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Ravatalozó 
November elsején megszen-

telésre, másodikán felavatásra 
került településünk új ravata-
lozója. Az előző épület a teme-
tőtől messze helyezkedett el, 
ami sok nehézséget okozott, 
ezért vált szükségessé, egy új, 
modern ravatalozó megépí-
tése a temető területén. 

Tájékoztató 
Tájékoztatjuk a Tisztelt La -

kos ságot, hogy az energiavál-
ság miatt a Kozármislenyi Kö -
zös Önkormányzati Hivatal 
Egerági Kirendeltségén 2022. 
október 20. napjától – 2023. 
április 30. napjáig új ügyfél -
fogadási rend lép életbe. A 
megváltozott ügyfélfogadási 
rendről bővebben az újságban 
olvashatnak.

Kedves Egerágiak! 
Idén második alkalommal jelenik meg az egerági Hírmondó. 

2022 tavaszától, az idei év eseményeit szedtük csokorba.  
Az elmúlt évek nehézségeit átvészelve, idén végre megtarthat-

tunk minden programot, és rendezvényt, ami terveink közt sze-
repelt. Volt nőnapi bál, húsvéti „Nyuszi túra”, majális, gyereknap, 
falunap, nemzeti ünnepeken megemlékezés, szüreti felvonulás, 
idősek napja, tökfaragás. Nyáron ellátogatott hozzánk a Szent-
egyházi Gyermekfilharmónia, akik csodás koncertet adtak a 
templom előtti téren. Év vége előtt tervezünk még adventi kéz-
műves foglalkozást, a házhoz menő Mikulás sem maradhat el, és 
persze a karácsony előtti traktoros fényfelvonulás sem (az éves 
programokról szóló cikkeket az újságban olvashatnak). 

Szerencsére a Covid idén nem akadályozott minket terveink 
megvalósításában, és településünk ismét fejlődött. Nyáron elké-
szült az új ravatalozó, ami novemberben felszentelésre került. 
Az önkormányzat épülete is a nyár folyamán új tetőt kapott. Vár-
hatóan tavasszal fog elkezdődni a központ park felújítása. 

Sajnos az egész Európát érintő gazdasági nehézségek, és a 
velük össze függő áremelések ránk is hatással vannak. Próbálunk 
minden tőlünk telhetőt megtenni, hogy a községünkben élők vál-
tozatlanul részesülhessenek az általunk nyújtott programokból, 
élményekből és szolgáltatásokból. 

Bízunk benne, hogy ezt az időszakot is átvészeljük, amihez 
elengedhetetlen az összefogás, és az együttműködés.
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Közmeghallgatás 
2022. november 8-án megtar-

tott közmeghallgatáson elhang-
zott polgármesteri beszámoló 

Idén abban a szerencsés hely-
zetben vagyok, hogy az előző 
közmeghallgatáshoz képest csak 
egy év eseményeiről kell beszá-
molnom. 

Az elmúlt időszak az önkor-
mányzat életében is ugyanolyan 
nehézségekkel járt, mint az át-
lagember életében. Gondolok itt 
a vírusra, háborúra, árak emel-
kedésére, illetve a rezsiköltségek 
emelkedésére. Ezek az esemé-
nyek mindenre hatással voltak. 

A településünk gazdálkodása 
stabil, az intézmények műkö-
dése is rendben van. 

A villamosáramra a szerződé-
sünk 2023. december 31. nap-
jáig szól, nekünk ez most sze-
rencsét jelent, ennek ellenére 
38%-os emelkedés tapasztal-
ható, de ez nem az energia árá-
nak a változása miatt van. A 
gázra a szerződés 2024. decem-
ber 31. napjáig szól, ennek elle-
nére takarékoskodnunk kell. 

A vendégétkeztetés térítési dí-
jának emelése elengedhetetlen 
volt, és sajnos januárban ismét 
fe lül kell vizsgálnunk. Tudni 
kell, hogy az önkormányzatok 
esetében nincsen lakossági ár, 
mindent piaci alapon szerzünk 
be. Az alapanyagok emelkedését 
követnünk kell és ehhez még jön 
az emelkedett rezsiköltség is.  

Az intézmény vezetője Deli 
Győző úr elköszönt, nyugdíjba 
ment, helyette Várkonyi Balázs 
van megbízva az intézmény ve-
zetésével. Új szakácsot is vet-

tünk fel, kérek mindenkit, hogy 
kicsit legyen türelmes, mert nem 
biztos, hogy mindig minden úgy 
sikerül, ahogy azt megszokták. 
Fiatal emberről beszélünk, aki-
nek még tanulni kell, és meg 
kell szokni ezt a közeget is. 

A szövetkezetről röviden any-
nyit mondanék, hogy a felszá-
molás szeptember 30. napjával 
lezárult. Az önkormányzat több-
ször biztosított tagi kölcsönt a 
szövetkezet működéséhez, en -
nek visszafizetése eszközbeszá-
mítással történt. A szövetkezet 
gépjárműve eladásra került, így 
az önkormányzat 4 millió forint 
plusz ÁFA összegű szabadfel-
használású pénzhez jutott. 

Ehhez kapcsolódik a húsbolt 
működése. Egy vállalkozóval 
szerződést kötöttünk, aki az 
épületet bérbe vette már egy 
éve, de az indulással óvatos, a 
mai viszonyokat figyelembe 
kell venni és a megfelelő mun-
kaerő megtalálása sem járt 
eddig eredménnyel. Az üzemre 
és a feldolgozóra szüksége van. 
Az önkormányzatot semmilyen 
hátrány nem éri, a bérleti díjat 
rendszeresen fizeti. 

Szennyvíz 
Szennyvíz szállítási szerződést 

augusztus végén a vállalkozó fel-
mondta, a felmondási idő egy év, 
márciusba nyugdíjba szeretne 
menni. Hát ez nem egészen így 
van. Megkerestük a hatóságokat, 
amennyiben a közszolgáltatási 
szerződést felmondja, úgy az ürí-
tőre vonatkozó engedélye is meg-
szűnik. Az ürítő Szőkéd területén 
található és a vállalkozónak a 
megszűnést követően rekultivá-

ciós kötelezettsége van. Gradwohl 
úr kezdi belátni, hogy nagy hibát 
követett el, ezért a megbeszélésen 
az ügyvédje szerette volna elérni, 
hogy a felmondást vegyük sem-
misnek, az ügyfele szeretné visz-
szavonni. Az önkormányzatok ezt 
nem fogadták el. Két hónap pró-
baidőt adtunk, meglátjuk, hogy a 
szolgáltatásban lesz-e változás. 

Kérek mindenkit, hogy je-
lezze felém, ha az elkövetkező 
két hónapban bármilyen problé-
mája lenne a szolgáltatással, a 
polgarmester@egerag.hu e-
mail címen, vagy az önkor-
mányzaton. Gondot jelent az is, 
hogy nincs szolgáltató, aki vál-
lalná a szennyvíz szállítást, ha az 
ürítőre az engedély megszűnik, 
nem kevés pénzbe fog kerülni az 
elszállítás. A mi esetünkben a re-
zsicsökkentés miatt a jelenlegi 
vállalkozó nem emelhet árat, 
biztos ez sem kedvező neki. 

Tudjuk, hogy a csatornázás 
még messze van. A dokumentu-
mokat befogadták, a vízjogi en-
gedélyt megkaptuk, de a meg-
valósításig még hosszú az út. 

A gyógyszertár újraindításá-
val kapcsolatosan is keressük a 
megoldást. Több vállalkozóval 
is beszéltem, azt mondták nem 
éri meg fiókgyógyszertárként 
működtetni. Fiókgyógyszertár-
ban csak gyógyszerész végzett-
ségű dolgozót lehet alkalmazni, 
az alacsony forgalom miatt még 
a bérét sem tudnák kitermelni. A 
bejárati ajtót kicseréltük és bent 
kifestettünk, hátha valaki még is 
csak lát benne fantáziát. To-
vábbra is jelzem, hogy akinek 
gondot okoz a gyógyszerbeszer-
zés szóljon, mert segítünk. 

Polgármesteri beszámoló
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A mezőgazdasági start munka 
az idei évben is 8 fővel folytató-
dott és természetesen, ha lesz le-
hetőségünk, akkor a következő 
évre is fogunk pályázatot be-
nyújtani. A megtermelt árut a sa-
vanyító üzem dolgozza fel, de a 
helyi konyhára is szállítunk 
alapanyagot, továbbá a zöldség-
boltot is ellátjuk áruval. Pályá-
zati pénzből sikerült új gépjár-
művet vásárolni. Mint tudjuk a 
jövő bizonytalan, de minden le-
hetőséget meg kell ragadni. 

Az önkormányzat feladata, 
hogy az utcanév táblákat kihe-
lyezze. Szeretnénk, ha ez nyár 
elejére megvalósulhatna. A tu-
lajdonosnak kötelező megen -
ged nie, hogy a táblákat az ön-
kormányzat elhelyezhesse az 
in ga tlan falán vagy a kerítésen. 
A házszámok elhelyezése a la-
kosság kötelezettsége. A Felső-
hegyi úton ez már meg is történt. 

Szociális ügyekben igyekszünk 
támogatást nyújtani azoknak a 
személyeknek, akik erre rászorul-
nak és a helyi rendelet feltételei-
nek megfelelnek. Ez történhet ké-
relemre, illetve hivatalból is. A 
megemelkedett rezsiköltségek 
miatt meg fogjuk keresni azokat 
az egyedül élő nyugdíjasokat, 
akik rászorulók lehetnek, de nem 
fordulnak hozzánk segítségért. 

Ha valaki tud olyan személyről, 
hogy segítségre szorul, kérem, je-
lezze felénk. 

Pályázatok 
Az idei évben több pályázaton 

is sikeresen vettünk részt. Sike-
rült felépítenünk a ravatalozót, 
melyet az állam közel 20 millió 
forint pályázati pénzzel támoga-
tott. A ravatalozó köré babér-
meggy került ültetésre több, 
mint 300 000 Ft értékben, me-

lyet Dlusztus Miklós ajánlott fel. 
Szeretném neki ezúton is meg-
köszönni. 

Az önkormányzati tető felújí-
tása is befejeződött, amire szintén 
közel 20 millió forintot nyertünk. 
Továbbá kommunális eszközbe-
szerzésre nyertünk 5,7 millió fo-
rintot. A művelődési házhoz tar-
tozó féltető felújítására 10 millió 
forintot kaptunk. A munkálatokat 
még az idei évben meg fogjuk 
kezdeni. Nem csak a tető fog 
megújulni, de kialakításra kerül 
egy zárható rész is. 

A megyével közös konzorci-
umban fog megvalósulni a köz-
ségi park felújítása, ennek támo-
gatási összege közel 129 millió 
forint. Szabadtéri színpad fog 
épülni, a meglévő utak helyén 
térkövezett sétányok lesznek, 
játszótér kap helyet, kandelábe-
rek, okospad kerül kihelyezésre 
és természetesen egy zöldtetős 
mosdó. A pályázatban még sze-

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az energiaválság 
miatt a Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal Egerági 

Kirendeltségén  
2022. október 20. napjától – 2023. április 30. napjáig 

új ügyfélfogadási rend lép életbe 
Ügyfélfogadás rendje: 

Hétfő          8 órától – 12 óráig 13 órától – 17 óráig 
Kedd           8 órától – 12 óráig 
Szerda        8 órától – 12 óráig 13 órától – 17 óráig 
Csütörtök  8 órától - 12 óráig 
Péntek       irodán kívüli munkavégzés 

Pénztár 
Hétfő          9 órától – 15 óráig 
Csütörtök  9 órától – 12 óráig 

Pénteken ügyfélfogadás NINCS! 
Ügyfélfogadási időn kívül csak anyakönyvi ügyben 

(haláleset, születés anyakönyvezése) fogadjuk az ügyfeleket.

Tájékoztató
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repel egy 10x20 m-es rendez-
vénysátor vásárlása is. A terve-
zés lassan a végére ér és ha sike-
rül, akkor az idei évben a 
közbeszerzés is megtörténhet. 

A vidékfejlesztési program 
keretében is nyújtottunk be pá-
lyázatot a Felsőhegyi útra, en -
nek költsége 40-45 millió forint. 
A pályázati kérelmünket még 
nem bírálták el. 

Természetesen több olyan fel-
újítás és program is megvalósult, 
amely az egyesületek nélkül nem 
jöhetett volna létre, gondolok itt 
a Faluszépítő Egyesületre és a 
Tegyünk Együtt Jót Egyesületre. 
Az idei évben ők is több pályá-
zatot nyújtottak be, mellyel segí-
teni tudták az önkormányzat 
munkáját. A Pozsony utcai ját-
szótér felújítása sem valósulha-
tott volna meg a Faluszépítő E -
gyesület nélkül. Több o lyan játék 
került kihelyezésre, melyet ők 
vásároltak pályázati támogatás-
sal. A felújításhoz igénybe vettük 
a diákmunka programot, akik se-
gítették a munkánkat. Erre a be-
ruházásra kb. 1,5 millió forintot 
önerőből biztosítottunk. El -
mond hat juk, hogy van egy olyan 
játszóterünk, mely tanúsítvány-
nyal van ellátva. Kérem min-
denki vigyázzon rá , hogy sokáig 
örömet és kikapcsolódást okoz-
zon a kicsiknek.  

Az Ipolyság utcában lévő 
mini játszótér is meg fog újulni 
a tavasz folyamán, valamint a 
kondiparkba is vásároltunk új 
eszközt. 

Elmondhatom, hogy három 
év sikeres gazdálkodásának kö-
szönhetően a Kassa utca vége 
110 m hosszan aszfaltot kapott. 
Az óvoda előtti szakaszon is si-
került kisebb javítást végeznünk 
és a parkoló is kavicsozva lett. 

Az orvosi rendelő udvarába 
vásároltunk mobilgarázst, me-
lyet eszközök tárolásra fogunk 
használni. A rendelő előtt egy 
térkövezett parkolót szeretnénk 
kialakítani. 

Jövő évben is minden pályá-
zati lehetőséget meg fogunk ra-
gadni, ami a község fejlődését 
szolgálja. Többen mondták már, 
hogy miért nem pályázunk nap-
elemre. A pályázat feltétele az 
energetikai besorolás, a felmé-
rést elvégeztettük. Sajnos olyan 
rossz besorolást kaptunk, hogy 
pályázni csak az épület felújítása 
után lehet. 

Oktatás – Kultúra 
Az idei évben megnyitotta 

kapuit a bölcsőde. A mini böl-
csődénk hét főnek tud helyet 
biztosítani. Az intézmény meg-
nyitásával két egerági személy-
nek tudtunk munkalehetőséget 
biztosítani. A gyermeklétszám 
alapján elmondható, hogy ta-
vasszal már várólista lesz. 

Az intézményben vezetővál-
tás történt Dr. Horváthné Hosszú 
Beatrix megbízott óvodavezető 
helyére Gradwohl Jánosné Ibo-
lya került. Szeptember óta vezeti 
az intézményt, én azt látom, 
hogy határozott személyiség, 
sok-sok tervvel. Jelenleg 48 kis-
gyerek jár az óvodába. Az óvo-
dai nyílászárók cseréjét tervez-
zük pályázati támogatással. 

Az önkormányzat anyagi tá-
mogatást nyújtott a Berze Nagy 
János Művészeti Iskola nevelői-
nek, akik az iskola diákjait ok-
tatják és műsoraikkal emelik 
rendezvényeink színvonalát. 

A Híd Kárpátaljáért kezdemé-
nyezést is támogatta az önkor-
mányzat tartós élelmiszerekkel. 
Több település közösen ado-
mányozott összesen egy kamion 

mennyiségű tartósélelmiszert. 
Az egyesületeknek is szeret-

ném megköszönni a munkájukat, 
amivel segítették működésünket. 
Sokat pályáztak, évszakonként 
díszítik községünket, rendezvé-
nyeink szervezésében, lebonyo-
lításában aktívan részt vesznek. 
A jövőben is számítunk rájuk és 
természetesen az önkormányzat 
is támogatja őket. 

Az idei évben is több rendez-
vény volt a községben. Felso-
rolva említeném őket, nőnapi 
bál, nyuszi túra, majális, Szent-
egyházi kórus fellépése, falunap, 
szüreti felvonulás, egyesületek 
napja, idősek napja, tökfaragó 
kézműves foglalkozás. Ami még 
lesz: adventi kézműves foglal-
kozás, „karácsony várás” Ezt 
december 23-án a traktoros fel-
vonulás zárja. 

Elmondhatom, hogy jó szom-
szédi viszonyt alakítottunk ki a 
környező településekkel, azt gon-
dolom ez fontos szempont kell, 
hogy legyen. Ugyanezt mondha-
tom el az egyházzal kapcsolatos 
viszonyunkról is. Az óvodát és az 
iskolát sem szeretném kihagyni a 
felsorolásból, a felkészítő taná-
roknak, nevelőknek is jár az elis-
merés. Nagyon jó dolog látni ren-
dezvényeinken a boldogságtól 
sugárzó gyermek arcokat. 

A lakosságot többféleképp is 
igyekszünk tájékoztatni, újság, 
szórólapok, plakát, facebook, 
honlap. 

Elmondhatom, hogy Egerág 
keresett és élhető település lett, 
a testület igyekszik ezért min-
dent elkövetni a jövőben is. 

Zárásként mindenkinek sze-
retném megköszönni azt a mun-
kát, amivel támogatta az önkor-
mányzatot. 

Rácz János – polgármester
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Egerágon újabb fiatal tehet-
ségre lehetünk büszkék.  

Zavada Vidor kétszeres ma-
gyar bajnok quad sportban. 

2013-ban született és 2,5 éves 
korában kapta meg az első quad-
ját. Több versenyjárművet  el-
használt már, jelenlegi, 175 cm3-
es, automata quadját édesapja 
építette neki, kifejezetten az ő 
adottságaira szabva. 

Hat éves korában kezdett ver-
senyezni példaképe – a szintén 
egerági – quad magyar bajnok, 
Ocskó Barnabás nyomdokain. 

Az azóta eltelt 3 évben folya-
matosan rajthoz állt, mind az 
amatőr, mind az országos baj-
noki versenyeken. 

2021-ben, 3 ver-
senyzési stílusban 
(short track, co-
untry quad, quad 
track) is a legered-
ményesebb magyar 
versenyző lett gye-
rek kategóriában. 

2022-ben, 9 éve-
sen magyar bajnoki 
címet ért el gyerek 
kategóriában, két 
quados versenystí-
lusban, egy további versenystí-
lusban pedig a legeredménye-
sebb magyar versenyzői címet 
kapta meg. 

Az idei versenyek statiszti-
kája: 12 helyszínen, 32 futamon 

állt rajthoz, ebből 28 esetben 
rajt-cél győzelmet aratott és 4 al-
kalommal lett második helyezett. 

Gratulálunk Zavada Vidor-
nak, és további sikereket kívá-
nunk! Erdősi Éva

Fiatal tehetség

Egyesületünkkel, tevéke-
nyen részt vettünk minden 
Egerág településen tartott ren-
dezvényen (majális, gyerek-
nap, falunap) Ezeken túl volt 
még Balatonszárszón hatnapos, 
illetve a plébánián ötnapos tá-
borunk is. 

„Együtt énekelni jó” címet 
kapta a közös családi délután, 
ahol az éneklés és a népmese 
mellett, közösen kürtőskalácsot 
sütöttünk a résztvevőkkel.  

Az önkormányzattal kar-
öltve, egyesületek napi rendez-
vényt szerveztünk a művelődési 
házban, ahol megköszöntük az 
önkéntesek és más civilek se-
gítségét, akik segítettek a ren-
dezvények lebonyolításában. 

A TÖKéletes délutánunkon a 
Művelődési Házban, teltházas 
programot tartottunk. Öröm volt 

látni mennyien eljöttek tököt fa-
ragni. A kicsiknek diavetítővel 
mesét olvastunk a színpadon, il-
letve jótékonysági kürtőskalács 
vásárt is tartottunk. A befolyt 
összegből, a településen élő rá-
szorulóknak fogunk karácsonyi 
csomagot készíteni. A kürtöska-
lács adománygyűjtő akcióból 
befolyt összeg minden esetben 
jó célt szolgál. Szeretnénk a ké-
sőbbiekben is többször az ado-
mánygyűjtésnek ezt a módját 
választani. A kürtőskalácsos 
csapataink is kezdenek összeáll -
ni, folyamatosan gyakoro lunk, 
hogy egyre jobb minősé gű, és 
finomabb kalácsok készüljenek 
az adományozóknak. 

Az Adventi készülődésen 
szebbnél szebb koszorúk és 
asztaldíszek készültek. Hatal-
mas köszönet a PTE Szociális 

Munkás hallgatóinak, akik 13 
fővel segítettek a rendezvé-
nyen, és sok szép játékkal lep-
ték meg a gyerekeket. 

Idén is meghirdetjük a kará-
csonyi ajándékgyűjtő akciót. A 
hagyományokhoz híven most 
is az iskolában várjuk a csoma-
gokat. A csomagokkal kapcso-
latban kérdés esetén keressetek 
bátran a 30/827 3406 számon. 

Továbbra is a közösség épí-
tése/erősítése, a nehezebb hely-
zetben élők segítése, az önkor-
mányzattal illetve a helyi 
intézményekkel, egyesületek-
kel való együttműködés a cé-
lunk. Igyekszünk minél többet 
pályázni, hogy megalapozzuk a 
jövőt. Nagyon sok ötletünk van 
még, amit szeretnénk a jövőben 
megvalósítani. 

Kovácsné Wellisch Emese

Tegyünk Együtt Jót Egyesület (TEJ) hírei
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Az Egerági Táltos Csikó Ó vo -
da és Mini Bölcsőde második fé-
lévét is igyekeztek az óvodapeda-
gógusok sok programmal és 
tartalommal kitölteni, annak elle-
nére, hogy személyi állomány te-
kintetében volt hiány a tanévben. 
Nagyon sok program volt a má-

sodik félév során, volt farsang, 
amikor is a gyermekek jelmezbe 
öltözve, jó hangulatban egy 
vidám napot töltöttek el. Tanév 
végén pedig mindkét csoportban 
volt anyák napi megemlékezés, 
évzáró ünnepély, melyen a szülők 
megtekinthették mit is tanultak a 

tanév során gyermekeik. A tanév 
végén 11 gyermek ballagott el, 
akik most ősszel itt az egerági is-
kolában kezdték meg tanulmá-
nyaikat. Köszönet illeti a szü lői 
munkaközösséget, mert munká-
jukkal egész tanév során támogat-
ták az óvodát (farsangkor sütemé-
nyek, ugrálóvár beszerzése) és az 
óvoda dekorálásában is aktívan 
részt vállaltak.  

2022 februárjában az óvoda 
bővítményeként megnyitotta ka-
puit a Mini Bölcsőde is, ahol 7 
kisgyermeket tudnak fogadni. A 
Mini Bölcsődében egy kisgyer-
meknevelő-gondozónő és egy 
bölcsődei dajka várta az érkező 
gyermekeket. 

Elmondhatjuk, hogy az eltelt 
időszak igen tartalmas és progra-
mokban gazdag volt. 

Gradvohl Jánosné

Óvodai beszámoló a 2021–2022-es tanévről

Gradvohl Jánosné vagyok és 
2022. szeptember 1-jétől az 
Egerági Táltos Csikó Óvoda ve-
zetője. 36 éve vagyok óvodape-
dagógus, és ebből 15 évet óvo-
davezetőként dolgoztam. Két 
gyermekem van, egy fiú és egy 
leány, akik már kirepültek az ott-
honi fészekből. Jelenleg Pécsen 
lakom a férjemmel, de hamaro-
san Egerágra költözünk, mivel 
sikerült egy házat vásárolnunk.  

Az óvodapedagóguspályán el-
töltött időszak alatt nagyon sok 
szakmai továbbképzést, továbbá 
szakvizsgát tettem le azért, hogy 
fejlődjek, és tudásomat gazda-
gítva, és felhasználva hasznosít-
sam azt az óvodai mindennapok 

során. Az Egerági Táltos Csikó 
Óvoda és Mini Bölcsőde vezeté-
sével egy új kihívás elé nézek, 
de határozott elképzelésem van 
az óvoda jövőjét illetően, úgy 
szakmailag, mint egyéb terüle-
ten. Terveim között szerepel  
megszerezni a „Zöldóvoda” és 
a „Boldog Óvoda” címeket. 
Ezek a környezeti kultúrára -, és 
a fenn tart ha tó ságra nevelés elvei 
alapján folyó nevelőmunkát, a 
környezet- és egészségtudatos-
ságra nevelés elveit, területeit 
foglalja magában. Mindezt a 
helyi természeti értékek védel-
mének kihangsúlyozásával. 

Tervem továbbá az óvoda 
udvar korszerűsítése, továbbá az 

óvoda épületében egy fejlesztő 
szoba kialakítása. 

Célom, hogy a hozzánk járó 
gyermekek, gyermekkoruk ezen 
állomását úgy éljék meg, hogy 
mindig szívesen örömmel emlé-
kezzenek majd vissza ránk, to-
vábbá, hogy úgy menjenek el 
tőlünk az óvodából, hogy meg-
felelően felkészítve, szakmai tu-
dásunk legjavát kapva indulja-
nak neki az iskolának. 

Gradvohl Jánosné

Új inézményvezető az óvodában
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2022. szeptember elsején a 
szokásos rendben kezdődött 
meg a tanév az egerági isko-
lában. 12 fős első osztállyal és 
több új tanulóval indult meg az 
élet. Az 5. osztályosokat kifes-
tett, szép új terem várta, a bal-
lagó 8. osztály ajándékaként lett 
felújítva a tanterem. A föld-
szintre költöztetett könyvtár jól 
bevált. Sok kisgyerek nagy ér-
deklődéssel látogatja napközben  
az apró gyermekkönyvtárat.  

Nyugállományba vonult Bá-
nyainé Jurás Gyöngyi tanárnő, 
sok éves munkáját ezúton is kö-
szönjük! Helyét Varga Mária 
Sarolta tanárnő vette át. Sipos 
Csilla néni nyugdíjazása (szin-
tén köszönet!) miatt új tanerő ér-
kezett iskolánkba: Arató Tünde, 
aki szintén nyugdíjas, de újult 
lendülettel állt munkába. Idén a 

néptáncot Maurer Patrik tanítja, 
hisz Ritecz Réka néninek kisfia 
született. Az angol oktatást idén 
Gellér Soma végzi. 

Iskolánk aktívan vesz részt a 
falu életében a szüreti felvonulá-
son, az idősek napján, a forrada-
lom és szabadságharc évforduló-
ján is szerepeltek tanulóink. 

A nehézségek ellenére fejlő-
dünk, és kisebb javításokat, fes-
tési munkálatokat is el tudtunk 
végezni, illetve a testnevelés 
órákhoz eszközöket tudtunk be-
szerezni. 

A Szülői Munkaközösség fel-
festette a pályavonalakat, de a 
gyerekek is ecsetet ragadtak. 
Együtt csinosítottuk az iskolát, a 
tanösvényt, a kiskertet. Nemré-
giben elnyertük az Örökös Öko-
iskola címet, Két pályázaton is 
nyert a kiskert projektünk: esz-

közöket, komposztálót kaptunk, 
illetve megkaptuk a Magyar-
ország legszebb kiskertje elis-
merő oklevelet is. 

Sok segítséget kapunk az ön-
kormányzattól, a Faluszépítő E -
gyesülettől és a Tegyünk Együtt 
Jót Egyesülettől (állatsimogató, 
tökfaragás stb.). A környező te-
lepülések önkormányzatai is  
igyekeznek segíteni munkánkat. 

Idén a fűtési költségek csök-
kentése céljából nem tartottunk 
őszi szünetet, a téli szünet sok kal 
hosszabb lesz, és a tanév is hosz-
szabbodik egy nappal. 

Petik Róbert

Iskolai hírek
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A Süth Károlyné ve-
zetése alatti egyesület a 
2022-es évben is igen 
szép sikereket ért el. 
Aktívan részt vett/vesz 
a település tisztán tartá-
sában, a köztereinek vi-
rágosításában, az ünne-
pekhez és évsza kok hoz 
alkalmazkodó dekorálá-

sában. Az e gye sület továbbiakban is szívesen vár 
minden egerági lakost, aki szívesen részt vesz a te-
vékenységekben. Köszönjük azoknak, akik az adó-
juk 1%-ának befizetésével támogatták a tevékeny-
ségünket, és a továbbiakban is örömmel fogadjuk 
a felajánlásokat a 18329584-1-02 adószámra. A 
2021-es évi adó 1%-ából 229.000 forintnyi összeg 
folyt be. 

A díszítések készítése és kihelyezése minden 
esetben az önkormányzat és a Faluszépítő Egye-
sület összefogásával valósult meg. Ezúton is na-
gyon köszönjük a segítőknek azt a sok szabadidőt, 

amit rááldoztak, hogy mindenkinek örömöt szerez-
zenek. Külön köszönet jár ifj. Wichmann József 
kozármislenyi gazdának, aki az őszi díszek kis 
szalmabáláit biztosította, valamint idősebb Kontár 
Kornél egerági gazdának, aki ugyanerre a célra 
egy nagy bálát ajánlott fel. Papp Edit

Faluszépítő Egyesület – 2022

A 2022-es évben több, mint 400 db virágot 
vásároltunk és ültettünk el a faluban, ez közel 
70.000 forintba került. Kistóth Évi több száz 
bársonyvirág palántát gon dozott, hogy szeb -
bé tegye Egerágot.  

Május hónapban a TeSzedd programra re-
gisztrálva az egyesület szemétszedést szerve-
zett a településen. Az egyesületi tagok az isko-
lásokkal és az önkéntes segítőkkel összefogva 
17 zsák szemetet gyűjtöttek össze. 

A Művelődési Házban megrendezett gye -
reknapot é lel mi szer alapanyag vá sár  lásával 
támogattuk, 5.100 forint értékben. 

50.000 forint pénz összeggel és természet-
ben is támogattuk a helyi Arany János Általá-
nos Iskolát. 

Az új játszótérre az Egyesület 546.600 forint 
értékben vásárolt játékokat.  

Közel 50.000 forint került fel használásra, 
hogy a karácsonyi, húsvéti és őszi dekoráció 
megvalósulhasson.  

A falu lakóit az idei karácsonyi díszítés kap-
csán egy gyönyörű, új Betlehemmel lepjük 
meg, mely karácsony előtt két héttel kerül 
majd felállításra. A Betlehem megvásárlásával 
és a kihelyezésével kapcsolatos költségek 
140.000 forintot tesznek ki. 
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Idén októberben, hagyomá-
nyos módon, megünnepeltük a 
településen lakó nyugdíjasain-
kat. Nagyon nehéz ennek az al-
kalomnak megfelelő elnevezést 
adni úgy, hogy ne legyen bántó, 
hanem csak a tiszteletünket, és a 
megbecsülésünket érezzék a 
meghívott vendégeink. 

Nagy örömünkre, nagyon so -
kan eljöttek. Meghívást kaptak 
olyan volt egerágiak is, akik 
nem rég költöztek el a település-
ről. Arra gondoltunk, mekkora 
öröm lesz nekik egy kicsit visz-
szatérni. Az itt maradtak is szíve-

sen látják őket, hallanak felőlük.  
Az óvodásaink és iskolásaink 

műsorral kedveskedtek, az ön-
kormányzat konyhája finom va-
csorával szolgált, Andok Tibi, és 
Német Pisti pedig megtáncoltatta 

a mulatni vágyókat. Köszönjük a 
felkészítő pedagógusok munká-
ját, a konyha dolgozóinak a va-
csorát és a felszolgálást, a zené-
szeknek pedig a jó hangulatot. 

Ráczné Nyul Tünde

Idősek napja

A Pécsi Törvényszék amatőr 
kórusa több, mint 10 évvel ez-
előtt alakult, melynek tagjait ki-
zárólag a Pécsi Törvényszék il-
letékességi területén dolgozó 
bírák és igazságügyi alkalmazot-
tak, valamint a Pécsi Ítélőtábla 
munkavállalói alkotják. 

A bírósági dolgozókból álló 
kórusban, melynek tagjai folya-
matosan változnak, jelenleg is 
több korosztály képviselteti ma -
gát, akiket a magas szintű hivatali 
munkavégzésen túlmenően a 
közös éneklés öröme, az igényes 
munka, a csapatszellem és a jó 
hangulat jellemez. Az elmúlt egy 
évtized során a lehetőségeinkhez 
mérten viszonylag széles, sok-
színű repertoárt igyekeztünk ki-
alakítani, melyben egyházi és vi-
lági kórusművek, spirituálék, 
népdalfeldolgozások, könnyűze-
nei átiratok találhatók.  

Az igazságszolgáltatás terüle-
tén dolgozók számára különösen 

fontos a kulturális életben való 
aktív részvétel. A kórus rendsze-
res fellépője volt a Budapest 
Kör nyéki Törvényszék és a Kú -
ria közös szervezésében életre 
hívott Adventi koncert és jóté-
konysági aukciónak, valamint a 
bíróságon megrendezésre kerülő 
Karácsonyi ünnepségnek is.  

Az alakulat 2017. decemberé-
ben egyesületi formára váltott, 
innentől kezdve VOX IUSTIS 
Egyesület elnevezéssel műkö-
dik, az egyesület vezetője dr. 

Horváth Attila elnök, székhelye 
Egerágon található. 

Az Egerági Adventi Ünnep-
ségre hat ismert karácsonyi több -
szólamú zeneművel készültünk, 
melyek hozzájárulhatnak az ün-
nepekre való, lélekben történő 
felkészüléshez is. (A koncertről 
bővebben a közelgő események 
cikkben olvashatnak) 

A zeneművekhez kellemes 
szórakozást és kikapcsolódást 
kívánunk! 

dr. Horváth Attila – elnök

VOX IUSTIS (Igazság hangja)

Ünnepi műsor: 
MYKOLA LEONTOVICH: Karácsonyi harangok  

(fordította: Kertész Eszter) 
FARKAS FERENC: Áldott éj  

CHARLES WESLEY – W. H. CUMMINGS: Hark! The Herald Angels Sing 
(fordította: Balatoni Sándor) 

ISAAC WATTS – LOWELL MASON: Joy to the World 
F. GRUBER: Csendes éj 

TÁRKÁNYI–ZSASSKOVSZKY: Dicsőség 
Vezényel: dr. Horváth Attila
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A 2022-es évben először, de 
terveink szerint nem utoljára az 
önkormányzat és a Faluszépítő 
Egyesület összefogásával április 
16-án megrendezésre került a 
„Nyuszi túra”. A szeles tavaszi 
napon a faluban élő gyerekek a 

Művelődési Háznál találkoztak, 
majd onnan sétáltak Dulánszky 
Jenő vezetésével, végig a Kassa 
utcán, onnan a közön fel az 
Ipolyság utca végére, aztán a föl-
des úton átbaktatva tartottak a 
Keleti Parkba. 

A nyuszi megelőzte a kis lur-
kókat, és finom csoki tojásokat, 
édességeket rejtett el számukra, 
amit a gyerkőcök nagy izgalom-
mal keresgéltek. Kicsik és na-
gyobbak is találtak finom falato-
kat a bokrok alatt és a fűben, 
amit kis kosaraikba gyűjthettek. 

A jókedvet fokozta, hogy nyu-
szis énekeket dalolhattak, amiért 
külön csoki járt, illetve minden 
gyermek kapott még egy labdát 
is. Egy igazi, Béla nevű tapsifü-
les pedig jól viselte a kis kezek 
tapogatását, simogatását. A visz-
szajelzések alapján a túra nagyon 
tetszett a gyerekeknek, így 2023-
ban is megszervezésre kerül. 

Papp Edit

A majális volt az idei év első 
nagyobb rendezvénye. Program-
ban sem volt hiány aznap.  

A rendezvény kora délután 
májusfa állítással kezdődött, az 
egerági fiatal fiúk és lányok köz-
reműködésével. A nap folyamán 
egymást követték a különböző 
versenyek és foglalkozások. 

A megnyitót követően rögtön 
elkezdődött a pörkölt főző ver-
seny. A versenyen részt vevők 
maguk hozták az eszközöket, és 
a pörköltnek valót, az önkor-
mányzat a tűzifát biztosította. 
Nagyon finom ételek készültek. 
A zsűri kiértékelése után, a nap 
végi eredményhirdetésen vehet-
ték át a nyertesek a díjakat. 

A kispályás labdarúgó mér-
kőzés egész délután tartott. Az 
egerági fiatalok, egerági öregfiúk, 
a kisherendi, szőkédi és szemelyi 
csapat mérkőzött meg egymás-
sal. A mérkőzéseket végül az 
Egerági Öregfiúk csapata nyerte. 

A gyerekek sem maradtak 
programok nélkül: ügyességi já-
tékok, sor-, és fánk evő verseny 
várta a kisebbeket, nagyobbakat 
egyaránt. A nap folyamán a Te-
gyünk Együtt Jót Egyesület min-
denféle ügyességi játékokkal, 
tandembiciklikkel várta a gyere-
keket. A Baranya Megyei Sza-
badidősport Szövetség pedig go-
kartokat hozott a rendezvényre, 

valamint az íjászatot is kipróbál-
hatták a gyerekek és a felnőttek 
is. 

A nap fénypontja a flúgos 
futam volt. Kistraktorok, házilag 
megépített gépek versenyén egy 
menyasszony is részt vett, és 
egyedüli női versenyzőként de-
rekasan helyt állt a versenyen. 

Eredményhirdetés előtt, az 
utolsó két versenyszáma a sö-
rivó verseny és a szkander ver-
seny volt. Mindkettő nagy sikert 
aratott. A győztesek oklevelek-
kel, érmekkel, nyereménytár-
gyakkal, és sok-sok élménnyel 
térhettek haza. 

Gergelyné Rizsányi Éva

Majális

Nyuszi túra
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Az elmúlt évek covid korláto-
zásait követően, idén tartottunk  
először gyereknapot május u tol -
só vasárnapján. 

Terveink szerint a plébánia 
ud vara adott volna otthont en -
nek a rendezvénynek, de az idő-
járás közbe szólt, és a kultúr-
házba kellett költöznünk, a 

kint re tervezett programokat 
pedig nem tudtuk megtartani.  

Így is volt kézműves- és sport 
foglalkozás a Tegyünk Együtt 
Jót Egyesület jóvoltából, és oko-
sító fejlesztő programok melyet 
a Csorba Győző könyvtár bizto-
sított számunkra. A nagymamák 
palacsintát sütöttek, amit a gye-

rekek nagy örömmel fogyasztot-
tak el. A gyerekek és az őket ki-
sérő felnőttek is jól érezték ma-
gukat, és jó hangulatban telt az 
esős vasárnap délután.  

Reméljük jövőre nagyobb ren-
dezvénnyel készülhetünk, és ra-
gyogó napsütésben lesz részünk! 

Homokszentgyörgyi Veronika

Gyereknap

2022 szeptemberében ismét 
szüreti felvonulást tartottunk. 

Ebben az évben rengeten je-
lentkeznek a felvonulásra, gye-
rekek, felnőttek egyaránt. Ez 
volt az első olyan év, amikor a 
mi ruháink nem voltak elegek, 
és Szőkéd, Kisherend, illetve 
Bóly segített ki bennünket nép-
viselettel. 

Nagy segítséget kapunk az 
iskolától, egyrészt azzal, hogy 
használhatjuk az iskola néptán-
cos viseleteit, másrészt azzal, 
hogy a ruhák kiosztásában és 
visszaszolgáltatásában is rugal-
masak és segítőkészek voltak a 
dolgozók. Itt köszönném meg 
Horváth né Szigeti Andinak és 
Pappné Liber mann Erzsinek a 
közreműködést.  

A felvonulás napján szépen 
sütött a nap, a gyerekekkel és 
felnőttekkel a Művelődédi ház 
előtt talákoztunk, és indultunk 
végigtáncolni a falut.  

A bíró Árvai Béla, a biróné 
Tamás Blanka volt. A kisbíró 
Dulánszky Áron. A zenét pedig 
a gyönki Tibsa band szolgál-
tatta, immár harmadik éve.  

A verset Papp Editnek kö-
szönjük, aki ismét megnevete-
tett bennünket költeményével.  

Az önkormányzat munkatár-
sai és Kiss Csaba segítettek a 
gyerekek pótkocsis szállításá-
ban, mert a kicsiknek nagyon fá-

rasztó a sok órás vonulás és tánc. 
A falu minden utcájába eljutot-
tunk, és nagy örömet sze reztünk 
ezzel a helyi lakosoknak.  

A felvonulást közös pizza fo-
gyasztása zárta az iskolában. Az 
este bállal folytatódott a Műve-
lődési Házban, ahol ismét a 
gyönkiek szolgáltatták a zenét. 

Homokszentgyörgyi Veronika

Szüreti felvonulás – 2022
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…ismét Egerágon vendégsze-
repelt 

Idén nyáron – nagyon nagy ö -
rö münkre –, ismét vendégünk 
volt a Szentegyházi Gyermekfil-
harmónia zenekar, és kórus. 
Meg lepetésként jött a lehetőség, 
hogy vendégszerepeljenek ná-
lunk. A legutóbbi, 2019-es fel-
lépésük utáni katarzisban, Kun 
Anna Erzsébet megfogalmazott 
egy újabb gyönyörű meghívást a 
kórusnak, amit el is küldtünk. 
Neki köszönhetjük a kapcsolatot, 
hiszen ő Szentegyházáról szár-
mazik. Ennek a levélnek hála, 
hogy ismét eljöttek hozzánk. 

A kapcsolatfelvétel után, sze-
mélyesen is meglátogattuk őket 
Erdélyben, ahol nagyon nagy sze-
retettel fogadtak bennünket. Haáz 
Sándor tanár úr elmesélte nekünk, 
milyen nehézkes összeszedni egy-
egy turnéra a gyerekeket, hiszen 
nagyon megterhelő a hosszú uta-
zás is, és a 10 nap alatt, zsinórban 
megtartott fellépés is. Megkér-

dezte a gyerekeket: „Ki szeretne 
Egerágra menni?”, akkor sorban 
pattantak fel a nagyobb gyerekek, 
akik már voltak Egerágon, hogy 
jönnének a turnéra. Ez egy hatal-
mas visszaigazolása volt a befo-
gadó családjaink vendégszereteté-
nek, amit most is köszönünk. 

Erdélyi látogatásunkkor sike-
rült lefixálnunk az újabb időpon-
tot. Lázas szervezésbe kezdtünk, 
hiszen 142 főt kellett el  szál lá sol -
nunk Egerágon. Szinte pillanatok 
alatt sikerült családoknál elhe-
lyezni a vendégeinket. Sok gyer-
kőc ismét ott szeretett volna a -
ludni, ahol 2019-ben vendégül 
látták. Igyekeztünk úgy elhelyez -
ni őket, hogy egykorú gyerekek 
legyenek abban a családban, ahol 
befogadták őket, hiszen az a jó, ha 
barátságok köttetnek. Ezeknek a 
turnéknak az is a célja, hogy hidak 
épüljenek az anyaország, és a kül-
honban élő magyarság között.  

Eljött a nagy nap, és alig vár-
tuk, hogy újra begördüljenek a 

három hatalmas busszal. Nagy 
öleléssel vártuk a kedves isme-
rősöket. 

Estefelé, a templom előtti kon-
certen, többszáz néző várta a fel-
lépésüket. Nem csak Egerágról, 
hanem nagyon sokfelől érkeztek 
a Fili koncertjére. Több promi-
nens vendégünk is volt. Megtisz-
telt bennünket Dr. Hoppál Péter 
kultúráért felelős államtitkár úr, 
Pazaurek Piros tiszteletbeli fő-
konzul Floridából, dr. Betlehem 
József rektor-helyettes a Pécsi 
Tudományegyetemről, és szá-
mos település polgármestere is. 

A nagysikerű szereplésük u tán, 
az erdélyi gyerekeket és felnőtte-
ket vendégül láttuk a Művelődési 
házban. A koncertre ér kezett né-
zőket frissítő limonádéval kínál-
tuk. Este a mi fiataljaink örömére 
nagy találkozás vette kezdetét a 
régi is merősökkel, amely éjsza-
kába nyúló hatalmas nótázással 
zárult. Mivel ez volt az utolsó fel-
lépésük a koncert körútjukon, 

A Szentegyházi Gyermekfilharmónia
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Haáz Sándor tanár úr engedé-
keny volt a fiataljaival a lefekvés 
időpontját illetően. 

Azt gondolom, az a nyári este 
sokunkba beleégett, maradandó 
emlék lesz nekik is, és nekünk 
is amíg élünk. Másnap sírós bú-
csút vettünk. A Művelődési 
Házban összegyűlve, énekelve 

köszönték meg a vendéglátást. 
Körbe nézve a teremben, min-
denkinek könnyes volt a szeme. 
Visszagondolva, talán ezekért a 
pillanatokért érdemes élni, és 
dolgozni. 

Ami nem maradhat említés 
nélkül, az az összefogás, ame-
lyet Egerág ismét megmutatott. 

A befogadó családok vendég-
szeretete, az asszonyok sütemé-
nyei, az egyesületek segítsége, 
és a többi jószándékú ember 
munkájáért köszönet, mindenki-
nek, aki segített, és egyenként 
odaálltak emellé a jó ügy mellé. 
Hála Istennek sokan vannak!!! 

Ráczné Nyul Tünde

Egerágon a nemzeti ünnepek 
megtartása nagyon fontos. A jú-
nius 6-án tartandó Trianoni meg-
emlékezésünket a központ park-
ban elhelyezett emlékműnél 
tartottuk, koszorúzással, gyer-
tyagyújtással egybekötve.  

Augusztus huszadikán, állam-
alapításunk ünnepén kisebb ösz-
szejövetelt tartottunk a templom 
előtt. Dr. Cziglányi Zsolt plébá-
nos úr ünnepi beszédet mondott, 
és megáldotta a kenyeret, ami-
ből minden jelenlévő ehetett.  

Külön köszönet Turányiné 
Kolbach Tündének, aki idén is 
megsütötte a kenyeret. Ezt köve-
tően közösen elfogyasztottuk a 
sok finom, édes és sós süte-
ményt, amit a résztvevők hoz-
tak. Az italokat az önkormány-

zat biztosította. A családias han-
gulatú, beszélgetős este sötéte-
désig tartott.  

A következő, ünnepséggel 
egybekötött megemlékezésün-
kön az 1956-os forradalom és 
szabadságharc 66. évfordulóját 
ünnepeltük. Az egerági Arany 
János Általános Iskola nyolca-

dik osztályos diákjai nagyon lát-
ványos, és színvonalas műsorral 
készültek erre az alkalomra. A 
műsor a művelődési házban lett 
megtartva október 21-én, péntek 
este. Ezúton is szeretnénk meg-
köszönni a gyerekeknek, és fel-
készítő tanáraiknak munkáját. 

Gergelyné Rizsányi Éva

Nemzeti ünnepek
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Idén július másodikára, Sar-
lós Boldogasszony ünnepére 
esett a falunap. Ez településünk 
búcsúnapja, ami annak állít em-
léket, amikor Mária megláto-
gatja idős rokonát, Erzsébetet. 
Ennek kapcsán idén a falunapi 
programba délutáni szentmise is 
be volt iktatva. 

A falunap a megszokott rend-
ben zajlott, a már bejáratódott, 
és népszerű gyermekprogramo-
kon kívül, fellépő vendégekkel 
és finom ételekkel vártuk az ese-
ményre ellátogatókat. 

A színpadon elsőként, a gyer-
mekek kedvence, Molnár Orsi 
lépett fel, interaktív műsorával. 
Szokás szerint a gyerekek közé 
vegyülve hívta táncra és énekre 
a gyerekeket és a vállalkozó 
kedvű szülőket. Orsit a Baranyai 
Western Egyesület tánca kö-
vette. A vidám, Country stílusú, 
fülbemászó dallamokra láthat-

tunk koreográfiákat, gyermek és 
felnőtt táncosok előadásában. 
Ezt a produkciót a Pécsi Ebta-
noda kutyásbemutatója követte. 

A rendkívül okos, betanított e -
bek nagy sikert arattak a gyere-
kek körében. A szokásos cuko-
rágyú sem maradhatott el, több 
körben is fellövésre került az 
édesség, amit a gyerekek boldo-
gan gyűjtöttek össze.  

Természetesen a jó ételek sem 
hiányozhattak a falunapról. Nap-
közben hot-dog és lángos ké-
szült, a vacsora sült kolbász volt. 
A vacsora után Varga Feri, és Ba -
lássy Betti duó lépett fel. Ők vol-
tak az este fénypontjai. Népszerű 
dalaikkal, jó hangulatot varázsol-
tak a színpadra. A produkció vé -
gén tapsban sem volt hiány.  

Este 20 órától a Kovács Trió 
zenélt, és egy igen jó hangulatú 
utcabálon rophattuk éjjel 2-ig. 

Közben, a sötétség beálltával 
látványos vízijáték és lángshow 

gazdagította a programot. A ren-
dezvényre sokan eljöttek Egerág-
ról, és a környező településekről 
egyaránt. Összességében idén is 
egy nagyon jól sikerült falunapot 
tudhatunk magunkénak. 

Gergelyné Rizsányi Éva

Falunap – 2022
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December 17. 
szombat 

Karácsonyi hangolódás 
Szeretettel meghívjuk az ege-

rági lakosokat 2022. december 
17-én 18 órakor a Vox Justice jo-
gászkórus Karácsonyi koncert-
jére, melynek helyszíne, Egerág 
templom előtti tér. A kórus ve-
zetője Dr. Horváth Attila. A ren-
dezvényen jótékonysági kürtős-
kalács vásárt tart a Tegyünk 
Együtt Jót Egyesület. Mindenkit 
várunk egy kis karácsonyi han-
golódásra, forró teával, forralt 
borral és kürtőskaláccsal. 

Ráczné Nyúl Tünde 

December 23. péntek 
Immáron már hagyomány-

ként, har madik alkalommal, de-

cember 23-án szeretnénk ismét 
fényt vinni az éjszakába. Duda-
szóval, motorzúgással kopogta-
tunk idén is a porták udvarába. 

A traktoros karácsonyi fény-
felvolnulás 16 órakor veszi kez-
detét, melynek az útvonala a kö-
vetkezőképpen alakul: Honvéd 
utca – Fenyves köz – Jókai utca, 
Petőfi utca – Fenyves köz – Po-
zsony utca – Szabadság tér és 
végül a templom előtti tér. 

Traktorosaink és családjaik 
idén is sok-sok színes fénnyel, 
ötlettel és meglepetéssel készül-
nek már az eseményre!  

Az önkormányzat dolgozói, 
valamint önkéntes segítők egy 
kis vendéglátással, hangulatos 
zenékkel várják az érdeklődőket 
a tavalyi évhez hasonlóan, a 

templom előtti téren. Kérünk 
mindenkit, hogy a felvonulás 
ideje alatt a gépek közelében fo-
kozott óvatosággal közlekedje-
nek, illetve kísérjék a menetet! 

Az utolsó megállóként a 
Templom téren fogunk lepar-
kolni, ahol meg lehet tekinteni a 
világító csodákat és készíteni a 
szebbnél szebb fényképeket.  

Jó Szórakozást Kívánunk 
Mindenkinek!  

Kontár-Kovács Réka

Közelgő események

Az U19-es csapatunk az eddig lejátszott 6 őszi 
bajnoki forduló után veretlenül vezeti a „Megye 
II. A” csoportját 6 győzelemmel, 18 ponttal, 21–6-
os gólaránnyal. A csapat kerete sajnos nagyon 
szűk, 1–2 csere játékosunk van. Várjuk a focizni 
szerető 13 és 18 év közötti fiatalokat! 

Felnőtt csapatunk a Megye III. Czibulka cso -
portjában szerepel. A bajnokság eddig lejátszott 
mérkőzései során 6 győzelem, 1 döntetlen és 2 ve-
reség a mérlegünk. A harmadik helyen állunk, im-
ponáló 38–9-es gólaránnyal. 

Az utánpótlás korú játékosok beépítése folya-
matos, nagyon hasznosan segítik a csapat jó sze-
replését. A fiatalok, név szerint Hegedüs Adrián, 
Hajdu Bence, Horváth Dávid, Karacs Arnold, 
Árvai Zsolt remek közösségből érkeztek egy ösz-
szetartó felnőtt csapathoz. A sérülések miatt óriási 
szükség van a szereplésükre. Köszönjük, hogy 
szabadidejüket, szombat és vasárnapjukat fel-
áldozzák az Egerág SE kitűnő szerepléséért, büsz-
kék vagyunk Rájuk! 

Molnár János

Egerági Sportegyesület – Hajrá Egerág!
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Jegyzőség (72) 800-289 
Jegyző: DR. HALMOS BARBARA 
Hétfő: 8.00–16.00 
Kedd: 9.00–12.00 
Szerda: 8.00–16.00 
Csütörtök: 8.00–12.00 

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 
Csütörtök:     13.00–16.00  Egerág 
Péntek:            9.00–12.00  Egerág 

Védőnői Tanácsadás 
SZTERGÁR TÍMEA (70) 386-9957 
Szerda: 8.00–12.00 

Katolikus templom 
Telefon: (30) 465-6183 
Plébános: DR. CZIGLÁNYI ZSOLT 
Sekrestyés: SOÓSNÉ GÁL ETELKA 
Szentmise: Vasárnap, 10.30 

COOP ABC  
Telefon: (72) 376-200 
Hétfő: 6.00–13.30 
Kedd–Péntek: 6.00–16.00 
Szombat: 6.00–11.30 

Pici Bolt Szabadság tér 13. 
Telefon: (30) 957-3536 
Hétfő–Péntek: 5:30–10:00 

15:00–18:00 
Szombat: 7:00–10:00 

15:00–18:00 
Vasárnap: 7:00–10:00 
Ünnepnapokon: 7:00–10:00 

Friss pékáru MINDEN NAP!!! 

Posta 
Telefon: (72) 376-811 
Hétfő–Péntek: 8.30–15.30 
Ebédszünet: 12.00–12.30 
pénzforgalom/befizetés, 
csekkfeladás 15.00-ig 

Zöldségbolt (30) 903-6353 
Hétfő: ZÁRVA 
Kedd: 7:30–13:30 
Szerda: 7:30–13:30 
Csütörtök: 7:30–13:30 
Péntek: 7:30–13:30 
Szombat: 7:00–11:00 

Nemzeti Dohánybolt 
NEMES CSABA  
Hétfő–Péntek: 6.00–10.00 

15.00–19.00 
Szo–V: 7.00–11.00 

PB gázcsere telep Ipolyság u. 36. 
KATONA GÁBOR  

Fodrászat Szabadség tér 18. 
SCHAUB GÁBORNÉ ILIKE 
Telefon: (30) 360-3530 
Sze–Cs–P– Szo: 8.00–12.00 

Fodrászat Pozsony u.4. 
LÁZÁR JÓZSEFNÉ ERIKA 
Telefon: (30) 247-4679 
Előre egyeztetve:
kedd, csütörtök, szombati napokon. 

Presszó Ipolyság utca 2. 
Hétfő: ZÁRVA 
Kedd–Csütörtök: 14:00–22:00 
Péntek: 14:00–24:00 
Szombat: 7:00–24:00 
Vasárnap 7:00–22:00 

DM Kertészet 
DLUSZTUS MIKLÓS 
Telefon: (20) 922-2210 

(30) 927-3607 

Festés, mázolás, 
tapétázás, hőszigetelés 
SCHEFFER IMRE (20) 437-6785 

Szikvíz és 19 literes 
ballonos víz töltő  
NAGY GÁBOR (30) 435-9564

Villanyszerelés 

HEGEDŰS ZOLTÁN (20) 918-9698 

Víz- Gáz- Fűtés szerelés 
KÁLFERGÉP 2011 KFT. 

KÁLMÁN FERENC (30) 237-0789 

Zászló Bt. 

Számítógép, periféria, szoftver kis- 
és nagykereskedelme. Elektronikus- 
és híradás-technikai berendezések, 
alkat részeinek nagy ke res ke del me. 
Tele kom munikációs termékek kis ke -
res ke delme 
7763 Egerág, Petőfi Sándor u. 27. 

Telefon: (30) 500-1755 

e-mail: zaszlo.bt@gmail.com 

Pyro-Fókusz Kft. Ipari park 5. 

ERDŐSI ÉVA 

Telefon: (20) 450-2674 

(20) 926-1483 

e-mail: pyrofokusz@t-online.hu,  

weboldal: www.pyrofokusz.hu,  

www.quadsuli.hu, 

Tűzijáték kereskedelem és szolgál-

tatás, vízjáték szolgáltatás, quad 

keres ke delem és quadozási 

lehetőség quadpályán, quadok javí-

tása és átalakítása. 

Öko-Styrol Kft. Hőszigetelés 

VÁMOS TAMÁS (20) 485-6234 

Szabó László 

Telefon: (20) 445-9506 

Kiskertek szántása, rotálása kistrak-

torral. Ág aprítása aprító géppel. 

Kiss Csaba Pozsony utca 32. 

Telefon: (30) 403-3573 

Földművelés, földbérlés, 

aratás, szállítás

Közérdekű információk – Szolgáltatások

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

szolgáltatóknak, 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 e-mail címen! Ezt az oldalt őrizzék meg, hogy mindig tudják használni!


