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Kedves Gégényiek! 
 

A Karácsony az öröm és a család ünnepe. 
Kiemelten pedig az utóbbié, mert a kis Jézus 
születése az összetartozás érzését sugallja. 

Egy kicsit riasztónak tűnik, hogy a 
szeretetet és biztonságot nyújtó családi háttér 
ritka kincsnek számít manapság, de reméljük, 
hogy a következő, most felnövő nemzedék, 
nemcsak értékelni tudja, de meg is tudja 
teremteni majd jobban a szerető családot, mint 
jelenkori társadalmunk.  

Azért „születik meg a kis Jézus” minden 
évben, hogy a tisztességes, keresztényi 
értékekre irányítsa figyelmünket. 

A közelítő ünnep, karácsony ünnepe egyre 
nagyobb fényességgel világít ebben a 
sötétségben. Várjuk a megérkezését, 
csendességét még talán akkor is, ha nincs 
kivel megosztanunk ezt a napot. Mi tehát a 
karácsony titka? Az, hogy megmutassa a 
szeretet útját, hogy megváltsa életünket. A 
szeretet nem forradalmakkal és törvényerejű 
rendeletekkel, határozatokkal, nem többségi 
szavazatokkal jön létre, hanem úgy, hogy 
rájövünk, szükségünk van egymásra.  
Ne gondoljunk rózsaszínű álomra, hiszen az 
élet gondjait, úgy tűnik, nem spórolhatjuk 
meg.  
Gondoljunk gyermekeink örömére a 
karácsonyfa alatt, gondoljunk egy idős 
személyre, akinek elintéztünk egy-egy ügyet, 
gondoljunk önmagunkra, amikor sikerült 
elrendezni egy-egy nézeteltérést.  

Ha egymást tápláljuk, kiegészítjük egymás 
hiányosságait, értelmet és örömöt adunk 
egymás életének.  

Kívánom mindenkinek, hogy a szeretet és 
a vele járó békesség tegye széppé az 
ünnepeket. Kívánom, hogy az ünnepi idő akár 
egyedül, akár szeretteik körében töltik a 
karácsonyt, segítse Önöket igazi 
kikapcsolódáshoz, testi, szellemi és lelki 
megújuláshoz, feltöltődéshez, 
felgyógyuláshoz, hogy az újesztendőt új 
szívvel és újult erővel kezdhessük.  

ADY ENDRE  versének gondolatival 
kívánok minden gégényi lakosnak békés, 
boldog, áldott karácsonyt, valamint 
reményekben teljes, sikeres új esztendőt és jó 
egészséget:  

 
„Nem volna más vallás, 
Nem volna csak ennyi: 

Imádni az Istent 
És egymást szeretni... 

Karácsonyi rege 
Ha valóra válna, 

Igazi boldogság 
         Szállna a világra...” 

                  (Ady Endre) 
             

Zakor Ildikó  
polgármester

 
 
 

Gégény Község Képviselő-testülete  
minden gégényi lakosnak 

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és 
Boldog Új Évet Kíván! 

MOTTÓ 
 
"Ez a föld a 
földem 
Ez a föld a földed 
Itt minket várnak 
És ránk köszönnek 
Ez a ház a házam 
Ez a ház a házad 
Itt minden a 
miénk: 

 
BARÁTAIM." 
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Élelmiszercsomag  
A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet az „EU Élelmiszersegély-program 2011.” keretében, a 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal közreműködésével 2 alkalommal élelmiszersegélyben 
részesítette településünk lakóit. Az I. fordulóban: liszt, fodros nagykocka tészta, instant sült tésztaétel, 
krémmel töltött keksz, a II. fordulóban: liszt, rövidcső tészta, olaj, omlós erdei gyümölcsös keksz volt a 
csomagban. Az élelmiszersegélyből településünkön 623 háztartás részesült. 

Káposztás Napok Demecserben 
 

Demecserben a Városnap és a VII. Káposztás Napok keretében 
2011. október első hétvégéjén változatos és színvonalas 
programmal, finomabbnál finomabb ételekkel várták a 
rendezvény helyszínére látogatókat a szervezők. Gégény 
település is képviseltette magát a rendezvényen. A főző 
versenyben résztvevő csapatoknak, 
így Gégény községnek is 3×3 méter 
alapterületű pavilont és 3×6 méter 
elkerített előteret biztosítottak, melyet 
az óvoda és iskola dolgozói 
díszítettek fel.  

A Képviselő-testület kukoricadarával töltött káposztával vendégelte meg a 
gégényi lakosokat, az odalátogatók kóstolójeggyel vásárolhatták meg ezt a 
gégényi módra elkészített hagyományos szabolcsi ételt. Közel 300 adag 
káposztát osztottak ki a hivatal, óvoda, iskola és konyha dolgozói. A 
főzőversenyre - melyen harmadik helyezést értünk el - káposzta bombát és 
káposztával töltött dagadót készítettek a konyha dolgozói. 
 

Szépkorú köszöntése 
Dócs Gyuláné szépkorú lakost október 20-án köszöntötte otthonában Zakor Ildikó 
polgármester. Az önkormányzat ajándéka mellett a miniszterelnök által aláírt emléklapot 
is átadta a polgármester asszony az ünnepeltnek, mely a kormánynak a „szépkorú 
polgárok iránti tiszteletét és háláját” hivatott kifejezni. További jó egészséget, 
családjához, pedig nagyon sok örömet kívánunk számára! 

 
 

50 éves a Községi Könyvtár 
 
Tisztelt Olvasó! 
„Az olvasni tudás olyan készség, amely nélkül nem boldogulunk 
a világban. A könyvtárak a XXI. században is a tudás tárházát 
jelentik, mégpedig igazodva a modern világhoz.„ 
       /Tolnai Népújság/ 

A Gégényi Körkép hasábjain keresztül szeretnénk bemutatni a Községi 
Könyvtárunkat és az olvasás fontosságát népszerűsíteni a lakosság körében. 

Gégényben a Községi Könyvtárba az első könyv leltárba vétele 50 éve 
történt. A Megyei Könyvtártól ajándékba kapott könyveket 1961. december 13-án vették leltárba, így 206 
db könyvvel gazdagodott községünk. 
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Ezt követő évektől már rendszeres vásárlással gyarapodott a könyvtár, melynek első alkalommal a 
régi Mozi épületében, majd a Művelődési Házban és a református iskola épületében adott helyet az akkori 
települési vezetés.  

A községi és iskolai könyvtárak állománya 1998-ban összevonásra került és az iskola új szárnyának 
emeletén nyerte el végleges helyét a kör alakú, 100 m2 nagyságú modern Községi Könyvtár, mely 
jelenleg csaknem 10.000 szépirodalmi, gyerek és ifjúsági, illetve szakirodalmi kötettel rendelkezik. A 
könyvtár helyisége nemcsak az olvasni vágyók számára ad helyet, hanem közösségi programoknak, 
vetélkedőknek és könyvtár látogatási óráknak is.  

 

„Az iskola dolga, hogy megtanítsa az embereket olvasni, a könyvtáré pedig az, 
hogy hozzájuttassa az olvasó embert a felhalmozott tudáshoz, kultúrához.” 
/Nagy László olvasáskutató/ 
 

Köztudott, hogy az olvasás elősegíti a gyerekek fejlődését és ezt az állítást szakemberek is csak 
megerősíteni tudják. Az a gyermek, aki már kiskorától megtapasztalhatja azt a tényt, hogy az írott jelek 
információt hordoznak, sokkal motiváltabb lesz arra, hogy saját maga is megtanulja a betűk tudományát 
és általában könnyebben is megy a tanulás folyamata, hiszen már érti, hogy a betűkből álló szavak 
jelölnek valamit, értelmük van és az olvasás révén hozzáférhetővé válik a jelentésük.  

Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a könyvek és az olvasás megszerettetésében a szülői 
felelősség is nagy. Ha a szülők mindennapjainak is szerves része az olvasás és ösztönzik gyermeküket is a 
könyvek által kínált tudásanyag begyűjtésére, akkor jó eséllyel indul a gyermek azon az úton, hogy értő 
olvasó felnőtté váljon saját maga is. E gondolatok jegyében várja a Községi Könyvtár a gyermekeket és 
felnőtteket egyaránt.  

Nyitva tartás ideje: 
Hétfő  900 – 1200    1300-1600 

Kedd 1300-1600 

Szerda 1330-1700 
Csütörtök 900 – 1200     1300-1600 

Péntek 1330-1700 
         Ifj. Ficsor Gyula   
Véradó ünnepség Gégényben 

Gégény Község Önkormányzata és a Magyar Vöröskereszt 
Kisvárdai Területi Szervezete 2011. november 22-én 17,00 órától 
véradó ünnepséget szervezett a település többszörös véradóinak. 
Az ünnepségen részt vett Harsányi Imre a Felső-szabolcsi Kórház 
Főigazgatója, a Magyar Vöröskereszt Kisvárdai Területi 
Szervezetének Elnöke, Révész Viola a Magyar Vöröskereszt 
Megyei Vezetőségének tagja, Zolcsákné Józsi Erzsébet a Magyar 
Vöröskereszt Kisvárdai Területi Szervezetének vezetője. 
Zakor Ildikó polgármester asszony méltatta a település véradóinak 
önzetlenségét és elmondta, hogy nagy büszkeség tölti el, hiszen 
kis közösségükben több mint 50 véradó van, akik legalább tízszer 
adtak vért. Szükségesnek érezte a véradók megünneplését, mert 
véleménye szerint nagyobb társadalmi megbecsülés illeti 

mindazokat, akik segítő kezet nyújtanak. Befelé forduló társadalmunkban, ahol a közömbösség számtalan 
jelenségével találkozhatunk, érdemes felmutatni a véradók példáját, akik ezzel a közösség előtt élen járnak és 
elmondhatják: ”Élni így is lehet, sőt csak így érdemes!” A Képviselő-testülettel közösen fontosnak tartják a 
véradást, ezért annak szervezésében minden segítséget megadnak a jövőben is. 
Az ünnepségen az általános iskola tanulói irodalmi, zenés, táncos műsorral kedveskedtek a megjelenteknek, majd 
Harsányi Imre és Révész Viola elismerő okleveleket és ajándéktárgyakat adtak át a megjelent véradóknak. A 
rendezvény zárásaként az önkormányzat vacsorával vendégelte meg a meghívott vendégeket és a megjelent 
véradókat. 
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Polgári Védelmi Oktatás Gégényben 
A Gégényi Polgári Védelmi Szervezet tagjai részére 2011. október 27-én kiképzést tartottak a Polgármesteri 
Hivatal tanácstermében. Azzal a céllal, hogy a polgári védelem minden szereplője tudja, mit kell tennie, ha valódi 
riasztásra kerül sor. Az oktatást Zsíros Imre Polgárvédelmi alezredes a Kisvárdai Polgárvédelmi kirendeltség 
vezetője tartotta. 

 
Bölcsőde átadása 
2011. november 29-én tartotta meg Gégény Község Önkormányzata az Észak-alföldi Regionális Operatív Program 
keretében megvalósuló „Több települést ellátó bölcsőde kialakítása Gégény településen” című projekt 
sajtótájékoztatóval egybekötött ünnepélyes záró rendezvényét. Önkormányzatunk az épületre megkapta a jogerős 
használatbavételi engedélyt, a működési engedély beszerzése folyamatban van. Az önkormányzat jelenleg azon 
dolgozik, hogy mielőbb birtokba vehessék a kis apróságok a 18 férőhelyes intézményt.  

Adventi Programsorozat  
Advent első vasárnapjának előestéjén, Gégény Községben elkészítettük a 3 m átmérőjű adventi koszorút. A 
koszorú díszítése alatt a lakosságot meleg teával, pogácsával, mézeskaláccsal, sült tökkel és forralt borral kínálták a 
rendezők. A gyermekek a pedagógusok segítségével karácsonyi díszeket készítettek. 
A polgármester asszony köszöntőjében Szent Pál szavait idézte a szeretetről és elmondta, e gondolatok jegyében 
született meg az ötlet, hogy készítsék el közösen Gégény adventi koszorúját. Ez az óriási koszorú összeköti a 
település lakóit. A négy gyertya azt jelképezi, hogy ebben a kis faluban, ahol oly sok fajta hit, világnézet, vélemény 
erősíti egymást, legfontosabb értékeikben mégis egyek az itt élők. Azt jelképezi, hogy valamennyien gégényiek 
vagyunk, s ez a falu az otthonuk, ahol az emberek képesek szeretni, tisztelni és megbecsülni egymást. 
Nagy örömünkre szolgált, hogy a lakosok szép számmal jelentek meg és vették ki részüket a munkában. Ennek 
eredményeként a falu közepén díszeleg a saját magunk által elkészített közös koszorú, ami az összetartozásunkat 
hirdeti. 
Ezen a rendezvényen a jelenlévők jelképesen közösen gyújtották meg az adventi koszorú első gyertyáját, ezt 
követően a katolikus egyház énekkara adventi énekeket énekelt, az óvodás gyermekek körjátékokat adtak elő és az 
ünnepséget az általános iskolás gyermekek énekkarának előadása zárta.  
 
Az adventi időszakban vasárnaponként az egyházak képviselői gyújtották meg jelképesen a gyertyákat.
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

(A fotókat készítette Sebestyén István Sándor) 
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Hintón érkezett Gégénybe a Mikulás 
A gyermekek nagy örömére december 6-án Gégénybe is megérkezett a 
Mikulás és nem is jött üres kézzel - batyujából csokit, gyümölcsöt 
ajándékozott kicsiknek és nagyoknak. 
Hintóval érkezett először az általános iskolába, ahol az alsós 
gyermekek énekelve fogadták. Ezt követően az óvodás gyermekeket 
látogatta meg, akik nagy izgalommal várták már. Az apróságok 
műsorral is készültek, így elidőzött közöttük. Az Immánuel Idősek 
Nappali Otthonába is betért az idősekhez, akik között cukrot, 
mandarint osztogatott. Legvégül a település legkisebbjeit ajándékozta 
meg, akik a Védőnői Szolgálat előtt várták megszeppenve. A mikulás 
csomagot ők is nagy örömmel fogadták és a szülőkkel együtt egy 
mikulásdal éneklésével köszönték meg a látogatást.                                        (A fotót készítette: Sebestyén István Sándor)          
 

 

Közmeghallgatás  

Gégény Község Képviselő-testülete 
közmeghallgatást tartott az önkormányzat 2011. 
évi munkájáról és a 2012 évi koncepciójáról:  

A Képviselő-testület 11 ülésen 10 rendeletet 
alkotott és 107 határozatot hozott. A Pénzügyi 
Bizottság 8 alkalommal ülésezett, ahol 26 határozat 
született. 

A 2011. évi költségvetést a Képviselő-testület 
277 742 000 Ft bevétellel, 314 799 000 Ft 
kiadással és 37 057 000 Ft működési hiánnyal 
fogadta el. A működési hiány csökkentésére két 
alkalommal nyújtottunk be Önhiki pályázatot, 
melynek keretében 6 720 000 Ft támogatást 
kaptunk. A bevételünk meghatározó részét a 
központi költségvetésből származó bevételek 
alkotják, a saját bevételek a költségvetésünk 
mindössze 18%-át teszik ki.  

Egész évben szem-előtt tartottuk a takarékos, 
ésszerű gazdálkodási elveket. Nagy gondot 
fordítottunk az intézmények működőképességének 
megtartására. Ha nehezen is, és csak a 
legszükségesebb kiadások teljesítésével, de 
valamennyi intézményünk működött, szakmailag 
jól felkészült dolgozók végezték mindenütt a 
munkájukat. 

Az iskola és óvoda 2008. szeptember 1-től a 
Közép-Szabolcsi Többcélú Kistérségi Társulás 
fenntartásában működik. A két intézmény szakmai 
önállósága megmaradt, felkészült pedagógus 
oktatják, nevelik gyermekeinket. 2009. szeptember 

1-től az iskolai konyha főzőkonyhaként működik, 
az óvodai tálalókonyha szerepet tölt be.  

Az iskola konyháján főznek az iskolás- és 
óvodás gyermekeknek, a szociális étkezőknek, 
valamint a vendégétkezőknek, ami átlagosan napi 
300 adag ételt jelent.  

A közcélú foglalkoztatást 2011. március 16. 
napjától tudtuk beindítani: 71 fő négyórás és 15 fő 
6 órás közfoglalkoztatott dolgozott, illetve 
dolgozik jelenleg is az önkormányzat és 
intézményeinél. A közfoglalkoztatottak az 
intézményekben:  

- takarítói, konyhai kisegítői, kézbesítői, 
szociális segítői munkakört láttak el,  

- közterületek, parkok, temető, árkok 
rendbetételét, takarítását intézményi 
karbantartásokat végezték,  

- 1.200 m árkot újítottak fel, valamint az Ady, a 
Dombrádi és Nefelejcs úton járdát építettek.  
 
Költségvetésünkből jelentős összeget tesz ki a 

szociális ellátásokra fordított összeg. Erre a célra 
50 290 000 Ft-ot fizettünk ki az első háromnegyed 
évben. 

Önkormányzatunknak likviditási problémái 
vannak, ami azt jelenti, hogy a bevételeink nem 
olyan ütemben állnak a rendelkezésünkre, amilyen 
ütemben a kiadásainkat teljesíteni kellene.  

A tartozások a kifizetetlen számlákból adódnak 
össze (szállítói, közüzemi stb.).  



       6                                 2011.  december                   
  

     

Várható bevételeink között szerepelnek: az 
adókintlévőségek behajtása, az utófinanszírozott 
beruházásokra kifizetett és megelőlegezett 
összegek visszatérítése.  

A likviditási nehézségek miatt 5,6 millió forint 
munkabérhitel- és 17 millió forint folyószámlahitel 
igénybevétele szükséges.  

Annak ellenére, hogy minden jogszabály adta 
lehetőséget kihasználunk a tartozás behajtására a 
kintlévőségünk 5 300 000 forint. A tartozók között 
vannak olyanok, akik nem akarnak fizetni, de 
vannak olyanok is, akik fizetnének, de nincs miből. 

2011-ben egy beruházásunk volt, áthúzódó 
beruházásként a bölcsőde. Az épület már tavaly 
megépült.  Az idén áprilisban készült el az udvar 
rész és kerültek beszerzésre az eszközök. A 
parkoló újraépítése miatt a használatbavételi 
engedélyt a múlt héten kapta meg 
önkormányzatunk.  Ennek birtokában indítjuk meg 
a bölcsőde működési engedélyezési eljárását. 

A bölcsőde beruházás utófinanszírozott: a 
támogatási összegre és a sajáterő részre hitelt 
kellett felvennie önkormányzatunknak, ahhoz, 
hogy a számlákat előre ki tudjuk fizetni.  

A VÁTI-nál elbírálás alatt van a második 
kifizetési kérelmünk.   

2011-ben időben teljesíteni tudtuk a felvett 
hiteleink törlesztését és annak kamatát.  

Egy nagyon nehéz év áll önkormányzatunk 
mögött. Napi szinten keményen kellett dolgoznunk 
azért, hogy a béreket, a segélyeket, a közüzemi 
számlákat időben ki tudjuk fizetni.  

A nehézségek ellenére azonban elmondhatjuk, 
hogy a kifizetések időben megtörténtek, a gyerekek 
megkapták az iskolakezdéshez a tankönyvet, 
tudtuk biztosítani az étkeztetést, nem kapcsolták ki 
a villanyt, vagy a gázt egy intézményünkben sem.  

2012. a nagy változások éve lesz. Jelenleg 
folyik a költségvetési, az önkormányzati, a 
köznevelési és egyéb sarkalatos törvények 
parlamenti vitája. A közvélemény elé került 
tervezetek már a kormányzati tárgyalás és 
elfogadás szintjén számos módosításon mentek 
keresztül, azt pedig a mai napon nem tudjuk 
megmondani, mi kerül elfogadásra. Egy biztos a 
közoktatás és az önkormányzati rendszer teljes 
átalakítása várható. A közoktatás a tervek szerint 
2012. szeptember 1-től átkerül az államhoz, ennek 
részleteit, mikéntjét nem tudjuk. 2000 fő alatti 
településeken nem lesz önálló hivatal, létrehozzák 
a járási hivatalokat. A költségvetési törvény-
tervezet szerint 2012-ben további forráselvonás 
lesz az önkormányzatoknál.  

 
2012-re amit megfogalmazhatunk: 
 Elsődleges feladatunk a kötelező 
önkormányzati feladatok ellátása, az 
intézmények, illetve a lakossági szolgáltatások 
biztonságos működtetése.  
 Takarékos és ésszerű gazdálkodást kell 
folytatnunk. 
 A bevételek növelésére minden lehetőséget 
ki kell használnunk (pl.: pályázatok).  
 A kintlévőségek behajtására 2012. évben is 
kiemelt figyelmet kell fordítani. 
 A dologi kiadásokat csak a 
legszükségesebb, a működéshez feltétlenül 
elengedhetetlen mértékben kell tervezni. 
 Az előző évekről áthúzódó 
kötelezettségvállalásokat teljesíteni kell, a 
hiteleket és kamatait határidőre fizetni kell. 
 Részt kell venni a megújuló 
közfoglalkoztatásban, csökkentve ezzel a helyi 
munkanélküliséget. 

 

Zakor Ildikó 
polgármester 

 
Tájékoztató 2012. évben fizetendő víz- és szennyvíz díjról 
Gégény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 11/2011.(XI.29.) önkormányzati rendelettel 
fogadta el a víz- és szennyvíz díját.  
2012. január 1-től a lakosságnak a vízért 204 Ft /m3+ Áfa, a szennyvízért 254 Ft/m3 +Áfa díjat kell 
fizetni. Változott az alapdíj mértéke is: az ivóvíz után 415 Ft + Áfa, a szennyvíz után 400 Ft +Áfa-t kell 
fizetni a lakosságnak. 
A közületeknek a vízért 241 Ft /m3+ Áfa, a szennyvízért 323 Ft /m3+ Áfa díjat kell fizetni. 
A lakosságnak a víz 5%-al, a szennyvíz 10%-al kerül többe a 2011. évhez viszonyítva. 
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Tájékoztató 2012. évi szemétszállítási díj fizetési kötelezettségről 
Gégény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 12/2011.(XII.08.) önkormányzati rendelettel 
fogadta el a 2012. évre fizetendő települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási díjat. A rendelet 
alapján a lakosságnak a 120 literes gyűjtőedénynél heti egyszeri ürítéséért 237,20 forint/ürítés + ÁFA, 
éves szinten 12 948 forint/év + ÁFA díjat kell fizetni. A közszolgáltatási díjat negyedévente utólag kell 
megfizetni a Nyír-flop Kft.-nek, a kiállított számla alapján. A Képviselő- testület az ingatlan tulajdonost 
terhelő díj megfizetése alól 50%-os kedvezményt ad a 70. életévét betöltött egyedül élő személy részére. 
A kedvezmény a 70. életévének betöltését követő év január 1. napjától kerül megállapításra. 2012-ben - 
ha kevés összeggel is -, de csökken a szemétszállítás díja, a lakosságnak 521 Ft-al kell kevesebbet fizetni 
az ideinél. 

Balázsné Keller Olga 
jegyző 

Cigány Kisebbségi Önkormányzat hírei 
Immáron eltelt egy év, hogy működésünket megkezdtük Gégény községben. Reméljük sikerült eloszlatni 
a kétségeket, és mindenki tapasztalhatta, hogy ez egy jó kezdeményezés, itt a településen. Sikeres 
működésünket annak köszönhetjük, hogy a település lakosságával, illetve a helyi önkormányzattal 
zavartalan az együttműködésünk. Nagy örömünkre szolgál, hogy a cigány kisebbségi önkormányzatunk 
nemcsak a cigányokon, hanem a településen élő hátrányos helyzetű illetve halmozottan hátrányos 
helyzetű embereken is tudott lehetőségéhez mérten segíteni. 
Mivel 2010. előtt nem volt kisebbségi önkormányzat településünkön, így a mikulás és karácsonyi 
csomagot felajánlásokból és adományokból igyekeztünk tavaly megoldani. Később megkaptuk az 
általános működési támogatás időarányos részét, amely 92.288 Ft volt, de ebből felhasználás nem történt. 
Ezen összeget, mint pénzmaradványt beépítettük a 2011. évi költségvetésünkbe. 
2011-ben 209.539 Ft általános támogatást, valamint 726.170 Ft feladatalapú támogatást kapott 
önkormányzatunk a központi költségvetésből.  Az állami pénzekkel, és a tavalyi pénzmaradvánnyal 
együtt az idén 1.030.000 Ft-ból gazdálkodhatunk.  
2011-ben dologi kiadásokra és támogatásokra (mint pl.: húsvéti csomag, beiskolázási támogatás, 
óvodakezdés, mikulás csomag, stb.) közel 600.000 Ft-ot költöttünk. Karácsonyi csomagot idén a 
települési önkormányzattal közösen adunk az egész lakosságnak, melyre 200. 000 Ft előirányzatot 
biztosítunk.  
Együttműködési megállapodást kötöttünk: az iskolával, az óvodával, a Szociális Alapszolgáltatási 
Központtal, a Gégény Község Fejlesztéséért és Felemelkedéséért Közalapítvánnyal, a Gégényi 
Református Egyházzal, a Gégényi Polgárőr Egyesülettel, a Gégényi Sportegyesülettel, valamint a 
Demecseri Cigány Kisebbségi Önkormányzattal. Az együttműködési megállapodásban foglaltak szerint 
idén a feladatalapú támogatásból valamennyi szervezetet segítettük.  
A MACIKA ösztöndíj program keretében a 2011/2012-es tanévre 4 fő általános iskolás és 7 fő 
középiskolás tanuló részére adtunk ajánlást.  
 
A jövő évben is a törvényben meghatározott területeken kívánjuk munkánkat végezni. Ehhez a forrást az 
általános működési támogatásból, a feladatalapú támogatásból és pályázati pénzekből kívánjuk 
biztosítani. 2012-ben is célunk, hogy elősegítsük a cigány kisebbséghez tartozók kultúrájának ápolását, 
hagyományainak őrzését, integrációját. 

Végezetül engedjék meg, hogy a közelgő ünnepek alkalmával a Kisebbségi Önkormányzat nevében 
Istentől Áldott Szeretetteljes Békés Karácsonyi Ünnepeket és Sikerekben Gazdag Boldog Új Évet 
kívánjak. 
        Balogh Emese  
          CKÖ elnök 
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Aranyló búzaszemek 
Aranyló búzaszemeket kevergettek örök szüntelen,  
Ráhintve papírlapokra elevenné vált az érzelem.  
A, i, ó, é; kellenek mássalhangzók is a betűk közé, 
N, r, l, f, f, p; így vált egy gondolat kerek egésszé.  
Y, d, t, ú, t, a; hiányos a lúd hattyúálma, 
L, h, ú, a; talán még így sem tökéletes címadása?   
Ó, ti megboldogult lelkek, göröngyös utat font sorsotok, 
Bízva múzsátokban, ihlettől duzzadt költői vénátok.  
Útszéli színpompát ha csodáltatok harmatos hajnalon,  
Zengő erdőben ha sétáltatok bíborszínű alkonyon, 
Alvó versmagvakat fűztetek csavaros gondolatláncra, 
S rabjául esve, szív-ezrek nyíltak őszinte csodálatra.  
Zenélj, muzsikálj éltető természet, zúgjatok hab-folyók, 
Emlékezzünk együtt emberek, remek tollú költők, írók.  
Messze vannak, örök relikviáik közöttünk lebegnek, 
Ezernyi szikra szülte beérett kalászokban rejtőznek, 
Kazinczy és Radnóti által hintett, aranyló búzaszemek. 
 

 
 

 Kusáné Técsi Csilla festő, 1968. december 15-én született. Élete 43 évéből 34-et 
Gégényben töltött. Ide járt óvodába és iskolába. Középiskolai tanulmányait 
1987-ben a Demecseri Gimnáziumban fejezte be. Érettségi után a Nyíregyházi 
Húsipari Vállalatnál dolgozott két műszakban adatrögzítőkén. Családot alapított 
és kislánya született, aki most 19 éves. Sajnos első munkahelye a rendszerváltás 
áldozatává vált.   
Később elvégzett egy számítástechnikai tanfolyamot, valamint laboránsként is 
dolgozott. Amikor kislánya első osztályos lett, újra tanulás következett, munka 

mellett. Testvére élelmiszerboltjában dolgozott, az iskola elvégzése után gyógypedagógiai 
asszisztensként, fogyatékos gyerekekkel szeretett volna foglalkozni, de a bolti tevékenység is a szívéhez 
nőtt. 
  A sors azonban teljesen más irányba sodorta. 2004-ben megismerkedett jelenlegi férjével, akivel úgy 
döntöttek, hogy Amerikában telepednek le. Bár nem gondolták, hogy végleg ott maradnak, a jövő még 
nem tudni mit tartogat. Csilla ritkán, de hosszabb időre hazalátogat szülőfalujába, hiszen sokszor van 
honvágya.   
  1987-től fest, realista stílusban. A festészetet soha nem tanulta, autodidakta módon képezte magát. 
Leginkább tájképeket és csendéleteket fest olaj technikával. Munkáival szereti a szép, pillanatnyi 
dolgokat megragadni és a valóságot visszaadni, valamint készít saját tervezésű, gondolatébresztő műveket 
is.   
  Mielőtt újra férjhez ment, számtalanszor fel kellett adnia 
a festést, de most szerencsésnek mondhatja magát, férje 
támogatja az Ő művészetét, és csak azt teszi, amit szeret, 
végre alkothat. Igyekszik minden percét maradéktalanul 
kihasználni, és bepótolni az elveszett éveket.  
  Volt kiállítása idehaza és Amerikában is. 2009-ben 
ART, 2010-ben Aranyecset, 2011-ben pedig 
Aranydiploma díjra találták érdemesnek munkáit. 
Továbbá egy Bronz és különféle helyezések, illetve 
szalagok birtokosa. Elmondása szerint kint másképpen 
értékelik a művészeteket, nem a végzettség a papír a 
legfontosabb, hanem maga a mű. 
  Festészete mellé szegődött 2008-ban egy váratlan 
vendég, a költészet. Valamikor réges-régen már volt 
szerencséje vele, de mindössze három vers formájában. 
Mostanra több száz íródott, amiket folyamatosan 
csiszolgat, hiszen a vers is olyan számára akár egy 
festmény: alakítható gondolatszülemény.   

Méltán büszkék lehetünk településünk szülöttére, hiszen nem csak idehaza, hanem Amerikában is 
felfigyeltek tehetségére. Portré címmel cikk jelent meg róla és munkásságáról „A Washingtoni Magyar 
Amerikai Szövetség Lapja” című újságban.  
  Csilla vágya az, hogy lányával, Nikivel együtt dolgozhasson, aki érettségi után menedzser iskolába 
iratkozna be, hogy édesanyja munkásságát – mind a festészet, mind a költészet terén – minél szélesebb 
körben ismerhessék meg idehaza és a tengerentúlon is egyaránt.  
  A Gégényi Körkép hasábjain keresztül kívánunk Csilla és családja számára jó egészséget, munkájához, 
pedig minél több ihletet.    
          Séráné Murzsa Anikó 
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                 ÓVODAI HÍRADÓ 
Tisztelt Olvasók! 
 
Ezúton szeretnék tájékoztatást nyújtani az óvoda legfontosabb működéséről, eseményeiről. 
Ebben a nevelési évben 83 gyermek nyert felvételt intézményünkbe. A Nevelési Tanácsadó és a 
Szakértői Bizottság szakvéleménye alapján 9 gyermek fokozott odafigyelést, fejlesztést igényel az 
óvodapedagógusoktól, ők a csoportlétszámban 2 főnek számítanak. Így létszámunk, a 90 férőhelyes 
óvodában (83+9) 92 fő. 

Tevékenységeinket, programjainkat úgy szervezzük, hogy sokoldalú lehetőséget biztosítsanak a 
kisgyermekeknek a fejlődéshez, a továbbhaladáshoz, mindennapjaik kellemes eltöltéséhez, ugyanakkor 
változatossá és vonzóvá tegyék óvodásaink életét. A nevelés számunkra egyet jelent azzal, hogy segítjük 
a gyermekeknek valóra váltani a lehetőségeiket. 

Óvodánkban heti két alkalommal logopédus foglalkozik a beszédfejlesztést igénylő 
nagycsoportosokkal, illetve heti egy alkalommal fejlesztő foglalkozást tart a gyógypedagógus az erre 
kijelölt gyermekeknek. 

A tehetséggondozást három területen vezettük be ebben a tanévben. A nagycsoportosok körében 
megszerveztük a számítógép használatának megismerését, mely szervesen illeszkedik a gyermekek 
egésznapos tevékenységébe. Nem különül el, úgy kezeljük, mint bármely játéktevékenységet, nem 
mindennél előbbrevaló, de ha lehetőség van rá élünk vele. Az eszköz hatékonysága attól függ, milyen 
tartalommal töltjük meg. Az óvoda nem tanít, csupán inger gazdag környezetet biztosít az egyéni 
képességek mind tökéletesebb kibontakoztatása érdekében. 

A „Vízhez –szoktatásra” – úszásoktatásra 18 gyermek jár az ibrányi uszodába, ahová a Kistérség 
autóbusza ingyenesen szállítja őket. 

A kisvárdai zeneművészeti iskola felmérte a nagycsoportos gyermekek képességeit, ezáltal a megfelelő 
fejlettségű gyermekekből 16 fő részesül játékos zeneelméleti előképzésben. A szolfézsoktatás így válik 
már egészen ki korban szerethető, élvezhető tevékenységgé. 

A novemberi változatos, az egészséges táplálkozást népszerűsítő Egészségnapot óvodánk egészséges 
életmódra nevelő és szemléletformáló projektjének részeként rendeztük meg. A programot a szülők, a 
dolgozók összefogásával, illetve a helyi gyógyszertár és a védőnői szolgálat támogatásával valósítottuk 
meg. 
A kóstolóra felvonultatott ízletes, esztétikus tálak bizonyították, hogy zöldségből, gyümölcsből, 
tejtermékből finom, tápláló étkek készíthetőek. Természetesen az egésznap nem lehetett teljes 
szűrővizsgálat nélkül. Ezen a napon a felnőttek (szülők, nagyszülők, dolgozók) megelőző 
szűrővizsgálaton, vérnyomásmérésen, vércukorszint ellenőrzésen vehettek részt. 
A gyermekek nevében szeretném megköszönni, minden támogatónak – a Kedves Szülőknek, Dr. Tari 
János gyógyszerésznek, a védőnőnek, Maklári Menyhért vállalkozónak és az óvodai dolgozóknak – az 
adományokat, illetve az áldozatos munkát és hogy odafigyelnek gyermekeink egészségére. 

November másik kedves és emlékezetes eseménye volt számunkra az Idősek napja ünnepség, mely 
alkalmával óvodásaink verssel – tánccal – énekszóval – szerény ajándékkal köszöntötték az Immánuel 
Idősek Otthonának kedves tagjait. Fontos számunkra, hogy már egészen kicsi korban biztosítsuk 
gyermekeink emocionális töltődését, nevelését, az idősek iránti tiszteletet, megbecsülés kialakulását, az 
anyagiasságtól mentes, örömszerzéssel járó, meleg érzéssel való ismerkedést. 
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Mikulásvárás; Hó nem esett, így hát a Mikulás hintóval érkezett meg december 06-án, délelőtt az 
óvodába. A gyerekek napok óta készülődtek, verssel, énekkel, ajándékkal, izgatottan várták a Mikulást. 
Sok – sok csillogó szempár érdeklődve figyelte piros kabátját, fehér szakállát és ajándékot rejtő nagy 
zsákját. Még a kicsit sírósak vagy megilletődöttek is mosolyra derültek, amikor megkapták az áhított 
csomagot. 
Köszönjük Mikulás, hogy ellátogattál hozzánk! 

Boldogan vettünk részt a Jézus születésére való várakozás során, az Önkormányzat Adventi 
ünnepségén, s bízunk benne, hogy az óvodásaink előadása is hozzájárult ahhoz, hogy a Béke, a Hit és a 
Szeretet három kialudt gyertyáját újra fellobbantja negyedik társuk a Remény. Ameddig ez a láng 
közöttünk ég, addig minden bajra vigaszt találunk. 
 
„Küszöbön áll a nap, az az egyetlen egy nap az évben, mely hivatalosan is a szereteté. 
Háromszázhatvanöt nap közül háromszázhatvannégy a gondjaidé, céljaidé, munkáidé; és a szereteté 
csupán egyetlen egy, s annak is az estéje egyedül. Pedig hidd el, Ismeretlen Olvasó, fordítva kellene 
legyen. Háromszázhatvannégy nap a szereteté, s egyetlen csak a többi dolgoké, s még annak is elég az 
estéje.” 
 
Wass Albert író karácsonyi gondolataival kívánok magam és az óvoda dolgozói nevében, minden kedves 
olvasónak az előttünk álló ünnepekre lelkiekben gazdag várakozást, áldott Karácsonyt, békét, hitet, 
szeretetet, megnyugvást és az elkövetkező időszakra erőt, egészséget, reményteljesebb Boldog új 
Esztendőt! 
           Kőrösi Gézáné 
               tagintézmény vezető 
 

Az iskolahét 5 napja 
Gárdonyi Géza: „Az ember csak neveléssel válik emberré.” 

 
Ma 62 napja, hogy elkezdődött a 2011-2012-es tanév. Ez a 

tanítási napok számát jelenti, amelyből összesen 183 lesz 
ebben a tanévben. A diákoknak ennyi időt kell az iskolában 
tanulással eltölteniük. Természetesen a gyerekeknek a komoly 
tanulás mellett jut idő a szabadidő hasznos eltöltésére, hiszen 
több olyan rendezvény, szakkör, vetélkedő közül lehet 
válogatniuk, ami kellemesebbé teszi számukra ezt a közel 
kétszáz napot. 

Ilyen lehetőséget kínált a nebulóknak az október hónapban 
lebonyolított ISKOLAHÉT programsorozat. A versenyeket, 
vetélkedőket, kulturális műsorokat a nevelők a tanulók 

életkorának, érdeklődésének megfelelően igyekeztek megszervezni. Igaz, nem lehet mindenkinek teljes 
mértékben megfelelni, de reméljük, hogy ki-ki talált a maga számára érdekes, izgalmas elfoglaltságot 
azokon a napokon. 

A kisebbek az „Itt van az Ősz” című rajzversenyen, a „Kobaktörő” vetélkedőn és a „Fut az egész 
iskola” sportversenyen mutathatták meg ügyességüket, rátermettségüket. 

A felsősöknek persze már nehezebb feladatokat kellett megoldaniuk.  
Ők is részt vehettek rajzversenyen, melynek a verseny szervezője a „Takarékos világ” címet 

választotta. A nagyobbak tudásukat fitogtathatták a környezetismeret, az irodalom területén is, a „Hogyan 
takarékoskodjunk?”, a „Ki tud többet Gárdonyi Gézáról?”, és a „Mit értettem belőle?” címet viselő 
vetélkedőkön. A „Fut az egész iskola” sportversenyen pedig minden felsős lefuthatta az 1863 m-es távot./ 
Ez a szám Gárdonyi Géza születésének dátuma./ 
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A hagyományokhoz híven az iskolahetet vidám kulturális előadás zárta. Ezúttal a legfiatalabbak, 
vagyis az 1. osztályosok, a „legöregebbek”, azaz a nyolcadikosok, a 4. osztály tanulói, valamint a 2. 
napközis csoport tagjai gondoskodtak az önfeledt szórakozásról az „Ez ám az élet!” című műsor 
keretében. 

Az alsó tagozat tanulói októbertől kezdődően minden hónapban „Miért szép a mese?” címmel 
meseismereti vetélkedő keretein belül gyarapíthatják ismereteiket, mérhetik össze tudásukat.  

A vetélkedő szervezése egész tanévre szól, így annak lebonyolítása és értékelése folyamatos. 
A programsorozat zárásaként a nevelők értékelték az osztályok, a gyerekek teljesítményét. A jutalmak 

átadásakor pedig arra biztatták tanulóinkat, hogy továbbra is aktívan vegyenek részt a számukra 
szervezett versenyeken, vetélkedőkön, valamint a szakkörök munkájában. 

Az ISKOLAHÉT 5 napja október utolsó hetére esett. A következő hónapban, novemberben a 
legfontosabb esemény - az őszi szüneten kívül- a 8. osztályosok számára szervezett pályaválasztási 
kiállítás megtekintése volt. A kiállítás helyszínére, Nyíregyházára a gyerekek önkormányzatunk 
autóbuszával utaztak. 

Ezúton szeretnénk megköszönni Zakor Ildikó polgármester és a Képviselő-testület segítségét. 
Természetesen ezzel még nincs vége a programok sorozatának, hiszen minden hónapban „történik 

valami”. A legközelebbi ünnepeink a téli ünnepek: a mikulás és a karácsony lesznek, amelyekre a 
gyerekek nagy izgalommal készülődnek. 

Bár az iskola legfontosabb feladata a gyerekek oktatása, tanítása-ami elsősorban a tanítási órákon 
történik-, emellett azonban elengedhetetlen a tanulók személyiségének fejlesztése, közösségi emberré 
nevelése, mely céloknak az elérését szolgálják ezek a tanítási órán kívüli programok: versenyek, 
vetélkedők, szakkörök, kulturális műsorok. 

Rudolf Steiner szavaival mondunk köszönetet mindenkinek az eddig végzett munkájáért és 
segítségéért: „Az a feladatunk, hogy a gyermek környezetében olyan hatást fejtsünk ki, hogy egészen a 
gondolatokba és érzületekbe menően a jót, az igazat, a szépet és a bölcset utánzó lénnyé lehessen.” 

 

Gávavencsellőn táboroztunk 
 

Az iskolánkban működő Gábor Áron 
Gyermekszervezet a 2010/11-es tanévben 
lehetőséget kapott, hogy a nyári szünetben 16 
tanulóval részt vegyen egy 
5 napos Lovas-táborban. A 
helyszín Gávavencsellőn, a 
falunktól körülbelül 50 km-
re fekvő, Tisza parti 
nagyközségben volt. 
A település és annak 
környéke természeti 
értékekben és történelmi 
emlékekben gazdag. A 
szabadidős programokat ezen értékek megismerése 
céljából állítottuk össze Dorkáné Gombkötő 
Máriával, akivel együtt irányítottuk a táborozók 
életét. 
Az első napon megnéztük a községet, többek 
között a felújítás alatt álló Dessewffy-kastélyt.  
A műemléképület mintegy 10 hektáros parkja 
védett történelmi kert, melyet különböző juharok, 
gyertyánok, platánok és kocsányos tölgyek 

ékesítenek. A séta után csapatokat alakítottunk, 
melyekben a gyerekek naponta más feladatot 
kaptak. Segítettek a konyhában, dolgoztak az 

istállóban és az udvaron. 
Esténként játékos vetélkedőkön 
adtak számot az aznap 
hallottakról, látottakról. 
A második napot a délelőtti eső 
kicsit elszomorította, ezért a 
gyerekek a lovakkal, azok 
gondozásával, az istállói 
teendőkkel ismerkedtek. Az 
istállót a szállástól egy hatalmas 

üvegfal választotta el, így mindig láthattuk mi 
történik ott.  
Délután a közeli János-tóhoz látogattunk el. Itt 
játszótér és kellemes környezet várja az idelátogató 
pihenni vágyókat. Megcsodálhattunk több őshonos 
magyar állatfajtát, például szürke marhát, 
rackajuhot, mangalica sertést, őrző és 
terelőkutyákat. 
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Szerdán végre lehetővé tette az időjárás, hogy lóra 
ülhessenek a gyerekek, amit képzett oktatók 
irányításával tehettek meg. A legbátortalanabbak is 
örömtől sugárzó arccal élték át ezeket a perceket. 
A lovaglás után táborozóink segítettek az állatok 
lecsutakolásában és etetésében. Délután a János-
tótól csónakázni indultunk. A kikötő a Lónyai 
csatornán keresztül közvetlen összeköttetésben áll 
a Tiszával. A túra vezetője nagyon érdekesen 
mesélt a víz és a vízpart élővilágáról. Esténk a 
háziakkal közös szalonnasütéssel ért véget. 
Csütörtökön gyalogosan indultunk el a tábortól 5 
és fél km-re lévő szabolcsi földvárba. A Tisza 
árterületének szélén fekvő erődítményben az 
Árpád-korban országgyűléseket is tartottak. A 
földvár területe műemlék, sztyeppére emlékeztető 
növényzete védett.  
Az idősebb tanulók örömmel osztották meg a 
honfoglalásról szerzett ismereteiket a kisebbekkel.  
A szabadban elfogyasztott ebéd után meglátogattuk 
a református templomot, melyet Szent István 

alapított a XI. században. A gyerekeknek nagyon 
tetszett a Mudrány- kúria kiállítása is. A 18. 
századi késő barokk kúria nevezetességei a 
szobákat díszítő freskók. Este a hosszas gyaloglás 
ellenére fergeteges táncos-énekes bulit rendeztünk. 
Utolsó délelőtt újra a lovaglásé volt a főszerep. 
Délután jutalmaztuk a gyerekek tábori munkáját, 
ezt a már hétfőn megalakított csapatokban nyújtott 
teljesítmények alapján számítottuk ki. A táborzárás 
után szomorúan vettünk búcsút a lovaktól és a ránk 
vigyázó kutyáktól.  
A táborba való oda- és visszautazást Gégény 
község autóbuszával tettük meg, melyet 
térítésmentesen vettünk igénybe. Köszönjük ezt 
Zakor Ildikó polgármesternek és a Képviselő 
Testületnek.  
A táborból hazaindulva már mi is értettük 
Mészáros Zsolt szavait:„Ha valaki egyszer felül a 
lóra, és ha szereti a lovat, beleszerelmesedik és 
nem valószínű, hogy utána el fogja hagyni a 
lovaglást.” 

 
Novotniné Balla Erzsébet 
diákönkormányzat vezető 

 

 
 

 
Református Egyház Hírei 

 

Olvasandó Ige: Lukács 2, 8−15: „Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és őrködtek éjszaka a 
nyájuk mellett. És az Úr angyala megjelent nekik, körülragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt 
rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta nekik: „Ne féljetek, mert íme, hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép 
öröme lesz: Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában. A jel pedig ez lesz számotokra: 
találtok egy kisgyermeket, aki bepólyálva fekszik a jászolban.” És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az 
angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták: „Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az 
emberekhez jóakarat.” Miután elmentek tőlük az angyalok a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz: 
„Menjünk el egészen Betlehemig, és nézzük meg: hogyan is történt mindaz, amiről üzent nekünk az Úr.”  
 
 Karácsony. Ha halljuk ezt a szót, akkor rögtön az érzékeink lépnek működésbe. Pontosabban az érzékeink 
emlékei. Előjönnek illatok, képek, hangok és ezek mind egyetlen hatalmas színes gömbbé formálódnak bennünk. 
Ha visszagondolunk a gyermekkorra, akkor a karácsony valóban valamilyen meseszerű álomnak tűnik a 
számunkra, amelyben ott vannak az angyalok, Mária és József, a pásztorok, a bölcsek, de legfőképp a Gyermek, a 
megszületett Megváltó. Ezért szeretnénk gyermekeinknek, unokáinknak is karácsonyi hangulatot teremteni, 
amelyre majd jó lesz visszagondolni. Sőt! Önmagunk is szeretnénk karácsonyi hangulatba kerülni, hiszen az olyan 
más, olyan ünnepi, olyan meghitt.  
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Emlékszem, rég volt. A bezárt ajtót 
hosszú estéken remegve lestem. 
Vártam nyílását azon a sok-sok 

felejthetetlen 
szép, gyermekkori karácsonyesten. 

Kipirult arccal, dobogó szívvel, 
úgy vártam, mikor fordul a zárja, 
mikor tárul fel, mikor ragyog fel 

a titkok fája. 
Ó, hogy csábított minden kis ága! 

Rég volt... azóta évek repültek, 
és messziről int már az öregség, 

s azt veszem észre, felnőtt, vén gyerek, 
-- ez már nem emlék, -- 

a karácsonyi ajtót lesem még! 
 

(Részlet H. M. R.: A karácsonyi ajtó) 
 

Hogyan készülhetünk fel karácsony szent ünnepére?  
1. Az ember fontosnak tartja, hogy lásson. Ezért készülhetünk úgy is, hogy látni akarjuk a karácsony 

hangulatát. Ehhez segítenek a feldíszített karácsonyfák, a települések fényárban úszó utcái, vagy éppen az 
ablakainkba kitett, vagy a fáinkra aggatott fényes égősorok. Ám nálunk mindehhez hozzátársul még a hó látványa 
is, hiszen szinte minden ember a „fehér karácsonyra” vár, arról álmodik.  

2. Karácsony előtt az emberek szívesen hallgatnak karácsonyi énekeket és zenéket. Olyan dallamokat, amelyek 
valóban megragadják az embert, s a hétköznapokból egy csodálatos és varázslatos világba repítenek. Keressük a 
karácsonyi dallamokat.  
Sokszor azonban a karácsonyi dallamokból zajok lesznek. Olyan zajok, amelyek megzavarják a meghittséget, 
amelyek nemkívánatosak, amelyek kétségbe ejthetnek és fájdalmat okozhatnak. A nagy karácsonyi készülődésben, 
a bevásárló központokban, vagy épp otthonainkban feszült hangulat uralkodik el, amely nem elősegíti 
készülődésünket, hanem meggátolja azt. Hallásunk is becsaphat minket, és nem halljuk meg a zajban, talán épp 
saját lelkünk zajában az Isten tiszta hangját, az ünnep igazi üzenetét.  

3. A valódi magyarázata annak, miért nem lesz igazán karácsonyi hangulatunk az, hogy elsősorban nem a 
szívünket, a lelkünket készítjük az ünnepre. Mi kell tehát ahhoz, hogy azt mondhassuk:  ez már jó érzés, ez már 
boldoggá tesz, ez már karácsony.  

A karácsonyi történet pásztorokról beszél, akik látnak, hallanak, de nem emberek által készített, hétköznapi 
dolgot, hanem angyalokat látnak megjelenni, akik megszólítják őket. Elmondják: egy Gyermek született, aki 
üdvözítőül jött a világra. Mit tesznek ekkor a pásztorok? Nem maradnak a pásztortűz mellett, a biztosnak tűnő 
szálláshelyen, hanem elindulnak az Öröm forrása felé. Elindulnak ők, a semmibe nézett emberek, akik kint éltek a 
kietlen pusztában. Elindulnak, mert látni akarják azt, akiről az angyalok beszéltek nekik, a világ Megváltóját. Azt 
mondják: „Menjünk el egészen Betlehemig, és nézzük meg: hogyan is történt mindaz, amiről üzent nekünk az Úr.” 

A pásztorok ma is példát mutatnak, hiszen nekünk is szól a hívás, az angyali szózat, az Isten üzenete: Ő szeret 
minket, és meg akar menteni. Olyan látást kínál, amely nem csak a földi fényeket látja, hanem látja a Világ 
Világosságát is. Olyan hallást kínál, amely nemcsak karácsonyi dalokat hall, és nemcsak a világ harsogó, mindent 
túlkiabálni vágyó hangját, hanem hallja az Isten halk és szelíd szavát, mely egy Gyermekben szólalt meg úgy, 
ahogyan addig még sohasem ebben a világban.   
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Meghalljuk-e az örömhírt? Meglátjuk-e a kicsiny Jézusban a világ Megváltóját, aki életet, szabadságot, 
boldogságot hozott nekünk? Akkor lesz igazi a karácsonyi készülődésünk, és akkor lesz teljes a karácsonyi 
hangulatunk, ha miénk a felismerés: Jézus az értünk született Üdvözítő! Ne üljünk tétlenül az ünnepen, de ne is 
merüljön ki ünneplésünk az ajándékok halmazában, vagy a karácsonyi közös ebédekben, vacsorákban.  

Isten népének gyülekezetében lássuk meg, halljuk meg és fogadjuk be az isteni szót: „Üdvözítő született ma 
nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában.” Ámen. 

    Koncz Zsolt 
református lelkipásztor 

 

A REFORMÁTUS EGYHÁZ 2011. ÉVI KARÁCSONYI KÖRLEVELE 
„Üdvözítő született ma nektek,  

aki az Úr Krisztus, a Dávid városában.” 
Kedves Testvérek a Jézus Krisztusban!  

Az Isten kegyelme által ismét karácsony ünnepére készíthetjük szívünket és lelkünket, amikor is mind 
jobban meg akarjuk érteni a Szentírás szavát: „Az Ige testté lett, és lakozott miközöttünk.” A „testté lett Ige”, 
Jézus Krisztus, akiben az Isten közel jött a tőle eltávolodó emberhez.   

Ő bennünket is keres, s hozzánk is közel akar lenni, hogy a mi szívünkben is megszülethessen az a vágy 
és az az elhatározás, amely az angyali szót halló pásztorokban: „menjünk el egészen Betlehemig, és nézzük 
meg, hogyan is történt mindaz, amiről üzent nekünk az Úr.”   

Így legyen ez a karácsony is az Úrral és az egymással való lelki találkozás és lelki közösség alkalmává! 
     A Gégényi Református Egyházközség presbitériuma 
Istentiszteleti rend 2011 karácsonyán: 

- Bűnbánati hét: dec. 21(szerda) – 23(péntek): du. 5 óra 
- December 24-én, Szenteste: ünnepi istentisztelet és a gyermekek műsora: du. 5 óra 
- December 25-én, karácsony I. napja:  

 de. fél 11 óra: úrvacsorás ünnepi istentisztelet 
 du. 5 óra: házi úrvacsorás istentisztelet a tanyán  

- December 26-án, karácsony II. napja: ünnepi istentisztelet: de. fél 11 óra 
 

Hírek a katolikusok életéből 
 
Krisztus születik! – Dicsőítsétek! 

„Betlehem kis városában, elhagyatott istállóban, született a kis Jézuska, mindnyájunknak megváltója, 
valóban.” – énekeljük görög katolikus karácsonyi énekünkben.  

Milyen érdekes, hogy a történelem során mennyi látszólag nagy ember élt, akik ilyen vagy olyan 
hőstetteket vittek végbe, mégis elmondhatjuk róluk, hogy lassan feledésbe merülnek. Történelmi 
tanulmányokban hallunk róluk, de nem ünnepeljük őket. Mert igazán ünnepelni csak azt lehet, aki az emberi 
lelkekre volt hatással, s ezek nem a fáraók, nem a nagyhatalmak vezetői, hanem az egyszerű körülmények 
között született isteni gyermek, a világ Megváltója, akinek a születésnapját ünnepeljük.  

Ünneplésünk középpontja egy szegényes istálló, abban a jászol-bölcső. Benne egy Embert látunk! Egy 
Kisdedet! Aki látszólag nagyon esendő, mégis különös teremtés, hisz nem más Ő, mint az Isten Fia. És Őt 
ünnepelni csak az ember képes, aki hisz benne, aki nap mint nap kapcsolatban áll vele az imádság által, a 
szentmisék és istentiszteletek által, aki életét rábízza az Isten Fiára. Mert aki Isten nélkül próbálja ünnepelni az 
Isten Fiának születését, az tévúton jár. Az ilyen csak a karácsonyfát, a csillagszórót és az illatokat ünnepli, 
megfeledkezve a lényegről.  

Mert az ünnep belül történik, a lélek mélyén, hiszen az ünnep a lélek megfürdetését jelenti, hogy az 
ünnep elmúltával arcunk sugárzóbb legyen, szeretetünkből jusson több felebarátainknak.  
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Hiszen Karácsony ünnepe az ajándékozás ünnepe. Isten megajándékozta a világot Egyszülött Fiával, 
hogy az Ő ajándéka által mi is gazdagodjunk. Mert Karácsony igaz ajándéka: a Megváltó közénk érkezése.  
S jól tudjuk, hogy az ajándéknak mindenki örül. Örömet szerezni a másik embernek, azt jelenti, hogy 
önmagamból adok neki, a lelkem gazdagságából akarom őt boldoggá tenni.  
Az 1930-as években történt: egy kisfiú csodálattal, vágyakozva álldogált egy kirakat előtt, és nézte az ott lévő 
betlehemet. Egy idősebb férfi, hogy a karácsonyt ne magányosan töltse, éppen barátaihoz igyekezett. Meglátta 
a kirakat előtt a kisfiút, aki egy talált 10 krajcárost szorongatott a markában. Tudta, hogy ezért szinte semmit 
sem vehet. A férfi elkérte tőle a pénzt, majd visszaadta azzal a megjegyzéssel, hogy ez igen „értékes” 
pénzdarab. Belépve a férfi rákacsintott az eladóra, és azt mondta: a kisfiúnak értékes pénzéért adja oda az 
egész betlehemet! A tulajdonos gondosan becsomagolta, még szaloncukrot is tett mellé. A gyermek boldogan 
távozott, a férfi meg fizetni szeretett volna. De a kereskedő nem fogadta el: „Szó sem lehet róla, uram, ma este 
nekem is karácsonyom van. Az a Jézus, akinek születését ma ünnepeljük, arra figyelmeztet bennünket: „amit e 
legkisebbek közül eggyel is tettetek, nekem tettétek. (Mt 25,40) 

Így legyen mindnyájunk számára a várakozás beteljesedéssé, így érezzük meg, hogy értünk született a Kisded, 
s így járja át szívünket az az öröm, amellyel a közénk születő Jézus megajándékoz bennünket. Így legyen 
áldott, szent karácsonyi ünnepe minden gégényi családnak! Krisztus születik! – Dicsőítsétek! 

Szabó Gábor 
  paróchus     

Ünnepre hangoló gondolat 
 

Téli havas, hideg idő kint. Bent ködös, szorongásokkal teli, homályos látás. Kint a rohanós életben az utca már 
karácsonyi szimbólumokkal teli. Kápráztatja és leveszi az embert a lábáról. No meg csalogatja. Kirakatba kell 
tenni mindent amit el akarnak adni, amitől meg akarnak szabadulni, amivel a hűséges vásárló címet akarják 
kitüntetésként adni. És szépek is ám a ránk tekintgető portékák. Ők csak elvannak a helyükön a vásárlás előtt, 
de utána is. Mert feladatként ez jutott nekik. Jó kereskedő nélkül nehezen találhatnának rá az új otthonukra. 
Mennyit kell viaskodni magammal, hogy megvehetem e vagy sem? Szükséges e vagy sem? A vásárlással 
megnyugszom e? Kirakatban viszont olyan árú nem szerepel, amire a bensőmnek is szüksége van. Meg 
lelkesítő hangok sem hangzanak el. Meg választási lehetőség sincsen. Ehhez nem ígérnek törzsvásárlói 
pontokat. Egyszerre van meg a kínálat és a hiány. Magamat jól ismerve először azt nézem meg mire vágyom, 
szeretetéhségemnek mire van szüksége, és azután nézek szét a kínálat között. Ha nem találom meg lelkem 
szükségletét, utána indulok valami tárgyszerű dolgot beszerezni, hogy enyhítsen valamit a marcangoló 
kínjaimon. Ajándékozni akarom magamat és szeretteimet. Ezt hogyan lehetne ünnepi köntösbe bújtatni? 
Legegyszerűbb, ha hangos szólamokkal jelzem, én gondoltam rád. Én szeretlek. Fontosnak tartom, hogy lásd, 
mennyit teszek meg érted. Szép csomagolásba is burkolom, aztán várom megkapjam a jutalmam: köszönöm. 
És ezt lehet oda-vissza is megtenni. Látványában senki nem mondaná meg, hogy ez nem ünnepi alkalom. 
A sok fény elűzi a sötétséget. És kápráztat. Kielégíti szép ízlésemet. És a boldogságomat?  Karácsonykor sok 
fényt használunk, mert ösztönösen a sötétség ellen vagyunk. Szeretnénk minden formáját bevetni ennek 
érdekében. És vajon a hajléktalannak milyen fényesség adatik meg? Ő mitől lesz boldog? Mi is kell igazán a 
boldogsághoz? Eszközök, vagy valami egészen más? A szeretet ünnepén boldogságélményemről nem 
mondhatok le. Találjam meg a legjobbat ahhoz, hogy ünnepi formában, valódit adjak és ne csak látszatot. 
Ezúton szeretnék minden embernek kívánni áldott, békés, egymásra találó boldog karácsonyi ünnepeket és 
boldog új, esztendőt: 
                                                                                                                                   Pankotai József 
                                                                                                                                         plébános 
 
Karácsonyi miserend:  

december 24-én 18.00. Előtte fél órával a gyermekek pásztorjátéka lesz. 
                                   december 25-én 10.30: Görög szertartású liturgia. 
                                   december 26-án 10.30: Római katolikus szentmise.  
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FOTÓ ÉS RAJZPÁLYÁZAT 

 
„Téli képek Gégényben” címmel Gégény Község Önkormányzata fotó és 
rajzpályázatot hirdet a település lakossága részére, óvodás, iskolás alsó 

tagozat, iskola felső tagozat és felnőtt kategóriákban. 
 

A rajzok bármilyen technikával elkészíthetők (pl: színes ceruza, zsírkréta, 
vízfesték, tempera, filctoll) . Az elkészített rajzokat A/4-es méretben, a rajz 

felőli oldalán névvel, lakcímmel ellátva kell eljuttatni a Polgármesteri Hivatalba. 
 

A fotó pályázatra 10x13 cm méretű fotókat várunk 
 

Az alkotások beérkezési határideje 2012. január 27. 
 

A legjobban sikerült rajzokat és fotókat a zsűri értékes díjakban részesíti. Az iskolai farsang 
alkalmával kiállítást szervezünk a beérkezett rajzokból és fotókból. 

 
 

Nosztalgia oldal 
 

 


