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Csuka Tivadar az „év rendőre” 2015-ben Pécsett
Településünk lakója Csuka
Tivadar kapta idén Pécs város
közgyűlésétől az „év rendőre
2015” elismerést. Páva Zsolt
Pécs polgármestere május 28án a közgyűlés előtt adta át a
rangos szakmai kitüntetést
Tivadarnak, melyet az elmúlt
években végzett kimagasló
szakmai munkájáért ítéltek
oda neki. Tivadar azt mondja
meglepetésként érte a hír.
Nem számított ekkora elismerésre. A rendőr zászlós gyerekkora óta rendőri pályára
készült. Mindent meg is tett
azért, hogy elérje célját. 2005.
július elsején szerelt fel, így
idén épp tíz éve, hogy felvette
az egyenruhát. Ettől most még
különlegesebb ez a cím számára, mondja. Csuka Tivadar
zászlós jelenleg a Pécsi Rendőrkapitányság Központi Rendőrőrs körzeti megbízottjaként
dolgozik. A kitüntetés után is
teljes elkötelezettséggel, a tőle
megszokott szerénységgel
szolgálja majd tovább itthon a
köz javát.
Jó dolog, hogy településünk
neve újabb pozitív hír kapcsán
került be a köztudatba.
Gratulálunk Tivadarnak és sok
sikert kívánunk a további
munkájához!
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Ellenőrzés

Zöldségfeldolgozó

Jók a Húsbolt mutatói

Július 8-án a Kormányhivatal tételes ellenőrzést hajtott végre, a közfoglalkoztatási programunkkal kapcsolatosan. Az ellenőrzés, az adminisztratív feladatok ellenőrzésétől, a
termelési adatok vizsgálatán és
számvitelrendszerén át, a pénzforgalmi feladatok elvégzéséig, mindenre kiterjedt.
A fajlagos költségszámítás és ellenőrzés, valamint a könyvelés és nyilvántartás tételes ellenőrzésére is
kiterjedt a vizsgálat. A dokumentáció átvizsgálását követően, az ellenőrök megtekintették a földön végzett munkát. Mind a szabadföldi,
mind a fóliás kertészetet, valamint a
húsbolt üzemeltetését és eszköztárát
is megszemlélték. Az ellenőrzés
jegyzőkönyvben foglalt összegzése
szerint, a közfoglalkoztatás precíz,
átlátható munkát mutat. A vállalt
feladatokat minden esetben túlteljesítettük. Az elvégzett munka adminisztrációja pedig példaértékű.

Megkezdtük a zöldségfeldolgozó
pályázatunk megvalósítását és ezzel
újabb 5 munkahelyet teremtettünk
községünkben. Az épület kialakítása
folyamatban van, várható átadása
szeptember vége fele várható. A
dolgozók azonban már bekapcsolódtak a munkába, a piaci értékesítés előkészítését végzik.

Ugyan még nagyon rövid idő telt
el az indulástól, de az első hónap
értékelését követően egyértelműen megállapítható, hogy kedvezőek az egység gazdasági és egyéb
piaci mutatói. A lakosság és a vásárlók körében egyértelmű elégedettséget mutat a kínálat, az áru
minősége. Ez különösen a helyben
készült töltelékek és plusz feldolgozást igénylő termékek esetében
kimagasló.
Az elkövetkező egy-két hónap
még kísérleti időszak lesz, azonban a minőség bíztató a jövő vonatkozásában. Időközben elkészültek az építési munkálatok és
várhatóan néhány héten belül teljes kapacitással tudunk üzemelni.
Mindenkinek köszönöm, aki hitt
ebben a programban és segítette
megvalósítását.
Hegyi Győző
polgármester

Nyert a busz pályázat
Eredményes lett az új busz beszerzésére elkészített pályázatunk. A
bírálat során 7.990.000,- pályázati
forrást nyertünk és már meg is rendeltük az új buszt, melynek végleges, bruttó ára 10.124.000,- lesz. A
megrendelt busz egy Renault busz,
melyet gyári kivitelben – tehát nem
itthon teherautó alvázra szerelnek –
minden elképzelhető extrával szállítanak. A busz várható átvételének
időpontja: augusztus második hete.

Betakarítás a földeken
Elkezdődött a nagyüzem a kertészetben. Érik a paradicsom, hetek óta
szedik a fürtös és kígyó uborkát, a
hagymát és burgonyát a földeken. A
start-munkaprogramban dolgozók

betakarították a fokhagymát, a zöldbabot és a spárgatököt is. Egy hét
múlva pedig már csemegekukoricája is lesz az önkormányzatnak. A
Zöldség boltban folyamatosan kap-

ható a friss áru, a konyha is a kiváló
minőségű helyben megtermelt zöldségekkel dolgozik, ezen kívül pedig
pécsi piacokon is értékesít az önkormányzat.
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Július elsejétől a Pécsi Rendőrkapitánysághoz tartozik Egerág
A jövőben minden hatósági ügyben a Pécsi Rendőrkapitányság
Kertvárosi Rendőrőrséhez kell
fordulnia az egerági lakosoknak.
Egy májusban kiadott kormányrendelet szerint július 1-jével módosul a rendőrkapitányságok illetékességi területe. Ennek értelmében nyolc település: Áta, Bosta,
Egerág, Hosszúhetény, Kisherend,
Szalánta, Szilvás és Szőkéd is
Pécshez fog tartozni. Így a jövőben várhatóan új járőrök fognak
megjelenni a településen. Az önkormányzat arra kéri a lakosokat,
hogy segítsék a rendfenntartók
munkáját.

Ünnepi búcsú mise
Idén is megtartotta búcsú napját
templomunk. Július 2-án Sarlós
Boldogasszony ünnepén a római
katolikus egyház arról az eseményről emlékezik meg, amikor Szűz
Mária (méhében Jézussal) meglátogatta unokatestvérét, az ugyancsak
gyermeket váró Erzsébetet. Az ünnepi szentmisét a kerületi esperes
vezetésével nyolc pap celebrálta.
Garadnay Balázs atya prédikációjában a szeretetben közösen megélt
ünnep fontosságára hívta fel a figyelmet. Kiemelte Szűz Mária példamutató tettét, aki önzetlenül ment
segíteni rokonának. A Szűzanya
áldozatos szeretete lehet a példa
mindannyiunk számára, mondta a
lelkipásztor.

Közélet
Az egerági iskola tehetségeiért
A Nemzeti Tehetségprogram keretében háromnapos tábort rendeztünk Átán a Ciszterci Rend Nagy
Lajos Gimnáziumának épületében.
A támogatásnak köszönhetően a
foglalkozásokon 14 gyermek vehetett részt, térítésmentesen. A program kapcsolódik a „2015 A Fény
Éve” programsorozathoz, ennek
részeként a résztvevők ellátogattak
a Zsolnay-negyedbe, ahol Varázsóra keretében interaktív fizikai előadáson vettek részt, a Planetáriumban megtekintettek egy csillagászati
előadást, végül a Csodák Palotájában próbálhattak ki több fizikai kísérletet. A tábor az önismeret- és
személyiség, a logikus gondolkodás, a koncentráció, a kommunikáció fejlesztésére épült. Ezen célok
elérésének érdekében, egyéni- és
csoportos foglalkozásokat tartottunk. A fiatalok kézműves foglalkozáson is részt vettek, ahol a gyermekek koncentrációs készségeit,
sík- és térbeli tájékozódását, finommotoros mozgását, és nem utolsó
sorban kézügyességét fejlesztettük.
A résztvevők visszajelzései alapján
a tábor nagy sikert aratott, reméljük, még sok ilyen élménnyel gazdagodhatnak.
EKKE
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Ballagás
Június 20-án tartottuk iskolánkban
iskolánk évzáróját és ballagását. A
tanévet idén megbízott igazgatóként
és elsős osztályfőnökként zártam le.
Beszédemben megköszöntem a polgármestereknek, képviselőtestületeknek, (kiemelten Egerág Önkormányzatának) a szülői munkaközösségnek,
a védőnőnek, a nyugdíjba vonuló
Serényi Marika néninek, a pedagógusoknak, pedagógus asszisztenseknek,
az iskola technikai személyzetének,
Kiss Csaba buszsofőrnek az egész
éves áldozatos munkáját, segítségét.
Méltattam mindazokat, akik hozzásegítették az iskolát a jó eredményekhez, a kiemelkedő sport, művészeti és
tanulmányi eredményekhez. Mindezek az iskola dolgozóinak, a szülőknek és az iskola partnereinek egyaránt köszönhető volt. Az iskola a
nehézségek ellenére működik, jövőre
13 fős első osztályt indít és folytatja
azt az áldozatos munkát, amit a közoktatás megkövetel. Az oktatáson,
nevelésen túlmutató feladatokat is
igyekszünk ellátni, a jövőben is aktív
együttműködést kívánunk biztosítani
a község kulturális életében. Közösségünk erőfeszítése nem volt hiábavaló, hisz az alábbiakban felsorolt jó
eredmények, ügyes nebulók igazolják
küldetésünk sikerét, a tanév eredményességét.
Petik Róbert,megbízott igazgató
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Ballagó diákjaink
Bajnai Gergő
Botos Márk
Császár Zsanett Csilla
Mohácsi Judit Dominika
Orsós Dzsenifer

Pintér Petra
Rózsavölgyi Mercédesz
Szabó Zsolt
Török Anett
Vas Vivien

Kitüntetések
Az 1. osztályból könyvjutalomban
részesült:
Várnai Janka - kiváló tanulmányi
munkájáért és szorgalmáért
Kónya Bíborka - kiváló tanulmányi
munkájáért és szorgalmáért
Kovács Jázmin - kiváló tanulmányi
munkájáért és szorgalmáért
Szobics Karina Emma - kiváló tanulmányi munkájáért és szorgalmáért
2. osztály tanulói közül könyvjutalmat
kapott:
Bényi Csongor - kiváló tanulmányi
eredményéért.
Bartacchi Evelin - példás magatartásáért, szorgalmáért, jó tanulmányi eredményéért.
GetlingerNikolász - példás szorgalmáért
és kiváló tanulmányi eredményéért.
Hegedűs Martin - példás magatartásá-

ért, szorgalmáért és kiváló tanulmányi
eredményéért
Papp Kinga - példás szorgalmáért és
kitűnő tanulmányi eredményéért.
Varga Richárd - példás szorgalmáért
és kiváló tanulmányi eredményéért
3. osztályosok közül jutalomkönyvben részesült:
Mester Zsombor - jeles tanulmányi
eredményéért, példamutató szorgalmáért.
Horváth Dániel - jeles tanulmányi
eredményéért példamutató szorgalmáért.
Bőczin Ármin - jeles tanulmányi eredményéért, példamutató magatartásáért
és szorgalmáért
Zöldi Zoé - példamutató magatartásáért, jeles tanulmányi eredményéért

A 4. osztályban jutalomkönyvet kapott
Bakonyi Levente - kitűnő tanulmányi
munkájáért. Levente külön dicséretben
részesült azért is, mert Zrínyi Ilona országos matematikaverseny Baranya megyei fordulóján negyedik helyezést ért el,
a harmadik helyezettel azonos pontszámot szerezve. Levente jutalomként részt
vehetett a Pécsi Tudományegyetem tehetséggondozó tanfolyamán! Kvaszta
Ágnes tanárnőnek külön is köszönjük
eredményes felkészítő munkáját.
Gulyás Olivér - jeles tanulmányi munkájáért
Illés Viktóriának - jó tanulmányi munkájáért és szorgalmáért
Tóth Szimonetta - jeles tanulmányi
munkájáért
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5. osztályban könyvjutalomban részesült:
Horváth Blanka - kiváló tanulmányi
munkájáért és szorgalmáért
Dlusztus Réka - kiváló tanulmányi
munkájáért, szorgalmáért,
Bertacchi Vivien - kiváló tanulmányi munkájáért, szorgalmáért és
sportteljesítményéért és
Az Országos Tárgyalkotó Versenyen
elért 1. helyezéséért és a fődíj elnyeréséért
Juhász Júlia Anna - közösségi munkájáért és a VI. Országos Szivárvány
Képzőművészeti Versenyen elért 2.
helyezéséért
Getlinger Ramóna - kiváló sportteljesítményéért
6. osztály
Zsifkó Ábel - példás magatartásáért
és szorgalmáért
Zsifkó Ármin - példás magatartásáért és szorgalmáért
Jáni Johanna - az atlétikaversenyen
nyújtott kiemelkedő teljesítményéért
7. osztály
Varjú Bence - szorgalmáért, jó tanulmányi eredményéért
Süle Patrik - a kisiskolák országos
atlétikaversenyére való bejutásért
(13. helyezést ért el az országos versenyen)
Kurucsai Barbara - közösségi munkájáért
Kovács Barbara - közösségi munkájáért
Blazsekovics József - az atlétikaversenyen nyújtott kiváló teljesítményéért
8. osztály
Az egykori egerági pedagógus, a néhai Szander Albert szándéka szerint a
nyolcadikos tanulóink közül minden
évben Szander Albert-díjban részesülnek az arra érdemesek, a most búcsúzók közül Szander Albert-díjban
részesült:
Pintér Petra - A nyolc éven át tartotó jeles tanulmányi munkájáért és
sportteljesítményéért
Rózsavölgyi Mercédesz - a nyolc
éven át tartó kiemelkedő sportteljesítményéért
A nyolcadikos tanulók közül könyvjutalomban részesült:
Orsós Dzsenifer - az Országos Festészeti Versenyen elért harmadik he-
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Török Anett - a Szivárvány Országos Képzőművészeti Versenyen
elért második helyezéséért.
Az összesített tanulmányi eredmények alapján az egerági Arany János Általános Iskola legjobb alsó
tagozatos tanulója címet Bakonyi
Levente 4. osztályos tanuló nyerte.
Iskolánk legjobb felső tagozatos
tanulója ebben a tanévben Horváth
Blanka 5.osztályos tanuló lett.
Települések díjazottjai
Hagyományaink szerint az egyes
települések is díjazták kiemelkedő
munkát végzett tanulókat, és a községi jutalmakat a tanévzárón adtuk
át. Az egerági tanulók jutalmát Kun
Zoltán alpolgármester úr adta át. Az
alsó tagozatos egerági gyermekek
közül ebben az évben a legjobb tanulmányi eredményt Bakonyi Levente 4. osztályos tanuló érte el.
Második helyezett Papp Kinga 2.
osztályos tanuló., harmadik helyezett: Kovács Jázmin 1. osztályos
tanuló lett.
A felső tagozatos egerági gyermekek közül ebben az évben a legjobb
tanulmányi eredményt Horváth
Blanka 5. osztályos tanuló érte el.
Második helyezett Zsifkó Ábel 6.
osztályos tanuló lett.
A harmadik helyezést Dlusztus
Réka 5. osztályos tanuló érte el.
Áta község képviselőtestülete által
meghirdetett tanulmányi verseny
díját Jung Károly polgármester úr
által megbízott átai képviselő adta
át.
Első helyezett:Hegedüs Martin 2.
osztályos tanuló lett, második helyezett: Bényi Csongor 2. osztályos
tanuló, harmadik helyezett: Horváth Martina 1. osztályos tanuló.
Kisherend Község képviselőtestülete is tanulmányi versenyt hirdetett a
kisherendi tanulók számára. A jutalmakat Bóli Ildikó polgármester
adta át.
Iskolánk legjobb kisherendi tanulója idén Varga Richárd 2. osztályos
tanuló, a második helyezett Gulyás
Olivér 4. osztályos tanuló lett,
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harmadik helyezést pedig Varga Erika 6. osztályos tanuló érte el.
Varga Attila és Varga Richárd pedig kiemelkedő sportteljesítményéért
kapott jutalmat.
A legjobb szemelyi tanulók jutalmát
Dani Zoltán polgármester úr adta át.
Első helyezett Getlinger Nikolász 2.
osztály tanuló, második Getlinger
Ramóna 5. osztályos tanuló, a harmadik pedig Elter Rebeka 1. osztályos tanuló lett.
Iskolánk legjobb kozármislenyi diákja Zöldi Zoé 3. osztályos tanuló. Jutalmát Petik Róbert iskolánk megbízott igazgatója adta át.
Pécsudvard község úgy döntött, hogy
a legjobb tanuló mellett a többi
pécsudvardi tanuló is jutalmat érdemel a tanévben nyújtott munkájáért.
Dzsdrál Artúr polgármester úr adta
át.
A legjobb pécsudvardi diák ebben az
évben Bőczin Ármin 3. osztályos
tanuló lett.
Jutalmat kapott még: Koltai Bence 5.
osztály. Gasteiger Kornél 3. osztály.
Horváth Brigitta 7. osztály, Hováth
Elvira 7. osztályos tanuló.
A legjobb szőkédi tanulók oklevélben részesültek, melyet Petik Róbert
igazgató úr adott át.
Az alsó tagozatosok közül oklevélben részesült Mester Zsombor 3.
osztályos és Kónya Bíborka 1. osztályos tanuló.
A legjobb felső tagozatos szőkédi
diák Pintér Petra 8. osztályos tanuló
lett.
Iskolánkban a művészetoktatásra is
nagy hangsúlyt fektetünk. A Diabelli
Művészeti Alapiskola három tanszakot működtet iskolánkban. Ők is jutalomban részesítették a legjobban teljesítő tanulókat.
Képzőművészetben nyújtott teljesítményéért könyvjutalmat, ajándékot és oklevelet kapott: Orsós
Dzsenifer 8. osztály, Mohos Trisztán 6. osztály, Juhász Júlia 5. osztály. Török Anett 8. osztály,
Bertacchi Vivien 5. osztályos tanuló.
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Ajándékot és oklevelet kap: Mester
Tamara 5. osztály. Getlinger
Nikolász 2. osztályos tanuló.
Oklevélben részesült: Kurucsai
Barbara 7. osztály és Szegedi Otília
6. osztályos tanuló.
Zeneművészetből
Kottát és ajándékot kapott:
Horváth Blanka 5. osztályos tanuló.
Oklevelet és ajándékot kapott:
Dantignana Dominika 3. osztály.
Dlusztus Réka 5. osztály. Juhász
Júlia Anna 5. osztályos tanuló.
Oklevelet érdemelt: Bertacchi Evelin 2. osztály. Bertacchi Vivien 5.
osztály. Zsifkó Réka 2. osztályos
tanuló.
Néptáncból könyvjutalmat és oklevelet érdemelt: Árvai Béla, Árvai
Ildikó, Bertacchi Evelin, Bertacchi
Vivien. Elter Rebeka, Getlinger Ramóna, Hegedüs Evelin, Hováth Blanka. Kovács Barbara, Kurucsai Barbara, Papp Kinga, Rádai Kornél, Süle
Patrik, Szász Bence, Török Máté,
Varga Richárd, Zsifkó Ábel. Zsifkó
Ármin, Zsifkó Réka.
Oklevelet kapott: Bánfai Vivien,
Dlusztus Réka, Getlinger Ramóna,
Hegedüs Evelin, Horváth Blanka,
Kurucsai Barbara, Papp Kinga, Rádai
Kornél, Süle Patrik, Szász Bence,
Török Máté, Varga Richárd, Zsifkó
Ábel, Zsifkó Ármin, Zsifkó Réka.
A vizsgalap szépségverseny helyezettjei: Dlusztus Réka, Horváth
Blanka, Horváth Dávid és Juhász
Júlia Anna.
Ingyenes Zenei tábort nyert Juhász
Júlia Anna 5. osztályos tanuló kiemelkedő zenei és képzőművészeti
teljesítményéért.
Ingyenes képzős-természetjáró tábort nyert Árvai Béla 7. osztályos
tanuló a néptáncórai teljesítményéért.
A szülői munkaközösség osztályonkénti versenyt hirdetett:
Az alsó tagozat legjobb osztálya az 1.
osztály lett. (tanulmányi átlag: 4,47)
A felső tagozaton a legjobb eredményt elért osztály az 5. osztály lett.
(4,23)
Jutalmul pénzjutalmat kaptak, melyet
osztálykirándulásra használhatnak
fel.
Bányainé Jurás Gyöngyi
Petik Róbert
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Évzáró az óvodában
Május hónapban megkezdődött az óvodában a hajrá! Az év egyik legszebb ünnepét, Anyák napját május 6-án ünnepeltük. A gyerekek versekkel, dalokkal,
saját készítésű ajándékokkal készültek,
hogy méltóképpen köszönthessék az
édesanyákat és nagymamákat. A megható műsor alatt szem nem maradt szárazon. Az előző év sikerén felbuzdulva
mindenki lázasan készülődött, hogy idén
is színvonalas évzáró műsor keretében
mutathassák be a gyerekek az egész évben tanultakat. Ennek az eseménynek
június 6-án a Művelődési Ház adott otthon. Az intézményvezető köszöntő beszéde után először a Katica (kis)
csoportosok mutatták be műsorukat
Hellner Józsefné és Kocsis Viktória közreműködésével. Az egész év során tanult
dalokat, verseket, mondókákat csokorba
szedve szereztek felejthetetlen perceket a
szülők, nagyszülők számára. Volt sírás,
nevetés, a végére mégis a legtöbb büszke
szülő szemében ott ragyogtak az örömkönnyek. Az előadást követően a Napsugár (nagy)csoportosok következtek, akik
először Zsoldosné Puskás Bea vezetésével előadták a Zeneovin tanult legkedvesebb dalaikat. Ezt követte a nagycsoport o s o k é vz á ró
műs or a,
egy
népigyermekjáték fűzés, melyre Horváthné Hosszu Beatrix és Tamási Piroska
készítette fel a gyerekeket, akik énekeltek, táncoltak, tapsoltak, és közben nagyon jól érezték magukat. A nézőközönség ezt a műsorszámot hatalmas tapsviharral jutalmazta. Az ünnep zárásaként a
ballagó óvodások Bakonyiné Sütő Diána
vezetésével előadták meglepetés számukat. A kis „tornászok” ugráltak, bukfenceztek, ugróköteleztek a színpadon. A
műsorszám alatt és után is a nézőközönség hatalmas tapssal fejezte ki tetszését.
A gyerekek műsorukkal vidám hangulatot teremtettek. Az évzáró után a ballagó
gyermekek, szüleik, nagyszüleik és a
meghívott vendégek visszasétáltak az a
szülők és az óvoda dolgozói által ünnepi
díszbe öltöztetett óvodába. A ballagás a

középső csoportosok búcsúztató verseivel kezdődött. Ezt követően a búcsúzó
gyermekek egymás után elmondták elköszönő versüket. Az óvodavezető búcsúzó
szavai után, közösen megtekintettük a
gyermekek óvodai életének meghatározó
eseményein készült képek gyűjteményét.
Együtt kacagtunk és együtt sírtunk a kivetítés alatt, hiszen nehéz elengedni azok
kezét, akik éveken át részesei voltak
mindennapjainknak. Kívánunk nekik az
iskolához kitartást, türelmet és rengeteg
felejthetetlen emléket. Reméljük, az óvodából is visznek tovább magukkal egy
pár kedves pillanatot! A ballagást követően a lufikkal, szalagokkal, füzérekkel
feldíszített udvaron folytatódott a mulatság. Hagyományteremtő módon a gyerekektől egy közös utolsó nagy játék után
vettünk búcsút. Hatalmas örömmel vették birtokba a külön erre az eseményre
hozott játékokat. Volt célba dobás, horgászás, vízipisztollyal festés, foci, lufi
pukkasztás, cukorka keresés, de a legnagyobb sikert az Egerági Önkéntes Tűzoltóság kedves meglepetése okozta. A játékos tűzoltó bemutató után a gyerekek
vehették birtokba a piros autót. Éhségüket helyben sütött pizzával, üdítővel,
süteményekkel csillapíthatták. A ballagás
emlékére készített torta elfogyasztása
után még késő délutánig folytatódott a
játék.
Szeretném megköszönni azoknak a szülőknek a segítségét, akik egész évben
azon fáradoztak, hogy gyerekeik számára
még több boldog és feledhetetlen élményt tudjunk biztosítani. Köszönöm az
óvodában dolgozó külsős szakemberek
munkáját és külön szeretném megköszönni az óvoda dolgozóinak példás
helytállását. Végül köszönjük azoknak a
szülőknek a megtisztelő bizalmát, akik
óvodánkba íratták gyermekeiket. Reméljük, hogy az ő mindennapjaikba is számtalan élménnyel teli percet tudunk majd
biztosítani!
Horváthné Hosszu Beatrix
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Hírek a Nyugdíjas Klubból
Június 20-án Egerág adott otthont a
Megyei Dalos Találkozónak. A rendezvényen 10 csoport képviseltette
magát, a színvonalas előadások után
az Őszirózsa Nyugdíjasklub megvendégelte a résztvevőket, a program
pedig táncos mulatsággal zárult. Júliusban sem pihennek nyugdíjasaink.
Több meghívást is kapott az Őszirózsa. Idén már nem az első alkalommal Máriagyűdre hívták szerepelni
időseinket, de testvértelepülésünkre
Csúzára is kaptak meghívást az
egerágiak. Mivel egybe esett a két
időpont, így a klub tagjai úgy döntöttek, hogy testvér községünk invitálásának tesznek eleget. Július 26-án
egy kabaréesten szerepelnek majd a
Horvátországi Csúzán nyugdíjasaink,
ahol néhány perces vidám színpadi
eladásokat mutatnak be.

Fényünnep a Keleti Parkban
Tánccal köszöntöttük a nyári napfordulót
Egerágon a Keleti Parkban. A tűzgyújtásnak már hagyománya van a településen. Idén csaknem százan ünnepeltük az
év leghosszabb nappalát. Június 21-e a
nyári napforduló napja. Ilyenkor a legrövidebb az éjszaka, és a Nap az égbolton a

legmagasabb delelési ponton áll. Ettől
a naptól kezdve egy tyúklépésnyit minden nappal hosszabbak lesznek az éjszakák. Horváth Miklós önkormányzati
képviselő, a tűzgyújtás szervezője őseink szokásait, hagyományait elevenítette fel.

Tájékoztató helyettesítésről
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot,
hogy 2015. augusztus 24.-től augusztus 28.-ig a szokásos rendelés
Dr. Kordély Norbert szabadsága
miatt az alábbiak szerint módosul:
A helyettesítést Dr. Taradán Zdenko
látja el saját rendelőjében, Vokányban, Kossuth L. u. 96 , illetve sürgős esetben a szokásos reggel 07.00tól 15.00-ig tartó készenléti időben
hívható a 06-30-373-01-98-as telefonszámon.
A vokányi rendelő hivatalos rendelési ideje:
H-K-SZ-P: 8.00-12.00-ig
CS: Kistótfalu 9.00-11.30.ig
A vokányi rendelő telefonszáma:
06-72-377-116
A helyettesítés napjain az egerági
orvosi rendelőben receptigény, útiköltségpapír és egyéb igények eseteire az asszisztensnő ügyeletet tart a
rendelési időpontokban. Természetesen a helyettesítés idejére sem feledjék, hogy súlyosnak tűnő, akut
rosszullét kapcsán hívják a 104-et,
illetve a 15.00-tól másnap 07.00-ig
terjedő időszakban hívják a háziorvosi ügyeletet az 515-104-es számon, vagy a 104-et.
Szíves megértésüket köszönöm.
Dr. Kordély Norbert
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Hahóthy Farkas
Az évszázadokig tartó török háborúk alatt némely magyar urak annyira megszokták és megkedvelték a harcz véres mesterségét, hogy még akkor sem hagytak fel vele, mikor már megkötötték a békét. S hogy ím a török ellen nem harczolhattak már,
összetűztek magok között s dúlták, pusztították egymásnak a birtokait, vagy neki estek rabló módra a békés polgároknak s
azokat fosztogatták. Különösen Rudolf idejében harapódzott el ijesztő mód ez a baj, mert a király messze volt, ott ült az ő p rágai palotájában s egyre a csillagokat leste, itt az országban pedig, ki mit akart, azt cselekedte. A garázda urakat nem fékez te,
nem büntette senki, s akárhány főnemes várából valóságos rablófészek lett.
Leghírhedtebb volt e veszedelmes kalandorok közt Hahóthy Farkas. Rabló csatangolásainak és pusztításainak színhelye a Muraköz volt. Ezt ő oly terűletnek tekintette, a melyen szabad a préda, és csakis neki szabad. Elébb csőcselék hada élén ő maga
dúlt, fosztott, s mire megvénhedett, a rablás minden nemére kitanított embereit küldte el prédára. Nekik engedte át a „harcz
dicsőségét”, ő maga pedig beérte, mint afféle orgazda, a rablott jószággal.
Állott Csáktornya közelében régi időből egy kolostor, a melyben vagy harmincz istenfélő szerzetes élt. Ezt a Szent Ilonának
nevezett kolostort a világért sem merték volna a vén Hahóthy Farkas martalóczai megtámadni, de még csak közeledni feléje
sem volt bátorságuk. Az odavaló nép ugyanis azt beszélte, hogy ott kisértetek vannak, hogy Szent Ilona háza és jámbor lakosai fölött szellemek őrködnek. Történt egyszer, hogy Farkas úr az ő csatlósait egy nagy majorság kifosztására küldte el. Háro m
napja múlt már, s legényeinek még mindig se híre, se hamva. Egyszer csak hajnalban a várudvarra vánszorog egyik
czinkostársa, rongyosan, véresen, czudarúl megviselve. Beszéli - s a réműlettől torkán akad minden szava - hogy jó fogást
tettek volt, s noha üldözték őket, mégis sikerűlt volna haza hozniok a gazdag martalékot. Hanem, a mint a kolostor mellett
elhaladtak, egy mennydörgésszerű szózat a föld alól „megállj!”-t kiáltott, mire ők, mintha csak a földbe czövekelték volna a
lábukat, nem tudtak mozdúlni se té-, se tova. Üldözőik pedig utólérték s lekaszabolták őket mind. Őt magát csodálatos módon
nyilván azért bocsátotta szabadon az a kolostori szellem, hogy hírt adjon gazdájának az Isten e rettenetes itéletéről.
- Mit istenitélet! - kiáltott dühösen Farkas úr - törődik is az Isten az olyan gyáva legényekkel, mint ti! Különben jól ismerem
én azt a klastrombeli szellemet, majd teszek róla, hogy többet ne kisértgessen. Tudom én azt régen, hogy ellenségeim azok a
csuhás ingyenélők. Ők kerítették kelepczébe az én embereimet. De megálljatok, páterek, ezt megkeserűlitek! S azonnal új
czinkosokat bérel, ráüt velök Szent Ilona kolostorára, leöldösi a szerzetesek nagy részét és romba dönti a nagy épületet és a
templomot. Csak a sírbolt maradt meg, annak nem ártott a rombolás.
Abban a sírboltban volt eltemetve Zrinyi Miklósnak, a szigetvári hősnek a feje. A törökök, noha békét kötöttek volt a magyarokkal, mégis folyton ott ólálkodtak a határszéleken és egyes csapatjaik be-berontottak pusztítva és rabolva az országba, anynyival is inkább, mert soha senki útjokat nem állotta. Egy ilyen portyázó török csapattal szövetkezett Hahóthy Farkas vagy
egy fél esztendővel azután, hogy Szent Ilona kolostorát feldúlta volt. Ő ismerte a vidéket hegyiről-tövire, tudta jól, hol mit
lehet keríteni, ő lett tehát a törökök vezetője, s ezért magának és embereinek kikötötte a zsákmány felerészét. Így szólt az
egyesség, és volt is szép eredménye mindjárt az első napokban. De a drágalátos szövetségesek összevesztek a konczon. Mikor
megvolt a tömérdek préda, a törökök azon tanakodtak, mint lehetne Hahóthy uramat az őt megillető résztől elütni. De a vén
ravasz neszét vette a dolognak, kapta magát s embereivel együtt eltette az egész zsákmányt biztos helyre a törökök elől.
A kontyos czimboráknak sem kellett több. Megfogadták, hogy addig nem nyugszanak, míg kézre nem kerítik. Szerte
szágúldoztak, tűvé tették az egész Muraközt és halálra keresték Hahóthy Farkast. Mint a kergetett róka, fut a vén gonosztevő,
bújdosik csalitban, bozótban, tévedez a vadon útvesztőin. Egy éjjel egész a leroskadásig kimerűlve ért czinkostársaival Szent
Ilona kolostorának romjaihoz. Sarkukban a törökök. Itt is, ott is hallatszik a bőszűlt ellenség vad káromkodása.
- Csak gyorsan, gyorsan - kiált Hahóthy - le abba a sírboltba! Ott bátorságban leszünk!
A mint a rabló-csapat az üldöző törököktől való halálos félelmében oda leér, egyszerre csak a vak sötétből két tüzes szem mered reájok, és egy rémséges hang így dörög feléjök: - El innen, ti alávaló útonállók, kik meggyalázzátok őseitek emlékezetét!
El innen! Ne zavarjátok örök álmát annak, a ki Szigetvár sánczain vértanú halált halt a hazájáért! Átok fejeitekre, ti harami ák!
Ha száz halál várt volna künn mindenikére, még akkor sem maradt volna egy sem azon a rémséges helyen. Hanyatt -homlok
rontottak ki, egyenesen a törökök kardjaiba. Reggel felkonczolva találták a vén Hahóthy Farkast és czinkostársait mind egy
lábig.
Radó Vilmos - Magyar Népmondák
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