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2019-es tervek 

 
Önkormányzatunk a nagyszámú és nagy értékben 

megnyert pályázatai miatt rendkívüli bizakodással 

tekint a 2019-es évre. A napokban meglátogatott 

egy helyi lakos: ”Mikor köthetünk már rá a 

szennyvízre ? Mindig csak ígérgetik, hogy majd 

jövőre!” Nem akartam azt válaszolni, hogy majd 

jövőre, de nem is kellett, hiszen az időterv szerint 

idén tavasszal elkezdődnek a szennyvíz 

gerinchálózat bővítési munkálatai és elkezdődik 

az új szennyvíztisztító telep építése is. Eddig 8 év 

munkája van ebben az egyetlen projektben! 

A csapadék- és belvíz elvezető hálózat építési, 

felújítási munkálatai elkezdődtek. Ennek lényegi 

tartalma: az Újtelep kritikus pontjaitól a 

felgyülemlett vizet elvezetni. Cél a vályog házak 

mentése a csapadékosabb időkben tapasztalható 

felázástól és összedőléstől. A Bem utcai 

kisválykostól elvezetjük a vizet a nagyválykosig, 

onnan tovább vezetjük a benzinkút mellett a 

tiszafüredi főcsatornába. Ezzel ki tudjuk vezetni a 

túl nagy vízfelesleget, de szárazság esetén még 

most sem tudjuk a vizet mesterségesen pótolni. A 

projekt készültsége március elején 50 %-os. 

Elkezdődött a két óvoda épület közötti Bölcsőde 

építése! A munkaterület átadása-átvétele 

megtörtént a munkálatok a napokban 

megkezdődtek. Ősszel szeretnénk birtokba venni! 

A kétöklűben lévő ipari terület munkálatai még 

nem indulhatnak, mert először eredményes 

közbeszerzési eljárást kell lefolytatni. Az 

idevonatkozó dokumentációs előkészületek 

végstádiumban vannak, bízunk a mielőbbi 

megvalósulásban! 

A Sportközben elkészült az új öltöző épület, 

hamarosan szervezhetjük az ünnepélyes átadását. 

Az új épület birtokba vételével alkalmassá válunk 

labdarúgó tornák szervezésére. 

Új piacot szeretnénk kialakítani a lottózó és a 

Mucza-bolt mellé, a Bocskai és Tél utca sarkán. A 

pályázatot megnyertük, a kiviteli tervek készen 

vannak, de nem biztos, hogy lesz is jelentkező a 

kivitelezésre. Sajnos ott tartunk Magyarországon, 

hogy több pályázat megvalósítása azért válik 

eredménytelenné, mert nincs rá jelentkező, aki 

megépíteni. Aki meg jelentkezne, olyan többlet 

igényekkel áll elő az évenként 20-30 %-os 

építőipari áremelkedéses miatt, ami az építtetők 

számára vállalhatatlan. 

Az Étterem konyhájának felújítása is tervben van. 

Itt szintén egy megnyert pályázatot kell 

megvalósítani, aminek eredményeként modernebb 

és energiatakarékosabb lesz a főzőtér. 

A napokban értesültem a Key Telecom 

ügyvezetőjétől, hogy településünk belterületén 

kiépítésre kerül az üvegszálas internet hálózat. A 

vezetékek légkábeleken juttatják el minden 

háztartásba a szupergyors internetet, persze csak 

oda, ahol a szolgáltatást megrendelik.  

Fentiek mellett még bérlakásokat újítunk fel, 

utakat javítunk, kijavítjuk a Tájház megrogyott 

falát, fejlesztjük a temetőt, elhárítjuk a Ravatalozó 

beázását és év közben még jön a többi … 

 

Dr. Miluczky Attila 

      polgármester 
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Szépkorú köszöntése a településen 
 
2019. január 30-án jubileumi köszöntésre érkeztünk 

Debrődi Antal otthonába, Tóni bácsi ezen a napon 

betöltötte a 90. életévét. A 255/2008.(X.21.) Korm. 

rendelet 2.§ (4) bekezdése lehetőséget biztosít a 

szépkorúak jubileumi köszöntésére, amennyiben a 

szépkorú igény tart erre. Ezzel a lehetőséggel élt 

Debrődi Antal is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A Polgármesteri Hivatal részéről Csepreginé Kocsis 

Nóra jegyző asszonnyal köszöntöttük Tóni bácsit. 

Meglepetésként egy ajándékkosárral leptük meg az 

Önkormányzat és a Polgármesteri hivatal nevében, 

valamint jegyző asszony átadta az Orbán Viktor 

miniszterelnök kézjegyével ellátott emléklapot. 

 

Herbák Erika 

 



 
 

Összefoglaló a Képviselő-testület 2019. január 31-i testületi üléséről 

A polgármesteri jelentésben elhangzott, hogy a 
Kormány által ígért 12.000,- Ft-os tüzelőanyag 
támogatások februárban kiosztásra kerülnek. A 
feladat elvégzésében a Ficzere Miklós vezette helyi 
Tüzép munkatársai voltak segítségünkre. Időközben a 
kiszállítások megtörténtek, panasz leginkább azért 
érkezett, mert egyesek jogosultság hiányában nem 
kaptak semmit. Az igényléseket önkormányzatunknál 
lehetett benyújtani azoknak, akik nem rendelkeznek 
vezetékes gázzal, a jogosultságot a 
Katasztrófavédelem ellenőrizte. 

A Ravatalozóba 30 db új széket vásároltunk, 
amelyekre székszoknyát az önkormányzat 
varrodájában készítettek. A tető beázását vélhetően 
márciusban fogjuk elhárítani. 

Telekházán befejeződött az új ivóvíz kút fúrása. 
Jelenleg a kút és a vízmű telep közötti összeköttetés 
és a hozzá tartozó szerelvények kiépítése van 
folyamatban. 

A munkaügyi helyzetről tartott beszámolónál 
elhangzott, hogy 2019. március 1-től a munkaügyi 
központ 270 főben maximalizálta az egyeki közmunka 
programot. 25 év alattiakat nem vehetünk fel, ők 
jelenleg 50 fős létszámmal maradtak foglalkoztatás 
nélkül. A 25 év felettiek közül 20 főt nem tudtunk 
felvenni, rájuk kb. május - júniusban kerül sor, mert 
várhatóan a tavaszi idénymunkák beindulásával 
annyian el is fognak menni. Összességében 
elmondható, hogy településünkön is csökkent a 
munkanélküliség, a 4 – 5 évvel korábbi csúcshoz 
képest a közmunkaprogram létszáma megfeleződött. 

Balmazújváros polgármestere, Hegedűs Péter úr 
beszámolt a kistérségi együttműködés helyzetéről, az 
elmúlt év munkájáról és a várható 2019. évi 
feladatokról. Frissen megválasztott polgármesterként 
kihangsúlyozta arra törekszik, hogy 
együttműködésünk a balmazújvárosi kistérségben 
kölcsönösen előnyös legyen. Egy most megnyert 
pályázatnak köszönhetően vásároltak egy 9 fős 
kisbuszt, ami az egyeki idősek otthonát is ki fogja 
szolgálni. 

A tájékoztató a község egészségügyi helyzetéről című 
napirendi pontnál minden beszámolót kritika nélkül 
elfogadtunk. Miután mindhárom háziorvos 
benyújtotta a felmondását és csak akkor volt hajlandó 
visszavonni, amikor felmentettük őket a tiszacsegei 
orvosi ügyeletben végzendő feladatok alól, talán 
mindenki belátta, hogy amikor 360 betöltetlen praxis 
van Magyarországon nem érdemes a késésekkel, 
kikapcsolt készenléti telefonnal, kamu igazolásokkal és 
egyéb panaszos ügyekkel foglalkozni. Inkább érdemes 

arra fókuszálni, hogy rengeteg beteg van a faluban, 
főleg hétfőn, az orvosok sokat dolgoznak és ha 
valakinek panasza van, át kell kérje a betegkártyáját 
egy másik orvoshoz. Beszédes tény az is, hogy a 
nyugalom megőrzése érdekében Polgárőröket kell 
alkalmazni az orvosi rendelőben, mert sajnos egyik-
másik ember betegségére hivatkozva elfogadhatatlan 
magatartási normákat enged meg magának. Akik a 
leghangosabban hivatkoznak az egyenlő bánásmódra, 
azok követelik a legerőszakosabban, hogy őket 
azonnal, soron kívül fogadják. 

A Gyepmesteri Telep beszámolójából értesülhettünk 
róla, hogy immár 34 településre szolgáltatunk. Az ott 
dolgozók munkáját rengeteg elismerés övezi és szinte 
mindenki nagyon hasznosnak értékeli. Kovácsné Nagy 
Judit Telepvezetőnek és munkatársainak köszönjük 
éves munkáját és azt, hogy szolgáltatásukkal jó 
gyakorlatként országos 3. helyezést érhettünk el. 

Módosítottuk a bérlakásokról szóló rendeletünket. 
Jelenleg 41 bérlakásunk van, mind a 41 ki van adva és 
sorban állás van a felszabaduló lakásokért. Jelen 
helyzet szerint áprilisban 2 lakásból kell a bérlőket 
kiköltöztetni, ők több havi elmaradást halmoztak fel. 

A Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház vezetői 
állására benyújtott pályázatok közül a Gábor Istvánné 
pályázatát támogatta az önkormányzat, így a 
következő 5 évben továbbra is ő fogja a vezetői 
feladatokat ellátni. 

A kérdések, interpellációknál javaslatként elhangzott, 
hogy az Alkotóház kiállítását tegyük fel a honlapunkra. 
Jelenleg Farkas László szebbnél szebb alkotásai 
tekinthetőek meg egyeztetett időpontban. 
Legközelebb a március 15-i ünnepségünk alkalmával 
csodálhatóak meg a helyi műremekek, melyeket meg 
is lehet vásárolni. Állandó jelleggel a jó idő érkezését 
követően lehet a kiállítást látogatni, kb. április 1-től. 

Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy határozott, hogy: 

 felkéri Murvai Ferencnét, dolgozzon ki 
intézkedési tervet a konyha hatékonyabb 
működése érdekében 

 pályázatot nyújtottunk be tanyagondnoki 
szolgáltatás fejlesztésére 

 elfogadjuk a Fonyódligeti üdülő 2018. évi 
üzemeltetéséről szóló beszámolót 

 a gyermekétkeztetés rezsi költségét 60 %-ban 
állapítsuk meg 

 elfogadtuk az Önkormányzati Tűzoltóság 2019. 
évi költségvetés tervezetét 
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Összeállította: Dr. Miluczky Attila 
 polgármester 

 



 
 

Összefoglaló a Képviselő-testület 2019. február 14-i testületi üléséről 
 

A polgármesteri jelentésben elhangzott, hogy a 
csapadékvíz és a belvíz elvezető pályázat megvalósítása 
folyamatban van, ma lett lejelentve a 25%-os a 
készültség. 

A bölcsődével kapcsolatban elmondja, hogy elbontották 
az előző ház alapját, és az ott lévő melléképületet is el 
kell bontani. A bontásért 300 000 Ft + Áfa összeget 
fizettek Dudits Pál vállalkozónak. 

A temetkezési szolgáltatás indítása elő van készítve. A 
jövő hét elején fogják a szórólapot eljuttatni a 
lakossághoz. 

A Gamesz épület tetejének illetve csatornájának javítása 
folyamatban van. Illetve többször szóba került, hogy a 
Forgács féle háznak rossz a teteje, az oldalán vannak 
beázások, a munkálatok ott is előkészítés alatt vannak.  

Első napirendként a „Szándék jelzése a Debrecen- 
Nyíregyházi Egyházmegye felé” címmel tárgyaltuk az 
óvoda jövőjével kapcsolatos szándékunkat. Mivel 5 
Képviselő a testületi-ülés előtt összeszövetkezett, 
teljesen felesleges volt érvelnem, a döntés már az ülés 
előtt megszületett.  

Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy határozott, hogy szándéknyilatkozatot 
fogalmaz meg arra nézve, hogy az Önkormányzat az új 
nagy óvoda épületet, és a bölcsődét, ami egybe lesz 
vele építve, és a Telekházi óvodát önkormányzati 
fenntartásba szándékozik fenntartani. 

Ezzel a döntéssel csak azért nincs békességem mert a 
szándék megvalósítása több akadályba ütközik. Abban 
az évben amikor elvonnak az önkormányzattól 25 millió 
forint szociális kiegészítő normatívát, amikor 2 fő 
munkavállalónak fel kell mondanunk, át kell szervezni, 
azaz feszült anyagi helyzetben vagyunk, nem szerencsés 
milliós költségeket magunkra vállalni. Az egyházi 
fenntartó elmondja, hogy jelentősen ki kell pótolnia 
még a magasabb egyházi normatívát is, polgármester 
kollégák nyilatkozzák, hogy önkormányzati 
fenntartásnál is hozzá kell járulni, konkrétan 
Hajdúsámsonban 80 millió forinttal, csak az hangzik, 
hogy nullásan is lehet üzemeltetni az óvodát. El tudom 
képzelni, hogy erre is van példa, de szerintem csak ott, 
ahol napelemek vannak az óvoda tetején, jó az épület 
energetikája, sok az alacsonyabb bérű fiatal pedagógus 
és spórolnak a létszámmal. Nekünk nem lesz pénzünk a 
Telekházi óvoda felújítására, az egyház ezt is bevállalta, 
de az öt fő képviselőnek már ez sem jó. 

Az egyházi fenntartó 2012-ben úgy vállalta át a 
feladatot, hogy minimum 10 évre. Nagyon nem 
szerencsés 7 év után alapos indoklás nélkül felmondani 
a szerződést. A Polgármesteri Hivatalba új 
köztisztviselőt kellene felvenni, mert már a jelenlegi 
terhelésnél sem tudják a szabadságukat kivenni. Ez 
mind költség, teher és energiáink szétforgácsolása. 
Szerintem inkább a falu fejlődésére kellene koncentrálni 
és nem kamu elméleteket kialakítani a felekezetmentes 
oktatásról. Akik eljárnak Egyekről jellemzően egyházi 
fenntartású intézménybe járnak el, egy elenyésző 
kisebbség jár állami fenntartásúba. A Képviselő-
testületnek mi is a feladata? Elenyésző kisebbség vagy a 
többség érdekeit képviselni? Magam részéről 
egyértelmű a válasz: a többség érdekeit képviseltem 
eddig is és teszem azt ezután is. 

Egy muzulmán kislánynak évekig jó volt a katolikus 
fenntartású óvoda, a keresztény kultúrkörben 
nevelkedett képviselőinknek nem jó. Komoly érvként 
elhangzott, hogy az egyház nem vett udvari játékokat. 
Lehet, hogy nem vett, de ha elmegyek az óvoda előtt 
azt látom az udvar tele van játékokkal, és építettek oda 
egy ovifoci pályát. Az én gyerekem is oda járt az egyházi 
fenntartású óvodába: én meg voltam elégedve. A 
gyerekem szépen fejlődött és vidáman, felszabadultan 
élte óvodás életét. Köszönet az ott dolgozóknak és a 
fenntartónak! 

Az önkormányzat költségvetését az alábbiakkal 
fogadtuk el: 

 A működési tartalék csökkenjen 20 millió forinttal 

 A fejlesztési tartalék csökkenjen 10 millió forinttal 

 Kerüljön tervezésre bevételként a Debrecen, 
Hétvezér u. 21. sz. alatti ingatlan értékesítéséből 
fennmaradóan még 5 millió Ft  

 Kerüljön tervezésre bevételként a napelem 
parkkal érintett földterület értékesítéséből 
5 179 000 Ft 

 Az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. 
átszervezéséből 25 000 000 Ft megtakarítás 

 Kerüljön törlésre a testvérvárosi kapcsolatra 
tervezett 1 millió forint  

 A Polgármester részére 6 helyett 3 havi 
végkielégítés kerüljön tervezésre 2 228 000 Ft 
összegben 

 A köztisztviselők részére a személyi jellegű 
illetmények és az egyéb juttatások a tavalyi 
szinten kerüljenek tervezésre, és amikor a  
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pályázat sorsa eldől, ezt tárgyalja újra a 
Képviselő-testület. 

 A településrendezési terv elkészítéséért 10 millió 
forint 2020-ban kerüljön kifizetésre 

 Kerüljön tervezésre bevételként 10 millió forint 
ingatlan értékesítésből 

 A piac pályázatához szükséges 6 757 000 Ft 
összeg hitelből legyen biztosítva 

 Krízis támogatás összege 3 millió forint legyen  
2 millió forint a szociális juttatásokra legyen 
átcsoportosítva 

 Az Ipari Park létesítéséhez szükséges 40 millió 
forint a REKI-ből legyen megigényelve 

 Kerüljön terezésre 5 500 000 Ft bevétel a 
halottszállító autó eladásából (Az autó helyben 
marad, a Szociális Szövetkezet akarja megvenni.) 

 

Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy határozott, hogy: 

 a létesítendő Egyeki Ipari Park villamos energia 
ellátásához kapcsolódó közbeszerzési eljárás 
ajánlattételi felhívását elfogadja. 

 a létesítendő Egyeki Ipari Park gázenergia 
ellátásához kapcsolódó közbeszerzési eljárás 
ajánlattételi felhívását elfogadja  

 egyetért azzal, hogy Egyek Nagyközség 
Önkormányzata pályázatot nyújtson be az 
Innovációs és Technológiai Minisztérium által a 
Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapja 
kezelésű előirányzat terhére (ÁHT: 368228) 
nyújtott vissza nem térítendő támogatás 
elnyerésére 

 egyetért azzal, hogy Egyek Nagyközség 
Önkormányzata pályázatot nyújtson be az 
Innovációs és Technológiai Minisztérium által 
meghirdetett Zöldgazdaság Finanszírozási 
Rendszer (ÁHT: 338306) fejezeti kezelésű 
előirányzat terhére nyújtható „VÍZIKÖZMŰVEK 
ENERGIAHATÉKONYSÁGÁNAK FEJLESZTÉSE” 
elnevezésű pályázati kiírásra támogatási igényt 
nyújtsanak be energiatakarékos eszközök, 
berendezések beszerzésére, technológiák 
alkalmazására. 

 

Összeállította: Dr. Miluczky Attila 
 polgármester 

 

 

Szépkorú köszöntése a településen 
 
2019. január 11-én jubileumi köszöntésre érkeztünk 

az idősek otthonába, ahol Simon Sándorné, Margit 

néni ezen a napon betöltötte a 95. életévét, mely az 

idősek otthonában sem mindennapi esemény.  

A 255/2008.(X.21.) Korm. rendelet 2.§ (4) bekezdése 

lehetőséget biztosít a szépkorúak jubileumi 

köszöntésére, amennyiben a szépkorú igény tart erre. 

Ezzel a lehetőséggel élt Simon Sándorné is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

A Polgármesteri Hivatal részéről Csepreginé Kocsis 

Nóra jegyző asszonnyal köszöntöttük Margit nénit. 

Meglepetésként egy ajándékkosárral leptük meg az 

Önkormányzat és a Polgármesteri hivatal nevében, 

valamint jegyző asszony átadta az Orbán Viktor 

miniszterelnök kézjegyével ellátott emléklapot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Margit néni a 95. születésnapját lánya és az idősek 

otthona összes lakója körében ünnepelte, és közösen 

fogyasztották el az ünnepi tortát.  
 

Herbák Erika 
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Új temetkezési szolgáltató 

 Egyeken 
 

2019. február 17-től megkezdte működését 

a Kétöklű Mezőgazdasági és 
 Szolgáltató  Szociális Szövetkezet  

4069  Egyek, Fő utca 3/a szám alatti 
Gyertyaláng Temetésfelvételi irodája! 

 

A Felvételi irodában  megrendelhető szolgáltatások: 
 

 teljes körű hagyományos és hamvasztásos temetés, 
 temetőn belüli temetésszolgáltatási tevékenység, 

 helyi, bel- és külföldi halottszállítás  

 engedélyek beszerzése,     

 búcsúztató a szertartásra,  

 fejfa kihelyezés, 

 koszorúk, sírcsokrok temetésre, 

 gyászjelentés, köszönetnyilvánítás 

 temetéssel összefüggő sírkő bontása, visszaállítása. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

Nyitva tartás: 
Hétfőtől csütörtökig: 9-12 óráig, 13-16 óráig; pénteken: 9-13 óráig 

Telefonos egyeztetés esetén, ettől eltérő időpontban is állunk 
rendelkezésükre. 

 

Elérhetőségek: 
Temetésfelvételi iroda: 

Tel.: 06/70-513-08-65 
E-mail: info@egyekitemetkezes.hu 

 

Halott szállítási ügyelet (0-24H) 
Tel.: 06/70-513-08-63 
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Jó gyakorlat Egyekről 

Ünnepélyes záró konferencia keretében 2018. november 14-én eredményhirdetéssel zárult a TÖOSZ 
Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Programjának 2018-as szakasza. Két témakörben érkeztek pályázatok, 
a döntőben végül nyolc önkormányzat pályázata részesült elismerésben. 

A Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Programját a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége 
(TÖOSZ) az Európa Tanács Helyi és Regionális Demokrácia Szakértői Központja együttműködésével hirdeti 
meg 2008-tól folyamatosan. A program megvalósításában részt vett a Magyar Faluszövetség, a Magyar 
Önkormányzatok Szövetsége, a Belügyminisztérium, az Országos Polgárőr Szövetség és az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma is. 

A pályázati program célja új és innovatív helyi megoldások, a legjobb önkormányzati gyakorlatok 
feltérképezése, és az ilyen megoldásokat nyújtó 
önkormányzatok tudásának és tapasztalatának 
megismertetése az ország más önkormányzataival 
és a szakmai közélettel. A program által 
kezdeményezett tudásátadási folyamat nem 
csupán azokat az önkormányzatokat segíti, 
amelyek új megoldásokhoz jutnak, hanem azokat 
is, amelyek a gyakorlatokat kialakították. A 
programot szakmai konferencia keretében zárják, 
hagyományosan ősszel, ahol a döntőbe jutott 
települések mutatják be pályázati anyagukat 
prezentáció formájában. 

Gyepmesteri Telep dolgozói egy moszkvai őrkutyával 

Idén két pályázati téma volt: a „Közös-többszörös” – a településen élő romák és nem romák példaértékű 
közös(ségi) programjai, tevékenységei, amelynek kiemelt célja volt az olyan jó gyakorlatok felkutatása, 
amelyek a feszültségek enyhítése, a roma és nem-roma párbeszéd elősegítése, az előítéletek csökkentése 
révén erősítik a helyi roma közösségek identitását, javítják a kultúrához, oktatáshoz, egészségügyhöz, 
munkához és szociális, társadalmi javakhoz való hozzáférést, ugyanakkor a nem roma lakosság körében is 
pozitív visszhangra találnak. A másik téma a Helyi polgárőrség és az önkormányzat együttműködése, a helyi 
önkormányzat és a helyi polgárőr egyesület együttműködésén alapuló közös programok felkutatását 
célozta.  

A Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok 
Program Irányító Bizottsága 2018. 
november  14-i döntése alapján a Legjobb 
Önkormányzati Gyakorlatok Program 2018. 
évi pályázati szakaszának nyertesei: 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
támogatásával meghirdetett „Közös-
többszörös” – a településen élő romák és 
nem romák példaértékű közös(ségi) 
programjai, tevékenységei témában: 
 
 

Első díj: Kiskunhalas,1.200.000 Ft 
Második díj: Eger, 800.000 Ft 

Harmadik díj: Egyek, 500.000 Ft 
 

részletesebben: 

http://xn--tosz-5qa.hu/news/383/73/Megvannak-a-nyertesek-2018-legjobb-onkormanyzati-gyakorlatai/ 

Településünk a Gyepmesteri Telepen kialakított pályázatával 
jutott az országos döntőbe 
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Miért érdemes az Étteremből rendelni? 
 

 Éttermünk hétköznapokon 11:00 – 14:00 – 

ig tart nyitva 

 Vendégeinket kedves és figyelmes 

kiszolgáló személyzet várja retro 

környezetben 

 Szépen megterített asztalok fogadják az 

ebédelni vágyókat 

 Ételeink frissen sülnek, helyben készülnek 

 Étel kínálataink minden nap változatosak, 

egyfajta leves és 2 fajta főétel (A-B menü) 

közül lehet választani 

 Áraink megfizethetőek és barátságosak 

 ,,Büfé napokon” csütörtökön és pénteken 

reggel 8 órától lehetőség van frissen, 

helyben elkészített sajtos pogácsa, 

hamburger és lángos vásárlására, melyeket 

vendégeink igényeinek megfelelően 

készítünk el 

 Kaphatók különböző szénsavas-, rostos 

üdítők és ásványvizek, valamint frissen 

főzött kávé, mely helyben elfogyasztható 

 Plusz szolgáltatásaink: Egyeken és 

külterületein házhoz szállítjuk az ebédet 

 Sültes tálakat, salátákat is készítünk 

családi-, baráti összejövetelekre 

 Nagytermünk kibérelhető különböző 

alkalmakra (pl.: esküvők, családi 

események), igény szerint étel-ital 

szolgáltatást is vállalunk 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figyelmüket köszönik: a konyhai dolgozók és Murvai Ferencné 
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Lehetőségek a seregben, avagy „seregnyi lehetőség” 
 

Átfogó szervezeti és technikai fejlesztések, új, modern eszközök, növekvő illetmény. Ezekkel a szavakkal 

jellemezte nemrégiben a Magyar Honvédség jövőjét Dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszter. A Zrínyi 2026 

Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program célkitűzése egy szellemiségében, kiképzettségében és eszközeiben is 

megújult, hatékony, ütőképes haderő létrehozása. A program része a katonai életpályamodell megújítása és a 

honvédség létszámának növelésével összefüggő toborzó tevékenység erősítése is. A honvédség számtalan lehetőséget 

és átjárható szolgálati formákat kínál a katonai pálya iránt érdeklődőknek. Nagy Zoltán alezredestől, az MH Katonai 

Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 2. Katonai Igazgatási Központ parancsnokától kérdeztük, hogy a 

„honvédség kapujában”, azaz a toborzóirodáknál mit tudnak ajánlani az érdeklődőknek. 

 

Alezredes Úr, az Ön által vezetett szervezet felelős a katonai toborzás sikeres megvalósításáért a megyében. Mi 

a toborzók fő feladata? 

 

- Idén lesz 15 éve annak, hogy a Magyar Honvédség önkéntes haderővé vált, így a honvédség beosztásainak feltöltése, 

az utánpótlás biztosítása toborzás útján történik. A katonai szolgálat ma már nem kötelező, hanem önként választott 

szolgálat és hivatás. Nekünk, toborzóknak egyik elsődleges feladatunk, hogy minél szélesebb körben megismertessük 

azokat a lehetőségeket, amelyeket a haderő kínál a hivatásos, a szerződéses vagy a tartalékos szolgálat kapcsán. 

 

Amennyiben valaki szeretne katona lenni, mit tud kínálni a sereg a leendő munkavállalóinak? 

 

- A haderőfejlesztési programnak köszönhetően, annak fokozatos megvalósulásával, minőségi körülményeket, 

korszerű technikai eszközöket és 

versenyképes jövedelmet ígér a honvédség 

a katonáinak, honvédelmi alkalmazottainak. 

Jelenleg a szerződéses szolgálatot 

vállalók esetében az érettségivel 

rendelkező katonák kezdő fizetése havonta 

bruttó 277.000 forint, de az alapfokú 

végzettséggel rendelkezők is mintegy bruttó 

234.000 forintot vihetnek haza. Ez az 

összeg pedig a seregben eltöltött évek 

folyamán növekszik. Az alapfizetés mellett 

a katonák étkezési és utazási támogatásban is 

részesülnek, illetve számos plusz juttatás 

valamint az esetleges többletmunkáért 

járó kifizetés is tovább növelheti ezt az 

összeget. 

 

Az érettségi bizonyítvánnyal rendelkezők, továbbtanulási szándék esetén jelentkezhetnek a Nemzeti Közszolgálati 

Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karán indított szakokra és az MH Altiszti Akadémia új, Acélkocka 

elnevezésű altisztképzésére. A tanfolyamrendszerű, 1 év időtartamú altisztképzésre minden 18. életévet betöltött, 

érettségizett személy jelentkezhet, aki megfelel az előírt egészségügyi, pszichikai és fizikai követelményeknek. A 

rendszer előnye, hogy már a tanulmányok alatt is havi jövedelmet folyósít a honvédség, amely a már említett, 

érettségivel rendelkező katonák kezdő alapfizetésével megegyező összeg. A képzés befejezését követően, a választott 

szakterületen, hivatásos őrmesterként kezdhetik meg pályafutásukat a végzettek. Az illetményük ekkortól pedig már 

bruttó 310.000 forint lesz. 

 

Szintén sokat hallott téma napjainkban az önkéntes területvédelmi tartalékos szolgálat, melyre ugyancsak 

várják a jelentkezőket. 

 

- Igen, erre a szolgálati formára is várjuk a honvédelem ügye iránt érdeklődő, elhivatott állampolgárokat. Ez a 

lehetőség elsősorban azoknak szól, akik tanulmányaik vagy meglévő munkahelyük mellett szeretnének részt vállalni a 

lakóhelyük, lakókörnyezetük védelmi feladataiban. Ők az évi húsz napos kiképzés mellett veszély- és 

katasztrófahelyzet (pl. árvízi védekezés) elhárításában, rendezvénybiztosítási, toborzási, illetve különböző díszelgési 

feladatokban vehetnek részt. A tartalékosok felkészítése és alkalmazása alapvetően a lakóhelyhez tartozó járásban, 

megyében történik. A szolgálatért természetesen a területvédelmi tartalékosok is különböző juttatásokban részesülnek,  
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mint például szerződéskötési díj, rendelkezésre állási díj, illetve a tényleges szolgálatuk ideje alatt beosztásuknak 

megfelelő fizetést kapnak. 

 

Már csak egy utolsó, ám annál fontosabb kérdés maradt hátra: hol lehet jelentkezni katonának? 

 

- A toborzó irodák várják a katonai 

pálya iránt érdeklődőket a 

megyeszékhelyeken lévő 

ügyfélszolgálatokon. Debrecenben 

személyesen a Péterfia u. 58/a szám 

alatt lehet velünk találkozni. 

Jelentkezni a Kormányablakoknál 

kijelölt ügyintézőknél vagy akár 

online, a www.iranyasereg.hu és a 

www.hadkiegeszites.hu internetes 

oldalakon is lehet. Az Irány a sereg 

weboldal a Magyar Honvédség 

karrieroldala, ahol mindenki választ 

kaphat a katonai szolgálati 

formákkal kapcsolatos kérdésére. 

 

Smidróczki Róbert 

fotó: Csehiné Sárkány Beáta hadnagy 
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Jelentkezni az alábbi  

elérhetőségek  

bármelyikén lehet 

 

 

Magyar Honvédség Katonai 

Igazgatási és Központi Nyilvántartó 

Parancsnokság  

2. Katonai Igazgatási Központ 

 

Cím: 4026 Debrecen, Péterfia u. 58/a. 

Telefon: +36 (52) 314-200  

Mobil: +36 (30) 815-0998 

E-mail: hajdu.toborzo@mil.hu 

 

Ügyfélfogadás rendje: 

 

hétfő - csütörtök: 08:00-15:30 

péntek: 08:00-12:00 

 

 

MENTŐÁLLOMÁS HÍREI 
 

2018.11.10.-én került megrendezésre a mentő 

bál.  

 

A bál teljes bevétele mint az előző években 

is, az egyeken szolgálatot teljesítő 

mentőautók felszerelésének korszerűsítésére 

lesz fordítva. Ezúton szeretnénk mindenkinek 

megköszönni, aki valamilyen formában 

támogatta célkitűzésünk elérését.  

 

A bál bevétele 761.000 Ft lett, amelyet 

eszközvásárlásra fordítunk. Amint az eszköz 

megérkezik hozzánk, bemutatjuk itt az újság 

hasábjain keresztül is hogy mit tud ez az 

eszköz, és mire tudják az életmentők a 

mindennapokban használni. 

 

Köszönjük támogató segítségüket, hiszen 

tudják számunkra ez: „Hivatás az Életért” 

 

 

Kiss Imre 

Állomásvezető 

Egyek Mentőállomás 

 

http://www.iranyasereg.hu/
mailto:hajdu.toborzo@mil.hu


 
 

 

A FeHoVá-n jártunk 

A Szent János Katolikus Általános Iskola 
tanulói 2019. február 8-án jutalomként ingyenes 
buszkiránduláson vehettek részt. Budapestre, a 
FEHOVA – kiállításra látogattak el. A fegyver, 
horgászat, vadászat nemzetközi kiállítást 
a HUNGEXPO Budapesti Vásárközpontban 
rendezték meg immár 26. alkalommal.  Ez a 
bemutató a Kárpát-medence vadászainak, 
horgászainak és természetkedvelőinek 
nagyszabású találkozója. A mi iskolánk is nagy 
gondot fordít tanulóink természettudományos 
ismereteinek bővítésére, látókörének 
szélesítésére. A gyermekek nagy csodálkozással 
figyelték a horgászattal és vadászattal 
kapcsolatos látnivalókat. Sok érdekes dolgot 
maguk is kipróbálhattak. Távirányítóval saját 
kézzel működtettek kis csónakot, horgászbotokat 
teszteltek, sorsjeggyel horgászkellékeket nyertek. 
A fiúk körében a fegyverek kézbevétele, 
szemrevételezése volt a legnépszerűbb. A 
bátrabbak lőttek is, emlékbe megkapták a lőlapot. 
A lányok a Nemzetközi Kutyakiállítást díjazták 
legjobban, ahol szebbnél szebb kutyákban 
gyönyörködhettek. Megtekintve a trófeakiállítást, 
sólymokat, erdészeti gépeket, bámulatos 
terepjárókat, faszobrászkodást, ajándékokkal 
megrakodva, élményekkel telve indultak haza 
saját természeti környezetükbe, hogy itt 
hasznosíthassák a látottakat, hallottakat. 

Szekeres Ákosné Nagy Rózsa 
Tardiné Virág Éva 

 

Alsó tagozatos versmondó verseny 

 
Immár ötödik alkalommal rendezte meg katolikus 

iskolánk a hagyományos alsó tagozatos 

versmondó versenyét január 16-án. Szívet, lelket 

melengető élmény, katolikus identitásunk 

fejlődésének szép példája minden évben ez a 

versmondó alkalom. Nem is igazán a versengés a 

fő célja, hanem, hogy időt szánjunk, s kapjunk 

arra, hogy mindenféle fontosnak vélt dolgaink 

között megálljunk kicsit, s arra figyeljünk, ami 

még attól is fontosabb. A gyermeki szép szó, mely 

Istent dicséri, ez volt a nagy ajándék minden 

résztvevőnek. 

 „Lehet, hogy elfelejtik, mit mondtál nekik, de 

soha nem fogják elfelejteni, hogy hogyan érezték 

magukat szavaidtól.” (Carl William Bruehner) 

Dicséret illet minden résztvevő apróságot, s 

szüleiket is, kik segítették őket a felkészülésben, 

időt szánva a számukra legfontosabbra.  

Katolikus intézményünk büszke tanulóira, s 

mindent megtesz, hogy testi és lelki fejlődésüket 

segítse.  

A versek meghallgatása után a négy tagú zsűri 

(Tardiné Virág Éva, Katona Zoltánné, Bódi 

István, Tóth Istvánné és Papp László atya) a 

következő tanulókat jutalmazta könyvvel: 

 

Óvodás korcsoportban: 
 

1. Sándor Vivien 

2. Lingurár Nikolasz 

3. Nagy László 

Különdíjat kapott Kiss József 

 

1-2. osztályos kategóriában: 
 

1. Papp Janka 1.a 

2. Pető Martin 2.a 

3. Bruckner Viktória 1.a 

3-4. osztályos kategóriában: 
 

1. Ratkai Valentina 4.a 

2. Nagy Nikolett 3.a 

3. Turucz Brigitta 4. b 

Gratulálunk minden résztvevőnek, s szurkolunk 

az első helyezetteknek, akik március 3-án 

Polgáron mérettetik majd meg újra magukat a 

verseny következő fordulójában. 

 

A Szervezők: Aranyné Szalai Tünde  

Hegyiné Molnár Katalin 
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Olvasói ajándék könyvek könyvtárunkban. 

 
James D. MacDonald  

Mágusiskola  

 

A középkori történet 

főhőse Randal, a tizenkét 

esztendős apród, aki a sors 

különös szeszélye folytán 

feladja egykori álmait és 

ambícióit, és a lovagi 

páncélzat helyett inkább a 

varázsló köpönyegét 

kanyarítja a vállára. 

Izgalmas és misztikus kalandokba keveredik, 

melyek során számos barátot és ellenséget szerez, 

miközben varázslótudománya is egyre 

gyarapodik. 

 

Louis Sachar 

Laura titkos társasága 
 

Laura titkos klubot 

szervez az osztályban, s 

talán a viseletes 

baseballsapka után, amit 

állandóan hord, 

Malacvárnak nevezi el. 

Egy nap azonban a 

társaságnak ellenfele 

támad: Majomsziget. Az 

új klub vezetője nem más, mint a hallgatag 

Gabriel, aki nemrég még Laura egylete után 

ácsingózott. 

 

Madeleine L'Engle 

Időcsavar  

(Időcsavar 1.)  
 

Éjfél felé jár. Kint vihar 

tombol. Meg Murry, a 

kamaszlány, kisöccse, 

Charles Wallace és 

édesanyjuk a konyhában 

futnak össze. Egyikük 

sem tud aludni. Épp 

szendvicset készítenek, 

amikor látogató érkezik. Ruházata hóbortos, és 

különös dolgokat mond: Minél nagyobb a vihar, 

annál jobb. Csak elkapott a szélroham, és letérített 

az utamról. Elüldögélek még egy pillanatig, és 

már el is tűnök. Ja, ha már eltűnésről 

beszélgetünk! Ugye tudjátok, hogy a hiperkocka 

valóban létezik?  

Meg édesapja az ötödik dimenzióban való 

időutazással kísérletezett, és vagy két évvel ezelőtt 

eltűnt. Most gyerekein, Megen és a kis Charles 

Wallace-en, valamint barátjukon, Calvinen a sor, 

hogy megkeressék. Varázslatos, galaxisokon 

keresztül vezető mentőexpedíciójuk során nem 

várt ellenséggel találják szembe magukat… 

 

Julian Rubinstein 

A viszkis rabló balladája 
 

Igaz történetek 

bankrablásról, 

jéghokiról, erdélyi 

szőrmecsempészetről, 

fusizó rendőrökről és 

megtört szívekről 

 

Amerika egyik legtöbb 

díjjal jutalmazott fiatal 

újságírója, Julian 

Rubinstein a magyar 

Viszkis rabló történetét 

találta a legalkamasabbnak arra, hogy bemutassa a 

kelet-európai országok zűrzavaros átmenetét a 

kommunizmusból a kapitalizmusba. Így aztán az 

olvasó most nemcsak egy bűnügyi 

dokumentumregényt tart a kezében, hanem a 90-

es évek Magyarországának korrajzát is – amerikai 

szemüvegen keresztül. A világ egyik legnagyobb 

médiabirodalma, rendhagyó módon, szinte 

egyszerre jelenteti meg a könyvet Amerikában és 

Magyarországon. A hároméves oknyomozással 

készült könyv nálunk valószínűleg nemcsak a 

rablások izgalmas, és eddig még soha fel nem tárt 

részleteivel ejti majd rabul az olvasókat, hanem 

azzal is, ahogy a távolról jött amerikai újságíró 

bennünket, magyarokat lát. A rendszerváltozás 

utáni Magyarország történetéről ez ugyanis az első 

áfogó amerikai könyv. Kirajzolódnak belőle azok 

a sztereotípiák, sablonok, amelyekkel 

Magyarország és a magyarok manapság külföldön 

szembesülnek. A jelenlegi országimázs… 
 

Kovácsné Mucza Judit  

könyvtáros 
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Farkas László helyi festő és restaurátor 

kiállítása az alkotóházban. 

4069 Egyek Fő tér 22. 

Megtekinthető: 

 2019. március 15 - május 30. között 

nyitvatartási időben  

8:00-16:00 óráig. 

  

Kézimunka klub hírei 
 

Kézmunka klubunk évek óta szakmai kapcsolatban van a Tiszaújvárosi  Derkovits Kulturális Központ 

hímző szakköreivel: a Szederke Díszítőművészeti Szakkörrel és a  Guzsalyas Díszítőművészeti Szakkörrel. 

Mindkét csoport szakmai vezetője Füredi Zsuzsanna  művelődésszervező. 

Évente tartunk közös szakmai napot, ahol tanulunk egymástól.   

Zsuzsika örömhírről tájékoztatott minket: a Csoóri Sándor Alap pályázatának keretein belül hímzős szakmai 

napok valósulnak meg az intézményükben. A pályázatot az Emberi Erőforrások Minisztériuma írta ki. A 

pályázat támogatásával lehetővé vált, hogy öt alkalommal más és más hímzéssel ismerkedhessenek meg a 

résztvevők. A mi csoportunk is meghívást kapott ezekre a napokra. Örömmel tettünk eleget a meghívásnak.  

 

Február 18-án, hétfőn került sor az első alkalomra.  Ezen a napon Misik Mónika hímző oktató mutatta be a 

békési szűcs hímzést. A délelőtt folyamán a hímzés múltjával, történetével ismerkedhettünk meg. Érdekes 

előadást hallhattunk sok képpel illusztrálva. 

Közben az  elgémberedett tagjainkat egy jógaoktató segítségével megmozgattuk, ami csak fokozta a jó 

hangulatot.  

Ebédszünetben szendvics és sok más finomság várt minket. 

Délután megtekinthettük az 

előadó által kiállított terítőket, 

ruhákat, táskákat, ami mind 

békési szűcshímzéssel volt 

díszítve.  

Miután megkaptuk az előnyomott 

anyagokat, hímzőfonalakat és 

hímzőtűt, Mónika megmutatta 

hogyan kell hímezni, mivel a 

szűcs hímzés öltésiránya eltér más 

hímzésekétől. Ezután mindenki 

hozzáfogott a tanultakat 

gyakorlatban is megvalósítani, 

hímezni. Közben beszélgettünk, jó 

hangulatban telt a nap. 

Sok érdekes dolgot hallhattunk a 

szűcshímzésről, használni fogjuk 

a tanultakat a klub 

foglalkozásainkon és táborokban 

is.  

Kovácsné Mucza Judit  
könyvtáros 
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Új könyvek a könyvtárban 
 

Lőrincz L. László : Óriások I-II. 

Longo őrmester megtalálja az 

óriások csontvázait Szardínián, 

de ellopják őket. Felbukkan a 

titokzatos Santarcangeli atya, aki 

tudja, hogyan jutottak a vijjogók 

és az óriások Amerikába. 

Vermes haciendáján ismét áll a 

bál: a vijjogók újra hozzá járnak 

vacsorázni. Amerikai elnökök 

vadászata: előbb ők vadásznak, 

aztán rájuk vadásznak. Indul a 

második expedíció. Ismét felbukkannak a „zöldek”, 

Biti és az indián asszony. Biti utálja a sült ezerlábút, 

de a nyers békát sem szereti. Ha megrázol egy fát, 

hulla esik le róla.  

 

Wilbur Smith · Tom Harper:  

A tigris zsákmánya 
Indiai Óceán 1700-as évek, 

Malabor partja. A  Monszun c. 

könyv folytatása.  

A Courtney családból 

gyerekként megismert: Francis 

és Christopher sorsának 

alakulását ismerhetjük meg.  

Francis elmenekül kényelmes 

otthonából, Dél-Afrikába, hogy 

megbosszulja apja halálát.  

Christopher saját útját járja a világban, amely 

szintén sok veszéllyel jár. A Courtney férfiak élete 

összefonódik, az apák bűnei örökké élnek a fiatalabb 

generációban. 

 

Vavyan Fable . Mennyből a Húsvét 
Imogen, a szabadstílusban 

szeánszozó, kissé különc 

özvegyasszony húsvétra várja 

hipochonder öccsét, Valdust, 

annak szintén hipochonder 

barátnőjét, Amlyt, és 

menopauzás húgát, Genevát. 

Továbbá kisakaratú 

unokaöccsét, Olivót az új 

kedvesével, valamint kedvenc 

kuzinját, Aetnát. Utóbbi 

csalódott vagy özvegy szerelmes (nem tudja 

biztosan), emiatt végtelenül bánatos és Shakespeare-

rajongó. Vele tart a korábban „hasadékos 

elmebajjal” ápolt Dilinkó, aki változatlanul sok 

orvosi filmet néz, ezért az újraélesztés a hobbija. 

Egyéb meghívottak (például London, nem egyedül) 

és potyavendégek is befutnak. Egyikük bujkálni 

kénytelen a többiek elől, különben 

megcsákányozzák. A rokon menyasszony és sleppje 

a közeli szállóban vackol be.  

A kiadós havazás és szélvihar emelte útakadályok 

miatt a Húsvéti Nyúl az ajándékok kihordását a 

brutális időjárásban edzett Télapóra és szánhúzóira 

bízza. A magasban suhanó Vén Jóságos és 

rénszarvasai összebotlanak egy helikopterről 

lövöldözgető vadásszal, aki Élete Trófeáját véli 

felismerni bennük, bizonytalanná téve, hogy Imogen 

karácsonyi meghívásának eleget téve épségben 

megérkezzenek az ünnepi hajlékba.  

A vadregényes múltú, szellemjárta kúriában és 

annak környezetében elúrhodik a káosz. Csakhogy 

Imogen régebben elhunyt, rendszeresen kísértő és 

barkácsoló férje, a Drága Uly közbelép.  

Így a káosz kiteljesedik. 

 

Fábián Janka:  

A rózsalugas 
Radványi Endre az 1848-49-es 

szabadságharcot még 

gyermekfejjel éli meg, és a rá 

következő, sivár években apa 

nélkül, az „elveszett 

nemzedék” tagjaként tengődik 

a világban. Mikor végre 

megállapodna Balaton-

felvidéki birtokán, és a 

szerelmet is megtalálná, egy váratlan tragédia 

hatására újra elveszít mindent, és a hazáját is 

kénytelen elhagyni. Hátrahagyott szerelme, Anna 

kétségek közepette és a nyugodt családi élet 

reményétől megfosztva próbál boldogulni, mígnem 

egy szerencsés véletlen következtében befolyásos 

pártfogókra tesz szert a kiegyezés előtti császári 

udvarban. Endre Amerikában próbál új életet 

kezdeni. Új barátokra talál, és egy új szerelem 

lehetősége is felcsillan számára, ám ekkor kitör a 

polgárháború, Észak és Dél ádáz harca, amiből az 

Egyesült Államokba csak nemrég érkezett 

emigránsok, köztük Endre sem maradhatnak ki. 

Túléli-e Endre a polgárháborút, s elképzelhető-e, 

hogy Anna és Endre sorsa újra keresztezi egymást? 

 

Leiner Laura:  

Maradj velem  
Elérkezett az Iskolák Országos 

Versenyének hatodik napja, és 

a piros csapat szétesni látszik. 

A kezdetben barátságosnak 

tűnő megmérettetés egyre  
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komolyabbá válik, a feladatok egyre 

megterhelőbbek, egyre fájóbb a családtagok hiánya, 

és a négy gyökeresen eltérő személyiségű diáknak 

egyre nehezebb igazi csapatként együttműködnie. 

Bizonyos helyzetek még a Szirtes gimi páratlan 

logikájáról és éles eszéről ismert matekosát, Újvári 

Hannát is komoly kihívások elé állítják. Vajon a 

csapat érdekei a fontosabbak, vagy a verseny során 

kialakult kapcsolatok? Van-e értelme sportszerűnek 

maradni, ha más is piszkosan játszik? Egyáltalán, 

lehet-e ez a játék több, mint egy jelentéktelen 

vetélkedő, amiről még senki sem hallott, és ahol 

színes ruhás diákok versenyeznek egy műanyag 

kupáért? És nem mellesleg: okos dolog-e 

beleszeretni valakibe, aki az egyik rivális csapat 

öltözékét viseli?  

A Maradj velem az Iskolák versenye-trilógia 

második része. 

 

Laura Marshall . Ismerősnek jelölt  
Kívántad már, hogy bárcsak  
megváltoztathatnád a múltad? 

Maria ismerősnek jelölt a 

Facebookon. Csakhogy Maria 

több mint huszonöt éve halott. 

Vagy mégsem? Louise a 

negyvenes éveiben járó elvált 

anya, egyedül neveli négyéves 

fiát, és belsőépítészként a saját 

vállalkozását vezeti. Az 

egyedülálló szülők elfoglalt, 

küzdelmes életét éli. Egy napon 

szívdermesztő e-mailt kap. Maria, a volt osztálytársa 

ismerősnek jelölte a Facebookon. Csakhogy Maria 

több mint huszonöt éve halott. Vagy mégsem? 

 „Fantasztikus pszichothriller váratlan fordulatokkal és 

a mindennapi életből vett élethelyzetekkel.”  

 

Gyerekeknek szóló könyvek: 

 

Tony Wolf : Mesél az erdő a törpékről  
A népszerű sorozat második 

részében folytatódnak az 

erdő lakóinak kalandjai. Az 

árvíz elől menekülő kis 

állatokat a törpék fogadják 

be az erdő felső részén 

elterülő birodalmukba. Az 

okos, szorgalmas és kedves 

törpék életébe vidámság 

költözik, az állatok pedig 

nem győznek ámulni 

vendéglátóik zseniális 

találmányain! A rozoga létra helyett liftet szerelnek 

a magas fa mellé, a békának pedig hőlégballont  

 

készítenek, hogy kipróbálhassa, milyen a repülés. A 

mókus úgy dönt, hogy köszönetképpen szobrot kell 

emelniük a törpéknek. 

Tony Wolf örökzöld mesegyűjteményében elragadó, 

vidám illusztrációk kísérik a történeteket! 

 

Tony Wolf : Mesél az erdő a tündérekről  

Tony Wolf : Mesél az erdő a manókról 
 

 

Liane Schneider : Bori úszni tanul  

 
Bori úszni tanul. De nem is 

olyan könnyű egyszerre 

tempózni a kezünkkel és a 

lábunkkal, hogy el ne 

süllyedjünk. Borinak 

azonban sikerül mindent 

megtanulnia, és megszerzi 

a Csikóhal Uszoda 

jelvényét.  

Egy újabb történet a Barátnőm, Bori-sorozat 

rajongóinak és minden lelkes „vízimanónak”. 

 

Liane Schneider : Bori óvodába megy  

Liane Schneider : Bori, a balerina  

 

Rosie Banks 

Az elvarázsolt palota (Titkos királyság 1.)  

 
Ella, Napsugár és Jázmin három 

igazi barátnő, ráadásul egy 

iskolába is járnak. Egy nap 

furcsa kis dobozra lelnek az 

osztálytermükben. Hazaviszik, 

és otthon egy apró bájos tündér 

pattan ki a dobozból, hogy 

elrepítse a lányokat egy titkos 

birodalomba.  

Királyságszerte nagy ünnepség 

készül, most ünnepli 1000. születésnapját Vidám 

király, az uralkodó. Testvére, Malícia királynő, 

azonban nem nézi jó szemmel a többiek örömét. Egy 

villámot küld ki a birodalomba, melyet csak egy 

rövid vers megfejtésével lehet ártalmatlanná tenni. A 

nagy zűrzavarban a lányok új barátaik segítségére 

sietnek, hogy a szép ünnepet ne ronthassa el semmi. 

 

Rosie Banks : Az unikornisok völgye  

Rosie Banks : A Sellő-zátony 

 
Gábor Istvánné 

könyvtárvezető 
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ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG EGYEK 

4069 Egyek, Fő u. 3. 

Tel/fax: 52/579-040; 70/379-7772 

E-mail: Egyek.OT@katved.gov.hu 

egyek.otp@gmail.com 

 

TŰZGYUJTÁSI TILALOM  TÁJÉKOZTATÓ 

 

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-

testületének 

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

„Az avar és kerti hulladék égetéséről, valamint a 

levegőtisztaság-védelem helyi szabályozásáról”  

Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-

testülete a környezet védelmének általános 

szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) 

bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás 

alapján, a levegőtisztaság-védelmi követelmények 

érvényre juttatása érdekében a következőket rendeli el. 

 

Általános rendelkezések 

 

1. § 

A rendelet hatálya 

 

(1) A rendelet területi hatálya kiterjed Egyek 

nagyközség közigazgatási területére. 

(2) A rendelet személyi hatálya Egyek nagyközség 

közigazgatási területén kiterjed a természetes és 

jogi személyekre, valamint a jogi személyiséggel 

nem rendelkező szervezetekre. 

 

2. § 

A jelen rendelet alkalmazása szempontjából 

 

(1) Avar: A talaj felszínén (emberi beavatkozás 

nélkül) felgyűlő ép vagy részben bomlott növényi 

maradvány (levelek, gallyak, ág- és 

kéregdarabok). 
 

(2) Kerti hulladék: Az ingatlanokon (ideértve a 

közterületet is) azok tisztántartása, ápolása, 

gondozása vagy kertészeti, mezőgazdasági 

munkálatok végzése során keletkezett fű, lomb, 

ág, gally, gyökérmaradvány, szár, levél, valamint 

egyéb növényi maradvány. 
 

(3) Fertőzött avar és kerti hulladék: a 

gazdaszervezeten (avaron vagy kerti 

hulladékon) olyan idegen kórokozók vagy 

kártevők elszaporodása, melyek átterjedhetnek 

más még ép élő növényekre és azok 

károsodását vagy pusztulását okozhatják.  
 

(4) Hasznosítás: a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatás keretében biztosított házhoz menő 

biohulladék gyűjtés igénybevétele vagy az avar és 

kerti hulladék helyben történő komposztálása. 

 

Az avar és kerti hulladékok nyílt téri égetésére 

vonatkozó szabályok 

3. § 

 

(1) Az avar és kerti hulladékot elsősorban hasznosítás 

útján kell kezelni.  
 

(2) A nagyközség azon ingatlanjain, ahol a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében 

biztosított a házhoz menő biohulladék gyűjtés, ott 

az ingatlantulajdonos a települési hulladék részét 

képező avar és kerti hulladékot köteles a 

közszolgáltatás igénybevételével vagy helyben 

történő komposztálással hasznosítani. 
 

(3) Égetni kizárólag fertőzött avar és kerti 

hulladékot lehet szeptember 15-től május 15-ig 

terjedő időszakban. Vasárnap és 

ünnepnapokon az égetés szigorúan tilos. 
 

(4) Fertőzött avar és kerti hulladékot kizárólag 

szélcsendes időben és csak olyan helyen szabad 

elégetni, ahol az égetés a személyi és vagyoni 

biztonságot nem veszélyezteti, és környezeti kárt 

nem okoz. Az égetés kizárólag személyes 

felügyelet mellett történhet. Veszély esetén a tűz 

eloltásáról az égetést végző személy köteles 

gondoskodni.  
 

(5) A nagy mennyiségű füstöt termelő anyagot 

(nedves avart és nedves kerti hulladékot) égetni 

tilos. A tüzelést végző túlzott füst- illetve 

koromképződés esetén köteles a tüzet eloltani, és 

a levegőszennyezést megszüntetni. 

 

Szabadtéri tűzgyújtás szabályai 

4. § 

 

(1) A hatóságilag elrendelt általános tűzgyújtási 

tilalom alól e rendelet nem ad felmentést. 

(2) A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést 

használni csak úgy szabad, hogy az a környezetére 

tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelenthessen. 

(3) A szabadban tüzet és üzemeltett tüzelőberendezést 

őrizetlenül hagyni nem szabad, és veszély esetén, 

vagy ha nincs rá szükség a tüzet azonnal el kell 

oltani. 

(4) A tűzgyújtás és a tüzelő berendezés használatának 

helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell 

készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése 

megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható. 
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Természetvédelmi területen, valamint az erdő 

területén és annak 200 m-es körzetében tüzet 

gyújtani csak a kiépített és kijelölt tűzrakóhelyen 

szabad. 

 

Háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre 

vonatkozó szabályok 

5. § 

 

(1) A 140 kW összteljesítmény alatti egyedi fűtéssel 

rendelkező lakóházakban megfelelően 

karbantartott tüzelőberendezésekben csak az arra a 

berendezésre engedélyezett tüzelőanyagot szabad 

égetni. 

(2) A tüzelőanyag az egészségre káros égésterméket 

kibocsátó anyagot, valamint egyéb veszélyes 

hulladékot nem tartalmazhat. 

(3) A háztartásban, kis mennyiségben keletkező 

papírhulladék, veszélyesnek nem minősülő 

fahulladék háztartási tüzelőberendezésben történő 

égetése külön engedély nélkül végezhető. 

 

Ellenőrzési jogosultság 

6. § 

 

A rendeletben foglalt előírások betartását belterületen a 

Polgármesteri Hivatal ügyintézője, külterületen a 

mezőőr jogosult ellenőrizni – amennyiben az 

intézkedés más szerv hatáskörbe nem tartozik – az 

előírások megszegése esetén a szükséges 

intézkedéseket megtenni. 

 

Záró rendelkezések 

7. § 

 

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy ezen 

Önkormányzati rendelet alapján,  

május 15-től   szeptember 15-ig  

minden nemű avar és kerti hulladék égetése 

TILOS! 

Kérjük fokozottan figyeljenek az Országos 

Tűzgyújtási Tilalomra is! 

A rendelet be nem tartása szabálysértést von maga 

után! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ELADÓ 

 

Eladó összesen 7,7ha  

több tagból álló szántó.  

Ár: 2m Ft/ha 

 

Érdeklődni: 

Dr. Tóth Sándor  

 (Egyek, Erzsébet u. 11.sz.) 

 

Telefon: +36/70-453-32-77 
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Tájékoztató nyertes pályázatról

 

Örömmel értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 

Egyek Nagyközség Önkormányzata 2 984 490 Ft 

egyszeri, vissza nem térítendő költségvetési 

támogatást nyert a Földművelésügyi Minisztérium 

2018. április 04. napján közzétett  „A hazai 

hulladékgazdálkodással és szelektív 

hulladékgyűjtéssel kapcsolatos lakossági 

környezettudatos szemléletformálásra” című 

felhívásra beadott pályázatával. 

 

Az FM-LSZF/2018-01 azonosítójú programunk fő 

célja a  „Zöld napok” megvalósítása az Egyek 

nagyközség területén működő  Szent János 

Katolikus Óvoda, Általános Iskola és AMI 

intézményben. 

 

A „Zöld napok” során színes programokat kínálunk 

az intézménybe járó gyerekeknek és családjaiknak 

egyaránt. Játékos formában, interaktív módon 

népszerűsítjük a szelektív hulladékgyűjtést; 

felhívjuk a figyelmet a hulladékképződés 

megelőzésére és a gyakorlatban is megmutatjuk a 

kreatív újrahasznosítás lehetőségeit. 

 

A program főbb elemei: 

 

2019. március 9-10: komposzt kas építése helyszín: 

óvoda udvarán 
 

2019. március 11.-én 14-óra: Lim-lom mese 

(zenés, interaktív mesejáték), helyszín: óvoda 
 

2019. március 12.-én 14-óra: Bolba mese 

(interaktív mese), helyszín: óvoda 
 

2019. március 13.-án Családi nap, helyszín: iskola 

A családi napon: környezetvédelmi előadások és 

hulladékmentes catering kerül megrendezésre. 

 
www.szelektalok.hu 

 



 

 

MELEGSÉG A HIDEGBEN – MELEG ÉTELT OSZTOTT A SZENT FERENC KARITÁSZ CSOPORT EGYEKEN 

 

Istentől gyökerezve, az Ő házában gyülekez-

tek 2019. január hónap 18. napján, péntek 

délután- 15 órakor az egyeki Szent Ferenc 

Karitász csoport tagjai. A Szent Fausztina lelki 

közösség körében, – köztük, a helyi Szent Já-

nos Katolikus Iskola diákjaival- az irgalmasság 

rózsafüzérét imádkozták, hogy tevékenysé-

güket az Irgal-

mas Jézus pe-

csételje meg. 

 

Az énekes imád-

ságot követően 

ismét nemes fe-

ladat várt a kari-

tász testvérekre: 

Egyek katolikus 

intézményeiben 

(óvoda, iskola) 

előzetesen kiosz-

tott jeggyel át-

vehető 135 adag 

meleg étellel 

ajándékozták 

meg egyházkö-

zségünk kb. 100 

családját. Az 

átadás-átvétel helyéül a karitász ház udvara 

szolgált, a külső településen élők számára 

elszállítottuk az egyeki Étterem dolgozói által 

elkészített, és előre bedobozolt, becsomagolt 

ételt. Öröm volt látni az emberek csillogó te-

kintetét, mosolyát, a boldog köszönömöt hal-

lani. Akkor lett igazán rózsás a kedvünk, ami-

kor egy kislány hálából egy virágot nyújtott át 

nekünk! Köszönjük!

 

Az élelemhez társult a mai napon, hogy az 

előző hetekben meghirdetett, és még most is 

tartó lábbeli gyűjtés során kapott gyermek és 

felnőtt cipők, csizmák, papucsok, szandálok is 

gazdára találtak.  Így a megajándékozottak 

meleg étellel, meleg lábbelivel, és meleg 

szívvel térhettek otthonukba. 

 

„Ébredjen 

minden egy-

házközség arra 

a tudatra, 

hogy minde-

gyik Krisztus 

családja, s le-

gyen gondja, 

hogy ne le-

gyen abban a 

családban 

senki, aki éhe-

zik, mialatt má-

sok lakmároz-

nak, senki, aki 

mezítelen, mia-

latt másnak 

fölös ruhája 

vagy lábbelije 

van. Közelebb kell jutnunk egymáshoz. Meg 

kell éreznünk mások baját úgy, hogy attól mi 

is szenvedjünk, és mások gondját úgy, hogy 

azt, mint a magunkét eloszlatni törekedjünk.” 

(Prohászka Ottokár)  

 

Pappné Fekete Mónika 

Szent Ferenc Karitász csoport 

 

 

AZ EGYEKI VÁNDORBÖLCSŐ ÜZENETE – IGEN az ÉLETRE 
 

Az egyeki római katolikus egyházközségben 

a 2018-as jubileumi évben egy kereszttel 

ékesített vándorbölcső indult útjára, amely 

kezdeményezés Tóthné Varga Gizella három 

gyermekes édesanyának köszönhető. A böl-

csőt Ferencz Mihály és Mucza Flórián asztalo-

sok készítették a Pappszauna Kft. és a Szent 

Ferenc karitászcsoport felajánlásából. A rin-

gató immár az egyházközség „házi” bölcsője 

lett. Célja a régi kor hagyományának felele-

venítése, amikor a kisbabákat még bölcső-

ben ringatták, és a kicsik ringatója több nem-

zedéken keresztül családról családra járt. A 

bölcső tehát Egyeken is megkezdte vándor-

lását, hogy hirdesse az új élet tiszteletét, és 

nyugalmat adjon a gyermekeknek, szerete-

tet, örömöt a családoknak. 

 

A vándorbölcső útját napló kíséri, ebbe írják a 

családok a gyermekük ringatózásának ideje 

alatt szerzett életüket gazdagító tapasztala-

taikat, élményeiket. Olvashatjuk benne a 

gyermekek születési adatait, családtagjaik 

nevét, a keresztelés pontos helyét és dátu-

mát, valamint a szentséget kiszolgáltató pap 

nevét. 
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Tóth Anna Janka édesanyja még azt is papír-

ra vetette, hogy a kis Janka Billings baba (a 

Billings módszert alkalmazva fogant meg), így 

életét a Gondviselésnek köszönhetik. Majd 

azt is megfogalmazta, hogy a bölcső kifeje-

zetten pozitív hatással volt Jankára. Könnye-

dén elaltatták benne és egyszerre  többen is 

bekapcsolódhattak a ringatásba, gyönyör-

ködve, a két fénylő szempárban. 

„Hiszen te formáltad a bensőm, s anyám mé-

hében te szőtted a testem. 

Dicsőítelek téged, mert olyan csodálatosan 

alkottál, s tudom jól, milyen csodálatos min-

den műved. 

Létem nem volt titokban előtted, amikor a 

föld ölén rejtve formálódtam. 

Még alakot sem nyertek tagjaim és szemed 

már látott engem. 

Könyvedben már minden fel volt jegyezve 

rólam: napjaim már eltervezted, mielőtt egy is 

eltelt volna 

belőlük.” (Zsolt 

139, 13-16) 

 

A vándorböl-

cső második 

lakója, haszná-

lója Bodnár 

Károly volt, aki 

már a VI. Ká-

roly a család-

ban. A Károly 

régi magyar 

személynév, a 

török eredetű 

karul, karvaly 

madárnévből 

származik. Már 

a középkorban  

 

 

azonosították azonban a germán eredetű 

német Karl névvel. Jelentése: szabad (férfi) 

legény. Női párja Karola. 

Károly szülei így fogalmazták meg örömüket: 

„Azért mert szerettek, jöttem a világra. S let-

tem új fény, csillag, szülők boldogsága. Sze-

ressetek engem igaz szeretettel! A kincsetek 

vagyok, pici kincs, de Ember.” 

Károly édesanyja szerint a bölcső az egész 

családra jó hatást 

gyakorolt. Anyaként 

is nagyon jó, szív-

melengető érzés 

volt a bölcsőben 

ringatni a gyerme-

ket: Azt kívánjuk, 

mások is éljék át a 

bölcső adta szívme-

lengető érzéseket, 

hozzon az ő kisba-

bájuknak is békés 

álmokat! 
 

Kirilla Léna szülei azt 

mondták, ez egy 

különleges bölcső, 

hiszen meg van 

szentelve, és már 

sok kicsi gyermeket 

ringatott álomba. 
 

Hajas Pálhoz is megérkezett a várva várt rin-

gató, amely, mint elődeit, őt is nagyon mély 

alváshoz segítet-

te. „Kezdő szü-

lőként nagy vá-

gyakat dédel-

getünk a gyere-

keinkkel kapcso-

latban: legyen 

sikeres, népsze-

rű, zseniális. Az-

tán ahogy múl-

nak az évek, 

ezek az igények 

valami jóval mé-

lyebb vággyá 

alakulnak. Le-

gyen boldog.” 

(Keith Stuart)— 

írták a naplóba szülei. 

A bölcső tovább folytatja útját, újabb és 

újabb életnek örvendezve, ringatózva. Jelen-

léte mosolyt csal az arcokra, szeretetet és jó 

kapcsolatot teremt a családok között.  
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Egyek Nagyközség Önkormányzatának támogatásával 2018. november 4-én a Berkes Hagyományőrző Íjász 

Sport és Lovas Egyesület szervezésében megrendezésre került az első egyeki Hagyományőrző Magyar Agár 

Nap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Köszönjük a megvalósításhoz nyújtott segítséget az Egyeki Önkormányzati Tűzoltóságnak és minden kedves 

résztvevőnek! 
 

 

 

 

 

 

 

 

A szerkesztőség: 4069 EGYEK, Fő út 3. sz. Tel/fax: 52/ 378 – 028 
# Kiadja: EGYEKI SZÖGHATÁR NONPROFIT KFT. EGYEK,  Fő út 3. sz. # 

# A kiadásért felel: Murvai Ferencné #    
# Szerkesztő: Herbák Erika # 

# Nyomda: Fábián BT. 4034 Debrecen,  Szélső u.  8. sz. # 
# Megjelenik: 150 pld-ban # 

#ISSN 1789-7424# 

 

  

 

TERMELŐI TEJ KAPHATÓ! 

Ár: 150.- Ft/L  házhoz szállítással  

Egyek belterületén  

reggel 6:30 és este 18:00-kor. 

 

Megrendelhető:  
 

Major Imre 

+36/70-513-02-56 

 


