
2015. augusztus 1-jén tartotta ünne-
pélyes alakuló ülését az Aranyszablya 
Társaság Alapítvány. Az Alapítvány 
létrehozásának gondolata korábban fo-
galmazódott meg bennem. 2006-ban, 
amikor a képviselőtestület úgy döntött, 
hogy nekem díszpolgári címet adomá-
nyoz és ehhez a megtisztelő címhez meg-
kapom az Aranyszablya másolatát, azó-
ta érzem, hogy ez a szablya nemcsak az 
enyém, hanem legyen minden geszterédi 
emberé is! Legyünk büszkék arra, hogy 
ez a világhírű lelet a mienk! Emlékét 
őrizzük meg az utókornak! 

A feleségemmel és gyermekeinkkel úgy 
döntöttünk, hogy Geszteréden létrehoz-
zuk a Geszterédi Aranyszablya Társaság 
Alapítványt. Az Alapítványt egymillió 
forint törzstőkével hoztuk létre, melyet 3 
fős Kuratórium irányít. Tagjai: Kemény 
Józsefné, Szabó József, Rácz János. A 
Társaság tiszteletbeli elnöke Varga Gyula.

Az Alapítvány munkáját a 68 fővel lét-
rejött Aranyszablya Társaság segíti. Az 
Aranyszablya Társaság alapító tagjai az a 
hátország, akiknek a támogatására számí-
tani lehet. Aki szeretne a Társaság tagja 
lenni, bármikor csatlakozhat hozzánk!

Az alapító tagok: Bacskai József, 
Bacskainé Papp Anna, Bakonszegi László, 
Bakonszegi Lászlóné, Bojté Györgyné, 

Bújdosó Mihály, Czimre János, Czimre 
Jánosné, Csillag Endre, Elekes Attila, 
Elekes Kemény Nóra, Felföldi László, 
Ferencsák János, Flaskay Elemér, 
Halovácsné Sós Ágnes, Horváth Géza, 
Horváth János, Jakabóczki Dániel, ifj. 
Jaksi János, Jaksi János, Jaksi Jánosné, 
Dr. Kálmán Ernő, Kemecseiné Dobos 
Erika, Kemény Gábor, Keményné Fodor 
Marianna,  Kemény József, Kemény 
Józsefné, Dr. Kóti Csaba, Kovács Ágnes, 
Kovács Béla, Máté Ferencné, Mészárosné 
Dr. Törő Blanka, Molnár István, Molnár 
Mihály, Dr. Molnár Mihály, Nagy 
Jánosné, Nagy Molnár Szilvia, Nagy 
Tibor, Pataki József, Pénzes István, Rácz 
Gergely, Rácz János, Rácz Jánosné, 
Rácz Mihály, Radócz András, Radócz 
László (Geszteréd), Radócz László 
(Nyíregyháza), Radócz Lászlóné, Radócz 
Tamás, Sass Edina Hedvig, Sass Gyula 
Levente, Szabó Gabriella Mária, ifj. Szabó 
József, Szabó József, Szabó Józsefné, 
Sztányi Gábor, Törő András (Geszteréd), 
Törő András (Debrecen), Törő András 
(Budapest), Törő Andrásné, Törő Béla, 
Törő János, Urszuly László, Urszulyné 
Tamás Timea, Vámos Jánosné, Varga 
Gyula, Vitkovics Béla, Zakar Szabolcs.

A kitűzött célok és feladatok az alábbiak:
• Geszteréd községben az Aranyszablyá-

nak és a vele együtt felszínre került hon-
foglalás kori leleteknek emléket állítani, és 
egy emlékhelyet megtervezni, létrehozni

• A Zsidó Temető helyén, a Geszteréd-
ről elhurcolt áldozatok emléktáblájával 
emlékhelyet létrehozni

• Geszteréd község történelmének jobb 
megismerése érdekében a község terüle-
tén végzett régészeti lelőhely-felderítést 
támogatni (Vezéri sír, Kunhalmok, Temp-
lomdűlő)

• Honfoglalás kori régészeti leleteknek, 
hungarikum tanúsító védjegyet megsze-
rezni

• Geszteréd község történetét bemutató 
monográfiát elkészíttetni

• Gondozni és ösztönözni Geszteréden a 
hagyományőrző tevékenységet, az Arany-
szablya kultusz kialakítását, ápolását

• Elkészíttetni az Aranyszablya hiteles 
másolatát

• Geszterédi Aranyszablya néven díjat 
létrehozni (Aranyszablya emlékplakett, 
Aranyszablya emlékgyűrű, Vezéri Arany-
szablya díj)

• Segíteni az Aranyszablya ismertté té-
telét. A történetét bemutató kiadványt, fil-
met készíttetni

• Geszteréd község épített és természe-
ti környezetét fejleszteni, a helyi önkor-
mányzattal történő együttműködés kere-
tében

• A helyi környezetvédelmet és a mű-
emlékvédelmet segíteni

 (Folytatás a 2. oldalon.)

XI. évfolyam, 2. szám 
„Küzdeni és győzni tanulj.

Kell küzdeni és győzni hazádért”
(Kölcsey Ferenc)

Geszteréd község Önkormányzatának társadalmi, politikai és kulturális lapja

A Geszterédi Aranyszablya 
Társaság Alapítvány
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(Folytatás az 1. oldalról.)
• Geszteréd községben, az oktatási-, kulturális-, ifjúsági-, 

sport-tevékenységet támogatni
• Szociálisan rászorulókat támogatni, és a helyi hitéletet segíteni
• Együttműködni a helyi civil szervezetekkel
• Az alapcélokhoz kapcsolódó régiós és nemzetközi kapcso-

latot kezdeményezni és működtetni, a helyi önkormányzattal 
együttműködve

• Segíteni a helyi önkormányzati döntések és határozatok 
megvalósítását. Segítséget nyújtani az egyes önkormányzati 
feladatok ellátásával kapcsolatos elképzelések feltárásában, 
megoldási javaslatok felvetésében és kidolgozásában, a dönté-
sek előkészítésében és véleményezésében, valamint a feladatok 
végrehajtásában.

A Társaság, alapító tagjai jelképes tagsági díjat szavaztak meg, 
melynek összege az Aranyszablya megtalálásának éve tiszteleté-
re havonta 1927 Ft. Ezzel segítik az Alapítvány működését és a 
célok megvalósulását.

A létrehozott törzstőke, és a befizetett tagdíjak nem elegendő-
ek ahhoz, hogy céljainkat megvalósítsuk. Szükség van az Ön-
kormányzat támogatására és a pályázati lehetőségek maximális 
kihasználására. Ezen fogunk dolgozni.

Minél több ember érzi ezeket a feladatokat sajátjának, annál 
nagyobb esélye lesz a megvalósulásnak. Ne feledjük, ma tu-
dunk tenni azért, hogy milyen legyen a holnapunk! Mert életünk 
olyan, mint egy ceruza, amelynek sok értéke mellett van egy leg-
fontosabb, hogy nyomot hagy. Szeretnénk olyan nyomot hagyni, 
amelyen az utókor bátran elindulhat!

Egyetértek Böjte Csaba sokat hangoztatott mondásával: „Aki 
nem hisz abban, hogy mennyi jó ember van, az kezdjen el vala-
mi jót tenni és meglátja, milyen sokan odaállnak mellé, mert jót 
tenni jó!”

Remélem, Geszteréd lakói is odaállnak az Alapítvány célki-
tűzései mellé és támogatni fogják azok megvalósítását.

Az Alapítvány nevében köszönettel:
Rácz János, a kuratórium elnöke

„AHOL A KINCSED VAN, OTT VAN 

A SZÍVED IS” (MT. 6,19)

A Geszterédi Aranyszablya Társaság Alapítvány alakuló ülé-
sén fogalmazódtak meg bennem az alábbi gondolatok. Először is 
hadd meséljek el egy kis történetet magamról. Én itt Geszteréden 
nőttem fel az Aranyszablya nevű kis utcácskában. Gyerekkorom-
ban a sok utcabeli pajtással mindig abban a tudatban voltunk, hogy 
ott találták meg az Aranyszablyát, ezért hívják így. Kihúzott vál-
lal jártunk az iskolába, hiszen mi voltunk a „szablyasi” gyerekek. 
Amikor az utca végén lévő legelőre mentünk játszani, sokat gon-
dolkodtunk azon, hogy kincset fogunk keresni, hiszen itt biztosan 
sok kincs van: mindenféle ötletünk volt, de aztán Varga Gyula ta-
nár bácsi elvette a kedvünket, mikor kiokosított minket, hogy nem 
ott találták ám az Aranyszablyát. Nem igazán volt kedvünk utána 
kincset keresni, de most üzenem játszópajtásaimnak, hogy ezen 
Alapítvány létrejöttével én már elkezdtem a kincseket keresni.

De mi is számunkra az igazi kincs? Bármi lehet: egy fotó, egy 
tárgy, gyermekeink vagy a rengeteg vagyon, ami a számlán dagad. 
Sorolhatnék sok mindent, de azt hiszem mindenkinek mást jelent 
ez a szó. Mikor férjem elmondta, hogy megalakul ez a Társaság, 
rögtön tudtam, hogy a tagja akarok lenni. Hogy miért akartam a 
tagja lenni? 

Azért, mert tudtam, hogy ez az a kincs, ami az én kincsem 
is. Ez az Alapítvány nem elvenni akar, hanem tenni akar ezért a 
kis faluért. Elsősorban hadd említsem azokat a személyeket, akik 
miatt még inkább tenni akarás van bennem. Ők a zsidók, akiket 
elhurcoltak innen, és soha nem tértek vissza. Voltak, akiknek csa-
ládja maradt itt, de nincs, egy emlékhelye, ahová egy szál virágot 
tegyen. Kimondotton örülök, hogy az Alapítvány egyik jelentős 
terve, hogy a régi zsidó temető helyén emlékparkot hoz létre. Talán 
van még olyan személy, aki tenne egy szál virágot azért a szemé-
lyért, kinek neve ezen emlékművön szerepelni fog. Családjaik ta-
lán soha nem tudják meg, hogy mi történt szeretteikkel, de lesz egy 
hely, ahol megállhat egy percre és emlékezhet rá. Fontosnak tar-
tom, hogy minden ember kapja meg a kellő tiszteletet, ami jár neki, 
és igen tegyünk azért, hogy megkapják a méltó emlékhelyüket. 

Társaságunk szeretne még további „kincsek” után kutatni, de 
igazából szerintem bármi nemű tárgy, amit találni fogunk, nem 
csak magáról a tárgy értékéről fog szólni, sőt nem szabad, hogy 
csak arról szóljon. Mert biztosan tudom azt, hogy az a „kincs”, 
amit találni fogunk, egy emberi élet múltjából maradt meg ne-
künk. Esetleg megtudunk valamit arról a személyről, aki azt a 
tárgyat, fegyvert, vagy bármi mást a kezében tartott. Hiszen nem 
a tárgyak a legnagyobb kincsek, hanem a személyek, akik azt ma-
guk után hagyták. Ők azok kik harcoltak, keményen dolgoztak 
földjeiken, kik elvitték titkaikat így vagy úgy a sírba. 

Megint visszatérek egy kicsit magamra. Dédnagymamám úgy 
élt 94 éves koráig, hogy soha nem tudta meg mi történt dédnagy-
apával a háborúban. Tényleg meghalt, vagy esetleg ott maradt 
és új életet kezdett? Örök életében nagy kérdés volt ez számára, 
soha semmit nem tudott meg róla, csak azt, hogy a háború után 
nem lépte át többé a házuk küszöbét. Vannak mások is, akik nem 
tudnak semmit dédszüleikről, nagyszüleikről, vagy szüleikről. A 
kérdés mindig bennünk él, vajon mi történhetett vele? 

Azt hiszem, a Geszterédi Aranyszablya Társaságnak a lecke 
fel van adva. Terveink, céljaink vannak, melyekért mindenkinek 
dolgoznia kell. A legnagyobb feladat számomra, hogy az embere-
ket, mint kincseket, meg tudjuk őrizni emlékeinkben. Választ ad-
hassunk családok kérdéseire, és egyszer ránk is úgy gondoljanak, 
mint egy igazi kincsre. 

Urszulyné Tamás Tímea 
az Aranyszablya Társaság alapító tagja
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PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓK
Befejeződött a Hivatal melletti kiszolgáló 

épület felújítása. Már a tervezésnél fi gyel-

tünk arra, hogy ez az épület összhangban 

legyen településképi elképzeléseinkkel. 

Mivel a pályázat utófi nanszírozott, így 

csak a felújítás után és a használatbavételi 

eljárás lefolytatását követően került sor a 

kifi zetésre. 2015.  08.  03-án a helyszíni el-

lenőrzés alkalmával mindent rendben és 

a tervekkel összhangban lévőnek találtak, 

ezért 2015. 08. 25-i döntés értelmében a 

megpályázott összeget az Önkormányzat 

részére folyósítják.

A kiállító terem látogatására min-den-

kinek lehetőséget biztosítunk, vala-mint 

kérünk mindenkit, hogy ha régi használati 

tárgya van, amit szívesen felajánlana, azt 

juttassa el hozzánk.  

A Falunapon is várjuk a lá-

togatókat, amikor a kiállító te-

rem tárgyain kívül a Geszterédi 

Aranyszablya Társaság vándor 

kiállítása is megtekinthető lesz. 

Az épület szabadon álló helyi-

ségében a Tűzoltó pihenő kapott 

helyet.

Folyamatban van a tornaterem 

felújítása, melyre 15  000  000  Ft 

áll a rendelkezésünkre, ebből 

13  458  726  Ft-ot a 4/2014. (I. 

31.) BM rendelet által kiírt pá-

lyázatból nyertünk. A tornaterem 

belső álmennyezete már nagyon 

penészes volt, nyílászárói nem 

szigeteltek megfelelően, ezért volt 

szükség a pályázat benyújtásá-

ra. Vállaltuk, hogy tetőhéjazatot, 

nyílászárókat cserélünk, szigetel-

jük az épületet, új, takarékosabb 

és hatékonyabb fűtési rendszert 

alakítunk ki valamint belső fes-

tést és burkolást végzünk. 

A külső munkálatok már befe-

jeződtek. A belső tér rendezése 

folyamatban van. Az öltöző rész 

már elkészült, itt kerül kialakí-

tásra az orvosi szoba és a pszi-

chológus szobája is.

A tervek szerint a munkálatok 

hamarosan befejeződnek és a 

gyermekek immár egy moder-

nebb tornatermet vehetnek birtokba.

A közmunka során ebben az évben több 

látványos elemet elindítottunk, amely hoz-

zájárul a községünk szépüléséhez.

A főtéren elhaladva mindenki láthatja, 

hogy a Petőfi  utca elején és az Óvoda előtt 

új díszkő járdaburkolat kerül lerakásra. Ezt 

a térkövet a dolgozók saját maguk gyártják 

a startmunkához kapott anyagból, vala-

mint az burkolat alá a zúzott köveket is a 

program segítségével biztosítjuk. A mun-

kát a lehetőségekhez mérten igyekszünk 

mihamarabb befejezni, hogy az óvodába és 

iskolába járást ne akadályozzuk. 

A mezőgazdasági programban is több 

féle termény került ültetésre: bab, borsó, 

csemege és csípős fűszerpaprika valamint 

sütőtök. A borsó betakarítása megtörtént, 

több üzemi konyhát ellátott. Jelenleg a pap-

rika szedése, fűzése és szárítása folyik.

A Kállói utcán ismét megerősítettük az 

útpadkákat, hogy biztonságosabbak le-

gyenek. A többi programban is folyamatos 

a haladás, igaz azok nem a szemünk előtt 

zajlanak vagy a mindennapok részei, pél-

dául árkok takarítása, fű nyírása, kapálás, 

tűzifa előkészítés.

Köszönetünk fejezzük ki ezúton is a dol-

gozóknak, hogy ki-ki a maga módján, te-

hetségéhez mérten hozzájárul a programok 

sikeres megvalósításához.

A Vidéki gazdaság és a lakosság számá-

ra nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 

kiírt pályázatban a Geszteréd Község Jövő-

jéért Közalapítvány és a Geszterédi Önkén-

tes Tűzoltó Egyesület szakmai program-

ját megalapozottnak ítélték és ez sikeres 

pályázatot eredményezett. Ezért mindkét 

szervezet 10.122.280 Ft - 10.122.280 Ft ösz-

szeget nyert, amelyből 2 db VW Transpor-

ter 9 személyes busz kerül beszerzésre. A 

vásárlás és a kötelező papírmunkák folya-

matban vannak. Remélhetőleg 1 hónapon 

belül már a településre érkeznek a buszok.

Ez év végén várhatók további pályázati 

kiírások, remélem akkor további sikerek-

ről és eredményes munkáról tudok beszá-

molni.

Urszuly László

Hírek a település életéből

Ilyen volt...

Ilyen lett...

A tájház ünnepélyes 
átadásának pillanatképei
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A 2015/2016 tanévben a tanítási év 
első tanítási napja 2015. szeptember 1. 
(kedd), és utolsó tanítási napja 2016. jú-
nius 15. (szerda). A tanítási napok szá-
ma száznyolcvanegy nap.

A tanítási év első féléve 2016. január 
22-ig tart. Az iskolák 2016. január 29-ig 
értesítik a tanulókat, kiskorú tanuló esetén 
a szülőket az első félévben elért tanulmá-
nyi eredményekről.

Az általános iskola öt munkanapot 
tanítás nélküli munkanapként használhat 
fel, amelyből egy tanítás nélküli munka-
nap programjáról a nevelőtestület vélemé-
nyének kikérésével az iskolai diákönkor-
mányzat jogosult dönteni.

Az őszi szünet 2015. október 26-tól 
2015. október 30-ig tart. A szünet előtti 
utolsó tanítási nap 2015. október 22. (csü-
törtök), a szünet utáni első tanítási nap 
2015. november 2. (hétfő).

A téli szünet 2015. december 21-től 
2015. december 31-ig tart. A szünet előt-
ti utolsó tanítási nap 2015. december 18. 
(péntek), a szünet utáni első tanítási nap 
2016. január 4. (hétfő).

A tavaszi szünet 2016. március 24-től 
2016. március 29-ig tart. A szünet előt-
ti utolsó tanítási nap 2016. március 23. 

(szerda), a szünet utáni első tanítási nap 
2016. március 30. (szerda).

2015/2016 ÉVI ESEMÉNYNAPTÁR
Augusztus:  Tanévnyitó ünnepély 2015. 

augusztus 31. 17.00 óra
Szeptember:  Baleset és tűzvédelmi oktatás, 

tűzriadó
  Tanulmányi kirándulás – 

Mátra: 1-3 osztály
  Tanulmányi kirándulás – Ag-

gtelek: 1-4 osztály
  Szülői értekezlet
Október:  Megemlékezések az aradi 

vértanukról
  Október 14. Pályaválasztási 

kiállítás
  8. osztályosok részére
  Forradalom és szabadságharc 

megünneplése október 23.
November:  Kiírt sportversenyek lebonyo-

lítása
  Iskola-bál
December:  Tankerületi mesemondóver-

seny Geszteréden
  Karácsonyi ünnepség meg-

rendezése
2016. január:  A magyar kultúra napja janu-

ár 22.

  Helyi helyesírási verseny 7., 
8., osztályban

Február:  Hagyományos farsangi kar-
nevál megrendezése

  Váci Mihály szavalóverseny 
lebonyolítása

  Szülői értekezlet
Március: Arany János szavalóverseny
  Március 15-dike megünneplése
Április:  Tavaszi sportversenyek indí-

tása
  Szülői értekezlet
  Versmondó versenyek a költé-

szet napja alkalmából – József 
Attilára emlékezünk

  A föld napja (nagytakarítás a 
község területén) április 22.

Május:  Anyák napja
  Tavaszi társadalmi munka 

szervezése szülő-diák  együtt
  Szülői értekezlet
Június:  Pedagógus nap. Gyermeknap.
  Trianon megemlékezés június 4.
  Gyermekhét szervezése.
  Ballagási és tanévzáró ünne-

pély megtartása 2016. 06. 18.

Törő András
intézményvezető

Az iskola hírei

BALATONI KIRÁNDULÁS
A 2014/2015-ös tanév sok táborozási 

lehetőséget nyújtott a Geszterédi Ár-
pád Fejedelem Általános Iskola tanulói 
számára. 

Az innovatív iskolafejlesztés TÁ-
MOP 3.1.4c pályázat finanszírozásában 
12 000 000 Ft állt rendelkezésre, hogy a 
gyerekek több helyszínen, többféle fogla-
kozás keretében töltsék el kellemesen és 
élmény dúsan a nyarat. Úszó- és lovagló 
táborokat szerveztünk Sóstón, de a legna-
gyobb öröm a Balatonszemesi tábor meg-
szervezése volt. 4 pedagógus 36 gyerekkel 
2015. 08. 23-27-ig vehetett részt ebben 
a táborban. Mivel sokan még soha nem 

látták a Balatont, igyekeztünk 
olyan foglalkozásokat, kirándu-
lásokat szervezni Balatonsze-
mesen, ahol megismerhetik a 
táj szépségeit, híres helyszíneit. 
Minden napra jutott strando-
lási lehetőség is, ahol a gyere-
kek önfeledten pancsolhattak a 
„magyar tengerben”. Bejártuk a 
falu híres helyszíneit: a Latino-
vits Múzeumot, a Posta Múze-
umot. Mivel a debreceni Valcer 
Tánciskola táborában voltunk 
elszállásolva, lehetőségünk volt 
arra, hogy a táncosok előadását 

is megtekinthettük a falu 
főterén. Esti sétát tettünk 
a Balaton partján, ahol 
megnéztük a naplementét, 
az esti fényeket. Meglá-
togattuk a kikötőt, ahol 
érdekes jachtokat és hajó-
kat láthattak a gyerekek. 
Csoportos vetélkedőket 
szerveztünk a környező 
települések jellegzetes 
helyszíneiről. Érdekes 
volt a gyerekek számára 
Balatonszárszó, ahol Jó-
zsef Attila öngyilkos lett. 

A délutáni szabadfoglalkozások alatt spor-
teszközök, kerékpározási lehetőség állt a 
gyerekek rendelkezésére. A fiúk csocsó és 
ping-pong bajnokságokat rendeztek, a lá-
nyok pedig gyöngyfűzéssel töltötték el az 
időt. Utolsó este záró bulit rendeztünk ahol 
mindenki jól érezte magát. 

Mind a tábor helyszíne, mind az ellátás 
kifogástalan volt. Úgy gondolom, hogy 
minden gyerek számára maradandó emlé-
ket alkotott ez az egy hét. Bízunk benne, 
hogy máskor is lesz ilyen lehetőség, hi-
szen nemcsak új tájakat ismerhettek meg, 
hanem új barátságok is szövődtek.

Majorosné Szilágyi Brigitta



GESZTERÉDI FORRÁS 5

KIS VAKOND TÁBOR
Az alsós tanulókkal augusztusban 

ingyenes úszó-lovagló táborban töltöt-
tünk el egy hetet. 

A tábor neve: Kis Vakond Gyermek-
tábor: Sóstógyógyfürdő központjában, 
a Nyíregyházi Állatpark és a Parkfür-
dő szomszédságában helyezkedik el. 

A gyerekeket 6 személyes faházak-
ban szállásolták el. Kedvük szerint 
választhattak szobatársat maguknak. 
Reggelente szobaszemlét tartottunk, 
ahol pontoztuk a rendet, tisztaságot. A 
versengés hatására egyre ügyesebben 
tartottak rendet, egymást is ösztönözve 
a maguk körüli rend igényének kialakí-
tására. Napi ötszöri étkezésben része-
sültünk.

 A gyerekeknek tartalmas programok-
ban volt részük.

A Hotel Pagony lovas iskolájában lova-
golni tanulhattak.

Közben sok ismeretet szereztek a lo-
vakról: lóismeret elmélet-gyakorlat, ló 
felismerés, lóápolás, szerszámismeret. 
Kivétel nélkül mindenki nagyon élvezte 
a lovaglást, szívesen folytatnák, ha lenne 
rá lehetőség. A lovaglásnak nagyon sok 
előnye van:

 Fizikailag megerősödik az, aki lovagol. 
Egyrészt javul az egyensúlyérzéke, mivel 
lovaglás során a folyamatosan harmóniá-
ban kell lennünk a ló mozgásával. Más-
részt erősíti a combizmokat, a hátizmokat, 
javítja a tartást és csökkenti az izmok gör-
csösségét. 

Pszichológiai előnye: hogy egy ilyen ha-
talmas állattal összhangban tudunk lenni, 
olyan sikerélményt ad, mely növeli az ön-
bizalmat. A szabad levegőn való tartózko-
dás javítja az általános közérzetet.

Szociális hatásai sem elhanyagolható-
ak. Türelmességre tanít. A lovaglás nem 
megy egyik napról a másikra. A ló nem 
mindig érti, hogy egyértelműen mit sze-
retnénk tőle, ezért amíg a ló és lovasa egy-
másra hangolódik, közben megtanulnak 
odafigyelni egymásra.

Az úszás oktatás Parkfürdő tanuszodájá-
ban történt. Valamilyen szinten mindenki 
megtanult úszni a kiscsoportos oktatás 
eredményeként. Az órák után szabadon 
igénybe vehették a strand összes szolgál-
tatását: élményfürdő, csúszdapark, csalá-
di medence stb.

Az érdeklődő gyerekek részére kézmű-
ves foglalkozást is szerveztünk.

Ellátogattunk a kondi parkba, és a leg-
újabb játszótérre ahol Magyarország 
egyik legnagyobb játszóvára épült fel.

Szabadidő hasznos eltöltésére a követ-
kező játékeszközöket vehették igénybe: 

ping - pong asztal, és csocsó, táblajátékok, 
tollas, habtenisz, sakk, ugráló kötél, kár-
tyajáték, labdák stb.

Esténként a csocsóbajnokság nagy sikert 
aratott. Utolsó este diszkóval zártuk a tá-
bort, ahol nagyon jó hangulat kerekedett.

A tábor befejezéseként ellátogattunk 
az állatkertbe, ahol részt vettünk a fóka 
show-n is, a gyerekek nagy örömére.

Hazaindulás előtt kihirdettük a verse-
nyek győzteseit.

Mindenki élményekben gazdagon tért 
haza.

Zakarné Bakti Ilona Nagy Lászlóné
pedagógusok
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„Itt van az ősz, itt van újra” és vele 
együtt az óvodakezdés is. Miután a 
nagycsoportos gyermekeinket elenged-
tük az iskolába, kívánva nekik szeren-
csés, zökkenőmentes beilleszkedést  és 
sok pozitív élményt az új környezetbe. 

Intézményünkbe a 2015-2016-os neve-
lési évben 16 új gyerek iratkozott be. A 
gyerekek két csoportban kis- középső 
(Hétszín virág) és középső - nagycso-
portban (Margaréta csoport) kezdték az 
új évet. A Hétszín virág csoport létszá-
ma 25 fő, a Margaréta csoport létszáma 
28 fő. A szeptember mindig nagy izga-
lommal indul, nemcsak a gyerekek, de 
a szülők és az óvoda dolgozói számára 
is. Nagy lelkesedéssel és várakozással 
tekintünk az előttünk álló feladatokra 

és kihívásokra. Már az augusztus utolsó 
heteit a készülődés jegyében töltöttük. 
Szépítették óvodánk udvarát, helyiségeit 
festették, a csoportszobákat díszítettük, 
mindezt azért, hogy csemetéink a meg-
szépült környezetben még otthonosabban 

érezzék magukat. Mint azt a tanévnyitó 
értekezleten megbeszéltük, terveink sze-
rint az előttünk álló időszakban sem lesz 
hiány a változatos tevékenységekben. A 
várható programokról szokásunkhoz hí-
ven az intézményünk hirdetőtáblájáról 
szerezhetnek tudomást a szülők, bővebb 
információért az óvodapedagógusok 
mindig rendelkezésre állnak. Kívánjuk, 
hogy az újonnan érkező gyermekek jól 
érezzék magukat a Geszterédi Napsugár 
Óvodában!

Köszönjük az Geszterédi Önkormányzat 
segítő támogatását és a közreműködését 
gyermekek számára rendezett progra-
mok sikeres megvalósításában! Köszönet 
azoknak dolgozóknak is, akik az óvodánk 
szebbé tétele érdekében fáradoznak!

Az óvoda dolgozói

A gyermek védtelen kis teremtmény, aki-
nek gondját viseljük, e gondoskodásért 
cserébe, nap mint nap mindazzal a szere-
tettel halmoz el minket, amit mástól nem 
kapunk meg.

Susanna Tamaro

Éveken keresztül hagyományt 

teremtettünk az Augusztus 20-i 

ünnepnapnak, ami az Államala-

pítás ünnepén kívül az Új kenyér 

ünnepe is. Geszteréden évek óta 

ezen a napon tábori mise volt a 

hagyomány. 

Ebben az évben is a megszo-

kott módon készültünk az ünnepi 

szentmisére, de az időjárás miatt 

a Római Katolikus Templomban 

kellett megtartani a szertartást.  Itt 

került átadásra az Új kenyér a tele-

pülés legidősebb női és férfi  lako-

sának, a jelenlévő papoknak, és a 

település vezetőinek.

Szabó József

Hírek az óvodából

Nemzeti Nemzeti 

ünnepünkünnepünk
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A közmunkaprogramban vállalt feladatokat maradék-

talanul teljesíteni tudjuk, annak ellenére, hogy vannak 

néhányan, akik ennek nem örülnek. Ezt mi sem bizo-

nyítja jobban, hogy augusztus 18-án Munkaügyi ellenőr-

zésünk volt. Váratlanul ért bennünket, de így is mindent 

rendben találtak a vizsgálat során. Ezek a feljelentések 

arra jók, hogy a szabályokat még precízebben tartassák 

be velünk, valamint a jóérzésű emberek bosszantására. 

Reméljük, hogy ezen feljelentő neve is napvilágra kerül 

hamarosan, mint volt már erre példa. 

Szabó József
A Geszterédi Aranyszablya kiállítás megtekinthető egész nap a tájházban.A Geszterédi Aranyszablya kiállítás megtekinthető egész nap a tájházban.

Szeretettel várjuk a jelentkezőket a hagyományos főzőversenyre!Szeretettel várjuk a jelentkezőket a hagyományos főzőversenyre!
Jelentkezési határidő: 2015. szeptember 10. Az alapanyagokról a versenyzők gondoskodnak.Jelentkezési határidő: 2015. szeptember 10. Az alapanyagokról a versenyzők gondoskodnak.

13.0013.00 Ebéd

14.0014.00 Hagyományőrző
 Magyar Szablyavívás
 (klasszikus kardvívás bemutató)

14.1514.15 Mónus József
 tradicionális távlövő íjász

 világbajnokunk bemutatása 

14.3014.30  A Geszterédi
 Általános Iskola műsora

14.5014.50 Gombóc Együttes

15.2015.20 LULU Bohóc 

15.5015.50 Minion invázió
 az Y2K tánccsporttal

16.1516.15 A Geszterédi Nyugdíjas  
 Egyesület műsora 

16.3516.35  Köszöntő és ünnepélyes 
díjátadás

 
16.5516.55 Igrice Néptáncegyüttes
 műsora és táncháza

17:5517:55 Bailando Táncstúdió
 (latin táncok)

18:2518:25 Nyári divatshow

19:0019:00 MC Hawer és a Tekknő 

19:4519:45 Tombolasorsolás                

20:3020:30 Csocsesz

21.3021.30 Tűzijáték

21.3021.30 Bál éjfélig

Közérdekű hírek

KözmunkaprogramKözmunkaprogram

Bacskai József ungvári magyar főkonzult Kárpátal-
ja Fejlődéséért Díjjal jutalmazta Volodimir Csubir-
ko, a Kárpátaljai Megyei Tanács elnöke és Hennagyij 
Moszkal, a kárpátaljai megye közigazgatás vezető-
je - közölte a Külgazdasági és Külügyminisztérium 
(KKM) pénteken az MTI-vel.

A tárca a megyei tanács sajtószolgálatát idézve közle-

ményében kifejtette: a megye vezetői a díj átadásának 

alkalmából tartott ünnepségen kiemelték, hogy Bacs-

kai József rengeteget tett Kárpátaljáért. 

Példaként elhangzott, hogy a külképviselet csak tavaly 

45 ezer kárpátaljainak állított ki vízumot, ezzel az itt 

élők lehetőséget kaptak arra, hogy európai uniós orszá-

gokba utazhassanak. 

Mindemellett a főkonzulnak nagy szerepe van abban, 

hogy külképviselete több segélyakciót szervez Kárpát-

alján – áll a KKM közleményében.
Forrás: 

http://www.napigazdasag.hu/cikk/53520/#.VdhjHQXoY2k.facebook

Ukrán kitüntetést kapott Ukrán kitüntetést kapott 

Bacskai József Bacskai József 

ungvári magyar főkonzulungvári magyar főkonzul

Kedves Pácienseink!
E havi rovatban több témáról is szó esik, ezek közül az első a fog-
fájás.

A fogfájás SOHA nem fog otthoni kezeléssel meggyógyulni, 
nem véletlenül vannak fogorvosok.

Már az első fájdalom jelentkezésekor el kell menni a fogászatra, 
nem pedig két hét vagy egy hónap után amikor már beszedtünk 
több doboz fájdalomcsillapítót illetve antibiotikumot, melyet a 
legtöbben nem tudnak helyesen szedni, mert nem kapnak tájékoz-
tatást a gyogyszerszedésről. Amikor két hét szenvedés után jelent-
kezünk a fogászaton akkor ne csodálkozzunk, hogy kellemetlen 
lehet a beavatkozás, hiszen a gyulladás már a tetőfokára hág és 
nem lehet megfelelően elérzésteleníteni, ami nem az orvos hibája 
hanem a beteg hanyagsága, mert ahogy fentebb írtam fogfájás ese-
tén azonnal jelentkezni kell a fogorvosnál!

Ebben a félévben is elvégeztük az iskolások fogászati szűrését. 
Szomorúan láttuk hogy rengeteg rossz szájhigiénével rendelkező 
gyerek van illetve azt is szomorúan tapasztaltuk hogy annak elle-
nére hogy elmondjuk ki szorul kezelésre, mégsem jelentkeznek.

Természetesen vannak kivételek, akik nagyon szép, egészséges 
fogakkal rendelkeznek és egy kevesen jelentkeznek kezelésre is. 
Szeretnénk, ha több gyerek fogazatán tudnánk segíteni és a követ-
kező szűrésen kevesebb szuvas fogat látnánk.

A fogászati kezelésre jelentkezéskor fogat kell mosni és a do-
hányzók pedig ne a beavatkozás előtt 5 perccel kezdjenek el do-
hányozni, főleg ha tudják hogy foghúzás következik, mert emiatt 
csunyán begyulladhat a seb.

Kellemetlen az orvos és az asszisztens számára is amikor a 
beteg úgy jelenik meg, hogy nem mos fogat, hiszen hihetetlenül 
rossz szájszaga lehet és a vékony orvosi maszk ez ellen nem 
véd sajnos.

Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot hogy Július 1-től helyettes 
doktornő látja el a betegeinket. Megkérünk minden kedves lakost 
hogy ugyanúgy járjanak el a fogászatra, attól függetlenül hogy 
más doktornő lesz.

A kötelező félévés ellenőrzésre, fogkőleszedésre el kell menni!!!
Folytatás a következő lapszámban.

A rendelési idő szeptember 18-ig: Hétfő: 8:00-14:00
Kedd: 15:00-21:00 • Csütörtök: 15:00-21:00
Szeptember 21-től: Hétfő: 15:00-21:00
Kedd: 8:00 – 12:00 • Péntek: 15:00 – 21:00

Rendel: Dr. Incze Adrienn

Fogászati tanácsokFogászati tanácsok
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Krisztusban kedves testvérek!

Egy éve vagyok már Geszteréd köz-
ségben, s most erről az elmúlt évről sze-
retnék beszámolni a saját szemszögömből. 

Augusztus elsején kezdtem meg plébá-
nosi szolgálatomat Geszteréd plébánián és 
a hozzá tartozó Bököny illetve Érpatak fíli-
ákban. A plébániát és a templomot rendben 
vehettem át, felújításra csak a templomunk 
szorult, vagyis késedelem nélkül nekikezd-
hettem a lelkipásztori munkának. Az első 
hónap még a betanulásról szólt, de szeptem-
berben már indultak a hittan órák az óvo-
dákban és az iskolákban. Ebben a hónapban 
vettünk először részt a falunapon, ahol sasli-
kot sütöttünk. Nagy volt a siker, hiszen mind 
elfogyott. A telefonom megtanulhatott úszni, 
a templomjárók egy része pedig megtapasz-
talhatta: Geszteréden más szelek fújnak...

Novemberben végig az egyházközsé-
gek halottaiért miséztünk, decemberben 
pedig a rorate (hajnali) miséken volt pré-
dikáció sorozat. (Nagyon szeretem az ilyen 
sorozatokat, és ahogy észrevettem, a hívek 
is kedvelték őket. Tavaly Egyháztörténelem 
volt a téma, idén Liturgika lesz.)

Decemberben volt egy szavaló ver-
seny is, ahol a gyerekek nagy izgalommal 
mondtak verseket, s végül boldogan (de 
kicsit csalódottan) indult haza a csapat a 
nyíregyházi megmérettetésről, ahol he-
lyezést is szereztek a gyerekek! Később 
készültünk a Pásztorjáték előadására Bö-
könyben és Geszteréden is, mindkét he-
lyen nagyon jól sikerült. A karácsonyi ün-
nepkör méltón lett megtartva, s ekkor már 
terveztük templomunk belső felújítását. 

Ebben az évben az első nagyobb prog-
ramunk egy egyházközségi disznóvágás 
volt, ahol a 200 éves templom ünnepsoro-
zatának keretén belül 2 db 100 kilós ser-
tésnek mutattuk meg a malac-mennyorszá-
got, ahová a malac-mártírok kerülnek. Az 
egyházközség tagjai derekasan kivették ré-
szüket a munkából, hiszen már hajnalban a 
húsanyag szinte készre volt vágva, a sava-
nyúság előkészítve, Anyukámék ideszállít-
va. Aznap 215 ember volt ott a Művelődési 
házban, s ez a disznótor szépen sikerült.

Jött a húsvéti ünnepkör. Márciusban 
keresztutat jártunk Geszteréden és Bö-
könyben is, lelkigyakorlatot Főtisztelendő 
Krakomperger Zoltán atya tartott, a Pas-
siót a bérmálkozásra készülő fiatalok ol-
vasták fel, a nagyszombati liturgia pedig 
ismét lélekemelő volt!

Áprilisban volt még egy iskolai gye-
reknap, ahol az egyik állomáson íjászkod-
hattak a Bódi Krisztián és az én vezeté-
semmel a kicsik és nagyok, s nagyon nagy 
élményekkel indulhattak tovább. Készül-
tek anyák napi meglepetések a Művelődé-
si házban, lehetett ismét Kinectezni, majd 
köszöntöttük az édesanyákat május első 
vasárnapján. A következő héten volt az 
elsőáldozás Bökönyben, ahol 8 gyermek 
részesülhetett a Legméltóságosabb Oltári-
szentség vételében. Két hétre rá a Bérmá-
lás szentségét szolgáltatta ki Főtisztelendő 
Bosák Nándor püspök atya, majd az Úr-
napján már a felújított templomból indult 
a szentségi körmenet. 

Május végén pedig azoknak a csalá-
doknak, ahol volt elsőáldozó vagy bér-
málkozó, egy (nagy sikerű) közösségi 

napot tarthattunk. Volt ott minden. Főtt a 
finomság, szörföztek a pulyák, folyt a jog-
hurt, vadásztak sárkánytojásra, és persze 
odalett a hangom. Minek az... :D

Több vállalkozót is megkerestünk a 
templomunk felújításával kapcsolatban, 
s végül Újfehértóról Patai Zoltán jött el 
(belső festési munkálatok, díszítés), Bal-
kányból Pócsik János (fűtés korszerűsítés 
és padló munkálatok), Érpatakról Murá-
nyi László (világítás korszerűsítés), a ke-
reszt megújításában s a Corpus és a Mária 
szobor felújításában pedig a szintén újfe-
hértói Török József alkotott maradandót. 
Hála munkájukért! 

Itt szeretném azok segítségét is megkö-
szönni, akik (így vagy úgy) kivették részü-
ket a templomunk felújításának feladataiból. 
Legyen az a cipekedés, padok javítgatása, 
sátor kölcsönadása, a Művelődési ház hajna-
li visszarendezése az előző esti rendezvény 
után, vagy csak az, hogy hozott egy kis üdí-
tőt a dolgozóknak. Deo gratias!

A felújított templomban a 200 éves 
geszterédi templom ünnepi búcsúi szent-
miséjét Főtisztelendő Seregély István, 
nyugalmazott egri érsek atya mutatta be 
(az volt aznap a harmadik miséje!), a pap-
ság nagyon szép számban jelent meg, a 
hívek betöltötték nem csak jelenlétükkel, 
hanem kézzel fogható imádságukkal és 
szeretetükkel a templomot.

Mi minden volt még ebben az évben? 
A gyerekek megismerhették és meg-

szerethették az íjászkodást, a társasjáté-
kokat, a HKK-t, (tudom, tudom, nem egy 
papos hobbi, de inkább gondolkozzak, mint 
igyak, nem? XD) a Kinectet. Volt két nagy 
sikerű Vakációs Bibliahét, egy majdnem 
törött láb, rengeteg verseny, énekkar, Má-
tészalkai engesztelések, nyomozós játék, 
szórófesték, versmondás, lovaglás, új mi-
nistráns ruhák, koccintás, bál, megáldott 
gyermekek és mosolygó szülők, meg még 
ki tudja, mi minden! Persze volt keresz-
telés, esketés és temetés. Adtunk hálát 
együtt sok éves házasokért, indítottunk 
imádsággal iskolába gyermekeket, s min-
dent meg tudtunk beszélni. 

A következő program az lenne, hogy 
szeptember első vasárnapján Bökönyben 
a 09.30-as misében, Geszteréden pedig 
a 11.00-ás mise keretén belül lennének 
megáldva az iskolás gyerekek és tansze-
reik. Gyertek iskolatáskával, bepakolva, 
minél többen! 

S hogy mit hoz a holnap? 
Annyira nem érdekel, én ma szoktam élni...
Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Kiss Zsolt atya

Katolikus hírek
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Hírek a Művelődési Házból
Az elmúlt időszakban is számos ese-

ménynek adott otthont az Intézmény. 
A Művelődési Házban szerveztük meg a 

Költészet napja alkalmából megrendezésre 
kerülő Tankerületi versmondó versenyt.

A járáshoz tartozó hat település iskolái-
ból érkeztek alsó tagozatos diákok peda-
gógusaik kíséretében. A produkciókat 5 
főből álló zsűri pontozta, ami nem bizo-
nyult könnyű feladatnak, hiszen nagyon 
sok csodálatos előadást hallhattunk, lát-
hattunk. Osztályonként hirdettünk három 
helyezést, és egy-egy különdíjat. Az ered-
ményhirdetés előtt a gyerekeket és neve-
lőiket vendégül láttuk.

Kiss Zsolt Atya közreműködésével Anyák 
napi kézműves foglalkozást, és játszóházat 
szerveztünk a gyerekeknek, és édesanyák-
nak. Az esemény nagy sikert aratott.

Ebben az évben is beregisztráltunk az 
országos szemétszedő napra, amelyhez az 
iskola teljes létszámmal csatlakozott. Az 
osztályok lelkiismeretesen megtisztítot-
ták településünk utcáit mind bel, és kül-
területen is. 

A Művelődési Házban jól megérdemelt 
ebéd várta a gyerekeket, amelyet a Nyug-
díjas Egyesület tagjai készítettek egy kis 
meglepetéssel „fűszerezve”.

Pedagógus nap alkalmából az első osz-
tályos tanulók színvonalas műsorral kö-
szöntötték nevelőiket.  

Részt vettünk a Római Katolikus Egy-
ház rendezvényeinek szervezésében, és 
lebonyolításában.

A Civil szerveztek rendezvényeinek le-
bonyolítására is teret biztosít az IKSZT. 
Többek között itt került megszervezésre 
a Geszterédi Önkéntes Tűzoltó Egyesü-
let éves közgyűlése, a Geszteréd FC záró 
vacsorája, valamint az Úrónafőről érkező 
futball csapat fogadása, és a tornát köve-
tően a focicsapatok megvendégelése.

Intézményünkben került megrendezés-
re egy különleges, és egyedi esemény, a 
Geszterédi Aranyszablya Társaság Ala-
pítvány alakuló ülése, és a kiállítás meg-
nyitója, ami jelenleg is megtekinthető.

A Művelődési Házban a nyári szünidő-
ben is szervezett programok biztosítot-

ták a szabadidő hasznos eltöltését 
a gyermekek részére. A Gyermek-
jóléti Szolgálattal közösen minden 
héten egy alkalommal foglalkozást 
szerveztünk. Részt vettünk az is-
kola, és a Római Katolikus Egyház 
által szervezett nyári táborok lebo-
nyolításában.

 Az ifjúság részére folyamatosan 
nyitva áll az Intézmény kapuja az 
esti órákban is. A hátsó udvaron to-
vábbra is lehetőség van főzések, sü-
tések megtartására. 

A Művelődési Ház teret biztosít 
különböző fórumok, gazdagyűlé-
sek lebonyolítására, a falugazdász 
továbbra is itt fogadja a gazdákat, 
őstermelőket minden héten egy al-
kalommal, keddi napon. 

Az IKSZT /Integrált Közösségi 
Szolgáltató Tér/ területén számos 
családi és magán rendezvény meg-
szervezése is biztosítva volt. Pl: 
osztálytalálkozók, unokatestvér ta-
lálkozók, ballagások, halotti torok, 
esküvők. Az eszközök kölcsönzése 
folyamatos.

Pásztor Tünde aerobic óráira hét-
főn, kedden és csütörtökön este 
19:00 órától várjuk az érdeklődőket.

Az elkövetkező időszakban is 
megemlékezünk jeles nemzeti 
ünnepeinkről, valamint számos 
rendezvény színtere lesz a Műve-
lődési Ház, amely eseményekről 
folyamatosan tájékoztatni fogjuk a 
lakosságot. 

Minden érdeklődőt szeretettel vá-
runk programjainkra! Javaslatokat, 
ötleteket szívesen fogadok!

Vámos Jánosné
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Értesítés
Tájékoztatom a lakosságot, hogy a főtéren lévő 
buszmegálló továbbra is az eredeti helyén marad, 
csak az építményt helyeztük el. Ennek az az oka, 
hogy az ott lakó házaspár tagjai közül az egyik 
fő nem engedélyezte az építmény megállóba tör-
ténő elhelyezését. A Volántól történő értesülés 
alapján a buszmegálló elhelyezése az eredeti he-
lyéről 5 000 000 Ft-ba kerülne, ezért ezt nem áll 
módunkban teljesíteni, valamint valószínű, hogy 
további bonyodalmakkal járna.

Megértésüket köszönjük!

Szabó József polgármester

Nagy Noel 5 éves

A „FARKAS” mesél

A mai nap szebb, mint 
a más.

A mai nap senki sem 
hibás.

A mai nap öntse el 
szívedet a szeretet,

s ez tartson ki, amed-
dig csak lehet!

Boldog születésnapot 
kívánok NEKED!

anya,apa,
Imike,Vivien és

Ági mama Laci papó

Az Aranyszablya Társaság meghívásá-
ra a Falunap díszvendége lesz Mónus 
József (a Farkas) tradicionális távlövő 
íjász, többszörös világrekorder, akinek 
célja, hogy a magyar zászló a győztes 
jogán a legmagasabban lengjen.

A „Farkas” ma már csak a távolságokkal 
harcol. Harci cél- és távlövő íjász, éven-
te 5-8 világversenyen vesz részt. Merev 
szarvú íjjal lő, melyeket saját maga készít.
Ahogy Ő elmondja: „Amikor ellövöm a 
nyílvesszőt, kitör belőlem a farkas fékte-
len ordítása. Abban a pillanatban érzem 

a megállíthatatlan erőt, érzem a múlt tisz-
teletét, érzem a harc erejét. Minden ben-
ne van a lövésemben, nemcsak a sok-sok 
gyakorlás, de benne van a győzni akarás, a 
nemzeti múlt hite, benne van az ösztön és a 
hazaszeretet is!”
Hajdúnánáson született 1965. október 5-én.
Pályafutása, sikerei: Egészen 2006-ig a 
civil életben dolgozott, mint mezőgazdasági 
gépész üzemmérnök. Ebben az évben kezdett 
el íjászkodni. Elképesztő eredményeit látva 
szinte hihetetlen, mégis igaz: nem egész tíz 
éve fogott csak először íjat a kezébe.
Azóta egyeduralkodó lett harci cél- és táv-
lövő íjászatban, minden korábbi rekordot 
alaposan túlszárnyalva többszörös világbaj-
nok és világcsúcstartó is immár. Íjait és nyíl-
vesszőit saját kezűleg készíti, győzelmeit, 
világcsúcsait pedig nem a saját, személyes 
dicsősége, hanem nemzeti múltunk ápolása 

miatt tartja fontosnak.
Igen gyorsan világra 
szóló eredmények bir-
tokosa lett. 2007-ben 
Európa Kupa-győztes 
lett, egy évre rá világ-
bajnoki címet szerzett a 
hagyományos íjász vi-
lágbajnokságon. Továb-
bi világ- és Európa-baj-
noki címei mellett még 
tizenkét világrekordot 
is tart. 2012-ben a Bel-
ső-Mongóliában talál-
ható Ergun városában 

653 méteres lövéssel nyerte meg a távlövő 
világbajnokságot, amelynek eredménye-
ként emlékművet is állítottak a tisztele-
tére. Idei évre kitűzött terve, hogy a po-
zsonyi csata tiszteletére 907 méteres, új 
világrekordot állítson fel távlövészetben.
Egyéb elismerései: 2009-ben elnyerte a 

„Hajdú-Bihar Megye legjobb férfi spor-
tolója” címet és ugyanebben az évben 
a Duna Televízió „Mentor” oklevéllel 
tüntette ki. PRÍMA-díj (2014). „Hajdú-
nánás Városáért” kitüntető díj 2014, a 
Hajdú-Bihari Napló legnépszerűbb férfi 
sportolója 2014. Eddig 16 világrekordot 
tudhat magáénak.
Egy vele készült interjúban olvashattunk 
újabb tervéről:
„Ebben az évben 907 méter fölé fogok lőni 
merev szarvú íjammal. Ez a fő feladatom. 
Több tízezer ember várja tőlem, hogy meg-
törjem ezt az elképesztő távolságot, hogy 
átléphessük az elképzelhetetlenség határát. 
Most itt üzenem ezeknek az embereknek: 
köszönöm a hitüket! Szeretném felhívni a 
világ figyelmét a történelmi íjászat segítsé-
gével a magyar nemzetre, annak múltjára 
és jelenére. Ha ehhez át kell lőni a világot, 
akkor megteszem azt. Megteszem, hogy én 
is tehessek a magam módján országunkért, 
a nemzet fennmaradásáért, gyermekeink 
jövőjéért. Nekem nem maradt más módom, 
csak az íjam és nyilaim. Harcolok ezekkel. 
Lehet, hogy az én világom nem más, mint 
a régmúlt pillanatképeinek újbóli megélé-
se. De legalább hittel élhetem meg. Célom: 
harcolni az utolsó nyílvesszőig, ha kell 
életre-halálra, hogy a győztes jogán, büsz-
kén felemelhessem a dobogó legmagasabb 
fokán a magyar zászlót!”
Szeptember 10-én érkezik haza Ameri-
kából, ahol ezt a világrekordot szeretné 
meglőni, és a geszterédiek már 12- én 
hallhatják az íjásztól, hogyan zajlottak 
az események. Aki személyesen is akar 
találkozni vele, jöjjön el, és hallgassa a 
bajnokot!
Mindenkit szeretettel vár az Aranyszablya 
Társaság!

Rácz Jánosné
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Az aratási munkálatok befejezése után 
nagyon nagy mennyiségű szerves anyag 
marad vissza a mezőgazdasági területeken, 
melynek hasznosítása ma még nem teljesen 
megoldott. A tarlóégetések törvényi tiltásával 
(2011 novembere óta) az egyetlen járható út a 
növénymaradványok talajba forgatása, amitől 
a termelők erősen visszakoznak., mivel a 
talajba forgatott, még le nem bomló növényi 
maradványok akadályozzák a talajművelést, 
majd az azt követő vetési munkálatokat. A 
szármaradványok lebontási ideje normál 
körülmények között hónapokig, rosszabb 
esetben évekig is eltarthat. Ennek egyik 
oka, hogy a talajban jelen lévő természetes 
mikroba fajok élettevékenységeihez és 
az ezzel járó lebontási folyamatokhoz 
nitrogénre van szükség.

A beforgatott növényi maradványok szén 
– nitrogén aránya általában nem megfelelő a 
komposztálódáshoz, így ha nem végezzük el a 
tarlókezelést, a baktériumok a talajból vonják 
majd ki a nitrogént, ezáltal a következő 
periódusban termesztett növények tápanyag 
hiányossá vállnak majd. Azaz éppen ellenkező 
hatást érünk el a „nyers” trágyázással, mint 
szeretnénk (lásd: pentozán effektus). Mindezt 
elkerülhetjük, ha a növényi maradványokat, 
mint szerves anyag utánpótlást, közvetlen 
a talajba forgatás előtt lepermetezzük a 
szükséges mennyiségű EM-BIO-val. A benne 
lévő nitrogénkötő baktériumok ugyanis a 
levegő nitrogénjét hasznosítják, így nem csak 
a lebontási folyamatokat segítik elő, de a talaj 
nitrogéntartalmát is jelentősen növelik.

A légkör alkotóelemeit tekintve a nitrogén 
található meg legnagyobb mennyiségben 
(78%). Hektáronként évente kb. 70 kg 
nitrogént kötnek meg a baktériumok, így 
jelentősen csökkenthető a kijuttatandó 
tápanyagok mennyisége, számottevő 
költséget megtakarítva ezzel. A folyamat 
időtartama szakszerű munkavégzés estén 
mindössze hatvan napot vesz igénybe, így az 
aratást követően az őszi szántást már csak az 
időjárás gátolhatja

A szerves anyagok visszajuttatása nagyon 
fontos, nem csak a tápanyag visszapótlás 

miatt, de a talaj szerkezetének optimalizálása 
végett is!

Adagolás: 30 liter EM-BIO 300-400 
liter vízhez keverve. Közvetlenül a tarlóra 
juttassuk a keveréket

A tarlókezeléssel egy menetben 
elvégezzük a talajoltást is! 

Lehetőleg minél kisebb méretűre 
zúzzuk össze (pl. tárcsázással) a növényi 
maradványokat. A kezelés elvégzése 
után minél hamarabb (lehetőség szerint 
közvetlen a kipermetezést követően), de 
legkésőbb 1-2 napon belül dolgozzuk be a 
szármaradványokat a talajba.

Hírlevél
Tarlókezelés Em-Bio-val

Bővebb információk: Iso-Fém Kft.
Geszteréd, Petőfi út 57. • (30) 55-66-857
www.embiodebrecen.hu, www.iso-fem.hu
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Nosztalgia-sarok
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AZ ANGYAL
Az emlékeket nem őrizhetik képek,
És nem tarthatja őket fogva a múlt.
Az ilyenek igazán szíved mélyén élnek,
Hol mindaz, mi jó volt, az nem elavult.

A jövődet sem őrizheti álom,
Ha nem küzdesz érte, nem lesz igaz!
Ne mond soha azt, hogy: „Nem találom!”.
Ha csak érinted, az már egy vigasz.

Mindig jön egy angyal, 
ki megmutatja néked,

Merre találod a legjobb utat.
Csak akard jobbá tenni e létet!
Légy’ te az első, ki némi jót mutat.

Oly szép ez a világ, 
ne csak a rosszat vedd észre,

A fontos dolgokat nem itt leled.
Csak hívd az angyalt, ő nem vezet félre,
Hanem elindul az úton veled.

Hívd csak őt bátran mindig, mikor fáj,
Hogy senki sincs, aki segítene.
Hívd az angyalt, ki csak reád vár,
Kinek a te szíved a mindene...

Kiss Zsolt atya

1999. EGER – NYUGDÍJASOK KIRÁNDULÁSA

Kegyelettel emlékezünk 
községünk közelmúltban 

elhunyt lakosaira:

Ruzsa Vilmos
Kovács József

Dr. Kovács János
Juhász Andrásné

Rinyu János
Kokas Sándor
Varga Erzsébet

Jakabóczki Miklósné
Erdei Lajosné

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

álmok, évek.”

KEGYELETTEL 

EMLÉKEZÜNK


