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TÁJÉKOZTATÁS 
 

Orvosi Ügyeletről 
 
 

Tisztelt Lakosság! 

 
Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Egyek Nagyközség Önkormányzata a Tiszacsege Központi 

Orvosi Ügyelettel 2018.december 31-vel megszüntette az ellátási szerződést. 
Egyek Nagyközség orvosi ügyeleti ellátását 2019. január 01-jétől az AGRIA-ÜGYELET Kft. látja el. 

 
Ellátás helyszínei: 

 5350 Tiszafüred, Nefelejcs út 4. szám alatt található rendelő intézet (Kuthy Elek Egészségügyi 

Intézmény) 

 beteg lakása 

 szükség szerinti helyszín 

 
Elérhetőség: 

 06-59/352-422 

 104 (központi szám) 

 

Elvégzi a felnőtt és gyermek lakosságának háziorvosi központi ügyeleti ellátását munkanapokon 

(hétközben), hétvégén, munkaszüneti- és ünnepnapokon az alábbiak szerint: 

 

 Hétközben munkanapokon 16:00 órától másnap reggel 08:00 óráig: 1 fő orvos, 1 fő nővér, 1 fő 

gépkocsivezető 

 

 Hétvégén szombat reggel 08:00 órától hétfő reggel 08:00 óráig: 

- Május 01-től augusztus 30-ig időszak alatt reggel 08:00 órától este 20:00 óráig: 2 fő orvos, 1 fő 

nővér, 1 fő gépkocsivezető 

- Egyéb időszakban (este 20:00 órától reggel 08:00 óráig): 1 fő orvos, 1 fő nővér, 1 fő 

gépkocsivezető 

- Szeptember 01-től április 30-ig időszak alatt: 1 fő orvos, 1 fő nővér, 1 fő gépkocsivezető 

 

 Munkaszüneti napokon és ünnepnapokon reggel 08:00 órától másnap reggel 08:00 óráig 

- Május 01-től augusztus 30-ig időszak alatt reggel 08:00 órától este 20:00 óráig: 2 fő orvos, 1 fő 

nővér, 1 fő gépkocsivezető 

- Egyéb időszakban (este 20:00 órától reggel 08:00 óráig): 1 fő orvos, 1 fő nővér, 1 fő 

gépkocsivezető 

- Szeptember 01-től április 30-ig időszak alatt: 1 fő orvos, 1 fő nővér, 1 fő gépkocsivezető 

 

Kérjük Önöket, hogy szükség esetén a fentiekben megjelölt telefonszámokat hívják és a fenti helyszínt 
keressék fel! 

 

      Egyek Nagyközség Önkormányzata 
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A sürgősségi ellátás láncszemei / teendői: 

 

1, Beteg: 

- fel kell ismernie az életveszélyes állapotot 

- döntését meghozva értesítenie kell az egységes számon elérhető sürgősségi rendszert és a  

   kérdésekre pontos válaszokat kell adnia 

- esősegélyt kell nyújtania illetve az orvos megérkezéséig a mentésirányító tanácsai alapján kell  

  eljárnia 

 

2, Mentésirányító: 

- a beteg vagy a hozzátartozó bejelentését a sürgősségi telefonszámon fogadja  

- tanácsot adhat a kiérkezésig elvégzendő beavatkozásokról 

- helyszínre irányíthatja a legmegfelelőbb , a helyszínt leghamarabb elérő sürgősségi egységet  

 

3, Sürgősségi egységek - KÖZPONTI ÜGYELETI AMBULANCIA 

- ORVOSI ÜGYELETI KOCSI - szakorvos /szükséges életmentő  

  eszközökkel 

- KIEMELT MENTŐEGYSÉG - mentőszakápoló 

- ESETKOCSI - mentőorvos /mentőtiszt 

- ROHAMKOCSI - speciális sürgősségi szakorvossal (oxyologus) 
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Szemelvények a Képviselő-testület 2018. szeptember 27-i testületi üléséről 

A polgármesteri jelentésben elhangzott, hogy: 
Kalmár Zoltán ügyvezető felmondott, de közös 

megegyezésre törekszik. Úgy veszi, hogy a közös 
megegyezéssel történő távozását kéri. A maga 
részéről ehhez hozzájárul. Kalmár Zoltán 
ügyvezetővel megbeszélte, hogy a függő 
feladatokat megpróbálják lezárni. Szerinte ezt 
október közepére, és november elejére le lehet 
zárni, és akkor megszüntethetik a munkaviszonyt. 

Úgy gondolja, hogy ideiglenesen Murvai 
Ferencnét kell majd megbízni, és utána dönteni a 

pályázat kiírásáról. 

A Kétöklűben lévő 53 hektáros terültbe lucernát 

vetettek. Jövőre szeretne megegyezni valakivel, 
hogy egész évben x összeget fizessen 

hektáronként, és ahányszor kell, vágja le a 
lucernát. Mivel a munkások létszámát és a 

szakembereket illetően szűkülnek befele, arra 
törekszik, hogy minél kevesebb mezőgazdasági 
jellegű munkát kelljen az önkormányzat gépeinek 
végezni. Így több idő jut az önkormányzati 
feladatok ellátására, a romok bontására, 
eltakarítására. 

A tűzoltósággal kapcsolatban a 

katasztrófavédelmi főigazgatóságra küldött 
levélben kérte, hogy a tűzoltóság költségvetését 

tételesen nézzék át, és nyilatkozzanak, hogy 
tartalmaz-e fölösleges vagy megspórolható 

költségeket. Ha tartalmaz, akkor azt ki fogják 
belőle venni. A főigazgatóság állásfoglalását a 

közgyűlés elé tárják, és elfogadtatják velük, ha 
van módosítás, akkor azt is, és utána tudnak a 

bírósághoz fordulni. 

Terjengett egy hír, hogy az újtelepi iskola 
bezárásra kerül. Kirilla Pál igazgató cáfolta a hírt, 

azt mondta, hogy nem tervezik az újtelepi iskola 
bezárást.  

Az Önkormányzat szeptemberben küldött egy 6 
fős delegációt Lengyelországba, ami jól sikerült. 

Az önkormányzatot Soltész Gábor képviselő 
képviselte a feleségével. 

Az egyeki mentőállomás dolgozói egy mentős 
versenyen országosan első helyezést értek el, 
amihez gratulál.  

Kardinális napirendi pont volt a háziorvosok 
felmondása, akik felmondásukat a tiszacsegei 

orvosi ügyeletben lévő közreműködési 
kényszerrel indokolták. Mivel önkormányzatunk 
nem akarta a lakosságot háziorvosok nélkül 
hagyni, ezért az alábbi döntést hoztuk: 

Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-

testületének 264/2018. (IX.27.) számú 
határozata: 

Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy határozott, – tekintettel az egyeki 

háziorvosok által benyújtott diktátumszerű 
felmondásukra – hogy a Központi orvosi ügyeleti 

szolgálat közös szervezésére 2013.06.27-én 
megkötött 5625/2013. számú megállapodást 

2018. december 31-i nappal felmondja. 

Talán döntésünk függvényében érthetőbbé vált, 
miért kell január 1-től a tiszafüredi orvosi 

ügyelethez fordulnunk. Időközben háziorvosaink 
felmondásukat visszavonták, mindhárman 

maradnak Egyeken. Becsüljük meg őket! 

Összeállította: 
 Dr. Miluczky Attila, polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Minden kedves olvasónak 

 

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket,  

és Békés Boldog Új Esztendőt  kíván  

Egyek Nagyközség  Önkormányzatának 

Képviselő-testülete, polgármestere,  

a Polgármesteri Hivatal minden dolgozója és 

az újság szerkesztősége. 
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Szemelvények a Képviselő-testület 2018. október 25-i testületi üléséről 

 

Napirend előtt Emléklap átadásával kezdtünk az 
Országos Mentőversenyen elért kimagasló 

eredményért. Köszöntöttük az Egyeki 
Mentőállomás dolgozóit, Kiss Imrét, Csige 

Józsefet és Hamar Csabát. Az Országos 
Mentőversenyen elért első helyezésért a 

Képviselő-testület nevében gratuláltunk. Egy 
jelképes ajándékkal fejeztük ki az önkormányzat 

köszönetét Hamar Csaba mentő 
gépkocsivezetőnek, Kiss Imre állomásvezetőnek, 

Csige József mentőtisztnek, és munkájukhoz 
további sok sikert kívántunk. 

A polgármesteri jelentésben elhangzott, hogy: az 
Újtelepi általános iskolával kapcsolatban Molnár 

Katalin igazgató telefonon tájékoztatta, hogy a 
Püspök október végén érkezik haza Rómából, és 
megerősítette, hogy fenntartják az Újtelepi 

Iskolát, ha a Képviselő-testületnek ez a kívánsága. 
Írásbeli választ csak a Püspök haza érkezése után 

tud adni. 

A temető üzemeltetőjének képviselője, Hegyi 

Elemér felhívta és elmondta, hogy a Képviselő-
testület nagyon levitte az árakat. A sírásásért 

irreálisnak tartja a 8 500 forintot. Kérte, hogy írja 
le, mennyi lenne a reális ár, és milyen 

módosításokat szeretne, de ők erre a kis időre 
már nem akarnak leírni semmit, és ha a 

Képviselő-testület változtat rajta, akkor változtat, 
ha nem, akkor így marad. Azt gondolja, hogy 

8 500 forint, tényleg kevés sírásásra.  

A zsidó temető felújítására nyert az 

önkormányzat kb. 5 millió forintot. Most kértek 
határidő hosszabbítást. Időközben elkezdődött a 
felújítása. 

Tardi Kálmán képviselővel voltak Közbiztonsági 
Egyeztető Fórumon, ahol hangot adott annak a 

véleményének, hogy soknak gondolja a rendőri 
intézkedést. Jónak gondolja, hogy jelen vannak, 
de jobbnak látná, ha észrevétlenül lennének 
jelen. Nem látja jónak, hogy ilyen intenzíven 
büntetik a lakosságot. 

Vásároltak tíz sörpad garnitúrát. Jó taktikának 
tartja, hogy minden évben vegyenek tízet. Egye 

ilyen önkormányzatnak nyugodtan lehet ötven 
garnitúrája. 

Voltak rendezvények. A Karitász bál szerinte 
sikeres rendezvény volt. Az önkormányzat 

kirándulása szintén jól sikerült. A IV. Magyar 
Szürke-barátok találkozóján az egyeki csapat 

Soltész Gábor vezetésével ezüst bogrács díjat 
nyert. 

Az orvosi ellátással kapcsolatban újabb felmondás 
érkezett. Most a Dr. Hámori Lajos fogorvos 
jelezte, hogy már nem tudja vállalni a kijárást 
Debrecenből. Testületünk úgy határozott, hogy 
elfogadja a Prevent Medical Bt-vel 2003.02.14-én 
megkötött szerződés közös megegyezéssel való 
megszüntetését 2018. december 31-el. A 
Képviselő-testület 2019. január 1-től Dr. Varga 
Balázzsal kötött szerződést a fogorvosi feladatok 

ellátásra. Az új fogorvos gyakorlatilag nem 
ismeretlen, hiszen évekig rezidensként segítette 

Hámori doktor munkáját, ez idő alatt sok helybéli 
megismerhette. 

A szolgáltatási színvonal megtartása érdekében 
úgy határoztunk, hogy megvásárolunk 1 db 
használt Diplomat fogászati kezelőegységet 
1 400 000 Ft vételárért a 2019. évi költségvetés 
terhére.  

Összeállította: 

 Dr. Miluczky Attila, polgármester 
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Szemelvények a Képviselő-testület 2018. november 29-i testületi üléséről 

 

A polgármesteri 

jelentésben elhangzott, 
hogy: az elmúlt 1 

hónapban rengeteg 
rendezvény volt. Volt az 

Idősek napja, a Mentős 
bál, a Kedvesség 

világnapja, Szabó Pálról 
volt egy előadás a 

könyvtárban.  

Az Önkormányzat részt vett a Települési 
Önkormányzatok Országos Szövetsége által 
hirdetett jó gyakorlatok versenyén, ahol 
országosan III. helyezést érték el. Nem az, az 

500 000 Ft a fontos, amit nyert az önkormányzat 
a gyepmesteri teleppel, hanem az erkölcsi 

elismerés, ami az ott dolgozóknak is megadatott.  
 

Múlt hét pénteken falugyűlés volt, ahol a 
lakosságból 5-en vettek részt, ugyanakkor 

Telekházán 25 fő volt jelen. Telekházi gyermekek 
szüleit megkérdeztük, vállalják-e, hogy 

gyermeküket újranyitás esetén a telekházi 
óvodába járatják. 38 gyermek szüleitől 26 igen 

érkezett és 12 nem. Önkormányzatunk célnak 
tekinti az újra nyitást, amiben az egyházi 

fenntartó remélhetőleg partner lesz. 
 

A Balmazújvárosi Rendőrkapitányság vezetője Dr. 
Berecz József felhívta, és elmondta, hogy ha az 
önkormányzat részéről partnerek benne, akkor 
vásárolhatnának szilikonos kerékpár lámpa 
szettet, aminek kb. 500 Ft darabja. Jónak tűnik, 

hogy ha vennének 100 db szettet 50-60 ezer 
forint értékben, és azoknak a kerékpárásoknak, 

akiknek nem jó a világításuk nem csak a csekkeket 
osztanák, hanem a kerékpár lámpát is. 

 
Elmondta, hogy érkezett 40,5 millió forint a  

HBM-i Vízmű zRt felszámolásból, illetve a REKI 
keretén belül 5,5 millió forintot kapott az 

önkormányzat. Többet vártak, ezért az 
Önkormányzati Államtitkárságra írt levelet, 

amiben tekintettel az önkormányzat fizetendő 
dolgaira egy nagyobb összeget igényelt.  

 

Beszéltek a Szöghatár Kft. ügyvezetői tisztségéről. 

Azt mondta, hogy akkor hirdessék meg az állást, 
ha van jelölt. Egy jelölt van, de erről ráérnek az 

ülés után informálisan beszélni. 
 

A Belügyminisztériumtól most is megkérdezték a 
véleményét a rendőrség munkájáról. Tegnap este 

értékelte a rendőrség éves munkáját. A rendőrség 
munkáját jónak értékelte, egy ponton adott 

kettest, mert a rendőrök egyik-másik lépését 
zaklatásnak érezte. Illetve leírta, hogy felejtsék el 

azt a kifejezést, hogy intézkedési kényszer, és 
lépjen a helyébe a józan paraszti ész és a 

humánusság. 
 
A Tisza u. 2. sz. alatti ingatlant felajánlották 

megvásárlásra 3 millió forintért. Szerinte az 
ingatlan 3 millió forintot megér. Azt kérte 

Petruska Jánosnétól az idősek otthona 
vezetőjétől, gondolja át, hogy tudnák ezt az 

épületet intézményesíteni, hogy valamiféle 
szociális ellátást tegyenek bele. Ezzel 

kapcsolatban a december 13-i testületi ülésre 
szeretne egy előterjesztést behozni a Képviselő-

testület elé. Ha Petruska Jánosné 
intézményvezető kéri, hogy vásárolják meg, akkor 

meg kellene venni, mert ez egy jó lehetőség arra, 
hogy a szociális ellátások színvonalát emeljék. 

Időközben az ingatlant 2,5 mFt-ért 

megvásároltuk. 
 
A közétkeztetésben alkalmazott díjszámítást 
január 1-től 10 %-kal emeltük, az emelést a 

nyersanyag árak emelkedése indokolja. 
 
 

Összeállította:  

Dr. Miluczky Attila, polgármester 
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Szemelvények a Képviselő-testület 2018. december 13-i testületi üléséről 
 

A testületi ülés előtt ünnepélyesen köszöntöttük a 
jubiláló véradókat, akik egy apró figyelmességet 
vehettek át Bereczki Marianntól a Vöröskereszt 
Balmazújváros területi szervezet vezetőjétől. 

A véradókat és minden kedves jelenlévőt 
meghívtunk az Alkotóházba, ahol egy helyi alkotó 
kiállítását nyitottuk meg ünnepélyes keretek 

között. Farkas Lászlót Várhalmi Edit köszöntötte, 
majd polgármesterként méltattam szebbnél-szebb 
alkotásait. A művészi tehetséggel és lélekkel 
megáldott alkotó műveit előre egyeztetett 
időpontban bárki megteheti és a kiállított műveket 
meg is lehet vásárolni. Az időpont miatt Gábor 
Istvánnét kell keresni a könyvtárban. 

A polgármesteri jelentésben elhangzott, hogy: 
felajánlottak az önkormányzatnak 55 ha nádast 
megvételre, mivel a nádas után nem lehet 
földalapú támogatást igénybe venni és az 

önkormányzat költségvetése is igen feszes nem lett 
meg a többség szavazata a megvásárláshoz. 

Az egyházi fenntartó elfogadta a 10 %-os 
nyersanyagnorma emelést, azonban a 75 %-os rezsi 

számítást magasnak tartja. Egyeztetések indultak a 
gyermekétkeztetés rezsi számításával 
kapcsolatban, a jelenlegi megállapodás 2019. 
január 31-ig szól. 

Sikerült eredményesen lezárni a Bölcsőde 
építésére kiírt közbeszerzési eljárást. Kivitelező a 
Globál-Sport Kft lesz. Ők építették korábban az 

Óvoda ovifoci pályáját. A megvalósításhoz 
önkormányzatunk 50 mFt hitelt kénytelen felvenni. 

Ecsedi János alpolgármester úr kérte 
jogviszonyának megváltoztatását. Mivel január 1-

től visszamegy a MÁV-hoz dolgozni főállású 
státusza társadalmi megbízatásba ment át a 

Képviselő-testület egyhangú egyetértésével. 

Elkészültek az Ipari Park és az onnan Ohat irányába 
vezető mezőgazdasági út engedélyes tervei, bízunk 
benne, hogy hamarosan indíthatjuk a közbeszerzési 
eljárásokat. 

Döntöttünk az önkrmányzat tulajdonában lévő 
Opel Combo értékesítéséről, az eladásról január 

31-én döntünk. 

Összeállította:  
Dr. Miluczky Attila, polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELADÓ 
 
Eladó az Egyek Nagyközség Önkormányzatának 

tulajdonában lévő 1600m3, benzines, 2003-as 
évjáratú, Opel Combo típusú szémélygépjármű, 
melyre ajánlataikat 2019. január 24-ig várjuk. 

 
Ajánlatot tenni személyesen a Polgármesteri 

Hivatalban, vagy a +36/70-33-83-985-ös 
telefonszámon lehet Dr. Miluczky Attila 
polgármester úrnál. 

 

 

 

ÁLLÁSHIRDETÉS 
 

Egyek Nagyközség Önkormányzata a 

közmunkaprogram irányításához keresi azt a 
munkatársat, aki a közmunkaprogramban dolgozó 
munkavállalók operatív feladatait koordinálja. 

 
Leendő munkatársunk feladatai: 

- a munkáltató által meghatározott feladatok 
végrehajtásának megszervezése, irányítása 

- felmerülő problémák kezelése 
- egyeztető megbeszélések bonyolítása 

- nyilvántartások vezetése 

Elvárásaink: 
- min. középfokú végzettség 

- irányítási tapasztalat 

- motiváció 
- B kategóriás jogosítvány 

Amit kínálunk: 
- érdekes kihívások 

- szolgálati gépjármű 

- versenyképes fizetés 
 

Érdeklődni és jelentkezni lehet Egyek Nagyközség 

Önkormányzatának polgármesterénél,  

Dr. Miluczky Attilánál személyesen vagy írásban 

önéletrajzzal és motivációs levéllel. 
 

Jelentkezési határidő: 2019. január 25. 
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Idősek Adventje 2018    
 

Egyek Nagyközség 
Önkormányzat Képviselőtestületének Szociális, 
Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és 

Közbiztonsági Bizottsága 2018. december 7-8-án 
rendezte meg az „Idősek Adventjét". Több mint 

960 fő 65 év feletti egyeki lakost kerestünk fel az 
igényfelméréssel, hogy részt kíván-e venni az 
ünnepségen, ebben segítségünkre volt a Tárkányi 

Béla Könyvtár és Művelődési Ház vezetője Gábor 
Istvánné és munkatársai, akik segítségét ezúton is 

köszönjük.  A két napra közel 400 jelentkező 
vendéget az önkormányzat varrodájának dolgozói 
által készített hímzett kéztörlővel ajándékoztuk 

meg. Ezúton is köszönjük Habuczkiné Deli Ilona 
és kollégái munkáját.  

Az est folyamán a Nőklub és a Népdalkör 
színvonalas előadása fokozta a karácsonyi 
ráhangolódást. Nagy sikert aratott a televízióból 

ismert Csáki Tibor kalapos nótás székelylegény 
előadása. Vidám műsorral készült Rózsa Marianna 

és Ferencziné Murvai Judit, akik Tiszacsegéről 
érkeztek és fergeteges sikert arattak a közönség 
köreiben. Idén erre az alkalomra „ZEMPLÉNI 

KARIKÁZÓ ÉS CSÁRDÁSSAL”, készült fel 
Kovácsné Mucza Judit által vezetett egyeki felnőtt 

néptánccsoport, akik táncukkal elkápráztatták a 
jelenlévőket. A felkészítésükben részt vett Ferencz 
Gergő egyeki fiatal, aki a nagy sikerű Debreceni 

Hajdú Táncegyüttes tagja. Az egyeki gyermek 
néptánccsoport kis táncosainak előadása 
meghatotta a kedves közönséget. Köszönjük Nagy 

Kata tanárnőnek a felkészítést. 
A közösen elfogyasztott ünnepi vacsora után 

a meghívottak tombolasorsoláson vehettek részt. 
Mindkét nap díszvendége az ilyenkor is hazatérő 
Sárai Józsefné Gulyás Jucika volt, aki nagyon jó 

kapcsolatot ápol az önkormányzatunkkal. Ezúton 
is köszönjük, hogy személyével, önálló 

műsorával, ajándékaival emelte az est hangulatát 
és színvonalát. A rendezvényünket megtisztelte 
Bodó Sándor országgyűlési képviselő, a 

Pénzügyminisztérium foglalkoztatáspolitikáért és 
vállalati kapcsolatokért felelős államtitkára, ezáltal 

is újabb bizonyságát adva, hogy számára fontos, 
hogy belelásson a településünk életébe.  

A Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. 

biztosította a rendezvénytermet, főzte a finom 
vacsorát és a vendégek szállításáról is 

gondoskodott. Köszönjük Murvai Ferencnének, a 
Kft. vezetőjének és kollégáinak munkáját.  
Köszönjük Tardi Kálmánnak, a polgárőrség 

elnökének és munkatársainak, hogy támogatták 
rendezvényünket. Az eseményt megörökítette 

Herbák Erika, hangosított Molnár Zoltán, 
önkéntesek szolgálták fel a vacsorát, köszönjük 
munkájukat. 

Mindenkinek köszönjük, aki részt vett, segített a szervezésben, vagy támogatta 
rendezvényünket. 

A bizottság tagjainak is köszönöm a munkáját: Kovács Sándorné Simon Mária Anna bizottsági tagnak, 
Antal Attila Norbertné bizottsági tagnak, Szalai Erika képviselőnek, a bizottság elnökhelyettesének és 

Soltész Gábor képviselőnek. 

Vitéz Zsolt 

képviselő, bizottsági elnök 
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2018. szeptember – október – november – december hónapban házasságot kötött párok 

 

Herbák Csilla és Mága Dániel                    Tulipán Jutka és Bali János         Szekeres Judit és Hegyi Attila 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Balogh László és Sándor Viktória Blanka                                   Kassai Klaudia és Turo Alex 
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Sajtó helyreigazítás 

 

Az Egyeki Hírmondó előző számában tévesen jelent 
meg egyik ifjú pár neve. Az ifjú pár neve helyesen 

Csepregi Zsanett és Szanyi Róbert. 
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Gazdasági programban foglaltak megvalósítása - év végi átadó ünnepségek 

 

Egyek Nagyközség Önkormányzata 2015-ben 
megalkotta aktuális gazdasági programját. A gazdasági 
program az önkormányzat terveinek és szándékainak 
rendszerezett formába történő összefoglalását jelenti. 
A tervezés figyelembe veszi az EU, a Magyar Állam, 
az általános gazdasági környezet és településünk 
terveit, lehetőségeit. Főbb célok és kiemelten idei 
fejlesztéseink: 
 

1. Munkahelyek teremtése, a meglévők 

megőrzése  

Induló beruházások számára kedvező gazdasági 

környezet megteremtése a cél. Ezt elsősorban a 

beruházók speciális igényeinek figyelembe vételével, 

alkalmi döntésekkel támogatjuk. Jelen ciklusbeli 

feladatunk a lakosság képzettségi színvonalának 

növelése, ezért rendszeresen képzéseket szervezünk. 

Nagyobb falat a potenciális beruházók felkutatása. Az 

eredményesség érdekében Ipari területet alakítunk ki 

53 ha-on, ahol teljesen kiépített infrastruktúrával 

kívánunk vonzó környezetet biztosítani. Átadás 

tervezett határideje: 2019. augusztus. 

A foglalkoztatottság javítását a közmunkaprogram adta 

lehetőségekkel maximálisan segítjük. Törekszünk az 

Önkormányzatot helyzetbe hozni, hogy országos 

lapokban is vonzó hirdetésekkel tudjuk felhívni 

magunkra a potenciális beruházók figyelmét. 

 

2. Önkormányzat vagyonának növelése, 
gazdasági érdekeltségeinek optimalizálása  

Cél, hogy az Önkormányzati vagyont ne éljük fel, azt 
csak gyarapítsuk. Gazdasági érdekeltségeink értékét 
szoros felügyelettel és aktív magatartással növeljük. 
Az átadó ünnepségen ismertettük  az elmúlt években, a 
közmunkaprogram keretében felújított 19 bérlakáson 
végzett munkálatokat. Ezzel a bérlakások száma 41-re 
emelkedett, kihasználtságuk 100 %. 

 

 

 

 

 

3. Az önkormányzat kötelező feladatainak ellátása  

Mindenkori tevékenységünket, gazdálkodásunkat 

annak a legfontosabb szempontnak vetjük alá, hogy 

kötelezően ellátandó feladatainknak maradéktalanul 

eleget kell tennünk. Az ASP (Application Service 

Provider) rendszer 2018. évi kötelező bevezetése 

kikényszerítette az Egyeki Polgármesteri Hivatal 

hálózatfejlesztését. Célunk a közszolgáltatások 

hatékony működtetése, ügyfélközpontú, szolgáltató 

hozzáállású ön kormányzati státuszunk megtartása. A 

hálózatfejlesztés eredményeként felgyorsult a rendszer, 

az országosan is ingyenes ASP-rendszer bevezetésével 

a működtetési költségek is csökkentek. 
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Számos kötelező feladataink 

egyike a temetőfenntartás. 

Ennek keretében idén egy új 

urnafalat építettünk, 

megvásároltunk egy 1 ha-os 

szomszédos területet. Mire 

betelik a temető tudni kell 

újabb parcellákat biztosítani.  

 

 

Fenntartói tevékenységünket 

2019-ben kibővítjük az 

üzemeltetés és a temetkezési 

szolgáltatás biztosításával. Az 

előkészületek keretei között 

novemberben átadtuk a 

Gyertyaláng temetkezésfelvételi 

irodát a hozzá tartozó bemutató 

teremmel és vásároltunk egy 

halottszállító gépjárművet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Településünk lakosság megtartó erejének növelése  
 

A lakosság megtartó erőt a foglalkoztatottság 

javításával, a közmunkaprogrammal és 

településképünk javításával kívánjuk elérni. A 

településünkön lévő szolgáltatási színvonal 

növelésével is a megtartó erőt növeljük. 2018-ban a 

sport területén sikerült egyet előre lépnünk. Egyek-

Telekházán megépült egy C típusú sportpark. A 

pályázat benyújtására a Nemzeti Szabadidős – 

Egészség Sportpark Program keretében került sor.  
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A sport területén 

egy másik szép 

eredmény az 

öntözőrendszer és 

az új 4 csapatos 

sportöltözőnk 

megépítése, 

melynek 

ünnepélyes 

átadása várhatóan 

2019. januárjában 

következik be. 

Ezzel alkalmassá 

váltunk 6 

csapatos Bozsik-

tornák 

rendezésére. Az 

egyeki fiataloknak nem kell mindig a vendégcsapat eleve hátrányosabb szerepében lenniük, házigazdaként is pályára 

léphetnek. 

5. Infrastrukturális hálózatok szélesítése, minőségi javítása  

Az elmúlt két évben 14 

utca aszfaltozásával és 7 

utca stabilizálásával 

készültünk el és még 

mindig sok a munka. A 

Fő tér újra aszfaltozása, 

parkolási rendjének 

kialakítása évtizedes 

problémákra tett pontot. 

Az alábbi kép kék vonalai 

az elmúlt két évben 

aszfaltozott utcákat, zöld 

vonalai a stabilizált utakat 

mutatják. A projektek 

zömét a 

közmunkaprogram és a 

belügyminisztérium 

támogatták. 
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2019 tavaszán érjük el, 

hogy a templom és a 

vasútállomás közötti 2 km-

es járdaszakasz teljesen 

megújuljon, annak 90 %-a 

már jelenleg is elkészült. 

Különös értéket ad 

munkánknak, hogy a 

térkövek, járdaszegélyek 

gyártását és a lerakást helyi 

emberek végezték 100 %-

ban. 

 

 
 

6. Megújuló energiaforrások arányának 

növelése  

Miután az Étterem és Iskola tetejére felépített 

napelemek teljesen hasznosnak bizonyultak, 

önkormányzatunk további fejlesztéseket próbál 

támogatni. Sikerült magánbefektetőket megnyerni 

az Attila-telepen kialakítandó 3x500kW-os 

napelempark kialakításához, melynek várható 

átadási ideje 2019 nyara. 

 

7. Közbiztonság javítása  

Több éves törekvésünk 2019 decemberében érte el 

a számunkra is elfogadható karácsony előtti áldott 

állapotot: az egyeki nyomozóknál jelenleg 

egyetlen ügy sincs. Köszönhetjük ezt a kiépített 

kamera rendszernek, a közmunkaprogramnak, a 

rendőrőrs fejlesztésének, a rendőrség munkájának, 

a polgárőrség szorgalmának és a jogszabályi 

környezet szigorodásának. Jelenleg egy közös 

akciónk van a rendőrséggel: januárban 100 db 

szilikonos kerékpárlámpa szettet fognak kiosztani, 

amiknek beszerzéséről az önkormányzat 

gondoskodik. 

 

Dr. Miluczky Attila / polgármester 

 

                  14.                                                               EGYEKI HÍRMONDÓ                                        2018.  IX-XII. SZÁM           
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Tisztelt Ügyfelünk! 

 
Tájékoztatjuk, hogy Társaságunknál korábban nem 
elérhető, de a mai kornak megfelelő, és jogosan 
elvárható funkciókkal bővült az ügyfélkiszolgálás: E-
számla, mobil applikációs ügyintézés, vízcenter oldal, 
online bankkártyás fizetés. 
Amint arról korábban tájékoztattuk Önöket, az új, 
korszerűbb integrált vállalatirányítási rendszerre történő 
átállás a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.-nél 2018. 
júliusában megvalósult. Augusztus hónaptól kezdve 
elindult az alaptevékenységi számlák tömeges 
kibocsátása is. Sajnos az eltelt időben néhány előre nem 
látható technikai probléma lépett fel, melynek 
következtében az adatfeldolgozás jelenleg hosszabb időt 
vesz igénybe és esetenként előfordulhatnak téves adatok 
a számlák tartalmában is. Ennek tudható be az is, hogy a 
folyószámlákon közölt egyenleg nem minden esetben 
tükrözi a naprakész állapotot. Amennyiben Ön a 
számlabefizetéseit határidőn belül teljesíti, úgy 
Társaságunk felé tényleges tartozása nem áll fenn, a 
számlán megjelenő érték a banki feldolgozás késedelmes 
volta miatt nem irányadó. 
Kérjük, amennyiben fizetésigazolást igényel 
Társaságunktól, az akadálytalan ügyintézés érdekében a 
befizetéseket igazoló dokumentumokat szíveskedjék 
bemutatni, vagy az írásban benyújtott kérelem mellé 
csatolni. 
A megnövekedett ügyfélforgalom miatt az ingyenesen 
hívható telefonos ügyfélszolgálatunk, a Call Center 
korlátozottan elérhető, valamint az írásos megkeresések 
válaszadási határideje is hosszabb időt vehet igénybe. 
Társaságunk a lehető legjelentősebb erőforrást bevonva, 
folyamatosan azon dolgozik, hogy mielőbb 
rendeződjenek e fennakadások, és munkatársaink minél 
rövidebb időn belül a normál üzemszerű működésnek 
megfelelően tudják Felhasználóinkat az összes 
ügyintézési csatornán kiszolgálni. 
 
Az átmeneti időben tapasztalt kellemetlenségekért szíves 

elnézését kérjük! 
 

Ügyfélszolgálatunk elérhetőségei: 
 

Call Center: 06 80 205 157 

E-mail:  ugyfelszolgalat.szolnok@trvzrt.hu 

Vízcenter: www.vizcenter.hu/trv/ 

 

Hogyan előzzük meg a fagy okozta vízhálózati 
károkat?  

Pár tanács a Tiszamenti Regionális Vízművek 
Zrt-től 

 

A téli fagy maradandó kárt okozhat a háztartások 
belső vízhálózatain, az elfagyott szerkezetek cseréje 
akár 20.000 Ft, vagy azt meghaladó összeg is lehet, 
nem beszélve a fagy okozta csőtörésből eredő 
vízelfolyásról. A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 
néhány hasznos tanáccsal hívja fel a figyelmet arra, 
hogy kis odafigyeléssel a fagykárok megelőzhetőek, a 
plusz kiadások pedig elkerülhetőek. 

• Havonta többször ellenőrizzük a 
vízmérőaknát! Figyeljünk arra, hogy fedele 
mindig lehajtott állapotban legyen, megfelelő 
zárással, hézagok nélkül. Amennyiben a fedlap 
törött vagy hiányzik, mihamarabb pótoljuk! 

• Gondoskodjunk a vízmérőakna megfelelő 
szigeteléséről! Fontos hogy olyan anyagot 
használjunk, amely nedvesség hatására sem 
veszít hőszigetelő képességéből. A hungarocell 
kiváló hőszigetelő, akárcsak a hó, ezért a havat 
csak vízmérő-leolvasás előtt célszerű 
eltávolítani az aknáról. 

• A vízmérőaknának mindig mobilnak kell 
lennie. Bármilyen védelmi eljárást 
alkalmazunk, figyeljünk arra, hogy könnyen 
eltávolítható és visszahelyezhető legyen. 

• Ellenőrizzük rendszeresen a fűtetlen 
helyiségekben, raktárban, pincében, 
garázsban, társasházi tárolókban elhelyezett 
vízmérőket is, hiszen nem csak az aknákat 
fenyegeti fagyveszély. 
• Ha a mérő vagy a vezetékek 
nyomvonala egy méternél kisebb mélységben 
van a talajszinttől, gondoskodjunk 
hőszigetelésükről! A leggyakoribb elfagyás a 
kiskerteknél, használaton kívüli ingatlanoknál 
és hétvégi házaknál tapasztalható. 

Víztelenítsük a belső vízhálózatot és magát a vízmérőt 
is! Miután elzártuk a vízmérő előtti csapot, nyissuk 
meg az ingatlan felőli víztelenítő csapot. Kerti csap 
esetén, a felszínen húzódó vezetékszakasz 
vízmentesítése érdekében, célszerű előbb kiengedni a 
csapot, majd elzárni a téli elzárót. Fontos, hogy a 
víztelenítés után is marad a csővezetékben víz, ezért 
javasolt azt is szigetelni. Ha későn láttunk hozzá a 
víztelenítéshez, és a befagyott víz miatt nem tudjuk 
elfordítani az elzárócsapot, előbb meleg vízzel lassan 
olvasszuk fel a benne lévő jeget, majd ezután 
víztelenítsünk. 
 

mailto:%20%20ugyfelszolgalat.szolnok@trvzrt.hu
http://www.vizcenter.hu/trv/


     
 

Pályázat Környezetvédelmi alapra 

 

Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő 
Testülete pályázatot hirdet a Helyi Környezetvédelmi 
Alapból 2019. évben nyújtható támogatások 
elnyerésére. 
 

Pályázatok benyújtási határideje: 2019. április 16. 
A pályázatokat Bíráló Bizottság bírálja el és 
javaslattal él a Képviselő Testület felé. A 
pályázatokról a benyújtási határidőt követő soros 
testületi ülésen döntés születik. 
 

Pályázók köre: 
Egyeken működő és programját is helyben 
megvalósítani szándékozó társadalmi szervezetek, 
önkormányzati és egyéb intézmények, vállalkozások 
és magánszemélyek. 
 

Pályázni lehet az alábbiakra: 
– a nem önkormányzati környezet- és 
természetvédelmi beruházásokhoz, természet- és 
környezetvédelmi szemlélet erősítését szolgáló 
intézkedések, beruházások, fejlesztések 
megvalósítására, nem nyereségérdekelt tevékenységre; 
– elsősorban nonprofit környezet- és természetvédelmi 
célú tudatformáló tevékenységekre, azokkal 
kapcsolatos rendezvényekre, programokra, melyek az 
egyeki lakosság széles körét mozgósítani képesek; 
– környezet- és természetvédelmi célú beruházásokra, 
melyek Egyek természeti értékeinek védelmét, illetve 
a vidéki környezet minőségének javítását szolgálják. 
– a település két végpontjának dekorálására, 
díszítésére 
 
A pályázathoz ötletekről és hozzávetőleges 
költségekről az alábbi honlapokról lehet tájékozódni: 

http://www.mme.hu/bolt; 

https://madardaloskert.hu  
 
Támogatás mértéke : a pályázat teljes összege 
500.000 Ft, ezen a kereten belül a pályázható összeg 
nincs maximalizálva. A bíráló bizottság fenntartja a 
jogot, hogy a pályázatok számának függvényében a 
pályázott összegnél kisebb összeget ítél oda. 
 

Támogatás formája: vissza nem térítendő 

támogatás. 
 

Pályázati feltételek: 
– megvalósítandó programok esetén az odaítélt 
pályázati összeg arányos legyen az abban részt vevők 
számával; 

– az elnyert/odaítélt támogatás kizárólag a pályázatban 
megjelölt fejlesztés (fejlesztések, beruházások) 
költségeire fordítható; 
– nem támogatható a megvalósítani szándékozott 
program/fejlesztés keretében semmilyen, a pályázó 
működésével kapcsolatos személyi kiadás (pl. 
munkabér, a programmal nem összefüggő tiszteletdíj, 
stb.); 
– a pályázathoz csatolni kell a pályázott összeg 
felhasználásának részletes költségvetési tervét, annak 
hiányában a pályázat nem kerül elbírálásra; 
– csak olyan pályázó támogatható, akinek nincs 
köztartozása és nem áll csődeljárás, felszámolás vagy 
végelszámolás alatt; 
– az elnyert/odaítélt támogatásról tárgyév december 
31-ig jelentést kell benyújtani, amivel a pályázó 
igazolja a támogatás felhasználását. 
 

A pályázatnak tartalmaznia kell: 
– a pályázó adatait (megnevezés, cím, elérhetőség, 
képviselő neve, adószám, bankszámlaszám) 
– a vállalt fejlesztés, beruházás részletes leírását, 
bemutatását, illetve a megvalósítandó fejlesztés, 
beruházás céljának, a vele elérhető környezetvédelmi 
hatásnak az ismertetését; 
– a fejlesztés részletes költségvetési tervét; 
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó nem áll 
csődeljárás, végelszámolás, felszámolás alatt, illetve 
nincs köztartozása; 
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázatban szereplő 
adatok nyilvános kezeléséhez hozzájárul a 
pályázó. 
 
A pályázathoz támogatási kérelmet kell benyújtani 
Egyek Nagyközség Önkormányzat 
Képviselőtestületének az államháztartáson kívüli forrás 
átadására és átvételére vonatkozó rendelkezésekről 
szóló 26/2014.(IX.25.) számú rendelete alapján, a 
pályázat utófinanszírozású. 
 
A pályázatokat 2 nyomtatott, aláírt példányban 
és/vagy elektronikus formában kell benyújtani Egyek 
Nagyközség Polgármesteri Hivatalába. (Titkárság fsz. 
13. iroda, e-mail: Fekete.Laszlone@egyek.hu) 

 
A Bíráló Bizottság minden, a pályázati feltételeknek 
megfelelő pályázatot elbírál, de fenntartja a jogot, 
hogy a pályázatok között prioritásokat állapítson meg, 
illetve, hogy ne támogasson minden benyújtott 
pályázatot. 
Az elbírálásnál előnyt élvez, aki virágosításra vagy 
fásításra nyújtja be a pályázatát. 
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KEDVESKEDJÜNK A KEDVESSÉG VILÁGNAPJÁN 
 

 
2018.11.13-a különös, s elsőként 

megrendezett ünnep lett Egyeken a 
Hagyományőrző Egyekért Kulturális 

Egyesület szervezésével. 
Délután kettő órakor nagy izgalommal és 
lelkesedéssel jött el a helyi éttrembe a 

Nőklub összes tagja, a részükre rendezett 
nóta-és operett énekes előadására. Dr. 

Miluczky Attila köszöntője és Petró Dalma 
magánének tanárnő szívet melengető 
előadása után következett a neves 

művésznő. 
Újvári Marika neve már a tv-ből is 

ismert, rendkívül emberszerető, szívből 
éneklő előadóművész. 
Magyaros ruhában,vidám arccal, széles 

mosollyal lépett színpadra, mely azonnal 
minden tekintetet magával ragadott. 

Éneke során a közönség soraiba is be-be 
lépett, mindig bevonta őket a közös 

dalolásokba is. 

Volt több olyan alkalom, amikor még táncra is perdült, s ez nagyon tetszett a megvendégelt hölgyeknek. Az 
előadás annyira magával ragadó volt, hogy az Egyeki Hagyományőrző Néptánccsoport tagjai egy pörgősebb 

dal hallattán a hátsó sorból felpattantak és a Nőklub tagjaiból párat, táncra perdültek velük.  
A műsor végén hálás köszönetét fejezte ki Kátainé Esztike néni a Nőklub vezetője,  az egyesületnek ezért a 
meglepetésért, ami részükre, teljesen megerősítve most is úgy gondoljuk nagyon megérdemelt volt.  

Egyeken minden rendezvényen jelen vannak, jókedvvel és rengeteg munkával színesítik a programokat, 
kézben tartják a hagyományőrzést. 

Az egyesület szeretné ezt a 
kedvesség világnapját folytatni, 
minden évben ünnepként kezelni, 

hogy már csak ezen a napon is jobban 
odafigyeljünk egymásra, 

embertársainkra. 
Sárainé Gulyás Jucika meglepetés 
borral kedveskedett ezen a délutánon, a 

Nőklub vezetése pedig finom 
pogácsákkal díszítette az asztalt.  

Hisz jó dolog kapni, de adni még nagyobb 
öröm. Amit a település eddig kapott 
a Nőklubtól, most cserébe mi ennyit adtunk vissza. A vezetőjük tolmácsolta, hogy továbbra is mindenben 

számathatunk rájuk. 
 

Köszönet a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatnak az ismételt támogatásért, bízunk benne, hogy sok 

hasonló pályázat útján tudunk a településnek többet, újat adni. 
 

Mind az  egyesület tagjai s mind a magam nevében kívánok Békés, Boldog Karácsonyt és Sikerekben, 

Szeretetben, Egészségben gazdag Új Esztendőt! 
 

Szalai Erika 
HEKE elnök  
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MENTŐÁLLOMÁS HÍREI 

 
2018. szeptember 21-én került megrendezésre az 

Országos Mentési verseny Zánkán. 

Az Észak – Alföldi régiót Egyek mentőállomás 

csapata képviselte.  

A másnap hajnalban befejeződött versenyen több 

feladatot is meg kellett oldanunk. 

A megmérettetést Eset-Rohamkocsi 

kategóriában az Egyek Mentőállomás csapata 

nyerte 2018.-ban. 

A csapat tagjai: Csige József Mentőtiszt, Hamar 

Csaba Gépkocsivezető, Kiss Imre Mentőápoló. 

 

2018. szeptember 19.-én volt a K&H Gyógyvarázs műszerbeszerzési pályázat eredményhirdetése. 

A pályázaton Egyek 

mentőállomás 1 257 859 Ft 

értékű eszköz támogatásban 

részesült. 

Az új eszközök már 

használatban vannak az Egyek 

Mentőállomáson szolgálatot 

teljesítő eset illetve 

mentőgépkocsin. 

A megpályázott és megnyert 

eszközök között van: 

Vénaszkenner, lapáthordágy, 

vákummatrac, végtagrögzítők,  

gyermek sürgősségi táska. Ezek az eszközök nagyban megkönnyítik a gyermekek ellátását, ezzel elősegítik 

hamarabbi  

gyógyulásukat. 

    

  Kiss Imre 

Állomásvezető 

   

 Egyek Mentőállomás 
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Rendhagyó irodalomóra 
 

2018. november 27-én a Szent János Katolikus 

Általános Iskolába látogatott el  Marosán Csaba, a 

Kolozsvári Állami Magyar Színház legifjabb 

tagja. Ez a fiatal színész három évvel ezelőtt két 

egyéni mozgalmat indított el Erdélyben. 

Reményik szavaival élve, nem hagyja a 

templomot és az iskolát. 

Egyik mozgalmának célja megszerettetni az 

irodalmat a fiatalokkal, a másik célja pedig, 

népművelés címén, irodalmat (színházat, Istenes 

verseket) vinni Erdély kisebb közösségeibe. Eddig 

közel 75 középiskolában járt Erdélyben olyan 

egyéni műsorokkal, melyek érettségi tételek. 

Közel tízezer diáknak hirdette, hogy van élet a 

simogatós telefonok világán túl is. Az egyeki 

diákoknak Arany János költészetét mutatta be 

életkoruknak megfelelően, új megvilágításban. 

 Hogy Arany János nevét mindenki ismeri, az nem 

kérdés, s valószínűleg egy-két címet is fel 

tudnának sorolni. De az 

például kinek jutna eszébe, 

hogy készített 

„visszafordított” átiratot egy gyengének ítélt 

német fordításból az Ágnes asszonyhoz? Hogy 

Petőfihez nem csak olyan fennkölt verset írt, mint 

a Válasz Petőfinek? Hogy írt paródiát a Szózat 

szövegéből a kiegyezés utáni „magyarkodókat” 

kifigurázandó. Marosán Csaba Arany János 

születésének 200. évfordulójára készített műsora 

úgy vezetett végig Arany életútján, hogy egy 

eddig ismeretlenebb, derűsebb, humorosabb arcát 

villantotta fel a költőnek, kiegészítve ezzel az 

iskolai Arany-képet.   

Tanulóinkat nagyon lekötötte a színes, - filmmel, 

dallal, humorral - fűszerezett előadás. 

Még sok ilyen rendhagyó órát kívánnak. Előadónk 

pedig biztatta őket, hogy az interneten is 

népszerűsítsék az irodalmat, ahogyan azt ő is teszi. 
 

Tardiné Virág Éva 

munkaközösség-vezető 
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Helyesírási verseny 
 

A Magyar Országgyűlés 2011.szeptember 26-án egyhangú szavazással fogadta el azt az országgyűlési 

határozatot, melynek értelmében november 13-át a magyar nyelv napjává nyilvánítja. 1844-ben e napon 
fogadták el a magyar nyelvet hivatalossá tevő törvényt. A magyar nyelv napjáról a Szent János Katolikus 

Általános Iskola is minden évben megemlékezik. Helyesírási vetélkedővel tisztelgünk anyanyelvünk 
szépsége előtt. Idén 38 felső tagozatos diák mérte össze tudását tollbamondás és helyesírási totó 
megoldásával. A verseny eredménye a következő: 

 
 

 
 

5-6. osztály 

 

1.Bölkei Viktória 6.a 

 
2.Dudits Luca 6.a 

 

3.Ujvári Tímea 5.a 
 

3.Bodó Bíborka 5.a 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-8. osztály 

 

1.Fekete Sándor 7.a 
 

2.Kecskés Lilian 7.a 
 

3.Kállai Kamilla 8.a 
 
 

 
 

A tanulók jutalmazásáról a Talentum Alapítvány gondoskodott. 

Hálásan köszönjük! 

Tardiné Virág Éva 

munkaközösség-vezető 
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A Vígszínházban 
 

A Szent János Katolikus Általános Iskola 

október 18-án színházlátogatást szervezett 

Budapestre. Több mint egy éves várakozás után 

tudtunk 50 darab jegyet  szerezni a Vígszínházba  

A Pál utcai fiúk című előadásra. A Molnár 

Ferenc regénye nyomán készült két részes zenés 

játék felejthetetlen élményben részesítette a 

diákokat és felnőtteket egyaránt. A színpadi 

változat kialakítását Dés László-Geszti  Péter-

Grecsó Krisztián szerzőknek köszönhetjük 

Marton László rendezésével. A mozgást és 

látványelemeket a Nemes Nagy Ágnes Művészeti 

Szakgimnázium színész és táncos növendékei 

gazdagították. A magyar irodalom egyik 

legszívbemarkolóbb alkotása idősebbeket, 

fiatalokat egyaránt megérintett. A grund, az 

einstand, a gittegylet, Nemecsek önfeláldozása 

Dés-Geszti csupa érzelem, csupa dallam 

betétdalaival, költészettel és emlékekkel teli 

hívószavak. Ezeket az örök érvényű erkölcsi 

tartalmakat minden generáció újra és újra felfedezi 

magának. Így tettük ezt mi is! És megérte!   

 

       Tardiné Virág Éva 

               munkaközösség-vezető       
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EGY NAGY CSALÁDI SZERETETVENDÉGSÉG ADVENTBEN  

Ez év adventi időszakában – a szokásostól eltérő 
módon- került megrendezésre a „Tegyük szebbé 20 
család karácsonyát” címet viselő hagyományos 
plébániai segély-akciónk. 
 

E téli délutánon, december 14-én – kapcsolódva a 
Családok Évéhez, valamint egy közösségfejlesztő célt 
szolgáló pályázat keretén belül- az egyeki Szent József 
Plébánia, Papp László plébános, és a katolikus oktatási 
intézményünk igazgatója Kirilla Pál azokat a 
családokat hívta terített asztal mellé, ahol több 
gyermeket nevelnek, akik igent mondtak az életre, és 
elfogadták a gyermekeket Isten ajándékaként. 
Vendégként köszönthettük Bódi Györgyöt, Gyuri 
bácsit, aki a projekt lebonyolításában vállal segítő 
szerepet. Szolgálatuk köszöneteként sekrestyésünk, az 
egyházközségünk képviselő testületi tagjai, 
ministránsai, további egyházszolgái és övéik most a 
fehér abrosz terítékénél találkozhattak. 
A gyülekező zenés forgatagában Barkóczi Zoltán 
zongorajátékával biztosította a rendezvény kellemes 
zenei hátterét. A gyermekek felé a szülők, nagyszülők, 
barátok – olykor örömtől könnyes szemmel-, átölelő 
karjuk melegét nyújtották. Laci atya köszöntőjéből 
megfogalmazódott, hogy a szívünkben hordozott szép 
alapokat a felszínre hozva élhetünk Istennek tetsző 
életet. Az alkalmat megtisztelve, lelkiismeretes 
óvodásaink és iskolásaink a szülők és a pedagógusok 
felkészítésével, műsorral is készültek: A Csiribiri és a 
Csipkebogyó néptáncegyütteseink vidámságot hoztak 

közénk a tánctudományuk bemutatásával. A négy 
gyertya meséjét is igazi gyermeki tiszta szívvel adták 
elő, a remény gyertyájával pedig közös énekünk 
kíséretében ragyogott fel a két adventi gyertya fénye. 
Egy kedves testvérpár, Cintia és Zsanett Móra László: 
Karácsonyi Csengő c. versét mondták el, majd Cintia 
csengő hangján egy Téli menüettet énekelt. 
Elhangzott néhány ajándékötlet, amelyek nem 
kerülnek pénzbe… Ilyen többek között néhány szép 
dal, melyeket Petró Dalma – művészeti iskolánk 
énektanára- színvonalas előadásában, csodálatos 
hangjával egy csokorban adott át nekünk. ”És 
mindenben szeretettel lenni!” 
 

Vacsoránkat asztali áldással fogyaszthattuk el. 
Közkedvelt volt a kínálat: csontleves, hagyományőrző 
töltött káposzta, somlói galuska, gyümölcs és 
szaloncukor menüből választhattunk. Kisebb-nagyobb 
gyermekek kézműves tevékenységbe is 
csatlakozhattak, például rajzolhattak, színezhettek, 
nyomdázhattak stb. Hogy kinek, s melyik 
„összetevővel” sikerült egyénileg szebbé tenni az 
ünnepi készületet? 
Hála legyen Istennek, hogy Belőle fakadóan 
valamennyien részesei lehettünk az estének. A 
jelenlévők tekintetét, mosolyukat látva, kedves 
szavaikat, a meghitt beszélgetéseket hallva, a 
gyerekek önfeledt játékát követve, a családok 

köszönetét kifejező visszajelzésekből érezhetően 
nagyon meghatározó a személyes találkozás, és 
lényeges, hogy a közösség egy Tőből fakadóan együtt 
lehetett. Hajas Pálné Erika édesanya így fogalmazott: 
„Egyházi, családi este-közös ima, közös ének, játék, 
minden, ami családi és szeretetteljes” 
 

A társadalmi kohézió erősítése az egyházak és civil 
szervezetek közösségfejlesztő tevékenységének 
bővítésével EFOP-1.3.7-17-2017 pályázat keretében 
valósult meg a rendezvény. 

Pappné Fekete Mónika 
Fotó: Bódi Viktor 
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NEGYVEN ÉV MOSOLYÁT MEGKÖSZÖNNI JÖTTÜNK ÖSSZE 
 

Dr. Hegedüsné Jámbor Valéria a Szent János 
katolikus iskola pedagógusa, egyházunk képviselője, 
s a falu lakosainak kedvesen mosolygó Valikája, 40 
éve szolgál a pedagógia oltárán. Nevelő-oktató 
munkáját megköszönni jöttünk össze november 7-én 
iskolánk nevelői szobájában. Kollégái, munkatársai, 
vezetői jöttünk, hogy osztozzunk örömében, s 
elrévedjünk a nyugdíjba vonulása alkalmából 
felidézett, tanítása során megélt emlékeiben. Valika 
felhőtlen mosolya ragyogott és őrködött mindig, 
minden tanítványa fölött, 
kiknek abban a szerencsében 
lehetett részük, hogy a tanító 
nénijüknek tudhatták őt. 
Sokan voltak, több százan, 
kiket nem csak ábécére, de 
életre, hitre, emberségre is 
nevelt. Ők is köszöntötték és 
köszönték szeretetét szüleikkel 
együtt a mi köszöntésünk 
előtt, meghitt, kedves 
közösségben, osztályukban. 
Nem csak oktatott és nevelt, 
de tevékenyen vezetett is. 
Jelentős érdemei vannak az Egyeki általános iskola jó 
szakmai hírének megalapozásában. 
Az önkormányzat és az iskola közötti jó kapcsolatot 
ápolta, mint önkormányzati képviselő tevőlegesen és 
érdemben is. Az óvodával folyamatos és gyümölcsöző 
volt szakmai együttműködése. A szülők köréből felé 
megnyilvánuló tisztelet és megbecsülés is beszédes 
mérői szakmai és emberi értékeinek. Vezetett 
munkaközösséget, többször volt az intézmény kiváló 
pedagógusa, a községi, „Az év pedagógusa” kitüntető 
cím birtokosa is lett. Legutóbb, tanév végén, „az 
intézményvezetés dicsérete” kitüntetéssel ismerte el 
jelenlegi vezetésünk munkáját.

 Pályázatoknak, programoknak, projekteknek volt a 
motorja szakmailag és tevőlegesen. A helyi 
versenyeket, például a dekorációs versenyt olyan 
mesteri szinten koordinálta, hogy azt mindig 
megnyerte az adott osztálya. A minőségbiztosításban, 
jutalmazási szabályzat kidolgozásában s 
kivitelezésében is biztosította munkájával a 
hozzáadott értéket, a nívót. Az iskolai feladatokat, 
annak igényes működését, jó hírének kimunkálását és 
megőrzését mindig sajátjának érezte. Szívvel-lélekkel, 

szakmaisággal, 
lelkesedéssel szolgálta 
nem csak az iskola, de a 
település jólétét is. 
A katolikus hittant tanítva 
nevelt a hitre, készített fel 
az elsőáldozásra gyermeki 
szíveket. Mindig példát 
mutatott s volt nekik 
fáklya, mintaszerű életével 
és hitének gyakorlásával. 
Iskolánk igazgatója, Kirilla 
Pál köszöntötte őt ünnepi, 
méltó szavakkal mindünk 

nevében. Katolikus iskolánk lelki vezetője, Papp László 
atya vezette az éneket, mely az ő megérdemelt 
éltetésére hangzott tőlünk-neki. A szeretetvendégség, 
melyben Valika részeltetett minket, igen-igen finom 
volt, de legalább ennyire jól esett, nekünk megfáradt 
pedagógusoknak a felhőtlen, derűs együttlét, melyet 
bearanyozott az innen- is, onnan is felhangzó, 
gondtalan vidámság hangja. Köszönjük Valika! 
Minden barátság azzal a homályos érzéssel kezdődik, 
hogy valahol már találkoztunk. 
Mintha régen testvérek lettünk volna. Még inkább, 
mintha ikrek lettünk volna. S ezért a találkozás, csak 
viszontlátás. 

Farkas Éva 
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