezésre július 28-án, 19 órától. A Szent 
József plébánia és Egyek Nagyközség 

önkormányzata, valamint katolikus 
intézményünk, a Szent János Katolikus Iskola, a 

helyi Tárkányi Béla Könyvtár, illetve a Szent 
Ferenc Karitász csoport által szponzorált közös 

rendezvény, az összefogás nagyszerű példája. 
 
Kétszáz éves évforduló 
tiszteletére öltöztünk 
mindannyian fehérbe. Mint 
egy óriási fehér virágcsokor 
a kőóriásunk, templomunk 

lábánál, úgy festett a fehér 
sokféle árnyalatába 

öltözött piknikezők 
közössége. Az kerti parti 

legfiatalabbja 2 hónapos, a 
legidősebbje a nyolcadik x-

et is meghaladó korú volt. 
És illett, nagyon illett a 

fehér ruha rájuk! A színek 
harmóniáját biztosította az 

asztalokon feltálalt színes 
finomságok sora. 

 

A koccintás előtti 
pohárköszöntőt plébánosunk 
Papp László, az önkormányzat 
részéről Szalai Erika képviselő 
asszony, illetve Pappné Fekete 
Mónika, a Szent Ferenc 
Karitász vezetője mondta. 
Plébánosunk beszélt a 
rendezvény gondolatának 
megszületéséről, illetve a 
történetéről, valamint 
kifejezte örömét és háláját a 
jelenlévőkért. Szalai Erika 
elmondta, hogy hogyan 
építették be pályázatukba a 
rendezvényt, s a nyert 

összegből születtek meg a 
fehér abroszok, 

virágköltemények, kerültek az 
asztalra hűs ásványvizek és ünnepi falatkák. Jutott 

még a koccintáshoz szükséges pezsgőre, 
kölyökpezsgőre, az ünnepi hangulatot fokozó 

buborékfújóra és ajándékbögrékre is. A karitász 
vezetője, Mónika beszélt a tervezett 
meglepetésekről, játékokról, a családi és baráti 
fotókészítés lehetőségéről, az együttlét felett 
érzett öröméről. 
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A könyvtár dolgozói személyes, és működő 
csoportjaik tagjaiból szervezett 
asztaltársaságokkal is gazdagították a 
rendezvényt. Székekről, asztalokról 
katolikus iskolánk igazgatója Kirilla Pál 
gondoskodott, a hangulatot aláfestő 
melódiákat Papp Róbert válogatta és Bódi 
István, az intézmény helyettes vezetője 
hangosította. 
 
Volt időnk felkészülni és barátkozni az 
ünnepség gondolatával, hiszen az 
egyházközség testületi ülésén és a 
szentmisék hirdetéseiben, Élő vizünkben, 
több mint egy éve hangzik a felhívás a 

készületre. Sokan meghallották a hívást és 
öltözködtek menyegzős köntösbe. 

 
Az igazi menyegzői hangulatot a templomunkban, 

pár órával korábban házasságot kötő Zsanett és 
Róbert hozta el közénk, akik megjelentek 
különleges piknikünkön, hogy velünk 
koccintsanak, mi meg rájuk is, az ő boldog, szép 
közös életükre. A buborékfújók a gyereksereg 
kezében szórták a szivárványívet az ifjú pár köré. 
A továbbiakban kedves, szinte családias- 
nagycsaládias légkörben folyt a vacsoránk, sorra 
kínálták egymást az asztaltársaságok hozott 
batyuikból, s cseréltek székeket, leülve egy-egy 
kedves szóváltás idejére a szomszédokhoz. Igazi 
nagycsaládos idill volt, amikor a kilencgyermekes 
Nagy Attila és családja megjelent majdnem teljes 

létszámban, sőt még barátot is hozott. Öröm volt 
szívnek és szemnek látni őket együtt, ünneplőben 

és tiszta fehérben. 
 

Köszöntőjében elmondta plébánosunk, hogy ez az 
elegancia ünnepe is. Igazi finomság és előkelőség 
volt idős testvéreink megjelenése a tőlük nem 
megszokott ünnepi díszben. Joseph Campbell 
sorait juttatták eszünkbe:” Mint a fehér gyertya 
az oltár felett, oly szép az arc, ha megöregedett.” 
 
Este tizenegyig égtek a gyertyák és a mécsesek a 
különleges, jubileumi kerti összejövetel fehér 
abroszos asztalainál. Az élmény melyeket az 
asztal mellett ülők megéltek egyszeri és 
megismételhetetlen, ez volt a mi jubiláló 
egyházközségünk első bálja, talpig fehér ruhában. 
 
Az első „bál” nem feledhető. Persze jövőre, 

ugyanitt megismételhető. S hogy kik voltak ezek a 
fehérruhás emberek? Kezdeményezők, békét, 

szeretetet hordozók, önmagukat, egyházukat, 
településüket felvállalók. Hitükről, 

összetartozásukról tanúságot tevő első fecskék a 
júliusi nyárestében, templomunk árnyas és 

impozáns templomkertjében. 
 

„Az isteni jóság különbözik a miénktől, de 
nem alapvetően más: nem úgy különbözik 

tőle, mint a fehér a feketétől, hanem mint 
a tökéletes kör a gyerek első kísérletétől, 

hogy kereket rajzoljon.” /Clive Staples 
Lewis/ 

 
A parti vendégei mind megrajzolták első 

körüket, jóságukat adták és legjobb 

énjüket. 
 

Farkas Éva tanító, képviselő testületi tag 
Fotó: Papp Ágoston 
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