
Örüljön a puszta és a kiaszott vidék, 
ujjongjon a sivatag és viruljon! Virul-
va viruljon, mint a liliom, és örömében 
ujjongva daloljon! ... Erősítsétek meg 
az elernyedt kezeket, és a roskadozó 
térdeket szilárdítsátok meg! Mondjá-
tok a csüggedt szívűeknek: „Bátorság! 
Ne féljetek! Nézzétek, eljön Istenetek. 
Maga az Isten jön el, hogy szabadulást 
hozzon nektek.” Akkor megnyílik a va-
kok szeme, s a süketek füle hallani fog. 
Ugrándozik majd a sánta, mint a szar-
vas, és a némák nyelve ujjongva ujjong. 
Mert vizek fakadnak a pusztában, fo-
lyóvizek a sivatagban. A száraz vidék 
tóvá változik, a szomjas föld vizek for-
rásává. ...egy tiszta út vezet majd át raj-
ta, úgy fogják hívni: a szentek útja. 

Nagyböjt kezdetén Izajás próféta sza-
vait olvasgatom, lassan, szinte aprólékos 
gonddal, ízlelgetem a szavakat, egyiket a 
másik után, szeretném megérteni őket... 
Megérteni? ...Nem, azt hiszem ennél több 
kell, sokkal többre vágyom, szeretném 
átélni, a magaménak tudni őket, akarom, 
hogy átjárják az életem, akarom, hogy be-
leivódjanak a zsigereimbe. Nemcsak az 
értelmemmel akarom felfogni, a szívembe 
szeretném belegyökereztetni őket. Érzem 
a szavakban, a képekben rejlő feszültsé-
get, szeretném elhinni, hogy igazak... 

Pusztaság, sivatag, kiéget, kietlen táj, 
elernyedt kéz, csüggedő szív, süketség, 
vakság, félelem... Igen, ezeket a képeket 
nagyon jól ismerem, a saját világom dimen-
ziója tekint vissza rám. De én mégis inkább 
azt a másikat szeretném, a virágzást, az uj-
jongást, a megerősödést, a szabadulást, a 
források vizének éltető erejét... Szeretném 
megtapasztalni, érezni a jelenlétét, látni 
vágyom... Igen, Őt akarom: az Istent. 

Még egyszer újraolvasom a sorokat, 
bár lehet, hogy én nem így akarom, én nem 
egészen így szeretném, mégis a szavak 
egymásutánisága, az egymásnak feszülő 
képek is ezt sugallják,ez nem egy vagy-
vagy döntés, nem két különálló képsor, 
nem két különböző világ. Nem, ez maga 
az emberi élet, az a valóság, amelynek 
nap, mint nap nekifeszülünk, a lét, amely-

ben ez a két dimen-
zió együvé tartozik. 
A misztikusok a 
lelki élet mesterei 
szerint, ha Istennel 
akarunk találkozni 
át, kell mennünk a 
pusztaságon. A si-
vatagi lét, a száraz-
ság megtapasztalása 
utat nyit számunkra, 
hogy megtapasztal-
juk, ideológiáktól 
mentesen, a szív 
csendjébe befogad-
juk Isten életadó je-
lenlétét.

A puszta, mint 
táj, csak képe és 
jele ennek a sokkal 
mélyebben rejtőző 
pusztának, amely a 
világon mindenütt 
- és főleg - minden-
kiben föllelhető. Ezt 
a pusztaságot hor-
dozzák a soha nem 
alvó nagyvárosaink 
kősivatagjai, az ál-
landó rohanás, az 
zaj, a tömeg. Ismer-
jük a nagyvárosok pusztajellegét, melyet 
mindenekelőtt az idegenek, a betegek és 
az öregek éreznek, amikor az otthontalan-
ság, a védtelenség, és a megértés hiányát 
tapasztalják. Ezt a pusztaságot tapasztal-
juk a kiégettségben, amely a mindennapi 
hajszára és az emberi kapcsolatok felszí-
nességére vezethető vissza. Ezt a pusz-
taságot éljük át, amikor a megkövesedő 
szívünknek és megzabolázatlan ösztöne-
inknek vagyunk kiszolgáltatva. 

Természetes, mondhatni kézenfekvő, 
hogy kitérjünk a pusztaság megtapaszta-
lása elől. Nem akarjuk elfogadni, inkább 
válaszuk az illúziót és az öncsalást, mely 
talán pillanatnyilag kényelmes kiutat kí-
nál, de ez csak magunk, és mások előtt 
való bújócska, amely mögött ott a sebzett 
szív elkeseredettsége. Pascal mondja:,,-
Gondtalanul futunk a szakadék felé, de 

hogy ne lássuk, magunk elé tartunk vala-
mit”. Ebből pedig csak egyetlen kiút van: 
a puszta tudomásulvétele, annak az elfo-
gadás, hogy van, és ha van szabad neki 
lenni. 

Ez határozott helytállást és kitartást 
kér abban a sivatagban, amely bennünk 
rejtőzik, és körülöttünk terjeng. Ez azt is 
jelenti, hogy megállunk és szembenézünk 
a valósággal, amely körbevesz, nem me-
nekülünk a magánytól és a csendtől, az 
élet mulandóságának gondolatától, hanem 
elviseljük az egyedüllétet, tudatosan sza-
kítunk a felületes hajszoltsággal, és időhi-
ánnyal. Minőségi időt szánok mindazokra 
és mindarra, amit szeretek. Így válhat a 
sivatag az új élet születésének helyévé. A 
kereszt és az üres sir megélése a feltáma-
dás örömének helyévé. 

folytatás a következő oldalon

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

Kell küzdeni és győzni hazádért”
(Kölcsey Ferenc)

Geszteréd község Önkormányzatának társadalmi, politikai és kulturális lapja

Üres a sír – húsvéti gondolatok

200 ÉV
200 VERS

2015. ÁPRILIS 11-ÉN, 12.00-20.00 ÓRÁIG
A GESZTERÉDI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMBAN.

SOKAN VAGYUNK, AKIK SZERETJÜK A VERSEKET,
ÉS SZERETNÉNK MEGOSZTANI A VERSOLVASÁS ÖRÖMÉT...

SZERETETTEL VÁRJUK ÉS HÍVJUK 
A KÖLTÉSZET NAPJÁNAK RENDHAGYÓ MÓDON

A GESZTERÉDI KATOLIKUS TEMPLOMBA.

NEM KELL MÁST TENNI, MINT ELJÖNNI A TEMPLOMBA,
S OTT AKÁR FIGYELEMMEL HALLGATNI A FELOLVASÁST, 

VAGY FELOLVASNI VERSEKET.

12 ÓRÁTÓL 20 ÓRÁIG, BÁRMIKOR.

JÖJJÖN, ÜNNEPELJÜK EGYÜTT JÓZSEF ATTILA SZÜLETÉSNAPJÁT,
S EGYBEN A GESZTERÉDI TEMPLOM FENNÁLLÁSÁNAK 200-IK ÉVFORDULÓJÁT.

„ÉN IS ILYEN GYÖNGYHALÁSZ VAGYOK,
ÉS VERSEIM AZ IGAZGYÖNGYSZEMEK…

S AZÓTA NÉHA GYÖNGYSZEMET LELEK.”

(WASS ALBERT: IGAZGYÖNGYÖK)

KATOLIKUS PÉBÁNIA
KISS ZSOLT ATTILA ATYA

(42) 952-683

VÁMOS JÁNOSNÉ
(20) 361-66-00
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folytatás az előző oldalról

Meghívás ez a 
számunkra, az 
Élet hívása, kü-
lönösen ma, ami-
kor a túlhajszolt, 

kiégett emberi tekintetekből, a társadalmi, 
politikai történések kiábrándító valóságá-
ból a pusztaság sivár világa tekint vissza 
ránk. Én mégis hiszem, hogy ez a sokak 
szerint rossz útra tért világ is Istenhordo-
zó, hiszem, hogy mindenben és mindenki-
ben felfedezhető az isteni szikra, hiszem, 
hogy a feltámadt Krisztus bármikor ránk 
köszönhet: Békesség veletek. Ne féljetek. 
Feltámadtam. Nem kell hozzá más, csak a 

pusztaság mélyére néző, a kereszt lábainál 
álló János apostol tekintete: a szerető szív-
vel való látás. János az, aki húsvét hajna-
lán egyszerre képes látni az a szenvedést, a 
keresztet, üres sírt és a feltámadás minden 
pusztaságot betöltő krisztusi fényét.

2015 Húsvétjára kívánom, hogy teljen 
meg örömmel életetek pusztasága, uj-
jongjon a sivatag és viruljon! Virulva 
viruljon, mint a liliom, és örömében uj-
jongva daloljon! A feltámadt Krisztus 
személyében maga az Isten jöjjön el, 
hogy szabadulást hozzon nektek.

Kasza László
gyulafehérvári egyházmegyés pap

Mint láthatják a kedves lakosok a Petőfi 
utcán eltávolítottuk a nagy testű fákat, 
amire azért volt szükség, mert a fák ter-
jedelme miatt a nagyobb járművek nem 
tudtak közlekedni az úton, valamint a 
gyökerek felnyomták a járdát. A fák he-
lyére hamarosan kisebb testű, gömbfákat 
szeretnénk telepíteni, bízunk benne, hogy 
minél hamarabb el tudjuk ezeket ültetni.

A közmunka programról röviden: Mivel 
településünkön kevés munkalehetőség van, 
igyekszünk minél több embert bevonni 
ebbe a projektbe. Jelenleg is minden ember, 
aki foglalkoztatható, és együttműködő, az 
részt vesz a jelenlegi programba. Április-
ban 140-150 főt fogunk foglalkoztatni.

Bár azt is tudjuk, hogy vannak olyan 
egyének, akik a geszterédi emberek el-
lenségei, ezt bizonyítják a folyamatos 
feljelentések, amelyek ellenünk, ezáltal a 
dolgozni akaró emberek ellen érkeznek. 
Reményeink szerint ennek mielőbb gátat 
tudunk vetni, és zökkenőmentesen tudunk 
továbbra is munkát biztosítani számtalan 
embernek. A tavalyi év szeptemberében 
történt feljelentés kapcsán is mindent 
rendben találtak az ellenőrzés során.

Számos hasznos munkát tudunk elvé-
gezni a közmunka program keretében, 
melyek Geszteréd fejlődését szolgálják:

– Fóliasátrak készítése a mezőgazdasági 
start munkaprogramhoz

– Kültéri utak rendbetétele, ezáltal az 
Önkormányzat fa mennyiségének növe-
lése

– Kerékpártárolók elhelyezése a falu 
központjában

– Buszmegállók, játszótér felújítása
– A tavalyi évben telepített erdő karban-

tartása
– Betonelemek, térkövek gyártása
– Intézmények karbantartása
– Belvízelvezető rendszer karbantartása
– Belterületi utak karbantartása
– Parkban filagória építése
– Kft új telephelyének rendbetétele, ki-

alakítása
– Több kertet béreltünk, ahol mezőgaz-

dasági munkálatokat fogunk végezni.
Továbbra is minden tőlünk telhetőt meg-

teszünk a település fejlődéséért.

Szabó József
polgármester

Hírek a település életéből

A geszterédi Szent 

Anna plébánia prog-

ramjai a 2015-ös év 

második negyedévében:

Március 27–28. 17.00 – Lelkigyakorlat 
– GESZTERÉD (Krakomperger Zoltán 
atya)

Március 29. 14.00 – Falusi Keresztút 
– GESZTERÉD (indulás a római kato-
likus templomtól)

Április 2. 19.00 Nagycsütörtök 

Április 3. 15.00 Nagypéntek

Április 4. 24.00 Nagyszombat, Feltá-
madási liturgia

Április 5. 8.00 és 11.00 HÚSVÉT

Április 6.  8.00 Húsvét másodnapja
11.00 Görög-katolikus liturgia

Április 11. 12.00-20.00 – 200 év 200 
vers – GESZTERÉD, Római katoli-
kus templom (A megújuló 200 éves 
geszterédi római katolikus templomban 
12.00-20.00 között 200 verset olvas-
nánk fel. Közben vendéglátás és egyéb 
programok.)

Április 12. 15.00 – BÉRMÁLÁS – 
GESZTERÉD (Főtisztelendő Bosák 
Nándor Püspök atya)

Április 25. 16.00 – 200 férfi koccintása 
megújuló a geszterédi templomnál – 
GESZTERÉD

Április 25. 20.00 – Egyházközségi ka-
tolikus bál – GESZTERÉD

Május 3. Anyák napja, 8.00 (Geszte-
réd) 9.30 (Bököny) 11.00 (Geszteréd) 
Édesanyák köszöntése (szerepelnek az 
óvodások és iskolások)

Május 10. 10.00 – ELSŐÁLDOZÁS – 
BÖKÖNY

Június 7. ÚRNAPJA 9.00 – BÖKÖNY 
11.00 GESZTERÉD

TÁJÉKOZTATÓ A 

TÜDŐSZŰRÉSRŐL

Ideje: 2015. április 2, 3, 7 (csütörtök, 
péntek, kedd) 8:00–12:00 óráig.

Helye: védőnői szolgálat.
A betöltött 40 év feletti lakosság szá-

mára ingyenes.
18–40 év közötti lakosok számára a 

vizsgálat 1700 Ft.

FELHÍVÁS !
2015. április 29-én, szerdán 13:00–17:00 óra között

ismételten megszervezésre kerül a 

VÉRADÁS!
Várjuk jelenlegi és leendő véradóinkat!

Köszönettel és Tisztelettel:
A vöröskereszt nevében:

Radóczné Varga Gyöngyi
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Településünkön nagy figyelmet for-
dítunk a jeles események méltó megün-
neplésére. A közelmúltban köszöntöttük 
községünk hölgy tagjait. Virággal, és kel-
lemes nosztalgia, operett műsorral ked-
veskedtünk Nekik.

Az előadóművészek kitűnő hangulatot 
varázsoltak a megjelent közönségnek.

A következő pár sorral a hölgyeket 
szeretném köszönteni: 

Minden férfi életében kitüntetett 
szerepe van a hölgyeknek, hiszen 

életünk meghatározó pillanataiban 
mindig mellettünk állnak: nagyma-
maként, anyaként, feleségként, le-
ányként, barátként, meglévő társként. 
Ők teszik szebbé mindennapjainkat, 
kedvességük, gyengédségük és gon-
doskodásuk nélkül nem lenne teljes 
az életünk.

Nem számít, hogy egy ünnepnek mi az 
eredete, a múltja, hanem az, hogy mi a je-
lentése ma. A nemzetközi nőnap balolda-
li gyökerű hagyomány, de mára azonban 

e g y a r á n t 
büszke lehet 
rá pártállástól 
függetlenül mindenki.

Ezúton köszönöm 
meg községünkben élő 
valamennyi Nőnek a 
társukkal szembeni 

odaadást, szeretetet, gondoskodást. Kívá-
nok a képviselő – testület férfi tagjai és a 
magam nevében Mindannyiuknak Boldog 
Nőnapot!

’48 hőseire március 15-én, vasárnap 
délután 15:00 órakor emlékeztünk.

Az ünnepi műsor a Nemzeti dal című 
költemény közös elszavalásával vette kez-
detét, ami egy országos szintű kezdemé-
nyezés volt, amiben településünk is részt 
vett.

Ezt követően az Árpád Fejedelem Ál-
talános Iskola 1. és 8. osztályos tanulói 
mutatták be a Szokira Jánosné tanárnő ál-
tal összeállított műsort.

A meg-
e m l é k e z é s 
percről-perc-
re felelvení-
tette a nap 
tör ténelm i 
eseményeit.

A ren-
dezvényt az 
emlékezés ko-
szorújának el-
helyezésével 
zártuk.

E z ú t on 
sze r e t ném 
megköszönni a civil szervezeteknek, 
hogy jelenlétükkel támogatják rendezvé-
nyeinket!

Szabó József
polgármester

Ünnepek Geszteréden

„Áldassék a neved forradalom!”
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Teljes körű Iskolai
Egészségfejlesztési Program/TIE

DIÁKSPORTHÍREK

A TÁMOP-6.1.2. Teljes körű Iskolai 
Egészségfejlesztési Program célja, hogy 
a felnövekvő generációk tájékozottabban, 
tudatosabban, figyelmesebben többet tö-
rődjenek magukkal és hosszú, egészséges 
életük legyen. 

A programban 18 megye iskolái, peda-
gógusok, megyei és regionális koordiná-
torok, védőnők és nem utolsó sorban diá-
kok vesznek részt. Az intézmények kivá-
lasztása 2014. évben megtörtént, melybe a 
mi iskolánkat is beválasztották. Iskolánk 
88 tanulója és 2 koordinátora vesz részt 
benne. 2015. január 12-én egész napos 
workshopon vettünk részt Berettyóújfa-

luban, ahol megismertük a teljes szakmai 
programot. 

A TIE I. üteme a helyben megvalósuló 
programokat jelenti, melynek tematiká-

jában a „helyes 
táplálkozás, ivó-
víz, higiénia, sé-
rülés, egészség-
kommunikáció” 
jelenik meg. A 
projekt kedvez-
ményezettjeként 
iskolánk számos 
eszközt, sportfel-
szerelést nyert el, 
amelyek segítsé-
gével jelentősen 
bővül eszköztá-
runk az iskolai 

oktatás során. 
A TIE II. üte-

me a megyei 
H é t p r ó b á k 
rendezvényso-
rozatát jelenti, 
amelyek tartal-
mas kikapcso-
lódást biztosí-
tanak gyerme-
keink számára.

L e g u t ó b b 
2015. március 
6-án Nyíregy-
házán a Bujto-
si Szabadidő 

Csarnokban vettünk részt egy ilyen ese-
ményen, mely a „Bartók próba” nevet vi-
selte. Itt a gyerekeknek lehetőségük volt 
kipróbálni a tánccal kapcsolatos mozgás-

formákat, valamint megismerkedhettek a 
tánccal, mint sporttal. A megnyitó után 4 
For Dance látványos, színvonalas műsorát 
láthattuk, ezt követte a tánctanítás 4 cso-
portra bontva a 4 For Dance tagjaival. 

A következő próba helyszíne - a „Szent 
László próba” - a nyíregyházi Wesselényi 
Miklós Középiskola Tornacsarnoka volt 
március 14-én. Ekkor a gyerekeknek lehe-
tőségük volt kipróbálni játékos akadály-
pályákat, mely segítségével nagyszerű 
csapatszellem alakult ki diákjaink között. 
A próbán megyénkből 18 iskola tanulója 
mérte össze erejét. 

Az eddigi rendezvényeken gyermekeink 
nagyon jól érezték magukat, alig várják a 
következő alkalmat, hogy újra részt ve-
hessenek a további próbákon. 

Mészárosné Nagy Anna 
tanító

I. „Arany-kupa’’ teremlabdarúgó versenyen vettek részt 

tanulóink februárban, Szakolyban.

A tornán négyes mérkőzést játszottunk. Két győzelem két 

vereség, de tetszetős játék, sok rúgott gól jellemezte játé-

kunkat. A második helyen végeztünk.

A sportolóink: Pallai József, Orsó Gergő, Felföldi János, 

Sándor Ádám, Jónás Zoltán, Kebles József.

II. Dél-Nyírségi Mezei futó versenyen vettünk részt Ha-

rangodon Március 17-én. A csodálatos környezetben, 

csodálatos időben megrendezett futó fesztiválon 43 tanu-

lóval vett részt iskolánk. Legeredményesebbek: Felföldi 

Szabolcs korcsoportjában első helyezet, csapatban a Fel-

földi Szabolcs Farkas Dávid, Mikó Attila, Mészáros Máté, 

Orosz Gábor második helyezést érte el. Mindenki nyert, 

aki volt és jól érezte magát.

Szőke László testnevelő
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Konfl iktuskezelés az iskolában
Az oktatásban megjelenő konfliktusokról napi szinten 

hallhatunk a televízióban, rádióban, olvashatunk az újsá-
gokban. Felkapott, „divatos” hír lett az, ha az iskolában a 
gyerek megveri társait, vagy éppen az őt oktató pedagógust. 
Bekerülhet a hírekbe az a szülőis, aki a gyermekét ért, – vélt 
vagy valós – támadást önbíráskodás útján oldja meg az okta-
tási intézményben. 

Ezért szerveztük intézményünkben a témával kapcsolatos, 
szakmai fórumot. A fórumra meghívtuk Dr. Duró Zsuzsanna 
pszichológust. A neves szakember tájékoztatást adott a témakör-
ben és gyakorlati útmutatást nyújtott a mindennapi munkánkhoz. 

Az iskola nevelési feladata az utóbbi évtizedben kiemelt szere-
pet kap. A szülők, családok ilyen irányú elvárásai egyre maga-
sabbak az oktatással szemben. Sok esetben a szülők az oktatástól 
várják el azt is, ami egyébként az ő felelősségi körükbe tartozna. 
Ez a tanár-diák konfliktus mellett, a tanár-szülő közötti feszült-
ségeket is jelentős mértékben generálja. A szülők az iskolára nap-
jainkban egyre inkább, mint piaci szolgáltatóra tekintenek. 

Elvárásaik egyre nagyobbak és szélesebb körűek az oktatási in-
tézmények vonatkozásában. 

Már nem csak a különböző tudások átadásának bázisának te-
kintik az intézményt, hanem egyéb szolgáltatási elvárásokat is 
támasztanak azzal szemben. 

Az érték konfliktusok kapcsán ismét említhető a szülők szere-
pe. A családi környezetből hozott minta, az ott követett értékek 
számos esetben eltérőek, vagy teljes mértékben különbözőek le-
hetnek a gyermeket oktató pedagógusétól. Az eltérő életfelfogás, 
világnézet vezethet a szereplők közötti értékkonfliktusokhoz. 

A diákok egymás ellen irányuló leggyakoribb magatartásait és 
az ebből eredő konfliktus helyzeteket különböző elnevezésekkel 
definiálja a szakirodalom. Ezek alapján megkülönböztethetjük a 
következőket: 

• Agresszivitás 
• Iskolai erőszak
• Iskolai zaklatás 
• Viktimizáció meggyötrés, elnyomás. 
• Viktimizációs veszélyeztetettség 
• Zaklatás 
Az agresszióra adott válaszok a következőek lehetnek: félelem, 

behódolás, dac, ellenállás, lázadás, viszont erőszak vagy éppen 
autoagresszió. 

Az agresszió, a konfliktus helyzetek megnyilvánulásai ter-
mészetesen nem csak fizikai formában, hanem verbális úton is 
gyakran előfordulnak a diákok, de az iskola más szereplői 

között is. Az agresszió célpontja mindig a többiek számára va-
lamilyen szempontból irritálóan 

más. Az irritáció váltja ki a társakból a támadásokat, melynek 
során mind a fizikai, mind pedig a verbális megnyilvánulások 
egyre durvábbak. 

A konfliktusok megoldásának módjai 
Az oktatási színtér bármely szereplője, másik bármely szerep-

lővel konfrontálódhat. Az összeütközések mikéntjénél azonban 
fontosabbnak tartom azt, hogy az elkerülhető, vagy elkerülhetet-
len konfliktusokat milyen módon oldják meg a felek. 

Az agresszív (győztes-vesztes vagy versengő) stratégia ese-
tében saját szándékaink megvalósítása vezérel bennünket akár 
mások törekvéseivel szemben is. Probléma akkor adódik, ha a 
konfliktushelyzetben lévő fél minden körülmények között ki-
zárólag a saját szándékait, ötleteit, szempontjait tartja egyedül 
megfelelőnek. Ez a megoldási mód újabb konfliktushelyzeteket 
teremthet, végső esetben agresszióba torkollhat. 

Az önalávető (alkalmazkodó vagy engedékeny) stratégia mö-
gött olykor erőtlenség, önbizalomhiány, szkepszis, közömbösség, 
passzivitás áll. Számos esetben azonban a békülékenység, má-
sok véleményének, kompetenciájának elismerése vagy a partner 
iránti feltétlen bizalom rejlik. 

Az elkerülő magatartás eredhet motiváció-, illetve megfelelő ener-
gia hiányból. Az Illető gondolhatja úgy is, hogy a probléma, annak 
megoldása nem az ő kompetencia-, illetve hatáskörébe tartozik. Az 
illető magát a konfliktushelyzetet igyekszik kerülni. E stratégia al-
kalmazásában az időhúzás tényezője is nagy szerepet kaphat. 

A kompromisszumkeresés feltételezi az együttműködést, a köl-
csönös bizalmat, az igazságosságot. Ha egy-egy kompromisszum 
megkötésénél ezek a feltételek hiányoznak, a megegyezés követ-
keztében csak rövid időre jöhet létre egyensúly, s ennek felbo-
rulásával mélyebb és rombolóbb hatású feszültségekkel, ütközé-
sekkel kell számolni. Elsősorban egyenrangú felek között lehet 
megoldás. 

A problémamegoldó stratégia lehet a legoptimálisabb megoldás. 
E megoldásnak nem a győzelem a célja. Kölcsönösen elfogad-
ják a másik fél önérvényesítését, vállalják az önalávetést, készek 
együttműködni, empatikusan viselkedni a legjobb megoldási al-
ternatívák megtalálása érdekében. A közösen elfogadott megol-
dás mellett mindkét fél elkötelezett. 

A problémamegoldó stratégia az oktatás során is a legoptimá-
lisabb lehetőséget kínálja a feleknek konfliktusaik tisztázására.

Törő András intézményvezető
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A decemberi hónapban ismét változatos 
programsorozaton vagyunk túl. A Mikulás 
bácsi látogatása igen nagy élmény volt a 
gyermekek körében. A jóságos öregtől sen-
ki sem félt, mindenkihez volt egy- két ked-
ves szava, így szívesen énekeltek és versel-
tek kérésére. Újdonság volt az óvodánkban 
megrendezésre kerülő Ovi- mozi, amelyhez 
a technikai eszközöket a fenntartó biztosí-
totta. Az Adventi ünnepkörhöz kapcsolódó 
témájú mesék hozzásegítették óvodásainkat 
a várakozás örömének átéléséhez. A kará-
csonyfák alá idén is kerültek játékok, ami-
hez a sikeres LEGO pályázat is hozzájárult. 

Hagyományainkhoz híven ebben az évben 
is a nagycsoportosok készültek ünnepi mű-
sorral. Meghívtuk a szülőket és a fenntartó 
képviselőit. A résztvevők érezték az ünnepi 
készülődés varázsát, ráhangolódtak a sze-
retet ünnepére és sok pozitív érzelemmel 

gazdagodtak. A meghitt karácsonyi forga-
tag után kipihenve, feltöltődve kezdtük a 
2015.-ös évet. Amely számos új programot 
és meglepetést tartogatott számunkra.

Az első ilyen különleges program, láto-
gatás Nyíregyházára a Búza- téri Piaccsar-

nokba. A gyerekek megcso-
dálták a modern építésű piac 
teret és az árusok által kínált 
portékák sokszínűségét. Le-
hetőség nyílt a gyerekek szá-
mára, a vásárlásra, ezáltal a 
társas kompetenciák fej-
lesztésére, a helyes szabály 
és viselkedés gyakorolásá-
ra. Az óriási választékból a 
kosaraink hamar megteltek 
zöldséggel és gyümölccsel, 
melyet kedves késérőink jó-
voltából ajándékba kaptunk. A piacon tör-

tént vásárlás után a Belvárosban 
gyakoroltuk a helyes közleke-
dési szabályokat, a jelzőlámpák 
irányításával. A tartalmas nap 
után élményekkel gazdagabban 
és új ismeretekkel felvértezve 
tértünk vissza az óvodába. Na-
gyon köszönjük e különleges 
alkalmat, mely egyedi volt szá-
munkra is.

Külön köszönjük, hogy az öt-
lettől, a szervezésen keresztül a 
megvalósításig aktívan közre-

működött a program létrejöttében Szabó 
Józsefné vállalkozó, Pálffyné dr. Szabó 
Ibolya jegyzőasszony és Szabó József pol-
gármester úr. A piacon vásárolt terméke-
ket a gyerekekkel közösen feldolgoztuk és 
jóízűen elfogyasztottuk.

Január 22.-én a gyermekein fogászati 
szűrésen vettek részt és megtanulhatták 
a helyes fogápolási technikákat. E folya-
matot a doktor néni hatalmas fogsoron 
szemléltette. A gyereket érdeklődéssel 
figyeltek.

A szegedi Léghajó Meseszínház előa-
dásában a gyerekek megismerhették a 
Furulyás Palkó című zenés színdarabot. 
A mese szereplőit a gyermekeink is meg-
személyesítethették, akár bárányka, akár 
fa képen. Az interaktív műsor igazán tar-
talmas és élmény nyújtó perceket szerzett 
mindenki számára.

A gyerekek még javában a mese varázsa 
alatt álltak, amikor lehetőségük nyílt egy 
újabb szereplésre. A Tarka- Barka vers- és 
mesemondó verseny keretein belül. Az idei 
verseny aktualitását a medve időjós szere-
pe adta, ezért a gyerekek csak macis témá-
jú művekkel készültek. A kis versenyzők 
már a szülők segítségével hetekkel koráb-
ban elkezdték a készülődét, keresgélést. A 
Hétszín virág csoportból 16 gyerek, a Mar-
garéta csoportból 9 gyerek készült a meg-
méretetésre a három tagú zsűri előtt. Igen 
színvonalas előadásokat hallgattunk, a he-
lyezések eldöntése igen nagy feladatot je-

lentett a zsű-
ri számára. 
A zsűri tag-
jai szakmai 
s z e m m e l 
f i g y e l t é k 
e lő a d á s o -
kat és hoz-
ták meg a 
döntést. A 
zsűri tagjai: 
Kemény Jó-
zsefné Juci-
ka néni, Hajdú Istvánné Évike néni,Tóthné 
Hollóka Éva (logopédus). A szülők büsz-
kén és izgatottan kísérték figyelemmel cse-
metéik produkcióját. A gyerekek nagyon 
ügyesek voltak!

HELYEZÉSEK:
Mese kategória:
1 .helyezés : Kosztin Panna 
2. helyezés: Szabó Flóra
Vers kategória:
1. helyezés: Juhász Stella Vanessza
2. helyezés: Tasi Flóra
3. helyezés: Tóth Jázmin
4. helyezés: Szabó Dóra
4. helyezés: Urbin Tímea
Vers kategória:
1 helyezés: Molnár Emese
2. helyezés: Varga Lili
3. helyezés: Sipos Zsombor
Különdíj: Nagy Vivien és Fazekas Tamás

Hírek az óvodából
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Minden résztvevő gyermek jutalom foglalkoztató 
könyvben részesült

A farsan-
gi karnevált 
február 13.-
án pénteken 
tartottuk az 
óvodánkban. 
A tavalyihoz 
h a s o n l ó a n 
nem csak a 
gyermekek, 
de a szülők is 
izgatottan készültek, mivel ők is farsangi ruhába bújtak és 
együtt „buliztak” csemetéjükkel.

A sok finomságból sem volt hiány, a szülői munkaközösség 
irányításával készültek a szendvicsek és az ügyes kezű anyu-
kák süteményt is készítettek erre az alkalomra. A farsangi 
fánk sem maradt el. A különleges jelmezek felvonulása egyik 
c s o p o r t b ó l 
a másikba 
nagy sikert 
aratott.

A nagy 
„zene-bona” 
közepette a 
születés és 
névnaposokat 
is megünne-
peltük, ami-
vel még meghittebb hangulatot teremtettünk. Szülők, gyerme-
kek, óvó nénik, dajka nénik egyaránt jól érezték magukat.

Köszönet a fenntartónak és a szülőknek az önzetlen segít-
ségért és támogatásért!

Kedves Szülők! Tájékozatjuk Önöket, hogy 2015. márci-
us 27-én, 30-án és 31-én Nyílt napot tartunk az óvodában, 
melyre szeretettel várjuk az óvodánkba járó gyerekeink 
szüleit. 

Kedves Leendő Óvodások! Sok szeretettel hívunk és vá-
runk benneteket 2015. április 9-én és 2015. április 10-én a 
Bekukkantó óvodai napunkra, e napon tevékenyen bekap-
csolódhattok az óvodai élet sokszínű forgatagába.

Az óvoda dolgozói

Tarka-barkaTarka-barka

December 19-én került sor az óvodában a karácsonyi ün-
nepségre, melyre vendégek is érkeztek. Már szinte hagyo-
mánnyá vált, hogy a műsort minden évben a nagycsopor-
tosok adják. Hetek óta készültek a gyermekek az ünnepre, 
tanulták a verseket, énekeket. Megelevenedett előttünk a téli 
táj, ötletes jelmezekben (télapó, fenyőfa, hópihe, angyal) ad-
ták elő színvonalas műsorukat. A gyermekek csillogó szeme, 
izgalomtól kipirult arca, a megilletődés kis bizonytalansága 
tükröződött a meghatódott tekintetekben. Mindenki el volt 
ragadtatva a gyermekek szereplésétől. Ezt követően a gye-
rekek átadták az általuk készített ajándékokat. Végezetül 
hozzálátott mindenki a hozott finomságok elfogyasztásához. 
Köszönjük a felkészítő pedagógusok – Erika óvó néni, Anikó 
óvó néni, Marika dajka néni – munkáját!

Szabóné Bencsics Szilvia, szülő

VisszapillantóVisszapillantó

Kedves Geszterédi Lakosok!

E havi cikkünkben a protézis viselők-
nek szeretnék hasznos információkkal 
szolgálni.

Először is tisztáznunk kell a protézis azaz a kivehető fog-
pótlás fogalmat. A kivehető fogpótlás egy kisegitő eszköz, 
amely a legtöbb esetben jól funkcionál, viszont minden 
egyénnek más és más szájüregi viszonyaik vannak. Mivel 
ezzel a legtöbb páciens nincs tisztában ezért hajlamosak a 
“szomszédra “ hallgatni, aki biztosan állitja, hogy nem ér-
demes kivehető fogpótlást készíteni, mivel neki nem vált be, 
de ilyenkor tudnunk kell azt, hogy nem vagyunk egyfor-
mák, nem egyforma a csontozatunk, nem egyformán sorvad 
a csontunk.
Összegezve elmondhatjuk, hogy a kivehető fogpótlás na-
gyon jól tud működni, esztétikailag kielégítő eredményt ér-
hetünk el és a rágásban is jól működhet. Nyilván a megszo-
káshoz időre és türelemre van szükség illetve be kell tartani 
a fogorvos tanácsait, melyek sokat segíthetnek.
A kezdeti nehézségek leküzdéséhez érdemes a következő 
dolgokra odafigyelni és alkalmazni:
a kezdeti hányinger leküzdésére savanyú cukorkát kell szo-
pogatni;
kezdetben kis kortyokat igyunk és az ételeket apró darabok-
ra vágjuk fel;
a beszéd során kezdetben pöszeség jelentkezhet, de ezt or-
vosolhatjuk azzal, hogy amikor egyedül vagyunk hangosan 
olvassunk pl.újságot, könyvet;
a tükörben gyakoroljuk a mimikai mozgásokat, pl. a mosoly-
gást.
Kezdetben ajánlott ragasztani a protézist, annak érdekében, 
hogy magabiztosabban használjuk, aztán a későbbiekben 
meg kell próbálni ragasztó nélkül is használni, mert sok 
esetben, főleg a felső pótlások esetében nincs szükség ra-
gasztásra, az alsó pótlások esetében viszont legtöbbször el-
engedhetetlen a ragasztó használata.
A kivehető fogpótlások ápolása:
Minden étkezés után meg kell tisztita-
ni a pótlásokat;
A tisztitáshoz TILOS fogkrémet hasz-
nálni, mert ezzel felérdesitjük a pót-
lást és emiatt könnyebben megtapad a lepedék és a bakté-
riumok is könnyen elszaporodnak, ami később szájfertőzé-
sekhez vezet. A tisztításhoz fogkefét és folyékony szappant 
kell használni.
Éjszaka ha nem hordjuk a protézist, akkor vízben kell áztat-
ni, mert reggelre kiszáradhat és égő érzést okozhat, szintén 
a baktériumoknak köszönhetően. A vízben való áztatáshoz 

ajánlott Corega tablettát használni 
ami fertőtleníti és tisztítja a pro-

tézist.

Az aktuális rendelési idő:
Hétfő 08.00–11.00 
Kedd 14.00–19.00
Csütörtök  14.00–19.00
Péntek  14.00–17.00

Dr. Kocsis Erzsébet Edit

Fogászati hírek
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2015. március 5-én lépett hatályba az 
új Országos Tűzvédelmi Szabályzat-
ról szóló BM rendelet (OTSZ), mely a 
szabadtéri tűzgyújtás, különösen az 
irányított égetés engedélyezésének sza-
bályait határozza meg.

I. Belterületi szabadtéri égetés:

Az OTSZ 225. § (1) Ha jogszabály más-
ként nem rendelkezik, a lábon álló nö-
vényzet, tarló, növénytermesztéssel ösz-
szefüggésben és a belterületi ingatlanok 
használata során keletkezett hulladék sza-
badtéri égetése tilos.

Abban az esetben, ha belterületen sza-
badtéri égetést végeznek, és a települési 
önkormányzat azt rendeletében nem enge-
délyezte, vagy engedélyezte, de az égetést 
nem a rendeletben meghatározott napon 
vagy időpontban végezték, a Nyíregyhá-
zai Katasztrófavédelmi Kirendeltség tűz-
védelmi hatósági eljárást indít.

Geszteréd Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 7/2015. (III.27.) 
önkormányzati rendelete alapján avar 
és kerti hulladék megsemmisítése el-
sősorban helyben történő komposztá-
lással történhet. Égetéssel csak a nem 
komposztálható (nem lebomló)- illetve 
komposztálásra alkalmatlan avar és 
kerti hulladék ártalmatlanítható. 

Az égetés minden év október 15-től a 
következő év április 15-ig végezhető el, 
6-20 óra közötti időszakban. Ünnepna-
pon az égetés tilos! 

II. Az irányított égetés engedélyezése 
külterületen:

Az OTSZ 226. § (1) Külterületen az in-
gatlan tulajdonosa, használója a tűzvédel-
mi hatóság engedélyével legfeljebb 10 ha 
egybefüggő területen irányított égetést 
végezhet.

1. Az engedélyezés tárgya
Minden olyan külterületen végzett sza-

badtéri égetést, melyet a 2015. március 
5-ig hatályos Országos Tűzvédelmi Sza-
bályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM ren-
delet 606. § (2) bekezdése értelmében az 
első fokú tűzvédelmi hatóságnak be kel-
lett jelenteni, 2015. március 5. napját kö-
vetően a Nyíregyházai Katasztrófavédel-
mi Kirendeltséggel engedélyeztetni kell.

Kivétel:

Amennyiben külte-
rületen a szabadtéri 
(tarló, lábon álló 
növényzet, avar 
és egyéb növényi 
hulladék) égetést 
jogszabály az irá-
nyított égetéstől 
eltérő fogalomba 
sorolja - mint pél-
dául az erdő védel-
méről és az erdőgaz-
dálkodásról szóló 2009. 
évi XXXVII. törvény 65. § 
és az erdők tűz elleni védelméről 
szóló 4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet 9. § 
(alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység, 
ellenőrzött tűz) - és az égetésre speciális 
feltételeket, módszereket és eljárásokat 
határoz meg, ezen rendelkezéseket kell 
alkalmazni és nem kell a tevékenységet 
irányított égetésként engedélyeztetni. Az 
új szabályozás értelmében megszűnt a be-
jelentés alapján történő szabadtéri tarló, 
lábon álló növényzet, avar és egyéb nö-
vényi hulladék égetése az erdők tűz elleni 
védelméről szóló 4/2008. (VIII. 1.) ÖM 
rendelet 9. §-ában leírt erdőben végezhető 
alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység 
(vágástéri hulladék égetés) és ellenőrzött 
tűz kivételével.

2. Az eljárás menete
Egy kérelmen egy darab 10 hektár vagy 

ennél kisebb terület égetése jelenthető be, 
és az első fokú eljárás lefolytatásáért fi-
zetendő 3.000,- Ft illetéket kérelmenként 
kell megfizetni.

Az engedélyezési eljárást a területileg il-
letékes Nyíregyházai Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség folytatja le.

A kirendeltség irányított égetésre 
vonatkozó engedélye más, jogsza-
bályban - a természet védelméről 
szóló 1996. évi LIII. törvény 21. § – 
előírt hatósági engedélyt nem pótol.

Tűzgyújtási tilalom időszakában 
az irányított égetés – égetési enge-
dély birtokában is – tilos!

Az OTSZ 227. § (1) bekezdése ér-
telmében az irányított égetés során a 
tarlóégetés csak az alábbiak szerint 
végezhető:

• a tarlónak minden oldalról egy-
idejűleg történő felgyújtása tilos; 

az égetéshez csak a 
tarlómaradványok 

használhatók fel; a 
szalmát elégetés-
sel megsemmi-
síteni, lábon álló 
gabonatábla mel-
lett tarlót égetni 

tilos
• a tarlót vagy az 

érintett szakaszokat 
a tarlóégetés megkez-

dése előtt legalább 3 mé-
ter szélességben körül kell 

szántani, és az adott területen az 
apró vadban okozható károk elkerülése 
érdekében vadriasztást kell végrehajtani, 
a fasorok, facsoportok védelmére a helyi 
adottságoknak megfelelő, de legalább 6 
méteres védősávot kell szántással bizto-
sítani

• tarlóégetés 10 ha-nál nagyobb területen 
szakaszosan végezhető, és csak az egyik 
szakasz felégetése után lehet a másik sza-
kasz felégetéséhez hozzáfogni

• a tarlóégetés során tűzoltásra alkal-
mas kéziszerszámmal ellátott, megfelelő 
létszámú, kioktatott személy jelenlétéről 
kell gondoskodni, és legalább egy traktort 
ekével a helyszínen készenlétben kell tar-
tani.

Az észlelt tűzesetet késedelem nélkül 
nem a helyi önkéntes tűzoltóknak hanem 
a 105 vagy a 112-es (ingyenes) segélyhívó 
telefonszámon kell jelezni a tűzoltóság-
nak!

Pálffyné dr. Szabó Ibolya 
aljegyző

Lakossági tájékoztató tűzgyújtással 
kapcsolatban

Nagypéntek
A Golgota hegye, fájdalmak helye,

Önként ment értünk Jézus e helyre,

Hogy bűneink legyenek eltörölve.

Vitte-vitte a nehéz keresztet,

Vállalta ezt, értem s éretted.

S később a Golgotai kereszten vérezett,

Sok-sok szenvedés után mondta: ELVÉGEZTETETT.

Isten ama báránya, bűneinket így vitte fel a fára,

S, drága vére lett bűneink ára.

Mindezt Jézus azért tette,

Én és mindannyian legyünk megmentve.

Önzetlen, magát odaadó bűntelen élete,

S, mennyei Atyánk szeretete

Feltételek nélkül, semmit sem várva viszonzásul,

Isten szabadított meg minket a sötétség hatalmából.

Marozsán Jánosné
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A 2015-ös évet is számos rendezvény le-

bonyolításával kezdte az IKSZT. 

A nagy létszámú, sikeres szilveszteri bált 

követően, élőzenés pótszilveszteri mulatság 

került megrendezésre, ahol a legfőképp fi a-

talokból álló vendégsereg hajnalig mulatott. 

A magyar kultúra napját 1989 óta ünne-

peljük meg január 22-én, annak emlékére, 

hogy – a kézirat tanúsága szerint – Kölcsey 

Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le 

Csekén a Himnusz kéziratát. Az idei évben 

rendhagyó módon emlékeztünk erre az al-

kalomra.  Az Általános Iskola tanulói ver-

seket olvastak fel ebből az apropóból.

Február 06-án ke-

rült megrendezésre a 

Geszterédi Önkéntes 

Tűzoltó Egyesület szo-

kásos éves közgyűlése, 

melyen a helyi önkén-

tes tűzoltókon 

kívül számos 

vendég tűzoltó 

is képviseltette 

magát.

Február 07-

én jótékonysági 

bált szervezett a 

Geszterédi Fut-

ball Club Egye-

sülete. Ezúton 

szeretne köszö-

netet mondani 

az egyesület mindazok-

nak, akik támogatták a 

csapatot.

Február 13-án 

zajlott az általá-

nos iskolások far-

sangi felvonulása, 

amelyen az első 

osztály tanulói 

színvonalas mű-

sort mutattak be.

Február 14-

én a Geszterédi 

E g y h á z k ö z s é g 

disznótorossa l 

egybekötött kö-

zösségi napot 

szervezett, amely rendez-

vény a 200 éves jubileumi 

ünnepségek keretében 

zajlott. 

Hírek a Művelődési Házból

A Nagykállói Rendőrség közreműködésével az Idősek 

klubjának tagjai előadást hallgathattak meg a bűnmegelő-

zéssel kapcsolatban.

Továbbra is állandó programjaink a Pásztor Tünde vezeté-

sével rendezett aerobic, és jóga órák. Az edzések hétfőn és 

kedden este 19:00 órától kezdődnek. 

Az Intézmény hátsó termében működő csocsó és biliárd 

terem továbbra is várja az ifj úságot. A hét minden napján 

este 21:00 óráig nyitva tart a Művelődési Ház.

Kelleme Húsvéti Ünnepeket kívánok a falu minden lakó-

jának!

Vámos Jánosné
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„egyszer s mindenkorra felelős lettél 
azért, amit megszelídítettél!”

(Antoine de Saint-Exupery)

Magyarországon becslések szerint több 
mint 2 millió kutya él. Összehasonlítás-
ként: Németországban (ahol 8-szor több 
a lakos) 5 millió kutyát tartanak. Míg a 
Bécsben élő kutyák száma 53 ezer, addig 
Budapesten több mint 300 ezerre becsül-
hető a számuk. Ennyivel jobban szeretné 
a magyar ember a kutyát? Nem. Ennyivel 
felelőtlenebbül tartjuk őket. 

Hazánkban, ezen belül Szabolcs-Szat-
már-Bereg megyében óriási probléma a 
kóbor- és kitett állatok létezése. Sajnos azt 
tapasztalom, hogy egyre több a felelőtlen 
gazdi, aki szívtelenül sorsára hagyja a 
nem kívánt kölyköket vagy felnőtt állato-
kat. Akik szerencsések, nehezen túlélik, 
de nem találnak gazdira, napról-napra 
tengődnek, de ők is ivarzanak és újabb 
ártatlan lények jönnek a világra, akikre 
nehéz feladatok várnak az életben. Ez a 
körforgás sosem szűnik meg, ha mi, em-
berek nem gondolkodunk felelősségtelje-
sen és nem cselekszünk. Tenni kell érte, 
hogy csökkentsük és megszüntessük ezt a 
problémát. 

Az állatvédőkhöz nap, mint nap fut be 
olyan kérés, hogy helyezzék el a gazdánál 
született kölyköket. A forgatókönyv szinte 
mindig ugyanaz: adott a gazdi kedvence. 
Nagyon szeretné, ha előbb-utóbb kiskutyái 
lennének, hiszen olyan szép, aranyos ku-
tya, jó lenne egy utánpótlás tőle, aki termé-
szetesen biztos ugyanilyen szép, aranyos 
lesz. Csak a sors általában úgy hozza, hogy 
nem egy, hanem 6-8, vagy nem ritkán elő-
fordul, hogy 9-10 kutyus születik. Aranyo-
sak, a mama táplálja őket, nagy gond nincs 
velük. A gyerekek is szeretnek játszani a 
szőrmókokkal. Közben a gazda érdeklő-
dik, kinek kell tündéri kiskutya? Jelent-
keznek is páran a családból, szomszédból, 
ismerősök közül, hogy elfér náluk, szeretik 
ők a kutyákat. Telik-múlik az idő, a mama 
kutyának nyűg a szoptatás, egyre inkább 
elvonulna. A kiskutyákat féregteleníteni 
kell, tápot kell venni, lassan elválasztha-
tóak, szaladnak szanaszét, már nem lehet 
őket egy dobozban tartani, sok a pisi-kaki 
is körülöttük, rágnak mindent, éppen ideje, 
hogy elvigyék, hiszen ennyit nem lehet ol-
tatni, kinek van erre pénze? Akkor aztán az 
esetek többségében kiderül, hogy az egyik 
jelentkezőnek nem alkalmas az időpont, 
a másiknál a férj hallani sem akar róla. 
Egyet-kettőt végül sikerül valakire rátuk-

málni, természetesen ezek sorsa bizonyta-
lan, de még mindig jócskán marad belőlük. 
Sebaj, internetre fel és hívogassuk az állat-
védőket, be velük egy menhelyre, hiszen 
nagyon cukik, ott majd biztosan elkap-
kodják őket. Hát nem! A valós helyzet az, 
hogy szinte alig van a menhelyeken hely, 
folyamatosan többszörös telítettséggel mű-
ködnek. Ha esetleg mégis van szabad hely, 
nem biztos, hogy karanténoztatni tudják a 
kicsiket, már pedig oltás nélkül halálos ve-
szélynek vannak kitéve. A gazdi talán még 
némi lelkiismeret furdalást is érezve fogja 
a megmaradt almot és elviszi jó messzire, 
kiteszi őket a közterületre, bízva abban, 
hogy jó emberek majd megtalálják és sor-
suk megoldódik.

Azokat a kutyákat és macskákat, akiket 
nem szeretnének tenyészteni (hangsúlyo-
zom a tenyésztés szót), kérem, ivartalanít-
sák! Csak egy műtétre van szükség. Ezzel 
az állatokat is megkíméljük a szülés terhe-
itől, mert nyilván nem tesz jót a szerveze-
tüknek a szinte folyamatos vemhesség, majd 
szoptatás. Még nem is regenerálódik a tes-
tük, amikor már megint vemhesek lesznek. 

Az ivartalanítással elsősorban a nem kí-
vánt szaporulat megszületését kerüljük el, 
de egészségügyi szempontból is előnyös. 
Sok betegség kockázatát csökkentheti a 
beavatkozás (tejmirigy-, méh-, here- vagy 
prosztata megbetegedés) és nem utolsó 
sorban a tüzeléssel járó kellemetlenségek 
is megszűnnek. Ivartalanítással némileg 
csökkenthető a kutyák agresszivitása, 
engedelmesebbé, kezelhetőbbé válnak és 
szökési hajlamuk is sok esetben csökken. 
Fontos, hogy megértsük, a műtéttel nem 
csonkítjuk meg kutyánkat vagy macskán-
kat, hanem óvjuk. A korszerű állatorvosi 
berendezéseknek és gyógyszereknek kö-
szönhetően a műtéti beavatkozás biztonsá-
gos és fájdalommentes. A műtét előtt egy 
nappal a kutyát és a macskát koplaltatni 
kell. A rendelőben az állatot megvizsgál-
ják, majd elaltatják és kb. 1 óra múlva a 
házi kedvenc hazavihető. A műtétet köve-
tően az altatás utóhatásai általában 24 óra 
alatt elmúlnak. A műtét után melegebb 
helyen kell tartani az állatott és figyelni, 
hogy ne nyalja a sebét, nehogy kiszedje 
a varratokat. Ezt védőgallérral, vagy egy 
trikó ráadásával el tudjuk kerülni. Elő-
fordulhat, hogy a műtét után 1-2 napig 
bágyadtabbak, étvágytalanok, de utána a 
lábadozás szinte eseménytelenül zajlik és 
hamar ugyanolyan élénkek lesznek, mint 
a beavatkozás előtt. Kedvencünket 10 nap 
múlva kell vissza vinni varratszedésre.

A nyíregyházi Állatbarát Alapítvány 
német társszervezete a Hand und Pfote 
jóvoltából 2013 nyarán elindult egy ivar-
talanítási akció Balkány és Szakoly kör-
nyékén a szuka kutyák és nőstény macs-
kák részére. Az eltelt másfél év alatt közel 
200 szuka kutya és számos macska esett át 
a műtéten. Az esseni székhelyű állatvédő 
szervezet hatalmas segítséget ad a kutya - 
és macskatulajdonosoknak, hiszen szinte 
ingyen ivartalaníttatja az állatokat. Úgy 
gondolom, hogy egy ilyen lehetőséggel 
élni kell! Az akció folyamatos, ezért azt 
szeretném kérni, hogy aki házi kedvencé-
nek ivartalanítása mellett dönt, az jelez-
ze számomra a következő telefonszámon 
(0620/530 1130). 

Újból hangsúlyozom, hogy egy felelő-
sen gondolkodó gazdának meg kell aka-
dályoznia a szaporodást, hiszen rengeteg 
a gazdira váró kutyák száma, és az újabb 
almok megszületésével még kevesebb 
esélyt kapnak a menhelyeken szorongó, 
és az utcára taszított ebek. A felelős tartás 
vezet majd oda, hogy Magyarországon is 
normalizálódjon a kutya létszám, és annyi 
legyen csak belőlük, amennyinek gondos 
gazda jut. 

Sebőkné Budinszki Aranka
Az Állatbarát Alapítvány önkéntese

Állatorvosi szakasszisztens

Állatbarát percek – 
Gondolatok az ivartalanításról

ÉRTESÍTÉS
Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy
az eboltás és chipezés időpontja: 
2015. április 11. (szombat) 
07:00 – 10:00 óráig
Helyszín: Tűzoltó szertár előtt
A chipezés díja: 3 500 Ft/eb
Az oltás díja: 3 500 Ft/eb
Kérünk mindenkit, hogy az előző 
években kibocsájtott eboltási igazol-
ványt hozza magával, annak pótlása 
500 Ft/könyv. 
Dr. Bajza Gábor hatósági állatorvos
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Tisztelt Lakosság!

Geszteréd Község Önkormányzat Kép-
viselő-testülete 2015. február 27. napján 
megtartott képviselő-testületi ülésén 
elfogadta a települési támogatások-
ról szóló rendeletét. A rendelet célja, 
hogy a szociális igazgatásról és szociá-
lis ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 
(továbbiakban az Szt.) alapján, a helyi 
sajátosságoknak megfelelően, az önkor-
mányzat teherbíró képességének figye-
lembe vételével szabályozza a Képvise-
lő-testület hatáskörébe tartozó pénzbeli 
és természetbeni ellátásokat.

A szociális ellátások iránti kérelmet 
a Geszterédi Közös Önkormányzati 
Hivatal szociális irodájába kell be-
nyújtani az erre a célra rendszeresített 
formanyomtatványon. Az önkormány-
zati rendelet szabályozza a rendszeres 
és a rendkívüli pénzbeli és természetbe-
ni települési támogatások formáit.

A rendszeres pénzbeli vagy természet-
beni települési támogatás a lakhatási 
támogatás (1).

A rendkívüli pénzbeli vagy természet-
beni települési támogatás a rendkívüli 
települési támogatás, amely a követke-
zők: rendkívüli élethelyzet (2), gyógy-
szerkiadás (3), temetési költségek fe-
dezése (4), beiskolázási támogatás (5).

1. Lakhatáshoz kapcsolódó rendsze-
res kiadások viseléséhez nyújtott tele-
pülési támogatás. Települési támogatás 
nyújtható elsősorban pénzbeli szociális 
ellátás formájában a szociálisan rászo-
ruló háztartások részére a lakhatáshoz 
kapcsolódó rendszeres kiadások viselé-
séhez. A jogosultság megállapításánál 
figyelembe vehető az egy fogyasztási 
egységre jutó jövedelem nem haladhat-
ja meg a 71.250.- Ft-ot, és a háztartás 
tagjai egyikének sem lehet vagyona. Az 
egy fogyasztási egységre jutó havi jöve-
delem megegyezik a háztartás összjö-
vedelmének és a fogyasztási egységek 
összegének hányadosával.

A települési támogatás havi rend-
szerességgel nyújtott támogatás, mely 
havonta 

– 3 000.– forint, ha a jogosult háztar-
tásában az egy fogyasztási egységre 
jutó havi jövedelem nem haladja meg 
a 71 250.– forintot.

– 5 000.– forint, ha a jogosult háztar-
tásában az egy fogyasztási egységre 

jutó havi jövedelem nem haladja meg 
a 28 500.– forintot.

A települési támogatás ugyanazon la-
kásra csak egy jogosultnak állapítható 
meg, függetlenül a lakásban élő szemé-
lyek és háztartások számától. Az ellá-
tásra azon személyek nyújthatnak be 
kérelmet, akik a kérelem benyújtása 
idején nem részesülnek a lakhatási 
kiadások csökkentését szolgáló egyéb 
szociális ellátásban.

2. Az önkormányzat eseti jelleggel 
rendkívüli települési támogatásban 
részesíti azokat, aki(k) a létfenntartá-
sát veszélyeztető rendkívüli élethely-
zetbe kerül(tek), valamint időszakosan 
vagy tartósan létfenntartási gondokkal 
küzd(enek), és akinek a családjában az 
egy főre jutó havi jövedelem nem ha-
ladja meg a 42 750.– forintot, egyedül 
élő esetében az 57 000.– forintot.

3. Szociális alapon eseti jelleggel 
gyógyszertámogatásra jogosult, aki 
rendszeres vagy alkalmi jelleggel fel-
merült gyógyszerkiadásukhoz, mint 
többletkiadáshoz kapcsolódóan meg-
élhetést, létfenntartást veszélyeztető 
élethelyzetbe kerültek és családjában 
az egy főre jutó havi jövedelem nem 
haladja meg a 42 750.– forintot, egye-
dül élő esetében az 57 000.– forintot. 
Nem állapítható meg a támogatás an-
nak a személynek, aki alanyi vagy 
normatív jogon közgyógyellátással 
rendelkezik. 

Gyógyszertámogatásban részesíti az 
önkormányzat azokat a személyeket, 
akik gyógyászati kezelésük 
segítése érdekében igazol-
tan daganatos betegek, és 
akinek családjában az egy 
főre jutó jövedelem nem 
haladja meg a 142 500.– 
forintot. A kérelemhez 
mellékelni kell a kórházi 
zárójelentést, ambulás lapot 
vagy szakorvosi igazolást.

4. Temettetés költsége-
ihez nyújtott települési 
támogatás állapítható meg 
az elhunyt eltemettetéséről 
gondoskodó személy részére 
– az eltemettetés költségei-
hez való hozzájárulásként 
– akinek a családjában az 
egy főre jutó havi jövede-
lem nem haladja meg az 

57 000.- forintot.  A kérelemhez mel-
lékelni kell az elhunyt személy halotti 
anyakönyvi kivonatát, a temetés költ-
ségeiről a kérelmező nevére kiállított 
számla eredeti példányát.

5. Az önkormányzat évente egy alka-
lommal természetbeni támogatásban 
részesíti azon személyeket, akik a te-
lepülésen bejelentett lakóhellyel ren-
delkeznek és a 60. életévüket a tárgy-
évben betöltik.

6. Az önkormányzat rendkívüli 
települési támogatásban részesíti a 
településen lakóhellyel rendelkező 
óvodás, általános iskolai, valamint 
középiskola tanulmányokat folytató 
gyermeket nevelő törvényes képvi-
selőjét, a tanév/nevelési év megkez-
désének költségeihez történő hozzá-
járulásként. A támogatás – kérelemre 
– évente egy alkalommal tanévkez-
déskor 5.000.- forint összegben nyújt-
ható. A kérelemhez mellékelni kell a 
középiskolai tanuló iskolalátogatási 
igazolását.

A szociális rendelet elfogadásának al-
kalmával a fenti ellátásokra az önkor-
mányzatnak meghatározott költségveté-
si kerete áll rendelkezésre, amennyiben 
év közben – a beérkezett kérelmek függ-
vényében – a keret kimerül, úgy szük-
ségessé válhat egyes ellátások feltéte-
leinek módosítása, vagy hatályon kívül 
helyezése.

Szabóné Lovas Katalin
szociális ügyintéző

Közérdekű hírek

Települési ügysegéd

A szociális ellátórendszer 2015. március 
1. napjával történő átalakulása következ-
tében a Nagykállói Járási Hivatalhoz tar-
tozó ügyek intézésének elősegítése érde-
kében minden héten szerdai napon 8–12 
óra között a Polgármesteri Hivatalban 
települési ügysegéd fogadja a lakosokat. 

Az ügyfélfogadás keretében lehetőség 
van a kérelmek helyben történő leadásá-
ra, az ellátásokkal kapcsolatos teendők 
egyeztetésére.
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BŐVÍTETTÜK 
KÍNÁLATUNKAT!

Minőségi angol használtruha 
kapható üzletünkben – gyermek 
és felnőtt méretben egyaránt.

Nyitva: mindennap 6.00–18.00.
Geszteréd, Kállói u. 34/A

Nosztalgia-sarok

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!

Geszterédi fürdőzők Hajdúszobosz-

lón, az 1960-as években

GÉPSZÁLLÍTÁS AUTÓMENTÉS
Mezőgazdaságigépek Eszközök Szállítása!

Nagy méretű eszközök járművek speciális munkagépek 
mezőgazdasági gépek eszközök szállítása!

Méretek: Gépes 8 m Pótkocsi 9 m több mint 17 m rakodási hosszúság 2,5 m szélesség 
Rakodási magasság gépes: 80 cm. Rakodási magasság: pótkocsi 60cm szállítás 250 Ft-tól.

Tel.: 06 30 9158492, 06 20 3793906

Kegyelettel emlékezünk községünk 
közelmúltban elhunyt lakosaira:

Orosz Gergely László
Szaráka János
Nagy Mihály

Csontos Mihályné

„Nem múlnak el, kik szívünkben élnek, 
hiába szállnak árnyak, álmok, évek.”

KEGYELETTEL EMLÉKEZÜNK


