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Kedves Olvasók!  

Az Egyeki Hírmondó 2019 évi megjelenése - annak 

rendszertelensége, testületi döntések, melyek 

betiltották majd újra engedélyezték a megjelenést - 

egészen biztosan nem tartozik az újság dicsőséges 

évei közé. Ezt megtapasztalva döntött az új 

Képviselő-testület arról, hogy akik 2019-ben 

előfizettek, 2020-ban ingyenesen kapják a Hírmondó 

aktuális számait. Új előfizetők számára nem változott 

az előfizetési díj. 

Az újság megjelenése nem profi újságírók 

munkájának eredménye, hanem olyan szorgalmas 

amatőröké, akik feladatuknak érzik a lakosság 

tájékoztatását. Ilyennek gondolom jómagam is. Nincs 

az kőbe vésve, hogy a polgármesternek kell írni az 

Egyeki Hírmondóba a testületi ülésekről szóló 

beszámolókat. Más településen van ahol a jegyző, 

aljegyző, jegyzőkönyvvezető, könyvtáros, 

rendezvényszervező vagy egy képviselő foglalja 

írásba az elhangzottak lényegét. Mivel ezért a 

feladatért plusz pénz nem jár, így igencsak vonakodik 

mindenki ezt a feladatot végezni, marad nekem. 

Egyébként ez egy kellemes teher számomra. Sokszor 

szinte megkönnyebbülök, amikor kiírom magamból a 

nyomasztó eseményeket. Így történt ez a 2019 

februári testületi ülésünk után is. Na ezen úgy 

felháborodott az előző Képviselő-testület öt tagja, 

hogy be is tiltották a megjelenést. Az indoklás az 

volt, hogy állítólag félrevezető volt az írás, félre 

tájékoztattam a lakosságot. Mivel csak a valósat 

írtam, amit kiegészítettem a saját véleményemmel, 

rosszul esett a véleményem szerint jogtalan kritika. 

Hiszen néha még a profi újságírók is beleírják 

véleményüket a cikkeikbe. 

Időközben nagyot fordult a világ! 2019 október 13-án 

lezajlottak a helyhatósági választások. Az új 

Képviselő-testület tagjai más prioritásokkal 

rendelkeznek, nem kell attól tartanom, hogy bármit 

írok az sértő vagy félrevezető lenne, úgyhogy lassan 

kilábalok az amatőr ”írói válságomból”. 

Bízom benne, hogy 2020-ban sikerül a korábban 

megszokott gyakorisággal megjelentetni időszaki 

lapunkat. Aki addig is részletesen szeretne értesülni 

önkormányzatunk életéről, a honlapunkon 

informálódhat: elolvashatja a jegyzőkönyveket vagy 

megnézheti a videofelvételeket: 

http://www.egyek.hu/testueleti-uelesek.html. 

Egyek Nagyközség Önkormányzatának nevében 

minden kedves egyeki lakosnak kellemes karácsonyi 

ünnepeket és boldog új esztendőt kívánok. 

Dr. Miluczky Attila / polgármester 

 

Helyhatósági választások - 2019 

2019 október 13-án újra az urnákhoz járultunk és 

kifejeztük véleményünket. Épp ideje volt a 

megújulásnak! Ahogy a természetben is rendje van 

a megújulásnak, háromhavonta váltják egymást az 

évszakok és évente újra tavasz van, úgy a 

demokráciában is van egy világszerte bevált 

rendszer, miszerint a négyévente esedékes 

választásokon megerősítik tisztségükben a régi 

vagy újonnan megválasztott tisztségviselőket. 

Magyarországon is négyévente vannak 

választások, de az előző ciklusban és a mostaniban 

öt évre szólt/szól a megbízatás. Egyeken az ötödik 

év hosszúra sikeredett, reméljük most nem így lesz. 

Egyébként a két ciklus egy-egy évvel történő 

nyújtása azt a célt szolgálja, hogy az 

önkormányzati és parlamenti választások ne egy 

évben, hanem egymáshoz képest két évvel eltolva 

legyenek. 

Független polgármester jelöltként 1318 szavazatot 

kaptam. Köszönöm mindenkinek, aki rám 

szavazott! 67,56 %-kal teljesen elégedett lehetek, 

ez egy nagyon szép visszaigazolás a lakosság 

részéről. 

Az új Képviselő-testület összetétele az alábbiak 

szerint alakult: 

1 
Dr. Fekete Péter 

Pál 
Fidesz-Kdnp 695 Képviselő 

2 Kiss Imre FÜGGETLEN 612 Képviselő 

3 Soltész Gábor FÜGGETLEN 508 Képviselő 

4 Tardi Kálmán Fidesz-Kdnp 508 Képviselő 

5 Kirilla Pál FÜGGETLEN 497 Képviselő 

6 Bencsik Dániel FÜGGETLEN 496 Képviselő 

7 Dudits Pál FÜGGETLEN 486 Képviselő 

8 Vitéz Zsolt FÜGGETLEN 484 Képviselő 

Településünk érdekében kívánom 

mindnyájunknak, hogy tudjuk megőrizni azt a 

nagyon szép konstruktív légkört, amiben 

elindultunk! Az új Képviselő-testület tagjai 

induláskor önmegtartóztatást mutattak a 

korábbiakban kialakult gyakorlathoz képest: 

megfelezték saját tiszteletdíjukat, de még a fele 

összeget sem veszik fel hárman: Bencsik Dániel, 

Dr. Fekete Péter Pál és Dudits Pál. Ők hárman 
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eddigi megtakarításukat a Plébánia tetőcseréjéhez 

ajánlották fel. 

Viccesen beszélhetek Pál-fordulatról is, hiszen 

három Pál is bekerült újonnan a testületbe, de mit 

hozott ez a Pál-fordulat? Elsőre annyit, hogy a 

Béke utca aszfaltozásához nyert pályázati összeg 

csak az Óvoda utca és a Damjanich utca között 

futotta volna az aszfaltozást, de így, hogy a 

képviselői tiszteletdíjak felére csökkentek és 

maradtam polgármesternek, egészen a Tópart 

utcáig aszfaltozhattunk. Az újraválasztásom azért 

jelent megtakarítást, mert egyébként 3 havi 

béremnek megfelelő végkielégítés járt volna, ami 

be is volt a költségvetésbe tervezve, de így 

mehetett a Béke utcába. 

Valahol találó, de nem szerencsés Pál-fordulatról 

beszélni, hiszen ezeket a megtakarításokat hozó 

döntéseket egyhangú szavazással hoztuk meg. 

Kiemelem még korelnökünket Tardi Kálmán 

képviselő urat, aki az eddigi alpolgármesteri fizetés 

töredékéért, havi 125 ezer forintért látja el az 

alpolgármesteri teendőket. Új alpolgármesterünk 

”acélos” lendülettel vetette be magát minden egyes 

rá találó problémánál, keressék őt is bátran! 

Képviselő-testületünk új és régi tagjai egyaránt 

szeretnék megszolgálni a belénk fektetett bizalmat. 

Kívánom, hogy ennek minél több egyeki lakos 

érezhesse és láthassa a hasznát. 

Dr. Miluczky Attila / polgármester 

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

Egyeki Szappanopera 

Minden helyhatósági választás folyamán van egy 

kis adok-kapok. Sebek keletkeznek és sebek 

begyógyulnak. Ezek olyan speciális sebek, amik 

csak a választáskor keletkeznek és csak akkor 

gyógyulnak. Így volt ez most is, de mégis kicsit 

más volt. 

Erős volt a verseny. A 8 képviselői helyre kereken 

hatszoros túljelentkezés volt, 48 fő indult el 

jelöltként. A polgármesteri tisztségre hárman 

pályáztunk. A szórólapokon, nyilvános 

beszédeknél mindenki olyan normálisan nyilvánult 

meg, mindenki megértette, hogy a lakosság nem 

vevő a mocskolódásra. 

Volt azonban a választásnak egy általam korábban 

nem tapasztalt árnyoldala is. Elterjedt, hogy egyik-

másik ember pénzt adott a szavazatokért, sőt 

előkerültek hangfelvételek is, amin közügyektől 

eltiltott személyek, akik nem is szavazhattak, 

”prófétai bölcsességgel” fogalmaznak meg a 

szavazással kapcsolatos nagyobbnál-nagyobb 

hülyeséget. 

Az a baj, hogy a magukat értelmiséginek gondolók 

között néha akad olyan, aki a tanulatlan szegény 

emberek kiszolgáltatottságát akarja meglovagolni 

és az ő hátukon szeretne érvényesülni. Ez több 

okból nem szép dolog. Nekik Móra Ferenctől 

idézek: ”Abban mutatkozik meg a műveltségünk, 

ahogyan a műveletlenekkel bánunk” 

Időközben hozzám is került olyan hangfelvétel, 

amin az egyik helyi lakos próbálja rávenni a 

hangfelvétel készítőjét, hogy tanúskodjon ellenem 

hamisan: vallja azt, hogy kapott tőlem tízezer 

forintot a szavazatáért. Mindezért ő kap 250 ezer 

forintot. Elhangzik, hogy kinek a pénze, kinek a 

közvetítésével. 

Mivel ez a hangfelvétel az illető beleegyezése 

nélkül készült, nem tekinthető bizonyítéknak. Az is 

igaz, hogy nálam hárman jelentkeztek 

személyesen, akik vallomást tennének, hogy hamis 

tanúzásra kívánták őket rábírni - csak kellene nekik 

egy kis szociális segély. 

Azt gondolom nekünk vezetőknek abban is van 

felelősségünk, hogy kiszolgáltatott, tanulatlan 

szegény embereket mennyire rángatunk bele 

mindenki számára felesleges ügyekbe, ahol csak 

mindenki az idejét vesztegeti. Sajnos van az a réteg 

Egyeken, aki pár ezer forintért mindent és annak az 

ellenkezőjét is tanúsítaná. Ezekre felelős embernek 

nem szabad vevőnek lennie! 

Egyszer és mindenkorra be kellene tökélni 

mindenkinek, hogy pénzzel nem, szorgalmas, 

kitartó tanulással, alkotó munkával, eredményekkel 

lehet egy egyeki választáson érvényesülni. 

 

Dr. Miluczky Attila / polgármester 
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Minden kedves olvasónak 

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket,  

és Békés Boldog Új Esztendőt  kíván  

Egyek Nagyközség  Önkormányzatának 

Képviselő-testülete, polgármestere,  

a Polgármesteri Hivatal minden dolgozója és az 

újság szerkesztősége. 

  



 

Búcsú a köz szolgálatától 

2019. augusztus 9-én Debreceni Lajosné 

közszolgálati tisztviselőt búcsúztattuk 

nyugdíjba  vonulása alkalmából.  

Debreceni Lajosné 40 éves munkaviszony után 

fejezte be közszolgálati pályáját. 

Munkavégzése során példát mutatott 

munkaköre iránti elkötelezettségből. 

Becsülettel, sokszor erőn felüli munkát 

végzett. A munkaidő leteltével számára 

gyakran nem volt vége a napnak, 

szabadidejéből is sokat áldozott a hivatali 

munka végzésére.  A választási feladatokból is 

mindig maximálisan kivette a részét. 

Közszolgálati tisztviselői tudata, 

segítőkészsége, tapasztalata példaként áll 

munkatársai és a település lakossága előtt is, 

akiknek a megbecsülését és bizalmát egyaránt 

élvezte.  

Erzsikének kívánjuk, hogy jó egészségben 

töltse a megérdemelt pihenés időszakát 

gyermekei és unokája között.  

Csepreginé Kocsis Nóra 
jegyző 

 

HIRDETMÉNY 
 
 

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Egyek 

Nagyközség Önkormányzatának Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 27/2019. (XI.28.) 

számú önkormányzati rendelete alapján, 

Polgármesteri Hivatalunkban 

 
IGAZGATÁSI SZÜNET lesz 

 

2019. december 23. napjától  
2020. január 3. napjáig. 

 
Ezen időszak alatt Hivatalunk zárva tart, a 

kérelmeket  

Tisztelt Ügyfeleink postai úton eljuttathatják 

Hivatalunkhoz. 

A halaszthatatlan ügyeket ügyeleti rendszerben 

intézzük. 

 

Ügyeleti számaink a következők: 

 

Közgazdasági iroda:      52/378-028;        52/378-680 

Hatósági iroda:    52/378-028;        52/378-680 

Önkormányzati iroda: 52/378-028;        52/378-680 

 
EGYÜTTMŰKÖDÉSÜKET KÖSZÖNJÜK! 

 
Polgármesteri Hivatal 
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Szépkorú köszöntése a településen 
 
2019. szeptember 24-én jubileumi köszöntésre 

érkeztünk az idősek otthonába, ahol Csepregi 

Máténé, Giza néni betöltötte a 90. 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 Csepregi Máténé is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Polgármesteri Hivatal részéről Soltész Gábornéval 

és Tóthné Csepregi Juliannával köszöntöttük Giza 

nénit. Meglepetésként egy ajándékkosárral leptük meg 

az Önkormányzat és a Polgármesteri hivatal nevében, 

valamint átadtuk az Orbán Viktor miniszterelnök 

kézjegyével ellátott emléklapot. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giza néni 90. születésnapját családja és az idősek 

otthona összes lakója körében ünnepelte, és közösen 

fogyasztották el az ünnepi tortát.  
 

Herbák Erika 

 

 

 
Sajtóközlemény 

 

Egyek Nagyközség bel- és külterületének 

csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciója 

I.  ütem 

A kedvezményezett neve:  
Egyek Nagyközség Önkormányzata 

A projekt címe:  
Egyek Nagyközség bel- és külterületének 

csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciója  

I. ütem 

A szerződött támogatás összege: 150,00 millió Ft 

A támogatás mértéke: 100 % 

A projekt befejezési dátuma: 2019. május 31. 

A projekt azonosító száma:  
TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00011 

 

A projekt tartalmának bemutatása: 

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében 

valósult meg. A 150,00 millió forint európai uniós 

támogatás segítségével 4300 m hosszan került sor a 

csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztésére, amely az 

alábbi utcák infrastrukturális beavatkozásait foglalta 

megába: Csokonai utca, Béke utca, Csalogány utca, 

Ady-Csalogány utca, Damjanich utca, Damjanich-

Táncsics utca, Tópart utca, Nyárfa utca.  

A megvalósult infrastrukturális fejlesztés részeként 

átemelők kiépítése történt és záportározó került 

kialakításra. 

A fejlesztés eredményeként megvalósult a település 

belvíz veszélyeztetettségének csökkentése, a 

csapadékvíz-elvezetőhálózat kiépítetlen, hiányos 

infrastruktúrával rendelkező településrészen való 

fejlesztésével. 

A projektről bővebb információt a www.egyek.hu 

oldalon olvashatnak. 
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Idősek Adventje 2019  
 

Egyek Nagyközség Önkormányzata 2019. december 6-án és  

7-én sikeresen megrendezte az „Idősek Adventje 2019” című 

hagyományokon alapuló rendezvényét. 

A színes programok a Hortobágyi LEADER Egyesület által 

meghirdetett „Ifjúság-és lakosságmegtartó programok 

támogatása” című VP6-19.2.1-45-3-17 kódszámú felhívásra 

beadott nyertes pályázat eredményeként valósulhattak meg. 

 

PROGRAM: 

 

15:00 Ünnepi köszöntőt mondott Bóta Barbara  

          aljegyző asszony 

15:15 Egyeki Népdalkör/Nőklub ünnepi műsora 

15:40 Kuczmog Klaudia operett műsora 

16:00 Nádasdi László nótaénekes műsora 

17:00 Egyeki felnőtt néptánccsoport műsora 

17:10 Verset mondott Kapcsosné Nagy Margit 

17:20 Dr. Miluczky Attila Polgármester Úr  

          köszöntője 

17:30 Bodó Sándor Államtitkár Úr beszéde 

17:40 Gyertyagyújtás-közös dal éneklése 

17:50 Ünnepi vacsora 

18:20 Sárainé Gulyás Jucika zenés műsora 

19:00 Tombolasorsolás 

 

Több mint 950 fő 65 év feletti egyeki lakost 

kerestek fel a Könyvtár munkatársai az 

igényfelméréssel, hogy részt kíván-e venni az 

ünnepségen. A jelentkezéseket és az étterem 

befogadóképességét figyelembe véve, valamennyi 

jelentkezőt vendégül tudtuk látni. 

Önkormányzatunk minden kedves vendéget egy 

egyedi készítésű, településünk címerét színesben 

ábrázoló bögrével és az Önkormányzati 

varrodában készült törölközővel ajándékozott 

meg. Az est folyamán a fentebb ismertetett 

programok jó szórakozást biztosítottak. 

Gyümölcsök, pogácsa, üdítők, borok kerültek 

felszolgálásra. 

Ezúton is szeretnénk Sárainé Gulyás Jucika 

néninek a színvonalas fellépésén túl megköszönni 

az ajándékba felajánlott borokat, tombola 

ajándékokat – melyek mindkét nap bőségesen 

rendelkezésre álltak. 

 

 

 

Az ünnepi vacsora menü: Egyeki tyúkhúsleves; 

Cigánypecsenye, burgonyapürével és vegyes 

vágottal; Gundel palacsinta volt. 

Rendezvényünket Bodó Sándor államtitkár úr, 

Papp László plébános Úr, valamennyi 

önkormányzati képviselő is megtisztelte a pénteki 

ill. szombati est folyamán. 

A rendezvény hagyományosan a tombola 

kihúzásával ért véget. A nyeremények pályázati 

forrásból és felajánlásokból érkeztek, melyet 

ezúton is szeretnénk megköszönni: 

 

Támogatóink: 

100-Forintos bolt 

Csepregi Virágbolt 

Kínai Diszkont Rózsika és Kati 

Tóthné Fiatal Katalin 

Reál ABC 

Totó-Lottó Jakab Lajosné Karolka 

Gecse Jutka Gazda és virágbolt 

Radics Mátyásné 

Reménység Patika 

Aranyné Hunyadi Emese fodrász 

Farkas Anikó Fantázia Ajándék 

Deli Alex 

Farkas Attila 

Sárainé Gulyás Jucika 

Budai Béláné Gizike Grillázskészítő 

Nő klub 

Kovács Sándorné Simon Mária 

Kézimunkakör 

Kaló László 

Vitéz Józsefné 

Kemény Piroska 

Névtelenségüket kérő adományozók 

 

Végül, szeretném megköszönni mindenkinek a munkáját, a hozzáállását, segítségét, a rendezvény sikeres 

megvalósításában való részvételt. 

 

Englert Klára 
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Fotók a rendezvényről 
  

   Bodó Sándor  Dr. Miluczky Attila     Nőklub 

 

Nádasdi László    Kuczmog Klaudia            Kapcsosné Nagy Margit 

 

Népdalkör       Sárainé Gulyás Jucika 
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Többféle támogatással segíti  

az álláskereső fiatalok   

munkaerőpiaci helyzetének javítását a 

kormányhivatal 

 

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal a GINOP-5.2.1-14-

2015-00001 Ifjúsági Garancia kiemelt projektje keretében - 

munkaerőpiaci esélyeik növelése érdekében - támogatja a 

25 év alatti nem foglalkoztatott és nem tanuló (NEET) 

regisztrált álláskeresők elhelyezkedését. 

A kormányhivatal bérjellegű támogatásainak célja kettős: 

egyrészt a munkáltatók számára lehetőséget biztosít, hogy megismerje a fiatal munkavállaló munkavégző 

képességét, munkabírását, hozzáállását, másrészt a támogatások segítségével jelentősen csökkenthetőek a 

vállalkozások bérterhei. A programban résztvevő fiatalok számára szintén előnyös a konstrukció, hiszen valós 

munkafeltételek között győződhetnek meg arról, hogy képzettségük, képességeik, tanulmányaik, esetleges korábbi 

szakmai tapasztalataik alapján alkalmasak-e az adott feladatra. 

A kormányhivatal munkaerőpiaci programjának támogatási elemeit saját térségi programterve alapján alakítja ki, mely 

alapján jelenleg az alábbi foglalkoztatást elősegítő támogatási konstrukciók érhetőek el a munkaadók számára 

munkaviszonyban, teljes munkaidőben vagy legalább napi 4 órát elérő részmunkaidőben foglalkoztatott személyek 

esetén:  

 „legfeljebb 90 nap” bérköltség támogatás, amely munkatapasztalat-szerzés céljából nyújtható, maximum 90 

nap időtartamra. A kormányhivatal a foglalkoztatót terhelő bér és a hozzá kapcsolódó szociális hozzájárulási 

adó legfeljebb 100%-át téríti meg, továbbfoglalkoztatási kötelezettség nélkül; 

 „legfeljebb 10+5” bérköltség támogatás: a kormányhivatal ebben a konstrukcióban 4 hónap támogatott 

időszakot biztosít további 2 hónap támogatás nélküli továbbfoglalkoztatási kötelezettség vállalása esetén. A 

támogatás mértéke szintén a foglalkoztatót terhelő bér és szociális hozzájárulási adó legfeljebb 100%-a; 

 foglalkoztatás bővítését szolgáló, „legfeljebb 8+4 havi” bértámogatás jelenleg 4 hónap időtartamra vehető 

igénybe további 2 hónap időtartamú támogatás nélküli továbbfoglalkoztatási kötelezettség vállalása mellett. A 

kormányhivatal ebben a támogatási elemben a foglalkoztatót terhelő bér és a hozzá kapcsolódó szociális 

hozzájárulási adó legfeljebb 70%-át téríti meg; 

 munkába járáshoz kapcsolódó helyközi utazás költségeinek megtérítése: a kormányhivatal teljes mértékben 

megtéríti a munkába járással kapcsolatos helyközi utazási költségeket a résztvevő fiatal 

lakóhelye/tartózkodási helye és a munkavégzés helye között; 

 lakhatási támogatás: a kormányhivatal legfeljebb 12 hónapig, havi maximum 100 000,- Ft összeggel 

támogatja a lakóhelyüktől távol munkát vállaló fiatalok lakhatási költségeit; 

 a vállalkozóvá válás támogatásával a kormányhivatal a vállalkozói tevékenység beindítását segíti, legfeljebb 6 

hónap időtartamú, havonta a kötelező legkisebb munkabér összegéig terjedő támogatás formájában. 

A támogatás iránti kérelmet az álláskeresőt nyilvántartó járási hivatal foglalkoztatási osztályára, elektronikus úton kell 

benyújtani.  

A programról szóló általános tájékoztatók, valamint a kérelem nyomtatványai az alábbi internetes oldalakon érhetők 

el: 

 http://www.kormanyhivatal.hu/hu/hajdu-bihar 

 https://nfsz.munka.hu/Lapok/programok/ginop/ginop_g521.aspx  

 www.ifjusagigarancia.gov.hu 

 Facebook: Ifjúsági Garancia 

A projekt az Észak-magyarországi, az Észak-alföldi, a Dél-alföldi és a Dél-dunántúli 

régiókban az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés keretében támogatásban részesül. 
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Tisztelt Egyeki lakosok! 

 
2019.12.15.-én ismét megrendezésre került a Karácsonyi Vásár, immáron VII. alkalommal. 

A helyszín a Tárkányi Béla Könyvtár és környéke volt.  

A Vásárt megnyitotta Dr. Miluczky Attila Polgármester Úr. 

 

A délelőtt folyamán kézműves foglalkozáson vehettek részt kicsik és nagyok.  

 

Hagyományőrzés 

címén Budai Béláné 

Gizike ismertette meg 

a grillázskészítés 

(cukortorta) 

fortélyaira az 

érdeklődőket. Számos 

sok szép alkotás  

készült. Továbbá 

készíthettek a 

gyerekek ajándékokat 

– karácsonyi 

kopogtatókat, csillogó 

mécses tartókat, festett 

üveg és fa díszeket, 

kifestőzhettek, toboz 

manó készítésre is volt 

alkalmuk. A gyerekek 

a maguk által készített 

ajándékaikat 

hazavihették, hogy 

ezzel tudjanak szeretteiknek szüleiknek, testvéreiknek, nagyszüleiknek kedveskedni. 

 

Egész nap vásári árusok várták (kézműves termékeikkel) az érdeklődőket grillázs, pirográf termékek 

(fényképtartók, kulcstartók), házi lekvárok, szörpök, tészták, kézzel festett üveg fűszertartók, vázák, 
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levendulás termékek, könyvek, ajándékok, szebbnél szebb 

horgolt angyalkák, csillagok, kosarak, nyakláncok, 

fülbevalók, és még sorolhatnám mennyi szép ajándék.  

Lehetett itt találni LR Aloe Vera termékeket is. Egész nap 

kapható volt a gyermekkorunk csemegéje a Vattacukor is, 

és a már elmaradhatatlan zsíros kenyér lilahagymával, 

meleg tea, forralt bor. A délután folyamán a Harap-Lak 

finomabbnál finomabb lángosai, hamburgere, hot-dogja is 

kapható volt.  

13.00 órától az alábbi fellépők tették még színesebbé és 

hangulatosabbá a Vásárt. 

Először a gyerekek a Csipkebogyó Csiri-Biri 

Néptánc együttes apraja-nagyja lépett fel, kis 

táncukkal mindenki szívét megdobogtatva.  

Őket követte a most megalakult Egyeki Nóta 

és Dalkör. Szép Karácsonyi-Adventi dalokkal 

örvendeztették meg a jelenlévőket. 

Ezek után a Hagyományőrző Néptánc csoport 

adott ízelítőt műsorából. Majd Táncház 

következett. Táncos lábú hagyományőrző 

asszonyaink a nézőket közös táncra 

buzdították.  

A nap zárása képen következett a most alakult 

Satrafák csoport előadása. Mosolyt csaltak 

mindenki arcára műsorukkal, fergeteges bulit 

csináltak, ők is közös táncra buzdítva a 

jelenlévőket.  

Őszintén remélem, hogy aki részt vett ezen az 

eseményen, egy tartalmas napot mondhat 

magáénak. A Karácsonyi Vásár valódi 

tartalmát és hangulatát azonban nem lehet 

szavakba önteni, azt csak az érzi, aki 

valamilyen formában részese volt annak, aki 

átélte azt. A legnagyobb elismerés azonban azokat illeti, akiknek ezt a napot szerveztük, a település 

valamennyi lakójának. 

Köszönjük, hogy a kissé morcos időjárás ellenére sokan érdeklődtek a programok, előadások iránt, és 

különösen azt, hogy azokon aktívan részt is vettek.  
 

Köszönjük a támogatást Dr. Miluczky Attila  Polgármester Úrnak és Egyek Nagyközség 

Önkormányzatának, a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központnak, Egyek Polgárőrségnek, 

a Tárkányi Béla Könyvtár vezetőjének- Gábor Istvánné Annuskának és munkatársainak, hogy 

biztosították a helyszínt és segítették munkánkat.  

Köszönöm munkatársaimnak segítségüket és azt, hogy minden elgondolásomban, elképzelésemben 

támogattak.  

Külön köszönöm a családomnak, hogy mindenben segítségemre voltak és támogattak, nélkülük ez a nap 

nem valósulhatott volna meg.  

 

Áldott Békés Boldog Karácsonyt Kívánok Egyek minden kedves lakójának! 

 

Fehér Béláné  

Család-és Gyermekjóléti Szolgálat 
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Szent Gellért-díj 
 

2019. augusztus 

29-én, a 

Debrecen-

Nyíregyházi 

Egyházmegye 

tanévnyitó 

ünnepségén, a 

Szent Gellért-díj 

arany fokozatát 

kapta Bódi 

István, a Szent 

János Katolikus 

Óvoda, Általános 

Iskola és 

Alapfokú 

Művészeti Iskola 

igazgató-

helyettese. 

Bódi István kollégám 2014 óta igazgatóhelyettes az 

általam vezetett közoktatási intézményben. 

Igazgatóhelyettesi megbízása előtt fizika-

számítástechnika szakos pedagógusként 

tevékenykedett az iskolában. Pedagógus kollégái 

felnéztek rá, az iskola diákjai kedvelték humora és 

érdekes órái miatt, a település lakói közül is sokan 

ismerték korábbi munkájából fakadóan.  

Igazgatóhelyettesként már az első tanévétől 

kezdődően számos újítás fűződik a nevéhez: az 

iskola honlapjának megújítása, a távollétrögzítő - 

rendszer kidolgozása és bevezetése, a pedagógus 

helyettesítések átláthatóbbá tétele.  

Munkáját alaposság és precizitás jellemzi. 

Empatikus készségével, toleranciájával mindig a 

gyerekek érdekeit tartja szem előtt. A 

konfliktushelyzeteket kompromisszumokkal 

próbálja megoldani, az igazáért bátran kiáll. 

Diákjaival a tanítási órákon kívül is sokat 

foglalkozik, korábban a LEGO-ROBOTIKÁVAL 

szerettette meg az erre fogékony tanulókat, az utóbbi 

években fizika tantárgyból készíti fel a tehetséges 

tanulókat különböző szintű megmérettetésekre. 

Nyári szabadsága alatt sem tétlenkedett soha: vagy 

táboroztatott a lengyel-magyar barátság jegyében, 

vagy azon dolgozott, hogyan tudná színesebbé, 

változatosabbá tenni a fizika tantárgy oktatását.  

Önmagát szakmailag folyamatosan újabb kihívások 

elé állítja, munkája során a megszerzett tudását 

kamatoztatja. Saját munkáját minden esetben 

tényekre alapozza. A vizsgálódásalapú szemlélet 

erősödését intézményünkben fontosnak tartja. 

Intézményét, szakmai közösségeit támogatja a 

pedagógiai jelenségek, problémák tényeken alapuló 

feltárásában, megértésében közreműködik. 

Diákjait kellő odafigyeléssel, nagy alapossággal 

készít fel a továbbtanulásra. Ehhez óráit változatos 

munkaformákkal vezeti, arra nagy precizitással 

készül. Ugyanez jellemzi közösségi munkáját, egy-

egy rendezvény sikeres lebonyolítását. Diákjai 

nagyfokú tiszteletet tanúsítanak irányába. 

Következetessége, humora, rátermettsége egész 

szakmai munkájában fellelhető. 

 

Kirilla Pál / igazgató 

 

Arany minősítés 
 

A Szent János Katolikus Általános 

Iskola nagy hangsúlyt fektet a 

tanulók személyiségfejlődésére, a 

tehetséggondozásra. A Bendegúz 

Tudásbajnokság által meghirdetett 

országos levelezős versenyen évek 

óta vesznek részt diákjaink növekvő 

létszámmal és egyre jobb 

eredménnyel. Ennek köszönhetően az 

eddigi ezüst minősítésünk, most 

arannyá változott. Iskolánk Arany 

Minősítésű Tehetséggondozó 

Központ lett. Az országos verseny 

nevezési díjait az iskola 

finanszírozza, biztosítva ezzel 

mindenki számára az 

esélyegyenlőséget. Köszönet érte! 

 
Tardiné Virág Éva 

munkaközösség-vezető 
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Utazó Planetárium az iskolánkban 

 
2019. szeptember 17-én, 

kedden, a budapesti Utazó 

Planetárium látogatott el az 

iskolánkba. A tornateremben 

felállított kupolában az alsó és a 

felső tagozatos gyerekek is részt 

vehettek egy-egy izgalmas 

interaktív előadáson. 

Tanulóink látványos műsor 

keretében kaptak bepillantást a 

csillagos ég rejtelmeibe. 

Ismerkedhettek a Naprendszer 

bolygóival. Izgalmas 

körülmények között egy 

képzeletbeli utazásra hívták 

őket az Univerzum sejtelmes 

világába. 

Az EFOP-3.2.3-17-2017-00053 

uniós pályázattal támogatott projektnapon a Nyíregyházi Egyetem tanára, Beszeda Imre érdekes fizikai 

kísérleteket mutatott be felsős diákjainknak. A digitális napon az 5-6. évfolyamos tanulóink 4 csapata 

természettudományos csapatversenyen mérhette össze tudását. A versenyzők a Geogebra illetve a Learning 

Apps programok által készített 

feladatokat oldották meg az 

interaktív táblák segítségével. A 

csapatok a táblagépekre letöltött 

QR-kód olvasó segítségével 

kincskeresésen vehettek részt az 

iskola épületében.  

 

I. 5.a  

Farkas Áron 

 Farkas Bence 

 Kállai András 

 Papp Botond 

 

II. 6.a 

Juhász Erik 

Somogyi Gergő 

Szincsák Alpár 

 

III. 5.b 

Kiss Rebeka 

May Liliána 

Turucz Brigitta 

Tüdős Tifani 

 

IV. 6.b 

 Fekete Ármin 

 Koncz Kristóf 

Kútvölgyi Péter 

Minden versenyző egy-egy okosórát kapott ajándékba. 

Gratulálunk minden helyezett tanulónak! 

 

 

Novákné Töviskes Annamária 

munkaközösség-vezető 
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Helyesírási verseny 
 

„Nyelvében él a nemzet” 

        (Széchenyi István) 

 

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

határozatot, melynek értelmében november 13-át a magyar nyelv napjává nyilvánítja. 1844-ben e napon 

fogadták el a magyar nyelvet hivatalossá tevő törvényt. A Szent János Általános Iskola méltóképpen 

megemlékezett e jeles eseményről.  

A felső tagozat szokásos helyesíró versenyét erre a napra szervezte. 

Az 5-8. évfolyamig  harminckét diák mérte össze tudását a helyesírás és  nyelvhelyesség témájában.  

A legjobbak közül az alábbi eredmény született: 

 

 

 

5-6. évfolyam 

 

I.     Bodó Bíborka  6.a 

II.   Borsos Virág  5.b 

III. Balla Kitti 6.a 

III. Tóth Mercédesz  6.a 

 

 

 

 

 

7-8. évfolyam 

 

I.    Kecskés Lilian 8.a 

II.  Deli Tünde 8.a 

III. Fekete Sándor 8.a 

III.Tóth Kármen 8.a 

Különdíjas: Novinics Márió 7.b 

 
 

 

Ravasz László püspök mondta egyszer, hogy „a nyelvünk nagyobb kincsünk, 

mint a földünk, mert régibb s akkor is él, amikor a föld már nem a mienk. 

Nagyobb, mint történelmünk, mert a történelem a nyelvben elfér, de a nyelv 

nem fér el a történelemben.” Majd így folytatja: „az egyetlen nemzeti vagyon, 

amelyből a szegény embernek is éppen annyi jut, mint a hercegnek, s csak 

annak nincs belőle semmije, aki maga dobta el magától.” 

 

A nyerteseknek gratulálunk, és további sikereket kívánunk! 

Az ajándékokat a Talentum Alapítványnak köszönjük! 
         

      Tardiné Virág Éva 

      munkaközösség-vezető 
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„ A nyaralás messze száll, sok emlék visszajár…”  

– avagy az egyeki iskolások a zánkai Erzsébet-táborban 

 
Napfény, festői 

környezet, számos 

érdekes és színes 

program, gyerekek az 

ország minden tájáról, 

hangos kacajok, jókedv 

…  és persze a Balaton. 

Ha pár szóval kellene 

jellemezni a Zánkai 

Erzsébet-tábort, akkor 

talán elsőre a fenti 

szavak jutnak az 

eszünkbe. De nem lehet 

jellemezni és leírni pár 

szóban azt az élményt, amit azalatt az öt csodás 

nap alatt éltünk át a „magyar tenger” északi 

partján. 

Idén első alkalommal jutott el iskolánk tanulóinak 

egy kis csoportja a „Gyermekparadicsomba” a 

Katolikus Karitász jóvoltából. Hatalmas hála és 

köszönet Mészáros László igazgató úrnak, s 

munkatársainak, továbbá a helyi Karitász Társaság 

vezetőjének, Pappné Fekete Mónikának, akik 

lehetővé tették, hogy 18 egyeki kisdiák legyen 

gazdagabb egy életre szóló élménnyel. 

Már 

megérkezésünkkor 

elcsodálkoztunk a 

hatalmas területen 

fekvő, felújított 

táboron, a rengeteg 

táborozni érkező 

gyermeken, a tábor 

munkatársainak 

kedvességén, 

figyelmességén. A 

szálláshelyek 

elfoglalása után egy 

kis csapatépítő 

tábornyitón vettünk részt: megkaptuk az egyen 

pólókat ( mi lettünk a magenta csapat ) a 

sapkákkal együtt, bemutatkoztak a táborvezető 

TESO-k, megtörtént a zászlófelvonás, majd egy 

fergeteges tábornyitóval zártuk megérkezésünk 

napját, ahol sztárvendég volt a nemzetközileg is 

ismert és elismert FRICSKA táncegyüttes. 

S hogy mi várt még ránk ezután? Rengeteg 

programon vettünk részt: a strandon ügyességi 

játékok, kalandpark, kipróbáltuk a 3D képalkotást, 

s a legtöbb szavazatot kapott alkotást ki is 

nyomtatták nekünk, 

könnyűzenei koncert 

Pápai Jocival, 

Digitális 

Immunerősítő 

Program,szablyavívás 

keretében „törökök” 

és „magyarok” 

csaptak össze, 

vízikalandpark, a 

Hősök Napján 

megismerhettük 

„hétköznapi hőseink” 

(mentősök, 

rendőrség, tűzoltók, katonaság …) munkáját, 

ásványokat, ritka rovarokat foghattunk a 

kezünkbe, gólyalábasok szórakoztattak minket két 

fürdés között, kiderült, hogy gyermekeink között 

több tehetséges íjász és célba lövő is van, a 

lézerharc és a számháború izgalmait talán a 

tábortűz bensőséges hangulata csillapította egy 

kicsit, a táncház sokakat közelebb vitt a magyar 

népzenéhez,a táborolimpián még érmet is nyert 

egyik kislányunk dekázásból, s a 

legeslegizgalmasabb talán a sárkányhajózás volt, 

mivel 

korábban még 

senki sem 

próbálta ezt a 

sportot, de a 

végén a kis 

csapat 

legnagyobb 

hányadának 

ez tetszett a 

legjobban. 

Majd jöhetett 

egy pihentető 

sétahajókázás,s az utazó planetáriummal „lehozták 

nekünk a csillagokat is az égről”. A hab a tortán a 

talán még a nyitónál is impozánsabb táborzáró 

rendezvény volt sok tánccal, konfetti ágyúval, 

vidámsággal… 

Az indulás reggelén szomorúan vettük tudomásul, 

hogy most lépünk be utoljára az étterem ajtaján, 

vesszük kezünkbe a tálcát s állunk sorba a mindig 

friss, ízletes és bőséges ételünkért, a vonatról még 

egyszer visszanéztünk a tábor irányába, láttuk a 

távolodó DOTTO vonatocskát, amin annyit 
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utaztunk, még egy utolsót intettünk a táborban 

megismert barátoknak, felidéztük a kalandokat, 

élményeket, játékokat, amelyek emléke még 

frissen élt emlékezetünkbe, s szomorúan vettük 

tudomásul, hogy: „ Minden elmúlik, mint az álom 

/ Elröpül, mint a vándormadár, / Csak az emlék 

marad meg a szívben, / Halványan, mint a 

holdsugár.” 

 

S hogy kiknek köszönhetjük ezeket az emlékeket? 

Még egyszer szeretnénk hálát mondani a 

Katolikus Karitásznak, akik lehetővé tették a 

táborozást, a szülőknek, akik felkészítették 

gyermekeiket a hosszú útra és ránk bízták 

legféltettebb kincseiket, a tábor minden 

dolgozójának, akik öt napig gondoskodtak arról, 

hogy semmiben se szenvedjünk hiányt… 

Ez volt az első, de remélhetőleg nem az utolsó 

alkalom, hogy az egyeki iskola gyermekei 

élvezhették a zánkai élménytábor nyújtotta 

lehetőségeket. Ők maguk is megfogalmazták, 

miszerint máskor is szívesen visszajönnének ide, 

sőt, barátaiknak is jó szívvel ajánlják majd a 

Zánkai Erzsébet-tábort, hiszen jól tudjuk: „ 

hányszor elmúlt már, de újra vár a balatoni nyár.” 

 

 

Somogyiné Tóth Judit és  

Kiss-Menyhárt Éva  
kísérőtanárok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tájház felújítás 
 
A Kubinyi Ágoston Program 2018 pályázatán 

1 800 000.-Ft. támogatást kaptunk a tájház 

megsüllyedt falának a helyreállítására. 
 

2019 május elején megkezdődtek a tényleges 

munkálatok. 

A felújítandó falszakasz magába foglalta az udvar 

felőli szoba teljes hosszát, a kamrát és a cselédszoba 

(nyári konyha) sarkát. 

A helyreállításnál Búzás Miklós okleveles 

építészmérnök által 2011-ben a hátsó fal 

helyreállításához leírtakat vettük alapul. 
 

A falszerkezetet állványzat segítségével 

tehermentesítették majd óvatosan lebontották a sérült 

(megsüllyedt) falrészt. 

A bontási munkálatokhoz tartozott még a 

hátsószobában a deszkapadló felszedése – nagy része 

korhadt és szúette volt – valamint a lakóépület előtti 

téglából kirakott „járdát is felszedték. 
 

A sérült falszakasz kibontását követően fagyhatárig 

csömöszölt beton alap készült a fal teljes 

szélességében. 

A lábazati rész falazását a további kár elkerülése miatt 

bontott égetett téglából falazták fel 60cm magasságig. 

Az utolsó téglasor előtt a teljes falon áthaladó 

vízszigetelést – bitumen lemez - helyeztek el. 

A téglasorok után bontott vályogtéglával történt a 

falazás, majd a tetőgerendákat három sor égetett 

téglára fektették fel, a gerendák közé és fölé 

vályogtéglával történt a további falazás. 
 

Az elkészült fal belső oldalára sártapasztás került, míg 

a külső részen mész vakolatot használtak. 

A festés hagyományos meszeléssel történt, ahogyan 

régen 3 sor meszeléssel.  A nyílászárókat is lefestették 

a kornak és a szokásoknak megfelelően barnára. 

 

A pályázatban vállalt felújításokon felül még a 

szobába új deszkapadlót raktak a régi elkorhadt 

helyére. Az épület elé újra lerakták a régi tégla 

„járdát”. 

A fal kisebb meghibásodásait a többi helyiségben is 

kijavították és meszelték.  

Végezetül a tájház udvari részét teljes egészében 

lemeszelték és felhúzták,  a maradék anyagokat is 

elszállították az udvarról. 
 

Köszönet az építőbrigádnak a gyors és lelkiismeretes 

munkáért. 
 

Nagy örömünkre újra látogatható a szép felújított 

tájházunk, szeretettel várjuk a kedves látogatókat 

hétköznap 8-16 és szombaton 8-12 óra között.  
 

Gábor Istvánné 

könyvtár vezető 
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15 éve önkéntesen 
 

 

2004. november 3-án egy 136 éve vágott centi végső 

darabját vágták le az akkor – és mindezidáig 

utolsóként – leszerelő sorkatonák hazánkban. Az 

1868-ban bevezetett általános hadkötelezettséget 

felváltotta az önkéntes alapon történő 

szolgálatvállalás, a sorállományt a szerződéses 

katonák, a tömeghadsereget a professzionális 

haderő. A mai magyar haderőben szolgálók 

kizárólag toborzás útján kerülnek be a seregbe, 

amiért a megyei toborzóirodák felelősek 

országszerte. Debrecenben a Péterfia utcán lévő 

toborzó irodában évente közel 2000 fő fordul meg, 

ami azt jelzi, van érdeklődés a katonai szolgálat 

iránt. Erről beszélgettünk Nagy Zoltán alezredessel, 

az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó 

Parancsnokság 2. Katonai Igazgatási Központ 

parancsnokával. 

 

- Alezredes úr, ön szolgált a kötelező sorkatonai 

szolgálat idején is, illetve testközelből élte át a 15 

évvel ezelőtti időszakot egyaránt. Mekkora 

változást jelentett a honvédségnek az 

önkéntességre való átállás? 

 

- Mivel ez az átalakulás nem egyik pillanatról a 

másikra történt meg, a folyamat – ha szabad így 

fogalmaznom – zökkenőmentesen zajlott le. Az 

1950-es években kb. 200.000 fős sorozott hadsereg 

működött, az 1990-es évek elején már csak mintegy 

100.000 főt soroztak évente, 2004-ben pedig ez már 

alig volt több mint 12.000 fő. A létszám 

csökkenésével fokozatosan csökkent a kötelező 

szolgálat időtartama is, ugyanakkor ezzel 

párhuzamosan a honvédség technikai eszközei egyre 

modernebbek lettek, a szakszerű kezelésükre való 

felkészítés akár több évet is igénybe vehet. Az 

átállást szintén megkönnyítette, hogy az 1990-es 

évek végétől megjelent a szerződéses katonai 

szolgálat vállalásának lehetősége, és 2004-ig 

párhuzamosan működött a két rendszer. Másfél 

évtizede pedig már csak önkéntes alapon működő, 

professzionális, hölgyeket és férfiakat egyaránt 

soraiban tudó hadseregről beszélhetünk, a katonák 

pedig folyamatosan bizonyítják rátermettségüket 

mind a hazai, mind a nemzetközi feladatok, külföldi 

missziók végrehajtása során. 

 

- Ahogy említette, nem egyik napról a másikra 

kellett pótolni a „kieső” sorállományt. Ennek 

ellenére a toborzó rendszer számára bizonyára 

nem kis kihívást jelentett és jelent napjainkban 

sem a megfelelő utánpótlás folyamatos 

biztosítása. 

 

- Az önkéntességre való átállás óta a haderőnek 

nemcsak a kiképzéseken, hanem a munkaerőpiacon 

is helyt kell állnia, munkáltatóként reagálnia kell az 

egyre érzékenyebb társadalmi igényekre és a 

munkaerőpiac változásaira, amely komoly kihívást 

támaszt felénk. Ezen kihívásoknak megfelelve a 

toborzó katonák folyamatosan keresik az új 

eszközöket, igyekeznek minden lehetőséget és 

fórumot kihasználni arra, hogy a lakosságot minél 

szélesebb körben tudják informálni a Magyar 

Honvédségben vállalható szolgálati lehetőségekről. 

Büszkén mondhatom, hogy a debreceni Toborzó 

Iroda megnyitása óta 22 katonai alakulathoz közel 

2500 fő szerződéses katona bevonulására és több 

mint 1000 fő önkéntes tartalékos katona 

szerződéskötésére került sor megyénkből, a 

honvédtiszti, az altiszti, illetve a pilótaképzési 

programra pedig összesen több mint 1200 fő 

jelentkezett. Ha csak az elmúlt éveket nézzük, akkor 

is azt látjuk, hogy évről-évre nő a katonai szolgálatot 

vállalók létszáma, az idei évben például már közel 

van a 400 főhöz azok száma, akik valamelyik 

szolgálati forma kapcsán szerződést kötöttek a 

Magyar Honvédséggel. 
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- Kik jelentkezhetnek katonának, milyen 

feltételekkel vállalhat manapság valaki katonai 

szolgálatot? 

 

- Katonai szolgálatra minden 18. életévét betöltött, 

büntetlen előéletű, magyarországi lakóhellyel 

rendelkező személy jelentkezhet, aki legalább 

alapfokú végzettséggel és kellő elhivatottsággal 

rendelkezik. A jelentkezőknek pedig 

szolgálatformától függően alkalmassági vizsgálaton 

kell részt venniük. 

 

- Ezek szerint többféle szolgálatformára is lehet 

Önöknél jelentkezni? 

 

- A Magyar Honvédség jelen pillanatban hivatásos, 

szerződéses és tartalékos katonákból, valamint 

honvédelmi alkalmazottakból tevődik össze. A 

katonai szolgálatformák közül a hivatásos és a 

szerződéses katonai jogviszony jelenti nálunk az 

állandó, napi munkaviszonyt, amikor a katona a 

Magyar Honvédség valamelyik alakulatánál, egy 

meghatározott munkakört lát el havi fizetésért. 

Szükség esetén gyakorlatokon vesznek részt, 

határvédelmi feladatokat látnak el, illetve külföldi 

misszióban szolgálnak. A tartalékos viszony ezzel 

szemben azoknak szól, akik tanulmányaik vagy 

meglévő munkahelyük mellett szeretnének részt 

vállalni honvédelmi feladatokban. A 2017-ben 

bevezetett legújabb szolgálati ág, az önkéntes 

területvédelmi tartalékos szolgálat például azoknak 

jelenthet nagyon jó megoldást, akik bár érdeklődnek 

a honvédség iránt, de még nem biztosak abban, hogy 

számukra megfelelő ez a hivatás, vagy esetleg 

vonakodnak huzamosabb ideig lakóhelyüktől távol 

lenni. Feladatuk többek között veszély- és 

katasztrófahelyzetben (pl. árvízi védekezés) történő 

igénybevétel, rendezvénybiztosítási, toborzási, 

illetve különböző díszelgési feladatok ellátása. A 

területvédelmi tartalékosok felkészítése éves szinten 

húsz napot vesz igénybe, amely a katona 

elfoglaltságától függően akár hétvégére is eshet. Ez 

a felkészítés, illetve a tartalékosok alkalmazása a 

lakóhelyéhez legközelebb, lehetőség szerint 

alapvetően helyben történik a járásban. A tartalékos 

rendszer kapcsán mindenképpen szeretném 

kiemelni, hogy a megyéből eddig szolgálatot 

vállalóknak körülbelül a fele iskolai tanulmányokat 

folytató középiskolás vagy egyetemi hallgató volt a 

szerződéskötésük idején. 

 

- Az talán nyugodtan kijelenthető, hogy a katonai 

pálya izgalmat és kihívást nyújt, ami már 

önmagában is kellő vonzerőt jelenthet a nem 

hétköznapi munkát keresőknek. De másért is 

megéri felvenni az egyenruhát? 

 

- A fentieken túl véleményem szerint az egyik 

legfontosabb tényező, hogy a Magyar Honvédség az 

ország egyik legnagyobb munkáltatója, amely 

kiszámítható jövőt és biztos megélhetést kínál, ahol 

az egyén tehetségétől, hozzáállásától és kitartásától 

függ, hogyan alakul a pályafutása. A hivatásos és 

szerződéses katonák havi juttatása az elmúlt években 

folyamatosan növekedett, ma már egy érettségivel 

rendelkező legénységi katona kezdő alapilletménye 

meghaladja a bruttó 275.000 forintot. Magasabb 

iskolai végzettséggel, nyelvtudással további 

kiegészítésekre számíthat a katona, az évek 

előrehaladtával pedig elismerjük a seregben eltöltött 

éveket. Erre épül rá az igen kedvező, kibővített 

lakhatási támogatás, az ingyenes katona-

egészségügyi (csapatorvosi-, fogorvosi- és 

szakorvosi) ellátás, a kedvezményes üdülési 

lehetőség, a sport- és kulturális szolgáltatások, a 

családalapítási támogatás, a kedvezményes 

étkeztetés és az utazási költségtérítés. Emellett a – 

megfelelő kiképzéseket követően – a katonák részt 

vehetnek a Magyar Honvédség külszolgálati 

feladatainak végrehajtásában, melynek révén extra 

jövedelemre tehetnek szert. Kiemelném még, hogy 

kevés olyan munkahely létezik, ahol a 

munkavállalók fizikai és egészségügyi helyzetével, 

életminőségével olyan magas szinten 

foglalkoznának, mint a honvédségnél, hiszen a sereg 

rendszeres ingyenes egészségügyi szűrésekkel 

kiemelt figyelmet fordít a katonák egészségi 

állapotára. A tartalékos katonáink rendelkezésre 

állási díjban, illetve tényleges szolgálatuk utáni 

illetményben részesülnek, valamint a tanulmányokat 

folytató tartalékosok ösztöndíjra is pályázhatnak. 

 

- Már csak egy utolsó, ám annál fontosabb kérdés 

maradt hátra. Hol lehet jelentkezni katonának? 

 

- A toborzó irodák folyamatosan várják a katonai 

pálya iránt érdeklődőket a megyeszékhelyeken lévő 

ügyfélszolgálatokon. Debrecenben személyesen a 

Péterfia u. 58/a szám alatt vagyunk megtalálhatók. 

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  
főhadnagy 
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Hagyományőrző Egyekért Kulturális Egyesület 

Táncoljunk a Táncművészet Világnapján 

2019.04.29-én sikeresen lebonyolítottuk harmadik nyertes 

pályázatunkat. Felnőtt néptánccsoportunk nagy 

meglepődöttséggel fogadta ezt a nemes kezdeményezést, 

örömmel készültek a műsorra és a másik két település 

bemutatkozójára. 

 

Az idő rövidségére való tekintettel szerencsésen 

megszerveztük a találkozót. 

 

A fellépők között volt kicsi és 

nagy, nagy volt az öröm, s a 

tapsoló nézősereg arcáról nem 

lehetett törölni a mosolyt,  annyira 

hatásos volt a férfiak verbunkja is 

testközelből. 

 

Nagy lendületet ad ez a kezdő 

tánccsoportunknak és további motivációt a táncra és arra, hogy minél többen 

kövessék ezt a hagyományt.  

 

A néptáncot nem szabad veszni 

hagyni, a magyarság egyik nagy 

kincse. 

 

A műsor után finom pogácsával és 

ásványvízzel kedveskedtünk a 

vendégeknek, akik szerint ezt a találkozót folytatni kell, és a 

kapcsolatot pedig megőrizni, a fellépéseket megsokszorozni. 

 

Az 

egyesület 

további 

célja, a 

néptánc 

erősítése, 

műsorokon való népszerűsítése, mind helyben és más 

településeken egyaránt. 

 

Köszönetet szeretnénk mondani a Hajdú-Bihar 

Megyei Önkormányzatnak a támogatásért. 

Bízunk benne, hogy számos kiírt pályázatán 

nyerhetünk még, színesítve ezzel a kulturális életet. 

 

 

 

 

 

Szalai Erika 
HEKE elnök 

                  18.                                                                     EGYEKI HÍRMONDÓ                                            2019.  iii.  SZÁM           
 



 
 

Életút interjú Kovács Sándorné Simon Marikával 

 
Nagyon jó dolog ilyen 

interjúkat készíteni, de 

most ez különösen. 

Marika nagyon kedves 

kolleginaként marad 

meg nekem. 2009-ben 

bekerülve 

képviselőként nagyon 

kedvesen fogadott, 

lazán vette a fiatalos 

lendületem, s végül 

nagyon jó munkatárs 

volt, nem is felejtem el, 

míg élek. 

Kulcsfigurája volt a 

rendezvényeknek, alig 

vártuk, hogy 

szervezkedjünk. 

 

Kedves Marika! Kezdjük is el...Sok szeretettel köszöntelek, 

örülök, hogy én készíthetem veled az interjút. 

 

 Mikor és hol születettél? 
1952.08.18-án születtem, Egyeken, kedves családba, édesapám 

első felesége meghalt, s az abból a házasságból született 

lányával és anyukámmal éltem, nagy szeretetben. 

 Milyen játékokat játszottál a testvéreiddel, 

barátaiddal? 
Hintáztunk, babáztunk, bicikliztünk,a Tisza utcán lévő óvodába 

jártam, szuper volt. 

 Hogyan élted meg kisiskolás korod, milyen emlékeid 

vannak az iskolából, pajtásokról, tanáraidról? 
Közel volt az iskola, imádtam azt is, kitűnő voltam mindig. 

Mivel a szülők boltosok voltak, a nagymama vigyázott rám, 

nagyon jó barátnők voltunk. 

 Hogyan élted meg az ünnepeket, mint gyermek, 

hogy készültetek a családdal az ünnepekre?   
Nagyon szerettem. Karácsonykor apuka mindig úgy díszített, 

hogy nem vettem észre, sokáig elhittem, hogy a Jézuska hozza 

az ajándékokat. 

 Hol kezdtél dolgozni, milyen munkákat végeztél 

életed folyamán? 
A tiszafüredi gimi után, Szombati doktornál kezdtem el 

dolgozni 1971.08.05-én, ezalatt végeztem el az iskolát. A 

lakásán kezdtem, ahol megtanította az injekció beadását. 43 évet 

dolgoztam nyugdíjig. Körzeti ápolónő voltam Egyeken, a 

szakápolói bizonyítványt a körzeti munka alatt szereztem.  

 Ért e a  munkád során elismerés vagy dicséret? 
A rengeteg jó szó az emberektől. 

 Családod? 
1974.03.20-án kötöttem házasságot Kovács Sándorral, két fiunk 

született. 1975. 12.29-én Kovács Ervin, 1978.07.23-án Kovács 

Kornél. 

Alig várom őket, mikor jönnek...”Szia egyeki Mama” hangzik a 

szájukból, sokszor a Tisza-parton élvezik velem a játékot. 

 Mit gondolsz a házasságkötés fontosságáról, vagy az 

együttélésről? 
Régimódi vagyok, a házasság az házasság, a gyermekeim is 

házasok, szépen megértik egymást. 

 Milyen világot élünk szerinted? 

Ez már más világ, mint régen. Akkor szigorúbb dolgok voltak. 

Most könnyebb egymáshoz járni, az udvarlás is másabb.  

 Hogyan fogalmaznád meg, mit jelent a szeretet szó? 
Nekem a család apraja -nagyja jelenti a szeretetet. Örülök, ha 

jönnek, ha hallom s látom őket.. 

 Van e valamilyen hobbid?  
Konkrét nincs, szeretek táncolni, biciklizni, énekelni. Lényeg, 

hogy egyedül ne legyek. 

 Van e kedvenc dalod, nótád? 
„kis Egyekre két úton kell bemenni” (nevet, látom az arcán a 

virulást) 

Estétől reggelig tudnék énekelni, táncolni. 

 A képviselői munkádról mi jut eszedbe? 
A segítés vágya mindig megvolt bennem, a szociális területen 

sok embert megismerhettem, és segíthettem nekik. Minden 

ciklusban, amit megéltem, jó volt a viszony, külsős bizottsági 

tagként most is jó barátságokat ápolok. 

 Mi a legjobb a nyugdíjas létben? 
Nem foglalkozom vele.... a lényeg, hogy egyedül ne legyek, 

mindig megyek valahová, s jókat beszélgetek. 

 Aki ismer, az tudja, hogy nagyon szereted Egyeket. 

De mégis, mi az ami nagy kedvenc benne? 
Az egyeki Tisza-part a mindenem, A világon a legszebb.  

Régen a munka után minden nap kibicikliztem a Tiszához, 

mindig kikapcsolt, megnyugtatott. 

 Számos éven át, több, mint 10 évig voltál az egyeki 

Népdalkör tagja. Milyen emlékeid vannak róla? 
Nagy kikapcsolódást jelentett nekem. Jó volt összejönni, 

rendezvényekre járni, énekelni, szavalni. A citerát is könnyen 

megtanultam. Hajdu Sanyi tanított meg rajta játszani.  

 

 Milyen életbölcsességgel látnád el a mai fiatalokat? 
A testvéreket, szülőket szeretni kell, nem szabad lefeküdni 

veszekedéssel, sokat kell beszélgetni. Tanulság ebben a 

munkám, sok emberhez kellett alkalmazkodni. 

Kedves Fiatalok! 

Legyetek aktívak, legyen célotok!  

Legyetek barátságosak, de bátrak! 

Segítsétek a családot, és a barátokat! 

Szeressétek, szeressük együtt a mi Falunkat! 

Kitartást kívánok munkátokhoz, a családhoz, célok eléréséhez! 

 

„Az ember a szíve mélyén örökké odavaló, ahol született.”  

Tamási Áron 

 

In Memoriam: 
A sors úgy hozta, hogy a Tisza utcai szép, nagy házamba 

egyedül maradtam, eladásra került.  

Számomra Egyek – A mi Falunk – felejthetetlen! 

Eddigi életem Egyekhez kötődik. Minden nap jönnöm kell, és 

jövök is, amíg élek, és amíg tehetem. 

A sok kedves szó..”Szia Marika! „Hogy vagy Marika?” életre 

szóló kedves emlékek. Kívánom, hogy mindenkinek ilyen szép 

emlékei legyenek Egyekről. Mindenkor Mindenkire szeretettel 

gondolok, legfőképpen egész Egyekre, a Mi Falunkra! 

 

 
            Szalai Erika
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Nem minden kerékpár, aminek két kereke van 
 
Hajdú-Bihar megyében a rendőri ellenőrzések során 

előfordult, hogy a kerékpárnak hitt jármű, 

segédmotoros-kerékpár volt. Sok esetben az érintett 

nem is tudja, hogy pontosan mivel közlekedik… 

Vannak olyan kétkerekűek, amelyek felszereltsége már 

a segédmotoros-kerékpárok szintjére emeli a két 

keréken haladó járműveket, így a rájuk vonatkozó 

jogszabályok is eltérőek. A rendőri tapasztalatok azt 

mutatják, hogy az érintettek sokszor nem is tudják, 

hogy az általuk kerékpárként megvásárolt jármű, már 

segédmotoros-kerékpárnak minősül. 

Ezt tudni pedig annál is inkább fontos, mert ezen 

múlik, kell-e a vezetéséhez jogosítvány, vagy nem. A 

KRESZ előírásai értelmében a kerékpár egy olyan, 

legalább kétkerekű jármű, amelyet emberi erő hajt, és 

ezt legfeljebb 300 W teljesítményű motor segíti.  

A pedálrásegítés azt jelenti, hogy egyes kerékpárokat 

olyan elektronikával szerelnek fel, ami érzékeli, ha az 

ember fárad. Amennyiben a kerékpáros nem teker 

eléggé, akkor a motor adja a hiányzó teljesítményt. Ez 

például egy kerékpárfajta, melynél csak akkor 

működik az elektromos rásegítés, amikor teker a 

vezető.  

 
pedálos rásegítéssel rendelkező kerékpár 

/0,25 kW teljesítményű elektromos motorral/ 

Ha nem tekerem, nem kerékpár… 

A pedállal és beépített elektromos, vagy belső égésű 

motorral szerelt járművek esetében a kerékpár 

kategória feltétele, hogy a beépített erőforrás csak a 

hajtást segítse. Nem rendelkezhet gázkarral, mint a 

motorok, hanem vagy a pedál fordulatát figyeli egy 

szenzor vagy a pedálozási nyomatékot. 

A legtöbb esetben ez az erőforrás önállóan hajtani is 

képes a járművet. Így már nem felel meg a KRESZ 

kerékpárra vonatkozó forgalmi kategóriájának, tehát a 

jármű már segédmotoros kerékpárnak minősül, így 

az erre a kategóriára vonatkozó előírásoknak kell 

megfelelnie a járműnek és vezetőjének.  

  

elektromos kerékpár 

A segédmotoros kerékpárokat és motorkerékpárokat 

használókkal szemben követelmény a vezetői 

engedély megléte, a bukósisak használata, a kötelező 

felelősségbiztosítás megléte, a világítás használata és 

az adott járműre vonatkozó sebességhatárok, utas-

szállítási szabályok betartása, valamint az 

alkoholfogyasztás tilalma. 

A baleset-megelőzés és a biztonságos közlekedés 

érdekében a Balmazújvárosi Rendőrkapitányság 

felhívja a figyelmet, hogy kerékpárként csak olyan 

kétkerekű jármű használható, amelyet emberi erő hajt 

és ezt legfeljebb 300 Watt teljesítményű motor 

segíti. Amennyiben a motor önállóan képes hajtást 

biztosítani, nem pedig csak segítő funkciót lát el, 

illetőleg a közlekedési eszközön nincs is pedál, úgy 

már a KRESZ-nek nem a kerékpárra, hanem a 

segédmotoros kerékpárra vonatkozó rendelkezéseit 

kell figyelembe venni a közúti ellenőrzések során. 

 

  
           Balmazújvárosi Rendőrkapitányság 
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A Balmazújvárosi Rendőrkapitányság 

bűnmegelőzési tanácsai időskorúak 

védelme érdekében. 

Áldozattá válás szempontjából különösen 

veszélyeztetettek az időskorúak. Annak érdekében, 

hogy felismerjék és megelőzzék a sérelmükre 

elkövetett bűncselekményeket, kérjük fogadják meg az 

alábbi tanácsokat.  

Az elmúlt időszakban elterjedté váltak az úgynevezett 

„unokázós” csalások. Ezek közös jellemzője, hogy a 

bűnözők telefonon hívnak fel idős embereket. A csaló 

a kiszemelt áldozat hozzátartozójának (unokájának, 

gyermekének) adja ki magát, vagy azt mondja, hogy az 

ő megbízásából telefonál. Azt állítja, hogy az unoka 

(gyermek) valamilyen bajba került (például 

autóbalesetet szenvedett vagy tartozása van), és 

sürgősen pénzre van szüksége. Mivel közvetlen 

találkozáskor könnyen kiderülne, hogy nem ő az 

unoka,  ezért különböző okokra hivatkozva valakit 

elküld a pénzért, esetleg ékszerekért. 

A csalók általában telefonkönyv alapján, találomra 

hívják fel a potenciális célpontokat, de az is előfordul, 

hogy előzetesen a kiszemelt áldozat lakókörnyezetében 

puhatolóznak, vagy a közösségi oldalakon megadott 

információkat felhasználva teszik hihetőbbé 

történetüket. 

A rendőrség tanácsai arra az esetre, ha valaki ilyen 

hívást kap: 

 Járjon utána, hogy valóban baj van-e: 
o Tegye le a telefont, majd hívja vissza 

hozzátartozóját! 

 Tegyen fel ellenőrző kérdéseket: 
o „Hogy hívnak? Mikor születtél? Mikor 

találkoztunk utoljára?” 

 Ne hagyja, hogy sürgessék, próbáljon nyugodt 

maradni! 
o Egy életmentő műtét külföldön sem maradhat 

el, mert valaki nem tud azonnal fizetni. 

 Hivatalos személy nem kér pénzt: 
o se rendőr, se mentő, se tűzoltó. 

 Ne adja meg adatait ismeretleneknek! 
 

A fentieken túl általánosságban a vagyonvédelem 

érdekében: 

- Ne tartson otthonában a szükségesnél nagyobb  

    összegű készpénzt! 

- Ne engedjen be idegeneket otthonába! 

- Kerülje a házaló árusoktól való vásárlást! 

- Bankkártyáját, pénz- és irattárcáját vásárláskor tartsa 

biztonságos helyen táska belsejében, belső 

zsebekben! A kártya PIN kódját jegyezze meg, soha ne 

írja fel, és ne tárolja a bankkártya mellett! Táskáját ne 

hagyja nyitott állapotban, és ne tegye a 

bevásárlókocsiba! 

 

- A lakást, kaput akkor is tartsa zárva, amikor otthon 

tartózkodik! 

- Otthona bejárati ajtajára szereltessen fel biztonsági 

láncot, használjon elektromos ajtóéket! 

 

- Ha elmegy otthonról, lakása nyílászáróit ne felejtse el 

bezárni! Figyeljen rá, hogy a kisebb méretű fürdőszoba 

ablakokat is zárja be! 

 

Ha felmerül, hogy bűncselekményt követtek el, 

illetve próbáltak meg elkövetni Ön vagy 

hozzátartozója sérelmére, hívja azonnal a 112-es 

segélyhívószámot! 

 

A Balmazújvárosi Rendőrkapitányság tájékoztatja 

továbbá a lakosságot az elmúlt időszak jelentősebb 

eseményeiről, illetve kéri, hogy amennyiben az 

alábbi bűncselekmények tekintetében az elkövetőre 

vonatkozóan, vagy az eltulajdonított tárgyak 

hollétével kapcsolatban információval rendelkeznek 

segítsék a rendőrség munkáját, melyet megtehetnek 

személyesen az Egyeki Rendőrörsön, illetve 

telefonon keresztül a 06/52 378-177-es, vagy 112-es 

segélyhívó telefonszámon. Kérésre az információt 

szolgáltató személy kilétét bizalmasan kezeljük.  

 

- Hatóságunk büntetőeljárást rendelt el ismeretlen 

tettesek ellen, akik 2019. július 28-án 22 óra és 23 óra 

között Egyeken, a Hunyadi utcában bementek egy 

családi ház udvarára, ahol az otthon tartózkodó 

időskorú sértettet félrevezették és megpróbálták rábírni 

arra, hogy nyissa ki nekik a bejárati ajtót. Mivel a 

tulajdonos nem engedte be őket, így üres kézzel 

távoztak a helyszínről. 

 

 - A Balmazújvárosi Rendőrkapitányság 
nyomozást folytat ismeretlen tettes ellen, aki 
Egyeken, a Szabó Pál utcában bemászott egy 
családi ház udvarára 2019. július végén, majd a 
bejárati ajtót befeszítette és az ingatlanból 
eltulajdonított 1 db piros-fekete színű elektromos 
fűnyírót, 2 db nagyobb méretű kb.: 170 cm X 200 
cm méretű szőnyeget, melyből az egyik piros a 
másik zöld színű volt fekete mintákkal, 2-2 db 
kisebb kb.: 90 X 100 cm méretű a nagyobbakkal 
megegyező mintázatú szőnyeget, 1 db kék-fekete 
színű túra hátitáskát,  
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A HÁLAADÁS LELKÜLETE SZÜLESSEN MEG BENNÜNK 

Palánki Ferenc püspök úr karácsonyi gondolatai 

Az ember boldogságának 
forrása Isten. Valljuk, hogy 
Isten országa Jézus Krisztusban 
közénk jött, és ezt az országot 
elkezdte beoltani azok szívébe 
és kiteljesíteni azok életében, 
akik befogadni, megérteni és 
követni akarják az ő tanítását. 
Szépen fogalmazza meg a 
magyar nyelvünk, ha valaki 
engedelmes, úgy mondjuk: 
szófogadó. Isten hozzánk 
intézett igéje befogadóivá kell 
lennünk, szófogadóvá: 
igefogadóvá kell alakulnunk, 
amely elsődlegesen táplálta Szent István 
diakónust is. 

Mert Isten országát bennünk és általunk 
akarja tapasztalhatóvá tenni, igéjével akarja 
belénk oltani és előmozdítani országát. Arra 
kér minket, segítsünk egymásnak, hogy az 
isteni életet egyre inkább befogadják 
felebarátaink szeretetünkön, jóságunkon 
keresztül.  

„A békesség Istene, aki Urunkat Jézus 
(Krisztust), a juhok nagy pásztorát, az örök 
szövetség vére által föltámasztotta a 
halálból, tegyen készségessé titeket minden 
jóra, hogy teljesítsétek akaratát. Munkálja ő 
bennünk, ami kedves előtte, Jézus Krisztus 
által, dicsőség neki mindörökkön-örökké” 
(Zsid 13,20-21), — olvassuk a Zsidókhoz írt 
levélben. De mi az Isten akarata? — Isten 
akarata az, hogy „minden ember üdvözüljön 
és az igazság ismeretére eljusson” (1Tim 
2,4), hogy mi mindannyian üdvözüljünk.

Ahhoz, hogy egyre inkább terjedjen 
közöttünk Isten országa, jó híre, 
Evangéliuma, szükséges, hogy rajtunk 
keresztül eljusson a világba ez a jó hír. 
Ennek érdekében az kell, hogy mi is 
készségesek legyünk minden jóra; a jó 
hírben rejlő isteni jóság megérintsen 
minket, magával ragadjon, és befogadjuk. A 
jóra való készség az erények gyűjtőfogalma. 
— Hogyan tud üdvözülni az ember? — A 
szeret által. — És mi a szeretet? Talán a 
kérdést így feltenni nem jó, mert helyesen 
így hangzik: ki a szeretet? - Jézus Krisztus az 
igazi szeretet. Amit nála látunk, amit tőle 
tanulunk: a másokért való létezés, a 
proegzisztencia, ahogy a teológia mondja Jn 
10,11 alapján: „Én azért jöttem, hogy életük 
legyen és bőségben legyen”. 

Kedves Testvéreimnek kívánom, hogy a 
hálaadás lelkülete szülessen meg és 
mélyüljön el szívünkben napról napra! 

Palánki Ferenc 
Debrecen-Nyíregyházi Püspök 
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IMÁDKOZZUNK KÖZÖSEN A DEBRECEN-NYÍREGYHÁZI EGYHÁZMEGYE 

PAPJAIÉRT, VALAMINT ÚJ PAPI ÉS SZERZETESI HIVATÁSOK SZÜLETÉSÉÉRT! 
„Az aratni való sok, a munkás kevés. Kérjétek hát az aratás urát...” (Lk 10,2) 

 
Kedves Testvérek! Az aratás Urához fordulunk mi, a Debrecen-
Nyíregyházi Egyházmegye hívő közössége, amikor rátekintünk Isten 
részegyházunkban élő hívő népére. Sajnálattal kell megállapítanom, 
hogy egyházmegyénkben jelenleg hét kispap és két diakónus készül a 
felelősségteljes papi szolgálatra.  
A jövő egyházáért mindannyian felelősek vagyunk a jelenben. Ezért 
most kell imádkoznunk azokért, akik igent mondanak Krisztus hívására, 
és vállalják, hogy Krisztus mellett átalakuljon szívük, 
gondolkodásmódjuk, mint az apostoloké és a tanítványoké. Ezért 
engedelmeskedve Krisztus akaratának, kérjük az aratás urát, hogy 
támasszon papi és szerzetesi hivatásokat az egyházmegyénkben élő 
családokból.  

2019 Advent I. vasárnapján Püspök Úr megalapította a Szent László Imaszövetséget azzal a különleges 
céllal, hogy a tagjai minden nap elimádkoznak egy tized rózsafűzért, valamint elsőcsütörtökönként 
szentségimádáson vesznek részt, melyet egyházmegyénk papjaiért és új papi hivatások születésért 
ajánlanak fel. Az első rózsafüzértitok: Akit te, Szent Szűz a Szentlélektől fogantál. A következő hónapokban 
folyamatosan haladunk tovább a titkok imádkozásával. 

Az imaszövetséghez csatlakozni az egyházmegye honlapján lehet: 
http://www.dnyem.hu/index.php/item/2614-szent-laszlo-imaszovetseg 

vagy jelentkezési lap kérhető a templomban. 
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Idősek adventje pénteki nap 

 

Idősek adventje szombati nap 

cikk  6-7. oldal 
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