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Itt minden a miénk:
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Tisztelt Gégényi Lakosok!
Néhány nap és húsvét ünnepén lehetőségünk
adódik azzal törődnünk, ami a legfontosabb
számunkra.
Lelkünkkel,
családunkkal,
otthonunkkal, mindazzal a dologgal ami –
kinek-kinek hite, világnézete, személyes
meggyőződése alapján – értéket jelent
számára.

Az ünnep tehát ránk köszönt és ebben az
izgatott,
feszült
világban,
kívánom
mindannyiuknak, hogy az ünnepet családjuk,
barátaik, ismerőseik körében eltöltve pontosan
olyanná varázsolják, mint amilyennek azt
megálmodták, elképzelték.

Kívánom, hogy erősödjön meg hitük abban,
hogy egyszer minden rossznak vége szakad, a
Talán furcsa lehet a nem hívő embereknek,
tél után pedig – legyen az akármilyen hideg és
hogy a keresztény tanításban, a naponta
hosszú – törvényszerűen következik el a
megélt hitben hogyan lehet ünnep az, amikor
tavasz ideje!
az Isten fiát, az emberiség megváltóját az
emberek keresztre feszítették és meghalt. Az Önkormányzat nevében Reviczky Gyula
Természetesen nem csak ez a tény jelenti az verssoraival kívánok áldott, békés húsvéti
ünnepet, hanem az, hogy „Mert úgy szerette ünnepet minden gégényi lakosnak!
Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta,
Zakor Ildikó
hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem
polgármester
örök élete legyen.” (János 3,16.), ami annyit
Fakadnak már a virágok,
jelent, hogy az Isten az emberért a
Kiderül az ég,
legnagyobb cselekedetre is képes!
És a föld most készül ülni
A húsvét azonban a nem hívő embereknek is
Drága ünnepét.
kedves és szép ünnep, ami hagyományaiban,
Szíveinkben, mint a földön,
szokásaiban, cselekedeteiben a teremtés,
Ma öröm legyen,
megújulás, újjászületés - szóval minden
Feltámadt az isten-ember
gondolatában és megnyilvánulásában a
Győzedelmesen!
jövőben való bizalom és az abban való hit
Aki tudja, mint töré fel
körül forog.
Sírját a dicső;
Aki látja, hogy a földön
Bőség jellemzi az ünnepet, de ezt a népi
Minden újra nő:
hagyományban is megelőzi a böjt ideje,
Gondoljon feltámadásra,
amikor van idő és lehetőség megélni a
Mely örök leszen…
lemondást, a csendességet, mindenből a
Feltámadt az isten-ember
kevesebbet.
Győzedelmesen
A húsvét ünnepe sok szálon kapcsolódik a
/Reviczky Gyula: Húsvét/
tavasz megérkezéséhez, a megújulás, a
termékenységgel
összefonódó
népszokáskincshez. Nem is képzelhető el ez
az ünnep a tojásfestés, a locsolkodás, a helyi
sajátosságok nélkül,
de éppen így
egybefonódik gondolatainkban sok étellel, a
kaláccsal, sonkával, borral, báránnyal és még
rengeteg finomsággal.
Gégény Község Képviselő-testülete
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Szépkorúak köszöntése
Zakor Ildikó polgármester az elmúlt hónapban két szépkorú lakost köszöntött otthonában.
Varga Józsefet és Varga Ferencet.
Varga József március
14-én töltötte be a 90.
életévét. Polgármester
asszony
látogatása
alkalmával hosszasan
beszélgettek az elmúlt
90
év
örömeiről,
bánatairól
és

Varga Ferenc március 17-én
töltötte be 90. életévét.
Tökéletes
szellemi
frissességgel Feri bácsi az őt
ünneplő
vendégseregnek
elszavalta
Bod
Lajos
Márciusi ének című versét.

családjáról.
Az önkormányzat ajándéka mellett a miniszterelnök által aláírt emléklapot is átvehették az ünnepeltek
polgármester asszonytól, mely a kormánynak a „szépkorú polgárok iránti tiszteletét és háláját” hivatott
kifejezni. További jó egészséget, családjukhoz pedig sok örömöt kívánunk számukra.
Tüdőszűrés és véradás volt februárban
Az éves kötelező tüdőszűrést 2012. február 6-7-én
szerveztük meg Gégényben. Az idén egy korszerű
szűrőbusszal végezték a Tüdőszűrő Állomás dolgozói a
szűrést, mely zökkenőmentesen zajlott le. A
településünk 30 év feletti lakosságából közel 400 fő
jelent meg a 2 nap alatt, mely az előző évekhez képest
elfogadható.
Az 1996-ban elfogadott Nemzeti Tuberkulózis
Programban kidolgozott módszertani ajánlások új
alapokra helyezték a szűrési rendszert, amit az 1998. évi
egészségügyi törvény kötelezővé tett. Ennek alapján 30
éves életkor felett teljes körű lakosságszűrés végzendő
ott, ahol a megyei, illetve városi összesített tbc vagy a
tüdőbetegek száma eléri a 0,015%-ot. A kötelezettséget
a tiszti főorvos rendeli el az aktuális epidemiológiai
(járványtani) helyzet alapján. A korai, tünetmentes
szakban kiemelt nagyszámú fertőző beteg időben
elkezdett kezelése miatt még mindig jelentős
népegészségügyi tényező a tüdőszűrő vizsgálat. A tbc
(tüdőgümőkór) és a tüdőrák kezdeti stádiumában
tünetmentes, ezért különösen fontos, hogy akkor is
rendszeresen részt vegyünk a szűrővizsgálatokon, ha
semmiféle panaszunk nincs.
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy jövőre is
jöjjenek el a tüdőszűrésre, hisz a megelőzés nagyon
fontos a népbetegségek, járványok megelőzésében.
„Aki vért ad önzetlenül, az példát is ad,
és ezzel is segít.”

2012. február 7-én véradás is volt a tornateremben,
melyre 40 fő jelentkezett, ebből 35 fő tudott vért adni.
Településünkön évente háromszor szervezünk
véradást, melyre igen nagy számban jelentkeznek a
lakosok. Nagy öröm számunkra, hogy a megyei
települések között élen járunk a véradók számával,
illetve, hogy egyre nagyobb számban jelennek meg a
fiatalok köréből a véradók.
A Magyar Vöröskereszt hosszú évek óta dolgozik
azon, hogy a hazánk biztonságos, zavartalan
vérellátásához szükséges évi 500 ezer egység vér
rendelkezésre álljon. Ez fáradtságos munka, de
irigylésre méltó is. Mert míg leggyakrabban a
nemtörődömséggel, a részvétlenséggel szembesülünk,
itt
az
önzetlenséggel,
a
segítségnyújtás
természetességével, az adakozói derűvel lehet találkozni
minden nap. Felgyorsult világunkban több veszély
leselkedik az életre is: közlekedési és természeti
katasztrófák,
balesetek,
a
stressz
okozta
egészségkárosodások mind több vért igényelnek!
Kérjük a lakosokat, hogy figyeljék a véradást hirdető
plakátokat és a következő véradásokon is minél többen
jelentkezzenek és nyújtsanak segítő kezet a rászoruló
beteg embertársaiknak.
Krisztián Zoltánné
Vöröskereszt Gégényi Alapszervezet
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Állampolgársági eskütétel településünkön
A magyar Országgyűlés 2010. május 26-án fogadta el a magyar
állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény módosítását, bevezetve
ezzel az egyszerűsített honosítási eljárást, közkeletű nevén a kettős
állampolgárságot. Az egyszerűsített honosítási eljárás lényege, hogy nem
kell Magyarországon letelepedni a határon túli magyaroknak a magyar
állampolgárság megszerzéséhez, nem kell állampolgársági vizsgát tenni, és
nem kell a magyarországi lakhatást és megélhetést igazolni. A
közigazgatási és igazságügyi miniszter előterjesztése alapján a kérelemről
a köztársasági elnök dönt. A honosított személy választása szerint
állampolgársági esküt vagy fogadalmat tesz, mely egyenértékű.
Az esküt/fogadalmat a honosított magyarországi polgármester előtt, vagy a
magyar külképviselet vezetője előtt teszi le. A cselekvőképtelen személy nevében az esküt/fogadalmat a törvényes
képviselője teszi le. A honosított a magyar állampolgárságot az eskü/fogadalom letételének napján szerzi meg.
2012. március 12-én ünnepélyes keretek között Belotel Ildikó és családja, valamint Kurucz Mária
állampolgársági esküt tettek a polgármesteri hivatalban.
A himnusz eléneklését és az eskütételt követően Zakor Ildikó polgármester
TAMÁS ISTVÁN:
Tiéd ez az ország!
köszöntötte a magyar állampolgárokat. Köszöntésében elmondta, hogy „az
Országgyűlés az új állampolgársági törvény elfogadásával kinyilvánította: a több állam
Még gyermek voltam, s
fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes
apám megfogta kezem
magyar nemzetnek, melynek államhatárok feletti összetartozása valóság, s egyúttal a
Megmutatta nekem, hol
magyarok személyes és közösségi önazonosságának meghatározó eleme. Összeköt
él a nemzetem.
bennünket a nyelv, a hagyományok, a kultúra, a szokások, az összetartozás hite, őseink
Mutatta az erdőt, a zöld
és egymás tisztelete. Mindaz, ami nemzetté teszi a népet, amely meghatározza
rétet,
egyéniségünket, gondolkodásunkat, hitet és erőt ad.”
Ahol szebb jövő vár rám,
és boldogan élhetek.
Zakor Ildikó polgármester Kipling szavaival folytatta köszöntését: „egy vérből
vagyunk te meg én. Valóban és tegyük hozzá még, hogy ez a föld a hazánk, itt itthon
Mutatta az Alföldet, a
vagyunk. De hazatér minden lélek, mely közénk tartozónak hiszi magát.” Ezt
Duna-Tisza közét,
tudatosítottuk ma ünnepélyesen itt, és most. Esküt tettek, amivel hitet is tettek
A Jászságot, a Bakonyt,
mellettünk. Ebben a hazában már nemcsak félve és lélekben, hanem teljesen élhetik
a hatvannégy vármegyét.
meg szabadon magyarságukat. Állampolgárai lettek e honnak, hazatértek. Engedjék
Mutatta az utat, a
meg, hogy én köszöntsem először úgy Isten hozta Önöket itthon.”
nádasok között,
A polgármester asszony az ünnepség végén a honosítási okiratok átadásánál
Ahová hős őseink lelke
költözött.
Széchenyi István szavait idézte: „Merjetek nagyok lenni Ti, kik valami jobbra vagytok
meghívva, születve, kik egy szebb jövendőnek lehettek urai. Lépjetek végképp, valódi
Nézd fiam a folyókat,
hazátokba, melyen kívül nincs számotokra hely.”
Gégény
Község
Önkormányzata és a
település
nevében
Belotel Ildikónak és
családjának, valamint
Kurucz Máriának a
magyar
állampolgárságukhoz
gratulálunk sok sikert és
jó egészséget kívánunk!
Krisztián Zoltánné
anyakönyvvezető

nézd a völgyeket,
Nyíló virágokat, réten a
fényeket.
Ez mind a tiéd fiam óvd,
és vigyázz rá,
Ne hagyd az idegent,
hogy Hazád elrabolják!

Érintsd meg a követ,
mert az is a tiéd!
Tiéd a folyó a part, el ne
add semmiért!
Tiéd ez az ország, múltja
és jelene,
Neked teremtette a
Magyarok Istene!
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Ünnepeink
Nőnapi köszöntés
"Nélkületek oly' szürke lenne a világ!
Nélkületek nem nyílna a Földön virág!
Nélkületek nincsen férfi!
Nélkületek nem is lehetne élni!
Éljetek hát soká, Ti Nők!"
A nemzetközi nőnap alkalmából március 8-án Gégény Község Önkormányzat
Képviselő-testületének férfi tagjai köszöntötték az önkormányzat intézményeinek női
munkatársait. Ezúton kívánnak a település minden hölgy lakosának erőt, egészséget és
sok sikert életük során.

Március 15: Megemlékezés Gégényben
A település lakosságától fontos elvárás volt a nemzeti ünnepeink méltó megünneplése,
ezért a Képviselő-testület a március 15-i megemlékezésre is hívta és várta a község
lakosságát.
Gégény Község Önkormányzata március 14-én emlékezett meg az 1848-as
forradalom és szabadságharc hőseire a közösségi házban az általános iskola
tanulóinak műsorával és Zakor Ildikó polgármester ünnepi beszédével.
A polgármester asszony beszédét idézve: „1848. március 15-e a mi ünnepünk. A
magyaroké volt, és az is maradt mindvégig. Ez az egyetlen ünnepünk, amit semmilyen
módon nem tudtak kisajátítani. És boldog ünnepünk ez nekünk annak ellenére, hogy
1849-ben szabadságharcunk elbukott. Boldog ünnepünk, mert a saját létünkért való
küzdelmet, a közös ügyünkért való összefogást jelenti a számunkra. 1848-ban együtt
akartak valamit. És e mögé az együtt akarás mögé egyre többen és többen sorakoztak fel. Egyre többen vállalták a
döntés kockázatát. Egyre többen érezték úgy, hogy ott kell lenniük. Ott, ahol a dolgok történtek.”
Zakor Ildikó hangsúlyozta: „A magyarság jövőjét nem a múltja dönti el! Az dönti el, hogy itt és most mit
teszünk meg önmagunkért, illetve egymásért. Az dönti el jövőnket, hogy mit teszünk azokért, akikkel együtt
élünk otthonunkban, akik velünk egy utcában laknak és azokért, akik velünk egy nyelvet beszélnek. Az dönti
el jövőnket, hogy mit teszünk nemzetünkért és mit teszünk a szomszédos nemzetekkel közösen!”
Az ünnepi műsort az iskola 4. osztályos tanulói adták, felkészítő tanáruk Kiss János volt. Köszönjük a színvonalas
műsort a gyerekeknek és osztályfőnöküknek.
Foto- és rajzpályázat értékelése
A március 15-i ünnepség végén a Gégény Község Önkormányzata által a Gégényi Körkép
decemberi számában „Téli képek Gégényben” címmel meghirdetett foto- és rajzpályázat
eredményhirdetésére került sor. A pályázatra óvodás, iskolás alsó tagozat, felső tagozat és
felnőtt kategóriákban lehetett nevezni. A nevezési határidőig 2012. január 27-ig 23 db
rajzmunka érkezett 20 pályázótól, melyeket az általános iskolában lehetett megtekinteni. Az
óvodás- és fotó kategóriákban pályázat nem érkezett.
A Képviselő-testület a pályamunkák értékelésére 3 főt kért fel, melynek tagjai Lovácsi
Róbert alpolgármester, Pekoláné Győri Mária rajzszakos tanár és Lobosóczki József
festőművész volt, akik 2012. március 12-én hozták meg a döntést.
Gégény Község Képviselő-testülete minden pályázó fáradtságát megköszönte egy kisebb
értékű ajándékkal és oklevéllel: Kovács Attiláné, Peczek Mária, Gócza Leila, Kőrösi
László, Mátyás Zoltán, Czékó Roland, Tankó Dorina, Fodor Katalin, Vas Fruzsina, Antal Enikő Dócs
Brigitta, Mátyás Krisztián, Mihalovics Kitti, Dócs Brigitta, Varga Viktor, Varga Dávid, Varga Dorina.
A meghirdetett kategóriákban az első helyezetteket értékesebb jutalomban részesítette a Képviselő-testület:
1. Általános iskola alsó tagozatos kategóriában az I. díjat a zsűri Balogh Zsanett részére ítélte meg. Jutalma 1
családi belépő a Nyíregyházi Állatparkba 2 felnőtt és 3 gyermek részére.
2. Általános iskola felső tagozatos kategóriában az I. díjat Fodor Lívia kapta, aki szintén 1 családi belépőt nyert a
Nyíregyházi Állatparkba 2 felnőtt és 3 gyermek részére.
3. A felnőtt kategória győztese Batta László lett, aki 1 db 10.000.-Ft értékű vásárlási utalvány nyert.
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A polgármester megköszönte minden pályázónak a színvonalas alkotást. Az értékelésnél elmondta, hogy akik a
pályázatra neveztek a rajzaikkal már nyertek, mivel értékesen töltötték el szabadidejüket és más szemmel nézték a
gégényi tájat, szülőfalunkat, környezetünket.

Költségvetés
Tisztelt Lakosok!
Az önkormányzat 2012. évi költségvetését a Képviselő-testület a 3/2012.(II.29.) önkormányzati rendeletével
fogadta el: 323 804 000 forint bevételi, 388 042 000 forint kiadási főösszeggel és 64 238 000 forint hiánnyal.
2011-hez képest 20 fővel csökkent Gégény lakosságszáma, így 2012. évben 2.012 lakossal számolhatunk, melyből
135 fő a külterületi lakosok száma.
A saját bevételeknél a helyi adóbevételekből: magánszemélyek kommunális adójából kivetés alapján 2.100.000
Ft-ot, hátralékokból 200.000 Ft-ot, iparűzési adóból 6.700.000 Ft-ot, hátralékból 300.000 Ft-ot a talajterhelési
díjból 160.000 Ft-ot várunk. A gépjárműadó (átengedett központi adó) tervezett bevétele 5.400.000 Ft, továbbá
300.000 Ft hátralék befizetése várható. A működési célú bevételekből (térítési díjak, helyiségbérlet díjak, faxolás és
fénymásolás díj) 2012-ben 21.286.018 Ft-al számolhatunk.
A működési célú bevételeken túl fejlesztési célú bevételekkel is számoltunk 41 378 000 Ft összegben. Ez az EU-s
támogatásból, lakossági közmű hozzájárulásból, LTP szerződésből, ingatlanértékesítésből és megelőlegező hitel
felvételből tevődik össze. Idén beruházási célként szerepel a gyógyszertár felújítása. Az MVH a beruházás
megvalósítására 10.954.046. Ft nettótámogatást ítélt meg számunkra. Sajáterő részként az ÁFÁ-t kell
biztosítanunk, valamin a VÁTI támogatással megvalósuló bölcsőde beruházás idénre áthúzódó pénzügyi része
4.602.371 Ft-al.
A kiadások tervezésénél elsődleges szempont az volt, hogy a kötelezően ellátandó önkormányzati feladatokra a
megfelelő forrás biztosítva legyen. A kiadások nagy részét a személyi jellegű kiadások és azok járulékai teszik ki.
Az önkormányzati dolgozóknak a jogszabályokban előírt kötelező járandósága lett tervezve. A dologi
kiadásoknál a 2011. évi tényleges adatok figyelembevételével, az Áfa növekedéssel terveztük a kiadásokat. A
kiadási előirányzatok tervezésénél figyelembe vettük a korábbi évek kötelezettségvállalással terhelt feladatait:
tagdíjakat, működési és fejlesztési célú hiteleket és kamatait.
A közoktatási és szociális intézményeink (óvoda, iskola, bölcsőde, szociális alapszolgáltatási központ)
működéséhez 43.394.000 Ft-ot kell önkormányzatunknak átadott pénzeszközként biztosítania.
Az idén a közfoglalkoztatottak tervezett száma: 56 fő. Szociális ellátásokra 60 687 000 Ft előirányzat lett
tervezve.
A bevételek és kiadások összesítését követően megállapítható, hogy 64 238 000 Ft hiányzik a 2012. évi
költségvetésből, hogy kiadásainkat zavartalanul teljesíteni tudjuk.
A számadatok alapján elmondhatjuk, hogy nehéz év áll előttünk. Szigorú és takarékos gazdálkodást kell
folytatnunk, de továbbra is keressük a lehetőségeket pályázatok és egyéb pénzforrások felkutatásával, hogy a
lakosság életkörülményei jobbak legyenek.
Zakor Ildikó
polgármester

ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HÍREI
Szeretettel köszöntök minden Kedves Olvasót!
Híreinket azzal kezdeném, hogy az új törvény értelmében a Cigány Kisebbségi Önkormányzatunk neve Roma
Nemzetiségi Önkormányzatra változott. Természetesen a névváltoztatás semmilyen más tevékenységünkre nincs
hatással.
Közeleg a Húsvét, ezért eszembe jutott, hogy írnom kellene egy kicsit az ehhez kapcsolódó hagyományainkról,
szokásainkról. Mivel mi integrált közösségben élünk már nagyon sok mindent elfelejtettünk. Ennek kapcsán kicsit
beleástam magam a témába és nagyon sok érdekességre bukkantam melyből most – laphiány miatt- párat szeretnék
veletek is megosztani.
Roma körökben a Húsvét ugyanolyan nagy ünnep, mint a Karácsony. Mai napig sok helyen tele kosárban viszik
szentelni a sonkát, kolbászt, tojást, sárgatúrót, töltött tyúkot, húsvéti pászkát. Nagyszombaton, nagypénteken
szigorúan böjtölnek, ilyenkor tilos zsíros ételt enni. Aki éhes, csak ruszlit ehet.
Ezen a napon aszalt szilvát és alma levest vagy böjtös fuszulykalevest készítettek és kakast pattogtattak, amelyet
egy romaasszony házról házra járva rostával készített szénen.
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A gazdák egy kupa lisztet adtak a romaasszonynak a kakas pattogatásáért, és csak az esti mise után ültek a
tyúkhússal, sonkával, sült hússal és kaláccsal gazdagon megrakott asztalhoz. Szombaton a feltámadás után volt
ünnepi étkezés: tyúkhús, sonka, tojás, sült hús, kalács. Aki nem tartotta be a húsvét előtt a nagyböjtöt, annak nem
volt szabad enni a megszentelt ételekből, mert nem érdemelte meg.
A vasárnapi reggeli egyik jellegzetes roma étele a zeveli, a tejes tojásrántotta, sonkával és házikolbásszal. Húsvét
első napján reggel festették a tojásokat hagymahéjjal, büröklapival és rézgáliccal. Húsvét másodnapja reggelét
mindenki türelmetlenül várta. A legények és a gyermekek muzsikással öntözni indultak. Ezért jutalmul piros tojást
kaptak. A romák, amiért muzsikáltak, egy lepényt kaptak minden lányos háznál.
Nos, ha már nemis várjuk annyira, mint hajdanán és nem lengi körül eme nemes ünnepet ez a fajta készülődés,
akkor is engedjék meg, hogy Önkormányzatunk tagjai Kellemes Húsvéti Ünnepeket és Sok Locsolót kívánjak!
Balogh Emese
RNÖ elnök

Iskolatej program
Magyarországon közel 1,7 millió, közoktatásban résztvevő gyermek él, akiknek táplálkozásában elengedhetetlen
szerepet játszanak a tej és tejtermékek, hiszen a megfelelő csonttömeg és fogazat kialakításában kiemelt fontossága
van a megfelelő kalciumbevitelnek.
A gyerekek közül mintegy félmillióan hátrányos helyzetük miatt nem jutnak hozzá a tejhez,
velük együtt Magyarországon az általános iskolás gyerekek csaknem fele egyáltalán nem iszik
tejet, közel kétharmaduk, pedig semmilyen tejterméket nem fogyaszt.
A gyermekek helyes táplálkozásnak biztosítása érdekében a Vidékfejlesztési Minisztérium
2012-ben 1,2 milliárd forinttal támogatja az országos iskolatej programot.
2011. szeptemberétől a gégényi iskola is támogatott tejtermékekkel látja el növendékeit.
Hetente három alkalommal tejet, két alkalommal, pedig kakaót kapnak a gégényi iskolások.
A tejtermékek szállításáról a Farmtej Kft. kemecsei üzeme gondoskodik.
Séráné Murzsa Anikó
ügyintéző

Adóhatósági hírek
Gépjárműadó mentességgel kapcsolatosan történt változások:
A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011.(VI.29.) Korm. rendelet 2.§
a) pontja határozza meg a súlyos mozgáskorlátozott személy fogalmát. E szerint „súlyos mozgáskorlátozott
személy:
 mozgásszervi fogyatékosnak minősülő súlyosan fogyatékos személy,
 a 18. életévét be nem töltött, a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságról
szóló 5/2003.(II.19.) ESzCsM rendelet 1. számú mellékletének L) pontjában meghatározott mozgásszervi
fogyatékosságban szenvedő személy,
 a BNO kód XIII. főcsoportjába (M00-M99) tartozó vezető diagnózisra tekintettel megállapított, legalább
40%-os egészségkárosodással rendelkező személy.
Az orvosi szakvélemény („hétpontos papír”) a hatályossági idején belül, de legkésőbb 2012. június 30. napjáig
felhasználható mozgáskorlátozottsághoz kapcsolódó jogosultságok és kedvezmények igazolására.
Ezt követő határnaptól a mentesség csak abban az esetben állapítható meg, ha a kérelmező az alábbi
dokumentumokkal igazolja a súlyos mozgáskorlátozott állapot fennállását.
 mozgásszervi fogyatékosságot igazoló – fogyatékossági támogatás megállapításáról szóló hatósági (Magyar
Államkincstár) határozat másolata;
VAGY
 18 életév alatti gyermek esetén az 5/2003.(II.19.) ESzCsM rendelet 3. számú melléklet szerinti IGAZOLÁS
tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermekről MOZGÁSKORLÁTOZOTT GYERMEK
ESETÉN;
VAGY
 a szakértői szerv által kiadott legalább 40%-os egészségkárosodásról szóló BNO: M00-M99 vezető
diagnózisra tekintettel kiadott igazolás, szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás. A szakértői szerv a
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, jogelődje az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői
Intézet).
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Talajterhelési díj
A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 12 §. (3) bekezdése 2012. 02. 01. napjától a
talajterhelési díj egységdíját 1200 Ft/m3 összegben állapítja meg:
„12. § (1)11 A talajterhelési díj mértékét a talajterhelési díj (2) bekezdésben meghatározott alapja, a (3)
bekezdésben meghatározott egységdíj, valamint a település közigazgatási területére vonatkozó területérzékenységi
szorzó határozza meg.
(2)12 A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott, vagy egyedi vízbeszerzés esetében a méréssel igazolt felhasznált,
illetve mérési lehetőség hiányában az átalány alapján meghatározott víz mennyisége, csökkentve a külön
jogszabály szerinti locsolási célú felhasználásra figyelembe vett víz mennyiségével.
(3) A talajterhelési díj egységdíjának mértéke: 1 200 Ft/m3.”
A törvényváltozás a 2012. évi fogyasztás megfizetésekor, majd 2013. évben jelentős mértékű díjfizetési növekedést
(10-szeres) fog előreláthatóan jelenteni, hiszen a 2011. évi fogyasztás egységdíja még 120,-Ft/m3.
A területi érzékenységi szorzót is figyelembe véve (1,5), a 2012. évi talajterhelési díjfizetési kötelezettség (1200
x1,5) 1.800,-Ft/m3 lesz, melyet 2013. március 31. napjáig kell majd megfizetni. A szennyvízhálózatra
csatlakozás lehetőségről Zakor Ildikó polgármester - 2012. március 19-én 17 órai kezdettel - tájékoztatót tartott a
talajterhelési díj fizetésében érintett lakosok számára.
Ráczné Sári Anna
ügyintéző

Szociális ellátásoknál történt változások
Aktív korúak ellátása
A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011.
évi CVI. törvény 2012.01.01. napjától változást eredményezett a rendszeres szociális segélyre jogosultak körében.
2012. január 1-jét megelőzően rendszeres szociális segélyre az az aktív korúak ellátásában részesülő személy volt
jogosult, aki az 55. életévét betöltötte. A fenti jogszabály alapján 2012. január 1. napjától rendszeres szociális
segélyre az az aktív korúak ellátására jogosult személy jogosult, aki a rá irányadó nyugdíjkorhatárt öt éven
belül betölti.
A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultságot évente felül kell vizsgálni. 2011. december 31-e
után csak annak a személynek lesz folyósítható az ellátás, aki a jogosultság felülvizsgálatát megelőző egy évben
legalább 30 nap időtartamban:
- közfoglalkoztatásban vett részt, vagy
- kereső tevékenységet – ideértve az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény szerint létesített
munkaviszony keretében végzett, valamint a háztartási munkát is - folytatott, vagy
- munkaerőpiaci programban vett részt, vagy
- az Flt. szerinti és legalább hat hónap időtartamra meghirdetett képzésben vett részt vagy ilyen képzésben való
részvétele van folyamatban.
Amennyiben a felülvizsgálatig a jogosultak ezeknek a feltételeknek nem tudnak eleget tenni, akkor a 30 nap
számításánál az általa teljesített közérdekű önkéntes tevékenység időtartamát is figyelembe kell venni.
Felhívjuk a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személyek figyelmét, kísérjék figyelemmel, hogy
mikor esedékes ellátásuk felülvizsgálata (az ellátás megállapítása, illetve előző felülvizsgálatához képest egy évet
kell figyelniük) azért, hogy időben eleget tudjanak tenni a fenti feltételeknek.
Közgyógyellátás
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXCI tv. (a továbbiakban: Mmtv.) módosítást eredményezett az alanyi jogon
közgyógyellátásra jogosultak körében.
2012.01.01. napjától alanyi jogon közgyógyellátásra jogosult az aki rokkantsági ellátásban részesül és nem az
aki I. vagy II. csoportú rokkantsága alapján nyugellátásban, baleseti nyugellátásban részesül. A módosítás
miatt a korábban I. és II. csoportú rokkantsági csoportba tartozó, de jelenleg 62. életévüket betöltött
személyek annak ellenére kikerülnek az alanyi közgyógyellátottak köréből, hogy az állapotukban egyébként
változás nem történt, csupán a számukra folyósított ellátás jogcíme változott meg.
Azon személyek közgyógyellátási igazolványa, akik 2012.01.01-jétől a jogszabályváltozás miatt a rokkantsági
ellátás helyett, öregségi nyugdíjra lettek jogosultak, az érvényességi időn belül felhasználható. Új alanyi
közgyógyellátásra való jogosultságot azonban ebben a személyi körben 2012.01.01-től már nem lehet
megállapítani.
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2012. 01.01. napjától a rokkantsági ellátásban részesülő személyek alanyi jogon közgyógyellátásra lettek
jogosultak. A jogosultság megállapítását a Polgármesteri Hivatalban kérhetik. A kérelemhez csatolni kell: kitöltött
formanyomtatványt, a rokkantsági ellátásra való jogosultságot igazoló iratot, a háziorvos igazolását a rendszeres
gyógyító ellátás költségéről, amennyiben egyéni gyógyszerkeret megállapítását kérik.
Lakásfenntartási támogatás
2011. szeptember 1-től jelentősen átalakult a lakásfenntartási támogatás. Augusztus 31-ével megszűnt a szociális
alapú gázár- és távhő ártámogatás és beépült a lakásfenntartási támogatásba. Az új szabályok szerint a
jövedelemszámítás alapja az egy főre jutó jövedelem helyett a háztartás fogyasztási szerkezetét jobban kifejező
fogyasztási egység lett.
A kérelmek elbírálása során az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel
rendelkező személyek közössége háztartásnak számít. Az új támogatási rendszer lényegesen megemeli a
jogosultsági jövedelemhatárt, amelyet a törvény 71.250.-Ft-ban határoz meg ugyanakkor a módosítás további
intézkedésként bevezette az igénylők vagyoni helyzetének vizsgálatát. A kérelmekhez vagyonnyilatkozat csatolása
kötelező. A támogatás megítéléshez jövedelem- és vagyonvizsgálatot kell végezni. A támogatások egy hónapra jutó
összege nem lehet kevesebb, mint 2.500 Ft. A megállapított lakásfenntartási támogatást elsősorban természetbeni
szociális ellátás formájában kell nyújtani, azokhoz a rendszeres kiadásokhoz (gáz, villanyáram fogyasztás) amelyek
megfizetésének elmaradása a lakhatást a legnagyobb mértében veszélyeztetni.
Tenkely Viktorné
ügyintéző
Közlekedési támogatás
Megváltozott a mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló jogszabály, mely alapján új I.
fokú orvosi szakvélemény nem állítható ki.
A súlyos mozgáskorlátozottság tényét a továbbiakban már nem a szakorvos vagy háziorvos által kiállított I. fokú
orvosi (a köznyelvben „7 pontos papírként” ismert) szakvéleménnyel kell igazolni. Az új kormányrendelet alapján
csak a mozgásszervi fogyatékosságára tekintettel fogyatékossági támogatásban részesülő, a mozgásszervi
fogyatékosságára tekintettel magasabb összegű családi pótlékban részesülő, valamint a BNO kód XIII.
főcsoportjába (csont-izomrendszer és kötőszövet betegségei) tartozó vezető diagnózisra tekintettel megállapított,
legalább 40 %-os egészségkárosodással rendelkező személyek minősülnek súlyos mozgáskorlátozottnak.
Közlekedési támogatás az idei évben utoljára nyújtható be Gégény Község Jegyzőjéhez, melynek feltételei a
korábbi évekhez hasonló, de 2012. évben közlekedési támogatás csak azoknak állapítható meg, akik olyan
szakvéleménnyel rendelkeznek, amely végleges állapotot, vagy a következő felülvizsgálat időpontjaként a kérelem
benyújtása utáni időpontot jelöl meg. Beadási határidő 2012. április 30.
Krisztián Zoltánné
ügyintéző

Közfoglalkoztatás
Startmunka mintaprogram:
Gégény Község Önkormányzata kérelmet nyújtott be a Munkaerő-piaci Alap Közfoglalkoztatás kiadásai 2012. évi
előirányzatának terhére indított „Startmunka program” támogatására.
A támogatási szerződés szerint 33 fő regisztrált álláskereső foglalkoztatása valósul meg 2012. évben 2-6 hónap
időtartamokban napi 8 órás foglalkoztatással.
A támogatás keretében 15.066.681,-Ft vissza nem térítendő céltámogatásban részesül az önkormányzat.
A vissza nem térítendő támogatás tartalmazza:
- a munkavállalók munkabérét és járulékait, mely 11.057.624,-Ft,
- közvetlen költségeket (anyag költség, munkaeszköz, …), mely 4.009.057,-Ft.
A mintaprogram keretében az alábbi tevékenységek valósulnak meg:
Száraz tészta gyártás:
2 hónap időtartamban (2012.02.13. – 2012.04.12.) 4 fő női munkaerő bevonásával
száraztészta készítés az önkormányzat konyhája részére. A tésztakészítés a jelenleg
üresen álló minden feltételnek megfelelő óvodai konyhában történik. A 2 hónap alatt kb.
240 kg liszt és 2000 db tojás feldolgozása valósul meg.
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Betonelem gyártás:
2 hónap időtartamban (2012.02.13. – 2012.04.12.) 5 fő férfi munkaerő bevonásával betonelem (járdalap, ároklap)
készül. A betonelemek gyártása az Önkormányzat tulajdonában lévő Ady E. u. 1/a. sz. alatt található
gépjárműtároló udvarban történik. 16 m3 betonból kb. 2000 db betonlapot (40 cm x
40 cm x 5 cm) gyártanak le. A betonelem gyártás közfoglalkoztatás
összekapcsolódik az április hónaptól induló belvízelvezető rendszerek
karbantartásával, felújításával és a májustól induló közúthálózat javításával. A
legyártott betonelemek (ároklap, járdalap) a belvíz elvezetők felújítása és az
úthálózat javítása során felhasználásra kerülnek.
Belvízelvezető rendszerek rendbetétele:
6 hónap időtartamban (2012.04.01. - 2012.09.30.) 9 fő segédmunkás 1 fő szakmunkás foglalkoztatásával valósul
meg. A felújítás keretében sok helyen az összecsúszott ároklapokat ki kell cserélni, mivel az árok keresztmetszet
beszűkült, így nincs biztosítva a megfelelő vízszállítás. Új betonkoszorút is kell készíteni. Kivezető csatornák
földmedrűek, eliszapolódottak, növényzettel benőttek, ezért szükségessé vált betonmeder kialakítása.
Közúthálózat javítása:
2-szer 4 hónap időtartamban (2012.05.01 – 2012.08.31. és 2012.09.01 -2012.12.31.) 14 fő foglalkoztatásával
valósul meg. Az elvégzendő feladatok között szerepel az önkormányzati kezelésű úthálózat javítása, karbantartása,
környezetének rendbetétele. (Pl. nagyobb gödrök betömése - betonnal, járda felújítás, járdaépítés). Az útpálya
melletti útszél és árkok karbantartása (pl. kaszálás, szemétösszegyűjtés stb.)

Időskorúakkal való kapcsolattartás
Az Önkormányzat 2012. 02.01. napjától 2012.03.31. napjáig „időskorúakkal való kapcsolattartás” feladatellátásra
1 fő dolgozót alkalmazott napi 8 órás munkaidőben. A feladat ellátását a téli rendkívüli időjárás tette szükségessé.
A kapcsolattartó a közfoglalkoztatás keretében naponta személyes felkereséssel tájékozódott a településen élő
időskorúak fűtési, élelmezési, egészségügyi állapotáról. Az esetleges problémákról informálta az önkormányzat
kijelölt munkatársát, aki a szükséges intézkedéseket megtette.
A program sikeres lebonyolítása esetén a további években is lehetőségünk lesz a Startmunka program keretében
munkalehetőséget biztosítani a településen.
Ráczné Sári Anna
ügyintéző

Pályázati hírek
Könyvtár fejlesztés
Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent, „Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése „Tudásdepó- Expressz” című pályázat, melyre önkormányzatunk is benyújtotta támogatási igényét. A pályázat
támogatásának mértéke 100 %-os.
A projekt keretein belül a községi és iskolai könyvtár eszközállománya, mintegy 8 millió forint összértékben
könyvtári dolgozói számítógéppel, szerverrel, fénymásolóval, programokkal, projektorral és tizenegy darab asztali
számítógéppel és egyéb informatikai eszközökkel bővülne.

Felhívások
Ebek veszettség elleni oltása!
A 2012. évi veszettségi elleni kötelező eb oltás 2012. április 17-én kedden 7 30-tól 9 30-ig lesz a volt piactéren.
Az oltás és féregtelenítés költségei:
- szervezett oltáskor a helyszínen: 3.000 Ft
- a tulajdonos házánál az oltás: 3.500 Ft
- elvesztett kiskönyv pótlása és új kiskönyv kiadása: 500 Ft
- 30 kg feletti ebek esetében a fenti árakon túl plusz 200 Ft.
Minden 90 napos kort meghaladott eb oltása és féregtelenítése kötelező. Kérjük, hogy kötelezettségének tegyen
eleget!
Dr. Gergelyffy Miklós
állatorvos
Óvodai beíratás!
Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy az óvodába történő beiratkozást 2012. május 2-án és 3-án 8 00-tól 12 00-ig
tartjuk. Kérem, hogy a beiratkozás alkalmával a szülők hozzák magukkal a gyermek születési anyakönyvi
kivonatát, lakcímkártyáját és TAJ kártyáját.
Kőrösi Gézáné
tagintézmény-vezető
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Iskolai beíratás!
Értesítem a Tisztelt Szülőket, hogy az első osztályosok beíratását 2012. április 26-án és 27-én 8 órától 16 óráig
tartjuk az általános iskolában.
A beiratkozáshoz kérem, szíveskedjenek magukkal hozni a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, illetve a
gyermek TAJ kártyáját.
Soltész Béla
tagintézmény-vezető
Területalapú támogatás!
Lassan elérkezik a TERÜLET ALAPÚ TÁMOGATÁS beadási határideje. 2012. április 11-től lehet beadni,
2012.május 15-ig Demecserben a Polgármesteri Hivatal B épületében minden héten hétfőn, kedden és szerdán. Az
igényléshez szükséges a regisztrációs szám és a jelszó. Akinek van olyan területe, amelyre nem adja be a
támogatást vagy olyan kicsi, hogy nem tudja beadni rá, azt is jelezni kell a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatalnak (MVH).
Nagy József
Ügyfélszolgálati tanácsadó

Ajánlja fel személyi jövedelemadójának 1 %-át a
Gégény Község Fejlesztéséért és Felemelkedéséért Közalapítvány javára!
Az alapítvány célja:
- nevelés , oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
- kulturális tevékenység,
- a szabadidő hasznos eltöltéséhez, a helyi sportélet fejlesztéséhez támogatás nyújtása (a munkaviszonyban és
polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével),
- olyan felsőoktatási intézményben tanulók anyagi támogatása, akik a jövőben Gégény község fejlesztéséért,
felemelkedéséért tenni tudnak és tenni kívánnak,
- a község fejlődésében és szépítésében tevékeny résztvevő személyek anyagi elismerése,
- a község számára szükséges közhasznú épületek felújításához támogatás biztosítása,
- a falusi turizmus kialakításának elősegítése,
- a polgárőrség támogatása,
- a szabadidő hasznos eltöltéséhez, a helyi sportélet fejlesztéséhez támogatás nyújtása,
- a község kulturális fejlesztéséért és rendezvényeinek szervezésében tevékenykedő csoportok és
magánszemélyek jutalmazása, támogatása,
- munkahelyteremtő beruházások támogatása.
Gégény Község Fejlesztéséért és Felemelkedéséért Közalapítvány
Adószám: 18791549-1-15
A kuratórium nevében ezúton szeretném kifejezni köszönetünket a közalapítványunknak nyújtott eddigi
támogatásokért, és kérjük, hogy a személyi jövedelemadójuk 1 %-ának felajánlásával, illetve egyéni
támogatásaikkal, továbbra is segítsék céljaink elérését.
Krisztián Zoltánné
kuratórium elnöke

Gégény is „Főzzön játszóteret!”
2012. április második felében ismételten meghirdetik a Delikat 8 – „Főzzön játszóteret!” programot. Idén is
több játszótérre lehet pályázni, mindehhez a termékek vonalkódjait kell
beküldeni a játékot szervezők részére.
Az UNILEVER Magyarország Kereskedelmi Kft. által szervezett
nyereményjátékba szeretne bekapcsolódni a mi településünk is. Régi
vágya már a gégényi gyerekeknek, hogy ők is egy szép, modern
játszóteret mondhassanak magukénak. Ehhez kérjük az Önök
közreműködését.
Fogjunk össze, és nyerjük meg a játszóterek egyikét. A Knorr Delikát 8
termékek csomagolását leadhatják az óvodában, iskolában, bölcsődében,
illetve polgármesteri hivatalban elhelyezett ládákban.
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Ruhabörze!
Gégény Község Önkormányzata kéri a lakosságot, hogy aki használt, de jó állapotú ruháit, fel tudja ajánlani
rászoruló gyerekek, illetve felnőttek számára, az a most meghirdetett akció keretében megteheti. A már feleslegessé
vált, de jó állapotban lévő ruhaneműket, még használható ágyneműt, törülközőt és függönyt, valamint
gyerekjátékokat 2012. április 10. és 2012. május 2. között lehet leadni a családsegítő szolgálat irodájában, az
általános iskolában, óvodában, bölcsődében és a polgármesteri hivatalban.
A felajánlások későbbi időpontban, ruhabörze keretein belül, jelképes összeg ellenében kerülnek kiosztásra.

Méhnyakszűrés már a védőnőnél is!
Magyarországon évente mintegy 500 nő hal meg méhnyakrák betegség miatt, ha azonban azt idejében felismerik
gyógyítható.
Szűrővizsgálattal felismerhetők a méhnyak olyan elváltozásai, amelyekből az évek során, kezelés nélkül
méhnyakrák fejlődhetne ki. A méhnyak szűréséhez szükséges kenetvételt már képzett védőnők is végzik, így azt
Gégényben is igénybe lehet venni.
Valamennyi 25 és 65 év közötti nőnek ajánlott a vizsgálat elvégzése. Az ÁNTSZ meghívólevelet küld azoknak,
akik az elmúlt 3 évben nem vettek részt méhnyakszűrésben. A meghívólevéllel rendelkezők részére a
szűrővizsgálat térítésmentes. A költségeket az Országos Egészségbiztosítási Pénztár és az Egészségügyi
Minisztérium fedezi.
A szűrővizsgálat a méhnyakrák megelőzését szolgálja. Ha eddig is rendszeresen járt nőgyógyász szakorvoshoz,
továbbra is módjában van erre, és a szűrést ott is igénybe veheti.
Kérdéseivel keressen bátran, ne feledje: A szűrés életet menthet! Ha meghívót kap, éljen vele!

Mammográfia
A Népegészségügyi Program keretében végzett szervezett mammográfiás emlőszűrő-vizsgálat - az emlőrák időbeni
felismerése érdekében - folytatódik ez évben is. A vizsgálatokat a Nyíregyházi Emlődiagnosztikai Központ végzi.
Személyre szólóan, szabályozott szakmai protokollok szerint, meghatározott gyakorisággal ismétlődően történnek a
lakossági mammográfiás szűrések. Gégényben a 45-65 év közötti nők 2012. április 21-23-24-25 napok
valamelyikére kapnak meghívólevelet. Az önkormányzat buszt biztosít a mammográfián résztvevő nők számára.
A szűrés lehetőséget ad arra, hogy megbizonyosodjanak egészségükről, illetve időben felismerhessék az
esetleges elváltozásokat. Kérem éljen a felkínált szűrés lehetőségével!
Pekoláné Timák Andrea
védőnő

A II. világháború vérzivataros hat esztendeje szerte a világon több mint 50 millió
katonai és polgári személy életét követelte. Hadifogságba Európában 20-22 millió
katona és civil személy került. Ebből a főleg szovjet és német fogolytáborok pokla
mintegy 4-5 millió életet nyelt el.
Magyarország vesztesége az 1941 és 1945-ös évek közötti államhatárok szerint
összességében elérte a 800-950 ezer főt. A katonai veszteség hősi halottakban és
sebesültekben meghaladta a 350 ezer főt. Sok katona és elhurcolt polgári személy
keserű élete viszont a messzi hadifogság lett. Ez - "az ellenséges fegyveres erők
hatalmába került személyek szabadságát korlátozó intézmény" - mintegy 1 millió
magyar állampolgárt juttatott legtöbbször szögesdrótokkal körülkerített és szigorúan
őrzött hadifogolytáborokba. Jelenlegi ismereteink szerint kb. 600 ezer magyar katona
esett hadifogságba. További 300 ezer polgári személy került, 80-100 ezer pedig nyugati
fogságba esett. E katona és civil személyek közül Nyugatról 1947-ig 300 ezren tértek haza, a Szovjetunióból pedig
1950-ig 400 ezren, 1956-ig további 15 ezren, azonban 150-200 ezren sohasem tértek vissza.
Szerencsének, vagy Isteni gondviselésnek köszönhető, bárhogy nevezhetjük azok sorsát, akik hazatérhettek
szeretteikhez. Gégényben is él a munkatáborok borzalmait túlélő férfi, Dócs István.
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Megkértük, hogy meséljen az akkor történtekről az utókornak, hogy ne csak a történelemkönyvekben leírtakat
ismerjék az emberek, hanem egy a kor borzalmait átélő-, túlélő személy „élményeit” is.
Nekem jutott az a megtiszteltetés, hogy az interjút elkészíthettem vele. Én kérdeztem és Ő válaszolt, olyan
átéléssel és élethűen mintha minden csupán tegnap történt volna, pedig nem tegnap történt, hanem közel 68 évvel
ezelőtt. Pista Bácsi mégis meglepő részletességgel idézete fel a múlt eseményeit, olykor magyarul-, oroszul-,
románul, illetve németül.
1922. július 29-én született egy hat gyermekes család második szülötteként. Mindössze tizennégy éves volt,
amikor édesanyja vérmérgezésben meghalt. Ez után Ő látta el testvéreit, kenyeret sütött, elvégezte a ház körüli és
mezőgazdasági munkát.
1943. december 1-én, egy évi halasztás után bevonult katonának és Munkácson kezdte meg szolgálatát.
Szorgalmával és igyekezetével már akkor is kitűnt, hiszen csupán egy hónapig volt újonc és kinevezték
raktárosnak. Tizenegy hónap után átvezényelték Lengyelországba, majd Kiskunfélegyházától 28-kmre egy tanyára.
1944. októberét írunk, Moszkva célja, Budapest gyors elfoglalása volt. Az oroszok KiskunfélegyházaKecskemét térségéből indultak el Budapest felé. Dócs István itt szolgált, amikor megtámadták őket. A 124 fős
csapatukból, mindössze 24-en élték túl a támadást. Ezzel megkezdődött a hajtóvadászat és Kiskunfélegyházáról
Kecskemétre gyalog elindultak. Kecskemét határában, azonban elfogták őt és társait az oroszok, vagy ahogy Ő
mondta a „mongolok”.
István bácsi tisztán emlékszik a dátumra - 1944. október 15-e volt - hiszen innentől kezdődően 5 évet töltött
hadifogolykén munkatáborokban.
Kecskemétről ismételten Kiskunfélegyházára vitték őt, ahol addigra már 2000 fő hadifogolyt gyűjtöttek be az
orosz katonák. Két 400 m2-es házba terelték be őket, aki kijött a házból lelőtték. Fejét kopaszra vágták és
nyilvántartásba vették, majd Kiskunfélegyházáról Szegedre a Csillagbörtönbe vitték, ahol már akkor 18.000 embert
tartottak fogva.
Következő nap marhaszállító vonatokra terelték fel őt és 20.000 társát. 11 napig tartó utazás után Romániában
Foksániba érkeztek, az úgynevezett gyűjtőtáborok egyikébe. Az utazás alatt borzasztó körülmények között voltak.
A 11 nap alatt hét alkalommal kaptak csak enni, akkor is csak 30 dkg kenyeret, de vizet soha. A vagonok
mennyezetén lecsapódott párát kaparták le, s azzal pótolták a folyadékot.
A Foksáni tábor volt az egyike a szovjet ellenőrzés alatt működő legnagyobb tranzitlágereknek, amelyekben a
magyarokon kívül más nemzetiségű és állampolgárságú foglyokat is őriztek.
Ekkor 1944 novemberét írunk. Megérkezésükkor 60 dkg kenyeret és 1 liter levest kaptak cserébe, ha leadták
ruháikat 2 napig tartó fertőtlenítésre.
Nem sokkal később Sztálingárdba szállították vonattal. Az út 22 napig tartott, sok esetben víz és élelem nélkül, 20 C0-os hidegben. Egy bezárt makaróni gyárba szállásolták el 3000 sorstársával együtt. A betonon aludtak és nem
emberhez méltó körülmények között töltötték napjaikat.
A borzalmas körü1mények miatt 1945 elején kitört a vérhas és a tífuszjárvány. Az emberek alultápláltak voltak,
legyengültek, a járvány, pedig egyre terjedt.
A hadifoglyok között egy kenyérgyárba toboroztak munkásokat. A plusz étel reményében jelentkezett, de sajnos
nem oda vitték, hanem sírt ásni és temetni. Elmondása szerint a járványokban meghalt nőket és férfiakat
tömegsírokba kellett helyezniük.
Néhány napra rá Ő is elkapta a vérhast és kórházba került, ahol találkozott a munkácsi szolgálatvezetőjével. A
férfi száraz kenyérdarát és gyümölcslevet vitt neki, melytől a szervezete megerősödött és meggyógyult. Harckocsi
gyárba és mezőgazdaságban dolgozott a továbbiakban.
1947-ben úgy volt, hogy hazaengedik, mintegy 300 sorstársával együtt. A vonat elindult, de végül nem vitték
haza, hanem újabb munkatáborokba helyezték el őket. 1947. augusztusától a Moszkvai lágerben dolgozott egy
jégveremben, ahol ismét súlyosan megbetegedett, s tüdőgyulladást kapott. Ismételten kórházi ápolásra szorult.
Moszkvából Mozsajszkba vitték. Ezt a tábort feljavító táborként hívták, ahonnan hamarosan tényleg
hazabocsátották.
1949. június 20-án érkezett haza vonattal Magyarországra. Debrecenben volt a gyülekező, ott ismételten
nyilvántartásba vették és a fogságban eltöltött ötévi szolgálatáért 20 Ft-ot fizettek neki, melyre azt mondta, hogy
annyit ért akkor mint most. Semmit, hiszen ennyi szenvedés és megpróbáltatást nem lehet kárpótolni akármennyi,
pénzel sem.
Több évi udvarlás után 1952. május 3-án házasságot kötött Szilágyi Borbálával. Miután összeházasodtak
gazdálkodott, majd 6 évig a tuzséri fatelep dolgozója volt. Jelenleg felesége, fia, menye és unokája körében éli az
életét. Pista bácsi annyi szenvedés és megpróbáltatás után hamarosan 90. születésnapján és 60. házassági
évfordulóját ünnepelheti, melyhez erőt, egészséget és sok boldogságot kívánunk neki.
Séráné Murzsa Anikó
ügyintéző
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ISKOLAI HÍRMONDÓ
„ Meg kell tanítani a gyerekeknek azt, hogy önmagáért élvezzék a tanulást, ne csak azért, hogy jó jegyeket
kapjanak. Azok a gyerekek, akik élvezik a kihívások legyőzését, felnőtt életükben is keresni fogják a kihívást jelentő
helyzeteket. Nagyobb valószínűséggel ragadnak meg új lehetőségeket, keresnek új módszereket, dolgoznak olyan
feladatokon, amelyeknek nincs egyértelmű megoldása, és ösztönöznek másokat arra,
hogy nehéz problémákon dolgozzanak.”
(Csíkszentmihályi Mihály)
Településünk lapjának legutóbbi számában az iskolahét 5 napjáról, és a nyári táborozásról számoltunk be az
olvasóknak. Azóta is komolyan zajlik az élet kis intézményünkben.
Az elmúlt hetekben, hónapokban a tanulás mellett kulturális kavalkád, tanulmányi- és sportversenyek
szervezésére és lebonyolítására került sor iskolánkban.

Az ajándékosztó Mikulás eredetileg a katolikus vallású vidékeken Szent Miklósnak népies alakja. A modern
magyar néphagyomány szerint december 5. éjjelén – december 6. hajnalán meglátogatja a gyermekeket, s ha az
elmúlt évben jól viselkedtek, kisebb ajándékot ad nekik. Iskolánkat is meglátogatta a jóságos Mikulás. Az 5.
osztályos tanulók műsorában gyönyörködhettek községünk óvodásai és iskolánk minden tagja.
(Felkészítő pedagógus: Hegyedüsné Trencsényi Katalin)

A karácsony egy keresztény ünnep, amelyen Jézus Krisztus születésére emlékezünk.
A szeretet ünnepével együtt jár az ajándékozás, a karácsonyi zene, a különböző mintázatú üdvözlőlapok küldése,
templomi ünneplések, karácsonyi ebéd és ünnepi hangulatú tárgyakkal való díszítés, mint
például karácsonyfa állítás, karácsonyi égők, girlandok elhelyezése, díszítése.
Mi sem hagytuk figyelmen kívül ezeket a hagyományokat. Díszbe öltöztettük iskolánkat, játszóházat szerveztünk
tanulóink számára. A szívünket pedig a 2. osztályosok műsora és az énekkar öltöztette ünneplőbe, amely előadást a
szülők is élvezhettek.
(Felkészítő nevelő: Antal Ferencné)
A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük meg január 22-én, annak
emlékére, hogy – a kézirat tanúsága szerint – Kölcsey Ferenc1823-ban ezen a
napon tisztázta le Csekén a Himnusz kéziratát.
Hagyományainkhoz híven ezen a napon irodalmi műsorral, jelenetekkel, népi
gyermekjátékokkal
és
népzenével
szenteltünk
nagyobb
figyelmet
évezredes hagyományainknak, gyökereinknek, nemzeti tudatunk erősítésének: az
5. és 7. évfolyam tanulói irodalmi műsorral nyitottak, a 6. osztályosok
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nyelvtörőkkel szórakoztattak, a 3. osztályosok a Dióbél királyfi című mesejátékot adták elő, míg az 5.
évfolyamosok Szatmári körútra kalauzoltak bennünket. Különleges fénypontja volt a délelőttnek, hogy
hetedikeseink és az ötödikesek településeink időseit is felderítették műsorukkal.
(Felkészítő nevelők: Hegedüsné Trencsényi Katalin, Szakadáti Veronika, Dorka Zoltán, Bodnár Sándorné és
Nagyné Orosz Beáta)

A farsang a vízkereszttől (január 6.) hamvazószerdáig, a nagyböjt kezdetéig tart. Ez a bálok és a vidám
összejövetelek ideje.A farsang zajos mulatozásából mi sem maradhattunk ki. Különleges jelmezes délelőttöt
szerveztünk, ahol a 2. napközis csoport irodalmi műsora után egyéni jelmezesek (2. és 7.a tanulói), pingvinek (1.
oszt.), kéményseprők (3. oszt.), angyalok és ördögök (4. oszt.), focisták és pompon lányok (5. oszt.) illetve apácák
vonultak fel, majd táncos mulatozással űztük el a telet.

Versenyek
„Nyújtsd mindig a legtöbbet! Ne elégedj meg azzal, ami vagy! Próbálj meg az lenni, ami lehetnél!”
(Dalnoki Jenő)
A tantervi elvárások és követelmények, a hátrányos helyzetű tanulóink felzárkóztatása mellett nagy figyelmet
fordítunk a tehetséggondozásra is. Ennek egyik lehetősége a tanulmányi és a sportversenyeken való részvétel.A
tanév folyamán lehetőségük van tanulóinknak, hogy érdeklődési körüknek és tudásuknak megfelelően
válogassanak a versenypalettán.
Iskolánk adott helyet a Megyei Kémiaverseny Iskolaszövetségi fordulójának,
ahol 12 iskola 24 fő 7. évfolyamos és 19 fő 8. évfolyamos tanuló vett részt.
Iskolánkat Dajka Dávid (I. helyezett), Nagy Lilla (II. helyezett) és Kiss Bálint
(III. helyezett), és Balla Réka képviselte.
(Felkészítő tanár: Szakadáti Veronika)

Az alsó tagozatosok 2012. 02. 21- én, a Paszabon megrendezett
szavalóversenyen mérhették össze tudásukat évfolyamtársaikkal. A versenyen
Hajnal Csenge (1. oszt.), Rátkai Lili (2. oszt.), Antal Eszter (3. oszt. ;II.
helyezett), Antal Enikő (4. oszt.) öregbítette iskolánk hírnevét.
(Felkészítő tanítók: Dorkáné Gombkötő Mária, Antal Ferencné, Nagyné Orosz
Beáta és Kiss János)

Már hagyománynak mondható a Nyírbogdányban megrendezésre került Kazinczy Szépkiejtési Versenyen való
részvételünk. Az 5.- 6. évfolyamot Balogh Panna (5. oszt.), a 7.- 8. évfolyamot Kiss Bálint (7. oszt.) képviselte.
(Felkészítő tanárok:Bodnár Sándorné és Nagyné Orosz Beáta)

