
Kedves geszterédiek!
Az idei karácsonyi köszöntőm egy kicsit 

másabb hangvételű lesz mint az előző évi 
volt. Sokszor hátránynak érezzük azt, hogy 
Közép-Európa keleti részén egy közel ket-
tő ezer lélekszámú településen élünk, ami 
nem kap akkora reflektorfényt a nagyvi-
lágban. Viszont én úgy gondolom, hogy 
ebben a terrorizmus által fenyegetett világ-
ban szerencsésebb helyen élünk.

Sajnos a világban, gondolok itt most pél-
dául Párizsra, nagyon sok ember számára 
az ünnepeket nem a meghittség, hanem a 
gyász hangulata járja át. Borzasztó 
belegondolni is, hogy fiatalok 
százai indultak el szórakoz-
ni, de már soha nem térnek 
haza. Sajnos az Európai 
nagyvárosokban élők 
(pl: Brüsszel, Lon-
don, Róma) vélemé-
nyem szerint veszélyben 
érezhetik magukat.

Amikor egy ilyen tragédia 
történik, egy emberben sok 
minden átértékelődik, ezáltal úgy gondo-
lom, hogy a mi mindennapi problémáink 
emellett eltörpülnek, mert nekünk nem 
kell rettegésben élni, hogy hazaérünk-e, 
vagy hazaér-e a gyerekünk, szülőnk, ba-
rátunk, párunk, unokánk, stb...

Nekem nem célom, és tisztem, hogy pró-
fétaként szóljak Önökhöz, de fogadják el 
azt a tanácsot tőlem, hogy adjanak hálát 
a jó Istennek, azért amijük van, és hogy 
együtt élhetik meg az adventi készülődés 
meghitt pillanatait.

Ez már közhely, de még mindig tartom 
magam ahhoz az állásponthoz, hogy a 
karácsony nem az ajándékokról, és annak 
értékéről szól, hanem arról, hogy együtt 
ünnepelhetünk a szeretteinkkel, békében, 
nyugalomban és meghittségben.

Jómagam hittel és szívvel várom a ka-
rácsonyt!

A zöld, arany, piros, barna, csengettyűs 
hangulatot, aminek íze, illata, hangja, aro-
mája van, amit sok-sok gyermekkori apai, 

anyai, nagyszülői történetből, megélt jele-
netből mindenki saját magának teremt meg 
az év utolsó napjaiban. A karácsonynak a 
születés, a remény, az átszellemültség adja 
az igazi jelentőségét. Ahogy bátor kiállás-
sal, tiszta szívvel, kéz a kézben, családfő 
a család asszonyával, szülők a gyermekek-
kel, testvérek a testvérekkel megénekeljük 
és megidézzük a Megváltó érkezését.

És a Megváltó mindig eljön....
Az Úr azért küldte el a fiát, hogy min-

denki lássa: a sötétség után nappalnak kell 
jönnie. A karácsony minden mozzanata 
az életről, a változásról és a megújulásról 
szól – a karácsony a legszebb, legszentebb, 

legáldottabb ünnep. „Az embereknek 
jóleshet, ha karácsony nap-
ján eszükbe jut az, aki talpra 

állította a bénákat, és vissza-
adta a vakoknak a látá-

sukat....” - írta Charles 
Dickens, és én is 
hiszem, hogy aki a 

békét hozza el magával, 
az törődik a közösségével 

igazán. Ennek jegyében 
kívánok Önöknek áldott és 

békés karácsonyt, kívánok olyan ünnepet, 
amely kizökkent bennünket a mindenna-
pokból, olyan együttléteket, amelyeket a 
szív és a lélek irányít, olyan koccintáso-
kat, amelyek az egymás melletti kitartást 
erősítik, és nem a felejtést. Kérem, töltsék 
hasznosan és tartalommal megtöltve a nap-
jaikat. Mert nem a külső számít, hanem a 
benső, mert nem a lét a 
tét, hanem a lét minő-
sége. Remélem az idei 
karácsonyon minden-
ki megleli azt, amit 
keres, amit év közben 
elveszített. Áldott, 
békés karácsonyt és 
egészségben, erőben 
gazdag új évet kívá-
nok minden kedves 
olvasónak.

Szabó József
polgármester

XI. évfolyam, 3. szám 
„Küzdeni és győzni tanulj.

Kell küzdeni és győzni hazádért”
(Kölcsey Ferenc)

Geszteréd község Önkormányzatának társadalmi, politikai és kulturális lapja

Ünnepi gondolatok
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MEGHÍVÓ
Geszteréd Község Önkormányzata 
tisztelettel meghívja Önt és kedves 
családját a 2015. december 18-án 
tartandó karácsonyi ünnepségére!

Helye: Gajdos János Művelődési Ház
Ideje: 17:00

A lakosokat ünnepi műsorral, és 
szerény vendéglátással várjuk!

KÖZÖS 

ADVENTI 

KOSZORÚ
Az idén első alkalommal emlékezhe-

tünk meg közösen az „eljövetel várásá-
nak” szép időszakáról az óvoda előtti 
téren elhelyezett közös adventi koszo-
rúval, amelyen minden vasárnap ünne-
pi szertartás keretében újabb gyertya 
lobban fel, jelezve az ünnep közeledtét.

A koszorú, akár-csak az ünnepi dísz-
kivilágítás segít hangulatosabbá tenni 
fényszegény napjainkat.
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Pályázaton kívüli fejlesztések 

Az iskola mögötti telken háromállásos 
buszgarázst épített az Önkormányzat, és a 
bejáró kialakítása is elkészült.

A Petőfi utcán, az Árpád út keresztező-
désig szivarfák ültetése.

Karácsonyi díszkivilágítás beszerzése, 
felszerelése a Művelődési Ház, az óvoda 
épületére, és a posta előtt lévő falu kará-
csonyfájára.

Folyamatban vannak a következő mun-
kálatok, amelyek még ebben az évben be-
fejeződnek:

– 2 db elektromos kazán beszerzése és 
beszerelése a Művelődési Házba.

– Az óvodában lévő hátsó terasz elkészítése
– A Művelődési Ház elé egy szobor elhe-

lyezése, amelyet Bacskai József, települé-
sünk díszpolgára adományozott a falunak.

– Járdáink, buszmegállóink folyamatos 
felújítása. Szabó József polgármester

Geszteréd Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete augusztus hónapban 
úgy döntött – más településekkel ellentétben 
–, hogy a szociális rendeletet kiegészíti az 
óvodáztatási, beiskolázási és tanulmányi 
támogatással, tankönyv támogatással, gyer-
mekétkeztetési térítési díj átvállalásával, 
szociális ellátásban részesülők térítési díjá-
nak támogatásával, szemétszállítási díj költ-
ségeinek átvállalásával. Karácsonyi csomag 
a 60. életévüket betöltött személyek részére. 
A rendelet módosítása mellett azért döntött 
így a Képviselő-testület, mivel a 2015-ös 
évre megállapított pénzbeli ellátásból úgy 
látta, hogy tudja biztosítani a kiegészített el-
látásokat, más különben a fel nem használt 
összeg visszafizetéséről kellene gondoskod-
nia.

Óvodáztatási, beiskolázási támogatás-
ra 2 887 000.– Ft, tankönyv támogatásra: 
448 930.– Ft, felsőoktatásban tanulók részé-
re tanulmányi támogatás címén: 300.000.- 
Ft került kifizetésre.

Szemétszállítási díj költségeinek átválla-
lására jogosult (1 számla esetében) az a 70 
életévet betöltött személy, aki egyedül élő, 
vagy kétszemélyes háztartásban élő nyugdí-
jas. Ezen támogatás kifizetésére december 

közepén kerül sor (minden érintett személy 
értesítésre kerül), amely 356 355.- Ft összeg 
kifizetését takarja.

Geszteréd Község Önkormányzata az idei 
évben ismét megpályázta a szociális célú 
tüzelőanyag (szociális tűzifa) vásárlásához 
kapcsolódó kiegészítő támogatást, amely 
keretében 261 erdei köbméter –vissza nem 
térítendő – keménylombos tűzifa vásárlásá-
ra lett jogosult. 

Az ellátás iránti kérelmet a Geszterédi Kö-
zös Önkormányzati Hivatalba 2015. decem-
ber 11. napjáig lehetet benyújtani.

Geszteréd Község Polgármestere a Nyírer-
dő Zrt-vel felvette a kapcsolatot – a tűzifa 
beszerzésére, leszállításával kapcsolatosan 
–, amely kapcsán az erdészeti igazgató ígé-
retet tett arra, hogy december hónapban a 
kért mennyiség nagy részének leszállítására 
sor kerül Geszteréd település vonatkozá-
sában. Az erdészet több település számára 
biztosítja a szociális fát, településünkre így 
is az elsők között kerül leszállításra. Közsé-
günkben a megvásárolt szociális célú tűzifa 
szétosztására, eljuttatására a rászorulók ré-
szére várhatóan január hónapban kerül sor.

Szabóné Lovas Katalin
szociális ügyintéző

Tisztelt 

lakosság!

Ezúton szeretnénk kö-
szönetet mondani mind-
azoknak, akik kertjeiket 
felajánlották az Önkor-
mányzatnak megműve-
lésre. Ezt az alkalmat is 
megragadjuk, hogy a fa-
lunak hasznot hozzunk 
a termésből.
 Az idén is gyarapodott 
a felajánlók száma, és 25-30 kertben tu-
dunk a következő évben növényeket term-
eszteni, amelyek a következők: kordonos 
uborka, paprika, tök, borsó, káposzta és 
egyéb konyhai növények. Ezen kertek ta-
laj előkészítése már elkezdődött.

~ ~ ~
Örömmel értesítjük a település lakos-
ságát, hogy Geszteréd Község Ön kor-
mányzatának Képviselő testülete az idei 
évben is ajándékcsomagot juttat a faluban 
élő 60 év feletti lakosoknak. A csomag tar-
talma tartós élelmiszer 2500 Ft értékben. 
Az ajándékcsomagot a képviselő testület 
tagjai viszik ki mindenkinek az otthonába.

Szabó József polgármester

Pályázati információk

Az elmúlt időszakban a pályázatok 
elszámolása volt folyamatban. 

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület-
hez és a Geszteréd Község Jövőjéért 
Közalapítványhoz a megnyert kisbu-
szok megérkeztek. Az elszámolást 
elküldtük a kifizető hatóságnak, mely 
alapján 2015.11.20-án az MVH a be-
szerzést sza-bályosnak, mind a törvé-
nyeknek mind a pályázati feltételek-
nek megfelelőnek találta, így mindkét 
szervezet elszámolását elfogadva ré-
szükre a vételár összegét átutalta.

A Művelődési Ház tetején elhelye-
zett napelemes rendszer elszámolása 
is megtörtént, az Irányító Hatóság 
min-dent megfelelőnek talált, ezért a 
megvalósítás összegét az önkormány-
zat részére elutalta.

A Geszterédi Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület a BM Országos Kataszt-
rófavédelmi Főigazgatóság által kiírt 
pályázaton a működéséhez és men-
téshez szükséges eszközöket nyert. 
Az Egyesület vezetőségében változás 
történ, melynek bejegyzése a Nyír-
egyházi Bíróságnál folyamatban van, 
így ezeket az eszközöket a bejegyzés 
végeztével kapják meg.

A közfoglalkoztatásban az elszá-
molás rendszeresen, minden hónap 
elején elkészül és a Munkaügyi Köz-
pont részére beküldésre kerül, ezért 
a különböző programokban elnyert 
munkabért és eszközök vételárát fo-
lyamatosan, fennakadások nélkül 
megkapjuk.

Az elkövetkező időkben a civil 
szervezetek részére várható pályázati 
kiírás, ezekre a felkészülés, iratok be-
szerzése már folyamatban van.

Remélhetően majd sikerekről és meg-
nyert pályázatokról tudok beszámolni a 
következő Geszterédi Forrásban.

Urszuly László

Hírek a település életéből

Szociális rendelet módosítása

Az ajándék átadásának pillanatai
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Az idő órája ismét ádventre mutat, és 
ez a hangulatos időszak figyelmeztet, 
hogy készüljünk karácsonyra, szemlél-
jük a Megtestesülés titkát, tegyük alkal-
massá magunkat az üdvözítő Krisztussal 
való találkozásra. Izajás próféta így jelzi 
előre népe számára a Messiás eljövetelét: 
„A nép, amely sötétségben jár, nagy fé-
nyességet lát. Akik a halál árnyékának or-
szágában laknak, azoknak nagy világosság 
támad.” (Iz 9,1) Az évenként visszatérő 
ünnepléssel a fényt, a világosságot ke-
ressük, és vall-juk, hogy ezt Krisztus-
ban találjuk meg, „mert – folytatva 
Izajás jövendölését – gyermek 
születik nekünk, fiú adatik ne-
künk, és az ő vállára kerül az 
uralom. Így fogják hívni: 
Csodálatos Tanács-
adó, Erős Isten, Béke 
Fejedelme.” (Iz 9,5)  
Ádvent utat mutat a 
sötétségből a vilá-
gosságra. 

A sötétség ma is kö-
rülvesz bennünket. A 
bűn jelen van közöt-
tünk. A terrorizmus, a 
háborúk, embermilliók 
kiszolgáltatott helyzete, 
a mindenütt jelenlevő gyű-
lölet és félelem a sötétség árnyait 
terítik ránk. Globalizált világunkban 
fokozottabban tapasztaljuk, hogy bárhol 
is jelenik meg a bűn, annak következmé-
nyei mindenhol éreztetik hatásukat. Ezért 
a szabadulást jelző ádventi üzenete: „Jön 
az Úr! – Készüljetek fogadására!”, különö-
sen is időszerű.

Izajás ilyen nevekkel tiszteli meg a vár-
va várt Messiást: „Csodálatos Tanácsadó, 
Erős Isten, Béke Fejedelme.” (Iz 9,5) Ha 
e mély értelmű kifejezéseket összevet-
jük mindennapi tapasztalatinkkal, hogy 
mennyi tanácstalanság, gyengeség és bé-
kétlenség van bennünk és körülöttünk, 
átérezzük az  ádventi kérés időszerűségét: 
„Jöjj el édes Üdvözítőnk!”. 

Manapság sokat beszélünk a Globalizáci-
óról, arról a jelenségről, hogy a világ egy-
re egységesebbé válik, a kommunikáció 
révén világrészek kerülnek közel egymás-
hoz, különböző vállal-kozások átszövik a 
világot, a legkülönbözőbb eseményekről 
szerezhetünk tudomást. Mindennek sok 
áldása mellett veszélyeit is tapasztaljuk. 
Az ember szinte képtelen feldolgozni a 
sok információt, ami nap, mint nap éri. 
Igaz és hamis, jó és rossz, bűn és erény egy 
szintre kerülnek. A legkülönbözőbb véle-
mények áradatában élünk. Mindez kiszol-
gáltatottá, bizonytalanná teheti az embert. 

Vagy áldozatává lesz hangzatos híreknek, 
ravasz célzatossággal kieszelt szólamok-
nak, vagy gyanakvóvá válik minden 
állítással szemben és bezárkózik. Ilyen 
helyzetben különösen szükség van szilárd 
és megbízható támpontra, amihez igazod-
hatunk, amihez viszonyítva különbséget 
tudunk tenni igaz és hamis, jó és rossz, 

hasznos és ár-
t a l -

mas között. 
Ez a biztos pontot Krisztus! 
„Az Út, az Igazság és az Élet!” 
Az „örömhír” a világ számára. 
„Csodálatos Tanácsadó” Az 
ádventi gyakorlatok, az ün-
neplés lehetőséget kínál, hogy 
találkozzunk Vele, hogy útmu-
tatásai szerint újítsuk meg éle-
tünket.

A szellemi és erkölcsi bi-
zonytalanság erőtlenné tesz 
bennünket, gyengévé a jó 
megtételében, védtelenné a kí-
sértések elkerülésében. Jézus 
Krisztusban az erős Isten jelent 
meg közöttünk. Tanításából erő 
árad, és aki hozzá csatlakozik, 
részesedik erejéből. Megma-
radni a becsületes úton, kitar-
tani az igazság mellett, követni 
a szeretet parancsát, élni tisz-
tességes emberként, sokszor 
hősies elszántságra van szük-
ség. Mindehhez Jézus kínálja 
nekünk a segítséget, az emberi 
jó szándékot megtermékenyítő 
kegyelmet. Búcsúbeszédében 

Jézus – az Utolsó Vacsorán – ezekkel a 
szavakkal bátorítja tanítványait: „Azért 
mondtam el ezeket nektek, hogy békessé-
get találjatok bennem. A világban üldözést 
szenvedtek, de bízzatok, mert legyőztem a 
világot.” (Jn 16,33). Föltámadása után pe-
dig így köszönti őket: „Békesség nektek!” 
(Jn 20,21) Jézus élete, tanítása, halála és 
feltámadása Isten erejének emberben való 
megdicsőülése. Aki ezt megérti, aki életé-
vel Jézus nyomába lép, az megtapasztalja 

Isten erejét, és megtalálja az igazi bé-
keséget. 

Az Egyház szolgálatával, az 
igehirdetéssel, az ünnepléssel 
és a szentségek kiszolgáltatá-

sával ezt a gazdagságot tárja 
ki előttünk. Azt kívánom, 

hogy az ádventi szent idő, 
az Egyház szolgálata, 

a szent liturgia, az 
ádventi gyakorlatok 
(ima, elmélyedés, 
bűnbánat, a szeretet 

gyakorlatai) vigyenek 
közelebb mindnyájun-
kat a fény, az erő és 

békeség forrásához, a 
köztünk emberként meg-
született Isten Fiához.

Törő András
püspöki titkár

Karácsonyi miserend 

a római katolikus templomban

December 24. 23:30 Pásztorjáték
 24:00 Éjféli szentmise
December 25.   8:00 és 11:00 órától római 

katolikus ünnepi szentmise 
December 26.   8:00 római katolikus ünnepi 

szentmise
 11:00 görög katolikus liturgia
December 31.  18:00 óév búcsúztatás, szentmise
Január 1.   8:00 és 11:00 órától római 

katolikus ünnepi szentmise
(Más napokon a megszokott időben.)

A református templom 

programjai

December 24.   15:00 Istentisztelet, a hittanos 
gyerekek ünnepi előadása

December 25.  11:30 Istentisztelet, 
Úrvacsora osztás

December 26. 8:30 Istentisztelet
December 31. 15:00 Óévi hálaadás
Január 1. 11:30 Istentisztelet

(Más napokon a megszokott időben.)

Ádventi reménységünk
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A TÁMOP-3.1.4. C-14-2015-0188 

„Innovatív fejlesztés a geszterédi iskolában” 
pályázat bemutatása

Kedvezményezett neve:   Geszterédi Árpád Fejedelem 
Általános Iskola

Projekt Címe:  TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0188 „Innovatív 
fejlesztés a geszterédi iskolában”

A szerződött támogatás összege:  12 000 000 Ft
A támogatás mértéke:  100%
A projekt befejezési dátuma:  2015. október 31.

A projekt tartalmának bemutatása

A projekt célja rövidtávon azon operatív tevékenység sorozat 
megvalósítása, mely a pályázati konstrukció keretében támo-
gatható. Ennek részét képezi fenti irányok szerint egyrészt az 
intézmény diákjainak, másrészt a pedagógusainak átfogó kom-
petenciafejlesztése és szemléletformálása (úgy, mint a tanórán 
kívüli ismeretbővítő szabadidős tevékenységek szervezése, köz-
lekedés-biztonság elmélyítése, informatikai ismeretek és kompe-
tenciák fejlesztése, innovatív pedagógiai módszerek bevezetése, 
pedagógus továbbképzések).

A projekt operatív megvalósítása során az alábbi, számsze-
rűsíthető eredmények keletkeztek:

- Megvalósított programok száma: 9 db.
- A projekt keretében szervezett programokon részt vevő tanu-

lók száma: 644 fő
- A továbbképzést sikeresen elvégző pedagógusok száma: 4 fő

A fenti indikátorok teljesítésével intézményünk célja hosszú tá-
von, hogy nagymértékben hozzájáruljon a közoktatás országos 
szinten történő modernizációjának lefolytatásához, a kompe-
tencia alapú oktatás módszertani fejlesztéséhez, a módszertani 
kultúra korszerűsítéséhez, összességében a közoktatásban részt 
vevő gyermekek munkaerő-piaci alkalmazkodásának, sikeres 
részvételének elősegítéséhez.

Tevékenységformák a pályázatban
A. Köznevelési intézmények nevelési-oktatási tevékenységei-

nek támogatása az alábbi területeken

1. A környezeti nevelést, környezettudatos magatartást szolgáló 
alábbi tanórán kívüli tevékenységek megvalósítása, legalább 15 
tanuló bevonásával

• Balatoni tábor
• erdei iskola alsó-felső
• lovas-úszótábor alsó-felső
• akadályverseny
• sportnap

3. Informatika tantárgy tanításának fejlesztése, illetve más tár-
gyak oktatásának IKT-val való támogatása a közoktatási intéz-
ményekben az alábbi tevékenységek megvalósításával

-  informatikai szakkör
4.  Közlekedésbiztonsági Nap

F. A pedagógiai kultúra folyamatos fejlesztését elősegítő tanár-
továbbképzés megvalósítása

•  Környezeti nevelés, környezettudatos magatartás tárgyú to-
vábbképzés

•  Egészséges életmódra nevelés (egészségvédelmi) tárgyú to-
vábbképzés

A pályázat keretében a következő eszközöket kapta intézmé-
nyünk:

Notebook HP NB 250G3 15,6” 2 db
PC konfiguráció 15 db
Monitor Samsung LED 18” LS19D300NY/EN 5 db
Billentyűzet Genius SP-M150 5 db
Hangszóró Genius SP-M150 6 db
Hordozható CD Lejátszó Philips AZ787 2 db
Fényképezőgép Nikon Coolpix L340 1 db
Videokamera Panasonic HC-V160 1 db
Tudományos számológép Casio FX-221 4 db

Intézményünk célja

Az iskola legyen a település szellemi központja, egy biztonsá-
gos hely, ahol a gyermekek jól érzik magukat. Ennek érdekében a 
nevelő-oktató munka során a legfőbb cél a gyermeki személyiség 
fejlesztése, az egyénre szabott megterhelés differenciálása. Fon-
tos szempont az idegen-nyelvi kultúra, a matematikai gondolko-
dás, a számítástechnikai ismeretek korai átadása, csakúgy, mint 
az egészséges életmód és a szabadidős kultúra kialakításának 
támogatása.

Törő András
intézményvezető

Az iskola hírei
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Pályázati programok
Pályázati Programok I.

Időpont: 2015. október 02. (péntek)
Esemény:  Akadályverseny az „Aradi vértanúk” megem-

lékezésére, tiszteletére.
Helyszín:   Geszterédi Árpád Fejedelem Általános Iskola 

és a település határa.
Programfelelős: Szőke László

Két héttel az eseményt megelőzően egy öt oldalas anyagot állí-
tottuk össze, és azt a felsős osztályonkénti 2-2 csapatnak megis-
merés céljából kiadtuk.

A közel öt kiló méteres pályán hét 
állomást helyeztünk el: 
• Kerékpáros akadálypálya 
• Ügyességi verseny 
• Célba dobás 
• Tábornokok felsorolása 
• Keresztrejtvény 
• Képösszerakás 
• Aszfaltrajz készítése.

A versenyt befejező csapatokat 
meleg ebéd, üdítő várta a Művelődé-
si Ház nagytermében.

A menetlevelek segítségével a szerzett pontokat összegeztük, 
rangsort állítottunk, eredményt hirdettünk.

Szőke László 
programfelelős

Pályázati Programok II.
Időpont: 2015. október 22. (csütörtök)
Esemény:  Sportnap (felső osztályok)

Az eseményt megelőzően csoportokat, csapatokat szerveztünk 
a programokhoz.

Játékos, közös bemelegítéssel kezdődött a Sportnap.
A kínálatban szerepelt:

– nemenkénti kézilabda
– kispályás labdarúgás 
– íjászat
– floorball
– játékos sorversenyek

A mozgás, a spotélmény és a szurkolás tette élvezetessé a napot, 
melynek a végén értékeltünk, és jutalmaztuk a résztvevőket.

Szőke László
programfelelős

Pályázati Programok III.
Időpont: 2015. október 22. (csütörtök)
Esemény:  Sportnap (alsó osztályok)

Az eseményt megelőzően vegyes csoportokat szerveztünk az 
1-4 osztály tanulóiból.

Közös játékkal, bemelegítéssel kezdődött a Sportnap.
A következő tevékenységek közül választhattak a tanulók:

– ügyességi játékok
– sorversenyek
– akadálypálya

– labdajátékok
– íjászat
A gyerekek nagyon jól érezték ma-

gukat, a nap végén értékeltük és ju-
talmaztuk őket.

Zakarné Bakti Ilona 
programfelelős

Pályázati Programok IV.
Időpont: 2015. október 16. (péntek)
Esemény:  Közlekedésbiztonsági Nap

Az eseményt megelőzően osztályfőnöki órákon ismerkedhettek 
meg a tanulók a KRESZ alapszabályaival, és a legfontosabb táb-
lákkal, útburkolati jelekkel.

A Közlekedésbiztonsági Napon a Rendőrség segítségével egy 
kerékpáros közlekedési akadálypályát építettünk ki.

A versenyzőket időeredmény alapján rangsoroltuk.
A gyakorlati versengést elméleti próba követte.
A tanulók egy 15 pontos iskolai kerékpáros KRESZ-tesztet töl-

töttek ki. A program végén értékeltünk, és eredményt hirdettünk.
Az esemény az „Innovatív fejlesztés a geszterédi is-

kolában” című,  a TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0188 
azonosítószámú projekt keretében került 
megrendezésre.

Szőke László
programfelelős

tét s a geg szteeréédidi iis-s-
14-201015-01018888
n kerülült

áászszlóló
elelősős
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A nyár folyamán a szülők értesítést 
kaptak a gyermek felvételéről és az első 
szülőértekezletről.  Ekkor kapták meg 
szép színes formában az óvodai jelüket. 
„Anyás” beszoktatással kezdődtek az első 
napok, ahol a gyerekek megismerkedhet-
tek az óvoda környezetével és dolgozóival. 
A gyerekek egyéni és életkori sajátossága-
it figyelembe véve, nagy hangsúlyt fekte-
tünk arra, hogy derűs szeretetteljes légkört 
teremtsünk. Az óvodában folyó napi tevé-
kenységek mellett számos programokon 
vehettek részt a gyerekek szeptembertől. 
Mint mindig, a szeptember hónap nagy iz-
galommal indult, mind a szülők, mind az 
óvodai szülők részéről. A tavalyi nevelési 
év óta Népmese-napját tar-
tunk az óvodában, amikor az 
Árpád Fejedelem Általános 
Iskola tanulói a gyerekek-
nek mesélnek. A gyerekek 
a mesét nagy érdeklődéssel 
hallgatták, ami elősegítette 
a gyermekek fantáziavilágá-
nak erkölcsi, érzelmi, értel-
mi fejlesztését és bővítette 
a szókincsét. Szeretnénk 
megköszönni az iskola igaz-
gatójának, Törő Andrásnak 
és az osztályfőnököknek, 
hogy hozzájárultak a Nép-
mese-nap szer-vezéséhez. 

A Hétszín virág csoport 
meghívást kapott Kemény Józsefné, Juci-
ka nénitől egy kis őszi munkára (tengeri-

törés). A gyerekek nagyon élvezték a rájuk 
bízott feladatokat (tengeri morzsolást). A 
munka befejeztével a nyugdíjas egyesület 
vezetője, Bakonszegi Lászlóné Erzsike 
a munkához kap-csolódó hagyományos 
étellel kínálta a gyerekeket (málépulisz-
ka). Jucika néni meleg teával, szépen 
díszített süteménnyel vendégelte meg a 
gyerekeket, amit a mindannyian jóízű-
en fogyasztottunk a munka befejeztével. 
További programként a novemberi hó-
napban a Mini –Manó színház színészei 
a Csalafinta szolga c. előadást a gyerekek 
a szüleikkel együtt tekinthettek meg. Ezt 

követően óvodánkban 
első alkalommal Márton 
napi lámpás felvonulást 
tartottunk. Ezen az estén 
libás mondókákat, dalo-
kat hangoztatva sétáltuk 
körbe az óvodát lampion-
jainkkal. Visszatérve az 
óvodába meleg teát és 
hagymás zsíros kenyeret 
fogyasztottunk. A Mar-
garéta csoport a Márton 
naphoz fűződő színvo-
nalas műsort adott elő az 
Aranyszablya Alapítvány 
jótékonysági bálján, ahol 

hatalmas sikert arattak. A szülők és a 
meghívott vendégek nagy örömmel fogad-
ták a kicsik előadását.

Újabb élmény a gyerekek számára a 
Katica bábszínház előadásában az Ug-
ri-bugri királykisasszony c. mese megte-
kintése. A hónap utolsó hetében közösen 
készülünk a gyerekekkel az adventi ün-
nepkörre. Az óvoda folyosóján elhelyezett 
adventi naptár napról napra útmutatást ad 
a gyerekek számára a napi tevékenységek-
ről. Ez azért különleges, mert mindig az-
nap derül fény a kinyitott ablakok mögött, 
milyen titok rejlik. Óvodánk díszítésével 
az ünnepekhez fűződő énekekkel, mondó-

kákkal elősegítjük az ünnepi 
ráhangolódást. Az adventi 
ünnepkör kezdéseként első 
alkalommal nyitotta meg 
kapuit településünkön a 
Mikulás-ház. A gyerekek a 
Mikulásnak elmondhatták, 
lerajzolhatták kívánságai-
kat. Decemberi hónapban 
ráhangolódunk az adventi 
ünnepekre. Közösen éneke-
lünk, verselünk, rajzolunk, 
mozizunk, fenyőfát díszí-
tünk, kántálunk és Orsi ze-
nés elő adását tekintjük meg, 
és mézes kalácsot sütünk. A 
hagyományosnak mondható 

karácsonyi műsort idén a Margaréta cso-
port csemetéi adják elő a meghívottaknak. 
Az idei év zárá-
saként az utolsó 
óvodai napunkat 
a Geszterédi is-
kolásokkal közö-
sen a Művelődési 
házban töltjük. 

S z e r e t n é n k 
megköszönni a 
Geszteréd Köz-
ség Önkormány-
zata Képviselő-
testületének és 

Polgármesterének az 
egész évi segítségét, 
támogatását.

Minden kedves 
Geszterédi lakosnak 
áldott, békés karácso-
nyi ünnepeket és bol-
dog újévet kívánunk! 

Óvoda dolgozói

Hírek az óvodából
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Szeptember 30- án az Idősek Világnap-
ja alkalmából a Geszterédi Aranyszablya 
Társaság  köszöntötte a Szépkorúakat.

A zsúfolásig megtelt teremben Rácz Já-
nos a Társaság elnöke nyitóbeszédében 
kitért a hagyományőrzés fontosságára. 
Befejezésül pedig meghallgathattuk Pál 
apostol szeretet himnuszát, melynek vég-
ső kicsengését a Bibliából ismerjük, hogy 
„ha szeretet nincs bennem semmi vagyok„

Majd citera mellé ült és  eljátszott egy 
szép népdalt, aminek sok versszakos szö-
vegét előre megkaptuk, így mi is bekap-
csolódhatunk a vidám éneklésbe.

A jó hangulatot tovább fokozta Dr Joób 
Árpád népzenekutató előadása, aki hang-
szeres kísérettel adta elő a dalokat, bemu-
tatva a ma már ritkán használt ősi hang-
szert, a dudát is. Nem sok biztatásra volt 

szüksége, hogy  mindnyájan vele együtt 
énekeljünk, dúdoljunk.

A kivetítő segítségét is igénybe vette és 
felhívta a figyelmet arra, hogy Kodály 
szavaival élve „a népzenében megtalálha-
tó a magyar néplélek lenyomata”

A magyar néplélek közmondásainkban 

is tetten érhető. Er-
ről, már Rácz Jánosné 
Horváth Erzsikétől 
hallottunk, aki olyan 
közmondásokat gyűj-
tött össze, amelyek-
ben a kenyér szó sze-
repel, ráirányítva a fi-
gyelmet  az olyan szép 
kifejezésekre,mint pl. 
„a kenyere javát meg-
ette, vagy kenyér tö-
résre kerül sor.” Egy 
magyarul most tanu-
ló embernek biztosan 
fejtörést okoznának 
ezek a kifejezések.

A témát Reményik 
Sándor Mindennapi 
kenyér c . gyönyörű 
versével zárta.

Ajándékot is kap-
tunk. Egy kendőbe 
csomagolt nemzeti 
színű szalaggal átkö-
tött, illatos kenyeret, 
amihez mellékelve 
volt egy önmagáért 
beszélő képeslapon 
Reményik verse.

A kedves ajándékot 
megható módon a leg-
kisebbek kezéből ve-
hettük át.

Nekünk Szépkorú-
aknak már vannak 
olyan hiányaink, amit 
senki és semmi nem 
pótolhat, de tudomá-
sul vesszük,hogy ez az 
élet rendje. Nem élünk örökké, de amíg itt 
vagyunk örömmel fogadunk minden szé-
pet és jót. Így azt a felemelő szép élményt 
is, amit ezen az ünnepségen kaptunk.

Köszönet érte az Aranyszablya Társa-
ságnak és mindazoknak, akik segítették a 
munkájukat.

Vincze Károlyné

Idősek világnapja

Az idei tanévben a 6. osztály tanulói készítettek ünnepi 

műsort október 23-ára. Az osztályba 16 tanuló jár, akik 

közül mindenki kapott szerepet a műsorban. A narrátorok 

kötötték össze a verseket a prózai szövegekkel. A körülbe-

lül félórás műsör végigkövette az októberi eseményeket 

megfelelő zenei aláfestéssel. 

Az ifj úság követeléseit kórusban mondták a diákok ezzel is 

nyomatékosítva az akkori eszméket. A megtorlást követő 

időszakhoz jól kapcsolódott a Bródy: Ha én rózsa volnék 

című dal, melynek utolsó versszakát együtt énekeltük. 

A műsor végén mécsest gyújtottunk a hősök és elesettek 

emlékére, akik a rendszerváltás óta méltó helyet kaptak a 

magyar történelemben. 

Mondokné Busák Mónika osztályfőnök

Megemlékezés az október 23-a hősökrőlMegemlékezés az október 23-a hősökről
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Mindenek előtt néhány gondolat ar-
ról, ki is volt Adolph Kolping:

Adolph Kolping egy pásztorcsalád ne-
gyedik gyermekeként született, a csa-
lád nem élt különösen jó körülmények 
között. Szülei kívánságára cipésznek 
tanult. Gyermekkorát Kolping később, 
szegénységük ellenére is, boldognak 
írta. Kolping szomorú tapasztalatokat 
szerzett segédévei során. Elkeserítőnek 
találta önnön és társai életkörülménye-
it. Valószínűleg ezek a körülmények 
okozták, hogy megbetegedett és 22 éve-
sen fel kellett adnia tevékenységét. Két 
év múlva már gimnáziumba járt, hogy 
később egyetemre mehessen, mert pap 
szeretett volna lenni. Csupán három és 
fél évvel később, 1841. április 3-án le 
is érettségizett. Münchenben, Bonnban 
és 1844. március 26-tól a kölni Püspöki 
Kollégiumban tanult teológiát.

1845. április 13-án a kölni minorita-
templomban pappá szentelték és ezután 
volt káplán és hittantanár. A szegény-
ségben, reménytelen életkörülmények 
között tengődő fiatal férfiak sorsa erő-
sen emlékeztette saját korábbi életére. 
1847 júniusában kinevezték a helye-
zett káplán utódjává illetve katolikus 
segédegylet második elöljárójává. Az 
egylet támogatást, lelki támaszt és ta-
nulási lehetőséget biztosított tagjai 
számára, különösen a segédek képzése 
idején, amikor három évig távol kellett 
maradniuk szülővárosuktól. Kolping 

felismerte a segédegylet jelentőségét 
és lehetőségeit, és elhatározta, hogy 
bővíti az egylet tevékenységét. 1849-
ben Kolping káplánként visszakerült 
Kölnbe és május 6-án megalapította 
hét segéddel a Kölni Segédek Egyletét. 
1850. január 1-jén az egyletnek már 
550 tagja volt. A kölni példát követve 
más városokban is egyre-másra alakul-
tak az egyletek. Kolping élete végén 
már 418 egylet működött országszerte 
24 ezer taggal. 1934. március 21-én Jo-
seph Schulte kardinális, Köln püspöke 
hivatalosan elindította Adolph Kolping 
boldoggá avatásának folyamatát. 1991. 
október 27-én avatta boldoggá II. János 
Pál pápa. A római katolikus egyház 
december 4-én emlékezik meg Adolph 
Kolpingról. II. János Pál 1980. novem-
ber 15-én ellátogatott Kolping sírjához 
a kölni minoritatemplomban. Miután 
imádkozott, ezt mondta: „A mai egy-
háznak olyan példaképekre van szük-
sége, mint Kolping volt.” 

Örömmel tájékoztatok mindenkit, 
hogy a Geszterédi Kolping Család 
egyesületet a Nyíregyházi Törvényszék 
hivatalosan is bejegyezte.   

Egyesületünk céljai:
• Kolping Adolf szellemének átadása az 

egyesületnek. Megadni a szükséges támo-
gatást, hogy tagjai keresztényként helyt 
tudjanak állni az életben, munkában, csa-
ládban, egyházban, és a világban. 

• Katolikus társadalmi tanítás sze-
rint folytatott tevékenysége által a köz-
jót szolgálni, valamint az egyház és a 
társadalom folyamatos megújulásában 
közreműködni.

• Az Egyesület céljának megvalósí-
tása érdekében együttműködik min-
den állami, társadalmi és gazdálkodó 
szervezettel, más egyesülettel és szö-
vetséggel, amelyek segítik az Egyesü-
let eredményes működését és céljainak 
megvalósítását. 

Az egyesületnek tagja lehet minden 
olyan nagy -és kiskorú személy, aki az 
alapszabályban foglalt egyesületi cé-
lokat, az egyesület szellemiségét, ér-
tékrendjét elfogadja. A tagdíj mértéke 
2400 Ft/év, melyet minden év január 
15-ig kell befizetni.

Az egyesület képviselői: 
Kiss Zsolt Attila atya egyházi vezető
Kemény Józsefné elnök
Vámos Jánosné elnökségi tag - gaz-

dasági vezető
Radócz László elnökségi titkár

Szeretettel várunk minden érdeklő-
dőt tagjaink sorába! Belépési nyilat-
kozat iránt  Vámos Jánosnénál lehet 
érdeklődni a művelődési házban.

Kemény Józsefné

Geszterédi Kolping Család Egyesület

Mandala kiállítás
Pál Ágnes mandalafestő csodálatos alkotásaiban gyönyör-
ködhetett településünk lakossága a MANDALÁK ÜZENE-
TE címmel nyílt kiállításon, amely december 7. és 11. között 
volt látható a művelődési házban. Az ünnepélyes megnyitón a 
művésznő bevezette a közönséget a mandalák világába, hogy 
ne csak tobzódjanak a csodálatos színek, formák, struktúrák 
világába, hanem felismerjék azok jelentését, hatását és lelki 
hátterét is.

A Geszterédi Közös Önkormányzati Hivatal
ünnepi ügyfélfogadási rendje

Tájékoztatom a település lakosságát, hogy 
a Geszterédi Közös Önkormányzati Hivatal

2015. december 23. napjától 2015. december 31. 
napjáig igazgatási szünetet tart.

Az igazgatási szüntet ideje alatt kizárólag haláleset anya-
könyvezésére van lehetőség, melyet a hivatal ajtaján ki-

függesztett telefonszámon lehet bejelenteni.
Utolsó ügyfélfogadási nap: 2015. december 22. (kedd)

Első ügyfélfogadási nap 2016. évben:
2016. január 4. (hétfő)

Kérek mindenkit, hogy az ügyfélfogadási rendnek
megfelelően intézze ügyeit.

Pálffyné dr. Szabó Ibolya
aljegyző
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Hírek a Művelődési Ház életéből
Az őszi hónapok is eseménydúsan teltek a Művelődési Házban.

Szeptemberben a tervezett szüreti felvonulást, és a máglyagyúj-

tást sajnos a kedvezőtlen időjárás miatt nem tudtuk megtartani, 

viszont a napelem, és a tornaterem átadó ünnepséget követően va-

csora és hajnalig tartó szüreti mulatság következett. 

Az idén megalakult Geszterédi Aranyszablya Társaság szervezé-

sében megrendezésre kerülő ünnepségen köszöntöttük a település 

nyugdíjas lakosságát Idősek napja alkalmából.

Vendégül láttuk az iskola tanulóit az Aradi Vértanuk ünnepén 

megrendezett akadályversenyt követően. 

Az 1956-os forradalomra emlékeztünk október 22-én, ahol a 

Geszterédi Árpád Fejedelem Általános Iskola diákjai mutatták be 

ünnepi műsorukat.

Az IKSZT-ben került megrendezésre a Nyugdíjas Egyesület bálja, 

valamint az Aranyszablya Társaság borkóstolós Márton napi vigas-

sága.

Továbbra is állandó programjaink a Pásztor Tünde vezetésével 

rendezett aerobic órák. Az edzések hétfőn és kedden este 19:00 

órától kezdődnek.

Az Intézmény hátsó termében megnyílt csocsó és biliárd terem 

továbbra is várja az ifj úságot!

Teret biztosítunk különböző fórumoknak, gyűléseknek, a civil 

szervezetek, az iskola és az óvoda rendezvényeinek.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk további rendezvényeinkre: 

– December 8–11-e között megrendezésre kerülő Mandala kiál-

lításra és vásárra, ahol Pál Ágnes munkáit tekinthetik meg az ér-

deklődők. 

– December 18-án, 17:00 órakor a falu karácsonyi ünnepségére. 

– December 22-én 12:00–17:00 óra között véradás lesz a Műve-

lődési Házban.

– Szilveszteri bál, amelynek részleteit a mellékelt meghívón ol-

vashatják.

Minden kedves olvasónknak áldott, békés karácsonyt, és boldog 

új esztendőt kívánok a Művelődési Ház összes dolgozója nevében! 

Vámos Jánosné

SZILVESZTER 2015
BÚCSÚZTASSUK EGYÜTT AZ ÓÉVET, 
KÖSZÖNTSÜK EGYÜTT AZ ÚJÉVET!

A HELYSZÍN: GAJDOS JÁNOS 
MŰVELŐDÉSI HÁZ GESZTERÉD 

IDEJE: 2015. DECEMBER 31.
VENDÉGVÁRÁS: 19:00

JEGY ÁRA: 4000 Ft,
AMI TARTALMAZZA:

SVÉDASZTALOS ELLÁTÁS, 
KORLÁTLAN ÉTELFOGYASZTÁS, 

PEZSGŐ A KOCCINTÁSHOZ!
ÉLŐZENE, ZENÉT SZOLGÁLTATJA 

A KARAVÁN EGYÜTTES!

ÉJFÉL UTÁN KEZDJE AZ ÚJ ÉVET 
EGY KIS SZERENCSÉVEL, HISZ 

TOMBOLASORSOLÁST TARTUNK.
MINDEN KEDVES 

ÉRDEKLŐDŐT SZERETET-
TEL VÁRUNK!

ÉRDEKLŐDNI: 
VÁMOS JÁNOSNÉ
TEL: 06-30/533-3524

SZEMÉLYESEN: 
MŰVELŐDÉSI HÁZBAN

A Nyírségi Ivóvízminőség-javító 

projekt ünnepélyes zárása

December 3-án került sor a Geszterédi 
Művelődési Házban a Nyírségi Ivóvíz-
minőség-javító Önkormányzati Társulás 
által koordinált, európai uniós támoga-
tásból finanszírozott Nyírségi Ivóvíz-
minőség-javító projekt ünnepélyes záró 
rendezvényére. Szabó József polgár-
mester úr köszöntője után az ünnepsé-
gen beszédet mondott Baracsi Endre, 
a Szabolcs –Szatmár – Bereg Megyei 

Közgyűlés alelnöke, valamint dr. 
Simon Miklós és 
Kovács Sándor országgyűlési kép-
viselő urak. A projekt számszerű 
adatairól tájékoztatást tartott Kiss 
Tibor elnök, a Nyírségi Ivóvízmi-
nőség- javító Önkormányzati Tár-
sulás elnöke. Az 1,65 milliárd Ft-os 
beruházás 17 települést érint.
http://www.nyirsegviz.hu

Honlap az iskolában

Idén ősszel nemcsak egy új tanév 
kezdődött a Geszterédi Árpád Fejede-
lem Általános Iskola életében, hanem 
egy új korszak is. Elkészült ugyanis 
intézményünk honlapja, amelyre fo-
lyamatosan kerülnek fel az iskolával 
kapcsolatos információk. A kedves 
látogatók nemcsak a történetünkkel 
ismerkedhetnek meg, hanem a külön-
böző versenyekről és pályázatokról is 
sok hasznos tudnivalót olvashatnak. 
Ezeken kívül pedig hatalmas képgalé-
riával várjuk azokat, akik kíváncsiak, 
hogyan zajlik a gyerekek élete az is-
kola falain belül. Reményeink szerint 
sokan fognak élni az új lehetőséggel, 
hogy kapcsolatba léphessenek velünk. 
És hogy hol tehetik meg mindezt? 
www.altiskgesztered.hu Várjuk Önö-
ket!

Garai Annamária informatika tanár
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Ünnepi pillanatok
Szépkorúak köszöntése

„Megérdemlik az idősek
Szeressék, tiszteljék őket!”

Önkormányzatunk vezetői otthonukban köszöntöt-
ték a településünkön élő három idős embert, akik 
ebben az évben töltötték be 90. életévüket. Az idősek 
iránti tisztelet és hála jeléül átadták az Orbán Vik-
tor miniszterelnök úr által aláírt emléklapot egy-egy 
virágcsokor, és számos jókívánság kíséretében.
Nagy Sándorné (Diószegi út)
Jakabóczki Józsefné (Vasvári Pál út)
Urszuly Mihályné (Dózsa György út)
Szívből kívánunk mind hármójuknak nagyon jó 
egészséget, sok örömteli napot maguk és családjuk 
örömére!

Szabó József polgármester

Id. Plangár Józsefné a következő verssel és esküvői fotójuk-
kal köszönti férjét, 55. házassági évfordulójuk alkalmából, 
melyet 2015. November 21-én ünnepeltek.”

Juhászné Bérces Anikó: Köszönöm
Köszönöm, hogy rám találtál,
S szívedbe befogadtál.
Köszönöm még azt a napot
Mikor sorsod nekem adott.
Köszönöm az akaratod,
Mi küzdeni megtanított.
Köszönöm a mosolyodat,
örök optimizmusodat.
Köszönöm a jókedvedet,
Velem szárnyaló lelkedet.
Köszönöm a szeretetet,
Azt a néhány évtizedet,
Amit együtt éltél velem,
A sok jót, amit adtál nekem.
Már csak az a kívánságom,
a sírig legyél a párom.
S majdan csillagragyogásban,
Tündököljünk ott is párban.

A „házastársak imájával” szeretnénk  gratulálni 
50. házassági évforduló alkalmából nagyon nagy 
szeretettel Radócz Andrásnak és Radócz Andrásnénak!

(a család)

Házastársak imája
Uram, segíts nekünk,
mindig emlékezzünk 
arra a napra,
amikor megismerked-
tünk,
és megszerettük egy-
mást!
Segíts mindig meg-
látni
a jót a társamban
és segíts, hogy közö-
sen tudjuk
megoldani gondjainkat.
Segíts kimondani
egymás iránti érzéseinket,
és tudjunk bocsánatot
kérni egymástól.
Uram kezedbe adjuk házasságunkat!
Ámen.

2015-ben született babák
Kulcsár Sára,
Tóth Lajos László,
Gelsi Milán Zsolt,
Mondok Norbert,
Cseh Árpád János,
Kovács-Móricz Kitti,
Ménfői Marcell,
Molnár Laura.
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A hagyományok felelevenítése volt a 
célja annak a rendezvénynek, melyet 

az Aranyszablya Társaság rendezett 
november második hétvégéjén. A Márton-
napi mulatságon a helyi óvodások ludas 
játékokat mutattak be.
Kemény Józsefné köszöntőjében 
reményét fejezte ki, hogy a rendezvényből 
hagyományt lehet teremteni, hiszen a 
hagyományok a közösség fennmaradását 
szolgálják. Gyorsan változó korunkban, 
a hagyományokhoz ragaszkodó, a család, 
a közösség, a természet értékeit inkább 
becsülő világban éljünk.
Márton nap eredetéről is szólt, hogy „a 
40 napos karácsonyi böjt előtti utolsó 
ünnepnap, ezért ezen a napon rendszeresek 
voltak a lakomák, bálok, vásárok. Ilyenkor 
nagy evés-ivást rendeztek, hogy a 
következő esztendőben is bőven legyen mit 
fogyasztani. A lakmározásnak kedvezett az 

is, hogy a hagyomány szerint ilyenkor nem 
volt szabad takarítani, mosni, teregetni, 

mert ez a jószág 
pusztulását okozta. 
Novemberben már 
le lehet vágni a 
tömött libát, ezért 
a Márton-napi 
ételek jellemzően 
libafogások: a 
rigmus szerint: „Aki 
Márton napon libát 
nem eszik, egész 
éven át éhezik”. 
Szokás volt, hogy 
a liba húsából, 
különösen a hátsó 
részéből, küldenek 
a papnak is, innen 
ered a „püspökfalat” 
kifejezés.

A Márton-napi lúdvacsora után Márton 
poharával, vagyis a novemberre éppen 
kiforrott újborral szokás koccintani. Úgy 
tartották, a minél több ivással egyre több 
erőt és egészséget töltenek magukba.”
Az Egyesület új taggal bővült, ugyanis 
a Társaság kuratóriuma tiszteletbeli 
taggá kérte fel Mónus József többszörös 
világrekorder tradicionális távlövő íjászt. 
Fehér farkas a tagságot megtiszteltetésnek 
vette és örömmel csatlakozott a 
Társasághoz, hiszen elmondása szerint 
azonos célokért küzdenek, a hagyományok 
és tradíciók megőrzéséért és az aranyszablya 
szellemiségének továbbviteléért. 
Az újbor ünnepén - ami a magyarság 
tradícióinak szerves részét képezi- a 
borkultúrában mélyülhettek el a résztvevők 
Rácz János előadásában és útmutatásával. 
Számos borvidékről származó nedű 
fajtajegyeit, készítésük technikáját és 

íz világát ismerhették meg a megjelent 
vendégek.
Ezután a tánc és a zene került a 
középpontba, a zenészek pedig hajnalig 
húzták a talp alá valót. 

Urszuly László 

Újbort és Márton napot ünnepelt 
az Aranyszablya Társaság

KÖSZÖNTŐ

Szabó Józsefnének
80. születésnapja 
alkalmából
még sok boldog
évet és jó 
egészséget
kíván: 
    szerető családja!
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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!
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Tel.: (52) 452-555, Mobil: (30) 9434-100
e-mail: rexpo@rexpo.hu

FELHÍVÁS
2015. december 22-én, kedden 12:00 és 
17:00 óra között ismételten megszervezésre 
kerül a 

„Karácsony előtti véradás”!
Várjuk az eddigi és az újonnan belépő do-
norokat.

Köszönet Nekik azért, hogy karjukat nyújt-
ják önzetlenül emberi életek megmentéséért!

Vámos Jánosné
véradás-szervező

Karácsonyi koncert

A geszterédi római katolikus templom-
ban karácsonyi koncertet ad a nyíregy-
háza Harmónia kamarakórus 2015. de-
cember 18-án 17.00 kezdettel.

Örömmel hívunk és várunk 
felekezettől függetlenül mindenkit!

Kegyelettel emlékezünk 
községünk közelmúltban 

elhunyt lakosaira:
Nagy Istvánné

Kondor Gyula Rudolf
Törő András
Varga Pálné
Tőzsér Antal

Plósz Ferenc Géza
Zakar Mihályné

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

álmok, évek.”

KEGYELETTEL 

EMLÉKEZÜNK


