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Fejlődő infrastruktúra

2020-ban a község négy mel-
lékutcát fog leasztfaltozni, majd-
nem másfél kilométer hosszú-
ságban. „Idénre az egyik nagy 
tervünk, hogy négy olyan mel-
lékutcát aszfaltozzunk le, amire 
most először kerül aszfaltos bur-
kolat. Gondolok itt a Csengeri, 
a Pescarilor, a Csapó és a Cimi-
tirelor utcákra, melyek igazából 
nem nagy utcák, teljes felületük 
mindössze 1300 négyzetméter, 
mégis nagyon sokat számít az 
embereknek, hogy nem sárban 
és pocsolyában kell közlekedni-
ük” – számolt be a polgármester. 
Az utakon kívül korszerűsítik a 
járdákat és lekövezik a mezei 
utakat. „Nagy hasznunkra fog 
válni az a bozótvágó gép és a 

homlokrakodó, melyeket a tava-
lyi év végén sikerült saját forrás-
ból megvásárolni. Erre már csak 
azért is nagy szükség van, mivel 

a község lakosságának számot-
tevő része mezőgazdasággal 
foglalkozik, és a jobb minőségű 
utak nagyban megkönnyítik a 

tavaszi és őszi munkálatok el-
végzését” – tette hozzá.

(folytatás a 2. oldalon)

Egri a koronavírus EllEnérE is
jElEntős tErvEkEt valósít mEg 2020-ban

rendszámleolvasó kamerák, ingyenes WiFi a köztereken, multifunkcionális sportpálya gombáspusztán és a 70-es évek 
áramkábeleinek teljes cseréje – újszerű tervekről számolt be márton Zsuzsanna polgármester, amikor az Egriben meg-

valósuló 2020-as tervekről kérdeztük. nem maradnak el a klasszikus fejlesztések sem: aszfaltozásokra, járdaépítésekre, me-
zei utak lekövezésére, iskolafelújításra és egy új iskolaépület felépítésére is sikerült forrásokat bevonni. 

Segélyhívó szám: 112
Rendőrség: 955
Electrica: 929
Apaserv: 769110 
0746-055537
Fogyasztóvédelem: 736240

Legfontosabb 
telefonszámok

Kiadja az Egri Polgármesteri Hivatal. Főszerkesztő: Polacsek Péter (Polyp 
Communications Kft.). Munkatárs: Simó Helga. Tördelés: Ferencz Csaba-Levente
Elérhetőség: polacsek.peter@polypcomm.roEGRI NAPLÓ

Járdaépítés előtt   és után

ÁLDOTT HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁN az Egri Polgármesteri Hivatal és Helyi Tanács nevében 
Márton Zsuzsanna polgármester és Móra Botond Balázs alpolgármester.
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(folytatás az 1. oldalról)

Egriben tervben van a járdahá-
lózat korszerűsítése is, a tavalyi 
2 kilométer után idén is leg-
alább ugyanennyit szeretné-
nek kialakítani. Gombáspusztán 
pedig 1 kilométernyi új járdát 
építenek ott, ahol korábban 
egyáltalán nem létezett gyalo-
gosoknak kialakított járdarész. 

Játszóterek, sportpályák, 
iskolaépület – 
közösségünk 
új helyszínei

„Az elmúlt évek során két új ját-
szótérrel is gazdagodtunk, de 
nem állnak le az ilyen jellegű 
befektetések sem. Az óvoda 
területére ugyanis egy korsze-
rű minifocipálya kerül, melynek 
megvalósítási lehetőségét egy 
magyarországi projekt révén 
nyertük meg” – számolt be a 
polgármester. A községben 
régóta kérdés az újegri iskola új 
épületszárnyának megépítése 
is. Az évek óta tartó bürokratikus 
akadályok ellenére úgy tűnik, 
idén sikerül az Országos Fejlesz-
tési Program II. támogatásával 
megvalósítani az épületet. „Az 
utolsó 100 méteren vagyunk, 
a pénzösszeg megvan rá, az 
Országos Építési Főfelügyelő-
ség jóváhagyására várunk. Az új 
épületszárnyban egy díszterem 
is helyet kap, ahol bármilyen ki-
sebb rendezvényt is meg lehet 
majd szervezni. Így nem csak 
az iskolások, hanem a teljes kö-
zösség haszonélvezője lehet” 
– értékelt Márton Zsuzsanna. A 
községben nem csak az egri is-
kolában kell jelentős beruházá-
sokra számítani: a gombáspusz-
tai iskola udvarára egy határon 
átnyúló pályázat keretében, 
több, mint 920 négyzetméte-
res területen, multifunkcionális 
sportpálya épül. 

Újszerű, korunkbeli 
fejlesztések

„Egri községben jelenleg 16 
térfigyelő kamera pásztázza a 

terepet, viszont a közbiztonság 
javítása érdekében szeretnénk 
ezek számát 34-re emelni. 
Olyan biztonsági eszközöket 
fogunk beszerezni, melyek 
nem csak képet rögzítenek, 
de alkalmasak a gépjárművek 
rendszámának leolvasására 
is. Bár nagyon magas a köz-
biztonság szintje –  az elmúlt 
négy évben egyáltalán nem 
történtek bűncselekmények 
– az új kamerák hozzájárulnak 
ahhoz, hogy ez így is marad-
jon” – mondta a polgármester. 
Szerinte azért van szükség erre 
a fejlesztésre, mert a telepü-
lésen nem teljesít szolgálatot 
helyi rendőrség, így bármi 
történne, a rögzített felvételek 
kulcsfontosságúak lehetnek. 

Internet az egész 
falunak

WIFI4EU névvel indult útjára 
az az uniós kezdeményezés, 
melynek célja, hogy a közös-
ségi élet legfontosabb színte-
rein Európa-szerte ingyenes, 
nagy sebességű vezeték nél-
küli internetkapcsolat álljon a 
lakosok rendelkezésére. Egri 
község sikeresen pályázott eb-
ben az esetben is, mely azt je-
lenti, hogy uniós támogatással 
épül ki az ingyenes, 10 pontból 
álló WiFi-hálózat, mely a közte-
rületek mellett az egri multi-
funkcionális sportpályának, az 
iskolának és a könyvtárnak is 
nagy előnyére válik majd. 

Színház költözik 
az egri csűrbe

A technikai újdonságok mel-
lett a kultúra is magasabb 
szintre emelkedik Egriben. 
Márton Zsuzsanna a község és 
kárpátaljai testvértelepülése, 
Mezőgecse sikeres pályáza-
táról számolt be, melynek kö-
szönhetően 300 négyzetmé-
teres csűrszínház épül mindkét 
településen.

„Régi álmom, hogy Egriben 
színházba járásra is legyen le-
hetőség. Most ez megvalósul-
ni tűnik és a Szamoshát más 
településeivel közösen szeret-
nénk amatőr színjátszó cso-
portokat is alakítani. Számukra 
és községünk számára épül a 
csűrszínház.” 

Fél évszázados 
kábelek cseréje

Egriben 1970 óta nem voltak 
cserélve a kábelek, viszont 
azóta – érthető módon – 
megszaporodtak a háztartási 
gépek a településen. Bármi-
lyen takarékosak is ezek az 
újabb készülékek, a rendszer 
túlterheltsége miatt áramin-
gadozásról számoltak be fő-
leg a Mikola és a Csűry Bálint 
utcában lakók. „Ha például az 
egyik gazdaságban gabonát 
őröltek, könnyen előfordul-
hatott, hogy a szomszédnál 
lekapcsolt a mikrohullámú 
sütő. Szerencsére mára meg-
oldódott a helyzet, február 

és március folyamán sikerült 
kicseréltetnünk az összes régi 
kábelt” – értékelt az elöljáró.

Ha vége lesz 
a járványveszélynek…

Bár cikkünk írásakor még 
egyetlen koronavírusos esetet 
sem regisztráltak a községben, 
a lezárások és a járvány hatá-
sa természetesen érezhető. A 
folyamatban lévő hivatali in-
tézkedések egy részét például 
le kellett állítani vagy el kellett 
halasztani. Márton Zsuzsanna 
arról számolt be, hogy szeren-
csére sok fejlesztés idén épít-
kezésekről szól, ezért ezeket 
egyelőre nem kellett leállítani. 
Ugyanakkor a földhivatalnál 
nyert, ingyenes telekkönyve-

zésre vonatkozó pályázat kivi-
telezése halasztódik. „2020-ban 
tervezzük a Kabola út menti te-
rületek telekkönyvezését. Arra 
fogjuk kérni az egrieket, hogy 
hozzák be a hivatalba birtok-
leveleiket, adásvételi szerző-
déseiket, a telekre vonatkozó 
irataikat, a topográfus pedig 
kimegy és kiméri a földterüle-
teket. Mindezt viszont csak a 
járványhelyzet elmúlása után 
tudjuk kivitelezni és egy falu-
gyűlést is összehívunk majd 
ebből a célból. Egyelőre arra 
kérem Önöket, maradjanak 
otthon. Értesítve lesznek min-
den változásról” – kéri a község 
lakóitól a polgármester.

A történelem első online tanácsülése Egriben 
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Egri önkéntes tűzoltó csapata két 
alkalommal is megnyerte a me-

gye legjobbja címet és ők képviselték 
szatmár megyét a regionális tűzoltó-
versenyen is, amelynek a község adott 
otthont. Ennek okán jogosan merült fel 
egy új felszerelés és egy tűzoltóautó be-
szerzésének igénye.

2020 januárjában a tűzoltók és vezetőjé-
nek, Márton Miklósnak álma meg is va-
lósult: Syke városának polgármesteri hi-
vatala egy bevetési autót adományozott 
Egrinek. A Ford Transitot 2019-ben vonták 
ki szolgálatból a német kisvárosban, de a 
városvezetés úgy döntött, az autó túl jól 

karbantartott és túl kevés kilométert futott 
ahhoz, hogy végleg parkolópályára állít-
sák. A korábbi jó kapcsolat nyomán pedig 
Egrire esett a választás.

Nagy segítség tűzoltóinknak
Márton Zsuzsanna polgármester szerint a 
község rendkívül hálás ezért a különleges 
ajándékért, ugyanis annak ellenére, hogy 
Romániában minden településnek rendel-
keznie kell engedélyezett önkéntes tűzoltó 
egységgel, csak kevés önkormányzat tud 
eleget tenni ezen elvárásnak. Egy csapat 
megfelelő felszerelése jelentős összegeket 
tud felemészteni, és sajnos a legtöbb pol-
gármesteri hivatal nem tudja megengedni 

magának az ilyen jellegű befektetéseket. 
Épp ezért minden támogatásnak nagyon 
örülnek, hiszen így korlátozott anyagi for-
rások mellett is lehetőség van arra, hogy 
az önkéntes csapat teljesítményét és haté-
konyságát növelni tudják. Jelenleg egyéb-
ként húsz önkéntes tűzoltó teljesít szol-
gálatot a községben, melyre bizony nagy 
szükség van, hiszen a hivatásos tűzoltók leg-
közelebbi állomása mintegy 20 kilométer-
nyire, Szatmárnémetiben található. Továbbá 
az is örvendetes Egri számára, hogy az autót 
nem kell újrafesteni, hiszen a piros szín a ro-
mán hatóságok számára is megfelel.

Gyors beavatkozásokra fogják 
használni az ajándék autót

A tűzoltók parancsnoka, Márton Miklós 
egy új egyesület beíratását méltatta: „Meg-
alapítottuk az önkéntes tűzoltók egye-
sületét, amelyhez az autó is fog tartozni. 
A járványhelyzet egyelőre keresztbetett a 
terveinknek, de ha lejár, akkor bejegyez-
zük. Az autót elsősorban gyors beavatko-
zásokra vagy olyan helyzetek megoldására 
fogjuk használni, mint például a vihar által 
okozott károk gyors helyrehozására, faki-
dőlések eltakarítására. Egyébként Egriben 
havi egy-két esethez hívnak minket. Ez azt 
jelenti, hogy a lakosság betartja az előíráso-
kat és szerencsére kevés vészhelyzet van. 
Tavasszal és ősszel az avarégetés jelent egy 
problémát, de ezt is kezelni tudjuk” – rész-
letezte a parancsnok.

Újabb munkagépekkel bővült 
Egri község vagyona. Önerőből 

sikerült vásárolni egy homlokrako-
dó gépet, illetve egy fűnyíró és ágda-
ráló gépet. 

Nemcsak lekövezik, hanem rendszeresen 
karbantartják majd a mezei utakat – ezt 
segíti elő az a bozótvágó szerkezet, amit 
a már meglévő traktorhoz sikerült vásá-
rolnia a községnek. Ezáltal Egri nem csak a 
belterületét, hanem a mezőgazdasági te-
rületekhez vezető utakat is gondozhatja, 
megkönnyítve a település földműveléssel 
foglalkozó lakosságának mindennapjait.

némEtorsZági tűZoltóautó
és tűZoltó-FElsZErElés aZ Egri ÖnkéntEsEknEk

Saskia Hermann tűzvédelmi felelős, Suse Laue, Syke polgármestere
és Márton Zsuzsanna, Egri elöljárója az autó átadásán Németországban

Az egri traktor az új bozótvágóval

nEm kErülgEtjük tovább a bokrokat
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Dr. Makkai Előd orvos

Mit tanácsol a helyieknek, mit 
tudnak tenni a járvány megelőzé-
sének érdekében? Mire kell sokkal 
jobban odafigyelni, mint máskor?

A kézmosás a legfontosabb 
dolog, ezt lehet hallani a tele-
vízióban is minden nap. Annál 
jobbat, mint amit a mi Sem-
melweis Ignácunk kitalált, ma 
sem tud senki. Az emberek 
magánházakban laknak, nem 
tömbházban. Az egymástól 
való távolságtartás az itt nagy-
jából megvalósul. Már a buszok 

sem közlekednek gyakran, te-
hát az emberek a városba sem 
nagyon járnak. Most, hogy a 
kocsmákat bezárták, azért az 
üzletben az emberek még min-
dig kiteszik magukat a vírusnak, 
például sorbanállás közben. Ép-
pen ezért fontos a távolságtar-
tás, mert a vírus terjed, és biztos 
itt van már Egriben is.

Nagyon sok téves információ 
kering a koronavírussal kapcso-
latban, hogy mik hatásosak, mik 
nem hatásosak ellene. Ön mit 
tanácsol a helybélieknek,  hogyan  

étkezzenek, milyen vitaminokat 
szedjenek?

Vitaminok, gyulladáscsökken-
tők, vírusgyógyszerek, ezek nem 
túl hatásosak. Mi sem tudunk 
sokat, ez az igazság. Mindenki 
találgat, védőoltás nincs.

Azt tanácsolják a szakértők, 
hogy ha valaki légúti megbe-
tegedés tüneteit tapasztalja 
magán, akkor ne keresse fel 
személyesen a kezelőorvosát, 
háziorvosát, hanem telefonon 
lépjen vele kapcsolatba.

Ez jó dolog, nem hiányzik 

ugyanis, hogy kontaktusba ke-
rüljünk, ha egyszer nem szük-
séges, de távolról diagnózist 
felállítani nehéz dolog. Szatmár 
megyében sok a náthás megbe-
tegedés, ezen kívül több, mint 
200 féle enyhe vírus van most is. 
Különbséget tenni nehéz. Pró-
báljuk távolról kiszűrni. Hogy ez 
mennyire sikeres? Nos, nem any-
nyira. Én még nem találkoztam a 
koronavírussal, remélem, a jövő-
ben sem fogok.

Kovács Sándor 
református tiszteletes

Jelenleg a járvány miatt egy kü-
lönleges időszakot élünk meg és 
azt gondolom, hogy a községnek 
az életében is ez egy nehéz perió-
dus. Ön mit tanácsol a helyieknek, 
mire készüljenek, hogyan készülje-
nek lelkileg? Hiszen ha sokszor így 
elszigetelődünk egymástól, akkor 
csak a családunkra vagyunk utal-
va és csak velük tudjuk megoldani 
a napi problémáinkat, rendezni a 
frusztrációinkat, melyek a járvány 
miatt alakultak ki bennünk.

Elsőként azt javaslom, hogy 
a kiadott rendeleteket tart-
suk be. Amennyiben lehet, 
minél többet maradjunk ott-
hon, főleg mi, idősebbek, de 
a szükséges helyekre, üzlet-
be, gyógyszertárba, orvoshoz 
persze el kell menni. Ez az idő 
a lelkipásztorok számára egy 
nagyon válságos időszak. Fő-
leg, mikor jön a vasárnap és a 
harangok szólnak. Még nem 
volt olyan, hogy ne tartsunk is-

tentiszteletet. Most Virágvasár-
napra készülünk. Egy áhítatot, 
egy prédikációt fogunk feltenni 
az egri honlapra, amelyet a pol-
gármester asszony hozott létre.

Ezután készülünk Nagypén-
tekre, Húsvétra és arra biztatom 
a gyülekezetet, ugyancsak ezen 
a honlapon keresztül, hogy 
Húsvétkor egységesen üljünk 
le a Duna Televízió elé és ott vé-
gighallgatni Szabó István püs-
pök úr igehirdetését. Odahaza 
pedig mindenki terítse meg az 
Úrnak szent asztalát, aki éhezi és 
szomjazza az ő testét és vérét, 
az úrvacsorázhat otthon. 

Ez emlékeztet az őskeresztyé-
ni életre, és azokra is, akik a kom-
munista rendszerben a börtön-
ben puliszkát és marmaládét 
fogyasztottak úrvacsoraként. 
Egy válságos idő a gyülekezet 
számára is, de hála a Jóistennek 
a világhálón keresztül is tudunk 
a lelkünkkel foglalkozni. De ott 
van a polcokon a Szentírás és az 
énekeskönyv. Éppen elbeszél-
tük idehaza a barátokkal, hogy 
sajnos szokássá vált, hogy Hús-
vétkor felkerekedtek a családok 
és kirándulni, üdülni mentek. 
Most az Úristen megmutatja: 
nem megyünk sehova, a belső 
szobában fogunk ünnepelni.

Mit javasol azoknak az idő-
seknek, akik  egyedül élnek? A 
családjuk például kiköltözött 
külföldre vagy más városba, 
ezért egyedül kell a következő 
időszakot átvészelniük?

Ahogy áttekintettem a falut, 
Egri szintjén maximum egy-két 
idős néni van, aki tényleg egye-

dül van, de ott a rokonság min-
dig segítette őket, már a járvány 
előtt is. Most a polgármesteri hi-
vatal is felhívást tett közzé, hogy 
akinek szüksége van rá, annak 
azonnal segítenek. Tehát nem 
áll fenn olyan helyzet, hogy 
nem törődünk a hívekkel vagy 
a polgármesteri hivatal nem tö-
rődik az állampolgárokkal. Sőt, 
úgy látom, hogy még nagyobb 
odafigyeléssel vannak egymás 
iránt az emberek.

Mit javasol, hogyan tudjuk 
megőrizni a belső nyugalmunkat, 
főleg most, nagyböjt idején? Ho-
gyan tudunk  kicsit megnyugodni 
és bízni Istenben vagy jobban rá-
bízni magunkat?

Azt mondom, nem jobban 
kell rábíznunk magunkat, ha-
nem teljes egészében. Hiszem 
azt, hogy a Jóisten ezen a meg-
próbáltatáson is keresztülvisz 
bennünket, talpra fogunk állni.

(folytatás az 5. oldalon)

mit tEgyünk válságidősZakban? – aZ orvos,
a rEndőr és a tisZtElEtEs Úr válasZol

az Egészségügyi világszervezet (WHo) 2020. március 11-én világjárványnak minősí-
tette a koronavírust. körképünkben arra voltunk kíváncsiak, hogy miként befolyá-

solja az új helyzet a közösség lakóit. telefonos interjú során kérdeztük dr. makkai Előd 
orvost, makora gergő rendőrt, és kovács sándor református tiszteletest arról, hogy ho-
gyan viselik a járványhelyzetet, mi a dolguk ilyenkor, hogyan tudnak dolgozni és milyen 
üzenetet fogalmaznak meg az egri lakosok számára a nehéz időkben.
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(folytatás a 4. oldalról)

Makora Gergő rendőr
Általános kijárási tilalom van 

Romániában, de ez egy falusi kör-
nyezetben kevésbé megvalósítha-
tó, hiszen az embereknek vannak 
elvégzendő teendőik, mint pél-
dául a tavaszi munkálatok. Mit 
javasol a helyieknek a következő 
időszakban?

Elsősorban nem teljes kijárási 
tilalomról beszélünk, az embe-
rek kijöhetnek a házból, ha van 
náluk saját felelősségre kitöltött 
nyilatkozat. Tehát, ha például 
ki akarnak menni sétálni vagy 
átmenni a szomszédba, akkor 
ez nem lehetséges. A bizonyos 
formanyomtatványon többféle 
lehetőség van, ha ezeken a fel-
soroltakon kívül más sürgős te-
endője van, akkor azt is be lehet 
írni, de ezt indokolni kell. Ahogy 
az ember kimegy a házból, nála 
kell legyen a nyilatkozat.

Van-e segítsége a nyilatkozat 
ellenőrzésében, vagy teljes mér-
tékben az ön felelőssége Egri kö-
zség területén?

Elsősorban az én felelőssé-
gem, de a kollégák is segítenek. 
Megnövelt létszámban dolgoz-
nak a járőrök. Megduplázták a 
járőrszolgálatot a mi körzetünk-
ben is. De bármikor bárki fel-
bukkanhat ellenőrzés céljából. 

Nem kijárási tilalom van, ha-
nem korlátozottan mehetnek 
ki az emberek. Mezőgazdasági 
tevékenységek elvégzésére ki  
lehet menni, napszámra is 
tudnak menni nyugodtan az 
emberek. Nem fenyeget sen-
kit az éhenhalás. A boltba egy 
személy kimehet a családból, 
a fent említett nyilatkozattal a 
zsebében, dátummal és min-
den egyébbel, ami ott fel van 
tüntetve. Nem feltétlenül fon-
tos a nyomtatott változat, kéz-
zel írott nyilatkozat is ugyanúgy 
elfogadott. A visszaélésekkel 
van problémánk. Az a dolgunk, 
hogy ezeket ellenőrizzük.

Ön milyen visszaéléseket ta-
pasztalt?

Mondvacsinált indokokkal 
jönnek ki a házból, de olyan 
eset is történt, hogy az illető 
nem dolgozott sehol, mégis 
egy munkáltató által kibocsá-
tott nyilatkozatot mutatott fel. 
Emberekkel a legnehezebb dol-
gozni, bármit ki tudnak találni.

Hogy látja, mennyiben alakult 
át a községnek az élete az elmúlt 
időszakban? Mire kell önnek job-
ban figyelnie?  

Elsősorban nekem azokat az 
embereket kell figyelnem, akik 
elkülönülve vannak otthon. 
Tehát nem karanténban van-

nak, hanem önként vállalták 
az elszigeteltséget. Velük kell 
leginkább tartanom a kapcso-
latot, hogy ne járjanak ki, és ha 
esetleg szükségük van valamire 
és nincs hozzátartozójuk, akkor 
segíteni tudjak. Ez az eset jelen-
leg azonban nem áll fenn, min-
denki meg tudja oldani hozzá-
tartozói segítségével. Figyelni 
kell arra, hogy két-három em-
bernél ne legyen több egy kis 
területen, például a boltok előtt 
várakozva vagy a pénztárnál. 
De ezt is viszonylag jól tudjuk 
kezelni. Általában napi szinten 
mindegyik boltban ellenőrzöm, 
hogy minden az előírásoknak 
megfelelően történik-e.

Túlságosan nagy mértékben 
nem hinném, hogy befolyásol-
ja a falu életét. Akik dolgozni 
járnak, azok ugyanúgy foly-
tatják a tevékenységüket, any-
nyi különbséggel, hogy náluk 
kell legyen a munkáltatótól 
a nyilatkozat. A legjobban az 

alkoholfogyasztókat érinti a 
változás. A bárban nem lehet 
összegyűlni, leülni, fogyaszta-
ni. Másokat nem igazán érint. 
Ugyanúgy végzik a kerti és me-
zei munkákat. A korlátozás csak 
azért szükséges, hogy ne legye-
nek csoportos összejövetelek. 
Amennyiben lehet, az emberek 
ne lépjenek kontaktusba más 
emberekkel, hogy könnyebb 
legyen az ellenőrzés és ne ter-
jedjen kontrollálatlanul a vírus.

Ha bármilyen hiba van a for-
manyomtatványon, nincs dá-
tum, vagy előre nem töltötték 
ki, az ugyanúgy büntetéshez 
vezet és amiatt, mert az embe-
rek visszaéléseket követtek el és 
nem fogadták meg a hatóságok 
tanácsait, a büntetéseket meg-
növelték. Akár több ezer lejes 
büntetésekre is lehet számítani.

Mégegyszer leszögezném, 
hogy minden adat legyen ki-
töltve a formanyomtatványon 
még azelőtt, hogy kijönnének 
az udvarról. Természetesen 
nem mondvacsinált indokok-
kal. A papír egyetlen személyre 
vonatkozik, nem megyünk a 
boltba hárman a családból és 
ehhez hasonlók, hogy ne le-
gyen torlódás a boltban, bolt 
előtt, sehol. Egy ember meg 
tudja oldani a háztartás bevá-
sárlását, akár minden második 
vagy harmadik nap.

Februárban két böllérver-
senyről is díjat hozott el az 
egri csapat: Kárpátalján, a 
XIV. Mezőgecsei Nemzetkö-
zi Böllérversenyen a 15 fős 
küldöttségünk (képünkön) 
legfinomabb házi kolbász 
készítéséért díjazták, míg a 
Halmiban tartott megyei böl-
lérversenyen a legjobb leves, 
valamint a legfinomabb házi 
pálinka kategóriában jeles-
kedtek az egriek.

a bÖllérvErsEny aZ EgriEk spEcialitása
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gábor annamáriával, a 
csűry bálint általános 

iskola igazgatójával beszél-
gettünk a járványhelyzet 
okozta kihívásokról. 

Az elmúlt időszakban szü-
netel a tanítás a koronavírus-
járvány miatt. Hogy látja ön, 
hogyan éli meg ezt a közösség? 
Az online oktatást tudják bizto-
sítani és mennyire fenntartható 
ez hosszú távon?

Az online oktatásba már az 
első héten bekapcsolódtunk, 
amikor megszűnt a hagyo-
mányos tanítás. Jelenleg úgy 
áll a helyzet, hogy a felsősök a 
Google Classroomon keresztül 
tanulnak, a kisebb osztályok a 
számítógép-kezelési nehézsé-
gek miatt Messengeren és Fa-
cebook-csoportokon keresztül, 
a szülők segítségével kommu-
nikálnak a tanító nénikkel. Ná-
lunk az óvodásokat is sikerült 
bevonni, tehát az óvónénik 
sem tétlenkednek. Ők is Mes-
sengeren és Facebookon tart-
ják a kapcsolatot a szülőkkel.

Azok a diákok, akiknek lehe-
tőségük van bekapcsolódni az 
online oktatásba, szívesen dol-
goznak, rendszeresen kérik és 
küldik az anyagokat. Nagyon 
pozitív visszajelzéseket kapunk 
tőlük és örülnek, hogy most így 
kommunikálunk. Ezt azért tar-
tom fontosnak megjegyezni, 
mert más iskolákkal is tartom a 
kapcsolatot, és Egri nagyon jól 
áll ebből a szempontból. Nem 
csak a diákjaink, hanem a kollé-
gáink is, mindegyikük nagyon 
szívesen csatlakozott az online 
oktatáshoz. Nyilván nincs olyan 
értéke, hatékonysága ennek 
a típusú tanítási módszernek 
mint a személyes kapcsolaton 
alapuló osztályteremben zajló 
oktatatásnak, hiszen ebben az 
időszakban csak a tananyag 
elmélyítése a fontos és a szá-
monkérés sem annyira szigorú, 
nem osztályozzuk a gyerekek 

munkáját, csak dicséretet és 
buzdítást kapnak a pedagógu-
sok részéről. Úgy gondolom, 
hogy ennek az időszaknak is 
nyertesei leszünk, hiszen olyan 
tapasztalatokat szereznek pe-
dagógusaink és diákjaink is, 
amelyeket a továbbiakban al-
kalmazni fogunk az iskolai falai 
között zajló oktatásban is.

Azoknak a gyerekekeknek, 
akiknek nincs számítógépük, 
van lehetőségük arra, hogy 
bekapcsolódjanak valamilyen 
formában?

Nálunk is vannak olyan gye-
rekek, akiknek nincs internet-
hozzáférésük, számítógépük 
vagy telefonjuk. Tizenkilenc 
ilyen gyerekről beszélünk. 
Vannak olyan családok, akik-
kel nem tudtuk felvenni a 
kapcsolatot, ahol a szülők 
sem közreműködők. Ahol vi-
szont a szülők segítenek, ott a 
tanítók személyesen is adnak 
feladatot.

A szülők és a gyerekek most 
több időt tölthetnek együtt. Ez 
néha azonban, főleg hogy ha a 
négy fal közé vannak zárva, ne-
héz lehet és sok türelmet igényel 
mindkét részről. Mit tanácsol ön 
az egri családoknak, szülőknek a 
járványhelyzet átvészeléséhez?

Elsősorban türelmet. Ezt ta-
nulni kell, mert néha érzem én 
is a saját gyerekeimen, hogy 

nem mindig elegendő az, ami 
van, úgyhogy próbálom én is 
tanulni ezt. Figyelmet és időt 
kell szánni rájuk. Probáljuk meg 
úgy beosztani, hogy jusson idő 
arra is, hogy  hogy elvégezzük 
a napi teendőinket, de legyen 
egy időintervallum, ha csak 
10–15 perc is egy nap, amikor 
leülünk és csak a gyerekkel fog-
lalkozunk. Amennyiben több 
gyerek van egy családban, 
akkor mindegyikre külön kell 
szánni időt. Mindegyikük igény-

li, hogy csak vele foglalkozzon 
a szülő, csak őt hallgassa meg. 
Értékelni kell, hogy most több 
időt tölt együtt a család, el le-
het mélyíteni a szülő-gyerek 
kapcsolatot, valamint be lehet 
pótolni az elmaradt közös tár-
sasjátékokat, közös olvasást 
vagy otthoni mozizást, közös 
sütés-főzést vagy éppen csak 
egy jó beszélgetést miközben 
anya főz a konyhában.

Remélhetőleg hamarosan 
véget ér ez a rendkívüli helyzet. 
Milyen tervei vannak az iskolá-
nak a jövőre nézve?

Nyilván nekünk alkalmaz-
kodnunk kell a minisztériumi 
rendeletekhez, amelyek sza-
bályozni fogják, hogyan fogjuk 
ezeket a heteket bepótolni. 
De mi mindenképpen azt fog-
juk szem előtt tartani, hogy a 
gyerekeknek ne legyen lema-
radásuk a tananyaggal, illetve 
a nyolcadikosok ne kerüljenek 
hátrányos helyzetbe az előt-
tük álló év végi vizsgán.

HaZakÖltÖZÖtt aZ iskola

Tanóra a nappaliban
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Az idei év több szempontból 
is különlegesnek számított, 
ugyanis a vetélkedőn nem 
csupán Szatmár megyei di-
ákok vettek részt, hanem a 
szi nér vár aljai Alexiu Berinde 
Mezőgazdasági Technológiai 
Líceum, valamint a debreceni 
Vörösmarty Mihály Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola diákjai szintén megtisz-
teltek jelenlétükkel. Köreinkben 
köszönthettünk két neves nyír-
egyházi Csűry Bálint-kutatót 
is, Tukacsné dr. Károlyi Margit, 
valamint Pállné dr. Lakatos Ilona 
nyugalmazott főiskolai tanárt.

A kétfordulós vetélkedőn 
négyfős csapatok mérték ösz-
sze tudásukat, kreativitásukat. 

A csapatoknak előzőleg a saját 
településükről gyűjtött, tizenöt 
kifejezésből álló tájszótárt kel-
lett összeállítaniuk, amelyeket a 
zsűri külön értékelt. A kötetlen 
szerkesztési módnak és a diákok 
kreativitásának köszönhetően 
igen egyedi, különböző techni-
kákkal kidolgozott, eltérő mére-
tű és formájú művek születtek. A 
nyomtatott, kézzel írt és illuszt-
rált, valamint népi motívumok-
kal díszített borítójú könyvecs-
kék mellett a zsebszótár, sőt a 
farönkre írt szótár is képviseltette 
magát. A vetélkedő második 
részében a csapatoknak négy, 
különböző témakört érintő fel-
adatlapot kellett megoldaniuk, 
amelyek a helyesírás, nyelvhe-

lyesség és játékos nyelvi felada-
tok mellett a szamosháti nyelv-
járáshoz, valamint Csűry Bálint 
életéhez, munkásságához kap-
csolódó kérdéseket is érintettek.

A vetélkedő célja Szamoshát 
nyelvi sajátosságainak, kulturá-
lis jellemzőinek megismerése 
és megismertetése, a magyar 
nyelv ápolása, valamint a he-
lyesírási ismeretek alaposabb 
elmélyítése. Németh László író 
szavaival élve: „a magyar nyelv 
titkos súlypontja a régiségben 
és a régiséget őrző népnyelv-
ben van.”

A rendezvény megvalósítá-
sát az Egri Polgármesteri Hivatal 
és a Pro Agriensis Egyesület tá-
mogatta.

A Csűry Bálint Általános Is-
kola tanulói számos verse-
nyen vettek részt az elmúlt 
három hónapban. Ezek kö-
zül néhány eredményt listáz 
az Egri Napló:

• „Székely kapuk, zöld kapuk” 
betlehemes verseny: 11 egri 
diák, aranyfokozat, felkészítő ta-
nárok: Jáger-Péter Mónika, Tasi 
Enikő
• Csűry Bálint Emlékverseny: 
két csapat, egy II. díj, felkészítő 
tanár: Jáger-Péter Mónika
• Vidám versek vetélkedő: 
egy ötödikes diák vett részt
• Zrínyi Ilona Matematikaver-
seny: tíz felső tagozatos, nyolc 
alsó tagozatos diák vett részt.

A versenyeken kívül önkén-
tes programokban és saját 
szervezésű rendezvényeken 
is tevékenykedtek az iskola 
tanulói:

Szerződésünk van a mikolai 
Mosolyházzal, ahova havonta 
ellátogatunk egyszer és közös 
tevékenységet szervezünk a 
fogyatékos fiatal felnőttekkel. A 
tevékenységet Nagy Anita óvó-
néni vezeti. Mikulás ünnepsé-
gen vettek részt az óvodások az 
új központban, ahol verseket és 
énekeket adtak elő.

Karácsonyi fellépés a miko-
lai kultúrotthonban. Az egész 
iskola fellépett, illetve a kollé-
gáink karácsonyváró kézműves 
foglalkozásokat készítettek elő 
és foglalkoztak a gyerekekkel. 
Karácsonyi dekorációt készítet-
tünk közösen.

A Rákóczi Szövetség támo-
gatja az Egriben élő magyar di-
ákokat. December 19-én tizen-
két nagycsoportos gyereknek 
osztottak ki mesekönyveket. 
Szintén az ő jóvoltukból tíz 
babanaplót is kiosztottunk a 
2019-ben születetett csecse-
mők szüleinek. Február 25-én 
Egriben is megalapítottuk a 
Rákóczi Szövetség helyi szer-
vezetét a kollégák segítségével. 

csűry bálint EmlékvErsEny

Koszorúzás a Csűry Bálint EmléKnapon
A Csűry Bálint Emléknap keretében zajló emlékverseny mellett megkoszorúzták a névadó nyelvész-
professzornak az iskola udvarán található mellszobrát, valamint az egykori szülőháza helyén elhelye-
zett emléktáblát. A megemlékezésen több intézmény és szervezet képviselői vettek részt, többek 
között  Kis Kálmán nyugalmazott magyar szakos tanár, Bara István, Fazekas Lóránd (Partiumi és Bán-
sági Műemlékvédő Egyesület), Radnainé Filep Ildikó igazgatóhelyettes és Megyesiné Agárdi Zsu-
zsanna magyar szakos tanár (debreceni Vörösmarty Általános és Alapfokú Művészeti Iskola), Márton 
Zsuzsanna (helyi polgármesteri hivatal), dr. Károlyi Margit és dr. Lakatos Ilona nyugalmazott főiskolai 
tanárok, Gábor Annamária igazgató és Gáti Noémi pedagógus (Csűry Bálint Általános Iskola).

csűry bálint nyelvészprofesszorra, nyelvjáráskutatóra, a szamosháti szótár szerkesz-
tőjére emlékeztünk 2020. február 14-én szülőfalujában, Egriben. születésének 134., 

halálának 79. évfordulója alkalmából a csűry bálint általános iskola közössége harmadik 
alkalommal szervezett emlékversenyt névadója tiszteletére, amelyen nyolc iskolából ösz-
szesen tizenkét csapat mérte össze tudását. a díjazottak között egri csapat is volt, jáger-
péter mónika vezetésével a nyelvászok a második díjat nyerte el.
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nyolcadik alkalommal tartotta 
meg a kárpát-medencei csa-

ládszervezetek szövetsége (kcssZ) 
a családi napját budapest egyik leg-
emblematikusabb épületében, az or-
szágházban, amely 700, az egész kár-
pát-medencéből érkezett gyermeket, 
szülőt, nagyszülőt látott vendégül, 
köztük 40 egri lakost. 

Márton Zsuzsanna az egri polgámesteri 
tisztségén kívül a családszervezetek szö-
vetségének elnöke is. Minden évben arra 
törekszik, hogy új családokat, időseket és 
fiatalokat egyaránt elvigyen a Budapesten 
szervezett hétvégére. „Külön öröm volt szá-
momra, hogy az egri karácsonyi rajzverseny 
nyerteseit is elkalauzolhattam ide, az ország 
házába, a Kárpát-medencei magyarság 
panteonjába. Ebben az épületben meg-
emlékezni, ünnepelni mindannyiunknak 

felemelő érzés. Azért jöttünk össze, hogy 
együtt ünnepeljük a családot, a házasságot, 
és hogy közösen mi is tanúbizonyságot te-

gyünk ország-világ előtt a Kárpát-meden-
cei magyarság egységéről, nemzeti hagyo-
mányaink melletti határozott kiállásunkról”.

a pro agriensis egyesület által szer-
vezett farsangi bálon a hajnalig 

tartó mulatság mellett jótékony tevé-
kenységre is futotta.  

A közösség a gombási református egy-
házközségnek adományozta a tombo-

lából származó bevételeket. A kicsiny 
közösségnek soha nem volt anyagi ke-
rete arra, hogy szépítse a templomot, 
így közösségi adományokból sikerült új 
bársonyterítőkkel gazdagítani őket. A 
gyülekezet hálás szívvel köszöni mind az 
egrieknek, mind a gombáspusztaiaknak 

az adományt! Idén is bebizonyosodott, 
hogy etnikai, vallási vagy politikai hova-
tartozástól függetlenül az egriek tudnak 
együtt békében és megértésben egy ne-
mes cél érdekében összefogni!

EgriEk aZ 
orsZágHáZban

Farsangi ajándék: HímZEtt bársonytErítőkEt 
kapott a gombási rEFormátus tEmplom

Farsangi mulatság

Negyven egri lakos látogatta meg a budapesti Parlament épületét 

Új gombáspusztai
templomi bársonyterítő




