
A Nőnap a tavasz egyik legszebb ünnepe. 
Jó alkalom a nők iránti tisztelet és megbe-
csülés kifejezésére, amelyet a legtöbb férfi 
komolyan vesz, a hölgyek pedig szívesen 
fogadják. 

Az immár 109 évre visszavezethető, 
a női egyenjogúság kiharcolásával össze-
függő jeles nap mára csupán virágos, ked-
veskedős megemlékezéssé vált.

Geszteréden már második éve az elő-
zőekhez képest eltérő módon ünnepeljük 
ezt a napot. Az idén egy órás operett mű-
sorral kedveskedtünk a községünkben élő 
hölgyeknek, majd ezt követően minden 
megjelent hölgy egy cserép virágot kapott 
ajándékba, amit az Önkormányzat Képvi-
selő-testülete- és a helyi Egyesületek férfi 
tagjai nagy örömmel adtak át.

Örömmel vettük észre, hogy a tava-
lyi évhez képest idén még többen voltak. 
Reméljük, jövőre még többen eljönnek és 
ilyen örömmel fogadják tőlünk, férfiaktól 
ezt a kedveskedést. Ez is bizonyítja, hogy 
egy jó hagyományt teremtettünk.
A következő verssel községünk minden 
lakójának boldog Húsvétot kívánok! 

Reviczky Gyula: Húsvét

Fakadnak már a virágok,
Kiderül az ég,
És a föld most készül ülni
Drága ünnepét.
Szíveinkben, mint a földön,
Ma öröm legyen,
Feltámadt az isten-ember
Győzedelmesen!

Aki tudja, mint töré fel
Sírját a dicső;
Aki látja, hogy a földön
Minden újra nő:
Gondoljon feltámadásra,
Mely örök lészen...
Feltámadt az isten-ember
Győzedelmesen.

Tisztelettel: Szabó József polgármester

VÁLSÁG VAN! 
Valószínűleg a 21. század egyik legnép-

szerűbb mondata ez, ami egy modern, 
ugyanakkor mégis sokszor tudatlan világ 
drámáját írja le. Mindenféle válságról be-
szélünk manapság. Gazdaságiról, erköl-
csiről, politikairól sorolhatnám. Mintha 
a technikai fejlődés nem hozta volna meg 
a várt eredményt. A világ kicsi lett. Ha 
Japánban bekövetkezik egy katasztrófa, 
azt nem az esti híradóban hallom legha-
marabb, hanem már ott van a telefonomon 
percekkel az esemény után. Olyan dolgo-
kat vásárlunk amire nincs szükségünk, 
tesszük ezt abból a pénzből amink nincs, 
mert hitelre van minden, mindezt azért, 
hogy lenyűgözzünk olyan embereket, aki-
ket nem is ismerünk, vagy éppen megve-
tünk. Rengeteg lehetőséget megalkotott az 
ember magának, amivel később ő maga 
képtelen élni, vagy csak pusztán visszaél-
ni tud vele. Egyre inkább úgy látom, hogy 

mindennek egy csendes, ugyanakkor 
meghatározó és globális méretű válság 
az oka. Ezen gondolatsor erejéig nevez-
zük ezt a válságot egyszerűen „feltáma-
dás-válságnak”. 

Hamarosan ünnepeljük Húsvét ünnepét. 
Ezt megelőzően végigvettük, átimádkoz-
tuk, elmélkedtük a nagyheti eseményeket. 
Nem csak mi tettük ezt, hanem a világ 
plébániáinak tízezrei tették ezt, kereszté-
nyek milliói énekelték a hozsannát, vagy 
éppen tették hódolatukat a szent kereszt 
előtt nagypénteken. Megünnepeljük Hús-
vétot, hazamegyünk és... egy pár nap múl-
va visszatér minden a rendes kerékvágás-
ba. Nem újdonság ez, nézzük csak meg az 
apostolokat. Heteken keresztül bezárkóz-
va élik életüket, mert félnek, pedig talál-
koznak a Feltámadottal. Az emmauszi ta-
nítványok tudnak az asszonyok tanúságté-
teléről és az apostolok bizonyosságáról is, 
mégis csalódottan indulnak otthonukba.

Napjainkban talán mindennél nagyobb 
szükség van a feltámadás tanúira a világ-
ban, tehát ránk, akik a Krisztusban felis-
merték az Embert. Azt az embert, aki a 
feltámadás embere, azt, aki ki tud törni az 
emberiség válságaiból, ugyanis Isten Or-
szága áll előtte és maga a Feltámadott kí-
séri útján. Olvasva a húsvét utáni szentírá-
si szakaszokat láthatjuk, hogy Jézus nem 
az olcsó megoldások embere. Lehetőséget 
kaptunk a feltámadásra, amit viszont ne-
künk kell megragadnunk, ugyanis a lehe-
tőséggel megkaptunk minden eszközt is.

„Ti vagytok a föld sója. Ha a só ízét veszti, 
ugyan mivel sózzák meg? Nem való egyébre, 
mint hogy kidobják, s az emberek eltapossák. 
Ti vagytok a világ világossága. A hegyen 
épült várost nem lehet elrejteni. S ha világot 
gyújtanának, nem rejtik a véka alá, hanem a 
tartóra teszik, hogy mindenkinek világítson a 
házban. Ugyanígy a ti világosságotok is vilá-
gítson az embereknek, hogy jótetteiteket látva 
dicsőítsék mennyei Atyátokat!” (Mt5,13-16)

Reznek Ádám káplán atya

XII. évfolyam, 1. szám 
„Küzdeni és győzni tanulj.

Kell küzdeni és győzni hazádért”
(Kölcsey Ferenc)

Geszteréd község Önkormányzatának társadalmi, politikai és kulturális lapja

Nőnapot ünnepeltünk CSÍKSOMLYÓI 
búcsú

2016. május 13–16.

Program

1. nap 13. péntek indulás hajnal 4 óra

Torda sóbánya

Szováta városnézés

2. nap 14. szombat

Délelőtt: búcsú

Délután: szekerezés a Gyergyói hegyekbe

3. nap 15. vasárnap

Délelőtt: Gyimesbükk ezeréves határ

Délután: Békás-szoros, Gyilkos-tó

4. nap 15. hétfő

Délelőtt: Farkaslaka: Vásárlás

Tamási Áron emlékmű

Marosvásárhely: Városnézés

A program részvételi díja: 32 000 Ft.

Szállás: Gyergyóújfalu

A részvételi díj magába foglalja az 

utazást a szállást, a reggelit, vacso-

rát, a szekerezést és a belépőket is. 

Jelentkezés: 

70/7739176 • Törő András

Feltámadunk(?) – Húsvéti gondolatok
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Ez évben megvalósítandó 

pályázaton kívüli terveink:
– Petőfi utcai járda térkövezése az Árpád 

utcáig
– Petőfi utcában egy oldalon folytatni a 

gömb-szivarfa ültetését a temetőig
– A ravatalozó tető cseréje
– Temető parkoló felújítása
– Művelődési Ház előtti park rendbe té-

tele
– Savanyító üzem kialakítása
– Belterületi vízelvezetők, belterületi 

utak folyamatos karbantartása
– A községi térfigyelő rendszer folyama-

tos fejlesztése (a régi térfigyelő kamerák 
fel lettek újítva, újabbak is lettek felsze-
relve)

– Meglévő közintézményeink állagának 
megőrzése, plusz kisebb fejlesztések

A folyamatos és biztonságos gazdálko-
dás érdekében a nagyobb megvalósításo-

kat pályázati keretből próbáljuk megva-
lósítani. Vannak még további terveink, 
amelyek egy részét a start munka program 
keretein belül valósítunk meg.

Mindenkitől szívesen vesszük jó ötlete-
iket és szeretnénk azokból minél többet 
megvalósítani, de tudni kell, hogy a mi 
falunkban nagyon kevés a szakképzett 
munkaerő. Bármilyen komolyabb mun-
kát külső munkavállalóval tudunk elvé-
geztetni. Ezért kérném a jelenleg pálya-
választás előtt álló fiatalok szüleit, hogy 
gyermekeik jövője érdekében segítsék a 
továbbtanulásukkal kapcsolatos döntésük 
meghozatalát a jelen körülmények figye-
lembevételével. 

Tisztelettel:
Szabó József
polgármester

PÁLYÁZATI HÍREK!

Március elsején indult az ez évi 
Járási start mintaprogram, melyen 
településünk hat programelembe 
nyújtott be kérelmet és többkörös 
egyeztetés után támogathatónak 
nyilvánították, Miniszteri döntés 
született. A programok hossza 10 
és 12 hónap, ezt a munkák indo-
koltsága határozza meg. Az összes 
dolgozói létszám 125 fő.

A közfoglalkoztatás költségvetése 
ami a bért, járulékot és dologi költ-
ségeket is tartalmazza: 151 795 235 
Forint

A programelemek a következők: 
Belvízelvezetés Geszteréden, Bio- 
és megújuló energia felhasználás, 
Helyi értékteremtés Geszteréden, 
Belterületi közutak karbantartása, 
Mezőgazdasági munkák Geszte-
réden, Külterületi út karbantartás 
valamint hosszú közfoglalkozta-
tás. Ezek során a következő mun-
kákat kell elvégezni. térkő gyártás, 
betonoszlop öntés, járda felújítás, 
útpadka karbantartás, külterületi 
út karbantartás, aprítékolás, me-
zőgazdasági munkák, belvízelve-
zetők takarítása, intézményeknél 
takarítás és kisegítő munka.

A programok előrehaladásáról fo-
lyamatos tájékoztatást nyújtunk.

A civil szervezetek pályázatot 
nyújtottak be a NEA-hoz, működési 
támogatásra. A pályázatban olyan 
eszközökre és költségekre kértek 
támogatást ami a napi tevékenysé-
gükhöz szükséges. A kérelmek el-
bírálása március végén várható.

Urszuly László

HIRDETÉS

Balogh Ferenc

Gépi dugulás-elhárítás 
bontás nélkül 

(WC, mosdó, fürdő ingatlanon belüli 
területen, átmérő: 20-150 mm-ig)

Tel.: 06-30-227-1622

Hírek a település életéből

Ideje:  2016. április 6–7. 8–12 óráig
Helye: Szűrőbusz (Védőnő épülete mellett)
Tájékoztató: A tüdőröntgen felvétele nem csupán a tbc, hanem a mellkasban lévő 

más kórós elváltozásokat is kimutatja, ezért az évenkénti mellkas röntgen felvétel 
szükséges, ezért ajánlott. 40 éves kor felett ingyenes.

40 éves kor alatt térítés ellenében (1700 Ft) történik a tüdőszűrés (postai csekken).
Amennyiben nem helyben dogozik, a legközelebbi tüdőgondozóban is kérheti szű-

rővizsgálatát. A szűrővizsgálatra kérjük hozza magával ezt az értesítést, legutóbbi 
szűrőlapját, egészségbiztosítási kártyáját /TAJ/ és személyi igazolványát.

Kérem Önöket, hogy saját egészségük érdekében minél nagyobb számban 
vegyék igénybe a szűrés lehetőségét!

Pálffyné dr. Szabó Ibolya
aljegyző

TÜDŐSZŰRÉS

Értesítjük  az ebtulajdonosokat, hogy Geszteréd Község közigazgatási területén az 
ebek kötelező veszettség elleni szervezett védőoltására
2016. április 9.-én 7–10-óráig kerül sor
A pótoltás és háznál történő oltás időpontjáról később nyújtunk tájékoztatást.
A chip és a behelyezés ára 3500 Ft/eb. A veszettség elleni oltás a kötelező féregtele-
nítéssel együtt 3500 Ft/eb, mely összeget az eboltáskor a helyszínen kell megfizetni. 
A háznál történő oltás esetében a kiszállás díja ebenként 500,-Ft/db. A három hóna-
posnál idősebb házi kedvencek számára kötelező évente az eboltás
A védőoltást csak a mikrochippel ellátott ebek kaphatják meg 
A veszettség elleni oltást elmulasztó eb tulajdonosa szabálysértést követ el, az oltat-
lan ebek pedig ebrendészeti eljárás alá kerülnek. 
A meglévő oltási könyveket mindenki hozza magával! Elvesztése esetén a pótlása 
500Ft/könyv

Dr. Bajza Gábor

FIGYELEM EBOLTÁS!
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Minden év március 15-ik napján az 
1848-49-es forradalom és szabadsághar-
cot elindító eseményekről emlékezünk 
meg. Idén a Geszterédi Árpád Fejedelem 
Általános Iskola 7. osztályos tanulói ké-
szültek ünnepséggel, hogy felelevenítsék 
e jeles nap történéseit.

Az 1848-as év elején Európában egy for-
radalmi hullám indult el. Minden nagy-
városban a polgárok a jogaikért, szabad-
ságukért emeltek hangot. Március 13-án 
Bécsben is forradalmi hangulat alakult ki, 
melynek a híre Budapestre 14-én este ér-
kezett meg. A fiatalok, a ’márciusi ifjak’ 
ebben látták meg a lehetőséget, hogy oly 
sok idő után, oly sok elnyomás és korlá-
tozás után végre felszabadulhasson a ma-
gyar nép, rabláncainak lerázásával. Már-
cius idusán reggel fél kilenc tájban indul-
tak el, hogy a népet maguk mellé állítva 
első lépésként a szabad sajtót valósítsák 
meg és kinyomtassák az Irinyi József által 
megfogalmazott 12 pontot, vagyis azokat 
a követeléseket, amelyeket a bécsi udvar-

ral szemben támasztottak. Mire Landerer 
nyomdájához értek, már jelentős tömeg 

gyúlt össze köréjük, követelvén, hogy 
cenzúra nélkül nyomtassák ki Petőfi köl-

teményét, a Nemzeti Dalt és a 12 pontot.
Dél felé eloszlott a tömeg, azért, hogy a 

tüntetés hírét tovább vigyék, minél több 
emberhez eljusson az üzenet, hogy vala-
mi elkezdődött. Délután három órakor a 
Múzeum terén népgyűlést tartottak ahon-
nan a városházára vezetett útjuk a 12 pont 
elfogadtatásáért. A tömeg nyomására ez 
meg is történt, majd követelték Táncsics 
Mihály szabadon bocsátását, akit Budán 
tartottak fogva a cenzúra állítólagos meg-
sértésének vétkével. Kiszabadulása után 
Táncsics kocsiját a nép önkezeivel vonta 
át a Nemzeti Színház teréig. A színházban 
díszelőadást tartottak, melynek során a 
betiltott Bánk Bán színdarabot adták elő. 
Ezzel az eseménnyel zárultak a március 
15.-ei történések.

Ez a nap volt az, mely elindított egy 
láncreakciót, reményt adott a magyar-
ságnak, hogy újra szabad nép lehessünk. 

S bár a bécsi udvar pillanatnyilag más 
problémákkal volt elfoglalva, tudvalevő 
volt, hogy ezeket az önkényesen kikiáltott 
rendelkezéseket nem fogja hagyni tovább 
gyűrűzni. Ám a magyarok szabadság irán-
ti vágya oly erős volt, hogy saját erejéből 
képtelen volt leverni a szabadságharcot. 
Az 1849-es év dicsőséges tavaszi hadjárat 
magyar sikerei rádöbbentették Ferenc Jó-
zsef császárt, hogy segítséget kell kérnie, 
és I. Miklós orosz cár 200.000 fős sereget 
küldött megsegítésére. Csak ennek kö-
szönhető, hogy a magyarok nem tudták 
kivívni szabadságukat. S bár az orosz cár 
kérte Ferenc Józsefet, hogy kíméletesen 
bánjon az általuk háborús bűnösöknek ti-
tulált magyar vezetőkkel szemben, a sza-
badságharc leverése után véres megtorlás 
időszaka kezdődött el.

Molnár István
7. oszt. osztályfőnök

Március 15.
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A Geszterédi Aranyszablya Társaság 2016. február 
12-én tartotta éves közgyűlését.

A Társaság jelenlegi létszáma 76 fő. Öröm-
teli, hogy az alapítás óta csatlakozott hozzánk 
Dr. Karakó László, Kiss László, Pallai Anita, 
Plósz Balázs, Zakar Mihály, Zakar Mihályné. 
Tiszteletbeli tagként pedig Mónus József több-
szörös távlövő világbajnokunk. A Társaság aj-
taja mindenki előtt nyitva áll, szívesen fogadunk 
minden segítő szándékot.

A tagság Rácz János kuratóriumi elnök beszámo-
lóját hallgatta meg a 2015 évben végzett feladatokról, 
eredményekről, a Társaság által szervezett rendezvényekről.

Az elnök tájékoztatta a Társaságot a folyamatban lévő mun-
kákról. Ennek fő gondolatai a következők:

Folyamatban van az Aranyszablya emlékhely és az izraelita 
temető rekonstrukciós, valamint emlékhellyé alakításának konk-

retizálása, Geszteréd főutcájának újragondolása, a tervezés elin-
dítása. Ebbe a munkába kapcsolódik be – az eddigi építészmér-
nökök mellett –, a Debreceni Egyetem Műszaki Kar Építészmér-
nöki Tanszékének hallgatósága olyan módon, hogy ez a tervezési 
feladat a tananyaguk részét képezi. A Társaság azt tervezi, hogy 
az egyetemi hallgatók legjobb terv-ötleteit, beépíti a végleges 
terv kialakításába. 

Az Aranyszablya emlékhely kialakításával összefüggésben 
az elnök kijelentette, hogy a Geszteréd, Kállói út 2. sz. alatti há-
zas ingatlanját, térítésmentesen felajánlja Geszteréd községnek. 
A rendezési tervben meg kell határozni ennek a teleknek a funk-
cióját, és ezt figyelembe lehet venni, az emlékhely végleges ki-
alakítása során.

Folyamatban van az Aranyszablya hiteles másolatainak elké-
szíttetése. Ez okból a nyíregyházi Jósa András Múzeumban régé-
szekből álló szakértői csoport alakult. Az Aranyszablyából két 
hiteles másolat készülne. A másolat egyike a múzeumban marad-
na, a másik Geszterédre kerülne, aminek közjogi szimbólummá, 
helyi intézménnyé kell válnia. 

A Társaság, szerződést kötött a Jósa András Múzeummal, 
a falu régi helyén a Templom-dűlő megkutatására, melynek 
eredményeitől függően ott is emlékhely, a régi templom he-
lyén egy kereszt kerülne felállításra. Az ásatások rövidesen 
kezdődnek, akiket érdekel, lehetőség lesz a helyszíni munkák 
megtekintésére.

A Társaság pályázatot nyújtott be egy dokumen-
tumfilm elkészítésére. A film Geszterédet mutatja 

be az Aranyszablya történetén keresztül. A for-
gatás május hónapban, a bemutató egy későbbi 
időpontban ismétlésekkel a Duna televízióban 
lesz. Ezzel a filmmel szeretnénk a Geszterédi 
Aranyszablyát, országosan is ismertté tenni.

A közgyűlés – felvetett javaslatra – egy-
hangú döntéssel megalakította a Társaság Női 

Tagozatát.
Ezután került sor a 2016-os évi programok 

megbeszélésére. Az ülés jelenlévői tagjai egyhangú-
an megszavazták, hogy a Társaság minden év május utolsó 

szombatján szervezze meg az Aranyszablya fesztivált! Ez az 
idén, május 28-án, szombaton lesz! A fesztivál részletes prog-
ramja rövidesen ismertetésre kerül, melyre szeretettel várunk 
„kicsiket, nagyokat”!

Geszterédi Aranyszablya Társaság

A 2016-OS PROGRAMOK 

 március: pályázatok kiírása az iskolások részére
 április: együttműködési szerződés aláírása a múzeummal 
 május: Aranyszablya fesztivál, dokumentumfilm forgatás 
 június: az elkészült film bemutatása 
 július:  kirándulás Bécsbe, a mi szablyánkhoz hasonló 

bécsi szablya megtekintésére
 augusztus:  közös ünneplés az önkormányzattal, 

István király államalapító ünnepén 
 szeptember:  Geszteréd kincsei konferencia megszerve-

zése, a falunapon történő részvétel
 október: idősek világnapja megszervezése 
 november: Szent Márton napi vigasság megszervezése 
 december:  közös ünneplés az önkormányzattal és a civil 

szervezetekkel, adventi hangverseny szerve-
zése az egyházakkal karöltve

Az Aranyszablya Társaság szeretettel vár 
minden érdeklődőt programjaira!

Fotó: Vámosné Barbara

Fotó: Vámosné Barbara
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Iskola hírei
Tanulmányi munka
A Geszterédi Árpád Fejedelem Általános Iskola tanulmányi 

átlaga: 3,7. Ez iskolai szinten nagyon jó. A motiváció hiánya, a 
kampányszerű tanulás, az otthoni háttér hiánya okoz nehézséget. 
Általános dicséretet 11 tanuló kapott intézményünkben. 

Vannak olyan készségek és képességek, amelyek kialakítását 
valamennyi iskolai tantárgy oktatásánál segítettük. Ezek a kö-
vetkezők:

– az anyanyelv szóban írásban történő helyes alkalmazása
– a beszédképesség, a kifejező néma olvasás fejlesztése
– jó tanulási szokások kialakítása
– gondolkodási kultúra művelése
– az önművelés szokásainak kialakítása
– az egészséges életmód feltételeinek, szokásainak a kialakítása
– természetvédelem, környezetvédelem
– az írásbeli munkák külalakja.

Továbbtanulás
A középiskolában való továbbtanulásra felkészítést már tulaj-

donképpen a hetedik osztályban elkezdtük. 
Az 2015-2016-os tané-

vet azzal kezdték, hogy 
osztályfőnöki órákon, 
szülői értekezleten meg-
ismerkedtek az iskola-
típusok jellemzőivel, 
kívánalmaival, lehetősé-
geinkkel. 

A tanulóink nyílt napo-
kon, tanítási órákon vehet-
tek és vettek részt több alkalommal is. Több középiskola igazgatójá-
val, tanáraival vagy tanulóival mutatkozott be nyolcadikosainknak.

Január 22-én zárult a félév, felemás eredménnyel (lett kitűnő, 
de hat tanuló bukott).

A bukott tanulók az első körben nem nyerhetnek felvételt kö-
zépfokú iskolába.

Farsang
A farsang a nagy télbúcsúztató és tavaszváró mulatságok, táncok, 

vidám lakomák tréfacsinálások, bolondozások a néphagyomány 

szerint. 

Iskolánkban már hagyománya van a farsangi báloknak, jelmezes 

felvonulásoknak.

Az idén a másodikosokra hárult az a feladat, hogy műsorukkal 

szórakoztassák iskolánk tanulóit, vendégeit. A gyerekek nemcsak 

egyszerű jelmezekbe „bújtak”, hanem művészeket megszégyenítő 

gyakorlottsággal játszották el kapott szerepeiket a cirkuszi előadás-

ban.

„Porondra” léptek műlovarnők, artisták, erőművészek, idomár az 

Ő oroszlánjaival, nagy mágus és szépséges segítője és nem utolsó 

sorban a cirkusz 

lelke a bohóc. A 

sok gyakorlásá-

nak és kitartásá-

nak köszönhető-

en a szereplők és 

a közönség is jól 

szórakozott „s az 

idő csak úgy re-

pült”.

Utólag is kö-

szönjük a szülők 

támogató segítségét, mert egy-egy jelmez megvalósításában igen 

nehéz feladat elé állítottuk Őket. 

Reméljük műsorunkkal emlékezetes perceket szereztünk a mű-

velődési házban jelenlévő nézőinknek. 

Csabainé Kirimi Andrea
tanító

Első osztályosok beiratkozásának időpontja
A nevelési – oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI 
rendelet 22. §. (1)–(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 
a 2016. évben tankötelessé váló gyermekek általános iskolai be-
iratkozásának időpontját a fővárosi és megyei kormányhivatal 
az alábbiakban határozta meg:
 2016. április 14. (csütörtök) 8.00–19.00 óra 
 2016. április 15. (péntek) 8.00–19.00 óra között.
A szülő az alábbi dokumentumokat hozza magával:
– a gyerek születési anyakönyvi kivonatát,
– TAJ kártyáját,
– a gyerek lakcímkártyáját,
– érvényes gyermekvédelmi határozatot. 

Törő András, intézményvezető
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Az idei évet is számos programmal 
kezdtük. Már a január első óvodai nap-
ján a nagycsoportosok ellátogathattak a 
nyíregyházi LEGO gyárba. Ahol megte-
kinthették a LEGO gyártás folyamatát. A 
körséta után elmerülhettek a játékelemek 
sokaságában és káprázatos alkotások szü-
lettek a kezeik nyomán. Köszönjük a le-
hetőséget!

A Kultúra napja alkalmából az idei év-
ben is megrendezésre került a Tarka-Bar-
ka óvodai vers- és mesemondó verseny. A 
gyerekeink igen aktívan és szép számban 
jelentkeztek. A pedagógusok és szülők kö-
zös felkészítő munkájának köszönhetően 
magas színvonalú és szoros versenyhely-
zet alakult ki. A zsűri döntése alapján a 
következő eredmények születtek:

Kis csoport: 
1. helyezett: Radócz Dorka
2. helyezett: Bernáth Gergő Dominik
3. helyezett : Hajdú Kristóf
Középső csoport:
1. helyezett: Pető Zsófia Benjamina
2. helyezett: Hajdú Cintia
3. helyezett: Jaksi Laura

Nagycsoport:
1. helyezett: Varga Lili
2. helyezett: Sipos Zsombor
3. helyezett: Juhász Stella Vanessza
Különdíjban részesült: Birta Máté, Ta-

más Dávid, Tóth Jázmin
Ezúton is szeretnénk megköszönni a 

zsűri – Kemény Józsefné, Kovács János-
né, Vámos Jánosné –  munkáját.

A tél búcsúztatására a hónap végén ke-
rült sor a farsangi mulatság megszerve-
zése által. A szülőknek külön köszönet a 
szép, színes, ötletes jelmezekért és a jel-
mezben történő megjelenésért. Köszönjük 
az aktív, játékos bekapcsolódást a délelőtt 
folyamán szervezett játékokba.

Február elején látogatott el hozzánk a 
Léghajó Meseszínház – A holló és a róka 
című bábműsorával. Ami a gyereket elva-
rázsolta a mese csodálatos világába. Az 
óvodásokat bevonták a mese folyamatába, 
ahol aktív részvevőként szerepelhettek. 
Átélhették a holló és a róka versengését, 
örülhettek az igazságos győzelemnek. A 
verseny végén zenés tánccal békültek ki a 
vetélytársak, mely mulatságon mi is részt 
vettünk. A gyerekek tanulsággént meg

Még ezen a héten megtekinthettük az 
általános iskola 2. évfolyamos tanulói-
nak káprázatos, ötletes, kreatívan megva-
lósított Farsangi kis móka című előadá-
sát. A szereplő gyerekek vidám, szórakoz-
tató előadásmóddal tettek felejthetetlenné 
a közönség számára. Az önfeledt átéléssel 
bemutatott cirkuszi mutatványok a hallga-
tóságot teljesen elvarázsolta. 

Február közepén a budapesti Mosoly-
birodalom csapata örvendeztette meg a 
gyerekeket az általuk készített népi játé-
kokkal. A délelőtt teljes egészében a ha-
gyományoké volt a főszerep. A nagyszüle-
ink által ismert és használt játékok megis-
merésére és kipróbálására volt nagyszerű 
ez az alkalom. A gyerekek számára isme-
retlen népi játékok ugyanúgy ébren tartot-
ták a játék kedvüket, kielégítve mozgá-
sigényüket, jobban lekötötte őket mint a 
napjainkban használt „digitális világ”. A 
rendezvényen arcfestésre is sor került, a 
gyerekek kedvenc hősei , figurái jelentek 
meg az arcukon.

Még ebben a hónapban újra a mese 
káprázatos világába csöppenhettünk a 
Mini Manó Színház interaktív előadása 
segítségével. A művészek és a újdonsült 
kis színészeink (óvodásaink) A tél űző 
móka című előadásban mutathatták meg 
tehetségüket, élhették ki színészi ambí-
cióikat. Az előadás érdekessége, hogy a 
kis színészek által javasolt cselekményt, 
történést szőtték a mese fonalát. Jól meg-
mutatkozott gyermekeink kreativitása, 
ötletessége, magabiztossága, mely a kis-
sé zárkózott gyerekeket is felszabadulttá 
tette.

Február utolsó hetében régen látott 
vendégeink látogattak el hozzánk a Kö-
lyökidő Alapítvány szervezésében. Az 
óvodánk egy kis időre a népi hagyomá-
nyok, szokások és az ezekhez fűződő népi 
hangszerek átszellemült világába csöp-
pent. A hangszerek segítségével táncház 
jellegű zenés- táncos műsor keretén belül 
ismerkedhettünk meg új népi mondókák-
kal, népi játékokkal. Felejthetetlen emlék 
számunkra, hogy a hangszereket a gyere-
kek is kipróbálhatták. A jó hangulatban 
szinte észrevétlen elrepült az idő, már bú-
csúzni kellett.

Az első tavaszi hónapban hagyomá-
nyainkhoz híven felelevenítettük és a 
gyermekeink számára érthető módon 
megemlékeztünk a március 15.-e üze-
netéről. Az ünnephez fűződő jelképeket 
közösen elkészítettük és versek, dalok 
kíséretében elhelyeztük az emlékműnél. 
A nagycsoportos gyerekekkel megtekin-
tettük a 7. osztályos tanulók színvonalas 
történelmi emlékműsorát.

Hírek az óvodából
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Kedves pácienseink!!!

A jelenlegi cikkünk témája a fogínygyulladás, a fogkő és ezen el-

változások következményei.

Az első fontos tény, amit érdemes megjegyezni az az, hogy  mi 

jellemző az egészséges ínyre:

– Színe halvány rózsaszín

– Fogmosáskor és spontán sem vérzik

– Feszesen tapad a fognyakhoz.

A fogínygyulladás során az íny duzzadt, vérzik, 

lazán tapad a fognyakhoz és előrehaladottabb stá-

diumban pedig érzékenység, fájdalom is jelentkezik.

Az egyik legnagyobb tévhit, hogy az íny a 

fogmosás miatt vérzik. Ezt a gyakorló fogorvos 

majdnem mindennap hallja a páciensektől. Ilyen 

esetben legtöbbször komoly íngyulladással talál-

kozunk, melyet a nagy mennyiségű lepedék és/vagy fogkő okoz.

A fogkövet nem szabad félvállrol venni!!!!!

Ez egy alattomos elváltozás, mert kezdetben komoly gondot 

nem okoz, viszont az idő előrehaladtával fokozatosan több és több 

bajt okoz. Legtöbbször a fogíny vérzés hívja fel a beteg fi gyelmét 

a problémára, de ha ezt nem vesszük komolyan, akkor az a fog-

elvesztéséhez vezethet. A fogkő kialakulásának egyik fő oka a fo-

gakon felhalmozódott lepedék, melynek fehéres sárgás szine van 

és a fogfelszin emiatt  matt és érdes lesz. Ezen egy alapos fogmosás 

könnyen segít, amitől sima és fényes lesz a fog felszine. A fogkő 

leggyakrabban az alsó fogak nyelv felőli részén jelenik meg, mivel 

itt találhatók a nyálmirigyek kivezetőcsatornája.

A fogkő sárgás barnás szinű, kemény, egyszerű fogmosással nem 

távolítható el, viszont a rendszeres fogmosással megelőzhető.

Tanácsaim melyek a fogkő kialakulásának megelőzését célozzák 

a következők:

– Első és legfontosabb a rendszeres (reggel es este) fogmosás

– Félévente fogkőleszedésl

– A fogmosást az alsó fogak nyelv felőli (belső) részén kezdjük el, 

mert itt alakul ki leggyakrabban és a fogkefe sörtéi még kemények 

a fogmosás elején, emiatt hatékonyabban tisztítanak

– Fogmosás előtt SOHA ne vizesitsük be a fogkefét, mert puháb-

bak lesznek a sörték és csökken a dörzsölő, tisztító hatásuk.

A fogkőleszedéstől nem kell félni, nem egy fájdalmas beavatko-

zás, esetleg egy kisebb fokú érzékenységet tapasztalhat a páciens. 

Természetesen ha nagyobb mennyiségű fogkövel állunk szemben 

akkor az érzékenység kicsit fokozódhat és ínyvérzés is jelentkezhet, 

de ez még mindig kellemesebb mint a későbbi fogatlan állapot. A 

beavatkozás után 1-2 napig, fogmosáskor tapasztalható  ínyvérzés, 

de ez normális, nem kell aggódni, folytatni kell a fogmosást, mert 

az íny csak tiszta fogak esetén tud regenerálódni.

A fogorvosi beavatkozásoktól való félelem esetében tanácsos el-

gondolkozni a pro és kontra érveken. Ez esetben a fogkő következ-

ményeit érdemes számba venni, melyek a következőek:

– Ínygyulladást okoz

– A fognyak szabaddá válik, és emiatt később a fogak érzékennyé 

válnak hidegre, melegre 

– Kellemetlen szájszagot okoz, amit legtöbbször a beteg saját 

maga nem tapasztal, viszont a beszélgető partnere annál inkább 

– Előrehaladottabb esetben a fog meglazulása hívja fel a fi gyelmet 

a fogkőre, sajnos ilyenkor  a folyamat  már nem visszafordítható.

Összegezve, mindenki fi gyelmébe ajánlom ezt a pár percig tartó, 

rutin beavatkozást, melynek célja a fogak élettartamának növelése 

és a tisztább szájüreg elérése.

Dr. Püsök Kocsis Erzsébet Edit

A nevelési év hátralévő részében is több program sorozatban 
vesznek részt majd a gyerekek. Erről bővebben a későbbiekben 
tájékoztatjuk az érintetteket!

Kedves Szülők!
Tájékoztatjuk Önöket az alábbiakról:
Geszterédi Napsugár Óvodában a gyermekek óvodai beiratko-
zásának ideje: 2016. április 25.-én (hétfő) és 26.-án (kedd) 
az intézményben történik! (Kossuth út 101. tel: 06-30-6535890, 
42/268-466).
Bekukkantó óvodai napok – a leendő óvodások és szüleik szá-
mára 2016 április 11.-e (hétfő) és 12.-e. (kedd)
Nyitott óvodai napok - az óvodába járó gyerekek és szüleik szá-
mára 2016 április 14.-e (csütörtök)és 15.-e. (péntek)

Fogászati tanácsok

Könyvtárunk szolgáltatásait a hagyományos könyv-köl-
csönzésen, információ szolgáltatáson túl az ügyintézések 
széles  köréig veszik igénybe a könyvtárhasználók. Könyv-
állományunk folyamatosan gyarapodik az olvasói igények-
nek megfelelően. A szerdai teadélutánok töretlen népszerű-
ségnek örvendenek, ami azt mutatja, hogy igény van olyan 
kulturális közösségi életre, amely nemcsak túlmutat a helyi 
közbeszéden, de egyetemes értékeket is közvetít, tudatosít-
va a résztvevőkkel, hogy részesei vagyunk annak a kincses-
tárnak, amelyet magyar kultúraként emlegetünk.

A közelmúltban csatlakoztunk a csíkszeredai Kájoni Já-
nos Megyei Könyvtár által kezdeményezett rendezvényhez, 
amely során kilenc ország 178 településén  olvastunk együtt 
Tamási Áron életművéből, a nagy székely író halálának öt-
venedik évfordulójára emlékezve. Jó volt látni a szervezők 
beszámoló cikkében a résztvevő könyvtárak között a gesz-
terédi könyvtár megemlítését. A helyi résztvevőink is ma-
radandó élménnyel gazdagodhattak, mert nagyon emléke-
zetes olvasmányt sikerült kiválasztanunk erre az alkalomra.

A geszterédi tanulók is rendszeresen látogatják a könyvtárat, 
népszerűek az ifjúsági regények, akárcsak a kreatív foglalko-
zások, amelyeken szervezetten, osztályonként vesznek részt.

Itt hívnám fel azoknak az olvasóknak a figyelmét, akinél 
lejárt kölcsönzési határidejű könyv van, hogy mielőbb hoz-
zák vissza, annál is inkább, mivel leltározásra készülünk. 
A leltárt megpróbáljuk részleges nyitvatartással megoldani, 
hogy ne akadályozza a könyvtári szolgáltatást.

Előző években beszerzett színes folyóiratok, valamint az 
olvasók által felajánlott romantikus regény-sorozatok in-
gyen elvihetőek. 

Találkozzunk a könyvtárban!
Hajdu Istvánné, könyvtáros

KÖNYVTÁRI HÍREKKÖNYVTÁRI HÍREK
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Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Kedves testvérek, kedves geszterédiek.
Egyházközségünkben ebben az évben is 

sokféle program örvendeztette meg a kö-
zösség életét. Egyházközségünk január 
hónapban új képviselő testületi tagokat 

kellett, hogy válasszon, hiszen az elő-
ző tagság mandátuma lejárt. Itt is meg-
köszönném az előző képviselő testület 
munkáját, Isten áldja meg életüket figyel-
mükért és szorgalmukért. Az új testületi 
tagságnak pedig (Bujdosó László, Felföl-
di Mihály, Kemény József, Kévés Csaba, 
Kokas Sándorné, Kovács Tibor, Mondok 
István, Radócz László, Törő András) azt 
kívánom, hogy munkájukat legalább olyan 
jól és méltón végezzék, mint elődeik.
Ez évben volt már egy nagyon jól sikerült 

disznóvágásunk, ahol ismét szinte minden 
elfogyott. Élő zene hangjára szórakozhat-
tak és beszélgethettek az emberek, s min-
denki pozitív élményekkel gazdagodva 
indulhatott haza a finom torról.

Az új évben folytatódnak a már jól is-
mert programok, mint az énekkar, vagy 
a közösségépítő játéklehetőségek, melyet 
a gyerekek oly nagy örömmel látogatnak. 
Egyházközségünkben (Geszteréd-Bö-
köny-Debrecen) ez úttal 14 gyermek ké-
szül az Oltáriszentség méltó vételére. 

(Csonka Dorina, Felföldi 
Péter, Hajdu Eszter, Horváth 
Dorina, Jaksi Nóra, Kirimi 
Nóra, Kuruc Gréta, Orosz 
Gábor, Papp Nóra, Pásztor 
Levente, Radócz Dávid, 
Varga László, Vékony Kitti, 
Vitkovics Kristóf)  Ők már 
szeptember óta rendszere-
sen vannak ott a felkészítő 
hittanokon, és egyre több tu-
dást halmozhatnak fel a mi 
Urunk titkairól. Jelenleg is 
nagy igyekezettel készülnek 

az elsőáldozói vizsgára, rendszeresen mi-
nistrálnak és reméljük, hogy egyházköz-
ségünk élő tagjai válnak majd belőlük is!
A Kolping család is hasznos időtöltéssel 

tudja maga mögött hagyni a hétköznapokat 
a rendszeres összejöveteleken. Az egyház-
község életébe a nyíregyházi Kolping csa-
lád hozott némi „meglepetést”, hiszen egy 
szép zászlót ajándékoztak a helyi Kolping 
családnak ez év február 28-án. Ezen a na-

pon láttuk vendégül egyházközségünkben 
Papp Tamás tisztelendő urat, aki az egri 
szemináriumban készül papságára, szol-
gálatára a Debrecen-nyíregyházi egyház-
megye szolgálatára. Prédikálhatott itt és 
Bökönyben is, s aztán már indult is vissza 
Egerbe, hiszen tanulmányait folytatni kell 
még. Isten áldja meg életét és készületét! 

Március 5-én egy nagyon hasznos előa-
dást hallgathattunk meg a Művelődési 
házban a gyászról és annak feldolgozásáról 
Dr. Felszeghy Márta előadásában, aki Deb-
recenből érkezett közénk a Kolping család 
programsorozatának keretében. Nagyon 
tanulságosan beszélt az előadásában erről 
a nagyon is érzékeny témáról, mindenki fi-
gyelemmel hallgatta szavait. Megköszön-
jük neki is a munkáját és figyelmét, s ki 
kell jelenteni, hogy lesz még ilyen előadás. 

Már túl vagyunk persze szinte a nagy-
böjti készületen, a közösségi keresztút 
ismét felemelő élmény lehetett bárkinek, 
melyen végigelmélkedhettük ismét Urunk 
szenvedésének állomásait. 
Ezen kedves emlékek fényében kívá-

nok mindenkinek Istentől megáldott szép 
Húsvétot!

Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kiss Zsolt atya

Egyházközségi hírek 2016/1

PROGRAMOK

A GESZTERÉDI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ 
ELŐRE LÁTHATÓ PROGRAMJAI 2016-OS ÉV ELSŐ FELÉBEN:

MÁRCIUS 24. – CSÜTÖRTÖK:  NAGYCSÜTÖRTÖK 
Bököny:  16.00 Szentmise 
Geszteréd: 17.00 Szentmise 
MÁRCIUS 25. – PÉNTEK: NAGYPÉNTEK
Geszteréd: 15.00 Liturgia
Bököny: 17.00 Liturgia
Virrasztás: Geszteréd: 20.00-06.00
MÁRCIUS 26. – SZOMBAT: NAGYSZOMBAT
Bököny:  21.00 Feltámadási liturgia
Geszteréd: 24.00 Feltámadási liturgia
MÁRCIUS 27. – VASÁRNAP: HÚSVÉT VASÁRNAP
Bököny: 7.30 Pászka szentelés az Idősek otthonában
Geszteréd: 8.00 Szentmise majd Pászka szentelés
Bököny: 9.30 Szentmise majd Pászka szentelés
Geszteréd: 11.00 Szentmise 
MÁRCIUS 28. – HÉTFŐ: HÚSVÉT MÁSOD NAPJA
Geszteréd: 8.00 Szentmise
Bököny: 9.30 Szentmise
Geszteréd: 11.00 GK. Szentliturgia

MEGBESZÉLÉS AZ EGYHÁZKÖZSÉGI TÁBORRÓL: 
ÁPRILIS 3. – VASÁRNAP

Geszteréd:  15.00 (Plébánia)
Bököny: 16.00 (Közösségi ház)
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Hírek a Művelődési Ház életéből
A 2016-os évet is számos rendezvény le-

bonyolításával kezdte a Gajdos János Mű-
velődési Ház. 

A nagy létszámú, sikeres szilveszteri 
bált követően, közkívánatra élőzenés pót-
szilveszteri mulatságot szerveztünk, ahol 

a legfőképp fiatalokból álló vendégsereg 
hajnalig mulatott. 

A magyar kultúra napját 1989 óta ünne-
peljük meg január 22-én, annak emlékére, 
hogy – a kézirat tanúsága szerint – Köl-
csey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisz-
tázta le Csekén a Himnusz kéziratát. Ezen 
alkalomból a Geszterédi Árpád Fejedelem 
Általános Iskola 3. osztályos tanulói mu-

tatták be színvonalas, a magyar kultúrát 
átölelő műsorukat, Nagy Lászlóné osz-
tályfőnök vezetésével. Az előadás során 

megcsodálhattuk kultúránk egyedi jelké-
peit Balogh Józsefné munkássága által. 

Januárban cirkuszi előadást tekinthettek 
meg a helyi gyerekek, valamint egy zenei 
előadást a Rákóczi Szabadságharc 300 
éves évfordulója tiszteletére.

Február 05-én zajlott az 
általános iskolások farsangi 
felvonulása, amelyen a má-
sodik osztály tanulói adták 
elő nívós előadásukat.

Február 06-án a Geszterédi 
Egyházközség disznótoros-
sal egybekötött közösségi 
napot szervezett. Délután 
16:00 órára vártuk az Egy-
házközség tagjait disznóto-
ros vacsorára. 
A jó hangu-
latról cigány-
zenekar gon-

doskodott.
Március 05-én a Geszteré-

di Kolping Család Egyesület 
vendége volt Berényiné Dr. 
Felszeghy Márta, a Debreceni 
Forrás Egyesület munkatársa. 
Az előadás témája: Haldoklás, 
gyász, újrakezdés. Tanulságos 
beszámolót hallhattunk a té-
máról, és kellemes hangula-
tú beszélgetés alakult ki az 
előadás során. Köszönet Dr. 
Felszeghy Mártának, hogy 
elfogadta az Egyesület meg-
hívását, valamint köszönjük 
Rácz Jánosné, Zsókának a 
közreműködést!

Március 07-én került meg-
rendezésre a Geszterédi 
Önkéntes Tűzoltó Egyesü-
let szokásos éves közgyűlé-
se, melyen a helyi önkéntes 
tűzoltókon kívül számos 
vendég tűzoltó is képvisel-
tette magát. 

A Geszterédi Aranyszab-
lya Társaság Egyesület tag-
jai is gyűlést szerveztek, 
ahol elkészítették a Tár-
saság éves programtervét, 
átbeszélték az Alapítvány 
feladatait.

Március 08-án a Hölgyek-
nek kedveztünk az Europe-
an Operett „Te rongyos 
élet” című nőnapi műsorá-
val. A jelenlévő hölgyeket 
Polgármester Úr, és a Kép-
viselő-testület férfi tagjai 
virággal köszöntötték.

A Geszterédi Árpád Fejedelem Általános 
Iskola 7. osztályos tanulói által előadott ün-
nepi műsorral elevenítettük fel az 1848-49-
es forradalom és szabadságharc eseményit.

Továbbra is rendszeres programjaink a 

Pásztor Tünde vezetésével szervezett aero-
bic órák. Az edzések hétfőn és kedden este 
19:00 órától kezdődnek. Hetente egy alka-
lommal kivetítő használatával zumba órá-
kat tartunk, melyen a részvétel ingyenes.

Teret biztosítunk különböző fórumok-
nak, gyűléseknek, a civil szervezetek, az 
iskola és az óvoda rendezvényeinek. A te-
rem és az eszközök bérlésére továbbra is 
van lehetőség a Művelődési Házban.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk 
további rendezvényeinkre!

Áldott Húsvéti Ünnepeket kívánok a falu 
minden lakójának!

Vámos Jánosné
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Nem mindennapi esemény a Geszteré-
di Idősek Klubjában

A községben évek óta működik a 
nyugdíjas klub. Az elmúlt napokban 
Nagy Jánosné klubvezető a klubtagok 
egyetértésével meghívta a bökönyi öreg-
otthon vezetőjét és az otthon tagjait. Láto-
gatásunkra a meghívást Ácsné, az otthon 
vezetője szívesen elfogadta és szervezte 
úgy, hogy a baráti találkozóra február 24-
én sor került. A vezetőjükkel és több idős 
személlyel jelentek meg a déli órákban. A 
megjelenteket Nagyné a klub vezetője kö-
szöntötte és helyfoglalásra invitálta. Szép 
volt nézni és hallani, hogy az idős szemé-
lyek vidáman, mosolyogva ismerkedtek 
és barátkoztak, társalogtak. Majd Kulin 
László a Délnyírségi Társulat telephely-
vezetője és Bujdosó Mihály a klub tagja 
köszöntötte az idős személyeket. Mind-
ketten szóltak arról, hogy milyen felejt-
hetetlen jelentősége van az ilyen baráti 
találkozásoknak. Ezt követően Jakabó-
czkiné klubtag vezetésével közösen elé-
nekelték a nyugdíjasoknak sokat mondó 
anekdotát. Mind ezek emelték a találkozó 
színvonalát. Ezt követte egy nem min-
dennapi esemény: a szépen díszített asz-
talon saját sütésű sütemény, de a pálmát 
a kukorica-kásából készített töltött ká-

poszta vitte, ami a mai időben nem min-
dennapos. Ezek fogyasztásához kívánt jó 
étvágyat Nagyné, a klub vezetője. A jó 
ízű fogyasztás után Ácsné, az öregotthon 
vezetője megköszönte a meghívást és a 
kedves fogadtatást és a csaknem újdon-
ságnak számító töltött káposztát. Ezek 
után mindkét vezető megfogadta, hogy a 
baráti találkozót minden évben meg fog-

ják tartani. Nagyné, a klub vezetője be-
jelentette, hogy a találkozót interneten is 
megjelentette az utókor számára. 

A búcsúzkodást megható volt látni, 
hogy baráti kézfogással, egymásnak jó 
egészséget, békét és szeretet kívántak. 

A megjelent eseményeket figyelem-
mel kísérte és rögzítette Bujdosó Mihály, 
a klub tagja.

Ünnepi pillanatok

BEMUTATKOZÁS
Kulin Lászlónak hívnak, 44 éves szociálpolitikus vagyok. 

Nős vagyok, egy fiúgyermek apja. 2016 januárjától engem 
bíztak meg a Dél –Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Szol-
gáltató Központ Geszterédi Telephelyének vezetésével. 2016 
januárjától módosult a Gyer-
mekvédelmi Törvény, mely 
újraszabályozta a Gyermekjó-
léti Szolgálatok és a Család-
segítés intézményrendszerét. 
A változásnak megfelelően 
összevonódott a gyermekjóléti 
és a családsegítési tevékeny-
ség, a szakmai felügyeletet a 
nagykállói központ biztosítja. 
A változás kétélű. Egyrészt 
jelenti, hogy hatékonyabban lehet majd ellátni az egyes ese-
tek kezelését, de nagyobb lesz a szakmai felügyelet. A kliens 
problémája már nemcsak Geszterédé, hanem a Járásé is. A 
családsegítésen túl házi segítségnyújtás keretében kell a szi-
gorított törvényi feltételeknek megfelelően biztosítani a gesz-
terédi idősek ellátását.

Biztos vagyok benne, hogy a törvényi változások átmeneti 
feszültségeket szülnek a településen az ellátottak esetében, 
azonban azért dolgozom munkatársaimmal, hogy javuljon a 
szolgáltatások minősége. Geszteréd fejlődő település, amiért 
kell és megéri dolgozni. Csak a befektetett munka révén lehet 
jobb a település szociális ellátása.

Kulin László telephelyvezető

HORNYÁK ÁRPÁDNÉ 

PEDAGÓGUSI MUNKÁSSÁGA
Hornyák Árpádné (a mindenki Hornyák Tanár nénije) 1954. 

július 14-e óta nyugdíjba vonulásáig, 1987. december 31-ig a 

Geszterédi Általános Iskola 

megbecsült pedagógusa volt. 

Biológiára és földrajzara taní-

totta a geszterédi diákokat. Ta-

nítványai közül papok, orvosok, 

tanárok, óvónők, ügyvédek, jo-

gászok, iskolaigazgatók, kuta-

tók, becsületes gazdálkodók és 

szülők kerültek ki.

Pedagógus munkája elismeré-

séért több kitüntetést kapott: 

• Pedagógus Szolgálati Emlékérem

Több évtizedes áldozatos munkájáért.

• Minisztertanács alapított Kiváló Munkáért kitüntető jelvény

• Közoktatásban végzett kiemelkedő munkájáért

• 2004-ben Aranyoklevelet, majd 2014-ben Gyémántoklevelet 

kapott, melyekkel az ötven és hatvan éven át kifejtett szakmai 

tevékenységet ismerik el.

Nyugdíjba vonulása után is itt maradt a településen. Élvezi a 

hosszú munka után járó jól megérdemelt pihenést.

Gratulálunk a munkásságához, és a szakmai elismerésekhez! 

Kívánunk még hosszú, tartalmas nyugdíjas éveket, és jó egész-

séget!

Vámos Jánosné
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2016. március 7.-én 17:00 órakor tar-
totta éves közgyűlését a Geszterédi Ön-
kéntes Tűzoltó Egyesület. Jelenlétével 

megtisztelt minket a Balkányi ÖTE, Szakolyi ÖTE, Szakolyi Ön-
kormányzati Tűzoltóság, Bököny ÖTE, Nyíregyházi és a Debre-
ceni Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

A közgyűlésen  megtárgyalta a tagság az egyesület szakmai 
munkájáról, pénzügyi teljesítésekről szóló 2015 évi beszámo-

lókat, valamint a 2016 évi munka tervezetét illetve a pénzügyi 
költségvetését.

Az elmúlt év jó szakmai teljesítése mellett kiemelkedő ered-
mény, hogy az egyesület közösségi célokra megnyert egy 9 sze-
mélyes Volkswagen kisbuszt valamint a szakmai pályázaton 2 
bevetési ruhát és 1 db kézi EDR rádiót.

A közgyűlés egy baráti elbeszélgetéssel és vacsorával zárult.
Az ülésen a tagság tagjai közé felvette  Vámos Jánosnét (Hor-

váth Barbara) és azóta sikeresen megalakult a felnőtt női ver-
senyraj. A hölgyek lelkesen csatlakoztak az egyesülethez, mun-
kájukhoz és verseny szereplésükhöz sok sikert kívánunk.

Tisztelettel: Az egyesület vezetősége

GESZTERÉDI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET

4232 Geszteréd, Petőfi u. 7.
Tel.: +36-30/652-8063
E-mail: geszteredote@gmail.com

Tűzoltóság Beszámolója!

Általános isko-
lai ballagásuk 
50. évfordulója 
alkalmából gyűl-
tek össze 2015. 
szeptember 6-án 
az 1965-ben 
végzett egykori 
diákok, hogy 
méltóképpen 
megünnepeljék 
ezt a jeles alkal-
mat. 
A találkozó 
örömteli hangu-
latban, kellemes 
nosztalgiázással 
telt.
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KÖZÉRDEKŰ 
TELEFONSZÁMOK
MENTŐK 104
RENDŐRSÉG 107
Nagykállói Ren-
dőrőrs KÖRZETI 
MEGBÍZOTT 

+36 20 620 5026

TŰZOLTÓSÁG 105
Geszterédi 
POLGÁRŐRSÉG +36 30 606 4409

ORVOSI 
ÜGYELET Balkány +36 42 361644

IVÓVÍZ HIBABE-
JELENTÉS +36 42 290 700

A Geszterédi Forrást 
az Interneten is elolvashatják a 

www.geszterediforras.ewk.hu 
oldalon!

ÚJ SZOLGÁLTATÁS 

a Black Jack presszóban 
(Kállói u. 34.)!

elektronikus mobilfeltöltés és Villanyóra feltöltés 
a hét minden napján 6-tól 20-ig!

IMPRESSZUM:
Felelős kiadó: 
Geszteréd Község Önkormányzata 
képviseletében Szabó József polgármester
4232 Geszteréd, Petőfi u. 7. 
e-mail: gesztered@gesztered.hu
Tel./Fax: (42) 561-112
Szerkesztő:  Hajdu Istvánné 
Tel./Fax: (42) 268-401
geszteredkonyv@gmail.com
web: www.geszterediforras.ewk.hu

Készült:  
REXPO KFT. Nyomdaüzeme, Debrecen 
Felelős vezető:
 Rácz János ügyvezető igazgató 
Tel.: (52) 452-555, Mobil: (30) 9434-100
e-mail: rexpo@rexpo.hu

FELHÍVÁS

2016. április 27. (szerda) 

13:00-16:00 óra között 
véradást szervezünk!

Várjuk az eddigi 
és az újonnan belépő véradókat.

Köszönet Nekik azért, 
hogy karjukat nyújtják önzetlenül 

emberi életek megmentéséért!

Vámos Jánosné
véradás-szervező

KÖSZÖNET-

NYILVÁNÍTÁS
„Bajban ismerszik meg a barát”-tart-
ja a bölcs mondás, valóságtartalmá-
ról mindannyian számos alkalommal 
meggyőződhetünk.

A segítőszándék megnyilvánulása 
mindig jóleső érzéssel tölti el az em-
bert. Említésre méltó eset történt köz-
ségünkben is a közelmúltban, amikor a 
fűtési idény közepén két nagy teljesít-
ményű keringtető szivattyú hibásodott 
meg a Művelődési Házban.

A segítség Horváth Géza geszteré-
di származású, jelenleg budapesti 
lakostól érkezett, aki vállalta a szi-
vattyúk megjavítását, és felajánlotta 
segítségét a jövőben is.

Önzetlen segítségét ezúton is szeret-
ném megköszönni!

Tisztelettel:  Szabó József
 polgármester

Kegyelettel emlékezünk 
községünk közelmúltban 

elhunyt lakosaira:
Molnár Istvánné
Nagy Sándorné

Kemény András Egon
Danika Bertalan

Urbin Mihály
Kirimi Józsefné
Balogh Tibor

Mondok Józsefné

„Nem múlnak el, kik szívünkben 
élnek, hiába szállnak árnyak, 

álmok, évek.”

KEGYELETTEL 

EMLÉKEZÜNK

véradás szerve

HASZNALTAUTÓ
FELVÁSÁRLÁS

• adásvételi szerződéssel
• bármilyen típusú, állapotú
• személy- vagy teherautóját
• lehet műszaki nélkül is
• lehet sérült, hibás is!
• díjmentesen házhoz megyünk
HELYSZÍNEN KÉSZPÉNZBEN FIZETÜNK!

0630/831-6520
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