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Tisztelt Gégényi Lakosok! 

 

„Eljött immár Szent Istvánnak tisztelendő ünnepe, 
Illik pedig a világnak mindenkor tisztelnie, 
Mindenek nagy vígan áldják, kik az Isten örökét 
És a szentek társaságát őáltala megnyerék!” 
(Bölöni Domonkos) 
 
Szent István napja, első királyunk 

emléknapja igen régóta a magyar nemzet, a 
magyar állam legnagyobb ünnepe. Ez a nap a 
történelem folyamán egy további, kedves 
tartalommal egészült ki, az új kenyér 
ünnepével. A magyar nép a kenyérben Isten 
adományát tisztelte, talán nem is lehetett 
jobb megemlékezés erről az adományról, 
mint a kereszténység felvételének, az 
államalapításnak ünnepe. Nagyon fontos ez a 
nap mindannyiunk számára, hiszen a több 
mint ezer évvel ezelőtt alapított államunk ma 
is létezik, miközben nálunk nagyobb népek 
és nemezetek tűntek el a történelem 
süllyesztőjében.  

Államalapításunk, szent királyunk, ezer 
éves állami történelmünk tehát erős példa 
mindannyiunk számára, olyan tény, ami 
mellett kishitűségnek nincs helye. 

Szent István a magyar állam első királya 
volt, aki a pogány magyarságot keresztény 
hitre térítette. Ő volt az, aki fiának, Imre 
hercegnek írott intelmeiben más népek és 
nemzetek hozzánk érkező tagjainak 
befogadására szólított föl. A mai magyarság 
különböző népek és nemzetek tagjaiból 
sokszínű és egységes nemzet lett, a 
világtörténelemben is példaértékű befogadó 
és megértő nép.  

Ez az ünnep és természetesen minden 
jelentősebb történelmi megemlékezés jó 
alkalom arra, hogy megnézzük azt, mit 
meríthetünk belőle szűkebb pátriánkban, 
Gégényben. Mi is az ezeréves állam részesei 
vagyunk és nekünk is van felelősségünk a 
következő ezer évre.    

Hinnünk kell abban, hogy Gégényben, itt 
élő emberekként mi is tudunk tenni a hazáért, 
sorsunk jobbra fordulásáért.  

                                           Helyi Közéleti Lap 
   VII. évfolyam 2. sz. 
                                2012. augusztus 
 

 
 
 
Mindenkinek van ebben része, mindenkinek 

van ebben feladata és ez tulajdonképpen 
nagyon egyszerű. Mindenkinek csak annyi a 
feladata, hogy saját munkáját, hivatását 
tisztességesen végezze: a szülő járassa 
iskolába gyerekét, a tanár jó szívvel tanítson, 
az orvos legjobb tudása szerint gyógyítson, a 
rendőr védje a rendet, a hivatalnok legyen 
segítségünkre, a vállalkozó végezze el 
tisztességesen a rábízott munkát, az eladó 
forduljon figyelmesen hozzánk. 

Komoly példát vehetünk Szent István király 
tetteiből. Ő törvényeket alkotott és nem csak 
alkotott, de be is tartotta. Meghonosította a 
kereszténységet és azt az állam támaszává 
tette. Rendet alkotott és be is tartatta, mi is 
ezeket tesszük. Ezt üzeni számunkra Szent 
István király ünnepe és Gégény vezetése ma 
ezek szerint akar dolgozni. Hiszem azt, hogy 
csak ilyen elvek mentén tudunk életképes, 
erős és fejlődő településsé válni, így tudunk 
támasza lenni országunk fejlődésének is. 

Szent István ünnepén minden gégényi 
lakosnak a fenti gondolatok jegyében kívánok 
hitet, erőt, egészséget, s mindenek felett és 
mellett, munkához, élethez nyugalmat és 
békességet!                                                     

             Zakor Ildikó 
                                        polgármester 

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." 
 

Tartalomból: 
 

 Ünnepi köszöntő 
 Ez történt Gégényben 
 Ünnepeink 
 Önkormányzati hírek 
 A Képviselő-testület háza 

tájáról 
 Szociális 

Alapszolgáltatási 
Központ hírei 

 Portré 
 Oktatás- nevelés 
 Egyházak 
 Sport oldal 
 Nosztalgia oldal 
 Csupa ötös diákok 

 

Meghívó 
 

Gégény Község Önkormányzata 
és a Gégényi Református Egyházközség  

szeretettel meghívja Önt és kedves családját  
államalapításunk és  

az új kenyér ünnepe tiszteletére tartandó 
községi ünnepségre. 

 
Helye: Református templom 

Ideje: 2012. augusztus 20. (hétfő) 10 30  
 
Zakor Ildikó  Koncz Zsolt és Koncz-Vágási Katalin 

   polgármester          református lelkipásztorok 
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Végzős diákok Önkormányzati elismerése 
 

Már hagyománnyá vált, hogy Gégény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elismeri iskolánk végzős diákjai közül azokat, akik több éven át kitartó munkájukkal 
kiváló tanulmányi eredményt értek el. 
A tanulmányi munkát elismerő plakett és pénzjutalom az általános iskolai ballagás 
keretein belül került átadásra. A testület döntése alapján Zakor Ildikó polgármester 
két végzős diáknak nyújtotta át a díjat, név szerint Balla Rékának és Pekola 
Nikolettnek. Gratulálunk eredményeikhez, további tanulmányaikhoz jó egészséget és 
sok sikert kívánunk.   

 

Falunap Gégényben! 
 

2012. július 22-én Gégény Község Önkormányzata a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal közösen falunapot 
szervezett.  

A falunapi rendezvény szervezésének a célja – azon túl, hogy együtt szórakozzunk és eltöltsünk egy kellemes 
napot - az volt, hogy felkutatásra és bemutatásra kerüljenek a településen élő és elvándorolt, de Gégényhez kötődő 
tehetséges emberek.  

Amikor elkezdődött a szervezés Zakor Ildikó polgármester asszony személyesen kereste fel azokat az 
embereket, akik a július 22-ei falunapon megmutatták magukat és munkásságukat.  A személyes találkozó 
alkalmával az volt a tapasztalata, hogy szívesen fogadták a felkérést, nagy öröm volt számukra, hogy 
szülőfalujukban elsőként, vagy újra bemutatkozhatnak. A visszajelzések, pedig csak pozitívak voltak.  

A legtöbben elfogadták a felkérést, de voltak, akik nem tudták elvállalni. Remélhetőleg a következő években 
kedvet kapnak a bemutatkozásra. 

Külön öröm volt, hogy a szervezéskor elindult kis szervezői mag az önkéntes jelentkezőkkel hatalmasra 
növekedett. A hír hallatára egyre többen csatlakoztak a szervező bizottsághoz és vették ki részüket a különböző 
szervezői, bonyolítói feladatokból.  

Ennek eredménye az lett, hogy - az időjárás okozta nehézségek ellenére - egy szórakoztató, közösséget formáló 
falunapon vehettek részt július 22-én a Gégényben élő és ide látogató emberek.  

Nagyon hosszú volt a fellépők és kiállítók névsora, hiszen sok tehetséges ember él a településen és kötődik 
valahogy Gégényhez. 

A rendezvény fél tizenegykor görög katolikus liturgiával kezdődött, majd a 
Simonyi óbester emlékműsora és a templomkertben elhelyezett tábla 
koszorúzása következett Nagy Csaba tárogatóművész játékával, sorfalat 
álltak a Bihardiószegi Széchenyi 
Hagyományőrző Egyesület 
huszárai, valamint a Gégényi 
Honvédsuli tagjai.  
A megnyitó alkalmával Zakor 
Ildikó polgármester köszöntőjében 

hangsúlyozta, hogy „azokat az értékeket és érzéseket, amelyek 
környezetünkben fellelhetőek, csak embertársainkkal közösen, 
családunkban, szeretteinkkel, barátainkkal együtt tudjuk megélni. A 
valóságban és jelképesen is mögöttem álló emberekkel ezért hiszünk 
rendületlenül a szeretet és az összefogás erejében és ezt a hitet szeretnénk 

megmutatni minden gégényi ember számára.” 
  Ezt követően a szórakoztatásé volt a főszerep, hiszen sokféle művészeti 
ágban mutathatták meg magukat a gégényi tehetségek. 

A tornaterem épületében felállított színpadon kora délutántól késő estig 
egymást követték a fellépők színvonalas előadásokkal és műsorszámokkal. 
A fellépők között énekes, táncos, zenész, kick box, fekve nyomó magyar 
bajnok szórakoztatta a közönséget.  
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A szórakoztató programokkal egy időben az iskola épületében 
kiállításokat tekinthettek meg az oda látogatók. Festő-, fotó-, grafikus-, 
képregény rajzoló-, író-, és fafaragó művészek, illetve régiségeket gyűjtő 
emberek állították ki gyűjteményük legkedvesebb darabjait.  

Reggel nyolc órától a futballpályán zajlott – a folyamatosan zuhogó eső 
ellenére - az I. Gégényi Kispályás Labdarugó Bajnokság. A bajnokságra 
tizenegy nyolc fős csapat nevezett be. Az első három helyezett került 
díjazásra. Az első helyezett jutalma egy vándorserleg volt. Gégény Község 
Önkormányzata hagyományt kíván teremteni azzal, hogy minden évben 
megrendezi a Gégényi Kispályás Labdarúgó Bajnokságot és az első helyezett díja a serleg, évről-évre vándorol a 
győztes csapathoz. 

A felnőttek szórakoztatása mellett a szervezők természetesen arra is gondoltak, hogy a gyerekek is jól érezzék 
magukat a falunapon, így ingyenes ugrálóvár, arcfestés, trambulin, alpin technika, póni lovaglás, tűzoltó bemutató 
és óránként cukorágyú szórakoztatta a kicsiket. Egészségügyi szűrővizsgálaton ellenőrizhették az ide látogatók a 
vérnyomásukat és vércukorszintjüket. Motoros találkozó is megszervezésre került, melyre a környékbeli motorosok 
szép számban látogattak el, majd Gégény utcáin vonultak végig. A Honvédelmi Minisztérium jóvoltából Zrínyi 
multimédiás kamionon próbálhatták ki a gyerekek a szimulációs játékokat, a Honvéd Suli közreműködésével régi 
katonai autókkal közlekedhettek a településen.  

Gégény Község Önkormányzata és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat egy tányér babgulyással vendégelték 
meg a rendezvényre látogatókat. A lakosság közreműködésével több mint ezer palacsinta került megsütésre, úgy 
hogy a hozzávalókat az önkormányzat biztosította. Az ízletes palacsinták jelképes áron kerültek értékesítésre a 
látogatók részére. A napot Dj Szatmári és Jucus két órás fergeteges hangulatú koncertje zárta. 

Gégény Község Önkormányzata és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat ezúton is köszönetét fejezi ki minden 
segítőnek, akik hozzájárultak a rendezvény sikeréhez és kemény fáradtságos munkával azon voltak, hogy egy 
színes, szórakoztató napot szervezzünk a gégényi embereknek. Hosszú lenne név szerint felsorolni a segítőket és 
félő, hogy hiánytalanul nem is tudnánk, de most megláthattuk és megmutathattuk milyen is egy igazi közösségi 
élet, és hogy van ilyen Gégényben.  

A fellépőknek külön köszönetünket fejezzük ki azért, hogy megmutatták tehetségüket. Remélhetőleg lesz még 
alkalmunk arra, hogy a más elfoglaltságuk miatt kimaradt tehetségek is bemutatkozzanak. Büszkék lehetünk arra, 
hogy egy mindössze kétezer lélekszámot számláló településen ennyi tehetséges ember él.  

Végezetül reméljük, hogy mindenkinek nagyon kellemes kikapcsolódást, tartalmas és élményekben gazdag 
időtöltést szereztünk a gégényi falunapon és jövőre lehetőségünk lesz arra, hogy ezt a szép kezdeményezést 
folytassuk. 
 
Lakodalmas napok Ajakon 

 
Augusztus 2-5 között rendezték meg Ajakon a VI. Ajaki Nemzetközi 
Lakodalmas és Hagyományőrző Fesztivált. Színvonalas programmal, 
finomabbnál finomabb ételekkel várták a rendezvény helyszínére látogatókat 
a szervezők. A látogatók több mint 50 főzőhelyen válogathattak a különböző 
települések, egyesületek és baráti körök által készített gasztronómiai 
különlegességek közül, kóstolójegy ellenében.  
Gégény Község Önkormányzata is 
képviseltette magát a rendezvényen. A 
csapat a Gégényi Boszorkánykonyha 

fantázia nevet választotta magának. A főzőversenyen megmérettük magunkat 
a többi 45 benevezett főzőcsapattal szemben. A gégényi kukoricadarával és 
rizzsel készített töltött káposztával, egy különleges lakodalmas rakottassal 
(savanyú káposzta, kolbász, hurka, tejföl), kemencében sült kapros lángossal, 
valamint lakodalmas pecsenyével neveztünk be a versenyre. Az eredmény is 
boszorkányosra sikerült, hiszen az Ajaki Hagyományőrző Egyesület után mi 
vihettük el a főzőverseny II. díját. 
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Szépkorúak köszöntése 

Dócs István már szerepelt a Gégényi Körképben. Az előző számban mesélt a II. világháborúban 
megélt borzalmakról. A polgármester és jegyző asszony mostani látogatásának apropója az volt, 
hogy Pista bácsi július 29-én betöltötte a 90. életévét. A köszöntés alkalmával hosszasan mesélt 
a 90 év örömeiről és bánatairól. Az önkormányzat ajándéka mellett átvehette a miniszterelnök 
által aláírt emléklapot is, mely a kormánynak a „szépkorú polgárok iránti tiszteletét és háláját” 
hivatott kifejezni. További jó egészséget, családjához, pedig sok örömöt kívánunk számára. 

                                 Séráné Murzsa Anikó 
ügyintéző 

 
2012. augusztus 6-án ismét állampolgársági eskütétel volt a polgármesteri hivatalban 

 

Marton Tibor, felesége Marton Tünde és gyermekeik Marton Debóra, Marton Efrám és Marton Dániel 
ünnepélyes keretek között szerezték meg az eskütétellel a magyar állampolgárságukat. A himnusz eléneklését és az 
eskütételt követően Zakor Ildikó polgármester köszöntötte a magyar állampolgárokat. Köszöntésében elmondta, 
hogy „ez a nap fontos állomás az életükben. Újra honpolgárrá fogadjuk Önöket. Az igazságtalanság egy darabját 
töröljük ki a jelenből végképp, visszavonhatatlanul.” 

 A polgármester asszony az ünnepség végén a honosítási okiratok átadásával gratulált a magyar 
állampolgároknak és elmondta: „Esküt tettek, amivel hitet is tettek mellettünk. Ebben a hazában már nemcsak félve 
és lélekben, hanem teljesen élhetik meg szabadon magyarságukat. Állampolgárai lettek e honnak, hazatértek. 
Engedjék meg, hogy én köszöntsem először úgy: Isten hozta Önöket itthon.” 

Gégény Község Önkormányzata és a település nevében Marton Tibornak és családjának, a magyar 
állampolgárság megszerzéséhez gratulálunk, sok sikert és jó egészséget kívánunk! 
 

         Krisztián Zoltánné 
          anyakönyvvezető 

Ünnepeink 
Pedagógusnap 

Június első vasárnapján ünnepeljük a pedagógus napot. Ebből az alkalomból Zakor Ildikó polgármester asszony, 
Lovácsi Róbert alpolgármester és Lukács Ágnes képviselő egy-egy szál virággal és emléklappal köszöntötte az 
önkormányzat képviselő-testülete nevében a településen dolgozó tanárokat, tanítókat, óvónőket, bölcsődei 
dolgozókat és az intézményekhez tartozó technikai alkalmazottakat. Megköszönték mindannyiuk munkáját, és a 
továbbiakban jó egészséget és sok örömet, az elkövetkezendő szünetre pedig kellemes és tartalmas vakációt 
kívántak.  

A mai rohanó világban a szülők mellett még nagyobb felelőssége van a társadalomnak a fiatalság 
szemléletformálásában, műveltségének fejlesztésében. A bölcsődei dolgozók és az óvodapedagógusok a szülői 
gondoskodást igyekeznek pótolni, megtanítják gyerekeinket a felnőttekbe és a világba vetett bizalomra. Az 
iskolában a pedagógusok éveken keresztül alakítják a diákok életpályáját, erkölcsi értékrendjét, jövőképét, 
világszemléletét, hogy könnyebben megtalálják helyüket a társadalomban.  

Gégény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete minden pedagógusnak azt kívánja, hogy kapjanak sok-
sok szeretetet és örömet a mindennapokban, legyen sok olyan diák, akikre büszkék lehetnek, s akik évek múltán is 
szeretettel emlékeznek vissza a bölcsődei, az óvodai és az iskolai évekre. 
 
Semmelweis nap és Köztisztviselők napja 

Július 1-én ünnepeljük hazánkban a Semmelweis Napot és a Köztisztviselők Napját, melynek almából Zakor 
Ildikó polgármester és Balázsné Keller Olga jegyző egy-egy szál virággal köszöntötte az egészségügy (háziorvos, 
védőnő, gyógyszerész, családsegítő, gyermekjóléti szolgálat), a polgármesteri hivatal, a könyvtár és a konyha 
dolgozóit. Az egészségügyi, köztisztviselői és szociális ágazat dolgozóinak legfőbb erényei a hivatás- és 
kötelességtudat, lelkiismeretesség, önzetlenség, empátia, és elfogadás. Ezen erényeket köszönte meg az 
önkormányzat a jelképes ajándékkal. 

                                                                                   Séráné Murzsa Anikó 
ügyintéző  
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A Képviselő-testület háza tájáról 
 

Az előző újság megjelenése óta eltelt időszakban a Képviselő-testület több ülést is tartott. Az ülések 
meghívói minden alkalommal elhelyezésre kerülnek a hivatal hirdetőtábláján, valamint a nyílt ülés anyagait 
a lakosok a hivatalban megtekinthetik.  A következő napirendek kerültek tárgyalásra és az alábbi döntések 
születtek: 

Megtárgyalásra került a Kisvárda Hivatásos Tűzoltóság 2011. évi munkájáról szóló beszámoló. A tűzoltóság 
2011. évben áldozatos, magas szakmai színvonalon végezte munkáját, melyért köszönetünket fejeztük ki részükre. 

Módosításra került a Képviselő- testület Szervezeti és működési szabályzata, valamint a polgármesteri hivatal 
alapítói okirata a szakfeladatok változása miatt. 

Módosította a testület a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 8/2008.(V.28.) rendeletét. A módosítás 
alapján rendszeres szociális segélyt kaphat az az aktív korú ellátásra jogosult személy, aki: legalább 30%-os 
mértékű egészségkárosodást szenvedett, gyermeket vár, gyermekét egyedül neveli, testi-, érzékszervi-, értelemi 
vagy beszédfogyatékos gyermeket nevel, krónikus-, pszichés vagy szenvedélybeteg. A módosítással az volt a célja 
a Képviselő-testületnek, hogy senki ne maradjon ellátás nélkül. 

Elfogadta a Képviselő-testület a 2011. évi zárszámadásról szóló 10/2012.(IV.25.) rendeletét. Szigorú, takarékos 
gazdálkodással 2011. évben valamennyi önkormányzati intézmény működött, valamennyi kötelező feladatunk 
ellátásának eleget tudtunk tenni. A zárszámadáshoz kapcsolódóan tárgyalta a testület a 2011. évi belső ellenőrzést. 
A belső ellenőrzés a szociális ellátásokat vizsgálta, semmilyen hiányosságot nem tárt fel. 

Benyújtottuk pályázatunkat az ÖNHIKI támogatásra 34 millió forinttal. A minisztérium kérelmünk alapján     
4 177 000 Ft összegű ÖNHIKI-t ítélt meg önkormányzatunknak. 

Elfogadásra került az iskola és óvoda 2011. évi költségvetése. 
Elfogadta a testület a települési esélyegyenlőségi, valamint a közoktatási esélyegyenlőségi programot. Mindkét 

programot a Közép-Szabolcsi Többcélú Kistérségi Társulás által felkért szakértő készítette el. Az esélyegyenlőségi 
programok nélkül a jövőben az önkormányzat nem pályázhat. 

Megalakult a Demecser és Térsége Ivóvízminőség-javító Társulás, melynek székhelye Demecser, tagjai Gégény, 
Kék és Székely települések. A társulás pályázatot nyújtott be a KEOP-7.1.0/11-2011-0068 azonosítószámú 
pályázatra, melynek keretében 100%-os támogatással felújításra kerül az ivóvízvezeték rendszer.  

Önkormányzatunk társult a Dombrád székhelyű Szociális Alapszolgáltatási Mikro Társuláshoz, pszichiátriai és 
szenvedélybeteg-, valamint fogyatékos és demens személyek ellátására. A társuláshoz anyagi hozzájárulást nem 
kell fizetnünk. 

A demecseri 0342/11. hrsz-ú ingatlanon található a szeméttelep, melyben 24/100-ad résszel önkormányzatunk 
tulajdonos. A testület döntést hozott arról, hogy a telep üzemeltetőjének a Demecseri Városgazda Kht-nek továbbra 
is szívességi használatra adja az ingatlan önkormányzati tulajdonrészét határozatlan időre. 

Döntött a testület a nyári gyermekétkezésről. 2012. június 18. és augusztus 17. között meleg étel formájában 71 
gyereknek biztosítjuk ingyen az étkeztetést. Ezen célra pályázaton 1 207 800 Ft-ot nyertünk. 

A Felső-szabolcsi Vízgazdálkodási Társulattal megállapodást kötöttünk, mely alapján 2012. évre Gégény 
286.216 Ft-ot hozzájárulást fizet, melynek fejében a társulat 10 főt foglalkoztat közmunka keretében Gégényből, 
akik segély helyett minimálbért kapnak.  

Lejárt a munkabérhitelünk, így a testület döntött annak újra igényléséről 5 569 000 Ft összegben. 
Felülvizsgálatra kerültek a hatályos önkormányzati rendeletek. Több olyan rendelet volt, amelyet túlhaladott az 

élet, azok hatályban tartása feleslegességé vált, illetve jogszabályi változás miatt is kellet hatályon kívül helyezni 
vagy módosítani a rendeletet. Hatályon kívül helyezésre került:  

- az ivóvízbekötések támogatása érdekében kamatmentes kölcsön biztosításáról szóló 13/1995. (XI.06.) 
rendelet, mely alapján évek óta nem volt kérelem, 

- a fák védetté nyilvánításáról szóló 9/1998. (IX.11.) rendelet, amely rendelet igazán nem is lépett hatályba, 
hiszen a kihirdetést követően nem történtek meg a jogszabályi előírásoknak megfelelő további lépések, 

- a köztisztviselők juttatásairól szóló 10/2001.(X.30.) rendelet, melyet a január 1-én hatályba lépő új törvény 
miatt kellett hatályon kívül helyezni, 

- a szociálisan rászoruló energiafogyasztók támogatásáról szóló 7/2009. (V.20.) rendelet, amely egy évre 
2009-re szabályozta le a kérhető támogatás formáját, 
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- a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő 
legmagasabb hatósági díjak megállapításáról, a díjalkalmazás feltételeiről, és a közműves ivóvízellátás, 
szennyvízelvezetés helyi szabályairól szóló 12/2009.(XII.01.) önkormányzati rendelet (és ezek módosító 
rendeletei), mivel 2012. január 1-től az ármegállapítás nem az önkormányzatok hatásköre, 

- az állatok tartásáról szóló 7/2001.(VII.6.) rendelet, mivel új törvényi szabályozás miatt nem lehet a tarható 
állátok számát rendeletben szabályozni, illetve minden a rendeletünkben szabályozott kérdést magasabb 
szintű jogszabály rendez. 

A 2012. április 15-én hatályba lépett új szabálysértési törvény miatt hatályon kívül kellett helyezni valamennyi 
helyi rendeletünk szabálysértési tényállást tartalmazó részét. Ez érintette: 

- a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről szóló 5/1996.(VII.30.) önkormányzati 
rendeletet, 

- a hulladékgazdálkodásról szóló 12/2001.(XII.14.) önkormányzati rendeletet, 
- a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 

6/1997.(XII.5.) önkormányzati rendeletet, 
- a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 8/2000. (X.5.) önkormányzati rendeletet, 
- a közterület használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 6/2001.(V.29.) önkormányzati 

rendeletet. 
Mint minden évben az idén is értékelésre került a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2011. évi munkája. 

Megállapította a testület, hogy ezen terület igen szerteágazó, sok területre kiterjedő. A területen munkálkodó 
szakemberek jól végezték munkájukat. 

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény alapján határidőben felülvizsgálatra és módosításra 
került a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal az együttműködési megállapodás. A települési és nemzetiségi 
önkormányzat együttműködése példaértékű. 

A gyógyszertár felújítására EU támogatást kaptunk. A beruházást a Molnár és Fiai Kft. 2012. február 6-án 
megkezdte, a befejezési határidő 2012. augusztus 31. Mivel a támogatás, mint minden EU-s támogatás utólagos 
finanszírozású, ahhoz, hogy a vállalkozót ki tudjuk fizetni megelőlegező hitel felvételről döntött a testület, 
12 091 016 Ft összegben. A hitelt a Takarékbank folyósítja részünkre. 

Lejár a bölcsőde vezetőjének megbízása augusztus 31-én, így a jogszabályok alapján meg kellett hirdetni a 
vezetői állást. A pályázati felhívás a KSZK honlapon, a Szociális Közlönyben és Gégény honlapján került kiírásra. 
A pályázati határidő lejártáig 2 pályázat érkezett, a Képviselő-testület 2012. augusztus 24-ig hoz döntést a vezetői 
pályázatok ügyében. 

Döntött a testület az iskolában és óvodában a 2012/2013-as tanévben indítható osztály- és csoportszámokról. A 
döntésről részletes cikk található az újságban. 

Módosításra került az Árpád Fejedelem Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és 
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat társulási megállapodása, amiatt, hogy Tiszarád község behozza a társulásba az 
általános iskoláját, Ibrány város pedig az óvodáját viszi ki, és adja át egyházi fenntartásba.  

 
 

Balázsné Keller Olga 
jegyző 

 
Iskolai és óvodai csoportok szervezése a 2012/2013-as tanévre 
 

Évek óta nemcsak Gégényben, hanem országos tendenciaként csökken a gyereklétszám. Településünkön a 
nevelési-, oktatási intézményekben a 2012/2013-as tanévre a beiratkozás megtörtént. A beiratkozás alapján az 
általános iskolában a 2012/2013-as tanévre 194 fő tanulói létszám várható. Az első osztályba 19 főt írattak be, ami 
csak egy osztály indítását teszi lehetővé.  Az iskolában az 1-7. évfolyamon 1-1 osztály, a 8. évfolyamon 2 osztály 
kezdi meg a tanévet szeptember 1-től. Az 1. és 2. évfolyamon iskolaotthonos (egész napos) tanítás lesz. A napközis 
csoportok tervezett száma 3 csoport. 

Az óvodában a 2012/2013-as tanévre beíratott gyerekek száma 78 fő. Az intézmény vezetője - a szakmai 
szempontok alapján - 4 csoport indítására tett javaslatot a Képviselő-testületnek. A fenntartónak azonban a szakmai 
szempontok mellett az anyagi lehetőséget is vizsgálni kell. Az óvodába beíratott 78 gyerekből 68 gyerek gégényi és 
10 gyerek demecseri.  
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A fenntartó önkormányzatnak az a célja, hogy a 2012/2013-as tanévben mind a 78 beíratott gyermek 
járhasson az óvodába, s ez a maximális létszámtól való 10%-os eltérés engedélyezésével lehetséges. A maximális 
létszámhatártól való eltérést akkor engedélyezheti a fenntartó, ha azzal a szülői szervezet egyetért.  

A szülői szervezet szerette volna, ha továbbra is 4 csoport marad az óvodában, azonban úgy határoztak, hogy 
amennyiben a fenntartó 3 csoport indításáról dönt, úgy egyetértenek a maximális létszámtól való eltérés 
engedélyezésével. 

A 78 gyerek 3 csoportban való nevelésével kapcsolatban határozott véleményünk, hogy az intézmény szakmai 
színvonala továbbra is magas színtű marad az óvodapedagógusok lelkiismeretes munkájának, tapasztalatának, 
magas színtű tudásának köszönhetően. Az óvoda átszervezését úgy tudtuk megoldani, hogy a létszám leépítéssel 
nem járt, senkit nem kell felmenteni.  

A beíratott gyereklétszám, illetve a demográfiai mutatók alapján az óvodában 3 csoport indításáról döntött a 
Képviselő-testület, de határozott véleménye, hogy döntésével sem a gyerekek, sem a dolgozók érdeke nem sérült. 
 
 

Gyógyszertár pályázat 
  Gégény Község Önkormányzata a gyógyszertár és egészségház felújítására 
10 954 046 Ft támogatást nyert az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alapból a falumegújításra és fejlesztésre igénybe vehető támogatásokra 
meghirdetett pályázat keretében. Saját erőként a beruházáshoz 2 957 592 Ft-ot kell 
hozzátennünk.  
  A beruházást meghívásos eljárás keretében Molnár Imre és Fiai Építőipari Kft 
(4516 Demecser, Szent I. u. 43.) nyerte el, 9.805.905 Ft nettó összeggel. A 
munkálatok 2012. február 6-án megkezdődtek, a befejezési határidő: 2012. 

augusztus 31. Az MVH-hoz az első kifizetési kérelem benyújtásra került 123 541 Ft összegben, mely összeget 
önkormányzatunk az első félévben megkapta. 

A beruházással a gyógyszertár hőszigetelt vakolatot kap, a tetőszerkezet azbeszt paláról eternit műemlék palára 
cserélődik, a mozgáskorlátozottak részére rámpa kerül kialakításra egy pihenő rész közbeiktatásával.  Az épület 
előtti részen: füvesítésre, cserjék, tuják, közterületi bútorok elhelyezésére kerül sor.  

A gyógyszertár községünk központi, frekventált részén helyezkedik el. A beruházással a felújított épület 
illeszkedik a falu épített környezetébe.  
 
Adózás 
 

Felhívjuk a Tisztelt Adófizetők figyelmét, hogy a 2012. évi második félévi adó kamatmentes befizetésének 
határideje 2012. szeptember 15. napja. Kérjük az adófizetőket, hogy a gépjárműadó, kommunális adó, és az 
iparűzési adó fizetési kötelezettségüknek határidőben tegyenek eleget. Az önkormányzati adóhatóság az adózók 
részére október 31. napjáig értesítést ad ki, az adózó adószámlájának egyenlegéről és a tartozásai után felszámított 
késedelmi pótlékról, ha az adószámla 1000 forintot meghaladó összegű tartozást vagy túlfizetést mutat. 

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény - 2012. január 1. napjától hatályos - rendelkezései szerint az 
önkormányzati adóhatóság helyi adó és gépjárműadó vonatkozásában a 10 000 - magánszemélyek esetében az  
1 000 - forintot elérő adótartozással rendelkező adózó nevét, címét és az adótartozás összegét az 
esedékességet követő 10. nap 0 órától a helyben szokásos módon (hirdetőtábla, helyi újság, stb.) közzéteheti. 
 

 
Parlagfű 
 

Az Országgyűlés módosította a növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvényt, amelynek eredményeként az 
idei évtől kezdve jelentősen szigorodik a parlagfűvel szennyezett területek felderítése és a közérdekű védekezések 
kivitelezése az elmúlt évek gyakorlatához képest. A parlagfű elleni védekezés elsősorban a föld tulajdonosának, 
illetve használójának a kötelezettsége. A hatóság feladata ezért csak a közérdekű védekezés elrendelésére terjed ki.   

A parlagfűvel fertőzött területek felkutatását a törvény a földhivatalok hatáskörébe utalta. Az ellenőrzést a 
földhivatalok mezőgazdászai határszemlék során végzik - légi felvételek és az előző évi eljárások adataira 
támaszkodva - együttműködve a növényvédelmi hatósággal, az önkormányzatok jegyzőjével, a civil szervezetekkel 
és a lakossággal.   

 



 
 8 
 
 

A parlagfű legintenzívebb növekedési időszaka július hónapban, a virágpor szóródásának legnagyobb tömege 
július végén és augusztus hónapban történik, ezért az ingatlan tulajdonosoknak a parlagfű elleni védekezést június 
30-ig végre kell hajtani, azt követően pedig a parlagfű virágzását, az allergén pollen levegőbe kerülését 
folyamatosan megakadályozni. A védekezés legegyszerűbb módja a június végétől két-három alkalommal végzett 
kaszálás, esetleg a vegyszeres gyomirtás.  

A törvény hatálya kiterjed az ország teljes területére és az összes ingatlantulajdonosra.  Ez azt jelenti, hogy a 
hatóságok eljárásukat nemcsak termőföldön folytatják le, - amelybe a zártkertek is bele tartoznak - hanem 
belterületen, ipari, kereskedelmi és egyéb telephelyeken, utak, vasutak, vízpartok mentén is.  

A június 30-i dátum széleskörű ismerete azért fontos, mert az a szankciómentes, önkéntes jogkövetés 
lehetőségének határnapja.  A megjelölt időpont után az ingatlan tulajdonosának, használójának személye 
ismeretének hiányában is el kell végezni haladéktalanul a közérdekű hatósági védekezést, amire halasztó hatálya 
még a benyújtott fellebbezésnek sincs. A hatósági védekezést elrendelő határozatok közzététele oly módon 
történik, hogy a helyi önkormányzatok hirdetőtábláján kerül kifüggesztésre.  A hatósági védekezés eljárásának 
teljes költségét köteles a föld használója, tulajdonosa megtéríteni, amely a helyi feltételektől függően több tízezer 
forint is lehet hektáronként. Ez nem azonos a növényvédelmi bírsággal, amely húszezer és kétmillió forint közötti 
összegben az eljárás költségén felül kerül kiszabásra. A költségek meg nem fizetésük esetén adók módjára 
behajthatóak.   

Kérjük az ingatlan tulajdonosokat, a parlagfű elleni védekezést folyamatosan végezzék, mindannyiunk 
érdekében! 

Balázsné Keller Olga 
                        jegyző 
 
Lomtalanítás 
 

Értesítjük a lakosságot, hogy a Nyír-flop Kft. a településen 2012. szeptember 12-én (szerdán) fogja végezni a 
lomtalanítást.  

Kérjük a lakosságot, hogy az eddigi gyakorlatnak megfelelően az elszállítandó hulladékot úgy helyezzék el a 
közterületen, hogy a jármű és a gyalogos forgalmat ne akadályozza, a begyűjtő jármű által jól megközelíthető 
legyen, továbbá ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.  

Tilos a lomok közé veszélyes hulladékot kirakni. Veszélyes hulladéknak számít: akkumulátor, szárazelem, 
festékes göngyöleg, növényvédő szer, használt hűtőberendezések, veszélyes összetevőjű tisztítószerek, elektronikai 
cikkek, használt étolaj, olajos flakon, fáradt olaj, fénycső, gyógyszer, selejtezett számítógép, pala, autógumi stb.  

Kérjük a lakosság segítő közreműködését a lomtalanításhoz. 
Séráné Murzsa Anikó 

ügyintéző 
 
 

Aszálykár enyhítése 
 

Felhívom a tisztelt mezőgazdasági termelők figyelmét, hogy tekintettel a rendkívüli időjárási körülményekre a 
termés időjárás okozta megrongálódása esetén, kárenyhítésre van lehetőség. Amennyiben az általuk használt 
területen termelt növényeket káresemény éri (aszálykár, jégkár, viharkár, stb.) és benne vannak a kárenyhítési 
rendszerben lehetőségük van a káreseményt bejelenteni a Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Kormányhivatal 
Földművelésügyi Igazgatóságánál a káreseményt követő 15 napon belül. Az ehhez szükséges nyomtatvány 
beszerezhető a falugazdászoknál vagy a polgármesteri hivatalban. Ez a felhívás jelenleg leginkább az aszályra 
vonatkozik, ami sajnos jelenleg is tart.  

Továbbá aki rendelkezik termékértékesítési szerződéssel, és előreláthatólag nem tudja teljesíteni, (az időjárási 
körülmények miatt jelentős termés kiesése keletkezik várhatóan) hatósági bizonyítványt kérhet ennek igazolása 
érdekében a fent említett hivataltól, melynek pontos címe: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 
Földművelésügyi Igazgatósága  4400 Nyíregyháza Keleti út 1.  
 

Péter István 
falugazdász 
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Szociális Alapszolgáltatási Központ Hírei 
 

Az Önkormányzat kötelező feladatainak sorába tartozik a gyermekvédelem helyi ellátórendszerének 
kiépítése és működtetése. A gyermekvédelmi rendszer egyik meghatározó eleme a gyermekjóléti 
alapellátás, mely hatékony működése esetén kiemelten szolgálja a prevenciót, elősegítve ezzel az 1997. 
évi XXXI. Törvény alapelveinek és céljainak megvalósulását. 

A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, 
amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki 
egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének 
megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek 
visszahelyezését.  

A gyermekjóléti szolgáltatás Társulási Megállapodás alapján valósul meg Demecser Város, Kék Község 
Székely Község és Gégény Községekben. 

A társulás által ellátott feladat, hatáskör és szolgáltatás: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekek védelméről szóló 1997. évi XXXI. Törvény, valamint ezek 
végrehajtási rendeleteiből eredő családsegítő, családvédelmi és gyermekjóléti szolgálat feladatainak 
ellátása. 

A Szociális Alapszolgáltatási Központ keretében 1 fő családgondozó 4 órában gyermekjóléti, 4 órában 
családsegítő feladatokat lát el. 

A Gyermekjóléti Szolgálat számára különálló iroda áll rendelkezésre az ügyfelek zavartalan fogadására, 
a problémák megbeszélésére.  

A Szolgálat könnyen megközelíthető, mindenki számára elérhető a családgondozó, aki az ügyfelek 
rendelkezésére áll, segítséget nyújt családi gondokban, gyermeknevelési kérdésekben, kérelmek 
megírásában stb. 

Az esetek jellegét tekintve, elsősorban iskolai hiányzás került a szolgálat látókörébe. A 
gyermeknevelési, családi konfliktus, életviteli és anyagi gondok mellett megjelenik a magatartászavar, a 
beilleszkedési nehézség, a szülői elhanyagolás és a szenvedélybetegség, mint kezelendő probléma.    

2011. december 31-én védelembe vett gyermekek száma 3, az érintett családok száma 3. Alapellátás 
keretében gondozott gyermekek száma 2011. december 31-én 27 fő, amely összesen 15 családot érintett. 

A Gyermekjóléti Szolgálat feladata elsősorban a veszélyeztetett és válságban lévő gyermekek segítése, 
esetleg védelembe vétele, biztosítva a gyermeki fejlődés alapvető fizikai és szellemi hátterét. A 2011-es 
évben több család és magánszemély is felkereste a Szolgálatot kisebb-nagyobb problémájának megoldása 
érdekében. Elsősorban gyermeknevelési, anyagi, magatartásbeli gondjaik voltak az ügyfeleknek, vagy 
azok családtagjainak.  

A Szociális Alapszolgáltatási Központ koordinálja a szociális étkeztetést és a házi segítségnyújtást is. A 
kívánt szolgáltatást kérelemmel dokumentáljuk, majd értesítést és megállapodást kötünk az ellátottal. 
Jelenleg 45 fő részesül nálunk házi segítségnyújtásban, akiknek gondozását 5 fő szociális gondozó látja 
el. A szociális étkeztetést 106 fő veszi igénybe, a főzés a helyi általános iskola konyháján történik. A 
számok elég magasak, ami tükrözi, hogy egyre több beteg, idős ember szorul segítségre a mi kis 
falunkban is. 

 
Az elkövetkező időszakban is állunk a Tisztelt lakosság rendelkezésére, forduljon hozzánk bizalommal. 

 
         Karaffáné Marosvári Marianna és Megyesiné Varga Mária 

       intézményvezető         családgondozó 
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A Gégényi Polgárőr Egyesület több mint húsz évvel ezelőtt 
alakult Tenkely Józsefné volt polgármester asszony és Kiszella 
Ferenc volt körzeti megbízott kezdeményezésére Fodor András 
vezetésével, melynek alapító tagja volt többek között Fodor Kálmán 
is.  

Az egyesület vezetésében az évek során több tisztújítás történt. 
A Gégényi Polgárőr Egyesület vezetésével Sepa Zoltánt követően 
tíz évvel ezelőtt Fodor Kálmánt bízták meg. Bár a személyek 
változtak, azonban az indíttatás és a fő célok melyek motiválták az 
alapítókat az egyesület létrehozásában változatlanul megmaradtak: a 
közrend és közlekedés biztonság, a bűncselekmények és a balesetek 
megelőzése, áldozatvédelem, gyermek- és ifjúságvédelem, a 
környezetvédelem és a községi rendezvények biztosítása. A 
polgárőrök ezen célok elérése érdekében önkéntes társadalmi 
munkát végeznek.  

Fodor Kálmán: „Az előző mondatban hangzott el a 
legfontosabb gondolat, mely szerint a polgárőrök önkéntes 
társadalmi munkában látják el feladatukat. A polgárőr egyesület 
jelenlegi tagjai (18-20 fő) saját autóval, fáradtságot nem kímélve 
teljesítenek szolgálatot, szinte a hét minden napján. A tagok 

összetétele vegyes, hiszen a tagok között vannak nők, húsz évesek, tiszteletbeli nyugdíjas polgárőrök is, 
és mindenki rendelkezik polgárőr vizsgával. Az önkormányzat üzemanyag hozzájárulással segíti a 
polgárőrség munkáját, bár a felmerülő költségnek ez csak töredéke. 

A Gégényi Polgárőr Egyesület kitűnő kapcsolatot ápol az önkormányzattal, az Országos és Megyei 
Polgárőr Szövetséggel, a Katasztrófavédelemmel, a Dombrádi rendőrőrssel, a Gégényi Roma 
Nemzetiségi Önkormányzattal és az általános iskolával. Büszkén mondhatom el, hogy nem múlhatott el 
községi rendezvény településünkön a Polgárőr Egyesületünk biztosítása és segítsége nélkül.” 

Ezen nagyszerűen működő szervezet élén, immáron tíz éve Fodor Kálmán a Gégényi Polgárőr 
Egyesület Parancsnoka áll, aki 2012. március 31-én a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Polgárőr 
Szövetség Nyírbátorban tartott közgyűlésén, Polgárőr Bronz Érdemkereszt kitüntetést vehetett át, húsz 
éves polgárőr munkájának elismeréseként, Török Barnabástól az Országos Polgárőr Szövetség Felügyelő 
Bizottságának Elnökétől. Kálmán és családja családilag elkötelezettek Gégény és a Gégényi Polgárőr 
Egyesület felé, hiszen felesége és lánya is tagja az egyesületnek. 

Gégény a környező településeket tekintve a nyugodt, csendes települések közé sorolható és ez 
köszönhető a lakosság mentalitásának és a jól működő polgárőr egyesület vezetésének és tagjainak.  
Gégény Község Önkormányzata és a lakosság nevében köszönjük áldozatos munkájukat. 

 Fodor Kálmánnak kitüntetéséhez Gégény Közég Önkormányzata és Gégény Község lakossága 
nevében szívből gratulálunk, munkájához erőt és jó egészséget, családjához pedig sok boldogságot 
kívánunk.  

 
                                                     Séráné Murzsa Anikó 

                                               ügyintéző 
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Bölcsődei élet 
 
  Kis bölcsődénk 7 hónapja fogadja a három éven aluli gyermekeket, 
nagy segítséget jelentve ezzel a dolgozó szülőknek. 
  A csöppségek beszoktatása folyamatosan történt. A gyermekek száma 
hétről hétre gyarapodott, minden hétfőn újabb és újabb anyukák, apukák 
és gyermekek kezdték meg a bölcsődei életet. 
  A gyermekek egyediek és megismételhetetlenek, így szinte minden 
adaptációs folyamat más és más örömöt  és nehézséget hozott. 
  A nevelő munkatársaink minden tudásukat és tapasztalatukat 
mozgósították, hogy a gyerekek elfogadják őket és egyre jobban érezzék 
magukat nálunk. 

A csoportok, a gyermekek hangulata napról napra változott, egyre nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb, 
családiasabb lett. Ha hiányzik anya, vagy apa nyugodtan és százszor kaphatnak igaz magyarázatot, nyugtatást, 
vigasztalást, ölelést. 

A gondozás, etetés, altatás, mosdatás, pelenkacsere pillanatai egyre bensőségesebbé és együttműködőbbé 
váltak. 

Mára már a gyerekek egyre vidámabban játszanak, és bizalmasan fordulnak a gondozó nénijükhöz. Az 
önállósodás feltételeinek megadásával és a nevelés eszközeivel (bátorítás, bíztatás, figyelmes segítségadás) és 
sok-sok türelemmel a gyermekek egyre bátrabbak lettek, ügyesebben öltöznek, mosakodnak, kanalazzák az 
ételt, vagy rakják helyére a játékot. Sokan közülük szobatisztává váltak. 

A játék egyre élvezetesebbé vált kortársaik között. Szívesen utánozzák egymás játékát, közösen 
főzőcskéznek, építenek, kirakóznak. Kedvenc tevékenységük a gyurmázás. Kíváncsian figyelik, hogy a puha 
anyagból, hogyan varázsol a gondozó néni halacskát, gombát, vagy éppen hóembert. Ezáltal ők is egyre 
ügyesebbek lettek. Már tudnak sodorni, lapítani és gömbölyíteni, na meg 
huncutul gyurmát dugdosni a legkülönbözőbb helyekre: műanyag 
kockába, szőnyeg alá, könyvek lapjai közé.                                                           

 Egy-egy betegség után az orvosi vizsgálatok, kezelések okozta 
feszültséget az orvosos szerepjátékkal kiválóan lehet oldani. 

Eleinte a babákat vizsgálták a játék hőmérővel, sztetoszkóppal, 
vérnyomásmérővel, majd eljutottak odáig, hogy hosszú ideig 
vizsgálgatják egymást, nagy átéléssel. Ezzel sokszor csalnak mosolyt az 
arcunkra.  

A 7 hónap alatt sok versikét és éneket, mesét ismertek meg a gondozó 
nénik segítségével. Az udvari élet igen vidám a bölcsiben. Télen 
hóemberépítés, hógolyózás, tavasszal motorozás és homokozás a sláger. 

A nyári kánikulában pedig enyhülést adott egy kis pancsolás a 
medencében. 

A bölcsődei vidám napok közé, be-belopózik egy kis szomorúság is. 
A kis csetlő, botló csöppségek egyszer csak megnőnek, 

megügyesednek, alkalmassá válnak az óvodai életre. 
Nehéz elengedni kezeiket, de tudjuk, hogy az óvodában szeretettel fogadják majd őket, és meglátogathatjuk 

egymást. 
De örömmel tölt el minket, hogy ránk meg új gyerekek, új kihívások várnak a következő nevelési évben is.                                                                                                                               

 

Gyányiné Tenkely Edina 
 bölcsődevezető 
 és a bölcsőde minden dolgozója 
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„ÓVODANYITOGATÓ” 
 

Halkan útra kel a nyár, észre sem vesszük és beköszönt az ősz. Úgy tűnik, csak nemrég történt, hogy június 9.-én, 
a ballagással egybekötött tanévzáró ünnepség keretén belül lezártuk a 2011/12-es nevelési évet. Virágba és 
ünneplőbe öltözött az óvoda ugyan úgy, mint a felnőttek és a gyerekek. A kicsik és a nagyobbak nagy izgalommal 
várták, hogy bemutathassák mennyi énekkel, verssel, tánccal gazdagodtak egy esztendő alatt. A nagy meleg 
ellenére figyelmesen, talpraesetten szerepeltek és igen színvonalas előadással szórakoztatták a közönséget. A 
ballagáson 24 nagycsoportos vett búcsút, az óvoda biztonságot nyújtó, családias légkörétől. Szeptembertől egy 
számukra még ismeretlen, de kíváncsian és érdeklődve várt „világ” az iskola nyitja meg kapuit. 

Bár a szikrázó napsütés még a nyarat igézi, hamarosan beköszönt a szeptember, amely minden kisgyermeknek és 
pedagógusnak az óvoda és iskolakezdést jelenti. A nagyobb óvodások tele vannak várakozással, végre 
találkozhatnak rég nem látott barátaikkal, s lesznek, akik egy csoporttal följebb léphetnek. Büszkén tudják 
vigasztalni, bátorítani, segíteni az új kicsiket. 
 

                                  „Édesanya kézen fogott, s így kísért az óvodába. 
                                   Ámulattal léptem be a játékok birodalmába. 
                                   De jó lesz a gyerekekkel, csupa móka, kacagás! 
                                   Büszkén nézett rám a mama: - A gyermekem óvodás!” 
 

Valamennyi ember életében különleges az új kezdés, a változás, de talán a legnagyobb eseményt azoknak a 
családoknak az életében jelenti, akiknek a gyermeke először lépi át az óvoda küszöbét. Ilyenkor a szülőknek nagyot 
dobban a szíve, mikor először hozzák óvodába legdrágább, féltett kincsüket, gyermekeiket. Egy új és szép világ 
nyitja meg kapuit előttük, amely az eddig még nem tudott dolgok megtanulásának lehetőségét, egy csodás 
mesevilágot tartogat számukra. Egy olyan világot, melyben a gyermekközpontúság úgy jelenik meg, hogy 
önállóságot ad, biztosítja minden gyermek számára az életkorához és fejlettségéhez alkalmazkodó tevékenységet, a 
szabad játékot. Ezáltal a gyermekek mélyen kötődnek majd a közösséghez, nyugodtak, kiegyensúlyozottak lesznek, 
mert tele lesznek közös élményekkel. Tudnak nevetni, felfedezni, csodálkozni, erősen vonzódnak a meséhez, 
zenéhez, alkotó tevékenységhez. Így válnak az óvodai élet során bátor kiállású, egyre önállóbb személyiséggé. 

Ezt a fejlődést segíti elő az óvoda minden dolgozója, úgy hogy minél több gondoskodást, szeretetet, új ismeretet, 
tudást igyekszik biztosítani a gyermekek számára. Mindannyian valljuk, hogy minden gyermek egyedi és 
megismételhetetlen, és hogy a 3-7 éves óvodáskor minden ember fejlődésében jelentős és egy egész életre 
meghatározó.  

 

„Életem legfontosabb viselkedési szabályait egytől egyig az óvodában sajátítottam el… íme amit tanultam: 
Ossz meg mindent másokkal! 
Ne csalj a játékban! 
Ne bánts másokat! 
Mindent oda tégy vissza ahonnét elvetted! 
Rakj rendet magad után! 
Ne vedd el a másét! 
Kérj bocsánatot, ha valakinek fájdalmat okoztál! 
Evés előtt moss kezet! 
Húzd le a vécét! 
A friss sütemény és a hideg tej, tápláló. 
Élj mértékkel!   
Minden nap tanulj, gondolkodj, rajzolj, fess, énekelj, táncolj, játssz és dolgozz egy keveset!                                                      
Délutánonként szundíts egyet! 
A nagyvilágban óvatosan közlekedj, fogd meg a társad kezét, és ne szakadjatok el egymástól! 
Ismerd fel a csodát! 

Válaszd ki bármely pontot… alkalmazd munkádra, egész életedre – meglátod bölcsnek, és igaznak fogod találni!” 
                                                                                                                   /Robert Flughum/ 

 

Szeptember 3-án, szeretettel várunk minden óvodást egy újabb, élményteli esztendőre. Az óvoda valamennyi 
dolgozója nevében, minden gyereknek, szülőnek, pedagógusnak sikerekben gazdag, eredményes tanévet kívánok. 
                                                                                                      

                                                                                                                Kőrösi Gézáné 
                                                                                                                tagintézmény vezető 
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ISKOLAI HÍRMONDÓ 
 

„…a közösség minden egyes tagjának- legyen férfi vagy nő, ifjú vagy öreg- egész életében szüntelenül, minden 
erejével arra kell törekednie, hogy derék emberré váljék, megszerezze az emberhez méltó lelki kiválóságot és 
erényt.” 
           (Platón) 

    
 

Márciusban kiemelt feladatunk volt a „Hétszínvarázs” projekt beindítása, ami magába foglalja a 3 tavaszi hónap 
rendezvényeit, versenyeit; különös tekintettel a környezetvédelemre. Ennek a hónapnak az utolsó programja 
március 22-én a Víz világnapjához kapcsolódott, mely eseményen minden felső tagozatos osztályt megmozgattunk. 
A 3. és 4. osztályosok egy-egy csoportja pedig ízelítőt, és a későbbiekre nézve kedvet kaphatott ebből a 
vetélkedésből. (A vetélkedő szervezői és vezetői: Nagyné Barát Edit és Novotniné Balla Erzsébet) 

    
 

Áprilisban a Húsvét eljövetelét iskolánkban játszóházzal vártuk. Tanulóink tojást festettek, ablak- és 
asztaldíszeket készítettek, valamint megismerkedtek a húsvéti hagyományokkal, locsolkodó verseket tanultak.         
                                                                                                                                   (Szervező, vezető: Soltész Béláné) 

   
A Költészet Napja alkalmából versmondó órát tartottunk az alsósoknak, a felsős tanulók pedig versolvasó 

versennyel tisztelegtek a magyar líra előtt. 
Tanulóink figyelmét próbáltuk az olvasás fontosságára irányítani; igyekeztünk fejleszteni az anyanyelvi 

kommunikációs képességüket. Ennek érdekében „Kököjszi és Bobojsza”, „Misi Mókus kalandjai”-t olvasták 
fejezetekre bontva az első napközis csoport tanulói. 

Októbertől a tanév végéig meseismereti versenyt szerveztünk az alsósoknak. A csoportok a szövegértés 
feladataihoz színvonalas rajzokat is készítettek. (A feladatokat összeállította és értékelte: Balláné Balogh Aranka) 
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Az óvodavezető meghívására az 1. és 2. osztályosok Tavaszváró rendezvényen vettek részt az óvodában. Volt 
állatsimogató, arcfestés és kézműves sarok. Tanulóink sok élménnyel gazdagodtak ezen a szép délelőttön. 

A második, több hetet átölelő iskolai projektünk a multikultúra jegyében készült. A Föld napjától a 
Gyermeknapig tartó program sorozat „A Föld és Gyermekei” elnevezést kapta. 

A „Föld napja” alkalmából minden osztály választott a Föld országai közül egyet, s ezt megismertette az iskola 
többi tanulójával az adott országot bemutató tabló segítségével. (A feladat szervezői: Nagyné Barát Edit és 
Novotniné Balla Erzsébet) 

A májusi programunk legfőbb témái: a család, az ünnepek fontossága, és a szabadidő hasznos eltöltése voltak. 
Ennek keretében a gyerekek verseket, dalokat tanultak és ajándékokat készítettek Anyák napjára. 

   
A Madarak és fák napját május 10-én ünnepeltük. A 3. és 4. osztályos diákok a természettel, a 

természetvédelemmel kapcsolatos feladatokat oldottak meg. 
A napközis tanulók pedig színes rajzokat készítettek iskolánk udvarának aszfaltján.   

          
 

         
A május utolsó péntekjén tartott gyermeknapi rendezvényünk is a multikultúra jegyében zajlott. A napot az 

énekkar műsorával indítottuk. (Vezetőjük: Csordás Antónia) A műsor után kezdődött a főzés. Az osztályok az 
általuk választott ország egyik jellegzetes ételét készítették el. Természetesen most is a szülők segítettek a 
finomabbnál finomabb falatok főzésében, sütésében. 

Hagyományainkhoz híven ezen a napon a 8. osztály tanulói akadályversenyt szerveztek kisebb társaik részére. (A 
feladatok összeállításában és lebonyolításában Pekoláné Győry Mária és Nagyné Barát Edit osztályfőnökök 
segítettek.) Az akadályverseny előtt, illetve után a gyerekek a „Gumi-csacsiban” ugrálhattak. Köszönjük ezt az 
ajándékot Gégény Község Önkormányzatának. (A gyermeknap szervezője: Novotniné Balla Erzsébet, kivitelezője a 
nevelőtestület volt. Köszönjük a polgárőrök aktív közreműködését.) A honvéd suli lehetőséget biztosított, hogy 
tanulóink kipróbálják az alpinista famászást. 
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Június 4. a Nemzeti összetartozás napja. Erre az ünnepre (Balláné Balogh Aranka tanítónő vezetésével) az 1. a 7. 

és 8. osztály tanulói színvonalas műsorral készültek. 
A tanév utolsó napjaiban a gyerekek kiránduláson vettek részt az osztályfőnökök vezetésével. 

 

     
 

„Azért vagy itt, hogy mindent láss, 
Hogy értsd a szót, olvasd az írást, 

Azért vagy itt, hogy mindent megtanulj, 
Hogy az égbe szállj, nehogy a porba hullj.” 

/Ákos/ 
Ezzel az idézettel tarisznyájukban ünnepélyes keretek között 35 nyolcadikos diák búcsúzott az intézménytől 

június 23-án szüleik, rokonaik, barátaik és a település lakóinak figyelmétől kísérve. A 2004 és 2012 közötti nyolc 
évben, mely eddigi életük nagyobbik része, rengeteg tudásra, sokféle készségre és képességre tettek szert, ezeknek 
segítségével helyt tudnak majd állni az általuk választott középfokú iskolákban. 

A tudás azonban önmagában még nem elég a sikeres élethez. 
 

Szükség van még: 
 - szorgalomra és kitartásra, mely az eredményesség záloga 
 - hitre, amely képessé tesz nagy dolgok elérésére 
 - becsületre, tisztességre, hogy környezetünk értékelni tudjon, elfogadjon 
 - őszinteségre, mely minden emberi kapcsolat alapja 

- az emberek szeretetére, mellyel megtanuljuk elfogadni mások hibáit, eltérő tulajdonságait. 
 

Ezekkel az útmutatásokkal búcsúzott, és kívánt sok sikert végzőseinknek Zakor Ildikó polgármester, és Soltész 
Béla tagintézményvezető. 

Településünk hagyományainak megfelelően a ballagó diákok közül 2 tanuló részesült önkormányzati 
elismerésben nyolc éven át tartó kitűnő tanulmányi eredményükért. 

Könyvjutalomban kitűnő tanulmányi eredményért 33 tanuló részesült, míg oklevelet egyéb tevékenységért több 
tucatnyian vehettek át. 

A tanév folyamán szervezett tanórán kívüli programok során lehetőség nyílt a gyerekek számára a más nemzetek 
népköltészetének, kultúrájának, tárgyi és természeti értékeinek megismerésére. A tevékenységek során fejlődött 
kreativitásuk, alkalmazkodó képességük, mélyült a tanár – diák és szülő – tanár közötti kapcsolat. 
 

„A siker jobbára azon múlik, hogy akkor is kitartsunk, amikor mások már feladták.” 
         /William Feather/ 
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A tanévben iskolán kívüli versenyeken kiemelkedően teljesítő tanulóink, és helyezéseik: 
(RISZ- Rétközi Iskolaszövetség) 
8. évfolyam: 
Dajka Dávid   - RISZ kémia verseny I. 
Pekola Nikolett  - RISZ számítástechnika VI. 
Szilágyi Szabolcs  - RISZ természettudományi II. 
7. évfolyam 
Batári Bence   - RISZ számítástechnika I.,  

Katasztrófavédelemi Ifjúsági Verseny II. 
Batári Renáta   - Katasztrófavédelemi Ifjúsági Verseny II. 
Kiss Bálint  - RISZ szépkiejtési VI., RISZ kémia III., természettudományi II. 

Katasztrófavédelemi Ifjúsági Verseny II. 
Nagy Lilla   - RISZ kémia II., RISZ természetismeret IV., 

országos természetismeret – környezetvédelem XI. 
Dorka Dóra   - országos természetismeret – környezetvédelem XI., 
    Katasztrófavédelemi Ifjúsági Verseny II. 
Ignéczi Orsolya  - országos természetismeret – környezetvédelem XI. 
6. évfolyam 
Rácz Hajnalka   - RISZ természetismeret III. 
Vass Dániel   - RISZ természettudományi II. 
Sipos Patrícia   - RISZ rajz V. 
5. évfolyam 
Balogh Panna   - RISZ szépkiejtési V., RISZ történelem II.,  

- megyei német nyelvi I. 
Molnár Ágnes   - RISZ történelem I. 
Szilágyi Krisztina  - RISZ rajz I. 
3. évfolyam 
Antal Eszter   - RISZ szavaló II. 
 
A tanév folyamán az atlétikában kiemelkedő teljesítményt nyújtottak 50 m-es, 60 m-es, 80 m-es, 100 m-es, 
150 m-es, 300 m-es, 600 m-es, 800 m-es síkfutás, 4x100 m-es váltófutás, kislabdadobás, távolugrás, súlylökés 
egyéni- és csapatversenyeken: 
 
8. évfolyam: Maximovits Ádám 
7. évfolyam: Batári Bence, Batári Renáta, Dorka Dóra, Jenei Balázs, Jenei Nikolett, László Krisztián, Megyesi 
Martina 
5. évfolyam: Varga Kristóf 
4. évfolyam: Antal Enikő, Dócs Brigitta, Győri Evelin, Kiss Virág, Ősz Tamás 
3. évfolyam: Papp Renáta, Kiss Hajnalka, Korotki Richárd 
2. évfolyam: Kazár András, Lukács Pál 
 

A Fedics Mihály Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
Társastánc tagozatának gégényi növendékei 2012. június 3-án 
minősítő versenyen vettek részt, ahol az előképzősök arany, a 2-3-
4. évfolyamos táncosok ezüst minősítést kaptak.  

Előképzős növendékek: Balogh Blanka, Balogh Zsanett, 
Kovács Klára, Kovács Nikoletta, Nagy Bettina, Tamás Petra, Vass 
Anett. 

2-3-4 évfolyamos növendékek: Bodnár Fanni, Bunkóczi 
Vivien, Dócs Brigitta, Fodor Katalin, Fodor Tímea, Kiss Barbara, 
Kovács Éva, Molnár Bettina, Nagy Bianka, Palicska Beáta, Vass 
Laura és Vass Petra.  

Eredményeikhez gratulálunk, további jó munkát és sikereket 
kívánunk. 
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Görög Katolikus egyház hírei 
  

SZENT ISTVÁN KIRÁLY, MINT CSALÁDFŐ 
 

Szent István ünnepén a szentre, az államalapítóra és az egyházszervezőre emlékezünk. De gondoljunk 
rá úgy is, mint családfőre… 

Miért emelem ki ezt a gondolatot életéből? Mert ma sajnos nagyon sok családban nincs családfői 
példakép. Kevés a boldog család, mert a szülők, ha problémákkal küszködnek, ha orvoslásra szorul a 
házasságuk, - a hűség, szeretet és megbecsülés, - gyakran a rosszabb megoldást választják – a válást. S 
önzésüknek szenvedői lesznek a gyermekek. A gyermekek, akik nem tehetnek erről, így csonka családban 
élnek, s nincs tisztánlátásuk a megfelelő apa- és anyaképről. Ezért gondoltam, nem hiábavaló az alábbi 
néhány gondolat:  

Minden nemzetnek vannak szentjei, jó néhánynak szent uralkodói is, de kevés ország büszkélkedhet 
azzal, hogy mindjárt története kezdetén egy királyi szent családra tekinthet föl.  

Ha a legendákat, a történelmet elővesszük, akkor ráébredünk, hogy bizony István, Imre, Gizella alakját 
szentként őrzi nemzetünk emlékezete, példaként és pártfogóként tekintett rájuk hányatott történelmének 
századain keresztül a magyarság.  

A legendák leírásaiból ismerhetjük a következő kis történetet. A király észreveszi, hogy fia éjszaka 
gyertyát gyújt, és mellette zsoltárt olvas. Egy apa, aki oda tud figyelni fiának lelki rezdüléseire. Egy apa, 
aki tud örülni ennek.  

Mai világban az apák túlterheltek, életük nagyobbik részét családtól távol töltik, kevés idejük jut 
odafigyelni gyermekeikre, még kevésbé a gyermekek lelki életére.   

Hívő keresztények körében megfogalmazható a kérdés: van-e fontosabb annál, mint hogy a szülők 
figyeljenek gyermekeikre, tanítsák meg őket imádkozni. 

És feltehetünk egy újabb kérdést: VAJON TUDNA-E ÖRÜLNI MA EGY ÉDESAPA ANNAK, HA 
FIÁT ÉJNEK IDEJÉN IMÁDKOZVA TALÁLJA?  

Államalapító királyunkról aligha hihetjük, hogy kevesebb gonddal és problémával küszködött volna, 
mint egy 21. századi magyar apa, mégis éber figyelemmel volt jelen a családjában.  

István, a király nemcsak uralkodott, hanem imádkozott is, nemcsak cselekedett, hanem figyelt is; 
nemcsak szava volt, hanem belső csöndje is. István, a családfő nemcsak döntést hoz és irányt mutat, 
nemcsak a család megélhetésére van gondja, hanem belső életére, a rábízottak lelki rezdüléseire is. 
Boldog II. János Pál pápa mondta: „Ha a házastársak nem válnak lelki emberré az imádságban, 
valójában képtelenek lesznek a házasságra”. Az első magyar szent családban mindennapi kenyér volt az 
imádság.  

Országalapító királyunk és családja hivatásának tekintette ennek a nagyobb, nemzet méretű családnak 
az erősítését, védelmezését. Legyen számunkra példa ebben is az első magyar szent család, - mert a 
családoknak a nemzetért való felelősségvállalása ma sem kevésbé életfontosságú, mint ezer vagy ötszáz 
évvel ezelőtt. 

Így kérjük önmagunkra, egymásra és egész magyar népünkre közbenjárását a Szent Liturgiánk ünnepi 
imájával: „Mint tündöklő csillagot tekint téged az Egyház Szent István apostoli királyunk, és csodáidnak 
fénye által megvilágosítva, így kiált fel hozzád: Üdvözítsd mindazokat, kik hittel tiszteljük a te 
emlékedet”. 

Szabó Gábor 
paróchus 
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Református Egyház hírei 
 

János evangéliuma 6,48-51: „Én vagyok az élet kenyere. Atyáitok a mannát ették a pusztában, mégis 
meghaltak. De ez az a kenyér, amely a mennyből szállt le, hogy aki eszik belőle, meg ne haljon: Én 
vagyok az az élő kenyér, amely a mennyből szállt le: ha valaki eszik ebből a kenyérből, élni fog örökké, 
mert az a kenyér, amelyet én adok oda a világ életéért, az az én testem.”  

A kenyér úgy az emberiséghez nőtt, hogy el sem tudnánk képzelni az életünket nélküle. A kenyér az 
életet jelképezi, kivált nekünk, magyaroknak. A kenyér jelenti számunkra az életet, amint már eleink is 
megvallották: Ha kenyér van, minden van. Igazán csak az tudja, mi a mindennapi kenyér, aki már látta a 
kenyér végét, akinek valóban elfogyott a mindennapra való kenyere.    

A kenyérért meg kell dolgozni. Ez a törvény akkor is igaz, ha vannak olyanok, akik nem dolgoznak meg 
a mindennapi kenyérért, mert megkapják készen, minden fáradság nélkül. Ám azért a kenyérért is 
valakinek meg kellett dolgoznia. Mi a kenyér? Ravasz László református püspök szerint: „A kenyér 
táplálékká alakított világ.” A kenyér hosszú utat tesz meg, amíg az a családi asztalokra kerül. A 
búzaszemmel kezdődik minden, majd útját övezi sok áldozat, munka, eső és napfény, vagyis az élet 
maga. S épp mert ilyen úton jut el hozzánk, nagyon meg kell becsüljük a mindennapi kenyerünket.   

Az emberi erőfeszítés ellenére sem felejtkezhetünk meg arról, hogy az éltető kenyeret mégiscsak az 
Isten adja. Ő az, aki esőt bocsát a bevetett gabonaföldre, Ő az, aki termést sarjaszt a kalászban, Ő az, aki a 
napfénnyel mosolyog le az aranyló búzatáblára. Ő az, aki erőt ad az embernek, hogy arasson, őröljön és 
kenyeret süssön. Isten ajándéka a kenyér. 

Mindezeket tudnunk kell ahhoz, hogy megértsük Jézus evangéliumi kijelentését és felfogjuk: Ő 
ugyanaz az emberi lélek számára, mint a kenyér az emberi test számára: Létkérdés. Ő az a mennyei 
kenyér, akit az Isten azért adott, hogy nekünk ne csupán e földön legyen életünk, hanem örök élettel 
bírjunk. Ha nincs kenyér, nincs élet sem. Ha nincs Krisztus, akkor nincs lelki élet, boldog, szabad, békés, 
hívő élet sem, akkor az ember nem tudja hova tart, akkor nincs reménysége, nincs bizodalma.   
Az új kenyér ünnepén hálás szívvel kell gondolnunk a mögöttünk lévő időszakra, de jusson eszünkbe az a 
Jézusi intés is, hogy  „Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából 
származik.” (Máté evangéliuma 4,4) Ahhoz, hogy igazán éljünk ezen a földön és majdan az Isten 
országában, a mindennapi kenyér mellé tegyük oda az Isten mindennapi hozzánk szóló szavát is. Azt az 
igét, mely maga a mennyei kenyér, s melynek minden morzsájából a mindenható Isten szól hozzánk 
táplálva és erősítve a lelkünket.  

Imádság: Teremtő Istenünk, Mennyei Édesatyánk! Dicsérünk és magasztalunk téged kegyelmedért és 
szeretetedért, mellyel körülveszel bennünket és hordozod életünket. Hálát adunk a kenyérért, melyet 
naponta asztalunkra adsz, hogy megtarts bennünket, hogy legyen elegendő erőnk, reménységünk és 
hitünk.   

Istenünk add, hogy továbbra is legyen mindennapi kenyerünk. Add, hogy munkánk, fáradságunk 
gyümölcsöt teremjen, hogy reménységünk és hitünk meg ne fogyatkozzon. Ehhez szükségünk van arra a 
mennyei kenyérre, melyet a te drága Fiadban, a mi Urunk Jézus Krisztusban adtál nekünk.   

Mindenható Istenünk! A te hatalmas gondviselő kezedbe helyezzük magyar népünk és nemzetünk 
sorsát. Annyi zivataros évszázad van már mögöttünk, annyi vért és annyi könnyet hullattunk. Add, hogy 
földi és mennyei kenyerünk is meglegyen és megmaradjon ebben a hazában, hogy éljünk és gyarapodjunk 
a te dicsőségedre. Aki az életnek kenyerét nekünk és értünk adtad, drága mennyei Édesatyánk áldásoddal 
oltalmazz és vezess bennünket. Ámen.  

Koncz Zsolt 
           református lelkipásztor 

 
Újkenyéri hálaadás a református gyülekezetben 

 

 Bűnbánati hét: 2012. aug. 22. (szerda) – aug. 25. (szombat): este fél 7 óra 
 Hálaadó ünnepi úrvacsorás Istentisztelet: 2012. aug. 26., vasárnap fél 11 óra 



 
 19 
 
 

 

 
 
 

Szezonzáró sportgyűlés 
 
Zakor Ildikó Gégény 

Község polgármestere és 
Szabó László a Gégény 
Futball Club elnöke 
szezonzáró sportgyűlést 
hívott össze 2012. június 
23. napján a polgármesteri 
hivatal tanácstermében, 
melyen az elnökség, a 

képviselő-testület tagjai, a játékosok és a szurkolók is 
részt vettek. 

Polgármester asszony gratulált a csapatnak a 
szezonban nyújtott teljesítményéért és biztosította arról 
a megjelenteket, hogy az önkormányzat anyagi 
lehetőségeihez mérten továbbra is támogatni fogja a 
gégényi futballt.  

A sportgyűlésen a kötetlen beszélgetésen elhangzott, 
hogy a sportöltöző állapota nem megfelelő.  

Polgármester asszony tájékoztatta a megjelenteket, 
hogy a sportöltöző felújítására elnyert támogatási 
összeget likviditási problémák miatt nem sikerült 
felhasználni, de a bajnokság kezdetéig a sportöltöző 
belső felújítása és a pálya karbantartása megtörténik.  

Megköszönte Szabó László sportelnöknek, Dolhai 
Norbert edzőnek, a sportegyesület vezetőségének, a 
sportolóknak, valamint a támogatóknak a sport terén 
végzett munkáját, hiszen anyagi juttatás nélkül 
lelkiismeretesen, szívvel-lélekkel dolgoznak azért, hogy 
Gégény település nevét öregbítsék a futball terén is. 

A sportgyűlés végeztével az önkormányzat szerény 
vendéglátásra hívta meg a résztvevőket.  

 
 

A Gégény Futball Club részére az 
elkövetkezendő 2012/2013. évi szezonra sok 

szerencsét és jó felkészülést kívánunk. 
 
 

Séráné Murzsa Anikó 
ügyintéző 

 

A bajnokságról 
 

A 2011/12-es bajnokságot, ami egy erős és 
kiegyensúlyozott bajnokság volt csapatunk a 7-ik 
helyen zárta. Figyelembe véve, hogy a csapat, 
munkahelyi elfoglaltságok, sérülések és eltiltások miatt 
nem mindig a legerősebb összeállításban tudott 
szerepelni nem rossz eredmény. 

 Ezúton szeretnénk megköszönni Gégény Község 
vezetésének az egész évben nyújtott támogatást, Pekk 
Józsefnének, Dajka Zoltánnak a számunkra biztosított 
italokat, Jakocska Jenőnek, Mikó Jánosnak és Kovács 
Bélának a pálya karbantartását, valamint Maczkó 
Andrásnak, Simon Ferencnek és Diószegi Józsefnek az 
idegenbeli mérkőzésekre az elutazásban való segítséget.  

A Gégényi Körkép hasábjain keresztül megragadnánk 
az alkalmat, hogy megkérjük a településen működő 
vállalkozókat, hogy aki késztetést érez arra, hogy 
csapatunkat  akármilyen formában támogassa, 
jelentkezzen. Minden segítséget szívesen fogad a csapat 
és a Gégényi Futball Club vezetése.  

A 2012/13-as bajnokság őszi szezonja,  melynek egy 
szépen felújított öltözővel vágunk neki augusztus 19-én 
kezdődik és november 25-ig tart. A keretünket elég 
erősnek tarjuk arra, hogy ha nem jön közbe semmilyen 
rendkívüli esemény, elég jó eredményt érjünk el. 
Célunk a 3-6. hely megszerzése és minden erővel azon 
leszünk hogy ez sikerüljön is.  

Íme a keret: Batári Sándor, Benda István, Buzsik 
Richárd, Csire Tibor, Czomba  Zoltán,  Farkas Csaba, 
Jenei  József, Kiss Tibor, Kőrösi  Zoltán, Lakatos 
László, Lukács  András,  Poczók  Szilveszter, Szakács 
Krisztián, Tamás Norbert, Vass Bertalan, Vass Csaba, 
Varga Zsolt, és a Demecserből visszaigazolt Varga 
Dávid.  

Végül arra szeretnénk kérni a szurkolókat, hogy minél 
többen látogassanak ki a mérkőzéseinkre és kulturált 
formában biztassák csapatunkat.  

 
Mert ez a csapat a szurkolókért van! 

 
    Szabó László              Dolhai Norbert 

                 sport elnök                        edző 
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A Gégény Futball Club 2012. őszi sorsolása 
 

  

 
 

Nosztalgia sarok 
 

 
 

A Gégényi Általános Iskola tanárai 1968-ból 
 

Állnak:  Halmos Mihály, Halmos Mihályné, Dankó Borbála, Gyuricska Jánosné, Mártha Sándorné, 
Mártha Sándor, Békési Levente, Vass Lászlóné, Farkas László, Farkas Lászlóné, Szilágyi 
Zoltánné, Lukács Erzsébet és Ficsor Gyula 

Ülnek: Tenkely József, Réti Béláné, Móré Imre szakfelügyelő, Hőgyes Irméné, Asztalos Gábor, 
Balla Gyuláné és Láczay László 

2012. augusztus 19. 17 00 Gégény Barabás 
2012. augusztus 26. 17 00 Rétközberencs Gégény 
2012. szeptember 2. 16 00 Gégény Nyírjákó 
2012. szeptember 9. 16 00 Kisvarsány Gégény 
2012. szeptember 16. 16 00 Gégény Vitka 
2012. szeptember 23. 16 00 Zsurk Gégény 
2012. szeptember 30. 15 00 Gégény Petneháza 
2012. október 14. 15 00 Tiszaszentmárton  Gégény 
2012. október 21. 14 00 Gégény Nyírtass 
2012. október 28. 14 00 Nyírkércs Gégény 
2012. november 4. 14 00 Gégény Aranyosapáti 
2012. november 11. 13 00 Nagydobos Gégény 
2012. november 18. 13 00 Gégény Lövőpetri 
2012. november 25. 13 00 Tiszabezdéd Gégény 
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               Balogh Blanka                  Czékó Boglárka                 Hajnal Csenge                Hegedűs Attila Patrik              Kovács Klára                      
                    1.osztály  1. osztály                            1. osztály         1. osztály      1. osztály 
  
 

             
              Mátyás Krisztián                   Nagy Bettina                        Papp Dorina                      Vass Anett                       Dolhai Milán           
                   1. osztály  1. osztály                             1. osztály         1. osztály                           2. osztály 

                
 

             
                Fazekas Bálint                      Rátkai Lili                        Varga Dorina                     Vas Virág  Vass Laura Lili   
                    2. osztály                           2. osztály              2. osztály       2. osztály      2. osztály 

               
 

Gégény Község Önkormányzata hagyományt kíván teremteni abból, hogy a tanév végén bemutatja a kitűnő 
tanulókat, akik az egész év folyamán szorgalmasan, kitartóan tanultak, s meg is lett az eredménye, kitűnő lett a 

bizonyítványuk. Ők a CSUPA ÖTÖS diákok. Iskolánk 210 tanulójából 33 diák büszkélkedhet ezzel az 
eredménnyel. Jutalmul bemutatjuk Őket. 

Gratulálunk valamennyi kitűnő tanulónak! 
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                Antal Eszter                       Kiss Hajnalka                        Vass Petra                       Antal Enikő                      Kiss Virág 
                  3. osztály               3. osztály              3. osztály                        4. osztály                       4. osztály 

 

             
               Kőrösi László                     Szikszai Gábor        Tankó Dorina                     Balogh Panna               Lovácsi Fanni 
                  4. osztály               4. osztály            4. osztály         5. osztály                  5. osztály 

 

                
               Molnár Ágnes                      Rácz Hajnalka                      Vass Dániel                    Ignéczi Orsolya                    Nagy Lilla   
                  5. osztály   6. osztály              6. osztály                          7.a. osztály                  7.a. osztály 

 

       
                  Kiss Bálint             Balla Réka  Pekola Nikolett 
                                             7. b. osztály             8. b. osztály     8. b. osztály 

Gégény Község Önkormányzata hagyományt kíván teremteni abból, hogy a tanév végén bemutatja a kitűnő 
tanulókat, akik az egész év folyamán szorgalmasan, kitartóan tanultak, s meg is lett az eredménye, kitűnő lett a 

bizonyítványuk. Ők a CSUPA ÖTÖS diákok. Iskolánk 210 tanulójából 33 diák büszkélkedhet ezzel az 
eredménnyel. Jutalmul bemutatjuk Őket. 

Gratulálunk valamennyi kitűnő tanulónak! 
 


