
FIGYELEM! Tavaszi lomtalanítás Egerágon! 
2021. február 26. (péntek) 

Kedves Egerágiak!  
Fogadják szeretettel az egerági Hírmondót, amelyben a 2020. év eseményeinek össze-
foglalóját szedtük csokorba. A tavalyi évet, sajnos egyértelműen a koronavírus hatá-
rozta meg. Mindennapjainkat gyökeresen megváltoztatta a sok szabály és a korlátozó 
intézkedések bevezetése. A sok-sok közösségi program, amit terveztünk, csak részben 
valósulhatott meg. Elmaradt a Húsvéti Nyuszi Túra, a Majális, a Gyereknap, a Nyugdíjas 
nap, a Karácsonyi kézműves foglalkozás és a tervezett jótékonysági bál is. Azok a prog-
ramok, amelyek megrendezésre kerültek, sokak örömére szolgáltak, mint a Trianoni 
emléktábla avatása, a Falunap, az Augusztus 20-i kenyérszentelés és a Tökfaragás. Eny-
nyit engedett 2020. Reméljük, hogy 2021-ben több programot sikerül megvalósítani! 
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START munkaprogram 

Sokan nem is tudják mit 
jelent a START Munka-
program. Vannak, akik 
azt gondolják, hogy a 
közfoglalkoztatásban 
dolgozó emberek az ál-
lam pénzéből, mások 
adóforintjaiból szeretné-
nek megélni. Ez koránt 
sem így van. 

Cikk a 4. oldalon 

Használt olaj begyűjtés 

Szeretnénk tájékoz-
tatni Önöket, hogy a 
közeljövőben telepí-
tésre kerülnek közsé-
günkben is használt sü-
tőolaj gyűjtő edények. 
Az új edények a Zöld-
ségboltnál és az Óvódá-
nál találhatók. 

Folytatás a 19. oldalon 

Önkormányzati hírek  

Szeretnék ezúton is beszámolni a 2020-as évben a településünket, illetve az önkor-
mányzatunkat érintő eseményekről. Ez az év mindenkinek sok változást és kihívást ho-
zott. Megtanultuk helyesen használni a maszkot és hogy mit jelent a pandémia szó. 
Mindennapi életünk részévé vált az időkorlát és a távolságtartás. Több rendezvénynek 
is helyet adtunk január és február hónapban, igyekeztünk kihasználni a művelődési há-
zat. A március meghozta a vírus első hullámát, és ezzel együtt (a védekezés részeként) 
sajnos a tervezett programok elmaradtak. Folytatás a 2. oldalon 

Orvosi rendelő hírei  
A 2020-as év új kihívás 
elé állította a 21. szá-
zadi modern Európa és 
a Világ emberiségét. A 
télen Kínából indult és 
a tavalyi év tavaszán az 
egész földön szétter-
jedt légúti vírusjárvány 
lényegében változtatta 
meg az életünket, ed-
dig az élet természetes 
velejárójának ismert 
szabadságunkat, sza-
bad mozgásunkat és 
szabadon megélt em-
beri kapcsolatainkat. 

Dr. Kordély Norbert írása  
a 9. oldalon 

Bemutatkozik Petik Róbert iskolaigazgató és 

az Egerági Arany János Általános Iskola   
1975-ben születtem Salgótarjánban. Általános iskolai ta-

nulmányaimat részben ott, részben már Pécsen végeztem. 

Később a pécsi Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépis-

kolában technikusi oklevelet szereztem.  

Egy évig a Szent Mór Iskolaközpont jogelődként működő 
iskolájában, a Püspöki Énekiskolában kollégiumi nevelő-
ként, napközis tanítóként tevékenykedtem, akkor még ké-
pesítés nélkül. A gyermekek és a pedagógushivatás mellett 
ekkor köteleztem el magam. Folytatás az 5. oldalon 

Az Egerági Táltos Csikó 
Óvoda hírei 
Az óvoda az utolsó hír-
adása óta számos vál-
tozáson, megszorító in-
tézkedésen van túl, ami 
nemcsak az óvodai 
életben, de országosan 
is mindenki számára 
nehéz időszaknak bizo-
nyult. 

Cikk a 7. oldalon 

Karácsonyi fényparádé – Traktoros fényfelvonulás  

A 2020-as év rengeteg meglepetést hozott életünkbe. Sok negatívum, korlátozás, a szo-
ciális élet a lehető legminimálisabbra csökkent. Az ünnepek közeledtével ez még na-
gyobb nyomással volt rám, ránk és szerintem mindenkire. Egyik nap azonban, egy olyan 
külföldi videót láttam a közösségi oldalon, ami nagyon megtetszett, és megcsillant a 
remény.  
 Kontár-Kovács Réka írása a 17. oldalon 
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Önkormányzati hírek  

 
Folytatás a címlapról 

Az első nagyobb rendezvényünk a veszély-
helyzet feloldása után a „Trianon 100” 
megemlékezés volt. A rendezvényen az 
eső ellenére igen szép számban jelentek 
meg az érdeklődők, melynek fontos részét 
képezte az emléktábla avatása, amit Dr. 
Latorcai Csaba államtitkár úr beszéde tett 
teljessé. A program ökomenikus istentisz-
telettel folytatódott és Rudán Joe akuszti-
kus fellépésével zárult. A következő igazán 
jól sikerült összejövetel a július 4-én meg-
rendezett Falunap volt. Szeretnénk hagyo-
mányt teremteni, és ezentúl minden év-
ben július első hétvégéjén, a búcsúhoz 
kötve megtartani. Aki ott volt biztos, hogy 
talált magának megfelelő szórakozási le-
hetőséget és szemlátomást jól érezte ma-
gát.  
A szüreti felvonulás megmozgatott kicsi-
ket és nagyokat, akik táncukkal és vidám-
ságukkal mosolyt csaltak mindenki arcára. 
Külön köszönöm Berky Ágotának és Kiss 
Csabának, hogy elvállalták a bíróné és a 
bíró szerepét és nem utolsó sorban köszö-
net ifjabb Árvai Bélának, aki - mint kisbíró - 
kikiáltotta a falu eseményeit. Sajnos voltak 
olyan betervezett események is, amik a 
veszélyhelyzet miatt elmaradtak, pl.: már-
cius 15., október 23-i megemlékezés, 
majális, idősek napja és egyéb táncos–ze-
nés rendezvények. Településünket a Falu-
szépítőink (köszönet lelkesedésükért és 
munkájukért) mindig az évszaknak és ak-
tualitásnak megfelelő díszbe öltöztették, 
amivel kivívták sokak elismerését. Még 
egyszer szeretném megköszönni min-
denki munkáját és pozitív hozzáállását, 
akik a rendezvények szervezésében és le-
bonyolításában részt vettek és elősegítet-
ték azok sikerét. 
Fejlesztésekkel kapcsolatban a következő-
ket tudom elmondani: A Magyar Falu 
Program (továbbiakban: MFP) keretében 
- 2019-ben elnyert támogatásból - tavasz-
szal az óvoda udvarunk újulhatott meg 4,7 
millió Ft értékben.  
Az orvosi rendelő épületének felújítására 
7,6 millió Ft-ot kaptunk az MFP pályázatá-
ból, amely folytán a nyílászárók cseréje ja-
nuárban, a tető cseréje (ami átlécezést és 

cserépfedést takar) a nyár elején valósul-
hat meg.  
Belügyminisztériumi pályázaton kondi-
park létesítésére 1,5 millió Ft-ot sikerült 
elnyernünk (itt 15% önrész szükséges). A 
gépek a sportpályához lesznek telepítve, 
illeszkedve a környezethez. Az eszközök 
már a raktárunkban vannak, az építő mun-
kálatokat és a műszaki vizsgáztatást ta-
vasszal szeretnénk lebonyolítani.  
Szintén a Belügyminisztériumnak köszön-
hetően, Önkormányzatunk egyedi közfog-
lalkoztatási mintaprogram keretében 28,5 
millió Ft támogatást kapott húsüzemünk 
fejlesztésére. A program keretében átépí-
tésen esett át a feldolgozó és beszerzésre 
kerültek új eszközök is. A már meglévő 
egységekhez kialakításra kerültek a követ-
kezők: négyévszakos füstölő, raktár, pá-
coló, érlelő, ládamosó és szociális helyisé-
gek. 
Az év legnagyobb eredményének köny-
velhetjük el, hogy a holtpontra jutott böl-
csődei projekt támogatását sikerült végül 
elnyernünk. Itt a teljes költségvetés kb. 54 
millió Ft. A kivitelezővel aláírt szerződé-
sünk van, és amint az időjárás engedi, kez-
dődnek a munkálatok. Mivel az óvodát is 
érinti az építkezés, ezért kérjük a szülők és 
a környék lakóinak türelmét. 
Az előbbieken kívül pályáztunk még új ra-
vatalozó építésére, közterület karbantartó 
eszközök beszerzésére, óvoda és külterü-
leti utak felújítására. Jelenleg szennyvíz-
társulás létrehozásán dolgozunk 7 telepü-
lés együttműködésével, mely egy csator-
narendszer kiépítésével és közös tisztító-
berendezéssel valósulhatna meg. Ez meg-
oldás lehet a régóta húzódó szennyvíz 
problémára. Ez sajnos nem azt jelenti, 
hogy holnapra már kész is van, hiszen csak 
a tervezési munkák egy évbe is beletelhet-
nek.  
Egerágon is, mint sok más településen a 
nagyobb esőzések esetén gondot okoz, 
hogy a vízelvezető árkok karbantartás hiá-
nyában megszűntek. Sokszor láthattuk, 
hogy emiatt az esővíz ilyenkor az utcán 
hömpölyög. Sajnos ez igen balesetveszé-
lyes a közlekedőknek. Ezen felül, mivel sok 
pince és feltáratlan üreg van a település 
alatt, az esővíz további károkat is okozhat. 
A probléma egy részének a megoldása le-
het a januárban beadott pályázatunk, ami 

mederburkolattal ellátott csapadékvíz el-
vezető árkok kialakítására ad lehetőséget. 
Az első ütemben kb. 700 folyóméteres 
szakasz épülhet meg a Pozsony utca alsó 
szakaszán (a régi olajüzemtől az önkor-
mányzatig). Tudjuk, hogy ez a probléma a 
külterületen élőket jobban sújtja, de saj-
nos csak belterületen valósítható meg a 
beruházás. Bízunk a pályázat sikerében és 
mielőbbi megvalósulásában. 
Lakossági bejelentésekre reagálva, három 
helyszínen járdasüllyedések feltárását vé-
geztük el a megbízott vállalkozó segítségé-
vel. Két esetben elég volt a talaj tömörí-
tése után az adott szakasz újrabetonozása, 
de a harmadiknál 7 m3 betont kellett az 
üregbe pumpálni a további károk megelő-
zésének érdekében. Ezen munkákat az 
önkormányzatunk önerőből finanszírozta. 
Szintén önerőből történt a Felsőhegyi úti 
híd javítása, ahol még folynak a munkála-
tok, melyek az időjárástól függően kerül-
nek befejezésre. 
Úgy érzem a lehetőségeinket maximálisan 
sikerült kihasználni. Természetesen még 
vannak fejlesztendő területek, amikre fo-
lyamatosan pályázunk és keressük az új 
forrásokat, hogy megvalósulhassanak. 
Közterületeink karbantartása, a parkjaink 
gondozása nagy munkát jelent dolgozóink 
számára, ezért idén is pályázni fogunk esz-
közökre, amelyekkel hatékonyabb lehet a 
munkavégzés. A törvényi előírások válto-
zása miatt (ami kiveszi az önkormányzatok 
kezéből a lehetőséget, hogy szabályozza 
belterületen a nyílttéri avar és kerti hulla-
dékégetést), jelentős probléma adódott a 
zöldhulladék további kezelésével és elhe-
lyezésével. Nem jelent teljeskörű megol-
dást a komposztálás, mert a keletkezett 
komposzt mennyisége több, mint ami 
szükséges a lakosságnak és nem minden-
kinek van kertje ahol felhasználhatná. A 
hulladékudvarokba történő beszállítást 
sajnos sok lakó nem tudja megoldani. A 
Dél-Kom Kft-től kértük a lakossági zöldhul-
ladék elszállítás szolgáltatást és a lakossági 
egyedi háztartási szelektív hulladékgyűjtés 
kiterjesztését településünkre is. A válaszuk 
tömören ennyi: „2021 évben Egerág köz-
ségben szolgáltatásunkat nem áll mó-
dunkban bővíteni”. Dolgozunk már a meg-
oldáson, ezért türelmet kérünk! Nem 
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hagyjuk cserben a lakosságot. Több lehe-
tőség is felmerült, amit meg kell vizsgál-
nunk.  
Az előző szolgáltatóval ellentétben a Tele-
kom, a körülményekhez képest gyorsan 
reagált a hálózatfejlesztést kérő megkere-
sésünkre és már kiviteli fázisban van az 
„optikai kábelek” telepítése Egerágon. A 
beruházásnak köszönhetően a cég maga-
sabb színvonalon tudja biztosítani szolgál-
tatásait, ami a sokkal nagyobb internetes 
sávszélességet jelenti. 
Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hi-
szen sok olyan ember él Egerágon, akik 
önzetlen tenni akarásukkal segítik közös-
ségünk életét. Néhány példát kiragadva: a 
járvány tavaszi hulláma idején László Zol-
tánné, Rita kezdeményezésére és szerve-
zésében maszkok gyártására került sor, 
melyekkel elláthattuk a falu összes lakóját. 

Segítői a kivitelezésben: Bauer Józsefné, 
Lázár Józsefné, Hermann Imréné és Hor-
váth Jánosné. További példa: Kóbor Jenő, 
Jókai utcai lakos felajánlotta a segítségét 
és a nála tárolt padkahengerrel a Honvéd 
utca egy részének a padka javítását, vala-
mint a húsbolti udvar alapozó munkálatait 
tudtuk elvégezni. A sok segítő nevének a 
felsorolásához nem lenne elég ez az újság, 
de kiemelném azt, ami a legörömtelibb 
számunkra: a park rendezésénél a fiatalok 
is keményen kivették részüket, sőt egyre 
többször találkozunk velük egy-egy közös-
ségi esemény során. 
Szándékaink szerint 2021-ben is folytatjuk 
közösségteremtő tevékenységek szerve-
zését. Anyagi forrásaink ugyan szűkösek, 
de a pénz nem minden! A jó hangulatban 
és társaságban, közösen megélt élmények 
számítanak igazán. Felsorolásszerűen a 

következő rendezvényekben gondolko-
dunk: Húsvéti Nyuszi Túra gyerekeknek, 
színházi előadás a művelődési házban, 
Családi Majális, Gyereknap, Falunap, Szü-
reti felvonulás, Idősek napja, kézműves 
foglalkozások, Adventi összejövetel és 
Fényfelvonulás, zenés-táncos rendezvé-
nyek (bálok), és természetesen nemzeti 
ünnepeink méltó módon való megünnep-
lése. Programjainkat és terveinket jelentő-
sen befolyásolja a vírushelyzet. Kivitelezé-
sükben érdemi lépéseket csak akkor tu-
dunk majd tenni, ha már látjuk a korláto-
zások feloldásának lehetőségét. Bízunk 
benne, hogy mielőbb véget ér ez a bezárt-
ság, és csak egy kellemetlen emlékként 
marad meg bennünk ez az időszak. 

 

Rácz János - polgármester

 

A képviselőtestület döntéseit községünk honlapján az  

ÖNKORMÁNYZAT/Testületi jegyzőkönyvek  

menüpont alatt kísérhetik figyelemmel! 

 

TRIANON 100 
Június 3-án, a trianoni béke-

diktátum 100. évfordulója al-

kalmából, ökomenikus isten-

tisztelettel egybekötött em-

léktábla avatásra került sor 

közparkunkban. A megemlé-

kezésen beszédet mondott 

Dr. Latorcai Csaba az EMMI 

közigazgatási államtitkára. 

 „Eleink bátor helytállása, 

cselekvő hazaszeretete erő-

sítsen bennünket abban, 

hogy nekünk, magyaroknak 

van jövőnk itt a Kárpát-me-

dencében, amely évezredes 

otthonunk, s a nemzet ösz-

szefogása elég muníciót ad 

ahhoz, hogy sorsunkat ma-

gunk alakíthassuk. Ahogy 

száz évvel ezelőtt is hittünk 

a magyar feltámadásban, 

úgy ebben az évszázadban 

is hiszünk abban, hogy te-

hetséggel, szorgalommal 

újra naggyá tehetjük Ma-

gyarországot.” 

Úgy gondoltuk, hogy hitele-

sen, csak külhonból Egerágra 

települt embertársaink tud-

ják közvetíteni azt, hogy mit is 

jelent igazából Trianon. Sze-

mélyes gondolataikkal, emlé-

keikkel szőttük be a megem-

lékezést. 

Az ökomenikus istentisztele-

ten az igehirdetésnek a Nem-

zeti Összetartozás iránti fele-

lősség gondolatköre adta a fő 

motívumát. Az istentisztele-

tet celebrálta Dr. Cziglányi 

Zsolt plébános urunk, Szenn 

Péter horvátországi refor-

mátus püspök, Zajácz Gábor 

görög katolikus parókus és 

Némethné Tóth Ildikó evan-

gelikus lelkész asszony. Az is-

tentiszteletet Schönberger 

András pécsi főrabbi be-

széde és imája zárta. 

A megemlékezés Rudán Joe 

koncertjével fejeződött be a 

hangulathoz illő dalokkal. Gi-

táron Gyenis Máté kísérte. 

A műsorban, és készítésében 

részt vett Mikolovics Jo-

hanna, Dulánszky Jenő, Szász 

Kolumbán Olga, Szabó Márk 

József és Matyók Annamária. 

Ráczné Nyul Tünde
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Start munkaprogram 
Sokan nem is tudják mit jelent a START 

Munkaprogram. Vannak, akik azt gon-

dolják, hogy a közfoglalkoztatásban 

dolgozó emberek az állam pénzéből, 

mások adóforintjaiból szeretnének 

megélni. Ez koránt sem így van. A köz-

foglalkoztatás lehetőség azok számára, 

akik a versenyszférában nem tudnak el-

helyezkedni, de dolgozni szeretnének. 

Egerágon 2011-óta működik a prog-

ram. Azóta sokat léptünk előre és min-

den évben tudtunk valami újat hozzá-

tenni. Most az elmúlt év tevékenységét 

szeretném röviden bemutatni. Kerté-

szettel foglalkozunk, fő tevékenységünk 

a palántanevelés és a zöldségtermesz-

tés. A kertészeti tevékenység mellett 

egy zöldségfeldolgozó kisüzemet is mű-

ködtetünk. A program március elején in-

dult és február végéig tart. Márciusban 

a fóliasátrakban palántaneveléssel 

kezdtük a munkát. A két sátorban 

55.000 db zöldségpalántát neveltünk. A 

palánták 80%-át értékesítettük, 20%-a a 

kertészetben került kiültetésre. Egy hek-

tár területen 8 fő munkaerővel gazdál-

kodunk. A szabadföldi területen papri-

kát, fűszerpaprikát, paradicsomot, ubor-

kát, káposztát, hagymát, zöldbabot és 

tököt termesztettünk. Az uborkát és a 

paradicsomot támrendszer mellett ne-

veltük és csepegtető öntözőrendszert 

működtettünk mindkét fóliasátorban és 

az uborkaültetvényen. A megtermelt 

zöldségeket főleg helyben használtuk 

fel. Jelentős részét a (kis) zöldségbol-

tunkban értékesítettük, de szállítottunk 

a napközi konyhájára és a pécsi vásár-

csarnokba is kereskedőknek. A zöldség-

feldolgozóban szintén a saját termelés-

ből származó zöldségekből savanyúsá-

gokat és őrölt paprikát készítünk, mely-

lyel egész évben ellátjuk a konyhát. A 

húsüzem is az itt termelt paprikával ké-

szíti a töltelékárut. Hagyományos eljá-

rással készült kézműves termékeinket 

meg lehet vásárolni (az önkormányzat 

udvarában) a zöldségboltban és az or-

szág több pontján. Ez a munka értéket 

teremt és azon túl, hogy 7 család megél-

hetését segíti, az itt dolgozók tudást sze-

reztek. Falun élni, kertet művelni, örülni 

a szép termésnek, a kertben termett 

dolgokat hasznosítani, télire eltenni, ezt 

itt mind megtanulták a magvetéstől az 

üvegbe zárt finomságok elkészítéséig. 

Köszönet azoknak, akik a bevásárlóköz-

pontok helyett bennünket választanak, 

és szívesen vásárolják termékeinket. Kö-

szönet annak a 7 embernek is, aki sok fá-

radtságos munkával mindezt létre-

hozta. 

Kistótné Hujber Éva

 

Egerági Húsfeldolgozó és Értékesítő Start Szociális Szövetkezet 
Az önkormányzati választások 

eredménye nagy változásokat 

hozott az Egerági Húsfeldol-

gozó és Értékesítő Start Szociá-

lis Szövetkezet életében. A hús-

bolt és feldolgozó további üze-

meltetésére, valamint a meg-

lévő munkahelyek megtartá-

sára új vezetés kapott bizalmat. 

Az elején szükséges volt feltér-

képezni a pillanatnyi állapoto-

kat, átgondolni, átbeszélni a je-

lenlegi helyzetet, és értékelni a 

lehetőségeket. Hamar megálla-

pítottuk, hogy a húsboltot a tá-

mogatások megszűnését köve-

tően, csak egy komoly straté-

giaváltással tudjuk tovább üze-

meltetni, valamint a dolgozókat 

tovább foglalkoztatni. Elkezd-

tük keresni a lehetőségeket, 

kapcsolatokat. Üzemeket láto-

gattunk, gyűjtöttük a tapaszta-

latokat. 

Látogatásaink egyik állomása a 

Drávacsehi-i vágóhíd volt, ahol 

az ott hallottak, látottak adtak 

ötletet a megoldásra. Felvettük 

a kapcsolatot az ottani vezetés-

sel. Sorozatos megbeszélések, 

tárgyalások után körvonalazód-

tak a terveink, elképzeléseink, 

melyekhez nagyon sok támo-

gatást kaptunk az ottani ve-

zető, Molnár Balázs részéről. 

Már csak az anyagiakat kellett 

megteremteni hozzá. Egerág 

Község Önkormányzata pályá-

zatot nyújtott be, amely pozitív 

elbírálást kapott. Ennek kö-

szönhetően a húsfeldolgozó 

bővítésre került. Időközben a 

szövetkezet csatlakozott a Dok-

koló Integrátori Programhoz, 

mellyel bővülhetnek a piaci és 

beszállítói kapcsolataink. A szö-

vetkezet részt vett a szerveze-

tet érintő szakmai rendezvé-

nyeken, a partnerek által szer-

vezett eseményeken. 

Szeptember első hetében a 

Szaporcán megrendezésre ke-

rülő Bőköz Fesztiválra települ-

tünk ki, és mutattuk be, értéke-

sítettük, valamint kóstoltattuk 

termékeinket. A nyár végén 

megkezdődött az építkezés, 

amely egy kissé megnehezí-

tette működésünket. Boltunk-

ból néhány megszokott termék 

hiányzott, melyek előállítására 

nem volt lehetőségünk. Kom-

penzálásként bővítettük áruvá-

lasztékunkat, melyet a további-

akban is szeretnénk még színe-

sebbé tenni. Jelenleg az elké-

szült Húsüzem engedélyezte-

tési procedúrái folynak. Ezzel 

párhuzamosan tervezzük a szö-

vetkezet új arculatát, logóját, 

valamint termékpalettánk bő-

vítését. Reméljük mihamarabb 

Kedves Vásárlóink szolgálatára 

tudunk állni a megszokott mi-

nőségű, hagyományos és új íz-

világú termékeinkkel! 

Bodor Nóra
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A Hírmondóban ezentúl mindig szeret-

nénk egy egerági, vagy Egerághoz kö-

tődő személyt bemutatni, aki fontos 

szerepet játszik közösségünk életében. 

Bemutatkozásával lehetőséget biztosí-

tunk, hogy minél többen megismerjék 

a településen.  

 

Bemutatkozik Pe-

tik Róbert iskola-

igazgató és az 

Egerági Arany Já-

nos Általános Is-

kola 

1975-ben születtem Salgótarjánban. Ál-

talános iskolai tanulmányaimat részben 

ott, részben már Pécsen végeztem. Ké-

sőbb a pécsi Zipernowsky Károly Mű-

szaki Szakközépiskolában technikusi ok-

levelet szereztem.  

Egy évig a Szent Mór Iskolaközpont jog-

elődként működő iskolájában, a Püspöki 

Énekiskolában kollégiumi nevelőként, 

napközis tanítóként tevékenykedtem, 

akkor még képesítés nélkül. A gyerme-

kek és a pedagógushivatás mellett ek-

kor köteleztem el magam. 

A szekszárdi Illyés Gyula Pedagógiai Fő-

iskola sikeres befejezése után 4 évig dol-

goztam a pécsi Felsővámház Utcai Álta-

lános Iskolában napközisként, alsós osz-

tályfőnökként, ahol nehéz feladat volt 

meggyürkőzni a hátrányos helyzetű ta-

nulókkal, de a gyermekek szeretete és a 

nehezen születő eredmények újult erő-

vel vérteztek fel. Közben a továbbkép-

zés lehetősége új irányokat mutatott, 

így felső tagozaton vállaltam a történe-

lem tanítását is. 

2003-ban felkérést kaptam a Miasszo-

nyunk Rend részéről, ezért négy eszten-

deig az Árpád-házi Szent Margit Katoli-

kus Általános és Zeneiskolában napközis 

tanítóként dolgoztam, ahol felső évfo-

lyamon pedig történelmet oktattam, 

osztályfőnök voltam egy 24 fős osztály-

ban. Ez idő alatt szereztem általános is-

kolai történelemtanári, majd középisko-

lai tanári képesítést, mindkettőt Szege-

den. Szakdolgozataimat iskolatörténeti, 

illetve történelmi témában írtam. 

Tanítványaimmal részt vettünk városi, 

megyei és országos történelmi, városis-

mereti versenyen és vetélkedőn. Töb-

bek között három évig indítottam csa-

patokat az Évezredek Öröksége Vetélke-

dőn, volt olyan év, amikor közel 40 gyer-

meket neveztem be. Az új intézmény 

anyagi hátterének megteremtését is fel-

adatul kaptam, így a megfelelő tanesz-

közökre való pályázatok megírása, az 

eszközök beszerzése is rám hárult.  

Később a Hajnóczy József Középiskolai 

Kollégiumban helyezkedtem el kollégi-

umi nevelőként. Ott a csoportvezetés 

mellett a kollégium Kredenc című hiva-

talos lapjának főszerkesztője voltam, 

részt vettem a Hajnóczy-napok szerve-

zésében és lebonyolításában, a progra-

mok fényképezésében, dokumentálásá-

ban.  

Fél évig dolgoztam a Magyarmecskei Ál-

talános Iskolában, hátrányos helyzetű 

gyerekekkel. 2008-tól tanítok Egerágon. 

Mindvégig alsós osztályfőnökként és 

történelemtanárként működtem. Taní-

tottam alsóban matematikát, magyart, 

testnevelést, technikát. Vezettem ma-

tematika szakkört, fejlesztettem egyéni-

leg gyerekeket. Műsorokat, megemlé-

kezéseket bonyolítottam le. A község 

kulturális rendezvényeit segítettem. 

Szerkesztettem az iskola honlapját, 

rendszeresen írtam Egerág helyi újság-

jába. Szerveztem a kistérség történelem 

versenyét és aktívan kapcsolódtam be 

az iskolavezetés munkájába. 2015. már-

ciusától az igazgató tartós távolléte mi-

att a KLIK Pécsi Tankerülete megbízott 

tagintézményünk ideiglenes vezetésé-

vel. 

2015. szeptembertől a második osztály 

osztályfőnöke, a felső tagozat történe-

lemtanára, és az iskola megbízott tagin-

tézmény-vezetője voltam teljes óra-

számban. Úgy érzem, mind a gyerekek, 

mind a kollégák és a szülők is maximáli-

san elfogadták, támogatták és ösztö-

nözték igazgatóvá választásomat. 

2015. szeptemberében a Pécsi Tudo-

mányegyetemen megkezdtem tanul-

mányaimat a közoktatás-vezetői képesí-

tés megszerzéséért. 2017-ben szerez-

tem ezen a szakon jó eredménnyel dip-

lomát. 

2015-ben kaptam megbízatást az eger-

ági tagintézmény élére. Azóta felső ta-

gozaton történelmet és állampolgári is-

mereteket tanítok. 

2019-ben sikeres vezetői és intézményi 

tanfelügyeleti ellenőrzésen estünk át. 

Nős vagyok, két lányom van. Feleségem, 

Petikné Kozmann Judit német nemzeti-

ségi nyelvet tanít iskolánkban. 

Fontos céljaim a tantárgyi tudás, tanulás 

biztosítása, a hazaszeretetre, egészsé-

ges életre nevelés. 

Emellett kiemelt területnek tartom az 

integrációt, a sajátos nevelési igényű, 

tanulási nehézséggel küzdő tanulók fej-

lesztését, beilleszkedését, illetve a ki-

emelkedő gyermekek támogatását, erő-

sítését. 

Iskolánk eredményességét a szülőkkel 

való kapcsolattartásra, az együttneve-

lésre, a tanulói környezet közös alakítá-

sára alapozom. Fontosnak tartom az is-

kolacsinosításokat, az épület, a tankert, 

a tanösvény állagmegőrzését, fenntar-

tását, a szakmai szint biztosítását intéz-

ményünkben. Iskolánk tanulója, Bako-

nyi Levente tavaly elnyerte a Magyaror-

szág jó tanulója, jó sportolója címet, mi-

niszteri dicséretben részesült. Tanulóink 

többsége felvételt nyert nagyhírű pécsi 

gimnáziumokba, szakközépiskolába, 

ahol jól megállják helyüket. Több tanu-

lónk is emelt szintű német nemzetiségi 

iskolában tanult tovább, és eredménye-

ikre büszkék lehetünk. Német nemzeti-

ségi iskolaként a német nemzetiségi 

nyelv és kultúra ápolását kiemelt fon-

tosságúnak tartom. Számos sportverse-

nyen, focin, grundbirkózáson, atlétika 

versenyeken vettünk részt, nem egyszer 
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országos szinten. A tanulmányi 

versenyeken is szép eredményeket sike-

rült elérnünk. 

A nehéz anyagi körülmények ellenére is 

tudtam fejleszteni az iskolát, hisz a szü-

lők és támogatók erőfeszítésének kö-

szönhetően idén elkészült a benti 

mosdó, az iskola udvarának aszfalto-

zása, a kerítés, a sziklakert, a nemzeti-

ségi szoba. Rengeteg festési, karbantar-

tási munkálatra is sor kerülhetett. 5 év 

alatt rengeteget szépült iskolánk, rende-

zetté, széppé varázsoltuk az iskola előtti 

parkot, lambériáztunk, technika terem 

készült, műanyag, illetve laminált bur-

kolatot kapott több tanterem, többször 

festettük a helyiségeket. Kijavítottuk a 

homlokzatot. Több ajtó is cserélve lett. 

A tankert és a tanösvény is egyre szépül, 

az udvar is egyre parkosítottabb, rende-

zettebb. Bővült a gépparkunk, rengeteg 

új eszközt, digitális táblákat, tableteket, 

informatikai-, és taneszközt, tornaesz-

közt, hangszert, padokat szereztünk be. 

Új helyet kapott az irattár. Több pályá-

zaton is eredményesen vettünk részt. 

Igazgatóságom alatt kétszer nyertük el 

az Ökoiskola címet. 

Számtalan programban, táborban, isko-

lai és iskolán kívüli tevékenységben sike-

rült tanulóinknak, szülőknek, nagyszü-

lőknek, önkormányzatoknak, szerveze-

teknek, a falu, a kistérség lakóinak örö-

met szerezni. 

Részt vettünk és veszünk a falu rendez-

vényein, kulturális eseményein. A „Te 

Szedd!” akció keretén belül minden év-

ben összeszedjük a szemetet, a Faluszé-

pítőkkel közösen gondozzuk a virágokat, 

rendszeresen ápoljuk a bolt és az iskola 

előtti területet. A település életében 

való aktív részvételünk az együttműkö-

dés és összefogás jegyében, a közös cél 

érdekében zajlik. 

Iskolaműködés a járvány idején 

Iskolánkban a kiadott intézkedések alap-

ján valósult meg a járvány megelőzése, 

illetve a pandémia elterjedésének meg-

akadályozása. Kiemelt szerepet kapott a 

maszkviselés, amit a tanulók a folyosón 

és a közösségi terekben is használnak. A 

testhőmérséklet mérése és a kötelező 

fertőtlenítés zavartalanul folyik. Megfe-

lelő mennyiségű fertőtlenítő és takarító 

szer áll rendelkezésre. A tanórák és az 

ebédeltetés rendjét mostanában kellett 

megváltoztatni. A WC használatára, a fo-

lyosón tartózkodásra, a keveredés meg-

akadályozására tett intézkedések meg-

felelőnek bizonyultak.  

Rendkívüli szünet elrendelésére, digitá-

lis oktatás bevezetésére eddig több 

esetben is kellett intézkedést hozni. 

Több pedagógusunk is megbetegedett, 

ezért nagyon sok helyettesítésre volt 

szükség. A tanulók délutáni foglalkozá-

sait (sport, kiskert, művészeti nevelés) 

még így is biztosítani tudtuk, a megfelelő 

biztonsági szabályok kialakításával. 

Minden gondunk ellenére a tanulmányi 

eredményeink nem romlottak, 14 ki-

tűnő tanulónk van. Tanulóink különböző 

versenyeken is el tudnak indulni. Még 

küzdünk a digitális oktatásból származó 

hátrányok leküzdésén, hisz néhányan 

félévkor nehezebben vették az akadályt. 

Nagy öröm érte iskolánkat és Egerág Ön-

kormányzatát, hiszen A Magyar Falu 

Program keretében 16 millió forint ér-

tékben fog megújulni iskolánk torna-

szobája. 

Pályázaton két mobil kosárpalánkot 

nyertünk. 

Az Önkormányzattal való együttműkö-

dés és egy cég támogatása révén tud-

tunk új műanyag padlót lerakni az egyik 

osztályteremben. 

A fűtési rendszer meghibásodása mi-

att cserélni kell az iskolaudvaron ke-

resztülfutó fűtéscsövet. Fűtési rend-

szerünk sajnos elöregedett, állandó ja-

vításra szorul. 

Versenyeredményeink 

A GyAC országos kupán Turányi Gergő 

2. osztályos tanulónk aranyérmet szer-

zett. 

Gothár Melitta 7. o. Víz-Jel a diákalko-

tók 5. Nemzetközi Biennáléján külön-

díjban részesült. A Pécsi Orosz Köz-

pont pályázatán Gothár Melitta 7. osz-

tályos tanulónk 3. helyezést ért el. 

Gothár Melitta első helyezett lett a 

„STOP Koronavírus!” rajzpályázaton is. 

A Pécsi Orosz Központ pályázatán Pe-

tik Dóra 5. osztályos tanulónk 2. helye-

zést ért el. 

A XI. Szivárvány Országos Képzőművé-

szeti Versenyen Petik Dóra és Gothár 

Melitta különdíjas lett. Felkészítő ta-

náruknak, Kiss Dorottya néninek külön 

köszönet. 

Petik Róbert – igazgató
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Az Egerági  Táltos Csikó Óvoda hírei  

Az Egerági Táltos Csikó Óvoda 

utolsó híradása óta számos válto-

záson, megszorító intézkedésen 

vagyunk túl, ami nemcsak az óvo-

dai életben, de országosan is min-

denki számára nehéz időszaknak 

bizonyult. 2020. március 16. nap-

ján a COVID-19 vírus miatti korlá-

tozások bevezetésével, óvodánk 

továbbra is ügyeleti nyitvatartást 

biztosított gyermekeink számára. 

Voltak szülők, akik mégis ott-

hon tartották gyermekeiket. 

Nekik az óvodapedagógusok 

terveket készítettek online fej-

lesztés keretein belül, amit az 

intézmény facebook zárt cso-

portjában, a szüleik segítségé-

vel sajátíthattak el. Számos 

fotó és videó érkezett a cso-

portba a gyermekek által elké-

szített produktumokról, videó 

egy-egy énekkel, mondókával, 

amivel örömteli perceket sze-

reztek nekünk. Megható volt 

látni, hogy otthon vannak 

ugyan, de a lelkesedésük töret-

len maradt. 

Áprilisban megérkezett a húsvéti 

nyúl, habár idén a legtöbb gyer-

meknek a „Nyuszi  megbízottak” 

juttatták el a kis ajándékokat az 

otthonukba, melyet hatalmas 

örömmel bontogattak ki. Május 

első vasárnapja az Édesanyák 

napja, melyen sikerült szokatlan 

módon ugyan, de a tradíciókat 

betartva köszönteni az Édes-

anyákat, Nagymamákat. Min-

den gyermek számára készült 

kis ajándék, amit Édesapák be-

vonásával otthoni postaládába 

rejtettünk el. A gyerekek ezek-

kel a kis ajándékokkal emlékez-

tek meg eme jeles napról. Má-

jus 25-én a korlátozások enyhí-

tésével az óvodába is egyre 

több gyermek térhetett vissza, 

újra kibontakoztak a kis barátsá-

gok, hosszasan történeteket me-

séltek egymásnak és göndör ka-

cagástól volt hangos az óvoda ud-

vara. A nevelési év kiemelkedő 

eseménye a ballagás, ahol min-

den évben a gyermekek egy szép 

műsorral búcsúznak el az óvodá-

tól és társaiktól. Idén, július 3-án 

17 gyermek búcsúzott az intéz-

ménytől, nem a megszokott mó-

don. Bea óvónéni kezdte a bú-

csúztatást, majd egy verset hall-

hattak Saci nénitől útra valóul, vé-

gül Piroska néni minden „végzős” 

óvodás számára egy emlék okle-

velet adott át, amivel elbúcsúzott 

a volt óvodásaitól. Külön megkö-

szönte több éves kiemelkedő ön-

zetlen segítségüket az óvodai 

életben: Bodor Györgynek és csa-

ládjának; Erdősi Évának, Zavada 

Mártonnak, Kontár Árpádnak és 

családjának, Horváth Norbertnek 

és családjának. Hosszú évek óta, 

ilyen magas létszámú gyermek 

csoport (17 gyermek) nem balla-

gott egyszerre az intézményből. 

Ebből 16 gyermek az Egerági 

Arany János Általános Iskolában 

kezdte meg tanulmányait, így to-

vábbra is egy osztályt alkotnak 

szeptembertől.  

Az ünnepséget végül egy, a gyer-

mekek óvodás éveiben készült 

képekből összeállított vetítéssel 

zártuk, mely megható és emléke-

zetes maradt minden gyermek és 

szülő számára. Ez a kis vetítés 

megfelelő zárása volt az óvodás 

éveiknek. Megragadva a lehető-

séget, a Szülők is elbúcsúztak az 

óvodától és dolgozóiktól, megkö-

szönve a sok törődést, szeretetet 

és gondoskodást, mit gyermekeik 

kaptak.  

A Magyar Falu Program kere-

tein belül az óvodaudvar fej-

lesztésére Egerág Község Ön-

kormányzata pályázatot nyert 

4.689.108,- Ft értékben, me-

lyet teljesen az óvoda udvarára 

költhettünk. Az udvaron egy 

ivókút, két kültéri szemetes, 

két libikóka, homokozó és egy 

szabadtéri trambulin várja a 

gyermekeket, melynek átadá-

sára 2020. július 31-én került 

sor.  

Kuthy Sarolta 
A következő oldalon folytatódik 
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2020. szeptember 1-én ismét 

kinyitotta kapuit az ovisok előtt 

az Egerági Táltos Csikó Óvoda. A 

gyermekek örömmel érkeztek 

vissza, habár a nyári szünet so-

kak számára rövidnek bizo-

nyult. Szeptember 1-től bővült 

nevelőtestületünk pedagógus 

létszáma is, friss diplomával 

óvodapedagógusok közé lépett 

Kuthy Sarolta. Az intézményben 

immár három óvodapedagógus 

dolgozik. A COVID vírus miatt, 

még mindig fokozott elővigyá-

zatossággal dolgozunk, óvjuk a 

gyermekek és saját egészségün-

ket. Az intézményünkbe kézfer-

tőtlenítés és testhőmérséklet 

ellenőrzés után léphetnek be.  

Az óvodai élet kicsit más lett, hi-

szen a vírus terjedésének meg-

fékezése miatt rendezvényein-

ket zárt kapuk között kell meg-

tartanunk, szülők jelenléte nél-

kül. Remélhetőleg ez a vírus 

megszűnésével módosulhat 

majd. A Márton-napi kézműves 

foglalkozás, ami hagyományo-

san minden évben megrende-

zésre került, illetve az utána 

lévő lámpás felvonulás szintén 

elmaradt, csak óvodai berkeken 

belül tudtuk megvalósítani. 

December elején a Mikulás ér-

kezése sem a szokásos módon 

történt, hiszen a Mikulásnak is 

vigyáznia kellett, így csak az in-

tézmény ajtajáig tudott el-

jönni. A gyermekek viszont, így 

is kitörő örömmel fogadták és 

rajzaikkal kedveskedtek neki. A 

karácsonyi hangulat az óvo-

dába is elérkezett, meghittség-

gel, lelkes készülődéssel. A Jé-

zuska a csoportszobákba egyedi 

konyhabútorokat és konyhai 

kiegészítőket hozott a gyer-

mekek nagy örömére, ezzel je-

lentősen emelve a csoport-

szobák színvonalát.  

A pedagógusok körét bővítve 

Almási Barbara két év kiha-

gyás után, 2021. január köze-

pétől visszatért a Katica cso-

portba. Immár négy óvodape-

dagógus és két fő dajka dolgo-

zik intézményünkben. 

Tamási Piroska 
 

 

Caritas hírek  
Élelmiszer csomagokat tudtunk osztani 20 ház-

tartásnak, amivel a vírus okozta nehézségeket 

próbáltuk enyhíteni. Majd szociális turkálót tar-

tottunk, a befolyt összeget a következő Jóté-

konysági bálra fordítottuk. 

Részt vettünk a Falunapon is, itt légvárral, 

Teddy-maci kórházzal, illetve tandem kerékpá-

rozással színesítettük a programokat. 

Jótékonysági Bált tartottunk Vizsi Lara részére, 

a befolyt összeg: 314.490,- Ft-ot még a bálon 

átadtuk a szülőknek. Köszönjük szépen min-

denkinek a segítséget, közreműködést, hozzá-

járulást. Nem titok, szeretnénk folytatni a ne-

héz helyzetben lévő családok segítését, akik be-

teg gyermeket nevelnek. Már szervezzük a kö-

vetkező jótékonysági eseményünket. 

2020-ban a vírus miatt sajnos nem tudtunk 

annyi gyermeket táboroztatni, ahányat szeret-

tünk volna, de három Egerágon tanuló diákot 

így is sikerült elvinnünk 6 napos táborba, Ta-

tára. Ezt folytatva, a következő nyáron 25 diá-

kot szeretnénk táborba vinni a helyi iskolából.  

2020-ban is több családot támogattunk fél évre 

elegendő pelenkával, ezt a hagyományt is sze-

retnénk folytatni. 

A szeptemberi iskolakezdésnél, öt család eseté-

ben tudtunk támogatást adni ötezer forintos 

utalványok formájában. Bár nem nagy összeg, 

de ez is egy apró segítség. 

A helyi iskolának adományoztunk 60 db mese-

könyvet, illetve színezőt, ami jutalmak formájá-

ban kerül majd átadásra a diákoknak. 

Mint sokan tudjátok, Ármin sajnos nagyon be-

teg, nap mint nap küzdelmet folytat. Az ő és 

családja mindennapjait kívánjuk segíteni, ezért 

elektromos kórházi ágyat, levegőtisztító beren-

dezést, vérnyomásmérőt vittünk nekik. Egy pá-

lyázat során 106.000,- Ft értékben vitaminokat 

tudtunk venni Árminnak, ami a mindennapjai-

hoz elengedhetetlen. Közben többen jelezték, 

hogy pénzadománnyal szeretnék segíteni a 

családot, így a Pécsi Székesegyház Nagycsalá-

dos Egyesülettel együttműködve 109.000,- Ft-

ot gyűjtöttünk össze és utaltunk át a család 

számlájára. Köszönjük szépen minden adomá-

nyozó családnak a segítségét! 

Ide tartozik még: 2020. decemberében egy 

névtelen adományozó keresett meg, aki 

90.000,- Ft-ot utalt át, és azt kérte, hogy a helyi 

beteg gyermekek családját segítsük ezzel az 

összeggel. Az adományozó további kérése volt, 

hogy ne az összegeket adjuk át, hanem min-

denkinek vegyük meg, amire éppen szüksége 

van, és azt adjuk oda. Ezért egy család vitami-

nokat és pelenkát kapott 35.000,- Ft értékben. 

Egy másik családnak radiátorokat vettünk 

50.000,- Ft értékben, és így lett megoldva a téli 

fűtésük. Itt a szerelés közben kiderült, hogy a 

kazánnal is probléma van, így nagyon gyorsan 

egy gázkazánt is beszereztünk részükre. Itt sze-

retnénk megköszönni a szerelésben való segít-

séget egy helyi lakosnak, aki ingyen vállalta ezt. 

Három egerági lakos kapott a télen Megye Ön-

kéntese díjat. Akikre büszkék vagyunk: Abai 

Tünde, Kovácsné Wellisch Emese és Kovács 

Barbara. Gratulálunk mindenkinek és csak így 

tovább! 

2020. decemberében ismét 20 háztartásnak 

készítettünk élelmiszer, illetve tisztítószer cso-

magot, így enyhítve a háztartások kiadásait.  

Egész évben adományokat közvetítettünk a 

háztartásoknak, köszönjük a felajánlásokat! Vi-

szont ebben változás lesz a 2021-es évben. Már 

többen hallottatok róla, Abai Tünde 2021. már-

cius 1-gyel munkahelyet vált, Kovácsné Emese 

2021. február 1-gyel vált, ezért kérjük mindenki 

megértését, de nem tudjuk a ruhaadományo-

kat fogadni. A megoldás: Pécsett a Lánc u. 6-

ban hétköznapokon 8-16 óra között fogadják 

az adományokat zsákban. Továbbra is kérjük, 

csak olyat adományozzatok, ami nem koszos, 

foltos, szakadt. Az, hogy munkahelyet váltunk, 

nem fogja befolyásolni a településen és a kör-

nyéken élők segítését, sőt több időnk lesz erre! 

Köszönjük a megértéseteket! 

Részletek később. 

Kovácsné Wellisch Emese 
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Orvosi rendelő hírei – Egészségügyi hírek, helyi aktualitások – Dr. Kordély Norbert, háziorvos 

 

A 2020-as év új kihívás elé állította 

a 21. századi modern Európa és a 

Világ emberiségét. A télen Kínából 

indult és a tavalyi év tavaszán az 

egész földön szétterjedt légúti ví-

rusjárvány lényegében változtatta 

meg az életünket, eddig az élet ter-

mészetes velejárójának ismert sza-

badságunkat, szabad mozgásun-

kat és szabadon megélt emberi 

kapcsolatainkat. Ezeket is korlá-

tozó, mindenkire kötelező érvényű 

intézkedéseket volt kénytelen 

hozni az ország vezetése, hogy a 

járvány terjedése lassuljon, ezáltal 

az egészségügyre és a társada-

lomra egy kezelhető, uralható ter-

helés nehezedjen. A tavaszi intéz-

kedések időben történtek, így az 

első hullámnak nevezett szakasza 

a járványnak nálunk Magyarorszá-

gon igen kevés esetszámot és eh-

hez arányosan kevesebb áldozatot 

követelt, mint sok más európai or-

szágban. A nyári átmeneti csend 

után sajnos az őszi második hullám 

már keményebbre sikerült, és a téli 

hónapokra sajnos itt, az egerági 

körzetben is meg kellett tapasztal-

juk, hogy a COVID19-vírus sajnos 

igen is létezik, sok ember, sok csa-

lád ismerte meg a saját betegsé-

gén és bőrén keresztül ezt a szá-

munkra új, nemkívánatos látoga-

tót. Nálunk az esetszámok 2020. 

december végén kezdtek jobban 

emelkedni, és igazán január első 

három hetében tetőztek. Talán 

most, mintha némi csökkenést ta-

pasztalnánk. 

Pár szóban szeretném megragadni 

az alkalmat, hogy ezen a Fórumon 

keresztül köszönetet mondjak or-

vosi körzetünk ápolónőjének, Ho-

mokszentgyörgyi Veronikának. Ez 

a Covid-helyzet az ő eddigi tele-

kommunikációs és adminisztratív 

munkáját nem túlzok, ha azt mon-

dom, hogy legalább meghárom-

szorozta, ha nem megnégysze-

rezte. Ő mindvégig próbált, és 

most is folyamatosan próbál meg-

felelni az újabb és újabb változá-

soknak, a sorozatos teszt-kérések-

nek, eredmény-ellenőrzéseknek, 

be és kijelentéseknek, és most itt 

lesz a vakcináció plusz adminisztra-

tív terhe a járványon felül. 

Kedves Vera, mindnyájan nagyon 

hálásak vagyunk Neked ezért! 

Mindenkit szeretnénk buzdítani, 

hogy tartson ki, és ameddig szüksé-

ges tartsa be a számára elfogad-

ható mértékben a korlátozásokat, 

a távolságtartást, a szabályos 

maszkviselést és azt, hogy a kap-

csolatokat lehetőleg telefonon, 

vagy interneten keresztül ápolják. 

Ez mindenkinek az érdeke. Sajnos 

a vírus hatása kiszámíthatatlan, és 

igen változó, hogy kinek a szerve-

zetét terheli meg jobban a vele járó 

gyulladás, és az ezt követő lábado-

zás akár több hetes időszaka. Ha 

valaki betegségtüneteket, rossz 

közérzetet, szokatlan gyengeséget, 

vagy a jól ismert tüneteket észleli 

magán, az pár napra maradjon ott-

hon, senkinek nem kell a munka 

hősét játszania! Az orvosi rendelőt 

ilyen esetben telefonon keressék 

meg első ízben, hiszen oda elsősor-

ban krónikus betegek járnak gyak-

rabban, akiket próbálunk megóvni 

a fertőződéstől. 

Az orvostudomány és a molekulá-

ris-sejtbiológia nagy vívmánya, 

hogy az új, addig ismeretlen vírus 

ellen az eddigi gyakorlathoz képest 

a szokásosnál gyorsabban sikerült 

hatékony és biztonságos védőol-

tást készíteni a szükséges nagy 

mennyiségben. Nagy reménysége 

a társadalmunk minden tagjának, 

hogy az oltási kampány sikeres 

lesz, azt követően a mostani szigo-

rítások lazulhatnak, és végre újra 

élhetjük majd a korábbihoz leg-

alább a lényegi dolgokban hason-

lító, szabadabb és változatosabb 

életünket. Ennek azonban ára van! 

Aki teheti, jelentkezzen az oltásra, 

és legyen túl rajta, ahogy és ami-

lyen módon lehetséges. A most 

már az orvosok kezében forgó, és a 

későbbiekben rendelkezésre álló, 

engedélyezett védőoltások mind 

kivétel nélkül 

megbízható és 

bevizsgált készít-

mények lesznek. 

Ha ebben nem hi-

szünk, akkor a de-

mokrácia, a jogál-

lamiság és a mo-

dern orvostudomány működésé-

nek lényegi dolgait kérdőjelezzük 

meg. Ha így teszünk, akkor miben 

bízhatunk ezután? Én mindenkit 

arra buzdítok, tegye félre az előíté-

leteket, a mindnyájunk életét meg-

keserítő felesleges félelmeket, és 

éljen a mai modernnek és fejlett-

nek számító magyar egészségügy 

adta lehetőségekkel, és ha lesz rá 

módja, oltassa be magát! Egyet 

ígérhetek, rajtunk nem fog múlni! 

Ha lesz lehetőségünk, és megér-

keznek az oltások a lakosság szá-

mára, oltunk, mert nincs más meg-

oldás! Önkormányzatunk a tavalyi 

évben az egészségügy terén sem 

tétlenkedett. A Magyar Falu Prog-

ramhoz kapcsolódóan megnyert 

pályázat lehetőséget adott, hogy 

rendelőnkben nyílászárócsere és 

egy kisebb belső átalakítás történ-

hessen. Ennek kapcsán kialakításra 

került a korábbi váróból egy, az or-

vosi vizsgáló előtt elhelyezkedő ún. 

nővéri recepciós fogadó helyiség, 

aminek célja és funkciója, hogy a 

körzeti nővér az orvostól függetle-

nül, önállóan is végezhető alapve-

tően adminisztratív és kommuni-

kációs feladatokat egy térben is el-

különült helyiségben végezhesse, 

megteremtve ezzel a lehetőségét 

a kisebb zavarásnak. Ezáltal az or-

vos egy elmélyültebb, intimebb, 

egy szóval minőségibb beteg-ren-

delést tud tartani, jobban tud kon-

centrálni arra, ami valójába az ő fel-

adata. Én úgy gondolom ez orvos-

nak és betegeknek is érdeke, és a 

21. században alapkövetelmény 

lenne mindenhol az alapellátás-

ban! Köszönöm az Önkormányzat-

nak, hogy megteremtették ezen 

kérésem ingatlanon belüli fel-

tételeit! 

Végezetül szeretném újfent felhívni 

a figyelmét minden kedves hozzánk 

járó betegnek és a körzet minden la-

kosának arra, hogy rendelésünk 

2020. májusa óta változott! Tájéko-

zódjanak a részletekről a megfelelő 

fórumokon! A lényegi változás, 

hogy a korábbi csütörtöki külközségi 

körjáratos rendelésünket áttettük 

szerdára, és csütörtökön pedig dél-

után rendelünk Egerágon. A jelen-

legi rendelésünk a zajló COVID-hely-

zet miatt zárt váróterem mellett tör-

ténik, elsősorban előzetes telefonos 

megkeresés alapján és időpontra 

fogadunk a rendelőnkben nem 

COVID-gyanús betegeket! 

Minden kedves betegünknek ki-

tartást, sok pozitív, építő gondola-

tot kívánok az elkövetkezőkhöz! 

Gyógyító üdvözlettel:  

Dr. Kordély Norbert
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Kedves 8. osztályos diákok! 

Kedves Szülők! 

A pályaválasztás minden 

család életében egy izgal-

mas, de olykor igen nehéz 

döntés. Egy jó döntés élet-

utakat tud megalapozni és 

egy életen át meghatá-

rozni. Minden gyermekes 

család egyszer választásra 

kényszerül, hogy hol és 

melyik középiskolában 

folytassa tanulmányait 

gyermeke. A központi írás-

beli felvételiken már túl 

vannak a diákok, a jelent-

kezési lapok is lassan célba 

érnek a kiválasztott közép-

iskolákba. 

Mi, az iskola-egészségügyi 

szolgálat munkatársai (is-

kolaorvos, védőnő) a vég-

zős diákokat már decem-

ber hónapban szűrővizsgá-

lat során megvizsgáltuk. 

Ezen vizsgálat eredmé-

nyét, leletét (melyet kéz-

hez kapnak majd a tanu-

lók), a középiskolai beisko-

lázáshoz (május, június hó-

nap szakgimnázium, tech-

nikum és szakképző isko-

lák esetén) szükséges ma-

Kedves anyukák, apukák, gyermekek és ifjak! 

A jelen helyzetben a járvány, a Védőnői szolgálat munkája terén is sok változ-

tatást igényelt. A COVID-19 járvány kapcsán a családok otthonában történő lá-

togatások (a fertőzés terjedésének megakadályozása érdekében) sajnos hát-

térbe szorultak, helyettük a távkonzultációk és a tanácsadóban történő megje-

lenések kaptak nagyobb és fontosabb szerepet. 2020-ban Egerágon 13 kisma-

mát gondoztam és 7 kisgyermek született az év folyamán (Kismarci Levente, 

Radics Belián, Matus Balázs, Oláh Csongor Gergő, Oláh Doma Péter, Szabó Adél, 

Sipos Kornél). Folyamatosan zajlanak az életkorhoz kötött státuszvizsgálatok és 

a kötelező védőoltások. 

Az óvodások és iskolások védőnői gondozása elsősorban Egerág óvodájában és 

iskolájában valósul meg, ahol egészségnevelő előadásokon vehetnek részt a 

gyerekek. A Kásádi Praxisközösséghez történő csatlakozás pedig ezen tanórákat 

is emlékezetessé tette némi egészséges rágcsálnivaló, vagy ajándék könyv se-

gítségével, amit a gyerekeknek tudtunk adni az elmúlt év során! Számtalan té-

makörben tartottam interaktív előadásokat az iskolás diákoknak. Megemlékez-

tünk az AIDS világnapjáról, a Dohányzásmentes világnapról, ápoltuk a fogain-

kat, és elsősegélynyújtásban részesítettük az érintetteket a balesetek kapcsán. 

A járvány előtt lelkes fiatalokkal készültünk a katasztrófavédelmi és elsősegély-

nyújtó ifjúsági versenyekre, amik nagy sajnálatunkra a járvány első hulláma mi-

att elmaradtak. Az iskolásoknál a kötelező védőoltások és szűrővizsgálatok is 

folyamatosan zajlanak a 2020/2021-es tanév folyamán.  

Évek óta szoros és hatékony kapcsolatban tudunk együttműködni az egerági 

óvodával és iskolával, kölcsönösen segítjük egymás munkáját. Azon munkálko-

dunk, hogy a ránk bízott gyermekek testi és lelki egészségét legjobb tudásunk 

szerint tudjuk megőrizni, probléma esetén időben tudjuk felismerni és segíteni 

tudjunk a megfelelő szervhez történő irányításban. A járvány megváltoztatta 

életünket, de bízunk benne, hogy eddig is képesek voltunk és vagyunk a hely-

zethez alkalmazkodni, a járvány elmúltával pedig visszatérhetünk a megszokott 

életünkhöz! 

 Sztergár Tímea védőnő 

Ellátási terület:  

Egerág, Szőkéd, Áta, Kisherend 

Hétfő: tanácsadás 

önálló védőnői csecsemő tanácsadás: 

hétfő: 8:00 – 10:00 

önálló védőnői várandós tanácsadás: 

hétfő: 10:00 – 12:00 

Kedd: minden hónap második keddje 

centrális várandós tanácsadás a PTE 

Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikáján 

tanácsadó orvos: Dr. Fábián Zoltán 

családlátogatás 

Szerda: Egerág iskolai munka  

8-9:15, családlátogatás Áta, Szőkéd, 

Kisherend 

Csütörtök: családlátogatás, iskolai és 

óvodai munka 

Péntek: családlátogatás, iskolai önálló 

és orvosi szűrővizsgálatok 

Ellátandó Óvoda: Táltos Csikó Óvoda 

Ellátandó Iskola: Szalántai Általános 

Iskola, Egerági Arany János Általános 

Iskolája 

Elérhetőség: (70) 386 9957  

(30) 792 2156  

Sztergár Tímea védőnő 
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gukkal vinni a pályaalkal-

massági vizsgálatokra az 

adott intézményekbe. 

Gimnáziumban nem törté-

nik beiskolázási vizsgálat - 

itt majd csak a tanévek so-

rán a meghatározott évfo-

lyamokban kerül sor or-

vosi- védőnői szűrővizsgá-

latra -, hisz itt a diákok 

nem folytatnak szakmai ta-

nulmányokat, nem vesz-

nek részt szakmai gyakor-

latokon. Szakmai képzést 

folytató középfokú okta-

tási intézmények esetén az 

adott intézmény iskolaor-

vosa és védőnője pályaal-

kalmasítás céljából ismét 

megvizsgálja a szakmára 

jelentkező tanulókat, 

melyről minden érintett 

írásban értesítést kap az 

adott intézménytől. 

Amennyiben „speciális 

szakmára”- rendeletben 

meghatározott szakmai 

képzések, ahol kiegészítő 

vizsgálatokra van szükség - 

jelentkezik a tanuló, a be-

iskolázási pályaalkalmas-

sági vizsgálatot kiegészítik 

egyéb speciális vizsgála-

tokkal (vegyszerek esetén-

vérvétel, élelmiszerek ese-

tén-tüdőszűrő, zajos mun-

kahelyek esetén hallásvizs-

gálat...). Amennyiben a be-

iskolázandó diák krónikus 

gondozást igénylő beteg-

ségben szenved (látás-

romlás esetén-szemészet, 

tartási rendellenesség, ge-

rincferdülés esetén-ortho-

pédia, asthma esetén-pul-

monológia, cukorbetegség 

esetén-diabetes gondozó, 

szívbetegség, magas vér-

nyomás esetén-cardioló-

gia….), a beiskolázási vizs-

gálat előtt egy friss szakor-

vosi vizsgálat is fontos 

lenne, melyben a tovább-

tanulás tényét a szakorvos 

is javasolja az adott 

szakma esetén. Ezen lele-

tek birtokában mondja ki a 

beiskolázandó tanuló 

adott szakmára történő al-

kalmasságát a választott 

intézmény iskolaorvosa. 

Amennyiben nem állnak 

rendelkezésére a szüksé-

ges dokumentumok, úgy a 

vizsgálatok elhúzódnak, 

így a tanuló beiratkozása is 

veszélybe kerülhet. Ezért 

nagyon fontos, hogy kellő 

időben szülői támogatás-

sal készüljenek a diákok a 

középiskolai felvételikre, 

hisz nem csupán eldönt-

jük, hogy hol szeretnénk 

továbbtanulni, hanem 

egészségügyileg is meg kell 

felelnünk az adott szakma 

tanulására. Amennyiben 

tudják, kísérjék el a gyere-

keket az orvosi vizsgála-

tokra, szerezzék be az ösz-

szes szükséges vizsgálati 

eredményt, így biztosabb 

lesz a gyermek időben tör-

ténő alkalmasítása. 

Mindenkinek eredményes 

pályaválasztást kívánok!          

Sztergár Tímea - védőnő

 

Az egerági római katolikus közösség krónikája – a 2020-as évről 
A szokásosnál csendesebben telt a 

2020-as esztendő az egerági plébánia 

közössége számára. Ahogy az élet 

minden területén, úgy a maroknyi 

csapat életében is a koronavírus és 

annak következményei határozták 

meg az év programjait. A nehézségek 

ellenére igyekeztünk megtartani ün-

nepeinket, hagyományos eseménye-

inket, de ez több alkalommal akadá-

lyokba ütközött. 

A teljesség igénye nélkül csokorba 

szedtünk pár eseményt a 2020-as év-

ből, amely több szempontból is rend-

hagyónak bizonyult. Farsangkor Ma-

gyarsarlósra voltunk hivatalosak egy-

házi bálba, ahol kis csapatunk úttörő-

nek öltözve jelent meg. Hisz lehetne-

e nagyobb sikere egy társaságnak 

egyházi bálban, mint egy úttörőcsa-

patnak?! Február utolsó napján ke-

resztutat jártunk az egerági temp-

lomban, melyet a faluban élő beteg 

gyermekek gyógyulásáért ajánlot-

tunk fel. A húsvéti készülődést már a 

járványügyi intézkedések határozták 

meg, a templomi szertartások elma-

radtak, a Feltámadás és a húsvét már 

családi körben zajlott. 

A nyár viszonylagos nyugalmában 

többes ünnepet tartottunk. Az eger-

ági búcsúval egybekötve megünne-

peltük Matis Géza, egykori egerági 

plébános (1998-2004) pappá szente-

lésének 25. évfordulóját, és Dr. Czig-

lányi Zsolt jelenlegi plébános 60. szü-

letésnapját. És ha már kerek évfordu-

lókat ünnepeltünk, a harmadik tortát 

Járai Ferenc, felnőtt hittan csopor-

tunk lelki vezetője kapta, aki ebben 

az évben lett 50 éves. A búcsú és az 

évfordulók ünneplése a szentmise 
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után a plébánián zajlott, jó hangulat-

ban, szép számú vendégsereg jelen-

létében. A kiváló babgulyást erre a 

délutánra a 3M csapat készítette 

(Varga-Bóli-Muck Marika). 

Augusztus 20-án, Szent István napján a 

szentmise után szintén a plébánián ta-

lálkoztunk, amikor pár karéj zsíroske-

nyér mellett nyílt alkalom a találko-

zásra, kötetlen, jó hangulatú beszélge-

tésre. Szeptember elején tartotta jóté-

konysági fuvola-koncertjét az egerági 

Sarlós Boldogasszony templomban 

Berky Ágota, melynek bevételét az 

egerági templom javára ajánlott fel. A 

nyár folyamán megújultak köztéri szob-

raink. Ezúton köszönjük mindenkinek, 

aki bármilyen módon segítette a felújí-

tást. Örömünkre szolgál, hogy szobra-

ink megszépültek, büszkék vagyunk rá-

juk! 

 
A szokásos nyári zarándoklat 2020-ban 

elmaradt, de bízunk benne, hogy a szép 

hagyomány ebben az évben újraéled. 

Egybegyűltünk viszont Mindenszentek 

ünnepén a temetőben, ahol közös 

imádság mellett emlékeztünk meg ha-

lottjainkról. Immár hagyományosan az 

egerági templom adott otthont advent-

ben hétfőnként reggel 6 órakor a 

Rorate szentmiséknek. Idén ugyan el-

maradtak a mise utáni falatozások, de 

az ünnepi készületet jól szolgálták ezek 

az alkalmak. A karácsony előtti napok-

ban – szintén már hagyományosnak 

mondhatóan – betlehemesek járták a 

falut. A részben megújult csapat új mű-

sorral készült idén is. 

Ebben az évben nem mentek be a há-

zakba, csak az utcán adták elő dalos-

verses produkciójukat a hallgatóság 

örömére. 

 
Sajnálattal vettük tudomásul, hogy a 

szokásos egerági éjféli mise a járvány 

miatt elmaradt. Évről évre nagy izga-

lommal, igényes műsorral készültünk 

erre a jeles alkalomra, melyre a kör-

nyező településekről (Kozármislenyből, 

Pécsudvardról, Szőkédről, Átáról, Kishe-

rendről, Szemelyből, Pécsről…) is min-

dig szép számmal érkeztek vendégek. 

Bízunk benne, hogy ez a hagyomány is 

folytatódhat majd a járvány elmúltával. 

Különösen büszkék vagyunk arra, hogy 

ezekben a nehéz időkben is összetartó 

közösséget tudhatunk magunkénak. 

Negyedik éve szolgál nálunk Dr. Cziglá-

nyi Zsolt plébános, akitől lelkiségben, 

tudásban, életszemléletben rengeteget 

kapunk. Örömmel látjuk templomunk-

ban liturgikusainkat, Karácsony Tamást 

és Bereczki Tibort, akik minden második 

vasárnap felszentelt pap távollétében 

segítenek, hogy az Úr szavának hallgatói 

és az Úr asztalának vendégei lehessünk. 

Kilencedik éve végzi áldozatos munká-

ját Soósné Gál Etelka a közösségért, 

gondoskodik arról, hogy a templom és 

környéke mindig tiszta legyen, a szent-

misékre Isten háza kellően fel legyen dí-

szítve. Nemesné Szauer Ilona amellett, 

hogy az általános iskolásokat hittanra 

tanítja, komoly részt vállal a közösség 

életében. Énekkel, felolvasással színe-

síti a szentmiséket, istentiszteleteket, 

sokat segít a rendezvényeink szervezés-

ében. Bérczi Zsoltné minden hónap első 

vasárnapján Szentségimádásra várja a 

hívőket. Már-már örökös ministrán-

sunk, Nagy Péter szolgálatával a plébá-

nosok jobb keze az egerági templom-

ban, de a plébániai munkákból is orosz-

lánrészt vállal. Közösségünk fontos ré-

sze a Rózsafűzér imacsoport, tagjai 

imádsággal és adományokkal támogat-

ják plébániánkat. 

Három éve érkezett hozzánk Járai Fe-

renc, aki a felnőttek számára tart hittant 

kéthetente, és készíti fel bérmálásra a 

jelentkezőket. Sajnálatos módon ezek a 

hittanórák most, a járvány idején szüne-

telnek, de őszintén reméljük, hogy a jár-

vány végeztével a beszélgetések újra 

folytatódnak. Az alkalmak nyitottak, ér-

demes bekapcsolódni! 

 
Mindenkinek figyelmébe ajánljuk, hogy 

Egerági Plébánia néven megtalálhatóak 

vagyunk a Facebookon is. Érdemes ked-

velni az oldalunkat, követni eseménye-

inket. A 2020-as év karácsonya volt az 

első alkalom, hogy a karácsonyi szent-

misét (annak egy részét) élő adásban 

közvetítettük a legnagyobb közösségi 

oldalon. Így lélekben azok is velünk le-

hettek, akik nem tudtak eljönni kará-

csony napján a templomba. 

Hálásak vagyunk mindenkinek, aki se-

gíti a kis közösség tevékenységét, erősíti 

hitünket és velünk tart a mindennapok-

ban. Ugyan nem feladatunk, hogy tobo-

rozzunk, de örülnénk neki, ha minél 

többen meghallanák az Úr hívó szavát, 

és lelki otthonra találnának köreinkben. 

Sáska Gyula
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Faluszépítő Egyesület hírei

A Faluszépítő Egyesület 

2020. évi tevékenységei 

Mindenekelőtt néhány szó-

val szeretnénk bemutatni a 

Faluszépítőket a kedves ol-

vasóknak. Az Egyesületet 

2007-ben alapították, el-

nöke Süth Károlyné, alel-

nöke Békésiné Dr. Papp Il-

dikó. A Faluszépítő Egyesület 

megalakulása óta mindig 

fontos feladatának tekin-

tette a település tisztántar-

tásában való aktív részvé-

telt, a közterek virágosítá-

sát, illetve ezek ünnepekhez 

és évszakokhoz alkalmaz-

kodó dekorálását. Elmond-

ható, hogy az utóbbi évben, 

az önkormányzattal karöltve 

még szélesebb körben és új 

tagokat bevonva került sor a 

település és a közösség ér-

dekeit szolgáló rendezvé-

nyek támogatására, színvo-

naluk emelésére, valamint a 

pályázatokon való részvé-

telre is. Az Egyesület szíve-

sen vár minden egerági la-

kost, aki céljainkkal azono-

sulni tud, szeretne egy jó kö-

zösség tagja lenni, illetve szí-

vesen részt vesz a tevékeny-

ségekben. Köszönjük azok-

nak, akik az adójuk 1%-ának 

befizetésével támogatták a 

tevékenységünket, és a to-

vábbiakban is örömmel fo-

gadjuk a felajánlásokat a 

18329584-1-02 adószámra.  

A 2020-as évben 800 db virá-

got vásároltunk és ültettünk 

el a faluban.  

70.000,- Ft összegből vásá-

roltunk a virágosításhoz 

szükséges fenyőmulcsot, vi-

rágföldet, geotextilt, vala-

mint kézi ültető ásót.  

Az Ipolyság utcát és a Kassa 

utcát összekötő kisköznél le-

festésre került a korlát. 

A helyi Arany János Általá-

nos Iskolát pénzösszeggel és 

munkánkkal is segítettük. 

Sikeresen pályáztunk és har-

madik helyezést értünk el a 

„Tesco - Ön választ, mi segí-

tünk” pályázaton, amivel 

100.000,- Ft-ot nyertünk. Ezt 

az összeget még 74.800,- fo-

rinttal kiegészítve sikerült 

megvásárolni a falunapon 

beüzemelt mobil kemencét.  

17.000,- Ft került ráfordí-

tásra, hogy a karácsonyi és 

húsvéti dekoráció megvaló-

sulhasson.  

A Magyar Falu Program ke-

retében sikeresen pályáz-

tunk és nyertünk 1.200.000,- 

forintot, melyből lehetősé-

günk volt megvásárolni a to-

vábbi rendezvények színvo-

nalát emelő sátrakat, hosz-

szabbító kábelt, hot dog ké-

szítő gépet és egy gázos sü-

tőt, valamint az eszközeink 

tárolásához egy mobilga-

rázst, amely az önkormány-

zat udvarán került felállí-

tásra. 

A 2020-as évben elmond-

ható, hogy minden korábbi-

nál több lakos segédkezett 

abban, hogy a település ün-

nepi hangulatba kerüljön, le-

gyen akár tavasz, ősz vagy 

tél. A díszítések készítése és 

kihelyezése minden esetben 
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az Önkormányzat és a Falu-

szépítő Egyesület összefogá-

sával valósult meg. A cél az, 

hogy lehetőségekhez mér-

ten, évről évre egyre több 

dísszel bővüljön a falu. Ez-

úton is nagyon köszönjük a 

segítőknek azt a sok szabad-

időt, amit feláldoztak, hogy 

mindenkinek örömöt szerez-

zenek. A húsvéti ünnepi 

díszbe öltöztetést a csapat 

március 31-én kezdte. Cso-

dálatos, gyermek nagyságú 

nyulak, színes, talicskában 

pompázó tojások, barka 

ágak díszítették a falu utcáit 

és tereit. A templomnál lévő 

buszmegállóban gyönyörű 

tojásfa lett feldíszítve, amin 

hatalmas, kézzel festett tojá-

sok lógtak. Körülötte szám-

talan üldögélő kis fa nyuszi 

tette vidámabbá az arra já-

rókat. A gyermekgumicsiz-

mákból kikandikáló tojások 

felvidították az embereket, 

és segítették a ráhangoló-

dást az ünnepekre. A deko-

ráció hungarocell tojásait 

Vámos Tamáséktól kapta a 

falu, és sok segítő, kreatív la-

kos vett részt azok megfes-

tésében. Igazi csapatmunka 

volt. Április hónapban az Ön-

kormányzat és a Faluszépítő 

Egyesület árvácskákat vásá-

rolt, amit a templomtéren és 

a faluban több virágtartóba 

ültetett el, hogy tavaszi han-

gulatot teremtsen. Ezután 

megkezdődött a szőlővirá-

gok, bársonyvirágok elülte-

tése is. A bársonyvirágok az 

önkormányzat fóliasátrában 

nevelkedtek. A parkban lévő 

emlékművek rendbetétele 

és virággal beültetése is az 

egyesület munkája volt. Jú-

nius hónapban, a már elvi-

rágzott árvácskák helyére 

egynyári, színes szőlővirágok 

és újabb bársonyvirágok ke-

rültek elültetésre. Tavasszal 

a Faluszépítő Egyesület is-

mét támogatta az általános 

iskolát, az iskola szépítésé-

hez, festéséhez szükséges 

eszközökkel 25.000,- Ft ér-

tékben. 

Településünk férfitagjai 

gyermekeik bevonásával jú-

nius végén átláthatóvá és 

szellőssé tették a parkunkat, 

előkészítve azt a Falunapra. 

Az őszi dekorációk kihelye-

zése október 9-én zajlott. A 

faluba érkezőket szalmabá-

lákon elhelyezett narancs-

sárga tökök, sokszínű krizan-

témok, festett őszi figurák 

üdvözölték. A díszek a falu 

kezdetétől egészen a Sza-

badság térig idézték az őszi 

hangulatot. Ez a díszítés is 

igazán TÖKÖSRE sikeredett.  

Az advent díszei a faluban 

november 28-án kerültek ki-

helyezésre. A településre ér-

kezve hatalmas karácsony-

manó, karácsonyi üdvözlő 

táblák, az iskola környékén 

szarvasok és egy fotelben 

ülő, élethű Mikulás várta az 

arra járókat. A templomnál 

a szokásos helyen ismét 

feldíszítésre került a kará-

csonyfa is, a Szentmisére 

érkezőket négy nagy fa 

gyertya is várta. Kistót Évi 

gondoskodott róla, hogy a 

buszmegállók és a Polgár-

mesteri Hivatal virágtartói 

is ünnepi díszbe öltözze-

nek. 

Papp Edit

Tökfaragás 

2020. október 31-én (szombaton) az egerági önkormányzat szervezésében megrendezésre került a tökfaragó kézműves foglalko-

zás. Az önkormányzat 80 tököt biztosított a faragni kívánó szülők és gyermekek számára, amelyet az egerági Start munkaprogram 

keretén belül termesztettek. A résztvevők a jó levegőn, a Művelődési Ház udvarán készíthették el töklámpásaikat, majd a Könyv-

tárbuszt is működtető Csorba Győző Könyvtár felajánlásának köszönhetően részt vehettek Neubauer Szilvia kézműves foglalkozá-

sán, ahol kis mécsesként világító denevéreket készíthettek, valamint meghallgathatták Szilas Miklós: Őszi énekek és versek című 

zenei előadását. A szülők és segítők sütivel, nassolni valóval és finom teával járultak hozzá a rendezvény jó hangulatához. Este a 

faluban öröm volt látni az elkészült remekművekben pislákoló fényeket.  

Papp Edit  
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Falunap 

2020. július 4-én Egerági Község Ön-

kormányzatának szervezésében sor 

került a központi parkban és a temp-

lomtéren a Falunapra. Az egyezteté-

sek, elképzelések megvitatása már 

sokkal korábban elkezdődött először 

szűkebb, majd ahogy a hetek teltek 

egyre szélesebb körben, hiszen na-

gyon sok egerági lakos járult hozzá 

ötleteivel, segítségével az esemény-

hez. A rendezvény az élő példa arra, 

hogy összefogással és segítő szán-

dékkal milyen nagyszerű dolgok jö-

hetnek létre. A süti versenyre össze-

sen 28-an neveztek be. Édes és sós 

kategóriában is isteni finomságok ké-

szültek. A szakmai zsűri véleménye 

alapján a következő eredmények 

születtek. 

Édes sütemény kategóriában: 

1. helyezett: Lajcsi szelet (Matulikné 

Waszner Erika), 2. helyezett: Dupla 

csokis Muffin (Bodor Emese), 

3. helyezett: Lekváros hájas (Lázár 

Józsefné) holtversenyben volt töb-

bekkel, de végül a tálalás miatt dön-

tött a zsűri az ő süteménye mellett.  

Sós sütemény kategóriában: 

1. helyezett: Kolbászos sajtos kifli 

(Árvai Béláné), 2. helyezett: Sajtos 

pogácsa (Szentirmai Andrea), 3. he-

lyezett: Pogácsa (Karl Jakabné). 

KÖZÖNSÉGDÍJ: 

Édes sütemény kategóriában: 

Mákos-diós-kakaós krémes (Morvai-

Nagy Tímea), sós sütemény kategóri-

ában: Sajtos-túrós-vajas párna (Mi-

kolovics Sándorné). 

15 órától kezdődően a gyermekek 

számtalan vidám és színes progra-

mon vehettek részt. A Pécs-Egyház-

megyei Katolikus Caritas Alapítvány 

felajánlásával ugrálhattak a légvár-

ban, kipróbálhatták milyen izgalmas 

tandem kerékpáron utazni. A Pyro-

Fókusz Kft. cukorágyút biztosított ne-

kik, melynek köszönhetően a délután 

folyamán többször is versengve szalad-

tak a cukorkákért a gyerekek. Nép-

szerű volt az arcfestés, csillámtetová-

lás és kézműves foglalkozások, illetve a 

sport feladatokban való részvétel. Le-

hetőségük volt indulni az aszfaltrajz 

versenyen, illetve hallgathattak mese 

felolvasást is. Az egészségsátorban 

egészségügyi tanácsadást tartott Dr. 

Kordély Norbert és Dr. Pammer Judit. A 

gyerekek Teddy-maci kórházban, ma-

cikon próbálhatták ki a gyógyítás forté-

lyait. A Pécsi Regionális Vérellátó Köz-

pont is elfogadta a meghívásunkat, és 

a Művelődési Házban várták a vér-

adásra jelentkezőket. Molnár Orsi elő-

adóművész interaktív, szórakoztató, 

humoros zenés műsorral, saját dalok-

kal, feldolgozásokkal készült, és szóra-

koztatta a gyerekeket. A produkció 

olyan jól sikerült, hogy még a felnőttek 

is bekapcsolódtak a játékba. Orsi elő-

adását a Kozármislenyi Örömtánc Cso-

port és Rongyláb Nagyik előadása kö-

vette, akik bebizonyították, hogy korra 

való tekintet nélkül is lehet felszaba-

dultan mulatni és táncolni. A csoport 

egy szem férfi tagjának (Erdősi Imré-

nek) külön köszönet jár, hogy a höl-

gyek jókedvét szinten tartja. A ren-

dezvényt a Pécsi Nemzeti Színház két 

színművészének, Stubendek Katalin-

nak és Götz Attilának előadása tette 

feledhetetlenné. Olyan népszerű, fül-

bemászó operett és musical dallamo-

kat hoztak nekünk, mint a Hajmási Pé-

ter, Hajmási Pál, az Éjjel az omnibusz 

tetején és még sok másik dalt. Nagyon 

jó volt hallani, ahogy a közönség együtt 

énekli a dalokat az előadókkal. 

A rendezvény alatt a résztvevők meg-

kóstolhatták a langallót, ami a Falu-

szépítő Egyesület itt felavatott ke-

mencéjében készült el, melyet a 

TESCO pályázatán nyertek. A segítő 

kezek munkájának köszönhetően, fá-

radhatatlanul készültek a lángosok, 

sültek a kürtőskalácsok, melyet min-

den vendég ingyen kaphatott. Az ön-

kormányzat 2 hordó sört ajánlott fel, 

melynek a melegben nagyon örült 

mindenki. Este pörkölttel és babgu-

lyással vendégelték meg a lakossá-

got. A bevitt kalóriákat a nap végén 

Németh Pisti dalaira, az utcabál kere-

tében lehetett ledolgozni, ami olyan 

jól sikerült, hogy még éjfélkor is so-

kan ropták a táncot.  

Papp Edit
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Szüreti felvonulás 
Ebben az évben ősszel, sike-

rült visszahoznunk egy ked-

ves hagyományt és szüreti 

felvonulást rendeztünk. Saj-

nos a Corona járvány ezt is 

korlátozta, így a szőlőlopás 

elmaradt és bált sem szer-

vezhettünk. Nagyon szeret-

tük volna, ha az egerági gye-

rekek vonulnak fel. Ugyan 

lehet, hogy nem olyan egy-

séges a táncuk és egyforma 

a ruhájuk, mint a hivatásos 

táncosoknak, de mégiscsak 

szívet melengetőbb őket 

látni a falu utcáin. Napokig 

jártuk az utcákat, próbáltuk 

minél több gyermeknek fel-

kelteni az érdeklődését a 

felvonuláshoz. Szeren-

csénkre a kisebb gyermekek 

anyukái is lelkesek voltak, 

mellénk álltak, és ők is szí-

nesítették szereplésükkel 

a felvonulást, illetve segí-

tettek a gyerekek terelge-

tésében.  

Bár lovaskocsikat nem si-

került szereznünk, de azt 

gondolom, hogy a trakto-

rok, pótkocsik pótolták a 

lovakat és kisegítettek 

bennünket. Öröm volt 

látni a rengeteg kisgyere-

ket, akik szemmel látha-

tóan élvezték a traktoro-

zást és a sok figyelmet, 

ami körülölelte őket. Na-

gyon nagy örömünkre a ti-

zenéves korosztályt is si-

került megszólítani. Ők a 

jövő Egerágja. Fontosnak 

tartjuk, hogy megszokják 

az összetartást, ezzel 

együtt az összetartozást 

és a közösségi feladatvál-

lalást. 

Kiss Csaba és menyasszo-

nya, Berky Ágota vállalta a 

bíró és bíróné szerepét, 

ezzel is felélesztve a régi 

szokást, hogy ezt a szere-

pet a leendő házasulan-

dók vállalják.  

Kisbíró szerepére sikerült 

megnyernünk ifj. Árvai Bé-

lát, aki igazán derekasan 

helyt állt ebben a szerep-

körben is.  

A zenét a Tibsa band szol-

gáltatta, akiket védőnőnk 

segített megtalálni. Ezúton 

is köszönjük neki és a csa-

ládjának a szereplést.  

A gyerekek öltözetét az is-

kola szolgáltatta, és segít-

ségünkre voltak a kiosztás-

ban, visszavételben, pró-

bában. Néptánc tanáraink 

Balogh János és Ritecz 

Réka is eljöttek és táncol-

tak a gyerekekkel. Az Igaz-

gató úr és Piroska óvónéni 

is részt vett a rendezvé-

nyen.  

Sok szülő és néző kísérte 

végig a felvonulást, így 

nem csak egyszer a saját 

házuk előtt, hanem több-

ször is megnézhették 

gyermekeiket. 

A környező falvakból is 

voltak felvonulóink, sző-

kédi szemelyi, kisherendi, 

átai és kozármislenyi ta-

nulók is táncoltak az eger-

ágiak között. Úgy érezzük, 

nagy sikert arattunk ezzel 

a programmal, amit sze-

retnénk évről évre meg-

tartani. Reméljük, hogy 

mindig több és több tán-

cosunk lesz. A felvonulás 

végén pizzával vendégel-

tük meg a résztvevőket. 

Homokszentgyörgyi  

Veronika

  



HÍRMONDÓ 17 2021. FEBRUÁR 

 

Karácsonyi fényparádé – Traktoros fényfelvonulás 

A 2020-as év rengeteg megle-

petést hozott életünkbe. Sok 

negatívum, korlátozás, a szo-

ciális élet a lehető legmini-

málisabbra csökkent. Az ün-

nepek közeledtével ez még 

nagyobb nyomással volt rám, 

ránk és szerintem minden-

kire. Egyik nap azonban, egy 

olyan külföldi videót láttam a 

közösségi oldalon, ami na-

gyon megtetszett, és meg-

csillant a remény. Rögtön 

eszembe jutott, hogy egy kis 

kreativitással mi is megvaló-

síthatjuk. Természetesen eh-

hez kellettek azok az embe-

rek, akik ezt az ötletet szin-

tén támogatták. Ekkor fogal-

mazódott meg, hogy vigyünk 

színt a komor hétköznapok 

világába, az éjszakába, dec-

ember 23-án a „Karácsonyi 

Fényparádéval”. Személy 

szerint nagyon szerettem 

volna, ha meglepetésszerűen 

éri a lakosságot. Őszintén 

megmondom, hogy nem csak 

a célközönség, hanem én ma-

gam is meglepődtem, hogy 

mekkora sikerrel fogadták az 

egerági emberek ezt a kis mű-

sort, amit közösen, egy kis hát-

térszervezéssel össze tudtunk 

hozni. Szívmelengető volt, 

ahogy a falu utcái újra megtel-

tek élettel. A porták lámpái 

sorra felkapcsolódtak, a ka-

pukban álló, ablakokban lógó 

családok kamerákkal, inte-

getve, ujjongva fogadták az 

eseményt. Szinte felrobbantak 

a közösségi oldalak, videók, 

fényképek, pozitív gondolatok, 

üzenetek árasztották el. Akkor 

éreztem igazán. Célba értünk 

jobban, mint reméltem. Úgy 

gondolom, napestig lehetne 

mesélni, írni erről az estéről. Ren-

geteg érzelmet váltott ki mindenki-

ből, résztvevők, szervezők és a la-

kosság részéről egyaránt. 

Szeretném megköszönni azoknak, 

akik hittek benne, akiknek szintén 

tetszett az ötlet. Támogatták, ide-

jüket, energiájukat belefektették 

és segítettek abban, hogy egy ilyen 

színvonalas eseményt létrehozhas-

sunk. Horváth-Egyed Ibolyának, aki 

elsőként és végig tartva magát az 

elképzeléshez támogatta az ötle-

tet, az Ocskó családnak, a részvé-

telért, Zsófinak, hogy vállalta a fo-

tók, videók készítését, Árvai csa-

ládnak, Sárosácz Damirnak, Ocskó 

Barninak, Horváth és Kontár csa-

ládnak, akik gyönyörű fényekkel, 

kiegészítőkkel öltöztették fel a jár-

műveket.  

A felvonulás végén úgy döntöt-

tünk, hogy hagyományt szeret-

nénk teremteni. Bízunk abban, 

hogy többen kedvet kapnak és a jö-

vőben még több géppel világíthat-

juk be december 23-án az éjszakát.  

Kontár-Kovács Réka

 

Mikulás 
2020. december 5-én ismét ellátogatott az 

egerági gyerekekhez a Mikulás. A Covid ví-

rus okozta vészhelyzetre való tekintettel 

idén, a gyerekek az utcán kapták meg cso-

magjaikat, illetve a Mikulás is ott vette át a 

neki készített kedves ajándékokat.  

Olyan szerencsés helyzetben vagyunk, 

hogy Egerágon négy kedves férfit is talál-

tunk, akik szívesen jelentkeztek a Mikulás 

szerepére. Hárman közülük visszatérő Tél-

apók, és már a következő évet is elvállalták, 

így a gyerekek majd idén is készülhetnek.  

De ne szaladjunk ennyire előre! Az önkor-

mányzat állította össze a csomagokat, amit 

minden 12 évet be nem töltött egerági kis-

gyermek megkapott, illetve voltak egerági 

nagyszülők, akik az unokáiknak rendeltek 

csomagot. Több mint száz kisgyerek került 

a Mikulások listájára, így hamar megtelt a 

puttonyuk az ajándékokkal.  

Minden Mikulást krampusz kísért, akik se-

gítettek vinni és átadni a csomagokat.  

A legtöbb kisgyerek boldogan várta a Miku-

lást. Énekkel, verssel készültek, süteményt, 

rajzot és apróbb ajándékokat is kaptak, 

amiket Télapóink szeretettel őriznek.  

Homokszentgyörgyi Veronika 
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A tavaszi idényünk a Covid 

miatt igencsak rövidre si-

került. Csupán 1-1 mérkő-

zést játszottak csapataink. 

U19-es gárdánk 7-2 arány-

ban győzött Beremenden 

március 7-én, felnőtt 

együttesünk pedig 2-1-re 

kikapott Kökény otthoná-

ban másnap. Ezen hétvége 

után a sportesemények 

határozatlan időre történő 

beszüntetéséről döntött a 

kormány. A nem hivatalos 

végeredmény szerint fel-

nőtt csapatunk az 5. he-

lyen végzett 23 pontjával, 

7 győzelem 2 döntetlen 4 

vereség volt a mérlegünk 

50-27-es gólaránnyal, leg-

eredményesebb gólszer-

zőnk természetesen Pallós 

Máté volt 17 góllal. 

U19-es csapatunk a 2. he-

lyen fejezte be bajnoksá-

gát, 7 győzelem és 1 dön-

tetlen mellet 3 vereség 

csúszott be a srácoknál 44-

27-es gólaránnyal, gólja-

inkból Hajdu Bence egye-

dül 23-at(!) vállalt. 

A hosszú szünetet ifistáink 

viselték rosszabbul. U19-

es gárdánk elég foghíjas 

lett a nyári felkészülés kez-

detére. Akadt, aki elköltö-

zött, van, aki külföldön vál-

lalt munkát, ketten ”kiöre-

gedtek” csapatunkból. 

Voltak olyanok is, akik a 

hosszú pihenés alatt más, 

számukra kevésbé meg-

erőltető elfoglaltság mel-

lett döntöttek. Felnőtt 

egyesületünknél is történt 

lemorzsolódás, de itt in-

kább erősíteni sikerült a 

nyár folyamán egy pár lab-

darúgóval. Június elején, 

amikor feloldották a korlá-

tozást, 2 edző (gála) mecs-

cset játszott felnőtt csapa-

tunk. Előbb az Újpetrei 

Öregfiúk Gárdáját győztük 

le fölényesen Vokányban, 

majd Drávaszabolcsot ki-

csit szorosabban Eger-

ágon. Ezután rövid pihenő 

következett, majd július 

végén kezdtük meg a fel-

készülést a bajnokságra. 

Heti 2 edzéssel és egy 

edzőmérkőzéssel készül-

tünk az előttünk álló sze-

zonra. Felkészülésünk fele-

másra sikerült felnőtt csa-

patunknál, nehéz volt a 

hosszú szünet után újra 

formába lendülni, több 

edzőmeccsen egyéb okok 

miatt éppen csak ki tud-

tunk állni. 

Ifi gárdánknál sem lehetett 

ideális felkészülésről be-

szélni, augusztus közepén 

sikerült csak összerántani 

a srácokat érdemi „mun-

kára”.  

Az őszi szezon nem sikerült 

túl jól felnőtt csapatunk-

nak. 9 mérkőzésen 4 győz-

elem 1 döntetlen, és 4 ve-

reség a mérlegünk. 13 

ponttal, 23-26-os gól-

aránnyal jelenleg a 6. he-

lyen állunk, mindössze 3 

pont lemaradással a 3. 

helytől. Kevés igazán jó 

mérkőzésünk akadt, sok-

szor sorsdöntő helyzetek-

ben hibáztunk, ami ezen a 

szinten is megengedhetet-

len. A 9 őszi mérkőzésün-

kön Pallós Máté 15 gólt 

szerzett, amellyel vezeti 

csoportunk góllövő listá-

ját. Sajnos a többiek nem 

igazán voltak gólképe-

sek, második legeredmé-

nyesebb labdarúgónk Ke-

lemen István 3 góllal. Si-

kertelen szereplésünk 

oka a rossz formánk mel-

lett a sok-sok sérülés is, 

ami az ősszel sújtott min-

ket. Szinte nem volt egy-

más követő két mérkő-

zés, amit ugyanazzal a 

felállással kezdtünk 

volna. 

Szintén felemás szereplése 

volt ősszel U19-es csapa-

tunknak is. 9 mérkőzésen 4 

győzelem 2 döntetlen és 3 

vereség a mérlegünk. 14 

ponttal, 24-31-es gól-

aránnyal a 3. helyen áll a 

csapatunk. Az őszi szezon-

ban Hajdu Bence 10 gólt 

szerzett, őt követi Nemes 

László 4 góllal. Ifi együtte-

sünk a szokásos kiszámít-

hatatlan formáját hozta. 

Náluk a vereségek általá-

ban a rutintalanság, kellő 

odafigyelés hiánya és szin-

tén a sérülések, betegsé-

gek miatt estek be. 

Ahogy a világ minden ré-

szére, úgy a futballra is 

rányomta a bélyegét a 

covid helyzet. Legutolsó 

mérkőzését egyik csapa-

tunk sem tudta lejátszani 

ősszel az egészség meg-

őrzése, biztonsági szem-

pontok figyelembe vé-

tele miatt. Sajnos nov-

ember óta nem tudtunk, 

és elővigyázatossági 

okokból nem is akartunk 

közösen edzeni. Több já-

tékosunk is átesett a be-

tegségen kisebb-na-

gyobb nehézségekkel.  

Február 5-én kezdtük a 

felkészülést a bajnoksá-

gokra, melyek mindkét 

gárda esetében március 

2. hetében kezdődnek, 

ha minden jól alakul.  

Reméljük, elkerülnek 

minket a sérülések-be-

tegségek és sikeres ta-

vasz elé nézünk. Remél-

jük, hogy addigra nem 

zárt kapus mérkőzéseken 

lépünk pályára és a szur-

kolóink arcára is sikerül 

mosolyt csalnunk jó 

eredményeinkkel! 

Molnár Tamás

  

SPORT – LABDARÚGÁS 
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JÓTÉKONYSÁGI HANGVERSENY 

Berky Ágota fuvolaművész jótékony-

sági hangversenyre hívta települé-

sünk lakóit. A rendezvény az egerági 

templomban lett megtartva, mely-

nek célja adománygyűjtés volt az 

egyházközség javára.  

A hangversenyen a barokk zenétől a 

kortárs művekig csendültek fel cso-

dálatos dallamok. A művésznőt zon-

gorán Tóth Gábor, hegedűn Kiss 

Anikó kísérte. Köszönjük a művésznő 

felajánlását, valamint azt, hogy tele-

pülésünk kulturális életét színesí-

tette a rendezvénnyel. 

ÁLLAMALAPÍTÁS ÜNNEPE  

Augusztus 20-án, Államalapításunk 

évfordulóján, szentmisével egybe-

kötött kenyérszentelésen vehet-

tünk részt. 

 

Az új kenyeret Turányiné Kolbach 

Tünde sütötte, amelyet a plébános 

úr megszentelt és mindenki meg-

kóstolhatott. A mise után, a plébá-

nia udvarára invitáltuk a résztve-

vőket, és süteménnyel, zsíros ke-

nyérrel, üdítővel, borral kínáltuk a 

megjelenteket. 

Ráczné Nyul Tünde 

KÖZÉLETI  HÍREK ,  INFORMÁCIÓK  
Használt sütőolaj begyűjtés 

Szeretnénk tájékoztatni Önöket, 
hogy a közeljövőben telepítésre ke-
rülnek községünkben is használt sü-
tőolaj gyűjtő edények. 
Két helyszínen találják meg az új 
edényeket: Zöldségbolt (Szabadság 
tér 1. - udvar), Óvoda (Szabadság 
tér 9.) 
A gyűjtés 240 literes, rendszeresen 
tisztított és karbantartott, kulturált 
megjelenésű gyűjtőben történik. 
Lezárt PET-palackban kell (nem 

üveg, vagy étolajos flakon) a gyűj-
tőbe helyezni az olajat, önteni TI-
LOS, így lesz „cseppmentes” a rend-
szer, nem áll fenn a kiömlés veszé-
lye. 
Ezen edényekbe, kérjük kizárólag az 
elhasznált sütőolajat tartalmazó fla-
konokat helyezzék el, egyéb hulla-
dék bedobása nem engedélyezett! 
Környezetünk védelme közös ér-
dek, így arra buzdítjuk Önöket, hogy 
nyugodtan szóljanak a szomszéd-
nak, a családtagoknak, a barátok-
nak, hogy valamennyiünk érdeke a 

gyűjtés. A szomszéd által kiöntött 
olaj a mi földünket, vizünket is 
szennyezi. 
A gyűjtőcég ezen felül minden hasz-
nosítható begyűjtött kilogramm sü-
tőolaj után 25 forint visszatérítést 
ad egy, az önkormányzat által meg-
jelölt szervezetnek (iskola, óvoda, 
alapítvány, egyesület, környezetvé-
delmi alap), így a környezetvédelmi 
előnyök mellett a település némi 
bevételhez is juthat. 

Karl Gábor

 

 
  

ANYAKÖNYV  – a 2020-as évben 

Születtek: Oláh Csongor Gergő, 

Oláh Doma Péter, Szabó Adél, Si-

pos Kornél és Heilmann Blanka 

(2021) 

Házasságot kötöttek: Szabó Nor-

bert és Molnár Eszter, Schunk Jó-

zsef Máté és Serényi Ágnes, Kovács 

Zoltán és Baracsi Andrea, Bagi Gá-

bor és Tupi Renáta, Raposa István 

és Bólyi Zsuzsanna (2021-ben). 

Elhunytak: Pankász Tamás, 

Heilmann Vilmos, Zászló Lajos, Ju-

rás Jenőné (sz.: Burányi Borbála), 

Farkas János, Hegedüs Ferencné 

(sz.: Murai Anna Margit), Király 

Antal, Keresztes János, Papp János, 

Resch Róbert, Török Tibor, Vizsi Jó-

zsef, Busz Ferencné (sz.: Herget El-

vira), Szabó József, Stefánovics 

Csaba, Gál Ádámné (sz.: Nyúl Jolán 

– 2021-ben) 

A kiadásért felel: Egerág Község Önkormányzata 
Nagykorú szerzőink írásaikért maguk vállalják a felelősséget! 

Az újság készítésében segítettek: Bóli Bernadett, Fider-Hegedüs Éva, Gergelyné Rizsányi Éva, Dulánszky Jenő. 
Tördelés: Sáska Gyula 
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Jegyzőség 
Telefon: (72) 800 289 
Hétfő: 8.00-16.00 
Szerda: 8.00-16.00 
Csüt.: 8.00-12.00 
Jegyző: Dr. Halmos Barbara 
Kedd: 9.00-12.00 

Orvosi Rendelő 
Dr. Kordély Norbert 
Telefon: (30) 166 3230 
Hétfő: 8.00-13.00 Egerág 
Kedd: 15.30-17.30 Egerág 
Szerda: 9.30-13.00 Vidék 
Csüt.:  13.00-16.00 Egerág 
Péntek:  9.00-12.00 Egerág 

Védőnői Tanácsadás 

Sztergár Tímea 
Telefon: (70) 386 9957 
Hétfő: 8.00-12.00 

Gyógyszertár 

Telefon: (72) 376 817 
Hétfő: 8.00-12.00 
Kedd: 13.30-17.00 
Szerda: 8.00-12.00 
Csüt.: 8.00-12.00 

Posta 

Telefon: (72) 376 811 
Hétfő: 8.00-16.00 
Kedd: 8.00-16.00 
Szerda: 8.00-16.00 
Csüt.: 8.00-16.00 
Péntek: 8.00-16.00 
Ebédszünet: 12.00-12.30 
befizetés, csekkfeladás: 
 15.30-ig 

Katolikus templom 
Plébános: Dr. Cziglányi Zsolt 
Sekrestyés: Soósné Gál Etelka  
Telefon: (30) 465 6183 
Miserend: Vasárnap 10.30 

 

 
Telefon: (72) 376 200 
Hétfő: 6.00-13.30 
Kedd: 6.00-16.00 
Szerda: 6.00-16.00 
Csüt.: 6.00-16.00 
Péntek: 6.00-16.00 
Szom.: 6.00-11.30 

 

Pici Bolt 

Szabadság tér 13. 
Nyitvatartás: 
H-P:  5:30-10:00 
 15:00-18:00 
Szom.:  7:00-10:00 
 15:00-18:00 
Vas. és ünnepnapokon:  
 7:00-10:00 
Telefon: (30) 957 3536 
Friss pékáru MINDEN NAP! 

Húsbolt 

Telefon: (30) 724 8748 
Hétfő: zárva 
Kedd: 9.00-14.30 
Szerda: 6.30-14.30 
Csüt.: 9.00-14.30 
Péntek: 6.30-14.30 
Szom.: 7.00-11.00 

Zöldségbolt 

Telefon: (20) 374 3020 
Hétfő: zárva 
Kedd: 7.30-13.30 
Szerda: 7.30-13.30 
Csüt.: 7.30-13.30 
Péntek: 7.30-13.30 
Szom.: 7.00-11.00 

Nemzeti Dohánybolt 

Nemes Csaba 
H-P: 6.00-10.00 
 15.00-19.00 
Szo-V: 7.00-11.00 

Fodrászat 

Schaub Gáborné Ilike 
Szabadség tér 18. 
Telefon: (30) 360 3530 
Sze-Cs-P-Szo: 8.00-12.00 

Fodrászat 

Lázárné Józsefné Erika 
Pozsony u.4. 
Telefon: (30) 247 4679 
Előre egyeztetve  
kedd, csütörtök, szombati 
napokon 

Presszó 

Telefon: (70) 977 1196 
H-K-Sz-Cs-V: 7.00-21.00 
P-Szo: 7.00-22.00 

Árnyékolás technika, és 
nyílászárók forgalmazása 
és beszerelése 

Pászti Jenő 
Egerág, Ipolyság u. 25. 
Telefon: (20) 262 8703 

DM Kertészet 

Dlusztus Miklós 
Telefon: (20) 922 2210 
 (30) 927 3607 

Festés, mázolás, tapétázás, 
hőszigetelés 

Scheffer Imre 
Telefon: (20) 437 6785 

Villanyszerelés 

Hegedűs Zoltán 
Telefon: (20) 918 9698 

Szikvíz és 19 literes ballo-
nos víz töltő  

Nagy Gábor  
Telefon: (30) 435 9564 
 

Szobafestés, mázolás 

Decsi Tibor 
Telefon: (30) 460 4669 

Víz-Gáz-Fűtés szerelés 

KÁLFERGÉP 2011 KFT. 
Kálmán Ferenc 
Telefon: (30) 237 0789 

Zászló Bt. 

Számítógép, periféria, 
szoftver kiskereskedelme 
és nagykereskedelme. 
Elektronikus, híradás-tech-
nikai berendezés, és alkat-
részei nagykereskedelme. 
Telekommunikációs ter-
mék kiskereskedelme 
Petőfi Sándor u. 27. 
Telefon: (30) 500 1755 
zaszlo.bt@gmail.com 

Pyro-Fókusz Kft.  

7763 Egerág, Ipari park 5. 
Telefon: (20) 450 2674 
 (20) 9261 483 

pyrofokusz@t-online.hu 
www.pyrofokusz.hu 
www.quadsuli.hu 

Tűzijáték kereskedelem és 
szolgáltatás, vízjáték szol-
gáltatás, quad kereskede-
lem és quadozási lehető-
ség quadpályán, quadok 
javítása és átalakítása.  

 

 

Ezen az oldalon közérdekű információkat jelentetünk meg! Szeretnénk segíteni a helyi vállalkozóknak, szolgáltatók-

nak, hogy az egerági lakosok tisztában legyenek az elérhetőségeikkel. Lehetőség szerint válasszuk a HELYIT! Kérjük 

az új lakókat is, ha szeretnének ezen az oldalon megjelenni, jelezzék a gergelyne@egerag.hu email címen! Ezt az 

oldalt őrizzék meg, hogy mindig tudják használni! 


