
Geszteréd Község Önkormányzata által 
színvonalas falunap került megrendezésre 
2016. szeptember 17-én Geszteréden. Itt 
szeretnénk megragadni az alkalmat, hogy 
köszönetet mondjunk minden kedves tá-
mogatónak, akik munkájukkal és hozzájá-
rulásukkal segítették a falunap létrejöttét!
Radócz Lászlóné/
Geszteréd, Petőfi u.
Kemény Józsefné
Szabó Józsefné
Szabó József
KÁLLÓ-„FÉM” Kft.
Szilágyi Ferencné/Biri
id. Jaksi János
ifj. Felföldi Imre
Felföldi László
ISOFém Kft.
REXPO Kft.
KSB Csemege
ifj. Mészáros András
Major László/Balkány
Halovács Géza
Törő Norbert
Szabó Tibor/Nagykálló
Bolváry Lászlóné
Szabolcs Takarékszövetkezet/Nyíregyháza
Kertiné Herczku Angéla/100-as bolt
Geletei Pál
Dán TŰZÉP

A község lakóit 13:00-tól ízletes ebéd 
fogadta a parkban. Ezt követően jól szer-
vezett, színes programok várták az érdek-
lődőket. Minden korosztály igényét kielé-
gítő, változatos műsorszámok követték 
egymást a színpadon, szinte szünet nélkül. 
A helyi csoportok is bemutatkoztak, így a 
Szent Anna Katolikus Óvoda és Általá-
nos Iskola 3. osztályos tanulói, valamint 
a Geszterédi Nyugdíjas Egyesület. Színes, 
vidám előadást mutattak be a Bökönyi 
Mazsorett csoport tagjai is. A vendég fel-
lépők műsorait is nagy érdeklődés fogad-
ta. A rendezvény sztár vendége Mohamed 
Fatima, és a Fiesta Klub volt, akik nagyon 
jó hangulattal alapozták meg az éjfélig 
tartó táncmulatságot. A programzáró élő-
zenés bált tűzijáték előzte meg.

Délután a Polgármester Úr köszöntője 
után átadásra kerültek a különféle kitün-
tetések:

Geszteréd Község Díszpolgára:  
Felföldi László – Jelenleg püspöki hely-
nök. Emellett 2003-tól a debreceni Megtes-
tesülés egyházközség plébánosa, 2oo8-tól 
a Debreceni Esperesi Kerületet esperese. 
„Laci Atya” számos teendője mellett sem 
feledkezik meg szülőfalujáról. Gyakran ta-

lálkozhatunk vele a település rendezvénye-
in, amelyeken örömmel vesz részt.  

„Geszterédért” Kitüntetés: Kemény 
József – Köztiszteletben álló polgárként 
aktívan részt vesz Geszteréd közéletében. 
2002 óta Önkormányzati képviselőtestü-
leti tag, alpolgármester, majd polgármes-
ter, jelenleg ismét alpolgármester. Polgár-
mesterként stabilizálta az Önkormányzat 
anyagi helyzetét, minden támogatást meg-
adva a falunak. Mindvégig társadalmi 
munkában látta el feladatát.

Oktatási és Közművelődési Díj:  
Csabainé Kirimi Andrea – 1989 szep-
temberétől óvónőkét, majd napközis ne-
velőként dolgozott 2001-ig, azóta osztály-
főnökként tevékenykedik településünkön. 
Nagyon sok kulturális, irodalmi rendez-
vény, verseny lebonyolítása fűződik nevé-
hez. Kitűnő szervező készséggel évek óta 
szervezi az akadályversenyeket.

Oktatási és Közművelődési Díj: 
Vámos Jánosné – Közel öt éve a Gajdos 
János Művelődési Házban IKSZT munka-
társként töretlen lelkesedéssel szolgálja a 
település lakosait.  Aktívan részt vesz a he-
lyi közösségi élet szervezésében. Közre-
működik a civil szervezetek életében, se-
gíti munkájukat, számos Egyesület tagja.  

Önkormányzati képviselőként is aktívan 
munkálkodik a falu fejlődéséért.

Ifjúsági- és sport díj: Horváth László 
– 1997-től aktív résztvevője a geszterédi 
sportéletnek. Játékosi posztja mellett csa-
patkapitány, 10 éve az Egyesület vezetősé-
gi tagja, alelnöki pozíciót tölt be a mai na-

pig. Lelkiismeretesen 
szervezi a felnőtt, és az 
ifjúsági csapat életét, 
végzi a szervezet szak-
mai munkáját, intézi a 
játékosok igazolását, a 
vele járó dokumentáci-
ók elkészítését.

Ifjúsági- és sport 
díj: Papp Roland – 
2007 óta tagja a Gesz-
terédi Futball Club 
Egyesületnek. Az Ifjú-
sági csapatban kezdett 
focizni, majd 2009-től 

játszik a felnőtt csapatban, valamint az 
újonnan alakult ifjúsági csapat edzőjeként 
tevékenykedik, összetartja a csapatot.

Gratulálunk a díjazottaknak, és sok si-
kert kívánunk további munkájukhoz!

A szervezők

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

Kell küzdeni és győzni hazádért”
(Kölcsey Ferenc)

Geszteréd község Önkormányzatának társadalmi, politikai és kulturális lapja

Falunap Községünkben

MEGHÍVÓ
Geszteréd Község Képviselő-testülete Ma-
gyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 54. §-a, vala-
mint Geszteréd Község Képviselő-testülete 
és Szervei Szervezeti és Működési Szabály-
zatáról szóló 10/2012. (VI.6.) önkormányzati 
rendelet 27. §-a alapján 2016. november 17. 

napján (csütörtök) 17 órától
KÖZMEGHALLGATÁST TART.

A közmeghallgatás helye: Gajdos János 
Művelődési Ház nagyterme (4232 Geszte-
réd, Kossuth utca 78.) A közmeghallgatásra 
tisztelettel meghívom.

NAPIRENDI JAVASLAT
1. Tájékoztató Geszteréd Község vagyoná-

ról és annak működtetéséről (szóbeli előter-
jesztés alapján)

Előadó: Szabó József polgármester
2. Lakosság közérdekű bejelentések, javas-

latok, kérdések

Szabó József polgármester
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Pályázatok
Folyamatosan figyeljük a pályázati 

kiírásokat, hogy minden lehetőséget meg-
ragadjunk községünk fejlődésének érde-
kében. Jelenleg is öt beadott pályázatunk 
van elbírálás alatt. Ezek a következők:
Bölcsőde építésére, beindítására 107 M Ft, 
Piactér- és Csarnok építésére 135 M Ft,  
Orvosi rendelő teljes felújítására 54 M Ft, 
amelyhez az Önkormányzat további 
6 M Ft saját erő biztosítását vállalja, Bel-
téri csapadék víz elvezető rendszer építé-
sére 50 M Ft, Kerékpárút létrehozására  
70 M Ft.
Ugyancsak elbírálás alatt van egy hűtő-
konténer beszerzése 5 M Ft értékben.

Nagyon várjuk ezen pályázatok ered-
ményhirdetését és bízunk benne, hogy 

minél több beadványunk pozitív elbírá-
lásban részesül.

Szennyvíz hálózat  
kiépítése

A Lépéseket tettünk ennek a máig 
megoldatlan feladatnak a megoldására. 
Községünk csatlakozott Bökönyhöz az 
agglomerációba, így lehetőségünk nyílik 
a jövő évben ez irányú pályázatot benyúj-
tani. Bízunk benne, hogy ez lesz a 2017-es 
év legnagyobb összegű sikeres pályázata.

Továbbra is szem előtt tartjuk a  
Téglás–Balkány összekötő utat, felvet-
tük a kapcsolatot az illetékes szervekkel 
az út felújítása érdekében. A Geszterédet 
Ludastóval összekötő úton a közelmúlt-

ban sajnálatos baleset történt. Ez az út az 
Önkormányzat kezelésében van, mivel 
eredetileg mezőgazdasági útnak épült, 
keskeny sávszélessége miatt a KPM nem 
vette át. Itt évente kétszer padka-javítást 
végzünk, a fasor karbantartása folyama-
tos. Az Önkormányzat anyagilag többet 
nem tud ráfordítani, az út kiszélesítése 
csak állami segítséggel lenne megoldható.

Nem mondtunk le a bentlakásos Öreg-
otthon létesítéséről, lakossági visszajelzé-
sekből tudjuk, hogy nagy szükség lenne 
rá községünkben is. Figyeljük a lehetősé-
geket, de egyelőre nem tudjuk mikor fog 
rendelkezésre állni megfelelő pályázati 
forrás.

Szabó József,  
polgármester

Hírek a település életéből

A fejtetvesség előfordulása évről évre 
visszatérő jelenség a gyermekközösségek-
ben, iskolákban, óvodákban. Leginkább a 
3-12 éves korosztály érintett. Az alábbi-
akban röviden összefoglaljuk a fejtetves-
séggel kapcsolatos legfontosabb ismerete-
ket és a védekezés lehetőségeit. Ártalmuk 
elsősorban a vérszíváskor a szervezetbe 
jutó anyagok miatt kialakuló viszketés és 
ennek következményeként a vakarózás, 
amely felsebzi a bőrt és így másodlagos 
bőrgyulladáshoz vezethet. A fejtetű fertő-
ző betegséget nem terjeszt. A fejtetű (Pe-
diculus humanus capitis) jellemzői: 3-4 
mm nagyság rovar, amely ovális alakú 
petéit (a serkéket) a hajszálak tövéhez ra-
gasztja. A legtöbb serke rendszerint a ha-
lánték és a tarkótájon található. A serké-
ből a tetvek 7-8 nap alatt kelnek ki. Kizá-
rólag az ember vérét szívja, naponta 6-12 
alkalommal. A viszketés és a vakarózás 
elsősorban az ártalmuk, amely felsebzi a 
bőrt és ennek következtében másodlagos 
bőrgyulladás alakulhat ki. A fejtetű fertő-
ző betegséget nem terjeszt. Terjedésük: A 
fejtetű közvetlen érintkezés útján terjed, 
leggyakrabban úgy, hogy játék közben a 
gyerekek feje egymáshoz ér. Közös hasz-
nálati tárgyakkal – pl. sapkacserével, fé-
sűvel – átvihető egyik személyről a má-
sikra. A gyermekektől fertőződhetnek 
aztán a szülők, testvérek és egyéb csa-
ládtagok, akik a fejtetűt továbbadhatják. 
Felderítésük: Fejtetvességre utaló gyanú 
esetén a hajat lazán szét kell választani. 
Elsősorban a fülek melletti, illetve mögöt-
ti területet kell gondosan megvizsgálni. 
A korpától való elkülönítése sok esetben 
igen nehéz lehet. A serke a két köröm kö-
zött összenyomva pattanó hangot ad, míg 

a kikelteknél vagy az elpusztultaknál ez 
már nem tapasztalható. A szűrővizsgálat 
menete a következő: • A hajból távolít-
sunk el mindent (pl. hajgumit, hajcsatot, 
hajráfot stb.), ami a kifésülést zavarhatja. 
• A hajat lazán szét kell bontani és első-
sorban a fülek körüli területet, valamint 
a tarkótájat kell átvizsgálni. A vizsgála-
tot megfelelő világítás mellett, nagyító 
segítségével végezzük. Használjunk sűrű 
fogazatú (0,2-0,3 cm fogtávolságú), ún. 
tetűfésűt, azzal ugyanis biztosabban azo-
nosítható a fertőzöttség a pusztán szabad 
szemmel történő vizsgálathoz képest. 
A sűrűfésű használatát megkönnyíti, ha 
a haj enyhén nedves. Irtásuk: A gyógy-
szertárakban beszerezhető tetűirtószerek 
(NITTYFOR, PEDEX, NIX) a tetveket 
és a serkéket rövid időn belül biztosan 
elpusztítják. A kezelést – a tetűirtó-szer-
hez mellékelt használati utasítás előírásai 
szerint – gondosan el kell végezni. A ha-
jas fejbőrt és a hajat a hajszesszel át kell 
nedvesíteni, majd be kell dörzsölni. Ezu-
tán meg kell várni, amíg a hajszesz a hajra 
rászárad. Ügyelni kell arra, hogy a tetűir-
tószer szembe ne kerüljön. Kisebesedett 
bőrfelületre nem szabad alkalmazni. A 
készítmények tetűirtó hatásukat a követ-
kező hajmosásig (akár néhány hétig) meg-
őrzik. A tetűszeres kezeléstől elpusztult 
serkéket a gyermek hajáról el kell távolí-
tani. A serkék a hajszálról ecetbe mártott 
sűrű fogazatú fésűvel, két körmünk közé 
fogva vagy egyszerűen a hajszál levágá-
sával távolíthatók el. A fésűn, kefén talál-
ható fejtetvek néhány perces forró vízbe 
mártással, a sapkán levők pedig mosás-
sal pusztíthatók el. Megelőzésük: Ennek 
egyik leghatékonyabb tényezője a szülői 

gondoskodás. Ha nem figyelünk fel arra, 
hogy gyermekünk (különösen a füle kö-
rül) gyakran vakarja a fejét, otthon nem 
fordítunk kellő gondot a rendszeres ha-
jápolásra, a hajmosásra és fésülésre, úgy 
a hajra került fejtetű könnyen és gyorsan 
elszaporodhat. Ezért a gyermek tisztálko-
dásának, fésülködésének rendszeres elle-
nőrzése nagyon fontos. Időről időre vizs-
gáljuk át a gyermek haját, nincs-e benne 
élő tetű vagy serke. Ha gyermekünk olyan 
közösségbe járna, ahol fejtetvességről hal-
lunk, a NITTYFOR vagy PEDEX tetűirtó 
hajszesznek a fejmosás utáni alkalmazása 
biztosan meggátolja a hívatlan vendégek 
gyermekünk hajában történő megjelené-
sét és a következő hajmosásig biztosítja a 
tetűmentességet. Gyermekközösségekben 
az iskola-egészségügyi hálózat (védőnő/
orvos) szeptemberben, januárban és ápri-
lisban – de fejtetvesség előfordulásakor 
soron kívül is – szűrővizsgálatokat végez-
nek. Ha tetves gyermeket találnak, az osz-
tályfőnök értesíti a szülőket. A gyermek 
kezelése elsődlegesen a szülők feladata 
és kötelessége! Amennyiben az ellenőrző 
vizsgálatok során a védőnő, iskolavédőnő 
a gyermeke hajában ismételten tetűt vagy 
serkét talál, közegészségügyi érdekből a 
kiszűrt gyermeket az Egészségügyi Ható-
ság illetékes városi/ fővárosi kerületi in-
tézetének kötelesek név szerint jelenteni, 
amely gondoskodik a tetves gyermekek 
környezetére (családtagjaira stb.) kiterje-
dő vizsgálatról és szükség esetén a tetves 
személy kezeléséről. 

Törő Andrásné
védőnő

Tájékoztató a fejtetvességről 
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A Szabolcs Takarékszövetkezet gesz-
terédi fiókjának felújítását ünnepelték a 
résztvevők szeptember 16-án.

A jelenlévők Szabó József Geszteréd 
község polgármesterének köszöntője, va-
lamint Bede József a Szabolcs Takarék-
szövetkezet elnök-igazgatójának ünnepi 
beszédét követően a Takarékszövetkezet 
folyamatos megújulásának jelentős bizo-
nyítékát „vették birtokukba”.  

A technikai, fizikai felújításon, vala-
mint akadálymentesítésen túl a szolgálta-
tási színvonalát emeli a jövőben a kész-
pénzkiadó automata (ATM), valamint 

ügyféltanácsadói iroda létesítése is. 
Utóbbival a megszokott személy-
re szabott szolgáltatásokon túl la-
kás-előtakarékossági, befektetési, 
biztosítási termékek értékesítésére, 

továbbá értékpapírműveletekre is lehető-
sége nyílik a megye hitelintézetének vá-
lasztott Takarék meglévő és leendő ügy-
feleinek. 

Kola János ügyv. ig.

Átadták a Szabolcs Takarék  
megújult geszterédi fiókját

Néhány gondolat, amelyet hoz-
záfűznék ehhez az örömteli eseményhez...
Községünkben a helyi Takarékszövetkezet 
1974 óta szolgálja a lakosságot. Teljes körű 
felújításra, korszerűsítésre szorult, amely 
kérésünkre és örömünkre a közelmúltban 
meg is történt és kibővült egy ATM beüze-
melésével. Az Önkormányzat is hozzájá-
rult a felújításhoz, 2,4 M Ft-ot fordítottunk 
rá. Belátható időn belül tervezzünk még 
a Takarékszövetkezet melletti 400 m2-es 
parkoló terület térburkolását is ugyancsak 
saját erőből megvalósítva. .
Itt említeném még meg, hogy aláírtunk egy 
20 évre szóló ingyenes bérleti szerződést, 
amely az Önkormányzat (mint bérlő)  és a 
Takarékszövetkezet (mint bérbeadó) között 
jött létre. Ez  jelenleg a Védőnői szolgálat 
helyiségét biztosítja.

Szabó József polgármester
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A 2016-2017-es tanév indítása
Intézményünk 2016. szeptember 1-jén a Debrecen-Nyíregyháza 
Egyházmegye fenntartásába került, Szent Anna Katolikus Óvo-
da és Általános Iskola néven. Közös igazgatású intézményként 
működünk, feladatellátási helyünk az óvoda (4232 Geszteréd, 
Kossuth utca 101.), illetve a Szent Anna Katolikus Óvoda és Ál-
talános Iskola Szent István Hagyományőrző Tagiskolája (4245 
Érpatak, Béke utca 27.), melynek működése 2016. szeptember 
1-től szünetel.

Tárgyi feltételek: 
Kiemelten kezeljük a 2016/2017-es tanévre előirt kötelező fel-
szerelések folyamatos beszerzését. Szükséges udvari eszközök, 
padok, szertári polcok beszerzése, beszerelése. Szabadtéri fila-
góriák és járdák térkövezése. Szemléltető eszközök folyamatos 
beszerzése és utánpótlása. Két interaktív tábla beszerzése folya-
matban van. 
Az iskola fűtési rendszere elavult, nincs szigetelés. A nyílászá-
rók is cserére szorulnak. Kevés a tanterem, nincs szaktanterem, 
ebédlő, szertárak, fejlesztő szobák, védőnői szoba. Szükséges 
lenne egy aula. Az épület egy része megsüllyedt, felújításra szo-
rul. A csatornahálózat elavult.
Egy új épületre, vagy a meglévőnek a bővítésére és korszerűsíté-
sére lenne szükség.
Októbertől kezdődik intézményünkben a német nyelv oktatása 
fakultatív módon. Az alsó tagozatosok úszása Nyíradonyban 
szintén októberben indul.
Az általános iskola öt munkanapot tanítás nélküli munkanapként 
használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap program-
járól a nevelőtestület véleményének kikérésével az iskolai diá-
könkormányzat jogosult dönteni. 

A tanítás nélküli munkanapokat a következőképpen használjuk 
fel:
1 nap – szeptember 2. Közösségi nap
1 nap – december 2. Nevelési értekezlet
1 nap – június 2. Lelki nap
1 nap – június 9. Tanulmányi kirándulás
1 nap – június 13. Juniális

Hitélet
Iskolánkban a hitélet gyakorlása a hitre nevelés minden nevelő 
feladata. A szülőket is bevonjuk a hitéleti rendezvényeinkbe. 
Fontosnak tartjuk a teológiai ismeretek bővítését
- fontos, hogy a gyerekek részt vegyenek az egyházi ünnepeken
- közös imádságokkal, beszélgetésekkel fejlesztjük tanulóink lel-
ki-erkölcsi értékeit
- a gyereke által várjuk és hívjuk a szülőket a templomunkba
- az egyházi ünnepeket közösen ünnepeljük a tanulókkal, szülőkkel.
Évfolyam misék rendje: 
Minden hétfőn reggel 8 órától iskolalelkészünk, Kiss Zsolt Attila 
atya tartja az éppen soron következő évfolyamnak. 
Szülők bevonása a hitéletbe:
Minden évfolyam misénk és minden kötelező szentmisénk nyi-
tott a szülők előtt. Ezzel a lehetőséggel néhányan élnek is.  A 
tanárok heti illetve havi rendszerességgel vesznek részt a vasár-
napi szentmisén.
Tanárok bevonása a hitéletbe:
Az egyházmegyei lelkigyakorlatokon túl minden tanévben tanári 
lelkigyakorlatokat szervezünk. Idén ősszel Nyírbátorban egyna-
pos lelki gyakorlatot szerveztünk. Tanáraink minden iskolai lelki 
programban aktívan közreműködnek és részt vesznek. 
Diákok hitélete:  
Kiss Zsolt Attila atyánál egyéni beszélgetésekre és szentgyónás-
ra is lehetősége van az iskola minden tanulójának, dolgozójának  
Két alkalommal, karácsony előtt és nagyböjtben szervezünk 
lelkigyakorlatokat a gyermekeknek, az azt előző héten gyónási 
lehetőséget biztosítunk a felső tagozatos diákoknak.  Adventi ko-
szorúkötést, adventi gyertyagyújtást is tartunk.  Hamvazkodunk 
és Balázs áldást is osztunk. 

Kiemelt feladataink a tanév során:
A lelki élet elmélyítése során igyekszünk hangsúlyt fektetni a 
szentmise liturgikus részeinek, szövegeinek, testtartásainak 
megismertetésére, hogy a gyerekeket arra ösztönözzük, hogy ért-
sék, mi miért történik, és így aktívan bekapcsolódjanak a szent-
misék menetébe. Ennek megvalósítását úgy képzeljük, hogy az 
iskolai miséket, egy-egy felsős osztály szándékaira ajánljuk fel 
és az-az osztály teljesít a misén liturgikus szolgálatot. A mise 
állandó részeinek válaszait már az alsóbb évfolyamokban is ta-
nítjuk.  A 2016-os egyházi év az irgalmasság éve, ezért a tanu-
lóknak próbáljuk bemutatni az irgalmasság cselekedeteit. 

Szent Anna Katolikus Óvoda  
és Általános Iskola hírei
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Tanévnyitó  
2016/2017

(folytatás az előző oldalról)
Az intézmény hagyományainak kialakításban a vallásos ne-

velésre törekszik. A mindennapi életbe beépülő tevékenysége: 
- napi ima a tanítás kezdetén és végén – a tanulók az éppen azt 

az órát tartó pedagógussal imádkoznak
- osztálymise
A katolikus iskolákban kitüntetett helyet foglal el a hitokta-

tás. Ennek elsődleges célja a hit ébresztése, a diákok személyes 
istenkapcsolatra vezetése. Hisz a megtanult hittételek csak meg-
alapozott istenkapcsolatban nyernek életet és értelmet. Ezért a 
hitoktatás „alapvetően különbözik a többi tantárgy oktatásától, 
mert nemcsak az a célja, hogy 
az értelmet elvezesse a vallási 
igazságokhoz, hanem az egész 
embert Krisztus tanítványává te-
gye.” (Kat. Isk. 50.) Ezt csak sze-
mélyes példaadással, imával és 
türelemmel lehet elérni. Mindig 
tekintettel kell lenni a gyermekek 
életkorára és eddigi vallási mű-
veltségükre. S ha mindent meg-
tettünk, akkor is Isten kegyelme 
hoz létre minden fejlődést a diá-
kok lelkében. A tanév jeles napjai 
évről évre visszatérnek az iskola 
életében. Megünneplési módjuk 
szokásrendet, hagyományt ala-
kít ki. Ezek kereszténységünk 
elmélyítésében és magyarságtu-
datunk kialakításában jelentős 
szerepet játszanak: megtanítanak 
az ünnep szerepére, az ünneplés 
módjaira, megerősítik gyökereinket, a folytonosság tudatát, és 
stabilitást adnak.

Törő András igazgató

2016. augusztus 31-én ünnepélyes tanévnyitón adtunk hálát, 
hogy intézményünk egyházi fenntartásba került. Régi álmunk 
vált valóra, hogy iskolánk a Debrecen-Nyíregyházi Egyházme-
gye oltalmába került. A megnevezésünk is megújult, Szent Anna 

Katolikus Óvoda és Általános Iskola. A tanévnyitó ünnepségün-
kön részt vett Palánki Ferenc Debrecen-nyíregyházi megyéspüs-
pök, Törő András titkár, Kiss Zsolt római katolikus, Munkácsi 
János görög katolikus lelki vezető, Szabó József polgármester, 
önkormányzati képviselők, a Szent Anna egyházközösség képvi-
selőtestületének tagjai, Molnár Katalin főigazgató, az intézmény 
dolgozói, tanulói és a szülők. 

Először szentmise, hálaadás volt azért, hogy imánk meghall-
gatásra talált, intézményünk egyházi fenntartásba került. A fő-
pásztor a Szentírás szavaival szemléltette, hogy mekkora válto-
zás történt iskolánk életében. „Nézd, az ajtóban állok és kopogok. 
Aki meghallja szavam, és ajtót nyit, bemegyek hozzá és beszélek 
vele, eszem ő meg velem,, (Jel.32.o.) Legfőbb feladatunk az lesz, 
hogy engedjük Jézust munkálkodni.  

Szentmise után az iskola udvarán folytatódott az ünneplés. 
Elsőként a legkisebbeket a leendő elsősöket köszöntötték, akiket 
a 8. osztályosok vezettek be. Meghallgattuk az első osztályosok 
ünnepélyes fogadalomtételét, majd új hagyományként megkö-
tötték az iskolánk logójával ellátott nyakkendőt. Majd az isko-
la igazgatója hivatalosan is megnyitotta az új tanévet. A közös 
munka fontosságát hangsúlyozta, hiszen közös a cél, amiért mi 
tanárok és diákok ide járunk ebbe az iskolába.  A katolikus isko-
lák célja az ismeretek átadásán túl a gyermekek katolikus szelle-
mű nevelése. Ezután tájékoztatta a diákokat, szülőket arról, hogy 
a hittan kötelező tantárgyként szerepel ettől a tanévtől. Római és 
görög katolikus, valamint református vallású tanulók is járnak 
intézményünkbe, ezért nagy figyelmet fordítunk az ökumene 
szellemére is a mindennapokban. Felhívta a figyelmet a tanulás 
fontosságára is.

A tanévnyitó végén Kiss Zsolt lelki vezető szeptember 4.-ére 
Veni Sancte szentmisére hívta a megjelenteket.  

Zakarné Bakti Ilona, osztályfőnök

Az otthon itt van...
2015 augusztusában költöztünk családommal Geszterédre. 
A házvásárlásban nagy segítségünkre volt Szabó József 

polgármester úr és a képviselőtestületi tagok. 
Ugyanis azok közzé a szerencsések közzé tartozunk, akik-

nek megszavazták a bizalmukat és kedvező, könnyen telje-
síthető feltételek mellett nagyobb összegű, kamatmentesen 
visszafizethető házvásárlási támogatást adtak. Ami azért is 
nagyszerű, mert így nem 30-40 évre adósodtuk el, hanem be-
látható idő elteltével és az általunk vállalt feltételekkel saját 
tulajdonú házhoz jutunk.

Emellett nagy öröm, hogy gyerekeim ilyen faluban nő-
hetek fel, amely számomra fontos értékeket képvisel. Tiszta, 
rendezett, hagyományokat őrző település, amelyre minden 
lakosa büszke lehet. A falu lakói barátságosak, segítőkészek, 
kedvesek.

Egy éve élük itt, ez alatt az év alatt csak pozitív hatások 
értek minket. A falu vezetősége igényes, változatos, minden 
korosztály számára megfelelő programokról gondoskodik az 
itt élők és ide látogatók számára. De ami számomra talán a 
legfontosabb, az óvoda és iskola változása. Hisz a gyerekeim 
nevelése a legfontosabb. Én úgy gondolom nem mindegy mi-
lyen szemléletben nőhetnek fel. Itt biztosan jó alapokat kap-
nak, és tudnak majd magukkal vinni a későbbiekben. 

Mázló-Sarkadi Emese
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HÍREK AZ ÓVODÁBÓL
Szeptember 1-én az óvodában is elkez-

dődött az új nevelési év. A gyerekek és a 
felnőttek is várakozással néznek az újév 
elé. A 2016- 17-tanévben már Szent Anna 
Katolikus Óvoda és Általános Iskola né-
ven közös intézményként működünk. 
Óvodánkban két csoportban 5 óvoda-
pedagógus és 2 dajka végzi munkáját. 
Fontosnak tartjuk az alapvető erkölcsi 
szokások , keresztény értékek meg ismer-
tetését, közvetítését, a katolikus óvoda 
nevelésében a hit csirájának elültetését a 
keresztény értékrend megalapozását. A 
keresztény óvodai környezetet és életet a 
gyermeknek olyanná kell alakítani, ami 
építőleg hat a lelki életükre szellemi fej-
lődésükre, magatartásukra és egészséges 
életük megalapozására. Ez elképzelések-
nek megfelelően, már különböző munká-
latok folytak a nyáron. A Geszterédi Ön-
kormányzat támogatásával, anyagi segít-
ségével elkészült a játszó udvar kerítése, 
a bejárat burkolása , ami esztétikailag is 
emeli az udvar fényét. Az önkormányzat 
anyagi támogatása mellett kicsi kis intéz-
ményünket nagy szerencse érte. Sikeresen 
szerepeltünk a LEGO pályázaton, mely-
ben nagy szerepe van Birtha Máté ked-
ves kis óvodásunk édesanyjának Bucskó 

Mariannának. Az ő segítsége és 
támogatása révén gazdagodott 
intézményünk egy háromtornyú 
játszóvárral és egy kétüléses 
hintával. Ezúton is szeretnénk 
ismételten megköszönni, Bucs-
kó Mariannak és Bíró Istvánnak 
az önzetlen segítséget. 

A játszótér hivatalos átadása 
szeptember 8-án, csütörtökön 10 
órakor volt. A meghívott vendé-
gek között jelen voltak a LEGÓ 
képviselői részéről Bíró István 
Zsolt az egyház részéről Molnár 
Katalin főigazgató, Fodor András 
helynők úr és Felföldi László helynők úr, 
Törő András igazgató úr.

A gyerekek nagy izgalommal és lelke-
sedéssel várták ezt a napot, zenés táncos 
műsorral kedveskedtek a vendégeknek. A 
lufikkal feldíszített játszóházat alig vár-
ták, hogy birtokba vehessék, a gyerekek 
ami a pap áldása után nyomban meg is 
történt. A gyerekek és a felnőttek egyaránt 
örültek az örömteli pillanatnak. Szeret-
nénk megköszöni a Geszteréd község Ön-
kormányzatának anyagi és természetbeli 
segítségét, mellyel lehetővé tette, hogy a 
gyerekek időben birtokukba vehették a 
játékokat. Szép példája volt az összefo-

gásnak a nyári munkák által nyújtott aktív 
szülői, munkatársi, házastársi segítség.

Nem lehet elégszer megköszönni a jelen-
lévőknek a segítséget, az áldozatos mun-
kát, amelyet az óvodáért tettek

KÖSZÖNJÜK: Birtha Csaba, Bucskó  
János, Kirimi Mihály, Bódi János vál-
lalkozó, Szabó Sándor, Szabó Sándorné, 
Kókán András, Kókán Andrásné, Mol-
nár János, Molnár Tibor, Tóth István,  
ifj. Tóth István, Vékony Sándor,  
Benke László, Radócz János, Molnár Csa-
ba, Pintye Zsolt, Zwick Károly, Pallai Jó-
zsef Jánosné, Bujtás László.

Isten áldását kérjük rájuk!
Az Óvoda dolgozói

Szent Anna Katolikus Óvoda  
és Általános Iskola hírei
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A 2015/16-os bajnokságban csapatunk a 
2. helyen végzett, mely helyezés feljutási 
lehetőséget jelentett a csapat részére. Így a 
2016/17-es bajnokságot a Megyei II. osz-
tályban játsszuk.  Az edzői feladatot ellátó 
Szilágyi Zoltán akinek vezetésével kihar-
colta a csapat a második helyezést távo-
zott az Egyesülettől, a Megye II.osztályra 
történő felkészítést már Horváth János ve-
zetőedző végezte. 

A csapatot új játékosok igazolásával, 
valamint régi játékosok újra igazolásával 
erősítettük. Gégény Zoltán és Géczi Péter 
személyében két új tagra tett szert Egyesü-
letünk, a régiek közül újra Geszteréd szí-
neiben játszik Jávor Norbert, Ugari Csaba, 
Imre János és Junior Alves Marcondes.

A megye II. osztályban kötelező ifjúsági 
csapatot indítani, amit nagy örömmel fo-
gadtak a helyi fiatal focisták, így lehetősé-
gük van tudásukat helyben kamatoztatni, 
nem kell más település csapatában játsza-

niuk. Az ifi csapat felkészí-
tését Papp Roland és Sziágyi 
János aktív focistáink végzik. 
Természetesen a helyi Önkor-
mányzattól minden támoga-
tást megkaptunk az U-19-es 
csapat beindításához.

Reményeink szerint mind-
két csapatunk összekovácso-
lódik, és megállja helyét a 
megyei II. osztályban. 

Ezúton szeretnénk köszö-
netet mondani mindenki-
nek, aki valamilyen formá-
ban hozzájárult, közremű-

ködött abban, hogy csapatunk sikeres, 
eredményes évet zárt a 2015/16-os sze-
zonban, és ezáltal lehetőséget kapott a 
magasabb osztályba történő feljutás-
hoz. Köszönjük az Önkormányzat egész 
éves támogatását, és hozzájárulását a 
megye II. csoportba történő szereplés-
hez, valamint a focipálya kialakítását, 
ami feltétele volt a bajnokságban való 
részvételünknek. Jelenleg egy igényes, 
színvonalas pályán játszhatjuk a hazai 
mérkőzéseket, amelyre egyre több ér-
deklődő látogat ki.

Geszterédi FC

Pályázati hírek

A NEA-KK-16-M-1415 azonosító 
számú pályázaton „Geszteréd Község Jö-
vőjéért Közalapítvány működésének biz-
tosítása” címmel az alapítvány sikeresen 
pályázott és dologi kiadások fedezésére 
valamint felhalmozási kiadások kiegyen-
lítésére 1 900 000 Ft vissza nem térítendő 
támogatást nyert.

A megnyert összeget Fejmikrofon, 
vezeték nélküli mikrofon, 2 db mikrofon, 
2 db mikrofon állvány, keverő, 2 db mo-
nitorláda, 1 db projektor, 12 db gyermek-
szék, 3 db gyerekasztal, 2 db laptop, 2 db 

asztalitenisz asztal, 1 db projektor áll-
vány, 1 db vetítővászon vásárlására vala-
mint  casco biztosítás, gépjármű kötelező 
biztosítás és könyvelői díj kiegyenlítésé-
re használhatja fel az alapítvány. 

A beszerzések folyamatban vannak.  
A már megvásárol hangosítási eszközöket 
és nagy fényerejű projektort rendezvénye-
ken rendszeresen használja az alapítvány 
és a sporteszközök is nagy sikert aratnak 
melyek szabadon használhatók nyitvatar-
tási időben. A bútorokat egy gyermeksa-
rok kialakítására használjuk fel, így a mű-
sorok előadások alatt a kicsik figyelmét is 
le tudjuk kötni. 

A pályázat megnyerésével a műsora-

inkat és működésünket még színesebbé és 
szintvonalasabbá tudjuk tenni. 

Urszuly László képviselő

A Geszterédi Futball Club hírei

FELHÍVÁS
Felhívjuk azon lakosok figyelmét, 
akiknek az ingatlanja előtt új, térkő 
burkolatú járda készült a közelmúlt-
ban (Petőfi u.), hogy a hideg idő beáll-
ta utáni jegesedést, csúszós felületet 
ne sózással próbálják megszüntetni, 
ugyanis a só károsítja a betont és idő 
előtt tönkre teheti az új járdákat. Arra 
kérjük, hogy használjanak más érdesítő 
anyagot, pl. hamut vagy homokot!
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A zarándokút hagyományos út egy 
parancs teljesítésére, vagy egy vallásos 
jelentéségű zarándokhely felkeresése ér-
dekében. Egy zarándoklat során nemcsak 
a célra történő megérkezésen, hanem ma-
gán a testet és lelket egyaránt erősítő uta-
záson van a hangsúly. A zarándoklat sajá-
tos aktív meditációs gyakorlat.

Egyházközségünk hagyományterem-
tő szándékkal indította el, illetve újította 
fel a régi Máriapócsi zarándoklatokat. 
Geszterédről szervezve az utóbbi időben 
még nem indult gyalogos zarándoklat  
Máriapócsra. 

Szeptember 10-én mintegy 60 fő in-
dult el a geszterédi templomból. Geszte-
rédiek, bökönyiek, balkányiak, debreceni-
ek. Tanulók, fiatalok idősebbek egyaránt 
képviseltették magukat. A legnagyobb 
csoda az volt, hogy két babakocsis szülő 
is bekapcsolódott a hosszú zarándoklatba.

Geszteréd-Balkány-Perkedpuszta- 
Kállósemjén volt az első útszakasz. 

Horváth János atya fogadta és vendé-
gül látta Kállósemjénben a zarándokokat. 
A stációknál megállva folytattuk utunkat 
Máriapócs felé.

A kegyhelyen 4 órakkor szentmisén 
vettünk részt, amelyet községünk plébá-
nosa celebrált. Örömmel láttuk, hogy sok 

geszterédi eljött autóval, s csatlakozott a 
zarándokok táborához.

Megköszönjük mindazok figyelmes-
ségét, akik hajnalban gyertyával, mé-
csessel köszöntötték a zarándokokat. A 
zarándoklat testi és lelki feltöltődést adott 
mindnyájunknak. 

Ebből a zarándoklatból hagyományt 
szeretnénk teremteni, s jövőre is megis-
mételjük ebben az időpontban. Bízzunk 
benne, hogy sok geszterédi csatlakozni 
fog hozzánk!

Törő András
igazgató

Zarándoklat Máriapócsra
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A Művelődési Ház – 
IKSZT eseményei

A Művelődési Ház a nyári szünidőben 
folyamatos nyitva tartással fogadta az ér-
deklődőket. Minden nap az esti órákban 
is nyitva tartottunk, ezáltal biztosítva az 
ifjúság számára a kikapcsolódás lehető-
ségeit. Szervezett programok is várták a 
fiatalokat. Közösen néztük a foci EB mér-
kőzéseit, bográcsoztunk az udvaron, élő-
zenés bál került megrendezésre. 

A pályázati úton megnyert ping-pong 
asztalok nagy sikert aratnak a fiatalok kö-

rében, hasznos kikapcsolódást biztosítva 
az ifjúságnak.

Júliusban egy csodálatos koncertet lát-
hattunk, hallhatunk az Adventisták szerve-
zésében, amit erdélyi fiatalok mutattak be.

Augusztusban a Gyermekjóléti Szol-
gálattal közösen minden héten egy alka-
lommal foglalkozást szerveztünk a gye-
rekeknek, de gyakran betértek hozzánk a 
hét többi napján is csocsózni, billiárdozni, 
ping-pongozni.

Szeptembertől az IKSZT területén 
kerülnek lebonyolításra az általános is-
kolások néptánc és rajz órái, amelyeken 
biztosítjuk a hangosítást és a szükséges 
eszközöket.

Továbbra is teret biztosítunk különbö-
ző fórumok, gazdagyűlések lebonyolítá-
sára, a falugazdász jelenleg is itt fogadja a 
gazdákat, őstermelőket minden héten egy 
alkalommal, keddi napon.

Az elkövetkező időszakban is meg-
emlékezünk jeles nemzeti ünnepeinkről, 
valamint számos rendezvény színtere lesz 
a Művelődési Ház, amely eseményekről 
folyamatosan tájékoztatni fogjuk a lakos-
ságot. 

Október 1-én a szépkorú lakosokat ün-
nepeljük az Aranyszablya Társaság szer-
vezésében megrendezésre kerülő Idősek 
Világnapi rendezvényen.

Október 15-én szüreti felvonulás lesz 
a település utcáin, majd este szüreti bál 
kerül megrendezésre a Művelődési Ház-
ban, melynek részletit a későbbiekben tu-
datjuk a lakossággal.

Továbbra is mindenkit szeretettel vá-
runk rendezvényeinkre! 

Vámos Jánosné

Aranyszablya Hírek

A Geszterédi Aranyszablya Társa-
ság idén is megemlékezett az idősekről. 
2016. október 1-jén köszöntötte a szép-
korúakat az Idősek Világnapja alkalmá-
ból. Ez az ünnep róluk szólt, felhívta a 
figyelmünket a tiszteletükre és arra, 
hogy támogassuk, szeressük, értékeljük 
és fogadjuk el őket.

Köszöntőt Felföldi László püspöki 
helynök atya, Geszteréd Díszpolgára, 
az Aranyszablya Társaság alapító tagja 
mondott. Az ünnep fényét emelte a Bö-
könyi Barota Mihály Általános Iskola 
mazsorett csoportjának bemutatója. Le-
nyűgözve hallgattuk Plósz Jolán ének 
előadásában elhangzott dallamokat. Az ün-
nepségen Jakabóczki Józsefné Tilike néni,  
Jakabóczki Józsefné Juliska néni és  
Marozsán Jánosné Margitka néni saját 
verseivel örvendeztette meg a hallgatósá-
got. Az Aranyszablya Társaság ajándéka-
ként bevásárló szatyrot kaptak az ünnepsé-
gen megjelent szépkorúak. A szatyrot nem 
üresen vitték haza, mert Radócz Lászlóné 
Jucika és Kemény József segítségével 
alma, az Önkormányzat adományaként 
pedig sütőtök is került a szatyorba.

Az ünnepség ebéddel és jó hangulatú 
beszélgetéssel zárult.

Figyelmünket egész hónapban az 
idősek felé fordítjuk. Számukra fontos 
témában szervezünk programokat.

Október 14. 14.00 óra. Egészséges 
időskor. Előadó: Kerényi Erzsébet

Október 14. 15.00 óra. Otthoni 
balesetek, otthonunk és saját magunk 
védelme, bűnmegelőzés. Előadó: Nagy 
József Nagykállói Rendőrőrs

Október 27. 15.30 A csend szava - 
Kovács Ágnes fotókiállítása

A programok helyszíne a Gajdos Já-
nos Művelődési Ház.

Mindenkit szeretettel várunk  
programjainkra!



Geszterédi Forrás10

Rövid visszaemlékezés éle-
temről és munkámról, melyet a 
88-ik születésnapomon fogal-
maztam meg.

1928-ban, május 29-én 
születtem a községben, a Gé-
váson. Születtek ott papok és 
orvosok is. Kovács szakmát 
tanultan, melyben 1952-ig dol-
goztam. 1952-ben rövid sorka-
tonai szolgálat után kerültem 
Bököny községbe tanácselnök 
helyettesnek, ahol 10 évet töl-
töttem, majd Geszterédre ke-
rültem tanácselnöknek, ahol 28 
évet szolgáltam.

Munkám végzéséhez 1954-1955-ben államigazgatási főisko-
lát, majd tanácsakadémiát, később levelezéssel végeztem az esti 
egyetemet.

A község történelmi fejlődése 1963-ban a község és a tanyák 
villamosításával kezdődött, majd folytatódott a különböző intéz-
mények építésével. Kiemelkedő létesítmény volt a vízmű-telep, 
amely két várost és három községet lát el ivóvízzel.

A hírközlőszervek úgy írtak községünkről, hogy szépen fej-
lődő virágos Geszteréd a 70-es években, amikor még ismeretlen 
fogalom volt a munkanélküliség.

A község általános fejlődéséért több miniszteri kitűntetést, 
majd az Elnöki Tanács elnökétől megkaptam a Munka Érdem-
rend ezüst fokozatú kitűntetését. Ezt követően a Szent István em-
lék plakettjét és az arany pecsétgyűrűt a helyi Önkormányzattól, 
majd az Aranyszablya Társaság tiszteletbeli tagjaként Rácz Já-
nos kuratóriumi elnökétől az oklevelet.

Az önkormányzat a korábbi években épült létesítményeket 
felújította, bővítette, korszerűsítette, köszönet érte!

Visszaemlékezésemet az utókor emlékére tettem meg.
Életéveimet köszönöm az Istennek, orvosoknak, családom-

nak és sokan másoknak.
Tisztelettel:

Bujdosó Mihály nyugdíjas

2016. szeptember elsejétől iskolánk és óvodánk fenntartója a 
Római Katolikus Egyház. Ez azt jelenti, hogy ettől az időponttól 
minden fenntartási költség (víz-gáz üzemeltetés, szennyvíz 
eltávolítás, fűtés, állagmegóvás, udvar és épület karbantar-
tás) az Egyház feladata lett. Ennek ellenére az Önkormányzat 
lehetőségeihez képest továbbra is segítséget nyújtott és nyújt. 
2016-17-es tanévre a könyvtárat rendelkezésére bocsájtotta az 
iskolának. Előző években a KLIKK-től ezért a szolgáltatásért 3,5 
M Ft-ot kaptunk, mivel az üzemeltetésnek a fele költségét állta. 
Erről az összegről a képviselő-testület lemondott. Szeptember-
ben az Óvoda udvarán alakítottunk ki játszóteret, kb. 100 ezer 
Ft. értékű munkát biztosítva, a lépcsőhöz további 80 E Ft értékű 
burkolólapot adtunk.  Az Iskola udvarán található két filagória 
térburkolásához 145 m2 térkövet és az ehhez szükséges sze-
gélykövet adunk félmillió Ft-os értékben. Úgy gondolom, hogy 
egy ilyen kis költségvetésű Önkormányzatnak, mint Geszteréd, 
mindezek sok pénznek számítanak.

Szabó József polgármester

A Geszterédi Vízműtelep Dolgozói 
Nyugdíjba Vonulása Alkalmából Szív-
ből Köszönti Tarján Ferenc kollegát.
Kívánunk Nagyon Jó Egészséget  

és Hosszú Boldog Nyugdíjas Éveket!
Fogadd Szeretettel: Bódi Irén Az idő 

vonatán c. versét

Geszterédi Idősek Klubja Néhány szó a helyi iskola  
és óvoda egyházi átvételéről

Savanyító üzem
Sikerült a megfelelő helyet kialakítani a sa-

vanyító üzem részére, a nyár folyamán meg-
történt az engedélyeztetése is a megfelelő 
hivatalos szervek részéről. A gyártás bein-
dult, az Önkormányzat közmunkaprogramja 
keretén belül, dolgozóink keze munkája által 

előállított mező-
gazdasági termékek 
feldolgozása kezdő-
dött el. Egyelőre két 
termékünk készül: a 
vegyes vágott csa-

lamádé, valamint a savanyú uborka. A közel-
múltban megrendezett megyei- és országos 
Közfoglalkoztatási Kiállításon Geszteréd is 
képviseltette magát, büszkék lehettünk bemu-
tató standunkra, ahol a látogatók megtekint-
hették és megkóstolhatták  az általunk meg-
termelt és elkészített termékeket. 

Szabó József polgármester

Egy pálya útja véget ér.
A gyorsvonat megáll,
s a búcsúzó útitárs
más vonatra száll.
Az idő vonatán
lassan döcög tovább,
s ha kinéz ablakán,
nem fut el úgy a táj,
ahogy elfutott -  az ifjúság.
Az ember a múltba
ezerszer visszanéz,
s szeretné újraélni
mindazt, ami szép.
Lassítaná az időt,

s megállítaná
a legszebb perceket,
de az idő kerekét
megállítani nem lehet.
Amilyen hosszú volt az út,
annyi szépet rejt a múlt!
Ahogy este a Nap leszáll,
úgy válik múlttá a jelen,
míg pirkad a hajnal,
a jövő csak sejtelem.
Az ember a múltba
ezerszer visszanéz,
könnyűnek látszik a búcsúzás.
De búcsúzni mindig nehéz. 
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Mese ünnep a könyvtárban
A népmese napját első ízben 2005 szeptember 30-án Benedek 

Elek születésnapján rendezték meg a Magyar Olvasástársaság 
kezdeményezésére.

Egyre többen ismerték fel ugyanis, hogy nem lehet tovább 
tétlenül nézni az őseinktől örökölt népmesekincs háttérbe 
szorulását.

Ezen a napon évekre visszamenően a geszterédi gyerekeknek 
is mindig volt, valamilyen mesével kapcsolatos élményük. Pl: 
Mesemondó verseny, amin a környék iskolái is részt vettek, vagy 
vetítés a Művelődési Házban, ahol a feledhetetlen Szabó Gyula 
ízes hangján élvezhették a népmeséket.

Idén a Könyvtár látta vendégül a kisiskolásokat és itt állították 
ki a rajzversenyre beküldött meseillusztrációkat is.

A meseolvasást  a Kézműves és Irodalmi Klub tagjai:  
Horváth Mihályné, Jakabóczki Józsefné, Pataki Józsefné és 
Vincze Károlyné vállalták.

  A gyerekek osztályonként, tanító nénijükkel érkeztek. Én, 
hajdani tanítványom, Mészárosné Nagy Anna másodikosaival 
találkozhattam, akiken látszott, hogy gyakorlott könyvtár 
látogatók. Fegyelmezetten viselkedtek. Magukkal hozták 
kedvenc mesekönyveiket és azokat ügyesen be is mutatták.

A könyvtár vezetője, minden gyerek Évike nénije, ebből 
az alkalomból a Megyei Könyvtár jóvoltából apró ajándékokat 
osztott ki közöttük. Ő maga pedig, száznál is több, nagyon szép 
könyvjelzőt készített, ezzel is  emlékezetessé téve ezt a nevezetes 
napot.

Vincze Károlyné

További rövid hírek
A „Kedvenc mesehősöm” című rajzpályázatra érkezett mese il-

lusztrációkat a könyvtárban állítottuk ki név nélkül, sorszámmal 
ellátva. A látogatók döntése, azaz a több mint száz szavazat ösz-
szesítése alapján jutalmat kaptak:

1-2. osztály kategóriában: Tasi Flóra, Dalanics Hanna,  
Gilányi János, Páll Blanka

3-4. osztály kategóriában: Fazekas Emőke, Orosz Benjámin, 
Mikó Dóra, Bujtás Dorina

Minden résztvevőnek gratulálok, a tanítónőknek pedig köszö-
nöm a segítő közreműködést!

Idén is sok gyerek vett részt a nyári pontgyűjtő játékban, 
amelynek az a nem titkolt célja, hogy az olvasást népszerűsítse, 
megkedveltesse az ifjúság körében. A legtöbb pontot gyűjtő ol-
vasók:

Varga Nóra, Jakabóczki Csenge, Kovács Máté

Ők nemcsak csodálatos élménnyel gaz-
dagodhattak az olvasással, a jutalomköny-
vük sem marad el.

Eladó könyvek
Olvasók által felajánlott és a könyvtárból leselejtezett jó minő-

ségű szépirodalmi és szakkönyvek nagy választéka megvásárol-
ható a könyvtárban 50–100 Ft/db áron. 

Új könyvek is kaphatók a Tóth Könyvkereskedő jóvoltából: 
színes útikönyvek, gyerekeknek szóló foglalkoztató füzetek, 
szakácskönyvek, 2017-es naptárak stb. 40 – 70 %-al leértékelve. 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Hajdu Istvánné, könyvtáros

Könyvtári hírek
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„Nem múlnak el, kik szívünkben 
élnek, hiába szállnak árnyak,  
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KEGYELETTEL  
EMLÉKEZÜNK

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS
Az Önkormányzati tűzifa értékesítéséről

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

Jelenleg az Önkormányzatnak csak kor-
látozott mértékben áll rendelkezésére ér-
tékesíthető tűzifa. A tavasszal beérkezett 
rendeléseket igyekszünk teljesíteni, de a 
később beérkezett igényeket nem biztos, 
hogy maradéktalanul tudjuk teljesíteni. 
Ezért arra kérjük a lakosságot, hogy más 
forrásból is próbálják beszerezni a téli tü-
zelőt, ne hagyatkozzanak kizárólag erre.

Ismét benyújtottuk a szociális tűzifa 
ellátásra irányuló pályázatunkat, amelyet 
várhatóan novemberre fognak elbírálni az 
illetékes szervek. Amennyiben megkap-
juk a támogatást, az előző évekhez ha-
sonlóan fog történni a kiosztása a lakos-
ság részére. Részletekről érdeklődjenek a  
Polgármesteri Hivatalban.

Szabó József polgármester

KÖZMUNKA

Évről-évre igyekszünk a munkalehető-
ségeket bővíteni. Az Önkormányzat által 
megművelt kertekben egyre több fajta nö-
vény termesztése folyik, amelyek anyagi 
bevételt eredményeznek.

Növénytermesztésből származó bevé-
telek:
Uborka: 2 M Ft
Fűszerpaprika: 1,2 M Ft
Borsó, karalábé, káposzta: 200 E Ft

További várható bevételek:
Sütőtök: 1,5 M Ft
Káposzta: 1 M Ft
Karfiol 500 E FT
Savanyúság értékesítésből 700 E Ft

Termesztettünk még burgonyát, főleg a 
rendezvényeink ellátására, saját felhasz-
nálásra.

A közmunka program keretén belül folya-
matos a térkő gyártása és az ebből meg-
épülő térburkolatok elkészítése. A Műve-
lődési Ház udvarára felhasználtunk 70 m2 

térkövet, a savanyító területén 60 m2-t, a 
Petőfi utca járdájához 650 m2-t.  Hama-
rosan el fog készülni a temető bejárata 
körüli 700 m2-es parkoló teljes burkolása. 
Sajnos nem várt körülmény nehezítette 
ennek a kivitelezését. A szóban forgó te-
rület alatt elhelyezkedő zárt vízelvezető 
csatornát teljesen ujjá kellett építeni, ami 
plusz 1 M Ft ráfordítást jelentett az Ön-
kormányzat részéről. Bízom benne, hogy 
október végére befejeződik a ravatalozó 

tetejének a felújítása és az előtető alatti 
rész térburkolata is, ami 150 m2.

Itt szeretném megköszönni mindazoknak 
a munkáját, akik akár a növénytermesztés-
ben, akár a betonozásban (építkezésben), 
rendezvényeinken becsülettel helytálltak! 
Nélkülük nem sikerült volna a betervezett 
munkálatokat maradéktalanul teljesíteni.

Szabó József  
polgármester


