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A süket béka meséje 

Egy szép napon az erdei állatok versenyt 

rendeztek saját szórakoztatásukra. 

Építettek egy magas falat és megkérték a békákat 

másszák meg. Csábító volt a fődíj, finom falatok, 

így hát sok jelentkező akadt a feladatra. 

Körbegyűltek az állatok, nyulak, medvék, rókák 

és farkasok, no meg persze vaddisznók. Felharsant 

a kürtszó és kezdetét vette a viadal. Legalább 

ötven béka indult neki a meredek falnak. 

- Úgysem sikerül nekik - mondta egy nyúl, és 

mikor kimondta három béka le is esett a földre. 

- Túl gyengék ehhez! - harsogta a medve és láss 

csodát: tíz béka megint lepottyant a talajra. 

- A békák nem is tudnak falat mászni - nevetett a 

vaddisznó, erre vagy húszan zuhantak le a falról! 

Ez így ment egészen addig, míg csupán egyetlen 

béka haladt a csúcs felé. Ő viszont már majdnem 

felért. 

- Le fog esni - morogta a farkas, de nem így 

történt. A béka felért a csúcsra! Egyedül az 

ötvenből, egyedüli békaként teljesítette a távot. 

Pedig olyan kis vézna béka volt. Az állatok 

körbeállták. 

- Gratulálunk, hogy sikerült épp neked? - kérdezte 

a róka. 

- Mi a titkod? - kérdezte egy másik béka. 

- Gyakoroltál? - szegezte neki kérdését a farkas. 

Csakhogy a béka csendben maradt. 

Ekkor döbbentek rá: a győztes béka SÜKET! 

Ő nem hallotta, nem hallhatta a kétkedő, 

lekicsinylő és pesszimista megjegyzéseket. Csak 

saját belső hangját hallotta: „Feljebb, feljebb, 

feljebb!” - mondogatta magában. Tudta, hogy 

képes rá és nem vették el önbizalmát. 

Mert lássuk be, nap, mint nap találkozunk 

olyanokkal, akik ezt sulykolják belénk. Úgyhogy 

tanuljunk meg a kellő időben süketté válni! 

Olyankor csak saját, őszinte belső hangunkra 

hallgassunk! Akkor többször érünk fel a csúcsra! 

/forrás: Internet/ 

Egyeken polgármesternek lenni vagy közösségben 

tagságot vállalni, közösséget építeni, közösségben 

maradni csak úgy lehet, ha kellő időben süketté 

tudunk válni. Hányszor téma volt a lopás esete!? 

Több éves tapasztalatom, hogy ha valaki lopással 

próbálkozott pár nap múlva jöttek a kollégái, 

ismerősei és jelezték. De nem is ez a 

legjellemzőbb! Sokkal többször előfordult, hogy 

még azt is jelezték, ami meg sem történt! 

A Facebook egy tipikusan olyan fórum, ahová 

egyesek minden felkészültség, gondolkodás és 

mérlegelés nélkül ontják magukból az 

ostobaságot. A mai fiatal az ilyen nagyotmondó 

kijelentésekre azt mondja: ”Micsoda oltás!?” 

A fiatalság rövid, frappáns szófordulataival 

szemléletesen fejezi ki magát. Valóban oltogatják 

a tudatunkat és értékítéletünket mindenféle 

valótlanságokkal. De mitől ilyen bátrak ezek a 

Facebookon? Honnan veszik a bátorságot, hogy 

megszólaljanak? 

Visszatérve a süket békához, kénytelen vagyok én 

is elhallgatni ezt a sok sületlenséget. Elhallgatom 

és eltűröm, mert nem tudok mást, de közben 

figyelek rá: ahogy a kisbéka felmászott a 

palánkon, nekem is eredményesnek kell lenni, de 

talán ebben nincs baj: most is három 

munkaterületen építkezünk. 

Dr. Miluczky Attila  
polgármester 
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TISZTELT LAKOSSÁG! 
 

Egyek Nagyközség Önkormányzata - az Agria Ügyelet Kft. tájékoztatása 

alapján - ezúton értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy az orvosi ügyeleti ellátás 

érdekében a szolnoki irányítás ügyeleti vonala az alábbi: 
 

06-56-221-304 
 

melyről továbbkapcsolás történik a tiszafüredi orvosi ügyeletre. 

 

Orvosi Ügyeleti ellátás érdekében a fenti számot szíveskedjenek hívni! 

 

Egyek Nagyközség Önkormányzata 

 

 

 

 



 
 

Tisztelt Lakosság! 
 

Egyek Nagyközség Önkormányzatának Jegyzője a 
Képviselő-testület 2019. március 28-án megtartott 
üléséről a következő tájékoztatatást nyújtom! 
 

A polgármesteri jelentésben Polgármester Úr 
beszámolt az alábbiakról: 
Március 7-én klímavédelmi konferencián vettek 
részt Tardi Kálmán képviselővel aki a gazdák 
képviseletében volt jelen. A törekvések között 
szerepel, hogy minden településen minél nagyobb 
vízfelületek legyenek kialakítva és a véderdősávok 
fontosságára is felhívták a figyelmet. 
 

Az NHSZ Tisza Kft-vel közösen  3 millió Ft-ot nyert 
az önkormányzat, melyből óvodás és iskolás 
gyerekeknek szerveztek programot, felhívva ezzel a 
figyelmet a hulladékgazdálkodás fontosságára. 
A temetkezéssel kapcsolatban a minél szélesebb 
körű információ érdekében honlapot hoztak létre, 
melynek elérhetősége: www.egyekitemetkezes.hu 
A Fő téri kínai boltos megkereste Polgármester Urat 
azzal, hogy a településre hozna egy cipőgyárat, 
amihez 500 m2-es épületet kért volna teljes 
infrastruktúrával külterületen, mivel ez egy bűzzel 
járó tevékenység. Sajnos alkalmas ingatlan nincs 
sem az önkormányzat sem a lakosság tulajdonában. 
A jövőben arra kell törekedni, hogy ha megvalósul 
az ipari terület, ott lennie kell olyan helységeknek, 
ahol tudják fogadni az ilyen jellegű tevékenységet.  
Március 20-án tartottak gazdagyűlést a 
házasságkötő teremben. A helyi gazdák 
informálódhattak a föld adás-vételének jogi 
körülményeiről, jogszabályváltozásokról. 
Április 12-én került ünnepélyesen megnyitásra a 
szennyvíztisztító teleppel kapcsolatos projekt 
valamint átadásra került a Sportöltöző.  
A megnyitón jelen volt Bodó Sándor államtitkár úr 
is.  
 

A közbiztonsági helyzetről szóló beszámolóban szó 
esett arról, hogy a felderítés eredményessége 
tekintetében több mint 130 szárazföldi kapitányság 
közül a Balmazújvárosi Rendőrkapitányság az 5. 
legeredményesebb, a nyomozati eredményben pedig 
a 7. legeredményesebbek. A lopások felderítésének  
84%-a pedig az országban a 2. legeredményesebb 
mutató, amit a rendőrkapitányságok elértek.  
 
A Polgárőrség éves közgyűlésén meghallgatták a részt 
vevők a szép eredményeket, és a Szociális Bizottság 
ülésén is elhangzott, hogy milyen jól alakul a 
közbiztonság. Az óriási előrelépés, hogy a statisztikát 

 
 tekintve Hajdú-Bihar Megye az ország 
legbiztonságosabb megyéje, mert 9-10 évvel ezelőtt 
teljesen más volt az Egyeki emberek biztonságérzete. 
Sok embernek sok munkája van ebben. Polgármester 
Úr szerint  megköszönni tudják a munkájukat. 
Elégedettek soha nem lehetnek, még ha jó a 
közbiztonság, ezt akkor is meg kell őrizni. Tudják, 
hogy a bűncselekmények esetében van egy nagy 
előrelépés, viszont még mindig nagyon irritálóak az 
illegális hulladéklerakások a település külterületén, 
önkormányzati utak mentén. Éves szinten több millió 
forintot fizet az önkormányzat az átszállított hulladék 
befogadásáért az NHSZ Tisza Kft-nek. A cél az, hogy 
ezen a területen is jobb irányba tereljék a dolgokat, 
és eltántorítsák ettől a magatartástól az embereket.  
 

Köszönetet mondtak Dr. Berecz József 
rendőrkapitánynak, a Polgárőrség vezetésének és 
tagjainak, mert amikor polgárőrségek szűnnek meg, 
erősek tudtak maradni, eredményeik vannak. 
Örömteli esemény, hogy Ohaton a lakosok 
megalakították az Ohati polgárőr csoportot.  
 

A Szent János Katolikus Óvoda, Általános iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola átszervezési eljárásáról 
szóló határozati javaslat nem kapta meg a szükséges 
számú szavazatot. 
 

A temető üzemletetéséről szóló tájékoztatót 
egyenlőre nem vette tudomásul a testület. 
 

Technikai jellegű okokból szükségessé vált a 
Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása.  
A települési hulladékkal kapcsolatos helyi 
közszolgáltatásról szóló rendeletet is módosították az 
alábbiakkal: 
 

„A zöldhulladékot elsősorban komposztálni 
szükséges, ennek hiányában elkülönített gyűjtését 
kell biztosítani. A zöldhulladék elszállítását a 
közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott 
zsákban a közszolgáltató január hónapban két 
alkalommal biztosítja házhoz menő módon. Április 
hónaptól november végéig havi egy alkalommal 
házhoz menő módon gyűjtik az ingatlanok előtt 
kihelyezett biológiailag lebomló zöld hulladékot.  
A Tisza-tavi Regionális Hulladékkezelő Központ 
egész évben biztosítja a zöld hulladék átvételét.” 
 
Az önkormányzati tűzoltóságnak évről-évre egyre 
nagyobb összegű anyagi támogatást biztosítanak a 
működőképességük érdekében. Ez azonban 
meglehetősen nagy terhet jelent az önkormányzat 
számára. Az ülésen két havi előleget szavaztak meg  
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nekik, segítve ezzel a működésüket. A további 
kérelmeikben melyek szintén a finanszírozással  
függnek össze a döntést elhalasztották a 
közgyűlésüket követő időszakra. 
 
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- 
testülete úgy határozott, hogy : 
 

 elfogadta az önkormányzat saját bevételeinek, 
valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből 
eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési 
évet követő három évre várható összegét 

 elfogadta a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió 
egyeki házi segítségnyújtó szolgálatának 2018. 
évi működéséről szóló beszámolóját 

 elfogadta a 2018. évi belső ellenőrzésről szóló 
beszámolót 

 elfogadta Egyek Nagyközség Önkormányzatának 
a 2019. évi összesített közbeszerzési tervét 

 elfogadta a Tárkányi Béla Könyvtár és 
Művelődési Ház 2018. évi tevékenységéről szóló 
beszámolót 

 elfogadta a Tárkányi Béla Könyvtár és 
Művelődési Ház 2019. évi munkatervét, 
szolgáltatási tervét és nyitvatartási idejének 
módosítását mely az alábbiak szerint alakul: 
 

  Hétfő:                 zárva 
Kedd:        11.00-19.00 
Szerda:       8.00-16.00 
Csütörtök:   11.00-19.00 
Péntek:    8.00-16.00 
Szombat:      11.00-19.00 
 

 a Szent Ferenc Karitász Csoport 2018. évi 
tevékenységéről szóló tájékoztatót tudomásul 
vették 

 a Hagyományőrző Egyekért Kulturális Egyesület 
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadták 

 a Penna- Projekt Kft. által szervezett IKER1-IKER2 
60 órás képzés idejére a Tárkányi Béla Könyvtár 
és Művelődési Háznak a terembérleti díját 
képzésenként (60 óra) 50 000.-Ft-ba állapították 
meg 

 a „Külterületi helyi közutak fejlesztése Egyeken” 
tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi 
felhívását elfogadták azzal, hogy a szerződés 
tervezet legyen záradékkal ellátva és a 
közbeszerzési eljárásához Bíráló Bizottság is létre 
lett hozva 

 a „Külterületi helyi közutak fejlesztése Egyeken” 
tárgyú közbeszerzési eljárására 5 céget hívtak 
meg 

 
 a szemészeti műszerek bérbeadásának 

határidejét Dr. Csuhai Erzsébet szemész 
szakorvosnak meghosszabbították a 2019. évre 

 az „Árajánlat mélyfúrású kút és felépítményének 
megvalósítására” c. napirend tárgyalására a 
május havi soros ülésen térnek majd vissza 

 támogatták az Egyek Zrínyi Miklós u. 14. sz. alatti 
ingatlan előtt lévő használaton kívüli közkút 
leszerelését 

 virágosításra 500 000 Ft összeget fordítanak, 
250.000.- Ft-ot az OPEL COMBO gépjármű 
értékesítéséből, 250.000.- Ft-ot pedig a 
környezetvédelmi alapból biztosítanak 

 az Önkormányzat részére felajánlott Egyek Béke 
u. 1. sz. alatti ingatlanrészt nem fogadták el 

 az Egyek, Dózsa Gy. u. 62. sz. alatti ingatlant 50 
000 Ft vételi ajánlatért nem értékesítik 

 támogatták Juhász Imréné kérelmét miszerint 
Egyek, Szabó P. u. 15. sz. alatti ingatlant 600 000 
Ft összegért értékesítik a részére 

 a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató 
Központ részére 4 fő álláshely létesítését 
engedélyezték, tekintettel a tervezett 
férőhelyszám bővítés megvalósításához 
szükséges munkálatok elvégzésére. Amennyiben 
nem nyújt fedezetet a Szolgáltató Központ adott 
évi költségvetése, az önkormányzat vállalja a 
plusz kiadásokra a működési támogatást a 4 fő 
tekintetében. 

 az Egyeki Sportbarátok Sportegyesülete által 
építtetett sportöltöző az önkormányzat 
tulajdonába került 

 a „Külterületi helyi közút fejlesztése Egyek 
településén a mezőgazdasági bekötő út 
kiépítése” című pályázat megvalósítása 
érdekében a pályázathoz szükséges kötelezően 
biztosítandó 36 682 274 Ft összegű pályázati 
önerőt az önkormányzat fejlesztési célú hitelből 
biztosítja 

 a 96/2018.(III.29.) sz. határozatában foglaltakat 
megerősítve elfogadták az Egyek, Béke u. 3. 
alatti ingatlanból felajánlott tulajdonrészt 

 tudomásul vették Bóta Barbara aljegyző téli 
rezsicsökkentés végrehajtásával kapcsolatban 
adott tájékoztatását 

 a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, 
Jogi, Ügyrendi és Társadalmi kapcsolatok 
bizottsága által kiírt pályázathoz hozzájárultak 

 
 

 

Csepreginé Kocsis Nóra 
   jegyző 
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Szépkorú köszöntése a településen 

 
 

2019. augusztus 6-án jubileumi köszöntésre 

érkeztünk az Egyek, Ady E. utca 51. szám alá, 

ahol Fekete Mátyásné Marika néni augusztus 

6-án 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 Fekete 

Mátyásné. 

A Polgármesteri Hivatal részéről Csepreginé 

Kocsis Nóra jegyző asszonnyal köszöntöttük 

Marika nénit. Meglepetésként egy 

ajándékkosárral leptük meg az Önkormányzat 

és a Polgármesteri hivatal nevében, valamint 

jegyző asszony átadta az Orbán Viktor 

miniszterelnök kézjegyével ellátott emléklapot. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kellemes beszélgetés kerekedett az 

ünneplésből, ahol Marika néni nagy szeretettel 

mesélt unokáiról, dédunokáiról, mesélt, 

fiatalkoráról, régi emlékeiről. 

 

Herbák Erika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pályázati Tájékoztató 
 

Örömmel értesítjük a lakosságot, hogy Egyek 

Nagyközség Önkormányzata 608 000 Ft 

összegű vissza nem térítendő támogatásban 

részesült az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma által „Háztáji 

baromfitartással a jobb megélhetésért” 

program megvalósítására. 

Támogatási azonosító:  

„SZOC-FP-19-KK-0139” 

 

A projekt fő célja az előzetes igényfelmérés 

alapján bevon 20 hátrányos helyzetű család 

életminőségének a javítása. A projektet 2019. 

március 1- 2020. február 29 között valósítjuk 

meg. Családonként 50db 4-5 hetes csirke és  

2 db 20 kg-os intenzív nevelő táp kerül 

kiosztásra. 40 csirkét vágóra nevelnek,  

10 db-ot tojástermelés céljából továbbtartanak. 

A megvalósítást 10 órás elméleti és gyakorlati 

képzéssel kezdjük. A megvalósítás 

sikerességét folyamatsegítő szakember segíti. 

 

Ezúton is köszönjük a támogatást, bízunk a 

további sikeres együttműködésben. 

 

A program résztvevőinek sok sikert kívánunk 

a projekt megvalósításához. 

 

 
 

Englert Klára 
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Lakossági tájékoztatás nyertes 
pályázatokról 

 

 

 

1.  
A kedvezményezett neve: Egyek Nagyközség 

Önkormányzata 
 

A pályázati felhívás neve, kódszáma: Közösségi 

tevékenységnek helyt adó épületek és területek 

fejlesztése; VP6-19.2.1.-45-4-17 

A projekt címe, azonosító száma:  
Az egyeki köztemető szociális épületének 

felújítása, bővítése; 1943718735 
 

A szerződött támogatás összege: 9 556 702 Ft 

A támogatás mértéke (%-ban): 85 

A projekt tartalmának rövid bemutatása:  

A projekt keretében megépítésre kerül a mai kor 

higiéniai feltételeinek megfelelő férfi-női WC 

csoport. Átalakítjuk és felújítjuk a meglévő 

szociális épületet. Megépítünk egy 2 gépjármű 

tárolására alkalmas gépkocsi tárolót, és hozzá 

kapcsolódóan a szolgáltatás-üzemeltetés 

elvégzéséhez szükséges eszközök tárolására 

alkalmas szertárt. Parkosítás keretén belül 

elrendezzük a felújítással érintett területet. 

Vásárolunk a park gondozásához szükséges:   5 db 

lapátot, gereblyét, kapát, 1 db ásót, 5 db 14 literes 

vödröt, 25 m-es csavarodás mentes gumitömlőt és 

3 db 120 literes kerekes kukát a szelektív 

hulladékgyűjtés érdekében. 

A projekt tervezett befejezési dátuma: 

2020.11.23. 
 

* * * 

2. 
A kedvezményezett neve: Egyek Nagyközség  

Önkormányzata 
 

A pályázati felhívás neve, kódszáma:  
Ifjúság-és lakosságmegtartó programok 

támogatása, VP6-19.2.1.-45-3-17 
 

A projekt címe, azonosító száma:  

Idősek Adventje 2019, 1946819510 

 

 

 

A szerződött támogatás összege: 1 769 451 Ft 

A támogatás mértéke (%-ban): 85 
 

A projekt tartalmának rövid bemutatása:  
2019. december 6.-án és 7.-én a hagyományoknak 

megfelelően Idősek Adventje rendezvény 

megszervezése a meghívásunkat elfogadó 65 év 

feletti lakosság részére. 400 fő étkeztetése, ünnepi 

vacsorával és gyümölccsel való ellátása. Tombola 

sorsolásához ajándék biztosítása, fellépők 

tiszteletdíjának megtérítése. 400 db egyeki 

motívumot ábrázoló bögre ajándéktárgy 

biztosítása. A rendezvény dekorációjának 

elkészítése, biztosítása. 

A projekt tervezett befejezési dátuma: 

2019.12.07. 

* * * 

3. 
A kedvezményezett neve: Egyek Nagyközség 

Önkormányzata 
 

A pályázati felhívás neve kódszáma: Természeti 

és táji értékekre alapozott turizmusfejlesztés, VP6-

19.2.1.-45-2-17 

A projekt címe, azonosító száma: Úszóműves 

csónak- és kisgéphajó kikötő Egyeken, 

1920526748 

A szerződött támogatás összege: 9 498 084 Ft 

A támogatás mértéke (%-ban): 60 

A projekt tartalmának rövid bemutatása: 
Projektünk legfontosabb eleme az Egyek Tisza 

folyó bal part 445,300fkm szelvény térségében 19 

csónak fogadására alkalmas úszóműves csónak-és 

kisgéphajó –kikötő megépítése, kötelező 

mentőfelszerelés vásárlása. 

A projekt tervezett befejezési dátuma: 

2020.06.30. 

 

Englert Klára 
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Intézze önkormányzati ügyeit 
elektronikusan! 

 

Kényelmes és gyors megoldást nyújt a bárhonnan 

elérhető Önkormányzati Hivatali Portál. 

 

Házasságkötés, gyermekszületés, építkezés, 

autóvásárlás, vállalkozásindítás, mind-mind fontos és 

örömteli, ugyanakkor kétségtelenül hivatalos 

ügyintézéssel is járó események. Januártól már 

minden magyarországi településen, így nálunk is 

elérhető az Önkormányzati Hivatali Portál 

szolgáltatás, amelyen keresztül online, akár a saját 

nappalinkból is kényelmesen és gyorsan intézhetők 

az önkormányzati hivatali ügyek a hét minden 

napján. Így életünk kisebb-nagyobb eseményei és 

azok adminisztrációs feladatai is sokkal könnyebbé 

válnak.  

Évente számos hivatalos ügyben keressük fel a helyi 

önkormányzatot, a hivatali látogatások száma pedig 

tovább nő életünk nagy pillanatainál. Anyakönyvi 

kivonat kiállítása, gépjármű- és építményadó 

bejelentés, szociális támogatási kérelem benyújtása, 

szálláshely nyilvántartásba vétel, iparűzési adó 

bevallás és még sorolhatnánk azon 

tevékenységeket, melyek általánosan a személyes 

ügyintézések közé tartoznak és automatikusan a 

hosszú sorban állás jut róla eszünkbe. Ez a kép 

azonban 2019-től teljesen megváltozik, mert az 

Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül már egyre 

több ügyet elektronikusan is intézhetünk, amikor 

időnk engedi, akár a vasárnapi ebéd után is. 

Az e-ügyintézés országosan egységes ügymenetet 

biztosít és ahogy a személyes ügyfélfogadásnál 

megszokhattuk, úgy a digitális térben is végig vezet 

minket a jól ismert folyamatokon. Első lépésben saját 

magunk beazonosítása történik, majd a lakossági és 

vállalkozási ügyintézés kiválasztása, ezt követően 

pedig a szükséges adatok megadása. Mindezt a 

legnagyobb biztonság mellett, gyorsabban, 

átláthatóbban és papírmentesen, vagyis 

környezetkímélőbb módon tehetjük, mint korábban.  

Az Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül 

bejelentkezett felhasználók számos helyi lakossági, 

ipari, kereskedelmi, szociális vagy adóügyet 

indíthatnak, az online űrlappal nem rendelkező 

ügyek esetén pedig az e-Papír szolgáltatást lehet 

igénybe venni. 

Az e-ügyintézést választókat a belépést követően 

azonosítja a rendszer és az űrlapok általános adatai 

automatikusan kitöltésre kerülnek, rövidítve így a 

ráfordított időt. A felhasználók bármikor nyomon 

követhetik az általuk elektronikusan indított helyi 

önkormányzati ügyeket, így pár kattintás után 

megismerhetik a folyamatok aktuális állapotát és 

megnyithatják a lementett űrlapokat.  

A gyorsabb ügyintézést támogatja, hogy a lakosság 

mellett a vállalkozások is kényelmesen teljesíthetik 

adóbevallással kapcsolatos ügyeiket és távolról is 

lekérhetik helyi adóegyenlegüket és aktuális 

folyamataik státuszát. 

 

Az Önkormányzati Hivatali Portál a 

 https://e-onkormanyzat.gov.hu weboldalon  

érhető el, melyet településünk weboldalán is 

megtalálnak. 

Önkormányzati ügyek.  
Mindenkinek. Bárhonnan. 

 
A sorban állás a múlté, intézze ügyeit mostantól online! 

 

Az online elérhető Önkormányzati Hivatali Portál 

nemcsak magánszemélyeknek, hanem a 

vállalkozásoknak is megkönnyíti a mindennapjait. 

Az e-ügyintézési felületen keresztül az ország 

bármelyik pontjáról, gyorsan és kényelmesen 

intézhetők az önkormányzati ügyek. Az elektronikus 

ügyintézést választók így nemcsak a sorban állás 

miatti bosszankodástól kímélik meg magukat, 

hanem támogatják a papírmentes és 

környezetkímélő ügyintézést is. 

Egy új vállalkozás elindítása, vagy egy meglévő 

adminisztrációs feladatainak teljesítése mellett nehéz 

a rohanó hétköznapok során még az önkormányzati 

hivatalt is útba ejteni. Szerencsére manapság erre 

már nincs feltétlenül szükség, hiszen van olyan 

digitális tér, amelyre belépve egyre több helyi 

hivatali ügy elintézhető. Az Önkormányzati Hivatali 

Portálon keresztül lakossági, ipari, kereskedelmi, 

szociális ügyek sora indítható és egyszerűen nyomon 

követhető.  

A portál segítségével a papír alapú, személyes 

megjelenést igénylő ügyintézés helyett az ország 

bármely pontjáról, bármikor, kényelmesen, online is 

intézhetők akár a magán és vállalkozói helyi 

adóügyek is. Adóigazolás kérhető, túlfizetés esetén 

átvezetés és visszatérítés kezdeményezhető, 

gépjármű-, illetve termőföld adó jelenthető be, 

valamint helyi/önkormányzati adó- és 

értékbizonyítvány igénylésre is van mód. A helyi 

iparűzési adó bevallása a portál segítségével szintén 

könnyűszerrel megoldható, függetlenül attól, hogy 

általános vagy ideiglenes tevékenységről van szó. 

Az elektronikus ügyintézésnek köszönhetően 

jelentősen megrövidül a helyi adóbevallásra fordított 

idő. A lakosság mellett a gazdálkodó szervezetek is 

kényelmesen teljesíthetik helyi adóbevallással 

kapcsolatos kötelezettségüket, és lekérhetik helyi 

adóegyenlegüket. Az online rendszerbe való 

belépést és személyes azonosítást követően ismét 

időt takarít meg a rendszer a felhasználónak, 

ugyanis közhiteles nyilvántartásokban meglévő 

személyes adatok már automatikusan kitöltve 

jelennek meg az űrlapokon.  

Az online ügyintézési felületen közel félszáz különféle 

ügy indítható, többek között ipari és kereskedelmi, 

hagyatéki, birtokvédelmi, valamint szociális, sőt az 

Önkormányzati Hivatali Portálról is közvetlen linken 

elérhető, az úgynevezett e-Papír szolgáltatás 

(epapir.gov.hu) segítségével szinte bármilyen egyéb 

ügy is benyújtható elektronikus úton. A 

bejelentkezett felhasználók bármikor nyomon 

követhetik az általuk indított helyi önkormányzati 

ügyeket, így pár kattintás után megtekinthetik, hol 

tart az adott ügy, illetve az előzetesen már kitöltött 

űrlapjaikat is könnyedén elérhetik. 

 

Az Önkormányzati Hivatali Portál a  

https://e-onkormanyzat.gov.hu  

weboldalon és településünk weboldalán is elérhető. 
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Klímabarát csapadékgazdálkodás 
Egyeken 

 
 
Jelesre vizsgázott az újtelepen teljesen megújult 

víz és csapadék elvezető rendszer, amelyet a víz 

összegyűjtése, helyben tartása és a veszélyes 

mértékű feleslegek elvezetése céljából készített a 

helyi önkormányzat. Az összegyűjtendő csapadék 

a község közepén lévő Válykos-tóba folyik bele, 

amivel a község klimatizációját próbálják 

kellemesebbé tenni. Az elgondolás alapján: minél 

nagyobb a tó vízfelülete, annál kellemesebb lesz a 

klíma a tó környékén, minél több csapadékvíz 

helyben marad, annál több erőforrással 

rendelkezik a település.  

 

 

 

Az összegyűjtött csapadék erőforrás a horgászat, 

csónakázás és vízibiciklizés számára 

 

 
Bódi Viktor 

 

 

 

 

 

 

Heves esőzések a Tisza mentén 

 
A napokban történt heves esőzésekből Egyek 

település csapadékvíz gyűjtése és mezőgazdasága 

még profitált is, annak ellenére, hogy sok fát 

csonkított meg és döntött ki a vihar. Sajnálatos 

módon családi házak is károsultak a településen, 

ahová az Egyeki Tűzoltóság és Polgárőrség is 

egyaránt azonnal segítségre sietett a településen 

történt károk helyreállításában. A helyi 

önkormányzati Tűzoltók a szomszéd városban 

Tiszacsegén is oroszlánrészt vállaltak a károk 

mérséklésében. 

 

Polgárőrök szabadítják ki a villanyvezetéket a 

rátekeredett kátrányos zsindely alól 

 
A munka végeztével elhárult az újabb beázások és 

a vezetékszakadás veszélye 

 

Bódi Viktor 
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Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház megvalósult programjai 2018 

 

február 17   Farsangi kézműves-foglalkozás     saját szervezés 

február 21.  Könyvtárhasználati foglalkozás    saját szervezés 

március 10.   Együtt Egymásért Kulturális Nap    saját szervezés 

március 15.          Nemzeti Ünnep          saját szervezés  

március 22  Informatikai előadás : Internet használat   saját szervezés 

március 29.    Húsvét  kézműves foglalkozás     saját szervezés 

április 03-tól  Népművészeti kiállítás      saját szervezés 

   (hímzés, gyékény, szalma)      

április 11.    Költészet napja / Versek bemutatása, felolvasó est.   saját szervezés 

április 12.  Író-olvasó találkozó: Sohonyai Edit    saját szervezés 

április 28.  Tájházak Napja       saját szervezés 

május 01.   Majális       saját szervezés 

május 06.   Búcsú-vásár      

   körhinta, ugrálóvár szervezés, jegyárusítás   saját szervezés 

május 09.   Érzékenyítő nap   

Vakok és Gyengénlátók Szövetségének helyi  szervezetével közös szervezés 

május 10-től   Origami kiállítás              saját szervezés       

május 19.   Jubileumi Házassági Évforduló       saját szervezés 

május 26.   Informatika tanfolyam (IKER1)     

május 26.  Gyereknap         saját szervezés 

június 20.   Mesedélután        saját szervezés 

július 25   Mesedélután        saját szervezés 

június 28-tól  Gyermekmegőrző       saját szervezés 

július 10  Mesedélután        saját szervezés 

július 28.  Fehér vacsora       részvétel 

július 30-tól  Hagyományőrző tábor gyerekeknek     saját szervezés 

augusztus 01. Hortobágyi kirándulás      saját szervezés 

augusztus 09.  Népi játékok és tárlatvezetés  sporttáborral közös szervezés  

augusztus 29.  Mesedélután        saját szervezés 

Könyvtár új nyitvatartási ideje 

2019. május 01-től: 

 

hétfő         szünnap 

kedd          11:00 – 19:00 

szerda          8:00 – 16:00 

csütörtök    11:00 – 19:00 

péntek          8:00 – 16:00 

szombat     11:00 – 19:00 

vasárnap    szünnap 

 

Beiratkozási díj: 16 év alatt és 70 év felett ingyenes 

Diákok 16 év felett         200.-Ft/év 

Felnőttek                       400.-Ft/év 

Kölcsönzési idő 4 hét, 1x meghosszabbítható újabb 4 hétre. 

 

Várjuk olvasóink jelzését, hogy milyen folyóiratot olvasnának szívesen könyvtárunkban, és milyen 

könyveket szeretnének kölcsönözni. 

 

Mindenkit szeretettel várunk a könyvtárban és rendezvényeinken! 
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augusztus 14.  Előadás: Egészséges táplálkozás   saját szervezés 

szeptember 03- tól  Csipkekiállítás  Tardon    saját szervezés 

szeptember 17.  Rajzverseny (jövő közlekedése)  iskolával közös szervezés 

szeptember 18.  Egészségügyi előadás: elsősegély     iskolával közös szervezés 

szeptember 19.  Autómentes nap                                 iskolával közös szervezés 

szeptember 20  Kerékpártúra a Fekete tanyához.   saját szervezés 

szeptember 22.  Játszóház a könyvtárban    saját szervezés 

szeptember 25.  Tradició Néprajzi Gyüjtőpályázatra beadott  pályamunka bemutatása

           saját szervezés   

szeptember 25.  Informatikai előadás: Internet használat 

szeptember 27.   Népmese napja -népmesemondó verseny  saját szervezés 

október 07.   Gyermekelőadás : Rozka meséi   saját szervezés 

október 07.   Könyves vasárnap: egész napos program   saját szervezés 

 (játszóház, ügyességi játékok,  helyi fellépők,vetélkedők) 

október 17.   Könyvtárhasználati foglalkozás   saját szervezés 

október 23 .  Nemzeti Ünnep       saját szervezés    

október 26-28.  Rajzfilmünnep     saját szervezés 

november 06.  Egészségügyi előadás    saját szervezés 

november 7.  Iró-olvasó találkozó : Kiss Attila   saját szervezés 

november 13.  Kedvesség világnapja     részvétel 

november 20-tól  Rumini kupa I-II-III. Forduló   saját szervezés 

november 12.  Író-olvasó találkozó: Marossy Endre  saját szervezés 

december 7-8.  Idősek adventje     részvétel 

december 22  Karácsonyi kézműves foglalkozás    saját szervezés 

 

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

 

IRODALMI KÁVÉHÁZ A KÖNYVTÁRBAN 
 

„Veszem a szót, földobom a levegőbe, ott szétesik, és újra megfogom, és akkor valami más.” 
/ József Attila/ 

 

A magyar költészet napját Magyarországon 1964 óta 

április 11-én József Attila születésnapján ünneplik. 

A kávéház eredetileg kávé fogyasztására szakosodott 

vendéglátó-ipari egység volt, amely később éttermi 

funkciókat is ellátott, és a társasági élet fontos 

színterévé vált. 

„Kávéház nélkül nincs irodalom” – mondta Márai 

Sándor, 20. századi magyar írónk, aki maga is 

gyakorta megfordult, és inspirálódott, alkotott a 

Budapesti New York Kávéház történelmi épületében. 

Ezt az ünnepet szerettük volna összekapcsolni kávéházi hangulattal. 

Helyi költőket kértünk fel bemutatkozásra és saját verseik elmondására. Hatan osztották meg a 

hallgatósággal költeményeiket: Tóth Antal, Várhalmi Edit, Miluczky József, Kapcsosné Nagy Margit, 

Szalai Józsefné Erika, Neumayer Mártonné. Két olyan költőnk is van, akik már sajnos nem lehetnek 

velünk, róluk verseikkel emlékeztünk meg: Török József verseit felesége Marika mondta el, Papp Béla 

verseit, pedig Pappné Fekete Mónika osztotta meg velünk.  

 Mind más és más volt: gyermekvers, önéletrajzi vers, börtönversek, verses mese, emlékezés stb...  

Kátai Istvánné Esztike pedig József Attilára emlékezve mondta el kedves verseit. A versek közben kávé és 

kapucsínó illat terjengett a levegőben. Igazi kávéházi élet zajlott a könyvtárunkban. Jó hangulatú, kellemes 

két óra volt. "Jövőre veletek, ugyanitt!" 

Gábor Istvánné 

könyvtárvezető 
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Iskolai Közösségi Program kísérleti megvalósítása Egyeken! 

EFOP-3.3.5-17-2017-00067 „Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő Iskolai Közösségi 

Program kísérleti megvalósítása a Debrecen-Nyíregyházi Római Katolikus Egyházmegye iskoláiban” című 

pályázat megvalósítása során, iskolánknak lehetősége volt egy különleges, informális nyári oktatási 

programban való részvételre. Ennek keretében 1.-7. évfolyamon, 2019. június 3. hetében (június 17-22.) 

166 tanulónak, 2019. június 4. hetében (június 24-29.) pedig 145 tanulónak nyílt lehetősége napközis, illetve 

bentlakásos táborokban való részvételre. A táborok 1-1 hetes időtartamúak és teljesen díjmentesek voltak. 

A napközis táborok (5 naposak, hétfőtől-péntekig) helyszínei iskolánk épületei, a bentlakásos táboroké (6 

naposak, hétfőtől-szombatig) Noszvaj és Pusztafalu.  

A táborokban résztvevő tanulók igen színvonalas szabadidős programokban vehettek részt: 

- A napközis táborokban napi 4-szeri étkezés és napi 8 órás tanári felügyelet, a bentlakásos táborokban 

pedig napi 5-szöri étkezés és napi 24 órás tanári felügyelet volt biztosítva. 

- A tábor minden napján szabadidős és játékos oktatási programok, különböző témákban: nemzeti, 

kulturális identitás, hagyományőrzés; művészeti nevelés; környezetvédelem, természetismeret, 

tudatos fogyasztói magatartás; nomád, 

kaland.  

- A két hét programjai összességében: népi 

játékok, népi hangszerek, kézműves 

foglalkozások, lovaglás, íjászat, élményfestés, 

grillázs készítése és díszítése, zenés 

interaktív mesezene program, 

hangversennyel egybekötött interaktív 

hangszerbemutató, táncház, 

természettudományos vetélkedő, állatkerti 

látogatás, karaoke, kiállítás rendezése, 

túrázás (Tokaj Finánc- dombi kilátó, Tolvaj-

hegy, Hegyi patak túra, Sólyom-bérc, Határsáv 

túra, szlovákiai Izra tó), bátorság próba az 

erdőben, lovas szekerezés, sportolás (foci, röplabda, kosárlabda, méta, asztalitenisz, lábtenisz, 

falmászás, tranbulin), állatok megfigyelése a természetben, Miskolctapolca-barlangfürdő, tematikus 

napok (a világ vízkészletei, szelektív hulladékgyűjtés, étkezési szokások, a háztartási hulladékok 

újrahasznosítása), tábortűz, szalonnasütés, Disco. 

- Minden résztvevő gyermek programcsomagot (hátizsák, nyári sapka, tisztálkodási felszerelés, 

tornazsák, kulacs…) kapott.   

- A programok megvalósításán túl, a táborok további fontos célja volt a közösségépítés, a jókedv és a 

vidámság. 

Továbbképzésen felkészített pedagógusaink a Csodaszarvas Közösségi Iskolai Program segítségével 

dolgozták ki, az iskolánk tanulóira szabott tematikus hetek programjait. A táborokban a 

www.csodaszarvasprogram.hu oldalon található, az adott témához kifejlesztett tartalmak és módszertan 

kipróbálására került sor a pedagógusok, a tanulók és az önkéntes segítők, valamint a szálláshely- és 

programszolgáltatók bevonásával. A táborok végére kissé elfáradtunk, de tudással és feledhetetlen 

élményekkel gazdagodtak tanulóink! 

Köszönjük fenntartónk részéről a lehetőséget! 

Bódi István  

igazgatóhelyettes 
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A magyar költészet napját Magyarországon 1964 óta április 11-én József Attila születésnapján 

ünnepeljük, akinek az életműve megkerülhetetlen teljesítmény mind a költőutódok, mind a művészettel 

foglalkozók számára.
 
 Ebből az alkalomból minden évben irodalmi előadóestekkel, könyvbemutatókkal, 

költőtalálkozókkal és versenyekkel tisztelegnek a magyar líra előtt. A Szent János Katolikus Általános 

Iskola is megemlékezett e jeles napról. Szakítva a hagyományokkal nem szavalóversenyt rendeztünk, 

hanem  Verses Délutánt. 

A tanulók  versengés 

nélkül, fesztelenül 

szavalták el vagy 

olvasták fel 

legkedvesebb versüket. 

Nagy meglepetésükre 

tanítóik, tanáraik is jó 

példával jártak elöl. Ők is 

előadták kedvenc 

költeményüket. A 

szavalatokat 

megzenésített versek 

színesítették, és közös 

versmondásra is sor 

került. Nagyon 

eredményes volt a 

délután. A diákok pontos 

szövegtudásról, 

nagyszerű beleélésről és 

biztos kiállásról tettek tanúbizonyságot. Még a kicsik is, hiszen a felső tagozatosokhoz csatlakoztak az 

alsósok is. Második évfolyamtól  nyolcadikig képviseltették magukat a tanulók, összesen 31 fővel.  6 

pedagógus kiváló előadása emelte a rendezvény fényét. A közönség lélegzetét visszafojtva, tágra nyílt 

szemmel  élvezte a felnőttek nagyszerű tehetségét. A Szent János Katolikus Általános Iskola emlékezetes 

műsorával méltóképpen tisztelgett a magyar líra és József Attila emléke előtt. Hálás köszönet a szereplő 

diákoknak, felkészítő pedagógusoknak, a szavaló felnőtteknek és minden segítő kollégának.  

Az ajándékokat a Talentum Alapítvány szolgáltatta. 

 

Verset mondott:  Kirilla Pál igazgató 

       Jakab Judit tanító 

       Farkas Éva tanító 

       Katona Zoltánné tanár 

       Kiss-Menyhárt Éva tanár 

       Tardiné Virág Éva tanár 

Tardiné Virág Éva 

 munkaközösség-vezető 
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Köszönjük a Talentum Alapítvány támogatását a diákok megjutalmazásában! 
 

Tardiné Virág Éva   

 munkaközösség-vezető 

 

Mozaik tanulmányi verseny országos döntő 
 
 
2019. április 13-án, a Mozaik tanulmányi verseny országos 
döntőjére hívták a verseny 5 fordulója alapján legjobb 
eredményt elérő diákokat. Iskolánkból (a képen balról jobbra) 
Bruckner Alexandra (8.a), Kovács Loretta (8.a), Kállai Kamilla 
(8.a) és Lengyel Angéla (8.a) tanulók jutottak be, fizika 
tantárgyból. 
Az országos verseny döntő feladatsorának megoldása után 
izgatottan várjuk a helyezéseket!  
 

Bódi István 

 
 

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

Versíró verseny 
 

A Szent János Katolikus Általános Iskola felső tagozatán a költészet napjához kapcsolódva versíró 

versenyt rendeztünk immár sokadik alkalommal. Néhány diák kivételes tehetséggel rendelkezik e művészeti 

ágban.  A nagyobbak közül többen olyan jó rímfaragók, hogy minden évben dobogós helyen végeznek. Az 

idei év nyertesei. 

                                              5-6. osztály                  7-8. osztály 

1. Bodó Bíborka 5.a   Lengyel Angéla 8.a 

2. Tóth Tifani 6.a   Novák Anna 7.a 

3. Nagy Balázs 5.a   Mucza Boglárka 8.a 

Különdíj: Bruckner Zsófia 5.a    Kecskés Gábor 7.a 
 

Az 1. díjas versek: 
A legjobb barátok 

 

Barátság. Mit is jelent ez nekem? 

Az egyik legszebb kincs az életemben. 

Jó pár éve vannak mellettem, 

S még lesznek is, remélem! 
 

A bizalom az egyik fő alap, 

A barátságban ne légy gonosz alak! 

A vidám pillanatok létfontosságúak, 

Órán sokszor összenevetünk a pad alatt. 
 

Nem szeretem, ha szomorúak, 

A barátaim nálam vigaszt kapnak. 

S persze nekem is vannak rossz napjaim, 

Olyankor tárva várnak karjaik. 
 

Van, hogy estig csetelünk, 

Néha órán majd’ leragad a szemünk. 

Néha csinálunk bolondságot, 

De ez megalapozza a boldogságot. 
 

Párszor égnek áll egymástól a hajunk, 

De alapvetően vidámak vagyunk. 

Megvárjuk egymást a suli sarkán, 

Barátaimat semmiért sem adnám! 

Bodó Bíborka    5.a 

 

 

Nagypapám emlékére 

 

Lassan hét éve már, hogy elmentél 

de emléked örökkön örökké visszatér. 
 

Te tanítottál a szépre a jóra 

fogtad kezemet és én hallgattam mindig a szóra. 
 

Sokszor vigyáztál rám, óvtál féltettél 

tudom engem mindennél jobban szerettél. 
 

Én voltam számodra a legnagyobb kincs, 

képzeletem a múltba olykor visszatekint. 
 

Bárcsak hallanám most is gondoskodó hangodat, 

mert biztató szavaid mindig megvígasztaltak. 

 

Szükségem lenne még rád kedves nagypapám, 

de tudom, hogy fentről most is vigyázol rám. 
 

Nem szűnik meg az érzés, nem szűnt meg a hiányod, 

mindig emlékezni fogok rád, amíg élek –e világon. 

 

Lengyel Angéla  8. a.  
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A POLGÁRŐRSÉG HÍREI 

A kerékpárosok védelméért 
 

Példaértékű kezdeményezés történt Egyeken a 

települési lakók egészségének megóvása és 

pénztárcájának kímélése érdekében.  Rendőrségi 

jelzések és lakossági panaszokból azzal 

szembesült polgárőrségünk, hogy baj van a 

kivilágítatlan kerékpárosok közlekedésével.  

Valóban, éjszaka, rossz látási viszonyok között 

jelentősen veszélyeztetik önmaguk, ill. a 

közlekedésben résztvevő többi személy testi 

épségét, vagyonbiztonságát. Egészségünknek 

pénzben kifejezhető értéke nincs! 

Megfizethetetlen! 

1000 forint alatt beszerezhető világító szett és 

láthatósági mellény mellett, felelőtlenül ne 

bánjunk e legfőbb kincsünkkel. Komoly 

kockázati és motivációs tényező a rend őreinek 

szigorú eljárása, mely szerint a szabálysértést akár 40.000 forintos bírsággal sújthatják.  

Egyek Nagyközség Önkormányzata támogatásával Polgárőrségünk éjszakai járőrözések alkalmával 100 

szett kerékpárlámpát osztott szét a biciklivel utazók körében, szem előtt tartva a biztonságos közlekedés 

szabályait. 

Ne feledjük: „Látni és látszani” 

Ügyeljünk egymásra! 

Köszönjük az Önkormányzat nagylelkű anyagi támogatását! 

 

Bővült tevékenységi körünk 

Egyesületünkben az eddigi 
közbiztonsági feladatok mellett, 
immár önkéntes mentő 
feladatokat is ellát. Ünnepélyes 
keretek között 2019. március 04-
én Kovács Ferenc tűzoltó 
dandártábornok, a Hajdú-Bihar 
Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság igazgatója átadta a 
Környezeti és 
Energiahatékonysági Operatív 
Program keretében az európai 
unió támogatásával  vásárolt 
eszközöket egy nagy 
teljesítményű víz szivattyút és 
egy áramfejlesztő aggregátort.  
A pályázat kiírója és 
egyesületünk célja közös, 

elsősorban a lakosság biztonságának erősítése és az emberi életek védelme. Fontos szerep hárul az önkéntesekre, 
akik motivált egyéni hozzáállásukkal, speciális képességeikkel jó helyismeretükkel erősítik a hivatásos szerveket, 
támogatva, kiegészítve azok munkáját. Négy fő tagtársunk jelenleg képesítést adó képzésre jár az elnyert eszközök 
szakszerű kezelésének biztosítása céljából. A jövőben katasztrófa helyzetben, nem csak a már bizonyított 
Önkormányzati tűzoltóinkkal, hanem a munkájukat önzetlenül végző Polgárőrökkel is.  

„Polgárőrök a biztonságos Magyarországért” 
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Évzáró Közgyűlést tartottunk 
 

„Tedd azt, amiben hiszel, és higgy abban, amit teszel!„ Maharaj Nisargadatta gondolataival kezdem  

2018 évi munkánk összegzését. 
 

A közbiztonság és a közrend megteremtése és 

fenntartása az állam alapvető joga és kötelessége. A 

közbiztonság és a közrend fenntartásában részt 

venni kívánó, a környezetük biztonságáért 

felelősséget érző állampolgárok számára a 

polgárőrség nyújt cselekvési lehetőséget. 

Az Egyesület 2018. évben 118 fő taglétszámmal 

négy szolgálati csoporttal 17000 közterületen 

eltöltött szolgálati idővel végezte feladatait. Komoly 

eredményként könyveljük el, hogy az év több mint 

felében 24 órás lefedettséget tudtunk biztosítani 

településünk  területén. Megyei Kapitányi 

Közbiztonsági Egyeztető Fórumon és a 

Balmazújvárosi Kapitányi beszámolóban is 

elhangzott, hogy a Kapitányság területén egyedül 

az Egyeki Polgárőr Egyesület végzi az igazi 

klasszikus Polgárőr munkát. Örömteli folyamat, 

hogy egyre több polgártársunk keresett meg minket 

és kérte felvételét szervezetünkbe. 
 

Napi rendszereséggel felügyeljük: 

- Álltalános iskolás gyerekek közlekedését, 

utaztatását. 

- Kül-és belterületen keletkező illegális hulladék 

feltárása, feljelentések megtétele, elkövetők 

beazonosítása. 

- Közintézmények, Orvosi rendelő  felügyelete 

- Ebédosztás felügyelete. 

Helyi rendezvények biztosítása: 

- Farsang 

- Húsvéti Körmenet 

- Kihívás Napja 

- Fehér vacsora 

- Ballagás 

- Tanévnyitó 

- Teréz missziós ünnepség 

- Mindenszentek  (4 napon keresztül napi 

felügyelet forgalom irányítás éjszakai őrzés) 

- Óvodai Fáklyás felvonulás 

- Idősek Adventje rendezvény felügyelete, 

meghívottak szállítása. 

Heti rendszerességgel szállítjuk a vért az 

Egészségházból a Tiszafüredre labor vizsgálatok 

elvégzésére. Kettő megyei szintű kerékpáros 

versenyen rendőrségi felkérésre forgalmat 

irányítottunk. Részt vettünk szintén rendőrségi 

felkérésre kettő alkalommal eltűnt személyek 

keresésében, illetve több alkalommal helyszín 

biztosításában. 

A mindennapos járőrözések alkalmával több 

alkalommal nyújtottunk segítséget főleg idős korú 

települési lakóinknak rosszullét vagy kisebb 

balesetek bekövetkezése miatt. 

Március 23-án tartott beszámoló közgyűlésünkön az 

elmúlt évben végzett kimagasló polgárőr munkájáért 

Dicsérő oklevelet ill. jutalmat kaptak az alábbi polgárőr 

társaim: 

OROSZ BÉLA 

MEZŐ JÓZSEF 

HOLOVÁCS ATTILA 

SZILÁGYI JÁNOSNÉ 

ERDEINÉ FICSÓR KATALIN 

DOBI ZSUZSANNA 

ILLÉS ANTAL 

BACSA ATTILA 

SERBÁN ILONA 

BERKES ATTILA 

VISZTRÁNÉ FEKETE ILONA 

DOBI FERENC 

A Polgárőrségnek nyújtott kimagasló erkölcsi illetve 

anyagi támogatásáért Dr. Miluczky Attila 

polgármester úr. 

Újfent megragadom a szót, hogy megköszönjem 

nekik és minden az egyesületben munkát végző, 

tagtársunknak az azt erősítő  áldozatos munkáját. 

Nélkülük ezek az eredmények nem valósulhattak 

volna meg! 

 

Köszönetet nyilvánítok Egyesületünk támogatóinak: 

Egyek Nagyközség Képviselő Testületének 

Szöghatár Nonprofit KFT-nek  

Deliné Vaskó Erika és családjának 

Egyek REÁL  Áruháznak 

Hajdú Ferenc cukrásznak 

Csepregi Lajos és családjának 

Tóth Zoltánnak 

Fehér Krisztiánnak 

Nagy Attilának 

Szilágyi Jánosnak 

Bacsa Attilának 

Egyek Trafik BT-nek 

Galbács György vállalkozónak 

Zelei János és családjának. 

100 Ft-os bolt Egyek 
 

Közösségünk nyitott és szeretettel vár soraiba 

minden 18 évét betöltött büntetlen előéletű 

állampolgárt, ki elfogadja az alapszabályunkban 

rögzített szabályokat, és tenni akar a település 

biztonságáért, fenntarthatóságáért.  

 

 

Tardi Kálmán 

Polgárőr Egyesület Elnöke 
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FEHÉR RUHÁSOK VACSORÁJA 

 világhíres fehér vacsora végleges 2. helyszíne 

Egyeken is az utolsó pillanatban derült ki. Idén, 

- az időjárásból eredendően,- bel téren került 

megrendezésre a hagyományőrző Le Diner en Blanc, 

mely alkalomból egy különleges épület, az egyeki 

Római Katolikus Templom adott helyet a hangulatos 

étkezésnek. Családok, baráti társaságok, kisebb-

nagyobb közösségek, több mint százan érkeztek fehér 

ruhában, és így foglalták el helyüket a padsorok közt 

megterített, fehér abroszos asztalok mellett. Kicsik és 

nagyok többnyire a saját maguk által készített 

vacsorát fogyasztották el, de egymást is boldogan 

kínálták étkeikből. A gyerekek játékos kedve 

(buborékfújás, kőre rajzolás, keresős játék, torna…) ki-

kihívta a felnőtteket a szabadba, ahol szívecskékre írt 

kedvesen elvégzendő feladatok biztatták a 

jelenlévőket a közvetlenebb találkozásra. pl. Szólíts 

meg valakit, akivel nagyon régen beszéltél! Ölelj meg 

valakit!  

Nevess ma egy jót! Ezzel hozzásegítve, és a 

szeretetteljes vendégek természetéből áradóan szép 

beszélgetés kerekedett ki a vacsora alatt. A rövidebb 

időre érkező látogatók is örömteli érzést csaltak a 

lelkünkbe.  Közös énekléssel pedig próbáltuk felszínre 

hozni, hogy, „A zene az kell…”, és, hogy a sok 

különböző szív összhangban dobogva csak szépet 

alkothat. Születésnap megünneplésére is egyedi 

alkalom nyílt. Az est folyamán fehér tárgyakkal 

berendezett kicsi műteremben, illetve a minket 

körülvevő exkluzív környezetben fotósunk szívesen 

örökítette meg a tiszta, fehér pillanatokat. E, rövid 

beszámolómhoz kislányom a titkos naplójából 

ajánlotta fel írása egy részét: „2019. 07.27. szombat Ez 

a nap is csodálatos volt, mert ma volt a Fehér 

Vacsora…” 

Pappé Fekete Mónika –Papp Janka 
Fotó: Papp Ágoston 
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Az öröm ott kezdődik, amikor abbahagyom saját boldogságom keresését, azért, 

hogy megkíséreljek másokat boldoggá tenni. Az öröm tehát ott kezdődik, amikor 

nem bezárkózunk, hanem elkezdünk másokért élni. 

„Aludtam, és azt álmodtam: az élet öröm. 

Felébredtem, és azt láttam: az élet kötelesség. 

Dolgoztam, és azt láttam: a kötelesség öröm.” 

 

A csíksomlyói pápalátogatásra Egyekről is útra keltünk. Néhány kép, amely a zarándoklatról készült. 
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