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EGRI NAPLÓ

December harmadik vasár-
napján szervezte meg a Pro 
Agriensis Egyesület a lassan 
már hagyománnyá nemesülő 
közös karácsonyváró ünnep-
séget Egriben, a kultúrotthon-
ban.  Amely ünnepség célja 
és egyik legnagyobb erénye, 
hogy összehozza a község 
három településének lakóit. 
Együtt ünnepeltek, szavaltak, 
énekeltek, betlehemeztek 
ugyanis az egri, az újegri és 
a gombáspusztai gyerekek, 
felekezettől, nemzetiségtől 
függetlenül. Erre pedig ko-
rábban nem igazán volt pél-
da a községben. A gyerekek 
legnagyobb örömére még a 
Mikulás is ellátogatott az ün-
nepségre.

Kihirdették a gyerekek kará-

csonyi rajzpályázatának győz-
teseit is:

Itt kell megjegyeznünk, 
hogy  a Cereals Trading-Trans-
port (CTT) cég ajándékcso-
magokkal lepte meg a gyere-
keket. A vállalat ezzel a nemes 
gesztussal igyekezett meghá-
lálni, hogy a helybéli gazdák 
nekik adták el terményeiket.

A kulturális műsort az Egri 
Csodaszarvas néptáncegyüt-
tes fellépése tette teljessé.

Az ünnepség szerves részét 
képezte a karácsonyi vásár, 
amely során a diákok által ott-
hon elkészített kézműves ter-
mékeket bocsájtottak árúba,  
a befolyt összeget pedig a kö-

zösség fejlesztésére fordítják.
A rendezvény kiemelkedő 

mozzanata volt a „100 év 100 
képben” kiállítás megnyitása, 
amely a község és a közösség el-
múlt évszázadát hivatott bemu-
tatni fényképek segítségével.

Legfelemelőbb, legmeg-
hatóbb pillanata volt az ün-
nepvárónak, amikor Márton 
Zsuzsanna polgármester ér-
demoklevéllel, egy karácsonyi 
dísszel és egy jelképes összeg-
gel köszöntötte mindazokat, 
akik idén ősszel ünnepelték 
50. házassági évfordulójukat: 
Jáger Istvánt és Jolánt, Docsa 
Andrást és Erzsébetet, vala-
mint Danciu Vasilét és Irinát. 

EGYÜTT VÁRTÁK A KARÁCSONYT!

A karácsony összehozza 
a családokat, szoktuk 

mondani. Egriben viszont 
az egész községet hozta ösz-
sze december 16-án, amikor 
az ünnepváró esemény egy 
közösséggé gyúrta az egri, 
újegri, gombáspusztai em-
bereket, vendégeket.

MEGVÁLTOZOTT 
A HULLADÉK-
GAZDÁLKODÁS RENDJE 
EGRIBEN

Törvény írja elő, hogy de-
cembertől minden egyes 
önkormányzatnak biztosíta-
nia kell a szelektív hulladék-
gyűjtés feltételeit a polgárok 
számára.
 4. oldal
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Noha az időjárás szo-
katlanul enyhe, nem 

feledhetjük, hogy a fűtési 
szezon már javában elkez-
dődött. Akárcsak a fűtési 
támogatások igénylésé-
nek időszaka.

Támogatásra jogosultak nem 
csak azok, akik szociális támo-
gatásban részesülnek, hanem 
azok is, akiknek igazoltan ala-
csony a jövedelmük. A fűtési 
támogatás kérvényezésének 
és odaitélésének feltételei 
nem változtak a tavalyi szezon 

óta. Támogatásra jogosultak 
mindazon családok, ahol az 
egy főre eső havi nettó jöve-
delem nem haladja meg a 
615 lejt és az általuk birtokolt 
vagy használt belterület nagy-
sága nem haladja meg az két-
ezer négyzetmétert (20 ár). 

A kérvényeket minden hó-
nap 20-ig lehet benyújtani 
az Egri Polgármesteri Hivatal 
szociális osztályának irodá-
jában. A kérelem jogosultsá-
gának elbirálása attól a hó-
naptól kezdődik, amikor azt 
benyújtották.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

FŰTÉSTÁMOGATÁS

Egriben, Gombáspusztán és 
Újegriben ugyanis összesen 
hat kilométernyi mezei utat 
tudott korszerűsíteni az ön-
kormányzat. Ez a mennyiség 
pontosan megegyezik a ta-
valy elvégzett munkálatokkal.

„A község lakóinak jelentős 

része mezőgazdaságból él. 
Számukra rendkívül fontos, 
mondhatni mindennapjaikat 
befolyásoló tényező a mezei 
utak állapota. Éppen ezért 
igyekeztünk segíteni nekik ab-
ban, hogy az őszi betakarítást 
a lehető legjobb körülmények 

között végezhessék el”, mond-
ta Márton Zsuzsanna polgár-
mester.

Az idei esztendőben az ön-
kormányzat 1300 köbméter 
zúzott kavicsot és 300 ton-
na zúzott követ szórt szét és 
egyengetett el a mezei utakon.

A Nemzeti Művelődési Intézet 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Me-
gyei Irodája az Otthonról haza 
– Kulturális kapcsolatok erő-
sítése a Kárpát-medencében 
projekt keretében november 
6-án, Szamosszeg településen 
Szamosháti Tájegységi Érték-
tár létrehozásának kezdemé-
nyezésére szakmai műhelyna-
pot tartott. A kezdeményezést 
települési önkormányzatok 
fogalmazták meg.

Az esemény annak a stra-
tégiának és programnak a 
részteljesülése, amely a ha-
gyományőrzés és kultúra-
közvetítés identitásformáló 
és közösségteremtő szere-
pének megosztásán, együtt-
működések megerősítésén 

keresztül kíván hozzájárul-
ni Szatmár és a Szamoshát 
társadalmi-gazdasági fejlő-
déséhez. Ennek egyik meg-
határozó eszköze és egyben 
célja is egy Szamosháti Tá-
jegységi Értéktár létrejötte 
és munkája.

„Célunk nem csak a hagyo-
mányőrzés, hanem a régió 
népszerűsítése, fejlődése”, je-
lentette ki a megbeszélésen 
részt vevő Márton Zsuzsanna. 
„Elsősorban a turizmusban 
látunk jelentős potenciált, ez 
sok embernek adna munkát, 
garantálná a megélhetését 
anélkül, hogy elhagyná szü-
lőföldjét”, tette hozzá Egri 
polgármestere. További re-
mek együttműködési síkot 

jelenthet a sport, az oktatás, 
a kultúra, a mezőgazdaság, a 
feldolgozóipar.

Ez a több települést össze-
fogó munka egyedülálló min-
ta is lehet, mivel három ország 
(Magyarország, Partium, Kár-
pátalja) településein támo-
gatná a nemzeti identitás és 
egység erősítését.

A folytatásban a „Közössé-

gi értékfeltárás a Kárpát-me-
dencében” tevékenység ré-
szeként 2019-ben további 
két alkalommal találkoznak 
az érintettek Szatmárban. A 
műhelymunkák célja ugyan-
úgy a térség jó gyakorlatai-
nak megismerésén túl a hun-
garikummozgalom, illetve a 
helyi értéktárak hálózatának 
erősítése.

Az olasz Landini márkájú trak-
tor, a szintén olasz Bricchi tí-
pusú utánfutó és a szlovák Ko-
vaco által gyártott rönkhasító 
ára összesen – áfával együtt- 
eléri a 224.315 lejt. Ebből vi-
szont csak mintegy 38.000 
lejt fizet az önkormányzat! A 
fennmaradó részt a Szatmár-

németi környéki akciócsoport 
elnevezésű kistérségi fejlesz-
tési egyesület pályázata révén 
sikerült biztosítani.

„Örülök, hogy újabb mun-
kagépekkel bővíteni tudtuk a 
polgármesteri hivatal géppark-
ját, vagyonát. Mindhárom esz-
közre komoly szükségünk volt”, 

mondta elégedetten Márton 
Zsusanna polgármester.

Az olasz Landini 1884 óta 
gyárt mezőgazdasági gépe-
ket. Az önkormányzat által 
megvásárolt 4-070 T4F mo-
dellt egy 2900 köbcentis, 69 
lóerős német Deutz motor 
hajtja. A traktort sokféle mó-

don tudja használni majd az 
önkormányzat, amely rendel-
kezik például egy szippantó-
val is, amelyet adott esetben a 
traktor után lehet kötni.

A rönkhasítóra azért van 
szükség, mert a község vala-
mennyi középületében fával 
fűtenek. Igaz ez mind a három 
iskolaépületre (Egriben, Gom-
báspusztán és Újegriben), a 
kultúrotthonra és a polgármes-
teri hivatal épületére egyaránt.

IDÉN IS FELÚJÍTOTTAK HAT KILOMÉTERNYI MEZEI UTAT

KÉSZÜL A SZAMOSHÁTI ÉRTÉKTÁR 
– KÖZÖSEN FEJLŐDNÉNEK

TRAKTOR, FAHASÍTÓ GÉP, UTÁNFUTÓ 
– BŐVÜL AZ ÖNKORMÁNYZAT GÉPPARKJA

Többször is számot ad-
tunk róla az idén, hogy 

négy kilométer járdával 
bővült Egri község gyalo-
gosút-hálózata. Az elmúlt 
hónapokban azonban más-
fajta infrastruktúra is fejlő-
dött a községben.

Szamosszegen sikeresen lerakták a Szamosháti Értéktár 
alapjait. A régió 91 települést ölel magába, az őket ösz-

szetartó legfontosabb kapocs pedig Csűry Bálint és az ő 
Szamosháti Szótára. Egri már csak ezért is kiemelt szerepet 
tölt be a kezdeményezésben.

Újabb munkagépekkel bővült idén ősszel az Egri Polgármesteri Hivatal gépparkja. 
Azt követően, hogy tavaly egy tűzoltó autót sikerült a helyi önkéntes tűzoltóegység 

szolgálatába állítani, idén egy traktort, egy fahasító gépet és egy utánfutót vásárolt 
az önkormányt. Ráadásul utóbbi három vadonatúj, a hivatalnak mégsem kellett sokat 
fizetnie értük.

A levéltárból alig kétszáz köny-
vet menekítettek ki 2016-ban, 
így alakult meg Egri község 
könyvtára a polgármesteri hi-
vatalnak is otthont adó épület 
emeleti szobájában. Szinte hi-
hetetlen, de az azóta eltelt két 
év alatt a könyvtár tulajdoná-
ban lévő könyvek száma meg-

haladja az ezerötszázat. Nem 
csoda tehát, hogy az intézmény 
kinőtte eddigi szűkös kereteit.

November végén csatto-
gott a kalapács, burrogott a 

fúrógép, sercegett a meszelő-
henger – készült az új könyv-
tár. A hivatal vezetői ugyanis 
úgy döntöttek, egy nagyobb 
helyiséget bocsátanak a köny-

vek és könyvbarátok rendelke-
zésére. A termet újra meszel-
ték, új, modern polcokkal 
szerelték fel, amelyekre felfér 
mind az ezerötszáz könyv. Az 
új otthon ugyanakkor külön-
böző kulturális tevékenysé-
geknek is teret biztosíthat az 
elkövetkezőkben.  

A Csűry Bálint Általános 
Iskolával közösen az önkor-
mányzat igyekezett beszerezni 
mindazokat a könyveket, ame-
lyek kötelező házi olvasmány-
ként szerepelnek a tantervben. 
Úgy magyarul, mint románul. 
Ezzel együtt az egri könyvtár 
továbbra is várja a felajánláso-
kat, könyvadományokat.

ÚJJÁSZÜLETETT A KÖNYVTÁR

Két év alatt sikerült meg-
hétszerezni a könyvek 

számát az egri könyvtárban, 
így a polgármesteri hivatal 
kénytelen volt egy újabb, na-
gyobb otthont biztosítani az 
intézménynek. Amit Márton 
Zsuzsanna polgármester szí-
ves-örömest meg is tett.
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A szokatlanul enyhe ősz végi 
időjárás ellenére már jó ideje 
elkezdődött a fűtési szezon, 
ilyenkor pedig exponenci-

álisan megnő a lakástüzek 
száma. A tűzoltóság statisz-
tikáiból pedig kiderül, hogy 
ezeknek túlnyomó többsé-
gét a kémények okozzák. 
Vagy azért, mert nincsenek 
kellőképpen kitisztítva és 
begyullad a lerakódott ko-
rom. Vagy azért, mert nincse-
nek kellőképpen szigetelve. 

Vagy esetleg azért, mert gyú-
lékony anyagok vannak a kö-
zelükben.

Éppen ezért az Egri Pol-
gármesteri Hivatal és a helyi 
önkéntes tűzoltóegység fel-
szólítja a település lakóit: elle-
nőrizzék kéményeiket! Saját és 
otthonuk érdekében!

Ellenőrizzék, hogy megfe-

lelően ki vannak-e takarítva, 
le vannak-e szigetelve, a pad-
láson nincs-e a közelükben 
gyúlékony anyag. Amennyi-
ben valakinek kéményseprő-
re van szüksége, keresse az 
Egri Polgármesteri Hivatal-
ban Márton Miklóst, a helyi 
önkéntes tűzoltóegység pa-
rancsnokát.

Július végén tettek hivatalos 
munkalátogatást Egriben 
Syke város elöljárói, Suse 
Laue polgármester, valamint 
Edith Heckmann és Gabriele 
Bestandig alpolgármester. 
A kapcsolatfelvétel Márton 
Zsuzsanna kezdeményezésé-
re jött létre, első eredményei 
pedig máris megmutatkoz-
nak: a német kisváros és la-
kosai adományokkal segítik 
Egrit.

Laue, Heckmann és Bestan-
dig a nyáron tett látogatásuk 
során többek között eljutott a 
Csűry Bálint Általános Iskolába 
is, ahol azonnal megfogalma-
zódott bennük a segítő szán-
dék. Ennek következtében két 
osztály felszerelésére alkalmas 
padokat, székeket ajánlottak 

fel. Mindemellett egy helyi 
egyesület az egri iskola és 
óvoda támogatására játéko-
kat gyűjtött össze.

Nem csak az oktatást támo-
gatják azonban a németek, 
hanem az egri önkéntes tűzol-
tóegység is felszerelést kapott 

Syke önkormányzatától, a 
24.000 lélekszámú városkában 
pedig gyűjtést is szerveztek a 
nehezebb sorsú egriek meg-
segítésére.

Márton Zsuzsanna de-
cember elsején tett hivatalos 
látogatást az alsó-szászor-

szági településen, ahol  részt 
vett a „Európa a polgárokért” 
(Europe for Citizens) program 
előkészítésén. Ebben Syke a 
vezető partner, rajta kívül Egri, 
valamint a francia Le Chartre 
és a  lengyel Wabrzezno váro-
sa vesz részt.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

MINDENKI ELLENŐRIZZE KÉMÉNYÉT!

JÖTTEK, LÁTTAK, SEGÍTENEK

KÉMÉNYEK, KARÁCSONYFÁK – VIGYÁZZUNK, 
NE OKOZZANAK KELLEMETLEN MEGLEPETÉST!

Saját és otthona biztonsá-
ga érdekében mindenki 

ellenőrizze háza kéményét, 
kéri a lakosokat Egri pol-
gármesteri hivatala.

Legtöbb dolguk a tűzoltók-
nak nyáron van. A legtöbb la-
kástűz azonban télen üt ki. A 
látszólagos ellenmondás fel-
oldása egyszerű: amíg a me-
leg évszakokban elsősorban a 
tarló-és a növényzet égése je-
lent problémát, addig a fűtési 
szezonban a házaké. Utóbbiak 
legnagyobb százalékát pedig 
a kémények okozzák. Vagy 
azért, mert nincsenek megfe-
lelően kitakarítva és a lerakó-
dott korom begyullad, vagy 
pedig azért, mert nincsenek 
rendesen szigetelve, közelük-
ben pedig gyúlékony anya-
gok kapnak lángra.

„Tudni kell, hogy tűz ese-
tén a biztosító csak akkor 
fizet, ha az érintett számlá-
val igazolni tudja: ő bizony 
kitakaríttatta a kéményét”, 
hívja fel a figyelmet a rend-
kívül fontos részletre Márton 
Miklós, aki másfél éve vezeti 
az egri önkéntes tűzoltóegy-
séget.

Érdekes adalék a témához: 
az Egri Polgármesteri Hiva-
talnak szerződése van ugyan 
egy kéményseprő céggel, ám 
tavaly mindössze egy személy 

jelezte, szeretné kitakaríttatni 
kéményét…

A tűzesetek másik gyakori 
okozója az elektromos hálózat 
meghibásodása. Fontos, hogy 
ha elmegyünk otthonról, 
ne hagyjuk bedugva a kará-
csonyfadíszeket, melegítőket, 
mert könnyen rövidzárlatot 
okozhatnak. Ne hagyjuk fel-
ügyelet nélkül a csillagszóró-
kat, gyertyákat sem és főleg 
ne tegyünk a karácsonyfa alá 

gyúlékony anyagokat, figyel-
meztet a közel nyolc éves ta-
pasztalattal rendelkező Már-
ton. Hasonlóan ne hagyjunk 
gyúlékony anyagokat a kály-
hák előtt, ahol egy-egy kiugró 
szikra, kieső parázs okozhat 
gondot.

Az egri önkéntes tűzoltó 
egység jelenleg 21 főből áll, 
aminek kétharmada számít 
aktív tagnak, tehát bármikor 
bevethető.  Aki önkéntes tűz-

oltó szeretne lenni, annak első 
lépésként orvosilag igazolnia 
kell, hogy egészséges. Ezt kö-
vetően hat hónapos próba-
idős szerződést köthet, amely 
alatt eldől, tényleg alkalmas-e 
a feladatra. A jelentkezőnek 18 
és 45 év közöttinek kell lenni. 
Áldozatkész, önfeláldozó szol-
gálataikért adókedvezményt, 
életbiztosítást és a bevetések 
óraszáma után anyagi jutta-
tást kapnak.

Talán nem túlzás azt állítani, 
Egriben egyre jobb önkéntes 
tűzoltónak lenni. Az önkor-
mányzat tavaly vásárolt egy 
tűzoltó autót, decemberben 
pedig a németországi Syke 
városa adományoz felszerelé-
seket az egységnek. Ezenkívül 
az egriek tagjai lettek a Harg-
ita Megyei Önkéntes Tűzoltó 
Egyesületnek – ez pedig azért 
fontos, mert így magyarorszá-
gi pályázatokra is esély nyílik.

Az idei megyei bajnokság 
első, az országos viadal ötödik 
helyezett egységénél jövőre 
szeretnék megalakítani a női 
tűzoltó csoportot is, míg a 
februári farsangi bál egyben 
az első tűzoltóbál is lesz.

Az Egri Napló hasábjain sorozatot indítottunk, amelynek célja, hogy az olvasók, Egri község lakói megismerjék a pol-
gármesteri hivatal apparátusában dolgozó tisztviselőket, betekintést nyerjenek munkájukba és megismerjék azon 

aspektusait, amelyek számukra is fontosak lehetnek. Sorozatunkat rendhagyó módon folytatjuk, Márton Miklós önkéntes 
tűzoltó ugyanis a téli szezon és az ünnepek tűzveszélyeire hívja fel a figyelmünket.

December 19-től kezdve 
ugyanis külön cég szállítja el 
a szelektíven gyűjtött hulladé-
kot és az újra nem hasznosít-
ható háztartási szemetet. Az új 
rendszerben minden második 
szerda reggel 08.00 óráig kell 
kitenni a ház elé a különválo-
gatott hulladékot. Fekete zsák-
ba a műanyagot és a fémet, 
zöld zsákba pedig az üveget.

Első alkalommal az önkor-
mányzat osztja ki a zsákokat. 
Ezt követően aztán a hulladé-
kot elszállító cég annyi üres 

zsákot hagy hátra, amennyit 
megtöltve elszállított. Abban 
az esetben tehát, ha egyet 
sem szállított el, akkor nem is 
hagy hátra zsákot.

Fontos megérteni, hogy 
a kukákba csak az újra nem 
hasznosítható háztartási hul-

ladék kerülhet. Ne tegyük bele 
a növényi eredetű hulladékot, 
mert azt el lehet égetni, vagy 
komposztálni lehet. És ne te-
gyük bele az építkezési törme-
lékeket sem. A háztartási hul-
ladékot az eddigi ritmusnak 
megfelelően szállítja el az erre 
szakosodott cég.

A színes zsákokat pedig 
minden második szerdán vi-
szik el. Nagyon fontos, hogy a 
fekete zsákba tehetjük az ás-
ványvíz, az üdítő pillepalackját, 
a műanyag alapú csomagoló-
kat, testápoló szerek kiürült tá-
rolóeszközeit (sampon, tusfür-
dő, fogkrém, stb… dobozait), 
üres sörös-vagy üdítős dobo-
zokat, konzervdobozokat, sp-
ray-ket. Hogy minél kevesebb 

helyet foglaljanak, a flakono-
kat préseljük, tapossuk össze, 
mielőtt a zsákokba tesszük.

A zöld zsákba tehetünk ez-
zel szemben mindent, ami 
üveg: sörös, tejes, stb… üve-
gek, ablaküvegek, befőttes 
üvegek, poharak...

Nem tűnnek el a már jól 
ismert harang formájú konté-
nerek sem: továbbra is bele 
lehet dobni a hulladékot – 
természetesen szelektíven kü-
lönválogatva őket.

MEGVÁLTOZOTT A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS 
RENDJE EGRIBEN

Törvény írja elő, hogy decembertől minden egyes önkor-
mányzatnak biztosítania kell a szelektív hulladékgyűj-

tés feltételeit a polgárok számára. Ennek következtében 
Egriben is gyökeresen változik meg a szemétgazdálkodás 
rendje.

Az iskolát, az óvodát, a 
helyi önkéntes tűzol-

tóegységet támogatja Syke 
városa és annak polgárai.

TUDTAD-E, HOGY
a műanyag 500, az üveg 
egy millió év alatt bom-
lik le a természetben?

TUDTAD-E, HOGY
10 pillepalackból 
egy egész trikót el lehet 
készíteni?
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Az elgondolás egyszerű: az 
egyes tanintézmények által 
összegyűjtött két literes pa-
lackokból 4 méter széles, 1,8 
méter magas, fémhálóval rög-
zített elemeket kell készíteni. 
Ezeket az atyai Kentaur park-
ban, egy 1,8 hektáros terüle-
ten rakják össze labirintussá. 
Ebben az útvesztőben csakis 
az tud majd végigmenni, aki 
helyesen válaszol a menet köz-
ben fel-felbukkanó kérdésekre.

Az akció célja ezúttal is 
egyértelmű: tudatosítani a 
gyerekekben és az egész kö-
zösségben a szelektív hulla-
dékgyűjtés, az újrahasznosítás, 
a környezettudatos viselkedés 
fontosságát.

A tíz legügyesebb tanintéz-
mény diákjai jutalomként egy 
hetet tölthetnek majd Ópusz-

taszeren, a legügyesebbek 
pedig megkapják az Év óvo-
dája/iskolája díját, valamint a 
labirintus egy éves ingyenes 
használati jogát.

A gyűjtésben természete-
sen az egri Csűry Bálint Ál-
talános Iskola is részt vesz. A 
2 literes flakonokat az iskola 
folyosóján elhelyezett do-
bozba lehet leadni. Figyelem, 
fontos, hogy a flakonok tiszták 
legyenek! És ne legyenek ösz-
szenyomva!

Gyűjtésre fel tehát!

Ajándékot adni és kapni 
is jó!
Mikulás járt az egri óvodában, 

a Csűry Bálint Általános Iskola 
ovisai és diákjai ugyanakkor se-
gítettek is a rászorulóknak.

A Caritas cipődoboz-akció-
jának köszönhetően Mikulás 
járt az egri óvodában decem-
ber első napjaiban. Ugyan a 
Nagyszakállú személyesen 
nem, csak képletesen jutott 
el a településre, a gyerkőcök-
nek nem volt okuk a panaszra: 
mindenki kapott ajándékot.

Ajándékot azonban nem 
csak kapni, adni is jó! Ezt bi-
zonyították a Csűry Bálint Ál-
talános Iskola gyerekei is, akik 
gyümölcsöket, zöldségeket, 
tartós élelmiszereket gyűjtöt-
tek össze a szatmárnémeti 
Szent Rita Alapítvány javára. 
Amely hátrányos helyzetű 

gyerekek támogatásával fog-
lalkozik.

Remekeltek az egri 
gyerekek Debrecenben 
és itthon is
Hárman is aranyérmet sze-

reztek Debrecenben, a IV. Kár-
pát-medencei Életmese felol-
vasó versenyen, ám a Csűry 
Bálint Általános Iskola diákjai 
a környezetvédelem területén 
is jeleskedtek.

A „cívisvárosban” nyolc egri 
diák vett részt a IV. Kárpát-me-
dencei Életmese felolvasó ver-
senyen.

Ha már ott voltak – első al-
kalommal – bizony nem üres 
kézzel távoztak: Győri  Katleen 
(IV. osztály), Docsa Alisia 
(V. osztály), Simon Barbara 
(V. osztály) aranyérmet,  Halász 
Ákos (V. osztály), Víg Leó 
(V. osztály), Danci Ágota 
(V. osztály), Tegze Tamara 
(V. osztály) és Sebestyén 
 Adrienn (VII. osztály) pedig 
ezüstérmet szerzett.

Hasonlóan jól szerepeltek 
a megyei környezetvédelmi 
vetélkedőn a gombáspusztai 
ifjak is. „Az erdőről a vizuá-
lis művészeteken keresztül” 
tematikájú versenyen Mare 
Silvia (II. osztály) első he-
lyezést ért el, Nemet Lisa 
(IV. osztály), Turjuc Sara 
(IV. osztály) pedig részvételi 
oklevelet kapott.

AZ ÚJRAHASZNOSÍTÁS LABIRINTUSA

A tavalyi nagy sikerű, 
országos szinten is el-

ismert kupakpanós akció 
folytatása megérkezett: a 
Szatmár Megyei Környezet-
védelmi Ügynökség felhí-
vására a diákoknak ezúttal 
az egész palackot kell ösz-
szegyűjteniük. Hogy meg-
alkossák az újrahasznosítás 
labirintusát.

Gondatlanságból elkövetett 
cselekedet miatt töltött jó pár 
évet rácsok mögött Petrus-
ka István, miközben testvére 
hasonlóan felelőtlen módon 
okozta a bajt, melynek követ-
keztében porrá égett a férfi 
háza. Aki így szabadulását kö-
vetően kénytelen volt egy ki-
szuperált Trabantban tengetni 
napjait. Élelmet pedig legin-
kább a szomszédoktól kapott.

Az egri közösség azonban 
nem maradt közömbös Pet-
ruska sanyarú sorsa iránt: a Pro 
Agriensis Egyesület támoga-
tásával, az Egri Polgármesteri 
Hivatal és Márton Zsuzsanna 
polgármester közbenjárásá-
val gyűjtést szervezett egy 

kisebb ház felépítése céljából. 
Magánszemélyek, vállalkozók, 
egyesületek, cégek segítet-
tek. Ajtók, ablakok, székek, 
asztalok – és még hosszan 
sorolható, mi minden érke-
zett felajánlások révén. A pol-
gármesteri hivatal épületéről 
tavasszal lecserélt tetőcserép 
egy része is a házra került.

Petruska István feje fölött 
karácsonyra tető került – már 
csak rajta múlik, képes lesz-e 
élni a második eséllyel.

„Ezek nagyon egészséges és 
különleges karfiolok, amire 
most már egyre nagyobb a 
kereslet Szatmárnémetiben is. 
Van egy olyan vásárlói réteg, 
amelynek tagjai tudják, mit és 
miért vesznek, ők nagyon ér-
tékelik a különleges és egész-
séges zöldségeket”– mondja 
Szűcs István. 

A család kilenc éve foglalko-
zik zöldségek termelésével. Az 
elején alig több mint három 
hektárt műveltek, mostanra 
több mint nyolc hektáron ter-
mesztenek egészséges helyi 
zöldségeket, a klasszikusok 
mellett pedig igazi külön-

legességeket is. Ilyen volt a 
nyáron a közismert paradi-
csom mellett a citrom alaku 
és színű, az ananász alakú és 
ízű, vagy éppen a csoki pa-
radicsomuk is. „Közel tíz éves 
munka mellett mostanra ki-

alakult a klienskörünk, akik 
ismerik és szeretik a terméke-
inket, ugyanakkor a vásárlók 
szívesen próbálnak ki új, érde-
kes és finom ízeket. A lényeg 
a bízalom, és bennünk most 
már megbíznak, hiszen min-

dig friss és egészséges helyi 
termékeket kínálunk”– teszi 
hozzá a kertészet vezetője. 

Beszélgetésünk során 
Szűcs István rávílágított, 
hogy nagyon sok befektett 
munkával és jó minőségű 
termékekkel igenis megéri 
zöldségtermesztéssel foglal-
kozni, hiszen manapság ná-
lunk is egyre keresetebbek 
a helyi termékek, a vásárlók 
szívesebben fogyasztanak 
olyan zöldségeket, melyek-
nek ismerik a termelőjét. „Mi 
nagyon sokat dolgoztunk és 
tanultunk az elmúlt években 
és én a fiatalabbakat is csak 
biztatni tudom, hogy mer-
jenek a mezőgazdasággal a 
hagyományos és megszokott 
módszerek, illetve termények 
mellett újat is kipróbálni, hi-
szen a jó termést itthon is ér-
tékesíteni lehet és már van az 
a klienskör, aki odafigyel arra, 
hogy kitől és mit vesz”– sum-
máza Szűcs. 

ÖSSZEFOGOTT A KÖZÖSSÉG, TRABANTBÓL HÁZBA 
KÖLTÖZHET

Gondatlanság – ez árnyékolja be a gombáspusztai 
 Petruska István életét. A férfi azonban most megkapta 

azt, ami sokak számára nem adatik meg. A második esélyt.

LILA KARFIOL ÉS CSOKI PARADICSOM

A közismert fehér karfiol 
mellett a narancssárga, 

lila és zöId karfiolok igazi 
különlegességnek számítot-
tak a szatmárnémeti piacon 
idén ősszel. A zöldségkülön-
legességeket pedig az egri 
Szűcs István és Hajnalka 
kertészete szállította. Az iskola vezetősége a Ro-

mániai Magyar Pedagógu-
sok Szövetségénél (RMPSZ) 
pályázta meg a játszótér 
elemeinek beszerzését és 

felépítését, a diákok pedig 
hintának, csúszdának, ho-
mokozónak, libikókának 
örülhetnek.

ÚJ JÁTSZÓTÉR AZ ISKOLA 
UDVARÁN

Megérkezett, december közepén pedig fel is építet-
ték az új játszóteret a Csűry Bálint Általános Iskola 

előterébe.
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Öcsi pályafutása még középpá-
lyásként kezdődött kiskamasz 
korában. A Sportiskolából aztán 
hamar az Unios AS-be került, a 
középpályáról pedig a kapuba. 
„Kiderült, ehhez több tehet-
ségem van”, emlékezik vissza 
mosolyogva. Az új csapatában 
II. osztályú tapasztalatokat szer-
zett, akárcsak az ASEA Armata 
Mangalia gárdájában, ahová 
katonaként került. Kevéssel azt 

követően, hogy Szamárnéme-
tiben az Unio és az Olimpia 
egyesüléséből megalakult az 
Olimpia UIM.

Öcsi pályafutásának egy saj-
nálatos katonabaleset vetett 
véget. Igazság szerint hálás 
lehet, hogy „csak” a pályafu-
tásának lett vége és nem az 
életének is. A súlyos sérülés 
után hét évig járni sem tudott 
rendesen.

A foci iránti szeretete azon-
ban szemernyit sem csökkent, 
sőt, állítja: a labdarúgásnak 
köszönheti azt is, hogy vé-
gül ismét rendesen járni tud. 
„2005 óta védek ismét külön-
böző csapatokban, a megyei 
bajnokságban. Egribe uno-
kaöcsém, Deák Arnold csábí-
tott át egy éve Királydarócról”, 
eleveníti fel a tavaly téli átiga-
zolást Bertici.

Egriben aztán hamar rátalált 
egy másik feladat is: nyáron 

Bora Arnoldtól átvette az Egri 
Sasok ificsapatának edzéseit. 
„.Mióta edző lettem, úgy ér-
zem, ez számomra egy aján-
dék! Nagyon élvezem minden 
percét és sokáig szeretném 
még folytatni.” lelkesedik Öcsi. 
Aki ezzel együtt természete-
sen továbbra is a felnőtt gárda 
kapusa.

Az Egri Sasok ificsapatát 23 
gyerek alkotja, egy-egy edzé-
sen rendszerint 18-20 „sasfi-
óka” szokott részt venni. Leg-
többjük természetesen Egri 
községbeli, de van egy-egy 
mikolai és sárközújlaki gye-
rek is köztük. „Azt látták, hogy 
nálunk milyen jó a hangulat, 
ezért kérték, vegyük be őket 
is”, magyarázza a tréner.

Aki nem tartja magát szi-
gorú tanítónak. „Igyekszem 
a gyerekek barátja lenni! Ha 
hibáznak, nem letolom őket, 
hanem biztatom, bátorítom. 

De ha szükség van rá, tudok 
szigorú is lenni”, mondja Öcsi. 
Aki elsősorban saját tapasz-
talataira alapozza a heti két 
edzés módszereit, de lelkesen 
nyugtázza, hogy az interneten 
is egyre több segítséget talál 
munkájához.

„A célom, hogy minél jobb 
focistákat és embereket farag-
jak a gyerkőcökből! A sikerhez 
minél több munka, odaadás és 
persze tehetség kell, ezt még 
az elején hangsúlyoztam a csa-
patnak. Nekem nincsenek ki-
választottjaim, aki jó, az játszik”, 
vázolja fel filozófiáját Öcsi.

„Van-e közös pont az foci és 
a zenélés között? Persze hogy 
van: egyikhez sem elég csak 
a tehetség - alázat és munka 
kell hozzá. Én mindkettőt imá-
dom és örömmel teszem”, je-
lenti ki a Bertici Fivérek Öcsije, 
az Egri Sasok kapusa és az ifik 
edzője.

A torna ötletgazdája Berki 
Ferenc, a Magyar Polgári Párt 
Maros megyei elnöke volt. 
Ő gyűjtötte össze Szeged és 
Jászladány környéki barátait, 
egykori csapattársait, soraik-
ban a hajdanán a Ferencvá-
rosban is megforduló Csikós 
Norberttel. A Szatmár megyei 
MPP-válogatottját Egriből, 
Kaplonyból, Csomaközről és 
Mezőteremből verbuválták 
össze, míg az Egri Öregfiúkban 

az Egri Sasok korábbi és jelen-
legi játékosai kaptak helyet.

A cudar időjárás, a néha sza-
kadó eső és fel-feltörő heves 
széllökések ellenére a játéko-
sok jó kedélyű, pörgős mérkő-
zéseket játszottak, ahol nem 
a gólok száma, az eredmény 
vagy a győztes kiléte volt a 
fontos, hanem a baráti hangu-
lat, a foci szeretete, az egymás 
iránti tisztelet.

A torna után a házigazdák a 

kultúrotthonban vendégelték 
meg a résztvevőket. A vacso-
ra előtt a magyarországi ven-
dégek átadták ajándékaikat a 
„sasfiókáknak”: az Egri Sasok 
utánpótlásában játszó gyere-
kek egy-egy magyar váloga-
tott mezt kaptak.

„A nemzet összetartozását 
nem csak politikai vonalon 
erősíthetjük, hanem kultu-
rális- és sportrendezvénye-
ken keresztül is”, értett egyet 
nyitóbeszédében Márton 
 Zsuzsanna polgármester és 
Berki Ferenc.

AZ EDZŐSÉG SZÁMOMRA AJÁNDÉK!

BARÁTSÁGOS FOCITORNA – NEMES AJÁNDÉKKAL

Nyár óta foglalkozik Bertici Miklós az Egri Sasok ificsapatának legényeivel. Sokak számára ismerős lehet a név, ő bizony 
tényleg a közkedvelt mulatós duó, a Bertici Fivérek egyik tagja, énekese. Öcsinek, ahogyan őt legtöbben ismerik, van 

azonban egy másik szenvedélye is: a labdarúgás. Több évtizednyi játékos múlttal a háta mögött nyáron ráadásul a „másik 
oldalra” is beállt. Pontosabban leült: a kispadra.

Rendhagyó mérkőzéseknek szolgált helyszínéül október 
végén az egri focipálya. A helyi öregfiúk ugyanis Felső 

Jászság és a Szatmár Megyei MPP válogatottjával mérkőz-
tek meg – mindezt a barátság, a sport szeretete és a nemzeti 
identitás megőrzése jegyében.


