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HÍRMONDÓ
Orvosi rendelő hírei 

2022 elején Dr. Kordély Norbertet, 
településünk háziorvosát, hosszabb 
ideig tartó táppénze alatt, Dr. Varga 
Péter helyettesítette május elsejéig. A 
helyettesítő orvos rendelési idejéről a 
település lakóit értesítettük. Sajnos a fa-
luban működő gyógyszertár januárban 
váratlanul bezárt, de az önkormányzat 
segítséget nyújt azoknak, akik így nem 
tudják gyógyszereiket beszerezni. Ha-
marosan új fiókgyógyszertár fog nyílni 
az előző helyén, ezzel megoldódik majd 
a probléma. 

Bölcsőde nyitás Egerágon 
2021. december 8-án, ünnepélyes 

keretek között átadásra került miniböl-
csődénk. Több éve vártunk már erre az 
intézményre. A meglévő óvodával ösz-
szeépített, hét gyermek befogadására 
alkalmas bölcsőde már üzemel. Re -
 mélhetőleg az intézmény sok-sok évig 
üzemelni fog, így a dolgozó szülők 
egészen kicsi gyermekeik elhelyezését 
is meg tudják oldani.  

Húsbolt 
Sokakat foglalkoztat a kérdés, mi 

lesz településünk húsboltjával, mikor 
nyit ki újra. Sajnos a Szövetkezet által 
üzemeltetett bolt önkormányzati segít-
séggel sem tudott működni. A meg-
oldást az jelentette, hogy az épületet, 
üzemet bérbe adtuk, azzal a feltétellel, 
hogy továbbra is üzemeljen a bolt. A 
bérlő elindította az engedélyeztetési el-
járást, most már csak rajta és a hatósá-
gokon múlik, hogy mikor nyit az üzlet.

Kedves Egerágiak! 
Fogadják szeretettel az egerági Hírmondót, amelyben a 2021-

es évi események összefoglalóját szedtük csokorba. Év elejére 
terveztük a lap megjelenését, de technikai okok miatt csak most 
sikerült kiadni az újságot. 

Sajnos a Korona vírus a tavalyi évünket sem kímélte. Az év 
elejére, tavaszra tervezett programokat nem tudtuk megtartani 
a járványügyi korlátozások miatt. Elmaradt a Húsvéti Nyuszi 
túra, a Majális, és a Gyereknap is. A nehéz kezdet után, nyáron 
(a korlátozások feloldását követően), színvonalas falunapot tud-
tunk rendezni, amelyen szép számmal megjelentek a helyi, és a 
környékbeli lakosok. Ezt követően szerencsére az összes terve-
zett rendezvényünk megtartásra került. Volt szüreti felvonulás, 
színi előadás, idősek napja, tökfaragás, adventi kézműveskedés 
is. A nemzeti ünnepeinket érintő megemlékezéseket is megtar-
tottuk. Az éves programokat a traktoros fényfelvonulás zárta. 

Egerág a nehézségek ellenére is fejlődik, egyik legkiemeltebb 
dolog bölcsődénk megépülése és megnyitása. Az orvosi rendelő 
is felújításra került, új nyílászárók, és új tető került az épületre. 
Iskolánk tornaterme is teljesen megújult. Idén elkezdődött az 
önkormányzat épületének tetőfelújítása is.  

Remélhetőleg az idei év is sok jó dolgot tartogat számunkra. 
Bízunk a fejlődésben, gyarapodásban, és abban, hogy tervezett 
programjaink megvalósulásra kerülnek.
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Kedves Egerágiak! 
Szeretnék pár szóval beszámolni 

az elmúlt év eseményeiről, ame-
lyek településünket érintették, va-
lamint a jövőbeni terveinkről. Akik 
használják a közösségi oldalakat, 
azoknak nem újak ezek a dolgok, 
melyeket leírok, mivel folyamato-
san közöljük a híreket A Mi Falunk 
Egerág oldalon és a település hon-
lapján. Sajnos 2021 is a covid éve 
volt, de szerencsére több közösségi 
rendezvényt is sikerült megtarta-
nunk a helyi civil egyesületek se-
gítségével. 

Pályázatok 
Egerág gazdálkodása stabil és 

kiegyensúlyozott, az intézmények 
működése biztosított, de a napi ki-
adásokon túl a nagyobb beruházá-
sokat csak pályázati forrásokból 
tudjuk finanszírozni, ezzel jelen -
tősen csökkent a mozgásterünk. 
Igyek szünk minden lehetőséget ki-
használni, a 2021-es évben a Ma-
gyar Falu Programban benyúj-
tott öt pályázatunkból háromra 
kaptunk támogatást. Ennek kö-
szönhetően 5,7 M Ft értékben tud-
tunk venni zöldterületi karbantartó 
eszközöket, valamint előre hala-
dott állapotban van a ravatalozó 
építése, és az önkormányzat tető-
szerkezetének a felújítása is zajlik. 
Itt 19-19 millió forint támogatási 

összegekről beszélhetünk. 
A 2020-ban elnyert projekteket 

maradéktalanul megvalósítottuk, 
itt gondolok az orvosi rendelőre, a 
kondiparkra, és ami külön öröm 
számomra, a bölcsődénk is már 
üzemel. Ami szintén jó hír, hogy 
az iskolánknak is sikerült a torna-
szobát, és kiszolgáló helyiségeit 
felújítani, szintén „Magyar Falu” 
forrásból. Itt a fenntartó pályázott 
sikeresen. 

Januárban pályázati dömping 
volt, de az idő rövidsége ellenére 
sikerült a Felsőhegyi út építésére, 
játszótérre, művelődésszervező 
eszköz és bértámogatásra, a műve-
lődési ház féltető felújításra, az 
óvoda utcájának teljes rekonstruk-
ciójára, valamint a Szabadság téren 
található park felújítására benyúj-
tani a dokumentációkat.  

Szövetkezet 
Többen kérdeztek már a hús-

boltról, a boltot és az üzemet a 
Szövetkezet működtette. A tovább 
foglalkoztatást megörököltük, erre 
már nem volt pályázati támogatás. 
A továbbfoglalkoztatás ideje 2021. 
június 30-án lejárt. A szövetkezet-
nek másfél évig kellett saját költ-
ségén működtetni a boltot, ami 
csak önkormányzati segítséggel 
valósulhatott meg. A fejlesztéssel 
előre tekintettünk, olyan berende-
zésekre pályáztunk, amivel az üze-
met tudtuk erősíteni. 

A szövetkezetnél is tapasztalható 
volt a vírus helyzet hátrányos ha-
tása. Az a partner, akinek bérmunkát 
végeztünk volna, elveszítette a pia-
cait és ezáltal nem tudta vállalni a 
termékek értékesítését. A veszte-
séges üzemelés hatására a döntés 
megszületett, megindítjuk a felszá-
molást. Az évek folyamán az önkor-
mányzat 4,9 millió forint tagi köl-
csönt adott a szövetkezet részére. Az 
önkormányzat ezt az összeget a szö-
vetkezeti eszközök átadásával kapja 
vissza. Egy olyan eszköz van, ami-
nek nagyobb értéke van, az az autó. 
Felszámolás csak akkor indítható 
meg, ha nincs tartozás. A szövetke-
zet hitelezőit ki kell elégíteni, ezért 
az önkormányzat döntött egy vissza 
nem térítendő 2 millió forint ösz-
szegű támogatásról. 

A húsüzem önkormányzati tulaj-
don, ezért éltünk a lehetőséggel, 
bérbe adtuk azzal a feltétellel, hogy 
továbbra is üzemeljen a bolt. A 

Polgármesteri beszámoló
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bérlő elindította az engedélyezte-
tési eljárást, most már csak rajta és 
a hatóságokon múlik, hogy mikor 
nyit az üzlet.  

A zöldségfeldolgozó a Pozsony 
utca 14-ből átkerült az önkormány-
zat udvarába. Az épület minden fel-
tételnek megfelel, most már új, kor-
szerű helyen tudják előállítani a 
savanyúságot. A Start munkaprog-
ram szempontjából kiemelten fon-
tos, hiszen itt kerül feldolgozásra, 
amit a kertészetben megtermeltek. 

A gyógyszertár bezárása érzéke-
nyen érintette a lakosságot, ezzel 
tisztában van a testület, dolgozunk 
a megoldáson, de jelen szabályozá-
sok mellett el kell fogadni, hogy 
nem üzemeltethető gazdaságosan. 
Természetesen, akinek gyógy  szerre 
van szüksége és nem tud érte el-
menni, jelezzen az önkormányzat-
nál, segítünk a beszerzésben. 

A régi ravatalozó értékesítésre 
került, a Pécsudvardi Vadásztársa-
ság vásárolta meg. Az értékesítés 
összegét az új ravatalozó építésére 
és a temető fejlesztésére fogjuk 
fordítani. A temetőben lévő gesz-
tenyefák állapotát felmérettük, 
több fa ápolásra szorul, illetve van 
olyan, amit ki kell vágni. Az idei 
évben a Kormányhivatal ellen-
őrizte a temetőt. Több hiányossá-
got is feltárt, melyeket ki kell javí-
tani. Ezeket is az előbb említett 
forrásból fogjuk megvalósítani. 

Szennyvíz csatornázás ügyében 
sikerült egyet előrébb lépnünk, és a 
vízügyi hatóság befogadta a na-
gyobb léptékű terveit a társulásunk-
nak, és most indulhat a közvetlen 
pályázás és forrás előteremtés. A 
Kassa utca végétől az emelkedőig 
az út kavicsággyal lett megerősítve. 
Köszönet érte Leit ner Gábornak, 
aki három kamion kővel „szállt 
be”, valamint Kóbor Jenőnek, aki a 
tömörítést végezte, és köszönet a 
lakóknak is, akik a kétkezi munká-
jukat adták hozzá. Természetesen 
az önkormányzat is kivette a részét 
a költségekből, de a siker az össze-
fogást erősítő és a közösségért 
tenni akaró embereké. Kérem, aki 
erre halad vigyázzon az útra, mert 
az elmúlt idők folyamán sok ember 
a munkáját és anyagi hozzájárulá-
sát adta hozzá! Tervezünk még ki-
sebb önkormányzati útfelújításo-
kat, de egyelőre csak foltozásokra 
van lehetőség.  

Civil szervezetek 
A közösségszervezés jegyében 

továbbra is a helyi civil szerveze-
tekre támaszkodva, az ő segítsé-
gükkel tervezünk programokat, re-
méljük nem lesznek korlátozások 
és mindenki bátran mehet közös-
ségbe. Az elmúlt évben egy új 
egyesülettel is bővült a helyi civil 

élet, a nevük Tegyünk Együtt Jót 
Egyesület. Már tavaly is sok ese-
mény szervezésében kivették a ré-
szüket, a már jól működő Faluszé-
pítő Egyesülettel karöltve. A 
programokról szórólapon, plaká-
tokról, a honlapunkról, és A Mi Fa-
lunk Egerág oldalról folyamatosan 
tájékozódni lehet. Köszönöm min-
denkinek, aki bármiben is segíti és 
támogatja településünk működé-
sét, a közösség szervezését, vala-
mint a felmerülő problémák és fel-
adatok megoldását. 

Rácz János 
polgármester

FRISS INFORMÁCIÓ: HATALMAS 
SIKERT KÖNYVELHETÜNK EL! 

 
A TOP_PLUSZ „Élhető települések” pályázaton településünk 
129.435.224 Ft támogatáshoz jutott. 
A fejlesztés helyszíne Egerág Szabadság tér (központi park). A 
beruházás komplex parkhasznosítást tesz lehetővé, ahol többek 
között színpad, szociális blokk, játszótér, burkolt utak, kandelá-
berek, padok, (+ okospad) és térfigyelő rendszer biztosítják a szé-
leskörű hasznosítást, a falu lakóinak kiszolgálását, az összetartó 
közösségünk tovább fejlődésének lehetőségét.
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2021. július 3-án Egerág község 
Önkormányzata és a Faluszépítő 
Egyesület összefogásának eredmé-
nyeként a központi parkban és a 
templomtéren került sor a falunap 
megrendezésére. A falunap 14 óra-
kor került megnyitásra, és az egész 
délutánt kitöltötték a jobbnál jobb 
programok. A sportra vágyókat a 
Pécsi Egyetemi Atlétikai Klub fog-
lakoztatta sor- és ügyességi vese-
nyekkel. A gyerekekre színes és 
csillogó csillámtetkók, arcfestések 
kerültek, várta őket a légvár, ver-
sengve szaladhattak a cukorágyú 
kilövéshez édességet gyűjteni. Ki-
csik és nagyok, illetve a felnőttek 
egyaránt megtapasztalhatták a tan-
dem bicajozás élményét. 

A rendezvényre meghívtuk La-
katos Norbertet is, akit sokan a 
„Vak lufis” néven ismernek. Nor-
bert 28 éves korában elveszítette a 
látását, azonban szerencsére hu-
morérzéke és életkedve változatla-
nul megmaradt, 2015-ben meg-
találta azt az elfoglaltságot, ami 
azóta a munkája is lett, mégpedig 
lufifigurákat hajtogat. A falunapon 
az egerági lurkók örömére sok 
vidám figura született.  

A meghirdetett sütemény ver-
senyre összesen 29-en neveztek, 
gyerekek és felnőttek egyaránt. 
Édes és sós ka tegóriában is isteni 

finomságok készültek. A három 
főből álló zsű ri nek nem volt köny-
nyű dolga, rengeteg finomságból 
kellett a legjobbakat kiválasztani. 
Az első helyezett édes kategóriá-
ban Matulikné Waszner Erika lett, 
sós kategóriában pedig Bakonyi 
Lajosné. A gyerekek versenyében 
Papp Dorina Nóra lett az első. A 
közönség külön díját Bóli Berna-
dett nyerte el. 

16 órakor Molnár Orsi előadó-
művész interaktív, szórakoztató, hu -
moros zenés műsorral, saját dalok-
kal, feldolgozásokkal készült és 
szórakoztatta a gyerekeket. A pro-
dukció olyan jól sikerült, hogy még 
településünk felnőtt férfija is táncolt 
a gyerekekkel, egy plüss libával a 
fején. Orsi előadását a Pécsi Nem-
zeti Színház két színművészének, 
Stubendek Katalinnak és Götz Atti-
lának előadása követte. Népszerű, 

fülbemászó operett és musical dal-
lamokat hoztak nekünk. 19 órakor 
kezdődött a Rudán Joe Akusztik 
fellépése, akik a klasszikus rock 
örökzöldjeit hozták el Egerágra, 
szuper hangulatot teremtve.  

A rendezvény alatt fáradhatatla-
nul készültek a hot-dogok, lángo-
sok, melyet az előre kiosztott étel-
jegy felmutatásával minden ven dég 
ingyenesen kaphatott. Az önkor-
mányzat pörkölttel és babgulyással 
vendégelte meg a lakosságot, vala-
mint két hordó sört ajánlott fel, 
melynek a melegben nagyon örült 
mindenki. A csodás nap estéjén a 
Kovács Trió zenekar táncoltatta 
meg a falunap résztvevőit.  

Ez a nap nem jöhetett volna létre 
a sok segítő szándékú lakos, a jó 
szívük és a felajánlások nélkül. 
Mindenkinek köszönjük. 

Papp Edit

Falunap – 2021
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Talán elcsépeltnek tűnik ez a 
mondat, hogy a 2021-es évkezdés 
nem volt könnyű számunkra. A ví-
rushelyzet, a korlátozó intézkedé-
sek, a megbetegedések mind-mind 
rányomták bélyegüket az emberek 
általános lelki és fizikai állapotára. 
Ez az időszak a közösség építést 
sem kímélte. A koronavírus miatt 
bevezettet korlátozások nem tették 
lehetővé, hogy a télre, tavaszra ter-
vezett programokat, rendezvénye-
ket megtartsuk, illetve, hogy bármi-
lyen közösségépítő tevékenységet 
végezzünk. 

Egy online, anyák napi rajzver-
senyt hirdettünk az óvodások, is-
kolások körében, ezzel is próbálva 
valamilyen formában kizökken-
teni, illetve programmal ellátni a 
gyerekeket. A facebook felületen 
meghirdetett rajzversenyre szép 
számmal érkeztek a munkák, a 
ver senynek több győztese is lett. 

Szerencsére nyárra feloldásra 
kerültek a korlátozások, így a jú-
lius elejei falunapot már meg tud-
tuk tartani. Innentől kezdve úgy 
gondolom, hogy sikerült a „lema-

radást” bepótolnunk, hiszen év vé-
géig még sok rendezvényt lebo-
nyolítottunk. 

Az elmúlt időszakban nagyon jó 
kapcsolat, szoros együttműködés 
alakult ki az önkormányzat, az in-
tézmények, és a településen mű-
ködő civil szervezetek között. A 
Faluszépítő Egyesület Egerág, és a 
Tegyünk Együtt Jót Egyesület fo-
lyamatos, sikeres pályázattal olyan 
eszközöket tud vásárolni, amiket 
rendezvények során, közösen 
hasznosítani tudunk. A legtöbb 
rendezvény szervezése és lebonyo-
lítása is közös munka eredménye. 
Az iskola, és az óvoda is szerepet 
vállal a közösségi élet alakulásá-
ban: intézményvezetőik, Petik Ró-
bert iskola igazgató, valamint Hor-
váthné Hosszu Beatrix az óvoda 
részéről nyújt segítséget az önkor-
mányzatnak. Ez természetesen 
kölcsönös az önkormányzat, és az 
önkormányzat dolgozói részéről is.   
Ilyen példás összefogás nélkül 
nem tudnánk egy ekkora települé-
sen, ilyen színvonalú közösségi 
rendezvényeket létre hozni. 

Év végéhez közeledve sikerült 
egy szintén részben online progra-
mot, az „Ablak advent”-et meg-
valósítani. Külön öröm volt benne, 
hogy egy helyi lakos kezdeménye-
zésére indult a program, közösség-
szervezőként pedig levezényelhet-
tem a december elsejétől kezdődő, 
25 napot felölelő eseményt. Min-
denki, aki jelentkezett, nagyon szé-
pen teljesítette a vállalt feladatot. 
Bízom benne, hogy ebből is tu-
dunk hagyományt csinálni telepü-
lésünkön. 

Remélhetőleg lesznek további jó 
ötletek, amik segíteni fogják a kö-
zösségi élet alakulását. 

Az online programok kicsit még 
furcsák, és idegenek lehetnek szá-
munkra, de az elmúlt két év meg-
tanított minket arra, hogy alkal-
mazkodjunk, és (ha már a kényszer 
így hozta) más módon is próbál-
junk élményt adni az embereknek. 

Természetesen mind nagyon 
várjuk, hogy minden újra a régi le-
gyen, és hogy településünkön a kö-
zösségi élet virágozzon. 

Gergelyné Rizsányi Éva

Közösségépítés élőben és online

Az őszre tervezett programokon 
kívül sikerült egy színházi előadást 
is megszervezni településünkön. 
Művelődési házunkban, 2021. 
szeptember 18-án este, a bajai Rábl 
Színpad előadásában láthattuk Bé-
kési Pál vígjátékát, „A női part-
őrség szeme láttára” előadást. 

A tíz fős, fiatal színész csapat 
ezzel a vidám, két felvonásos da-
rabbal örvendeztette meg a kö-
zönséget. A remek színészi elő-

adás, a fordulatos történet, a vic-
ces elemek mind hozzá járultak 
ahhoz, hogy mindenki remekül 
érezze magát. Az előadásra sokan 
eljöttek, a darab végén a közön-
ség tapssal köszönte meg a színé-
szek munkáját.  

Remélhetőleg minden évben 
tudunk majd – legalább egy –, 
hasonló programot szervezni te-
lepülésünkön, ezzel is bővítve a 
kulturális jellegű rendezvények 

körét, és esélyt adni olyanoknak 
is színdarab megtekintésére, akik 
a városi színházakba nem tudnak 
eljutni. 

A fiatal társulat annyira el-
nyerte tetszésünket, hogy az ok-
tóber 8-án megrendezésre került 
Idősek Napján is ők léptek fel. 
Bízzunk benne, hogy viszont lát-
juk még művelődési házunk szín-
padján az ifjú tehetségeket. 

Gergelyné Rizsányi Éva

Rábl Színpad
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Turányi Gergő 
Idén lesz 10 éves, az Arany Já -

nos Általános Iskola harmadik osz-
tályos kitűnő tanulmányi eredmé-
nyekkel rendelkező tanulója. 

Gergő édesapja nyomdokaiba 
lépve a birkózó sportot választotta, 
amit 2019 óta a Pécs Egyetemi At-
létikai Club birkózó szakosztály-
ának keretein belül folytat. Edzői, 
Turányi Ferenc és Bak Barnabás 
irányítása mellett heti három alka-
lommal tanulja a sportág fortélyait. 

Az elmúlt két évben számos me-
gyei és területi gyermekversenyről 

tért haza aranyéremmel a nyakában. 
Az idei esztendőben már új kor -
csoportban, a diákok között ért el 
szép eredményeket. Előbb a nyugat-
magyarországi területi bajnokságon 
lett 3., majd Győrben az Országos 
Bajnokságon szintén bronzérmet 
szerzett 58 kg-ban. 

Ocskó Barnabás 
A jelenleg 16 éves, Quad fene-

gyerek Ocskó Barnabás, települé-
sünk egyik büszkesége. 

Négyévesen kapta meg élete 
első Quadját, és elég hamar beiga-
zolódott, hogy tehetséges, és hogy 
jó érzékkel rendelkezik a motoro-
zást illetően. Később nagyobb mo-
torra válthatott, amivel 2017-ben 
megkezdte a Hungarian Quad 
Challenge versenysorozatot. A kö-
vetkező évben, új motorral, szép 
sikereket ért el, az év végi össze-
tettben, országos bajnokként zárta 
az esztendőt. Ez akkora lendületet 
adott Neki, hogy 2019-ben már az 

összes versenyét megnyerte, így is-
mételten országos bajnoka lett a 
Quad szakág Country Quad küz-
delmeinek. Egy évvel később kor-
osztályt lépett. 2021-ben országos 
második helyezést ért el. 

Mivel Barnabás januárban betöl-
tötte 16. életévét, indulhat külföldi 
bajnokságokon, és képviselheti Ma -
gyarországot. Legfőbb célja a Nem-
zetek Crossára való kijutás, és a 
tisztes helytállás. 

Gergelyné Rizsányi Éva

Fiatal tehetségek

2021. évben a START program -
ban 8 fő közfoglalkoztatottal dol-
goztunk. Fő tevékenységünk a ker-
tészet, ezen belül a zöldségpalánta 
nevelés és a zöldségtermesztés. 

A két fóliasátorban már február-
ban megkezdődik a munka. Trá-
gyakomposztból és tőzegből ros-
táljuk és keverjük a palántaföldet. 
Márciusban vetjük el a magokat. 
Ezután május végéig folyamatosan 
végezzük a palánták növényápolási 
munkáit, bonyolítjuk az értékesí-
tést és a megrendelések szállítását. 

A szabadföldi területeken bor-
sót, zöldbabot, csemegekukoricát, 

uborkát, sonkahagymát, paradi-
csomot, paprikát, káposztát és 
céklát termesztünk. A megtermelt 
zöldségekből szállítunk a napközi 
konyhájára, az önkormányzat ud-
varában működő kis zöldségbol-
tunkba, a zöldségfeldolgozó kis-
üzemünkbe. A felesleget Pécsett, 
kereskedőknek értékesítjük. 

Az őszi és téli hónapokban a 
ker tészetben megtermelt zöldség-
félék feldolgozásával foglalko-
zunk. Savanyúságot, céklalét, al-
malét és őrölt paprikát készítünk. 
Ezeket a termékeket a zöldség-
boltban árusítjuk. Mivel nagyon 

odafigyelünk a minőségre, és az 
élelmiszerbiztonsági szabályok 
betartására, így a napköziben az 
óvodás és az iskolás gyerekek a 
mi termékeinket fogyasztják a kö-
zétkeztetésben. A zöld ség fel dol -
go zóban ho zott gyümölcsből is 
vállalunk préselést. 

A 2022. évi közfoglalkoztatási 
program március elején indult. 
Ebben az évben is folytatni sze-
retnénk a megkezdett munkát, a 
kertészetben minél több zöldséget 
termelni, é s a feldolgozóban bő-
víteni a termékek választékát. 

Kistótné Hujber Éva

Közfoglalkoztatás 2021-ben Egerágon
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Bizonyára már mindenki értesült 
róla, hogy Kordély doktor hosz-
szabb ideig tartó táppénze alatt, he-
lyettesítéssel tudtuk megoldani a 
háziorvosi rendelést.  

Egy nagyon kedves és lelkes, fia-
tal doktorral sikerült az Önkormány-
zatnak szerződést kötnie. Dr. Varga 
Péternek hívják, Újpetrén is rendel. 

Elsősorban a polgármesterünk-
nek volt köszönhető, hogy sikerült 
ilyen gyorsan, négy nap alatt ta-
lálni helyettes orvost, január lege-
lején, a covid járvány közepén.  

Dr. Kordély Norbert május else-
jén visszatért, így a rendelés is 

visszaállt a régi, megszokott rend 
szerint.  

 
Az orvosi rendelő telefonszáma: 
+36 30 166 3230, e-mail címe: 
egeragrendelo@gmail.com, illet ve 

facebookon az Egerág Házior vosi 
Rendelő néven is megtalálhatnak 
bennünket. Időpont kérés, recept 
igény, beutaló ügyében keressenek 
valamelyik elérhetőségeken. 

Kívánunk Önöknek covid men-
tes tavaszt és évet, tartózkodjanak 
sokat a jó levegőn, sétáljanak spor-
toljanak, aludjanak eleget, erősít-
sék az immunrendszerüket, és él-
jenek minél egészségesebben, 
hogy az egészségük minél hosz-
szabb ideig megmaradjon, illetve, 
ha mégis megbetegednek, minél 
hamarabb gyógyuljanak.  

Homokszentgyörgyi Veronika

Hétfő:  08.00–13.00        Egerág 
Kedd:   15.30–17.30        Egerág 
Szerda: 
                9.30–10.15               Áta 
              10.30–11.45        Szőkéd 
              12.00–13.00  Kisherend 
Csütörtök: 
              13.00–16.00        Egerág 
Péntek: 
              09.00–12.00        Egerág

Orvosi rendelő tájékoztatás

2021. október 8-án köszöntöt-
tük az időseket. Sajnos, előző 
évben a Covid járvány okán beve-
zetett korlátozások miatt ez elma-
radt. 2021-ben szerencsére meg-
tarthattuk ezen rendezvényünket. 
Meghívásunkat az idősek nagy 
örömmel fogadták, és igen sokan 
el is jöttek a részükre rendezett kis 
ünnepségre, vacsorára.  

A rendezvényt Rácz János pol-
gármester köszöntője indította, 
majd a Kozármislenyi Örömtánc 
Csoport fellépése következett.  
Ezután a bajai Rábl színpad tar-
tott előadást a meghívottak ré-
szére, sok vidám percet szerezve 
ezzel a vendégeknek. 

A vacsorát az Egerági Közét-
keztetési Intézmény biztosította. A 

finom vacsora után Németh Pisti 
és Andok Tibi segítettek jó hangu-
latot teremteni, és táncolni hívták 
az összegyűlteket.  

Akiknek az eljutás nehézséget 
okozott, azokat autókkal szállítot-
tuk a Művelődési Házba, és segí-
tettünk nekik a hazajutásban is. 
Akik betegség, vagy idős kor mi att 
nem tudtak eljönni a rendezvényre 
azoknak házhoz vittük a vacsorát. 
Ez egy új kezdeményezés az Ön-
kormányzat részéről, hogy azok se 
maradjanak ki az ün nep ségből, 
akik nem tudnak részt venni rajta.  

Örülünk, hogy sokan eljöttek, 
és jól érezték magukat, hiszen 
fontosnak tartjuk, hogy az idősek 
is érezzék, hogy fontos, és meg-
becsült részei közösségünknek. 

Homokszentgyörgyi Veronika

EGERÁGI HÍRMONDÓ – Kiadásért felel: Egerág Község Önkormányzata 
Nagykorú szerzőink írásaikért maguk vállalják a felelősséget! 

Az újság készítésében segítettek: Homokszentgyörgyi Veronika, Gergelyné Rizsányi Éva,  
Papp Edit, Ráczné Nyúl Tünde – Tördelőszerkesztő: Mondrák Vendel

Idősek napja
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Az elmúlt időszakban több vál-
tozás is történt életünkben: az 
óvoda előző vezetőjének váratlan 
távozása miatt szeptember 1-jétől 
az intézmény vezetői feladatainak 
ellátásával dr. Horváthné Hosszu 
Beatrix lett megbízva. Munkakö-
zösségünk három új dolgozóval 
gazdagodott, akik lelkesedésükkel, 
elhivatottságukkal erősítik csapa-
tunkat. Intézményünk hivatalos 
neve Egerági Táltos Csikó Óvoda 
és Mini Bölcsőde lett. 

2021. szeptember 1-jén óvodánk 
újra megnyitotta kapuját. Intézmé-
nyünk dolgozói a nyár utolsó hete-
iben izgatottan készültek arra, 
hogy a régi és új óvodásoknak él-
ményekben gazdag, vidám perce-
ket szerezhessenek az újabb neve-
lési év során. 

Kirándulások 
Szeptembert egy izgalmas kirán-

dulással indítottuk. Ellátogattunk 
az egerági kertészetbe, ahol Dlusz-
tus Miklós nagyon nagy szeretettel 
és odafigyeléssel vezetett végig 
bennünket és avatott be minket a 
különböző, különlegesebbnél kü-
lönlegesebb növények világába. 

A Szülői Munkaközösség szer-
vezésének és aktív közreműködé-

sének köszönhetően az Állatok vi-
lágnapja alkalmából ellátogattunk 
a Kontár-tanyára, ahol a gyerekek 
izgalmasabbnál izgalmasabb vetél-
kedőkön, mozgásos játékokon ve-
hettek részt, miközben megismer-
kedhettek a tanyasi állatokkal.  

Az Egerági Önkormányzat által 
szervezett szüreti felvonuláson 
szép számban jelentek meg a nép-
viseletbe öltözött óvodásaink, még 
a vidéki gyermekek is csatlakoztak 
a mulatsághoz szüleikkel. A lovas-
kocsin és traktoros utánfutóval tör-
ténő utazást, a vidám körtáncok já-
rását még sokáig emlegették a 
gyerekek. 

Ünnepek 
Óvodánk életében már hagyo-

mánnyá vált, hogy az Idősek napja 
alkalmából ellátogatunk a helyi 
Idő sek Klubjába. Október12-én is -
mét egy kedves, szívhez szóló mű-

sorral örvendeztették meg nagy-
csoportosaink a néniket és bácsi-
kat. Ezek az alkalmak remek lehe-
tőséget biztosítanak arra, hogy a 
gyermekek tiszteletüket fejezzék 
ki az idősek felé, amit ők öröm-
könnyekkel, tapssal, sok dicséret-
tel és egy kis sütivel hálálnak meg. 

Október 16-án az iskolával való 
kapcsolatunk erősítése érdekében 
közös, „Szülők-nevelők bál”-t ren-
deztünk, ahol a szülők és pedagógu-
sok egy önfeledt, vidám hangulatú 
estét tölthettek együtt. A bál sikeres-
ségének és a sok szülői és falubeli 

Kirándulás a Dlusztus-kertészetben

Kirándulás a Kontár-tanyán

Szüreti felvonulás

Egerági Táltos Csikó Óvoda és Mini Bölcsőde
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támogatásának köszönhetően a be-
folyt összegből sok szép és hasznos 
ajándékot tudtunk vásárolni a gye-
rekeknek, amit decemberben a mé-
zeskalács sütést követően a csopor-
tokban feldíszített karácsonyfa alatt 
bonthattak ki óvodásaink.  

December 6-án az óvodások 
legnagyobb örömére ellátogatott 
hozzánk a Mikulás. A gyerekek vi -
dám dalokkal és versekkel köszön-
tötték, amiket a puttonyából elő -
húzott ajándékokkal köszönt meg. 
Távozáskor még egy kis meg le -
petést hagyott a gyerekek öltözőjé-
ben, amit hatalmas örömmel vittek 
haza. Még sokáig beszéltek a Mi-
kulásról, hangoztatták a tanult da-
lokat, verseket. 

Erdősi Évának és Zavada Már-
tonnak köszönhetően a december 
végén tartott tűzijáték bemutatón 
ismét lehetőséget kaptunk, hogy sü-
teményt árulhassunk. A szervezők 

önzetlen felajánlásának kö szön -
hetően még a tombola árusításából 
befolyt összeget is megkaptuk. Ez-
úton szeretném megköszönni min-
den szülőnek, dolgozónknak és tá-
mogatónak, hogy hozzájárultak 
ahhoz, hogy sütemény sütésükkel, 
munkájukkal, adományukkal támo-
gassák óvodánkat! 

Januárban sajnos óvodánkat is el-
érte a járvány. A már hagyománnyá 
vált ünnepeink, jeles napjaink meg-
ünneplése ezért nem a szokott mó -
don, hanem zárt körben valósulhat-
tak csak meg. A nevelőtestület ak tív, 
lelkes munkájának köszönhetően a 
gyerekek így is rengeteg élmény-
ben, vidám pillanatban részesülhet-
tek. Az események megvalósulását 
a Szülői Munkaközösség is aktívan 
támogatta és dolgozóinkkal közösen 
rengeteget dolgoztak azon, hogy 
óvodánk épülete mindig az adott ün-
nepnek megfelelő köntösben dísz-
eleghessen.  

Nagyon bízunk abban, hogy a 
tél elűzésével a betegséghullám 
véget ér és az elkövetkezendő idő-
szakban a megszokott módon ren-
dezhetjük meg a tervezett esemé-
nyeinket. 

dr. Horváthné Hosszu Beatrix

A Mikulás látogatása

Községünk életében kiemelt jelentőséggel bír, hogy megépült a böl-
csődénk, ami reményeink szerint több édesanyának biztosít lehető-
séget, hogy visszatérhessen a munka világába. 2021. december 8-án 
ünnepélyes keretek között megvalósult a minibölcsődénk hivatalos át-
adása, amit a nagycsoportos óvodások színvonalas műsora tett még 
ünnepélyesebbé. Azóta a bölcsőde épülete már vidáman játszadozó, 
nevetgélő bölcsődésektől hangos.

A 2021-es év legrangosabb ese-
ménye a templom búcsúja volt, 
július 2-án. Az esti Szentmise 
után a találkozót a plébániakert-
ben folytattunk egy csodálatos 
szeretetlakomával, ahová öröm-
mel hívtuk az egerági és köze-
lünkben lakó híveket is. Ezt a régi 
szép szokást idén is megtartjuk. 
Bár a covid miatt más formában, 
de tavaly sem maradt el a Betle-
hemi falujárás. Köszönet érte  
Soósné Gál Etelkának. 
Szomorú hír, hogy 8 hívünk távo-
zott körünkből örök hajlékába.  
Felnőtt hittan csoportunk már 4 
éve működik Járai Ferenc veze-
tésével, s idéntől egy kis kórus-
sal és zenekarral is bővültünk, 
amit Berky Ágota vezet. Mindkét 
közösséghez szeretettel várjuk 
az érdeklődőket: Soós Evelin el-
érhetőségén (30 831 8682). 
Az Úrnapi körmenet 2021-es 
évben a járványi előírások betar-
tásával, még az eső ellenére is 
meg lett tartva, négy gyönyörűen 
elkészített kapuval. Ezt az utat 
2022. június 19-én ismét végig-
járjuk a 10:30-kor kezdődő első-
áldozási szentmise után. 

Nemesné Szauer Ilona

Egerági 
hitélet – 2021
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Oktatás 
Nehéz tanévet zártunk 2021 jú-

niusában. A digitális oktatás, a ka-
rantén, a kollégák betegsége nagy 
terhet rótt kis tantestületünkre. A 
tartós helyettesítéseket nehezen 
tudtuk megoldani, az egyidejű 
(Covid) megbetegedések miatt 
pedig szükség volt ideiglenes óra-
rendet bevezetni. A tanulmányi 
eredményekben érzékelhető volt a 
hatékonyság csökkenése. Minden 
igyekezetünk ellenére is voltak 
gondjaink. Iskolapszichológusunk, 
szociális segítőnk, védőnőnk, a 
szülők megkeresésével, bevonásá-
val próbáltuk a problémákat orvo-
solni, sok esetben sikerrel, de az 
eddigitől eltérő módon kiugró ada-
tokkal kellett szembenéznünk. 

Tavaly rendkívüli szünet elren-
delésére, digitális oktatás bevezeté-
sére több esetben is kellett intézke-
dést hozni. Pedagógusaink közül 
sokan megbetegedtek, ezért na-
gyon sok helyettesítésre volt szük-
ség. Idén a pedagógusok, és a tanu-
lók beoltottságának köszönhetően 
már kevesebb karantén elrendelése 
történt meg. 

Fejlesztések 
Nagy öröm érte iskolánkat, és 

Egerág Önkormányzatát, hiszen a 
Magyar Falu program keretében, 
16 millió forint értékben újult meg 
iskolánk tornaszobája, melyet szep-
tembertől már használni tudtunk. 
Teljes gépészeti felújítás történt: a 

régi radiátorok cseréjét végezték el, 
és új lámpatesteket szereltek fel. A 
rossz állapotban lévő három ajtót is 
kicserélték, új ablakok lettek besze-
relve, és megfelelő rácsozat lett ki-
alakítva. Az aljzat teljes felbontása 
után hő- és vízszigetelés történt, a 
falakat vízzáróvá tették. Az épület 
hátsó részének vízelvezetése, eső-
csatornák felszerelése is megvaló-
sult. A szigetelés után új betonaljzat 
került kialakításra, majd sportpad-
lót fektettek le. Az öltözőkben 
mosdó és WC lett kialakítva. A 
falak festését is elvégezték. 

A Tankerület jóvoltából 430 000 
forint értékben a tornaszoba felsze-
relését is cserélni tudtuk: új bor-
dásfalak, zsámolyok, és padok áll-
nak rendelkezésre. 

Az iskola szerver hálózatának 
fejlesztése által az iskolai elektro-
nikus dokumentumok tárolására 
van lehetőség.  

Az aulába projektort szereltünk 
fel, vetítő vászonnal, az ünnep-
ségek, ügyeletátadások, filmvetítés 
biztosításához. Szemléltető eszkö-
zöket, bojlert, és beltéri ajtókat is 
tudtunk vásárolni. 

Pályázaton két mobil kosárpa-
lánkot nyertünk, azóta lelkesen 
használják a gyerekek. Az Önkor-
mányzattal való e gyüttműködés, és 
egy cég támogatása révén új mű-
anyag padlót tudtunk lerakni az 
egyik osz tályteremben. 

A fűtési rendszer meghibásodása 
miatt cserélni kellett az iskolaud-
varon keresztülfutó fűtéscsövet, 
sajnos fűtési rendszerünk elörege-
dett, állandó javításra szorul. 

Az iskolai könyvtárt a föld-
szintre költöztettük, az alagsorban 
technika és hittan terem került ki-
alakításra a szülők segítségével. Az 
iskolacsinosításon a játszóteret 
raktuk rendbe (gumilapok lehelye-
zése) és festési munkálatokat vé-
geztünk gyerekek és szülők bevo-
násával. 

Ünnepségek 
Hangulatosra sikerült a szülők-

nevelők bálja. Részt vettünk a szü-
reti felvonuláson, a tökfaragáson, 
a községi megemlékezéseken. Ba-
konyiné Sütő Diana tanárnő és az 

Iskolai hírek
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A 2021-es szüreti felvonulás 
nagyon jól sikerült. Az időjárás 
kedvezett nekünk, szeptember 
vége ellenére nyárias időjárást él-
vezhettünk egész nap.  

Úgy gondolom, hogy ez az 
egyik legszebb program települé-
sünkön. A sok szép ruha, a zene, 
a tánc, mind-mind megeleveníti 
elődeink szokásait, hiszen a szü-
reti mulatság a régi időkben is 
fontos esemény volt. 

A rendezvény sok előkészület-
tel és munkával járt. Az óvodás 
és iskolás gyerekeket az intézmé-
nyekben, a felnőtteket személye-
sen kerestük fel, és invitáltuk a 
beöltözésre. Akik nem rendel-
keznek saját ruhával, azoknak az 
önkormányzat, az óvoda, és az 
iskola biztosított népviseletet.   

Végeredményül több, mint hat-
vanan öltöztek be, ami igazán szép 
számnak mondható. Külön öröm 
volt látni, hogy mennyi gyerek – 
az egészen kicsiktől a nagykama-
szokig –, vett részt a programban. 
Remélhetőleg egyre többen ked-
vet kapnak, és évről évre gyarap-
szik majd a beöltözők száma. 

Az előző év forgatókönyvéhez 
hűen a táncosok az egész falun 
végig vonultak, és táncoltak. A bí-
róné és a bíró fogaton ült, szere-
püket Mikolovics Johanna, és 
párja, Gergics László töltötte be. 

A gyerekeket, és a zenekart trak-
tor vontatta pótkocsi szállította. A 
zenét a Tibsa Band zenekar szol-
gáltatta idén is. A kisbíró ifjabb 
Árvai Béla volt, aki derekasan 
helyt állt, és minden „megállónál” 
vidám, verses formában mondta 
el a településen történteket.  

Szerencsére a koronavírus jár-
vány nem nyomta rá a bélyegét a 
rendezvényre. Kora délutántól 
egész estig tartott a felvonulás. A 
nap végén a gyerekeket megven-
dégeltük az iskola épületében. Az 
estét bál zárta, ami a művelődési 
házban lett megtartva. 

Összességében szép, és tartal-
mas nap volt. Sikerét mi sem mu-
tatja jobban, mint az, hogy há-
nyan jöttek el a faluból, és a 
környező településekről meg-
nézni a felvonulókat. 

Ez a szép, hagyományőrző 
program remélhetőleg még sok-
sok évig fennmarad településün-
kön, és a most kisgyermekként be-
öltözők később saját gyermekeiket 
hozzák majd el a felvonulásra. Az 
írást Sebő Ferenc megszívlelendő 
szavaival zárnám, miszerint 

„A hagyományt nem ápolni 
kell, hisz nem beteg, nem is 
őrizni, mert nem rab. Hagyomá-
nyaink csak akkor maradhatnak 
meg, ha megéljük őket.” 

Gergelyné Rizsányi Éva

Szüreti felvonulás – 2021

iskola diákjai léptek fel a község 
október 23-i megemlékezésén. Az 
iskola karácsonyi műsora is emlé-
kezetes, meghitt hangulatban telt. 

Iskolánk idén pályázott az Örö-
kös Ökoiskola címre, melyet sike-
resen meg is nyertünk 

Kiemelkedő sport teljesítményt  
ért el Turányi Gergő 3. osztályos 
tanuló, kiemelkedő művészeti te-
vékenységért pedig Gothár Me-
litta, Elter Rebecca (8. osztály), 
Petik Dóra (6. osztály) kapott elis-
merést . 

Kvaszta Ágnes tanítónő 2021-
ben nyugállományba vonult, peda-
gógus szolgálati érdeméremmel 
tüntették ki. Szintén nyugál lo -
mányba vonult Tihanyi Ferencné 
takarító munkatársunk. 

Petik Róbert
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Végy egy ötletet, spékeld meg jó pár 
segítővel, fűszerezd meg némi jóté-
konykodással és máris kész a siker. 

Egerág neve az elmúlt évtizedekben 
számtalan megközelítésből került be a 
köztudatba, nem csak régiós, de orszá-
gos szinten is. A teljesség igénye nélkül 
ilyen volt a régi lokátor bázis, ahol több 
ezer ember töltötte sorkatonai szolgá-
latát, ilyen volt a több évet megért Ke-
leti Népek Fesztiválja, valamint számos 
regionális rendezvényünk. Ilyen volt 
dzsúdósaink, illetve ilyen quadosaink, 
birkózóink, focistáink sportteljesítmé-
nye, ilyen Dlusztus Miklós kertészete 
(melyről a közelmúltban kiváló imázs-
film készült), és ilyen az „egerági tűzi-
játékosok” marketingje, mely évről 
évre bátran mondhatom, hogy több 
ezer embert mozgat meg és csal tele-
pülésünkre bemutatóik alkalmával.  

A tűzijátékot lehet szeretni és nem 
szeretni, lehet állatvédő köntöst húzni 
és elítélni, azonban Éva és Marci krea-
tív, önzetlen, jótékony ötlete mellett 
nem lehet szó nélkül elmenni. Ha jól 
emlékszem 2017-ben jött az első ötle-
tük, hogy összekötik a kellemest a 
hasznossal: az év végi tűzijáték-bemu-
tatójukkor az óvodával és az ovis szü-
lőkkel összefogva sütivásárt, partnereik 
bevonásával pedig tombola árusítást és 
sorsolást szerveztek, melynek teljes 

bevételét az egerági óvoda részére 
ajánlották fel. Zseniális ötlet, kiváló kez-
deményezés. A projekt annyira jól sike-
rült, hogy azóta is minden évben meg-
ismétlik, és jó szokásukhoz híven, a 
befolyt összeget rendszeresen átadják 
az óvodának, mely minden évben bő -
ven meghaladta a százezer forintot. Így 
volt ez a legutóbbi szilveszterkor is. 

Azt gondolom, ezek az ötletek, e -
zek az alulról jövő kezdeményezések 
azok, melyek közvetett és közvetlen 
hasznot termelnek településünknek, 
amivel mindenki – maga az ötlet-
gazda is – jól jár.  

Nyilván nem csak ők azok, akik kive-
szik részüket a társadalmi felelősség-
vállalásból. Szerencsére vannak önzet-
len mezőgazdászaink, akik kivétel 
nélkül „hadra foghatóak”, ha gépekre 
van szükségünk egy-egy alkalommal, 
vagy „csak” egy-két szalmabála kell a 
dekoráció elkészítéséhez. De ilyen a 
helyi Kertészünk is, aki rengeteg nö-
vénnyel gazdagította közterületeinket. 
És nyilván említésre méltó azoknak a 
magánembereknek a segítsége, segí-
tőkészsége is, akik lehetőségeikhez 
mérten folyamatosan tolják települé-
sünk szekerét.  

Isten tartsa meg mindannyiótok jó 
szokását! Köszönet érte mindenkinek! 

Karl Gábor

Ez a tűzijáték 
ismét nagyot 
durrant!

2021-ben is – mint ahogy már 
évek óta –, házhoz ment a Mikulás.  

Előzetesen sok szülőtől kaptunk 
pozitív visszajelzést azzal kapcso-
latban, hogy a gyerekeket ottho -
nuk ban látogatja meg a télapó.  

Négy Mikulás és nyolc kram-
pusz volt a segítségünkre, hogy 

minél gyorsabban és szervezetteb-
ben haladjunk, és minden kisgye-
rekhez eljussunk este 7-8 óráig. 
Sajnos két télapónk átmenetileg ki-
esett, de hamar találtunk helyette-
seket, akiknek nagyon megtetszett 
a „feladat”.  

A gyerekek nagyon készülnek, 
rengeteg rajzot, 
kisebb ajándékot 
kaptak a Mikulá-
sok a gyerekek-
től. Volt, aki éne-
kelt, más verset 
mondott. A csil-
logó szemek, 
amik fogadtak 

bennünket, minden fáradozást 
meg értek.  

Köszönjük Papp Editnek és 
Györgydeákné Nyúl Csillának, 
akik már harmadik éve segítik a 
Mikulások munkáját. A jövőben is 
számítunk rájuk, ahogy a Mikulá-
sokra, krampuszokra is. 

Homokszentgyörgyi Veronika

Mikulás – 2021
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„Ha zúgnak a gépek, töltsék 
meg a szíveket melegséggel a sötét 
utcákban megjelenő fények. Nyíl-
janak ki a porták kapui, ha duda-
szó töri meg a csendet.” 

Gyöngyőrű színek, hangos mo-
torok, villogó fények, karácsonyi 
zene törte meg a csendet 2021. de-
cember 23-án este Egerág utcáin. A 
2021-es évben már második al -
kalommal került megrendezésre 
helyben élő gazdák jóvoltából a 
Karácsonyi Traktoros Felvonulás, 
hagyományt teremtve. Az első fel-
vonulás hatalmas sikerét követően 
bővült a csapatunk, többen is csat-
lakoztak hozzánk a helyi gazdálko-
dók közül. Tizenegy feldíszitett, ki-
világított géppel tudtunk „fényt 
vinni az éjszakába”. Azt gondo-
lom, mindenki kitett magáért és 
gyönyörű színekbe öltöztette gépét, 
hogy minél díszesebb és hangula-
tosabb estét tudjunk varázsolni. 

Örömmel tölt el, hogy a hideg idő 
ellenére ismét nagy volt az érdeklő-
dés és a siker. A porták kapui kinyíl-
tak, az utcákon emberek vonultak, 
kísérve a menetet. A meghirdetett 
esemény hírt vitt más falvakba és 
városokba is, ahonnan szintén ér-
keztek látogatók és pozitív élmény-
nyel gazdagodva tértek haza. 

A felvonulást követően, a temp-
lomtéren felsorakoztattuk gépein-
ket, ahol természetesen lehetőség 
adódott kicsiknek és nagyoknak 

egyaránt, hogy megtekintsék a fel-
díszített dübörgőket kívül, belül. 

Az Önkormányzat jóvoltából 
egy melegedő sátorral, forralt bor-
ral és meleg teával, zsíros kenyér-
rel lettek megvendégelve az érdek-
lődők, amit ezúton szeretnénk 
megköszönni. 

Szeretném külön megemlíteni, 
megköszönni a fiataloknak, Ocskó 
Barnabásnak, Mester Zsombornak, 
Hegedűs Adriánnak és Horváth 
Ben cének, akik óriási lelkesedéssel, 
fantasztikus ötlettel álltak neki a fel-
vonulásnak és csodaszép karácso-
nyi trak torrénszarvas húzta Mikulás 
szánt varázsoltak, majd arról sza-
loncukrot osztottak a gyermekek 
számára. A legszebb és legmegha-
tóbb a boldog csillogó gyermeki 
szempárok voltak, amelyek az ese-
mény sikerességének legnagyobb 
visszajelzését adták. Azt gondolom, 
hogy fantasztikus karácsonyi han-
gulatot sikerült előidéznünk, meg-
alapoznunk mindenki számára, aki 
jelen volt vagy megtekintette a mi 
kis ünnepi műsorunkat. 

Szeretnék köszönetet mondani 
Zavada Mártonnak és Erdősi Évá-
nak a drónfelvétel készítéséért és 

az eseményről készült videókért. 
Horváth Róbertnek is hálával tar-
tozunk a fantasztikus karácsonyi 
zenei szolgáltatásért. 

Természetesen idén is hálával 
tartozunk minden traktorosnak, 
Kiss Csabának, Süth Gergelynek, 
Ocskó Családnak, Horváth Család-
nak, Árvai Családnak, Papp János-
nak, Fider Családnak, Papp László 
Családjának, Kontár Családnak és 
a vendég traktorosoknak Mohai 
Családnak Kozármislenyből. 

Végül, de nem utolsó sorban a 
Rendőrség munkatársainak, akik 
végig biztosítva a felvonulást ve-
lünk voltak és munkájukkal segí-
tették az esemény eredményes-
ségét, továbbá mindenkinek, aki 
részvételével, segítségével hozzá-
járult az eseményhez. 

Bízom benne, hogy aki kívülről 
élte át az eseményt, legalább any-
nyira élvezte, mint mi, illetve 
hogy ezt a hagyományt a jövőben 
is őrizni tudjuk és minden évben 
december 23-án este Karácsonyi 
Traktoros fényparádéval hozhat-
juk el az Ünnepeket mindenki szá-
mára. 

Kontár-Kovács Réka

Karácsonyi fényparádé traktorral
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Nagy örömünkre szolgált, hogy 
a Faluszépítő Egyesület a tavalyi 
évben több taggal is bővült, így 
már 32 főből áll. Az idei évben is 
szívesen látunk minden egerági la-
kost, aki céljainkkal azonosulni 
tud, szeretne egy jó közösség tagja 
lenni, illetve szívesen részt vesz a 
tevékenységekben.  

A Faluszépítő Egyesület az ön-
kormányzattal karöltve aktívan 
részt vett a falu köztereinek virá-
gosításában, illetve ezek ünnepek-
hez és évszakokhoz alkalmazkodó 
dekorálásában, a település és a kö-

zösség érdekeit szolgáló rendezvé-
nyek támogatásában, színvonaluk 
emelésében, valamint a pályázato-
kon való részvételben is.  

Tevékenységeink:  
100.000 Ft értékben vásároltunk 

virágot és ültettünk el a faluban.  
34.000 Ft értékben vásároltunk 

beton virágtartókat, melyek kihe-
lyezésre kerültek. 

Támogattuk pénzösszeggel és 
eszközökkel a helyi Arany János 
Általános Iskolát. 

Sikeresen pályáztunk a Nem-
zeti Együttműködési Alap továbbá 
a Magyar Falu Program keretein 
belül. Az előbbiben 1.236.000 Ft, 
az utóbbiban pedig 1.985.000 Ft 
összegű támogatást nyert az egye-
sület. A nyert összegből került kifi-
zetésre a Falunap rendezvény fellé-
pőinek (Molnár Orsi, Rudán Joe, 

és a pécsudvardi Kovács Trió) tisz-
teletdíja, valamint a rendezvény 
ételeinek költségét is támogatta az 
egyesület 150.000 Ft összegben. A 
további sikeres rendezvények lebo-
nyolításához pályázati úton nyert 
összegből kerültek megvé tel re e -
lek tronikai cikkek és sörpadok.  

A húsvéti, őszi és karácsonyi 
dekoráció megvalósítása is a be-
vételekből került finanszírozásra, a 
település közös karácsonyfáját is 
az egyesület által vett új égősor dí-
szítette.  

Ezúton is köszönjük azoknak, 
akik az adójuk 1%-ának befizeté-
sével támogatták a tevékenységün-
ket, a 2021-es évben 227.297 Ft 
bevétele származott ebből az egye-
sületnek. A továbbiakban is öröm-
mel fogadjuk a felajánlásokat a 
18329584-1–02 adószámra.  

Papp Edit

A Faluszépítő Egyesület Egerág 
2021. évi tevékenységei

2021 nyarán edzőváltás történt 
felnőtt csapatunknál, Szepesi Zol-
tán helyett Kása Péter vette át a 
szakmai irányítást. Péter a megye 
I-es Szederkényből érkezett hoz-
zánk, nem csak edzőként, hanem 
játékosként is segíti csapatunkat. 
Rajta kívül három új játékossal bő-
vült keretünk: Szuper Tibor, Baki 
Zsolt és Vörös Árpád érkezett. Tá-
vozóink is voltak: Pozsár Zsolt és 
Horváth Dávid abbahagyták a 
focit, Szepesi Krisztián és Puskás 
Levente Újpetrére igazoltak. 

A bajnokság őszi szezonját a 
második helyen zártuk, mindössze 
rosszabb gólkülönbségünknek kö-
szönhetően szorultunk Gyód mögé 

a tabellán. 12 mérkőzésből 9-et 
nyertünk, 1 döntetlen és 2 vereség 
mellett. A csapat házi gólkirálya 
szokás szerint Pallós Máté, a maga 
13 találatával. 

U19-es csapatunk szintén a má-
sodik helyen tanyázik, jelenleg a 
tabellán Pellérd mögött, 9 meccs-
ből 6 győzelem, 2 döntetlen és 1 
vereség a mérlegünk. A csapat 
ügyeletes gólfelelőse Hajdu Bence 
a maga 12 góljával. 

Felnőtt csapatunk téli felkészü-
lését Kozármisleny műfüves edző-
pályáin végezte, részt vett a szoká-
sos téli műfüves bajnokságon is, 
ahol 5 meccséből 4-et megnyert, 1-
et elveszített. Játszottunk még ed-

zőmérkőzéseket magasabb osztá-
lyú csapatok ellen, sűrű volt a prog-
ram, de jól sikerült a felkészülés.  

Télen is csatlakozott 3 új játékos 
csapatunkhoz, Kónya Zsolt, Bánfai 
Attila és Pankász Balázs személyé-
ben. Reméljük erősségei lesznek 
csapatunknak.  

A felnőtt és az U19-es csapatunk 
célja is az, hogy dobogón végez-
zen, remélhetőleg minél fényesebb 
éremmel a nyakunkban.  

Aki szeretne ehhez kicsiben 
hozzájárulni, az idén is támogassa 
egyesületünket, adója 1%-ának fel-
ajánlásával: Egerág Sportegyesület 
adószáma: 18319798–1–02 
Molnár János elnök – Egerág SE

Sportegyesületi hírek – Hajrá Egerág!
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Az egyesület fontos célja, hogy 
az elszigetelődött embereket, csa-
ládokat és generációkat élő közös-
séggé szervezze. 

Közösségépítés 
Szorosan együttműködünk a 

helyi önkormányzattal, más egye-
sületekkel, valamint az intézmé-
nyekkel. Az összefogás, a közös-
ségi összetartozás megéléséhez 
szervezzük programjainkat: A 
helyi és környező települések fia-
taljai részére tábor szervezése, 
mely az iskolán kívül is összeko-
vácsolja őket. Az idősek, cserké-
szek bevonásával, valamint hiteles 
programkoordinátorok bevonásá-
val értékteremtő együttlétet bizto-
sítunk számukra. 2021-ben a helyi 
plébánia udvarán tartottuk meg a 
táborunkat, ami igen nagy sikert 
aratott a fiatalok körében. 

A településünk lakói körében ki-
rándulásokat szerveztünk. Ezzel a 
lakosságot is közelebb hozhatjuk 
egymáshoz, megismertetve az or-
szág más tájainak, kultúráinak 
szépségeivel. 2021-ben Bododa-
lyabér, Magyagyarszék, Magyar-
hertelenden településeken jártunk, 
ahova a környező kistelepülésekről 
is csatlakoztak hozzánk.  

A kulturális igények kielégíté-
sére színházbérleteket vásároltunk 
a pécsi színházakba, így ezt a lehe-
tőséget ingyen tudjuk biztosítani. 
Minden előadáson 10 fő vehet 
részt, mely a kulturált kikapcsoló-
dás élményét nyújtja, és erősíti az 

igényt az ehhez hasonló programo-
kon való részvételre. Már több elő-
adáson voltak a helybeliek, ahova 
több alkalommal, a falubusszal 
szállítottuk a nézőket. Nagyon jó 
visszacsatolást kaptunk az eddigi 
résztvevőktől, volt olyan, aki most 
először tudott a színházba eljutni. 

Kézműveskedés 
Tökfaragó kézműves napot szer-

veztünk, ami szintén igen nagy si-
kert aratott a fiatalok, illetve a rég 
volt fiatalok körében egyaránt. Itt 
volt tökfaragás, kézműves foglal-
kozás kicsiknek és nagyoknak, il-
letve bábműsor. 

Luca napi foglalkozást tartot-
tunk a gyermekeknek, ahol búzát 
tettek a fiatalok kis cserepekbe, és 
átkötötték ajándék szalaggal, amit 
aztán a helyi idősebb korosztályt 
otthonukban felkeresve adtak át.  
Sajnos nem készült elegendő 
ebből, így a 2022-es évben ennek 
dupláját tervezzük elkészíteni, és 
ebből is hagyományt teremteni. 
Mind a megajándékozottak, mind 
az ajándékozók körében igen pozi-
tív visszajelzéseket kaptunk. 

Ünnepi alkalmak 
Karácsony előtt adventi koszo-

rúkészítést, és kis kézműves fog-
lalkozást tartottunk a művelődési 
házban, itt is szebbnél szebb alko-
tások készültek. 

A gyermekeknek mézeskalács 
díszítést, illetve ajándékkészítést 
tudtunk tartani, ahol aztán a prog-
ram után meglepetésként vattacuk-
rot, illetve popcorn-t készítettünk. 
Minden nagy sikert aratott. 

Advent alkalmával 10 kisgyer-
mekkel megleptük a helyi temp-
lomba érkezőket, ahol két karácso-
nyi dalt adtak elő. Köszönjük 
szépen a szereplőknek itt is! 

Természetesen folytatjuk 2022-
ben is. Igyekszünk minél több ér-
tékteremtő programot szervezni 
minden korosztály számára. 

A fenti programokra bevonjuk a 
környező települések lakosságát is, 
így megteremtjük a szűkebb régió 
összekovácsolódásának feltételeit, 
melyben kialakul az összetartozás 
a személyes kapcsolatok, és az 
egymás segítésének igénye. 

Köszönjük szépen az önkéntese-
ink segítségét, munkájukat, hisz 
nélkülük nem sikerült volna! 

A jelmondatunk továbbra is: 
„TEGYÜNK EGYÜTT JÓT!” 

Kovácsné Wellisch Emese

TEJ – Tegyünk Együtt Jót Egyesület
„Úgy érzem, mindannyiunk 
nevében – akik részesültünk 
benne – , megköszönhetem az 
ajándékot, amivel meglepe-
tés-szerűen megörvendeztet-
tek bennünket! 
Felemelő, örömteli érzés volt!”
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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: 8.00–16.00 
Ebédszünet: 12.00–12.30 
pénzforgalom/befizetés, 
csekkfeladás 15.30-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 szolgálta-

tás, vízjáték szolgáltatás, quad keres -

ke delem és quadozási lehetőség quad-

pályán, quadok javítása és átalakítása. 

Öko-Styrol Kft. Hőszigetelés 

VÁMOS TAMÁS (20) 485-6234 

Szabó László 

Kis kertek szántása, rotálása kistrak-

torral. Ág aprítása aprító géppel. 

Telefon: (20) 445-9506 

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, szolgálta-
tóknak, 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!


