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Tisztelt Lakosság!

"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:

Polgármesterként a választások óta első
alkalommal köszönthetem Önöket a Gégényi
Körkép hasábjain.
Az új képviselő-testület 2010. november 8-án
tartotta alakuló ülését, melynek tagjai: Csire
Ferenc, Lukács Ágnes, Lovácsi Róbert, Molnár
József, Sebestyénné dr. Metzinger Mária,
Soltész
Béla.
A
képviselő-testület
alpolgármesternek Lovácsi Róbertet, a Pénzügyi
Bizottság elnökének Soltész Bélát, tagjainak
Lukács Ágnes és Molnár József képviselőket
választotta meg. Ezúton szeretném megköszönni
magam és a képviselő-testület nevében a
bizalmat.
Községünkben már hagyomány a Gégényi
Körkép helyi lap megjelentetése. Ezt a
hagyományt szeretnénk folytatni és a lakosságot
továbbra is ezen keresztül informálni a
településünk fontosabb híreiről, eseményeiről,
közérdekű információkról. Célunk továbbá,
hogy a megjelenő újságban minden generáció
találjon magának érdekes, hasznos olvasnivalót.
Kívánjuk a lakosságnak, hogy településünk
mindenki számára, nyugodt, kultúrált otthont
nyújtson. Igyekszünk községünket továbbra is
minden erőnkkel fejleszteni, szépíteni. Sok még
a tennivaló, de az itt élő közösség összefogása
garancia arra, hogy terveink, vágyaink
megvalósulhassanak.

BARÁTAIM."

Gazdasági hírek
(A fotót készítette:
Sebestyén István Sándor)

Tartalomból:
 Ez történt
Gégényben!
 Önkormányzati
hírek
 Portré
 Oktatás- Nevelés
 Egyházak
 Nosztalgia oldal

A
Képviselő-testület
az
1/2010.(II.16.)
önkormányzati rendeletével fogadta el az
önkormányzat 2011. évi költségvetését: 277 742
000 Ft bevételi, 314 799 000 Ft kiadási
főösszeggel. Az önkormányzatnak a zavartalan
működéshez még 37 057 000 Ft bevételre lenne
szüksége. A 2011. évi költségvetés tervezésénél
számba vettünk minden lehetőséget a
bevételeink növelésére. Megállapítottuk, hogy
többletbevételre nem számíthatunk. A testület
álláspontja, hogy a lakosság teherbíró képessége
nem engedi meg újabb adók bevezetését, vagy a

meglévő adónemek mértékének növelését.
Mivel bevétel növekedéssel nem számolhattunk,
a kiadások csökkentésére tettünk meg több
intézkedést. Ezek a következők: A dologi
kiadások minimálisan – a várható árnövekedést
figyelembe véve – a tényleges felhasználások
alapján kerültek tervezésre. Csak a közüzemi
díjakat és a napi munkához feltétlenül szükséges
dologi kiadásokat terveztük. Felülvizsgáltuk a
létszámokat, a felülvizsgálat eredményeként a
polgármesteri hivatalban 1 üres álláshely
megszüntetésre került. 2011. március 1-től
minden dolgozó csak a törvény szerint részére
járó juttatást kapja.
A médiából a lakosság számára is ismert, hogy
az önkormányzatok milyen nehéz gazdasági
helyzetben vannak, hiszen nem telik el úgy hét,
hogy ezzel kapcsolatosan egy-egy hír ne jelenne
meg.
Településünk is nehéz helyzetben van. A
képviselő-testülettel együtt első és legfontosabb
feladatunknak
tartjuk
az
önkormányzat
működőképességének megőrzését, a stabil
gazdálkodást. Meg kell találnunk azon
lehetőségeket, amelyek kevés pénz ráfordítással
szolgálják a lakosság életminőségének javulását.
Ehhez szükséges az önkormányzat és a lakosság,
a vállalkozások, a gazdasági-, társadalmi és
civilszervezetek együttműködése, összefogása.
Önkormányzatunkra olyan állami feladatok
hárulnak, amelyek elvégzéséhez szükséges
anyagi eszközöket az állami költségvetés csak
részben biztosítja. A pénzforrások nemcsak a
jogos fejlesztési igényeknek szabnak határt,
hanem a működési kiadások tekintetében is
nehézséget okoznak.
A nehézségek ellenére naponta tesszük a
dolgunkat, igyekszünk feladatainkat úgy ellátni,
hogy az ügyfelek a nehézségekből minél
kevesebbet érezzenek. Bízunk abban, hogy az
önkormányzati rendszer átalakítása olyan
folyamatot fog elindítani, amely mind az
önkormányzat, mind az ügyfelei számára pozitív
változásokat eredményez.

Felelős kiadó: Zakor Ildikó Polgármester
Felelős szerkesztők: Plósz Andrásné és Séráné Murzsa Anikó
Szerkesztőség: 4517 Gégény Dombrádi u. 2.
Készült: 4517 Gégény Dombrádi u. 2.

Zakor Ildikó
polgármester
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Szent Korona másolata
településünkön
Rendkívüli
élményben
lehetett része azoknak a
gégényi lakosoknak, akik
2011. január 22-én az
általános iskola aulájában
megtekintették a Magyar
Szent Korona és a
koronázási
ékszerek
hiteles
másolatát
és
meghallgatták lovag dr.
Bakos Batu a Szent Korona Lovagrend
nagymesterét. A magyar Szent Korona Európa
egyik legrégebben használt és mai napig épségben
megmaradt koronája. A magyar államiság egyik
jelképe, mely végigkísérte a magyar történelmet
legalább a 12. századtól napjainkig. A hozzá

kapcsolódó
hagyományokkal
és
jogokkal
foglalkozó Szent Korona-tan szerint a magyar
alkotmányosság alapja volt az Anjou-kor végétől
egészen a második világháború végéig. A tan
szerint
az
ország
alaptörvényének
és
jogrendszerének végső forrása a Szent Korona.
Könyvbemutató
2011. január 28-án Técsi
Zoltán településünk szülötte
az újonnan megjelenő Örök
Erdély és Igéző Erdély című
könyveivel
kapcsolatosan
vetítéssel
és
élménybeszámolóval
egybekötött
könyvbemutatót tartott az
általános iskola aulájában.

Mártha Gézáné az Arany Katedra Emlékplakett díjazottja
Minden évben január 27-én ünnepeljük a Magyar Kultúra Napját. Ezen a napon adtak át több, az
oktatással kapcsolatos díjat, kitüntetést. Az egyik ilyen díj az Arany Katedra díj. E kitüntetésre
érdemesnek ítélte meg a Nemzeti Erőforrás Minisztere Dr. Réthelyi Miklós Miniszter Úr Mártha Gézánét
az Árpád Fejedelem Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat gégényi Óvoda tagintézmény-vezetőjét. A díjat Zakor Ildikó polgármester szűk
körben nyújtotta át Mártha Gézánénak.
Márti Óvónéni - ahogy a település apraja nagyja is ismeri – 1971-től dolgozik a gégényi óvodában. 1975.
október 1-től vezető munkakörben. Az elmúlt negyven év során hivatástudattal, nagyfokú szakmaisággal
és emberséggel végezte feladatát. Pedagógusként szívvel- lélekkel tanítványi képességének fejlesztésén
dolgozott. Vallja, hogy az óvodában a legelső és legfontosabb a gyermek és hogy az óvodapedagógus
legfőbb nevelési eszköze a személyisége, melynek fejlesztése tanulható és tanulandó. Mindig szem előtt
tartotta a kis gyermekek emberi méltóságának és jogainak érvényesítését, az egyénre szabott bánásmód
elvét, a családias légkörben való nevelést.
Mártha Gézáné a közösség óvodája érdekében végzett magas színvonalú munkájával, a gégényi óvodai
nevelés megteremtésében betöltött meghatározó szerepével a helyi közösség érdekében és javát szolgáló
több évtizedben, önzetlen munkájával méltán érdemelte ki a kitüntetést. Munkásságát, életútját leginkább
Kölcsey Ferenc következő gondolata fejezi ki: „Aki gyermeket nevel, az a hon iránt szent kötelességet
teljesít”.Az önkormányzat nevében gratulálunk Neki, s egyben nyugdíjas éveihez jó pihenést, erőt,
egészséget kívánunk.
Kihívás Napja
Május 18-án 16 évi szünet után újra részt vett községünk a
Kihívás Napja országos programsorozaton. A település
lélekszámát tekintve a III. kategóriában indultunk, és 25 település
közül a 14. helyen végeztünk. Úgy gondoljuk, hogy nem is az
eredmény a fontos, hanem az, hogy talán sikerült ezen a napon
kedvet teremteni mindenkinek a mozgáshoz és az egészséges
életmódhoz.
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A nagy érdeklődésre való tekintettel napról napra változott a program, hiszen a szervező team létszáma önkéntes alapon - egyre bővült és egyre több érdekes versenyszám került be a programba.
Az egészséges életmód mellett a környezetvédelemre is nagy hangsúlyt fektettünk, hiszen derékmozgató
tornával (szemétszedéssel) kezdtük a napot. A nap további részében három helyszínen várták színes
programok a sportolni és kikapcsolódni vágyókat. Mindenki megtalálhatta a kedvére való sportágat,
hiszen volt miből választani: óvodai, iskolai, munkahelyi, nyugdíjas és baba- mama torna, futball-,
kézilabda mérkőzések, népi játékok, aerobic, görkorcsolya verseny, íjászat, alpin technika, lovaglás és
persze az egyre népszerűbb Zumba aerobic sem maradhatott ki a település lakosságának
megmozgatásából. Egyesek biciklitúra keretein belül hódoltak a mozgásnak. A jókedv és öröm jellemezte
az egész napot.
A legfiatalabbtól a legidősebb korosztályig mindenki aktívan kivette részét a rendezvényekből.
Az országos versenyen túl, gégényben helyi versenyt is meghirdettünk öt kategóriában, azok között, akik
a legtöbb versenyszámban részt vettek.
Gégény legerősebb embere és legsportosabb férfia címet Mikó Tibor, Gégény legsportosabb hölgye
címet Balogh Emese, Gégény legsportosabb fiú diákja címet Vass Dániel és Gégény legsportosabb lány
diákja címet Megyesi Martina kapta. Gratulálunk nekik!
A Kihívás Napja egy nap az év 365 napjából. Mégis különleges, hiszen ez az a nap, ami a lakosság aktív
életmódjáról, sportolásáról szól. A szervezőknek a sportolás mellett komoly feladatot jelentett a nap
zökkenőmentes lebonyolítása. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a segítségükért és ötleteikért,
mellyel emelték a nap színvonalát.
Jegyzői Klub közgyűlése
A Kisvárda és Térsége Jegyzői Klub (KJK) 2007.
március 28. napján alakult meg, jelenleg 25 fő
tagja van. Kiemelt céljai: a kistérségben dolgozó
jegyzők,
köztisztviselők
jogalkalmazói
tevékenységének szakmai segítése; a jegyzők és
köztisztviselők rendszeres képzése, szakmai
előadások, konferenciák szervezésén keresztül;
szakmai
fórumok
megrendezése,
szakmai
vitanapok szervezése; a kistérségi együttműködés
hatékonyságának elősegítése.
A KJK 2011. május 30-án Gégényben tartotta éves
közgyűlését. A közgyűlésen napirend előtt Zakor
Ildikó polgármester köszöntötte a jegyzőket és
röviden bemutatta részükre a települést. Ezt

követően elfogadásra került a 2010. évről szóló
beszámoló és közhasznú jelentés, a 2011. évi
költségvetés és munkaterv. A közgyűlés napirendje
volt továbbá az elnökség megválasztása. A
közgyűlés elnöke Balázsné Keller Olga Gégény
jegyzője, alelnöke Barabás Jánosné dr. Demecser
jegyzője lett. Az elnökség tagjainak Dr. Dolhai
Edinát Anarcs jegyzőjét, Nagy Jánost Pap-Jéke
körjegyzőjét, Dr. Szép Bélánét Tiszabezdéd
jegyzőjét, titkárának Révész Violát Záhony
aljegyzőjét választotta a KJK. A megválasztott
elnökségi tagok megbízatása 4 évre szól. A KJKnak a jövőben is kiemelt célja a jegyzők
munkájának segítése, szakmai fórumok rendezése.

4

2011. július

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,
példamutató magatartásukkal kivívták társaik, nevelőik és a Képviselő-testület elismerését.
A képviselő-testület döntése alapján emlékplakettben és pénzjutalomban részesültek:
Antal Beáta
Batári Kitti
Enyedi Kinga
Hajnal Evelin
Maczkó Orsolya
Gyányi Anett Flóra
Nagy Rebeka
Tankó Adrienn.
Szívből gratulálunk! Büszkék vagyunk rátok!
(A fotót készítette: Sebestyén István Sándor)

Szépkorúak köszöntése
Két szépkorú lakost a 90 éves Molnár Gézánét március 23-án, és a szintén 90 éves Dócs Istvánnét június
20-án köszöntötte otthonában Zakor Ildikó polgármester és Balázsné
Keller Olga jegyző. Az önkormányzat ajándéka mellett a miniszterelnök
által
aláírt
emléklapot
is
átadta
polgármester asszony az ünnepelteknek,
mely a kormánynak a „szépkorú polgárok
iránti tiszteletét és háláját” hivatott
kifejezni. További jó egészséget kívánunk!

(Dócs Istvánné)

(Molnár Gézáné)

CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Amint arról mindenki értesült Gégény községben 2010. október 3-án először megválasztásra került a
Cigány Kisebbségi Önkormányzat. A Kisebbségi Önkormányzat feladatai: kulturális autonómia
megvalósítása, hagyományőrzés, kulturális értékek átörökítése, identitás ápolása mellett, a kisebbségek
érdekeinek védelme és képviselete, a kisebbségi közösséget megillető jogosultságok érvényesítése, illetve
ehhez kapcsolódóan a kisebbségekhez tartozók meghatározott közszolgáltatásokkal, ellátásával
összefüggő ügyek, a kisebbségi közügyek önálló intézése települési, területi (megyei, fővárosi) vagy
országos szinten. A helyi önkormányzattal együttműködve folyamatosan figyeljük az aktuális
pályázatokat.
Ügyfélfogadást a Polgármesteri Hivatalban minden szerdán 8- 12-ig tart az elnök.
A CKÖ tagjai
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PEDAGÓGUSNAP
E nap azoké, akiknek mindnyájan, mint tanítványok rengeteget köszönhetünk: tudást, műveltséget,
emberséget. Egész éves szép, sokszor bizony fáradságos munkájuk elismerése ez a nap.
Gyergyai Albert szavait idézve:
„A tanári pálya minden más pályánál tágasabb, határtalanabb, s mint a Nílus termékeny vize,
túlárad saját partjain. A jó tanár nemcsak pedagógus, hanem kertész, filozófus, esztétikus
lélekbúvár, művész és mesterember egy személyben, s nemcsak tudását közvetíti- bár ez sem kevés
hanem példát ad, jellemet formál, ültet, gyomlál, olt és szemez, mint a kertész, életet visz a
könyvekbe, a könyveken keresztül a tanításba, állandó s eleven hidat épít az eszmény és a
mindennap, az elvontság és tapasztalás közé. „Mi kell hozzá mindenekelőtt? Mélységes…
ellenállhatatlan emberszeretet…”
A pedagógus szó hallatán legtöbbünknek tanáraink jutnak eszünkbe, nem csak ők, de a velünk
kisgyerekkorunkban oly sokat foglalkozó óvónénik és tanítók is közéjük tartoznak.
A Nemzetközi Pedagógusnap alkalmából Zakor Ildikó polgármester, Lovácsi Róbert alpolgármester és
Balázsné Keller Olga jegyző egy-egy szál virággal és egy emléklappal köszöntötte településünk
pedagógusait.
KÖZFOGLALKOZTATÁS
A közfoglalkoztatás eddigi rendszerét 2011. évtől kezdődően a Nemzeti Közfoglalkoztatás Programja
váltotta fel. A program lényege, hogy a közfoglalkoztatás csak pályázat keretében igényelhető
támogatások felhasználásával és a munkaügyi kirendeltség közvetítésével valósulhat meg.
Önkormányzatunknál 2011. március 16- tól 2011. július 15. napjáig 49 fő vesz részt rövid időtartamú
közfoglalkoztatásban. A hosszú távú közfoglalkoztatásra pályázatunk benyújtásra került, így
előreláthatólag 2011. augusztus 15. napjától 15 fő foglalkoztatására lesz lehetőségünk 6 órában. Az
Országos Közfoglalkoztatási Programban vízügyi területen jelenleg 11 fő vesz részt.
A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében az aktív korú nem foglalkoztatott személyek részére
megállapított rendelkezésre állási támogatást a bérpótló juttatás váltotta fel. Fontos változás, hogy a
bérpótló juttatásra való jogosultságot évente felül kell vizsgálni. Az éves felülvizsgálat során a juttatásra
jogosult személynek igazolnia kell, hogy a felülvizsgálat időpontját megelőző egy évben legalább 30 nap
időtartamban közfoglalkoztatásban, munkaerő-piaci programban, vagy az Flt. szerinti képzésben vett
részt, vagy keresőtevékenységet folytatott.
NYÁRI GYERMEKÉTKEZTETÉS
A korábbi évekhez hasonlóan az idén is sor kerül a gyermekek nyári étkeztetésére. 64 fő részére
biztosítunk napi egyszeri meleg étkeztetést június 16-tól augusztus 17-ig. 32 fő részére pályázaton állami
támogatást nyertünk, míg 32 fő étkeztetését az önkormányzat saját erőből finanszírozza.
NYÁRI NAPKÖZI ÉS ÓVODA
Véget ért a tanév és a gyerekek megkezdték a jól megérdemelt, közel két és fél hónapos nyári szünetüket.
A legtöbben szüleikkel, nagyszüleikkel töltik a vakációt, de néhány családban hosszabb-rövidebb időre
megoldhatatlan a gyermekek felügyelete, ezért nyári óvodát és az alsó tagozatos diákok részére napközit
szerettünk volna szervezni. Ezzel segítséget kívántunk nyújtani azoknak a családoknak, ahol a szülők
dolgoznak, mivel a mai világban nagyon fontos a munkahelyek megtartása. Meleg ebéd és egész napos
elfoglaltság várta volna az iskolásokat, azonban mindössze egy fő jelezte részvételi szándékát, így a nyári
napközi nem került megszervezésre. A nyári óvodára volt igény, így egy csoporttal jelenleg is működik.
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FELHÍVÁS!
Gégény Község Jegyzője felhívja Tisztelt Adófizetők figyelmét, hogy amennyiben a 2011. évi I. félévi
adó megfizetését elmulasztották, (2011. március 15.) fennálló hátralékukat haladéktalanul fizessék
meg. Az adóhátralék behajtására végrehajtás iránti intézkedésre kerül sor. A 2011. II. félévi adó
megfizetésének késedelmi pótlékmentes határideje 2011. szeptember 15. napja. A gépjárműadó, a
magánszemélyek kommunális adója, és az iparűzési adó fizetési kötelezettségüknek határidőben tegyenek
eleget!
Szociális Alapszolgáltatási Központ gégényi telephelye várja azoknak az idős házaspároknak, illetve
egyedül élő embereknek a jelentkezését, akiknek a napi tevékenységükhöz segítségre van szükségük!
Házi segítségnyújtás keretében az alábbi szolgáltatásokat tudjuk nyújtani: bevásárlás, gyógyszer
kiváltása, takarítás, ügyintézés, beszélgetés, felolvasás. A házi segítségnyújtás szolgáltatásunk
térítésmentes! Szociális étkezés: idős, illetve beteg, egészségkárosodott emberek részére napi egyszeri
meleg ebéd biztosítása, amely szükség esetén házhoz szállítással is megoldható. Az étkezésért térítési
díjat kell fizetni. Érdeklődni és jelentkezni a Szociális Alapszolgáltatási Központban Megyesiné Varga
Máriánál (4517 Gégény, Táncsics u. 1. szám alatt) lehet személyesen vagy telefonon a 06/45 463-162-es
telefonszámon.
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17.§(4) bekezdése előírja,
hogy a földhasználó köteles az adott év június 30-ig az ingatlanán a parlagfű virágbimbójának
kialakulását megakadályozni, majd ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig
folyamatosan fenntartani. A parlagfű elleni védekezés elmulasztása esetén közérdekű védekezést kell
elrendelni. A közérdekű védekezést külterületen a megyei kormányhivatal szakigazgatási szerve,
belterületen a jegyző rendeli el. A közérdekű védekezés költségeit az ingatlan tulajdonosnak kell
megfizetnie, valamint növényvédelmi bírság vethető ki 15.000 Ft-tól 15.000.000 Ft összegig. Kérjük az
ingatlan tulajdonosokat, a parlagfű elleni védekezést folyamatosan végezzék, ez mindannyiunk érdeke!
PÁLYÁZATI HÍREK
A Közép-Szabolcsi Többcélú
Kistérségi Társulás „Pedagógiai,
módszertani
reformot
támogató
informatikai
infrastruktúra
fejlesztése"
TIOP-1.1.1/07/1 pályázati kiírás
keretében pályázott, hogy az
ibrányi székhelyű közoktatási
intézményekben az élethosszig
tartó
tanulás
kulcskompetenciáinak
fejlesztéséhez szükséges, az egyenlő esélyű
hozzáférést biztosító infrastruktúra fejlesztése
megvalósuljon.
Ennek során 15 asztali PC csomag, 6 db tantermi
csomag, 1 db szavazó csomag, került beszerzésre
az Árpád Fejedelem Általános Iskola, Óvoda,
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes
Pedagógiai
Szakszolgálat
gégényi
tagintézményébe.
A projekt támogatási intenzitása 100%-os,
összköltsége 7.747.500 Ft, mely összeg az
önkormányzat vagyonát gyarapítja. Ez a
költéskeret tartalmazza a szükséges eszközök

beszerzését, illetve a sikeres
megvalósításhoz szükséges egyéb
igényelt
szolgáltatásokat
is,
nevezetesen a projektmenedzsment
tevékenységét,
a
nyilvánosság
biztosítását, illetve a beszerzésre
kerülő
informatikai
csomagok
felhasználásához
szükséges
képzések lefolytatását.
Az informatikai infrastruktúra eszköz csomagok
használatával javul a tanulás hatékonysága, a
sajátos nevelési igényű tanulók integrált
oktatásának
elősegítése,
valamint
a
kompetenciaalapú oktatás fejlődése, amely
nagymértékben
hozzájárul
a
település
felzárkóztatásához.
A pályázaton elnyert eszközök felszerelésre
kerültek, iskolánk pedagógusainak képzése
folyamatban van, így még felkészültebb
pedagógusokkal és még korszerűbb iskolában
kezdhetik meg a gégényi gyerekek a következő
tanévet szeptembertől.
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Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Képviselő-testület a 4/2011. (III.09.) önkormányzati rendelettel fogadta el
a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatát (továbbiakban: SZMSZ). Az SZMSZ 28.§-a
alapján a polgármesteri hivatal ügyfélfogadási rendje megváltozott. A hivatal:
- hétfőn, szerdán, csütörtökön:
8 órától – 12 óráig és 13 órától - 16 óráig,
- pénteken:
8 órától – 12 óráig tart ügyfélfogadást.
Kedden nincs ügyfélfogadás!
A tisztségviselők ügyfélfogadása:
- a polgármester minden hét első napján 8 órától -16 óráig,
- az alpolgármester minden hónap első hétfőjén 8 órától - 12 óráig,
- a jegyző hétfőn 8 órától - 12 óráig, 13 órától - 16 óráig, szerdától - péntekig 8 órától -12 óráig tart
ügyfélfogadást.
Kérjük a Tisztelt Ügyfeleket, hogy ügyeiket az új ügyfélfogadási időben intézzék! Köszönjük!
Hulladékszállítással kapcsolatos tájékoztató!
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosokat, hogy a háztartási hulladék elszállítása a Demecseri Nonprofit Kt-t
hatáskörébe tartozik, így a szállítással kapcsolatos észrevételeikkel kérjük, hogy a fent említett
szolgáltatót szíveskedjenek keresni a 06/42 511-500 telefonszámon.
Egészségügyi hírek!
Tájékoztatom a lakosságot, hogy a nyári szabadságolásra való tekintettel augusztus végéig a rendelés
kedden és csütörtökön szünetel. Az ügyeletes Dr. Kruppa Annamária pátrohai háziorvos.
Tel: 06/45 460-137
Sebestyénné Dr. Metzinger Mária
Háziorvos
Új szakrendelések Demecserben!
Új járóbeteg szakrendelések indultak 2011. június 1-től a Demecseri Egészségházban (Demecser,
Szabolcs vezér u. 11.)
Nőgyógyászat
Tel: 06/42 233-218
RENDELÉSI IDŐ:
Hétfő
Kedd
Szerda

RENDEL:
Dr. Egri Erika szülés- nőgyógyász szakorvos
Dr. Mezey Adriána szülés-nőgyógyász szakorvos
Dr. Darwish Lewa Fathi szülész-nőgyógyász szakorvos

8:00-13:00
9:00-14:00
9:00-14:00

Szemészet
Tel: 06/42 233-218
RENDELÉSI IDŐ:
Hétfő
Csütörtök
Péntek

RENDEL:
14:00-17:00
12:00-16:00
8:00-16:00

Dr. Battyányi Magdolna szemész szakorvos

Fizikoterápia, Gyógytorna
Tel: 06/42 233-217
RENDELÉSI IDŐ:
RENDEL:
Hétfő
12:00-15:30
Kedd
12:00-16:00
Fazekas Lászlóné fizikoterápiás asszisztens, Csubákné Natkó
Szerda
12:00-15:30
Andrea gyógytornász
Csütörtök
12:00-16:00
Péntek
12:00-15:00
A szakrendelésekre előjegyzés rendelési időben kérhető. A szakorvosi ellátás a betegek részére
térítésmentesen biztosított, beutaló nem szükséges!
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Lobosóczki József 1968. november
7-én
született
Kisvárdában.
Gyermekkorát és általános iskolai
éveit Gégényben töltötte.
Középiskolai tanulmányait 1987ben a Nyíregyházi Bánki Donát –
akkor
még
–
Ipari
Szakközépiskolában
végezte
gépszerelő és karbantartó szakon.
A középiskola elvégzése után másfél év katonai
szolgálatot töltött Sopronkövesden. A szolgálat letelte
után, Nyíregyházán az Épszer vállalatnál dolgozott,
mint lakatos, majd a Sztanekker reklámirodában töltött
néhány hónapot. 1991-től magánvállalkozóként
címfestéssel, alkalmazott grafikai munkákkal és lakatos
munkákkal kezdett el foglalkozni.
Olyan munkák köthetők a nevéhez, mint a Szabolcs
Volán reklám felületeinek eladása és elkészítése, az
autóbuszok
reklámfelületeinek
elhelyezése
és
karbantartása, a Demecser Élelmiszer Kft. által készített
termékek
csomagolásának,
emblémájának
megtervezése, az Eurokapu Kft. specdíciós irodák
cégtáblái és tájékoztató feliratai, a Tigáz Rt., VárdaDrink Kft., Nati Kft., Bodnár Méh, Cerbona Rt
reklámjainak megtervezése és kivitelezése.
Mindezen tevékenysége mellett nem adta fel álmait és
egyre
erőteljesebb
hangsúlyt
fektetett
a
képzőművészetre, elsősorban a festészetre és a
grafikára.
Első önálló kiállítása 1991-ben volt a Váci Mihály
Művelődési Központban Nyíregyházán. Ezt azóta még
hat alkalom követte a mai napig. Többször vett részt a
kisvárdai „Tavaszi Tárlatokon”.
2004-ben önálló vállalkozása megszűnt, azóta
szabadfoglalkozásúként végzi a fent említett
tevékenységeket. Nemrég egy új területtel is
foglalkozni kezdett, a kő szobrászattal. Legutóbbi
nagyobb munkáját 2010. őszén fejezte be, egy
180x60x60 cm-es márványszobor, melyet barokk
stílusban készített, és a Fájdalmas Mára másolatát
ábrázolja. 2007-ben végezte el a Nyíregyházi Főiskola
művelődésszervező szakát.
2011-ben Dombrádon tartotta meg hetedik önálló
kiállítását, mely az Élet- képek nevet viseli. Ennek
apropójául kerestük meg Lobosóczki Józsefet és kértük,
hogy ossza meg gondolatait a festményekkel
kapcsolatosan.
Elmondta, hogy a tárlat alakalmával 28 festmény került
kiállításra. Rész és egész viszonyát ábrázolva.

2011. július

Festészetének alapelve, hogy a festmények önállóan is
megállják helyüket, de össze is függjenek témájukban.
Bevallása szerint analitikus típus. Művészetének célja:
gondolkodni és gondolkodtatni. Annak örül leginkább,
hogy a kiállítása a fiatal tizenéves korosztályra is
hatással volt, hiszen a kiállításán elhelyezett
vendégkönyvbe a 15-18 éves korosztály is írt.
A kiállítás mondanivalójáról az alábbiakat mondta:
„Általában az ember mindig keresi az élete értelmét.
Ezt zömében krisztusi korban teszi. Addig úgy érzi,
hogy egy ok. Keresi a saját határait. Ez a keresés, ez az
ÚT úgy írható le, mint egy sinus görbe. Egyszer fent,
egyszer lent. Általában hullámzóan, zavarodottan
működünk és ezt tartjuk normálisnak.
Az EMBER akkor működik helyesen, ha ez a
sinusgörbe kiegyenesedik. Azzal foglalkozik a kiállítás,
hogy ez hogyan érhető el, hogyan tudatosítható az
emberekben az, hogy saját maga tetteiért felelős.
Az ok-okozatiság felismerése és a felelősségvállalás
Útja a kiállítási anyag röviden. Nagyon fontos, hogy az
Élet „szerepjátékok” sora, mely ténylegesen csak játék.
Jelentős, hogy Dalma lányom versei, nemcsak
kiegészítik ezt a kiállítást, hanem egységes egészet
alkotnak a munkáink. Úgy gondolom mindenkinek
megvan a saját Útja. S, ha megtalálja Önmagát, már
nem is tartja olyan fontosnak a saját érveit. Képes
másokért működni úgy, hogy hasznos legyen.
Mindenki lehet a saját munkájában művész, hiszen csak
hozzáállás kérdése és, hogy szeresse azt, amit csinál.”
Apa és lánya munkássága egybefonódik azzal, hogy
Lobosóczki Dalmát édesapja festményei versírásra
ihletik. A tárlatról összegezve az alábbi verset írta:
„Egy darabokra tört szív,
egy eltévedt lélek,
egy elbódult test,
Hervadt virágok,
elfelejtett álmok,
néma dallamok,
kimondatlan megállapodások.
Ketrecbe zárt terek,
törött órák,
kitépett szárnyak,
hulló madártollak.
Ember, Isten.
Élő és halhatatlan.
A világ, amiben élünk,
és a jövő, amiről csak álmodunk.”
(Lobosóczki Dalma)
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OVI – HÍREK
Szeretettel köszöntöm a kedves olvasókat, az
óvoda dolgozói nevében. Néhány gondolatban
szeretném összefoglalni az elmúlt, mozgalmas,
eredményekkel telített nevelési év eseményeit.
A 2010/11-es tanévet több változás jellemezte.
Az év kezdetén megszüntettünk 1 csoportot.
Óvodánk szeptemberben 4 csoportos lett, a
férőhelyek száma 90-re csökkent, és 91 fő
létszámmal kezdtük meg működésünket.
Feladatainkat, céljainkat a gyermekek igényeihez,
szükségleteihez terveztük. Minden erőnkkel azon
munkálkodtunk, hogy megteremtsük az elvárások,
az igények, és a pedagógiai programunkban
megfogalmazott tartalmi feladatok összhangját.
- A gyermekek fejlesztésében segítségünkre volt
egy logopédus, és egy gyógypedagógus.
- Új mérési módszert vezettünk be a gyermekek
fejlettségének megállapítására a DIFER
diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszert.
- Mint minden évben most is nagy hangsúlyt
fektettünk az óvoda hagyományos ünnepeire,
tevékenységrendszerére.
- Nagy izgalommal vártuk az idén is a Mikulást, a
gyermekek örömmel készültek a karácsonyi
műsorra, szebbnél szebb jelmezekbe öltözve
ünnepelték a farsangot.
- Óvodánk nevelő programját tarkították a szülők
hozzájárulásával szervezett OVI- színház
előadásai.
- A Föld napja alkalmából számos programot
szerveztünk az óvodánkban, melynek célja volt
a
környezetvédelem
fontosságának
hangsúlyozása, az élhető egészséges élet, a
természet kincseinek megtartása.
- Kihívás napján óvodánk is bekapcsolódott az
egésznapos rendezvénybe, gyermekeknek és
Elbúcsúztak a nagyok
„
Óvodáskor, de szép évek! Sosem felejtünk el
téged!” hangzott az évzárón a gyermekek
búcsúverse. 26 gyermek koptatja ősztől az iskola
padjait. 3-4 évig ismerkedtek, fejlődtek,
okosodtak az óvodai csoportokban.

felnőtteknek egyaránt felejthetetlen élménydús
nap volt.
- Minden esztendőben jeles ünnepség számunkra
a március 15-ei megemlékezés, és az Anyák
napi köszöntő. Az idei ünnepségeket még
felejthetetlenebbé tette, hogy a két nagycsoport
gyermekei előadták műsorukat az Idősek
Otthonában.
A sok szeretetből jövő taps, elismerés, a szívélyes
fogadtatás, és ellátás még gazdagabbá tette
emlékeiket.
A nehéz helyzet ellenére is nap – mint nap arra
törekedtünk, hogy minden gyermek érezze, hogy
róla van szó. Érte, vele együtt munkálkodunk,
hogy lelkesítsük, és úgy formáljuk, hogy minél
eredményesebb legyen személyiségfejlődése.
Óvodánkban fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek
szeretetben épüljenek, fejlődjenek.
Egész
évi
munkánk
eredményeként,
a
partnerekkel való együttműködés segítségével
sikeres évet zárhattunk.
A szülők az óvodás gyermekek és az egész óvoda
nevében
szeretném
megköszönni
az
önkormányzatnak és Zakor Ildikó polgármester
asszonynak, hogy a mai nehéz gazdasági helyzet
közepette, mindent megtettek azért, hogy óvodánk
feladatellátása,
működése
folyamatos
és
zökkenőmentes legyen, és hogy gyermekeink
semmiben sem szenvedjenek hiányt.
Továbbá, hogy az idén is lehetővé tették, hogy
költségvetési
keretből,
az
önkormányzat
kisbuszával
elvihettük
a
nagycsoportos
gyermekeket a már hagyománnyá vált Vadasparki
kirándulásra.
Köszönjük a támogatást.

Most búcsút intettek az óvodának, társaiknak, az
óvónéniknek és dajka néniknek.
A ballagás, az évzáró olyan alkalmat jelent
számunkra, amikor valamit összegzünk, lezárunk,
és visszatekintünk egy időszakra.
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Óriási lépést tettek meg a gyerekek, akiket féltő
gonddal neveltünk, tanítgattunk, gondoztunk, mint
kertész a virágait. Most búcsút vesznek az óvodai
világtól.
Egy korszak zárul le kicsi életükben, ami a
felhőtlen, játékos élet végét jelenti.
Szerencsére gyermekeink ezt nem így érzékelik,
és lelkesen készülnek az iskolás évekre. Nagy
lépés ez a legkisebb gyermekek életében, először
kerülnek felelősség- és kötelezettségvállalás
közelébe.

Szeptembertől egy számukra még ismeretlen, de
kíváncsian és érdeklődve várt „világ” – az iskola
nyitja meg kapuit.
A tegnapi pici csetlő – botló három évesekből,
magabiztos, bátor, okos nagycsoportosok lettek.
Sok – sok közös élményben volt részük; ünnepek, szebbnél szebb mesék, színházi tapsolás,
játék, móka, tanulás.
Reméljük, hogy az új ismeretek, az élmények, az
óvodai évek maradandóak lesznek mindannyiuk
számára.

Gyermeknap az óvodában
Június 2. – 3-án vidám gyermeknapi forgatag
köszöntötte óvodásainkat. Színes szalagok, lufik
díszítették az óvodát, és vidám zenés tornával
köszöntöttük a reggelt. Ezután különböző
programok közül választottak a gyerekek;
sportverseny, ügyességi játék, táncház, arcfestés,
kézművesség,
művészeti
asztal,
aszfalt
rajzverseny, körjáték, jó zene, vidámság, hűsítő
jégkrém. Még emlékezetesebbé tette a napot a
szülők által adományozott sok – sok finomság,
üdítő, ivólé, gyümölcs, sütemény, édesség. Mégis
a legnagyobb örömet az okozta, hogy néhány
szülő, Balogh Tibor szervezésével felfújható

légvárat kölcsönzött ki, és állított fel óvodánk
udvarán. Gyerekeink lankadatlan energiával és
elszántsággal újra és újra nekivágtak az emelkedő
megmászásának
és
a
felszabadult
hullámcsúszdának. Délután még az alsó tagozatos
iskolás gyermekek is átjöttek és ők is részesültek a
felejthetetlen meglepetésben.
Köszönjük a támogatást; Balogh Tibornak, Hajnal
Zoltánnak, Lovácsi Róbertnek, Lukács Józsefnek,
Lukács Valériának, Mártha Istvánnak, Oláh
Lászlónak, Székely Jánosnak, Tölgyesi Tamásnak,
Vass Péternek, Zakor Ildikónak.

Búcsú Márti óvónénitől!
Május 28-án az óvoda dolgozói, a gyermekek és a
meghívott vendégek bensőséges ünnepség keretében
búcsúztatták el a nyugdíjba vonuló Mártha Gézánét,
Márti óvónénit. 40 éven keresztül nevelte, tanítgatta
a legkisebbeket, és irányította községünk méltán
jeles óvodáját.
Hálás szívvel búcsúzunk el tőle, és mondunk
köszönetet munkájáért.
Mártha Gézáné 1971– óta dolgozott a gégényi
óvodában, ezelőtt 36 évvel kezdte meg
intézményünk vezetését, ahol a mai napig
meghatározó személyisége volt az óvoda életének.
40 éves pedagógiai munkásságát az emberség, az
odaadás és az alkotás jellemezte. Hosszú pályája
során rengeteg gyermek került ki a keze alól, akik a
mai napig tisztelettel gondolnak vissza rá.
Személye minden esetben mély benyomást keltett
szülőben, felnőttben egyaránt.
Pedagógiai munkássága a legszebb feladat, amit
ember végezhet. Megtanította a gyermekeket és a
felnőtteket arra, hogy képesek legyenek életüket
értelemmel megtölteni, hogy a dolgokat ne csak

szemléljék, hanem alkotó közreműködő, részei
lehessenek.
Szinte lehetetlen 40 év munkáját a naponta
megvalósuló feladatokat röviden felsorolni, hisz
annyi mindent köszönhet az óvoda, a munkatársak, a
gyerekek
az
ő
lendületének,
hatalmas
munkabírásának. Harcos, szókimondó, határozott
egyénisége sok nehéz pillanatban volt segítségére
munkahelyének, környezetének, falujának egyaránt.
Hatékony, lényeglátó egyéniségével, munkájával
nagymértékben hozzájárult a gégényi óvodai
nevelés arculatának, hírnevének kialakulásához.
„Elmúlt mint száz más pillanat,
S tudjuk mégis, hogy múlhatatlan
Mert szívek őrzik, nem szavak.”
(Végh György)
Nyugodt, boldog nyugdíjas éveket kívánunk!
Kőrösi Gézáné
tagintézmény-vezető
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Képek iskolánk életéből
2010. szeptember elsején felcsendült az ismerős dal:
„Hívogat az iskola,
kapuját kitárja,
kis pajtásom, gyere hát,
menjünk iskolába!”

A tanévnyitó ünnepélyen a kis elsősök izgatottan
hallgatták a másodikos tanulók műsorát, figyelték
szüleiket, rokonaikat, nagyobb társaikat, örültek az
ajándékba kapott ceruzának és radírnak.
A tanév első napjaiban a diákok megpróbáltak
ráhangolódni a tanulásra, ami az év eleji
ismétlések sorozatát jelentette.
Október elejére sikerült visszazökkeni a régi
kerékvágásba, amit az első felmérések is
igazoltak.
A tanulás mellett mindig jutott idő a szabadidő
kellemes és hasznos eltöltésére is.
Hagyományainkhoz híven az alsó és felső
tagozatosok is színházbérletet váltottak erre a
tanévre.
A tanulók részt vehettek délutánonként zene (heti
2); modern tánc (heti 2) foglalkozásokon az itt
működő művészeti iskolák keretében, illetve kickboksz (heti 1) edzéseken. A sportágban figyelemre
méltó eredményt ért el Lecza Andrea 8. osztályos
tanulónk. Helyi kínálati lehetőségek: újságírás,
informatika, énekkar, elsősegélynyújtás, atlétika,
tömegsport. Ezek a foglalkozások egész évben
folyamatosan működtek. Az itt folyó színvonalas
oktatásról az érdeklődő közönség több alkalommal
is megbizonyosodhatott, illetve a versenyek
eredményei önmagukról beszélnek.
Versenyeredmények:
Okosodó (3. helyezés: Balla Réka, Batári Kitti,
Kiss Bálint); Rajz (2. helyezés:Dancs Attila);
Prózamondó (2. helyezés: Maczkó Orsolya);
Kémia (1.- Batári Kitti és 2. helyezés- Dajka
Dávid); Szavalóverseny (2. helyezés: Antal
Eszter).
Sporteredmények:
Fedett Pályás Gyermekverseny, Nyíregyháza:
Kiss Virág (2. helyezés); Dócs Brigitta ( 3.
helyezés); Batári Ákos (3. helyezés); Ősz Tamás
(2. helyezés); Megyesi Martina (3. helyezés)

3 tusa Összetett Nagykörzeti Verseny: csapatban
a lányok 2. , a fiúk 3. helyezést értek el. Sándor
Krisztina egyéniben a 3. helyen végzett.
4 tusa csapatversenyben (3. korcsoport) a fiúk 1.
, a lányok 3. helyen zártak. Egyéni összetettben
László Krisztián 1. , Barta Szabolcs pedig 3.
helyen végzett.
4. korcsoport: lányok csapata 2. helyezett lett.
Egyéni összetettben Nagy Rebeka és Sándor
Dávid ért el figyelemre méltó eredményt (3.
helyezés).
Megyei egyéni verseny: (3. korcsoporttávolugrás): Barta Szabolcs (2. helyezés);
Megyei 5 tusa összetett csapatverseny:
lánycsapat 2. helyezés.; 4 tusa összetett
csapatverseny megyei bajnokai: Barta Szabolcs,
Batári Bence, Jenei Balázs és László Krisztián.
Iskolánkban immár második éve van lehetősége
alsós tanulóinknak, hogy részt vegyenek a
Szivárvány című folyóirat anyanyelvi, matematika
és környezetismeret levelezős versenyein. A
felsősök, pedig komplex tanulmányi versenyeken
csiszolhatták tudásukat. 11 alsós és 4 felsős tanuló
készítette el a havi- kéthavi rendszerességgel
megküldött
feladatsort.
A
sikeresen
és
eredményesen kitöltött feladatsorok után iskolánk
hírnevét öregbítette Antal Enikő és Nagy Lilla,
akik a Budapesten megrendezésre került országos
versenyen jó eredménnyel szerepeltek.
A tanév folyamán a színvonalas
munka mellett több olyan
szerveztünk, ahol diák, szülő és
kerülhetett egymáshoz, jobban
céljait, terveit, személyiségét.
gyermeknap.

oktató- nevelő
programot is
tanár közelebb
megismerhette
Pl. farsang,

Iskolai
kereteken
belül
megtartottuk
a
hagyományos megemlékezéseket, rendezvényeket:
iskolahét, október 6., október 23, mikulás,
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karácsony, Magyar kultúra hete, március 15., Föld
és Víz világnapja és az ünnepkörökhöz
kapcsolódó játszóházak.

Minden
programon
kellő
ünnepélyesség,
meghatottság, de vidámság, jókedv és izgalom
vette körül diákjainkat. Tanulóink elbeszélései
azonban sokkal hitelesebbek, mint az általunk leírt
néhány sor.
Az ember életében előre meghatározott időben
érkeznek el kiemelkedő események, amelyek
emlékezetesek maradnak. Számunkra ilyen
esemény volt a 2011. április 15- én megrendezésre
került Katasztrófavédelmi verseny. Ennek
megszervezésére és lebonyolítására a 2009/ 2010es tanévben nyújtott teljesítményünkkel nyertünk
jogot.

Ezen a kissé hideg, szeles napon a
katasztrófavédelem, a rendőrség, a tűzoltóság és a
Vöröskereszt képviselői 17 csapat számára
készítettek elméleti és gyakorlati feladatokat.
Külön megtiszteltetés volt számunkra, hogy egy
szlovákiai csapat és küldöttség is részt vett ezen a

2011. július
színvonalas rendezvényen. Helyi csapatuk most is
dobogós (3.) helyen végzett.
A sokszínű, eseménydús oktató-nevelő munka
zárásaként tanév végén osztálykiránduláson
szórakozhattak, kapcsolódhattak ki tanulóink. A
nagyobbak Visegrádra juthattak el, míg az alsósok
és a 7.b-sek Nyíregyháza, Sóstó, Tokaj, Lillafüred
és Diósgyőr nevezetességeiben gyönyörködhettek.
Az ember életében hétköznapok és ünnepek
váltják egymást. Az ünnepek azért fontosak
számunkra, mert örömet, boldogságot, sokszor
meglepetést is okoznak.
Az ünnepek nélkül életünk sivárabb, egyhangúbb
lenne. Ezekre az alkalmakra mindig felkészülünk
lelkileg, s általuk feltöltődünk energiával, s ezáltal
a hétköznapok gondjait is könnyebb megoldanunk.
Fontos ünnep számunkra a ballagás és az évzáró.
A 2010/ 2011- es tanévben 37 diák búcsúzott
iskolánktól. Az évzáró ünnepségen 55 tanuló
kapott jutalomkönyvet az egész évben bizonyított
kiváló tanulmányi munkájáért.
Ezen az ünnepi alkalmon köszöntünk el Jakab
Péterné kolléganőnktől aki a következő tanév
szeptemberében már egy másik iskola elsőseit
fogja nevelni- tanítani. Több mint 25 évig tanította
írni, olvasni, számolni a településünkön felnövő
generációk egész sorát. További pályafutásához jó
egészséget és sok sikert kívánunk!
A tanév szorgalmi időszakának végeztével
szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek, aki
a 2010/ 2011- es tanévben nevelő- oktató
munkánkat bármilyen módon segítette, támogatta,
mindennapi feladatainkban részt vállalt, sikereink,
eredményeink elérésében aktívan közreműködött.
Udud István szavaival kívánunk mindenkinek
kellemes vakációt!
„Kisdiák, nagydiák
Tiéd az egész világ!
Adjon Isten egészséget,
Az égre sok fényességet,
Lombok alá hűvös árnyat!
Hogyha vége lesz a nyárnak,
Csupa szépet, jót meséljünk,
Amikor majd visszatérünk!”
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Református Egyház Hírei
Kedves gégényi lakosok!
2010. novembere óta élünk e szép és kedves településen, s most e lap hasábjain is szeretnénk
mindannyiuk számára röviden bemutatkozni.
Koncz Zsolt református lelkipásztor vagyok. 1978. szeptember 13-án születtem Fehérgyarmaton, és a
közeli Panyolán nevelkedtem. Az általános iskolát itt és Fehérgyarmaton végeztem. Panyolán kereszteltek
meg és konfirmáltam le. A gyülekezeti alkalmakat már ekkor szívesen látogattam, és bátran mondhatom,
hogy itt hívott el magának az Úr a lelkészi szolgálat végzésére.
1997-ben a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumában érettségiztem, s még ugyanebben az évben
felvételt nyertem a Debreceni Református Hittudományi Egyetemre teológus-lelkész szakára.
2002-ben, az első lelkészképesítő vizsga letétele után a 2002-2003-as tanévet a Gustav Adolf Werk
ösztöndíjasaként a németországi Universität Leipzig teológiai fakultásán töltöttem. Hazatérésem után,
2003. augusztusától a Mezőberényi Református Gyülekezetben voltam segédlelkész 2004. július 31-ig.
2004. december 14-én szenteltek református lelkésszé a Debreceni Református Nagytemplomban. 2006
augusztusától szolgáltam a Tiszaszalkai Refomátus Egyházközségben.
Koncz-Vágási Katalinnak hívnak és 1982-ben születtem Békéscsabán. Az általános iskola első hat
osztályát szülőfalumban, Muronyban végeztem el, majd a békési Szegedi Kis István Református
Gimnázium tanulója lettem. 2000-ben a sikeres érettségi vizsga után egyedül a Debreceni Református
Hittudományi Egyetemre jelentkeztem. A felvételi vizsga után 2000 szeptemberében kezdtem el a
teológus-lelkész szakot, 2003-ban, pedig a vallástanári szakot.
Teológiai érdeklődésem középpontjában az ószövetségi és a bibliai tudományok állnak, ezért egyetemi
éveim alatt a 2003/2004-es tanévet a németországi Münster városában, míg a 2005/2006-os tanév tavaszi
félévét a hallei evangélikus teológián végeztem el.
Segédlelkészi évemet a Kisvárdai Református Egyházközségben töltöttem, majd a második
lelkészképesítő vizsgát követően a Tiszántúli Református Egyházkerület Közgyűlése szentelt református
lelkipásztorrá 2007. október 12-én a Debreceni Református Nagytemplomban. 2007 szeptemberétől
lelkipásztorként szolgáltam a Vámosatyai Református Egyházközségben.
Középiskolai vallástanári diplomámat 2009 júniusában vehettem át Debrecenben.
2008 szeptemberétől a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Doktori Iskolájának hallgatója
vagyok. A képzés keretein belül a 2010-es tanév őszi félévét a Zürichi Egyetem ösztöndíjasaként
végeztem el.
2006 júliusában kötöttünk házasságot, s immár öt esztendeje kölcsönösen segítjük egymás lelkészi
szolgálatát. Közös életünk vezérfonala: „Egy szívet és egy utat adok nekik, hogy engem féljenek
mindenkor, és jó dolguk legyen nekik is, meg utódaiknak is.” (Jeremiás könyve 32,39)
Az Isten által rendelt közös utunk hozott bennünket Gégénybe is, és otthonunkká vált e hely.
Koncz Zsolt és Koncz- Vágási Katalin
református lelkipásztorok
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Hírek a katolikusok életéből
Szeretettel köszöntöm a gégényi kedves Olvasót. Örülök, hogy újra megszólítottak, hogy írjak az újságba. Örülök,
hogy számítanak rám, s bízom benne, mindaz, amit írok most és a későbbiekben, az itt élők lelki javát szolgálja.

CSALÁDOK ÉVE
A Katolikus Egyház a 2011. évet a Családok évének szenteli. Miért? Egyszerű a válasz. Nagy bajban vannak a
magyar családok. A család az alapja a társadalomnak. S ma mindannyian tapasztaljuk, hogy valami gond van, nincs
család, nincs családi élet, nincs családi közösség. Mit hozott a nagy szabadság? Szabadosságot. Szent Pál apostol
azt mondja: "minden szabad nekem, de nem minden használ". (1 Kor.6,12) Sajnos, ma sokan szabadelvűen
gondolkodnak mind a házasságról, mind a családról, s ezt hangoztatják: minden szabad nekem... Ennek a ’minden
szabad nekem’ elvnek az eredménye a házasságok szétszakadása, a családok széthullása. Kérdezem: tudják-e a mai
fiatalok, mi a nászéjszaka, nászút? Van-e fogalmuk arról, hogy mit jelent egy új házaspár életében ez a néhány
napos nászút? Hát persze hogy nem tudják, mert már együtt élnek, összeköltöztek egy-két heti ismeretség után.
Mert elfelejtik a lényeget, a lelket, amely segít abban, hogy előbb lelkiekben ismerjem meg a másikat, s ne rögtön a
testiség rabja legyek.
A jó házasság alapja a jó családnak. II. János Pál pápa sokszor hangoztatta: „Az a család, amelyik együtt
imádkozik, együtt is marad!” Igen, ez az oka a családok széthullásának, mert nincs mögötte a lelki háttér, az
imádság. Nincs családi élet, mert úgy élnek a család tagjai egy fedél alatt, mintha vadidegen emberek élnének a
házban. Nem beszélgetnek, nincs idő a gyermekre, most ne zavarj, mert TV-t nézek, stb… A gyermek ott áll
tehetetlenül, szülői segítség nélkül, szülői törődés nélkül, s leül a maga kis szobájában a számítógépe elé. Gépezik,
gépezik, és gépezik. Ez az élete. Nem beszél, szókincse elapad, mint társas lény nem tud kommunikálni a másik
emberrel. Ha nem jól ért valamit, akkor a „mi van?” „Mi?” „Hm?” visszakérdezést használja. Azt már nem nagyon
ismeri, hogy ilyenkor így is lehetne kérdezni: „Tessék?” Kulturáltan, emberhez méltóan.
Gondolkozzunk el, nem vagyunk-e hibásak gyermekeink jelenlegi viselkedésén? Nincs-e lelkiismeret furdalásunk?
A következő kis írás legyen követendő példa családjaink életében:

Mácz István: Az asztal
„Régen oltárként tisztelték, naponta 3-szor ült köréje a család. (reggeli, ebéd, vacsora) Nem csupán evés-ivás volt.
Szertartás. A család rítusa, amikor megadták a testnek, ami a testé, a léleknek, ami a léleké. Ettek és beszélgettek.
Az asztal körül.
Az asztal nem csupán bútor, amelyre ételt-italt tesznek, hogy fölé hajolva az emberek egyenek, hanem tér, amely
fölött szavak hangzanak el, gondolatok cserélődnek, és ember emberhez közeledik.
A kérdés: Nálatok hogy van? Tudom, az élet ma nem asztal centrikus. Ahányan vannak a családban, annyifelé
ebédelnek, reggel nincs idő leülni, mindenki siet. Más időpontban indul a gyermek, a szülő. Ám van szombat,
vasárnap, ünnepnap. Üljétek körül az asztalt! Engedjetek az asztal varázsának. Étel, ital, egy szál virág, gyertya.
Tányér fölé hajolva fejetek egymáshoz közelebb kerül, és ha szóltok, beszélgetni kezdtek, a családban eggyé
melegedtek, a szeretet légköre árad el. Érzitek a család örömét. Öröm, hogy együvé tartoztok.
Az asztal ma is lehet oltár. Áldozat rajta az étel, s ital. Ima fölötte a beszélgetés, amelyben találkoztok. A terített
asztal egymást is jelentse nektek. Étel s ital mellett egymást éhezitek. Adjátok meg önmagatoknak, egymásnak,
ami kell. Az asztal öröme olyan mindennapi lesz, olyan unhatatlan, mint a kenyér íze." (Mácz István: Örülj velem)
Milyen jó lenne megfogadni az író tanácsát, mert az asztal hiánya, a család hiánya rányomja bélyegét a mi
világunkra.
Jó lenne, ha minél többen imádkoznánk a családok egybenmaradásáért, a szülők szeretetért, hogy szebb,
meghittebb életük legyenek gyermekeinknek, unokáinknak. A most tavasszal kinevezett új egri segédpüspök atya,
Palánki Ferenc nyilatkozta: „A szülők nem azzal adják a legtöbbet a gyermekeiknek, hogy őket szeretik,
hanem azzal, hogy egymást szeretik. Ennek a szeretetnek a megtapasztalása jelenti a legnagyobb
biztonságot.”
Bízom benne, hogy ebben a községben is sokan megszívlelik ezeket a gondolatokat, s az elkövetkező időben
lelkiekben is boldogabb családokkal találkozhatunk.

Szabó Gábor
paróchus
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CSALÁDOK IMÁJA – A CSALÁDOKÉRT
Mennyei Atyánk, hálát adunk Neked az élet és a család ajándékáért.
Segítsd a házaspárokat,, hogy a hitet és a hűséget megőrizzék és az életet szeretetben szolgálják.
Nyisd meg a gyermekek és a fiatalok szívét, hogy kibontakozzék bennük a keresztségben kapott hit
csírája és növekedjenek emberségükben. A házasság előtt állók pedig merjenek remélni boldog
házasságot, és tisztán megélt szerelemmel készüljenek arra. Fogadd el hálaadásunkat a hűséges, az életre
nyitott örömteli házasságokért.
Áraszd kegyelmedet és áldásodat nemzetünk minden családjára, különösen azokra, akik házasságukban
nehézségekkel küszködnek.
Világosítsd meg a közélet felelőseit, hogy felismerjék, mit kell tenniük a család és a haza javára.
Segítse családjainkat a Szent Család példája és közbenjárása. Ámen

Magyar Hősök Emléknapja Gégényben
A Pro Patria Alapítvány évek óta dolgozik azon,
hogy Simonyi óbester tiszteletére emléktáblát
állítsanak mindazokon a településeken, ahol
hajdanán a már a kortársai által is mint „a
legvitézebb huszár”-ként emlegetett hadfi
katonákat toborzott. Így avattak már
emlékhelyet korábban, például Érmihályfalván,
Bihardiószegen, Nagyváradon, Érsemjén és
2011. május 29-én Gégényre került sor. A
gégényi
Római
és
Görög
Katolikus
Egyházközség által szervezett megemlékezésen
Dr. Csohány János professzor köszöntötte a
megjelenteket és megemlékezett Simonyi
óbester életéről, harcairól, vitézségéről az
alábbiak szerint:

(A fotót készítette: Sebestyén István Sándor)

„Simonyi óbester már gyermekfejjel huszárnak állt – katonaéletének kezdete egybeesett az utolsó török
háború kitörésével – és néhány hónapos kiképzés után azonnal a hadszíntérre vezényelték. Az 1788-89.
évi török, majd a francia forradalom, végül a napóleoni háborúk idején bámulatos vitézségével tiszti
kinevezést, majd bárói címert nyert és ezredesi rangot ért el. 1802 tavaszán a Mária Terézia Rend
lovagkeresztjét nyerte el. Az 1800-as évek elején báró vitézvári Simonyi József huszárokat toborzott. Az
általa toborzott huszárok nyári gyakorlatozásra alkalmas területet kínált Gégény és környéke.
Simonyi óbester tetteiről, helytállásáról megfeledkeznünk nem szabad, mert az példaként szolgál a jövő
nemzedék számára.”
A megemlékezés folyatatásaként az emléktáblát a debreceni Pro Patria Alapítvány elnöke, Emődy Dániel
és Zakor Ildikó polgármester leplezte le.
Ezt követően Varga János esperes, Takács András kanonok, Szabó Gábor paróchus megszentelte és
Koncz Zsolt református lelkész megáldotta az emléktáblát.
Koszorút helyezetek el az egyházak képviselői, a helyi önkormányzat, a Pro Patria Alapítvány és a
megjelent vendégek.
Az esemény ünnepi hangulatát emelte Nagy Csaba tárogató művész játéka.
Az ősök tisztelete, a múlt emlékeinek ápolása az élő közösség identitásának egyik alapforrása. Simonyi
József huszár ezredes energiától duzzadó, mindig tettre kész alakja példa lehet a fiataloknak, Gégény
lakóinak.
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(A gégényi futballcsapat 1970.)

(A gégényi tánccsoport. Vezetőjük: Halmos Mihályné Ibolya néni 1968.)

