
Kedves Geszterédiek!

Újhullámos kifejezést használva meg-
kezdődött a karácsonyi dömping. Az 
utakon nehezen lehet haladni, a bevásár-
lóközpontokban hömpölyög a tömeg és 
mindenki idegesen kapkod, hogy mivel 
ajándékozza meg szeretteit, ismerőseit?

Számomra mindez úgy tűnik, mintha 
ebben az időszakban egy versenyt futnánk 
az idővel: kapkodunk, versenyeznénk a 
szeretteinkkel, hogy melyikünk tud jobb 
ajándékot adni, és verseny saját magunk-
kal is, hogy időben a legjobbat érjük el.

Egyetlen egy dologról feledkezik el 
mindenki, ami már szinte közhely, de 
tényleg így van, hogy az ünnepnek nem 
lenne szabad erről szólnia.

Az én gyerekeim már felnőttek, né-
hány éve mindig megbeszéljük, hogy ki-
nek mire lenne szüksége. Az idei évben 
az édesanyjuktól és tőlem azt kérték ka-
rácsonyra, hogy ne vegyünk egymásnak 
semmit, várjuk együtt a kis Jézus szüle-
tését, januárban töltsünk kizárólag együtt 
néhány napot, és ez az együtt eltöltött idő 
legyen igazi családi élmény. Úgy gondo-
lom, hogy egy szülőnek az a legnagyobb 

ajándék, ha érzi, hogy a gyereke igényli 
kortól függetlenül azt, hogy sok időt 
töltsenek el közösen.

Azzal a jó tanáccsal fordu-
lok Önökhöz, hogy le-
gyenek egymáshoz tü-
relmesek. Nem baj, ha 
idén nem találnak 
olyan szép fenyőfát, 
mint tavaly, vagy 
nem tudnak olyan 
ajándékot venni a 
gyereknek, mint a 
szomszéd. Nem ez a 
fontos, hanem az, hogy legyen 
együtt a család és örüljünk egy-
másnak!

Ugyanezek a gondolatok igazak a 
közelgő 2017-es évre is. Úgy gondolom, 
hogy nehéz volt ez az év és abban is biz-
tos vagyok, hogy a következő még nehe-
zebb lesz, de úgy fogom fel, hogy semmi 
gond, minden megoldható, mert az ösz-
szetartás mindennél erősebb! A kapko-
dás és türelmetlenség soha nem vezet 
jóra. Legyünk egymással toleránsabbak, 
kedvesebbek és meglátják, viszont is ezt 
fogjuk kapni.

Ezen rövid gon-
dolatok tükrében KÍVÁ-
NOK MINDEN KEDVES GESZTERÉ-
DEN ÉLŐ, ILLETVE GESZTERÉDRŐL 
SZÁRMAZÓ LAKOSNAK ÉS CSA-
LÁDJÁNAK SZERETETTELJES, BOL-
DOG KARÁCSONYT ÉS TÜRELEM-
BEN GAZDAG BOLDOG ÚJ ÉVET!

Szabó József polgármester

„Fölragyogott ránk a szent nap,
jöjjetek nemzetek, és imádjátok az Urat, 
mert nagy fényesség szállt le a földre.”
- Missale Romanum -

Ahogy egyre gyorsabban telnek a nap-
palok, hosszabbak az éjjelek, a természet 
is elhagyta szépségét és kopárságot ölt. A 
hónapok is már az esztendő vége felé jár-
nak... Az ember ilyenkor megáll és elgon-
dolkozik. Advent van... Az évnek minden 
esztendőben visszatérő útbaigazító idő-
szaka. A rövid ködös nappalok, az alvó 
természet óhatatlanul a mulandóságra 
irányítja a figyelmet. A keresztény lelki-
ség ilyenkor először messze tekint. Min-
denekelőtt látni akarja azt a célt, ahová a 
megállíthatatlan időben mindenki eljut, 
vizsgálja annak követelményeit, és belőle 
fakadó kötelezettségeit. 

Aki útnak indul, csak akkor jut cél-
ba, ha tudja hová megy. Az életút is csak 
akkor eredményes, ha tudom, hová vezet. 
Úgy tűnik, hogy minden egyes évnek az 
utolsó heteiben a körülöttünk lévő világ 
egy pontra akar irányulni. Ez pedig nem 
más, mint karácsony ünnepe. 

A világ is készül erre az ünnepre. A 
karácsonyi díszek és az ajándékok egyre 
több helyen kerülnek előtérbe a boltok 
kirakataiban. A terek megtelnek hangu-
latos bódékkal, amelyekben a finomságok 
széles választéka hívogatja az ünnepre 
készülődőket. A karácsonyi fények pedig 
beragyogják decemberben a városokat és 
falvakat, utcákat és tereket. Ilyenkor leg-
több ember siet, hogy karácsony napjára 
elkészüljön a munkájával, s becsomagolja 
a szeretteinek szánt ajándékokat. 

/folytatás a következő oldalon/

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

Kell küzdeni és győzni hazádért”
(Kölcsey Ferenc)

Geszteréd község Önkormányzatának társadalmi, politikai és kulturális lapja

Karácsonyi Köszöntő

Karácsony ünnepére
MEGHÍVÓ

Tisztelettel és szeretettel 
meghívjuk községünk lakóit a

2016. december 20-án, 
kedden

17 órától tartandó
Karácsonyi Ünnepségre

a Művelődési Házba!
A megjelenteket ünnepi 

köszöntővel, az iskolások 
ünnepi műsorával és az 

ilyenkor szokásos 
vendéglátással (bejgli, 
forralt bor, tea) várjuk.
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/folytatás az előző oldalról/
Ezekben a napokban az egész vi-

lág megpihen, rácsodálkozik az ün-
nepre, hiszen ez a szeretet ünnepe.

Ám karácsony titka nemcsak az 
emberi készületben merül ki, hanem 
abban, hogy Isten nem hagyta ma-
gára az emberiséget, hanem elküldte 
Fiát; „Megjelent Üdvözítő Istenünk 
kegyelme minden embernek”. Amint 
a pólyába takart, jászolban fekvő, tö-
rékeny gyermek mögé rejtőzött isteni 
dicsőséget szemléljük, lelkünk 
megnyílik a reményre.

Isten jele az egyszerűség. 
Isten jele az a védtelen gyermek. 
Isten jele, hogy Ő lesz kicsiny-
nyé értünk. Ő így uralkodik. 
Nem a hatalom és a nagyság 
külsőségeivel érkezik. Gyer-
mekként jött, aki a mi be-
fogadásunkra szomjazik. 
Nem akar erővel legyőz-
ni minket. Eloszlatja a 
nagysága miatt érzett 
félelmünket. Azáltal 
lesz gyermekké, hogy 
a szeretetünket kéri. 

Nem kíván tőlünk 
semmi mást, mint a mi 
szeretetünket, ami által ön-
ként megtanulunk belelátni érzései-
be, gondolataiba és akaratába. Meg-
tanulunk Vele élni és Vele együtt 
gyakorolni a lemondás alázatosságát, 
ami a szeretet lényegéhez tartozik. 
Ha elfogadjuk karácsonynak ezt az 
ellentétét, felfedezzük az Igazságot, 
amely szabaddá tesz bennünket, és 
a Szeretetet, amely átalakítja életün-
ket. A betlehemi éjszakán a Megváltó 
egy lett közülünk. Fogjuk meg felénk 
nyújtott kezét. A kezet, amely nem 
akar semmit elvenni, csak adni.

Pásztorok vagy bölcsek vagyunk, 
akiknek – az Ő fölszólítására – el 
kell indulnunk, ki kell lépnünk a sa-
ját kívánságaink és érdekeink alkot-
ta bezártságunkból az Úr felé, hogy 
imádjuk Őt. Azzal hódolunk neki, 
ha a világot megnyitjuk az igazság, a 
jó, Krisztus és az élet peremén állók 
szolgálata előtt. Azok előtt, akikben 
Ő vár ránk. Ezekben a napokban a 
menny jön a földre, de nem feledhet-
jük, hogy a menny nem a tér, hanem 

a szív geográfi ájához tartozik. És Is-
ten szíve a szent éjszakán az istállóba 
hajolt le. Isten alázatossága a menny. 
És ha mi ezen alázat felé haladunk, 
akkor a mennyet érintjük meg. Akkor 
a föld is újjá válik. Induljunk tehát mi 
is útra a pásztorok alázatával e szent 
éjszakán az istállóban fekvő kisgyer-
mekhez. Érintsük meg Isten alázatát, 
Isten szívét. Akkor az Ő öröme is 
megérint ben- nünket és a vi-
lágot fényeseb-
bé teszi. 

A karácsony akárcsak Jézus ide-

jében, ma sem gyermekmese, hanem 

Isten válasza a valódi békét kereső 

emberiség drámájára. „Ő maga lesz a 
béke!” – mondja a próféta a Messiásra 

utalva. A mi dolgunk kinyitni, széles-

re tárni a szívünk kapuját előtte. Ta-

nuljunk Máriától és Józseft ől: hittel és 

készséggel álljunk Isten tervének szol-

gálatába. Még ha nem is értjük meg 

teljesen, bízzuk magunkat bölcsessé-

gére és jóságára. Keressük mindene-

kelőtt Isten országát és a Gondviselés 

majd megsegít. 

Isten értünk lett szegénnyé, hogy 

szeretetben gazdagsága révén gya-

rapítson minket.  Hogy arra buzdít-

son, fékezzük telhetetlen kapzsisá-

gunkat, ami harcot és megosztott-

ságot szül. Hogy birtoklásvágyunk 

mérséklésére bírjon, ami által ké-

szek leszünk a kölcsönös ajándéko-

zásra és befogadásra. Isten azonban 

nemcsak rejtőzködik, hanem fel is 

tárulkozik.

Egyrészt igaz, hogy a karácsony 

az Isten rejtekhelye, de a Húsvéttal 

együtt a legnagyobb kinyilatkoztatá-

sa és feltárulkozása is. Azt kéri, hogy 

keressük, és amikor már azt hisszük, 

hogy megtaláltuk, akkor keressük 

tovább. Tudjuk, hogy nem azért rej-

tőzködik, mintha nem akarná meg-

mutatni magát, hanem azért, hogy 

megszerezze nekünk a felfedezés és a 

találkozás örömét.

Eszünkbe jut szép karácsonyi 

énekünk: „Pásztorok, pásztorok 

örvendezve. Sietnek Jézushoz Bet-

lehembe.” Az egyszerű pász-

torok ugyanis megtalálták és 

felismerték őt. Karácsonykor 

mi is érezzük a késztetést, 

hogy mint a pásztorok, mi is 

Jézushoz siessünk. Pon-

tosan erre van szüksé-

günk az Istennel való 

találkozáshoz. Elin-

dulni a pásztorokkal 

a jó irányba. Arrafe-

lé, ahol őt megtalál-

hatjuk rejtekhelyén. 

Gyakran úgy élünk, 

hogy rá sem nézünk, 

eszünkbe sem jut. Ter-

veinkkel, elképzeléseinkkel 

gyakran éppen az ellenkező irány-

ba indulunk el, mint ahol ő találha-

tó. Szent Pál az ószövetségi Szent-

írásra hivatkozva mégis arra tanít 

minket, hogy nem kell átszelnie 

az óceánt annak, aki az Istent meg 

akarja találni, és arra sincs szük-

ség, hogy felemelkedjünk az egek-

be, vagy leszálljunk az alvilágba. 

Ma mindezekre a dolgokra képes 

ugyan az ember, de nem azért teszi, 

hogy Istent keresse, hanem inkább 

azért, hogy kerülje, kiküszöbölje. 

Isten közel van hozzánk. Ott van 

az ajkunkon és ott van a szívünk-

ben. Isten az, aki előbb szeretett, és 

aki várja a válaszunkat, nemcsak ma, 

hanem életünk minden napján. Ezek-

kel a gondolatokkal kívánok az újság 

minden kedves olvasójának áldott és 

szent karácsonyt. A betlehemi csillag 

békét hirdető fénye boruljon ottho-

nukra, s az újesztendő hozzon bőséget 

Isten égi és földi áldásában életükre.

Hajdu István atya

Karácsony ünnepére

tőzőzöött isteni 
kükünknk 

űűséség.g
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eer-r-
e--

lágot féfényyese ebeb
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Köszönjük!
Mély tisztelettel és szeretettel intézem 

szavaimat Rácz Jánoshoz, geszterédi 
születésű, debreceni lakoshoz, mint köz-
ségünk első díszpolgárához és az Arany-
szablya Társaság elnökéhez, valamint 
kedves feleségéhez!

A geszterédi szépkorúak nevében szeret-
nék köszönetet mondani mindazért a sze-

retetért, hűségért és tiszteletért, amit ne-
künk adományoztak az Idősek világnapja 
alkalmából. Hálásak vagyunk azért, hogy 
immár második alkalommal köszöntöttek 
bennünket ezen a napon, és az élet ke-
nyeréért, amelyet nekünk ajándékoztak. 
Nagyra értékeljük azt a gesztust, hogy fi-
atal létére gondol ránk, és megemlékezik 
rólunk. Csodálatos, színvonalas műsor-
számokat tekinthettünk meg az ünnepsé-

gen, éreztük a törődést, odafigyelést, és 
azt hogy mindez nekünk, és rólunk szól. 

A geszterédi szépkorú lakosság nevében 
szeretettel és üdvözlettel:

Jakabóczki Józsefné /Tilike néni/

Közmeghallgatás

2016. november 17-én közmeghallgatást tartott Geszteréd Köz-
ség Önkormányzata. Itt lehetőség adódott a megjelentek részéről 
aktuális kérdéseket feltenni, rámutatni egyes elvégzendő felada-
tokra. Elhangzott a buszvárók betonzatának javításra szoruló álla-
pota. Örömmel számolhatok be arról, hogy a kedvező időjárásnak 
köszönhetően, nagyon rövid időn belül sikerült a község 7 buszme-
gállójának a térkövezését elvégezni.

A további térburkolati és vízelvezető munkálatokat csak ta-
vasszal tudjuk folytatni, a kérdéses járdaszakaszok elkészítésére 
ugyancsak várni kell a kedvező időjárás beköszöntéig. Addig is az 
érintett lakosok türelmét és megértését kérjük!

Szabó József polgármester

Községi Advent

A hagyományoknak megfelelően, a geszterédi 
Kolping Egyesület tagjai az idén is szépen feldí-
szítették a községünk közös adventi koszorúját 
a posta előtti téren. Itt minden vasárnap ünnepi 
szertartás keretében, az óvodások és iskolások 
műsorával színesítve lángra lobban egy-egy gyer-
tya, jelezve ezzel az ünnep közeledtét.

Ünnepi megemlékezések
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Szeptember elsején fenntartóváltás 
történt intézményünkben. Az óvoda és 
az iskola a Debrecen-Nyíregyházi Egy-
házmegye fenntartásába került. Önálló 
gazdasági intézményként működünk. A 

fenntartó biztosítja az anyagi feltételeket 
és a fejlődéshez szükséges eszközöket.

Az önkormányzat ingyenesen rendel-
kezésünkre bocsájtott 150 m2 térkövet és 
szegélykövet, amellyel a két filagóriánkat 
letérköveztünk, szintén az önkormányzat-
tól kaptunk-kapunk 250 mázsa fát a torna-
terem és az óvoda fűtésére. 

Megköszönjük az önkormányzat és 

a polgármester úr támogatását, amellyel 
jelzi az iskola és a község felé is, hogy 
továbbra is szívén viseli az óvoda és az 
iskola sorsát.

Az egyházmegyétől kapott támoga-
tásból sikerült tíz padot telepíteni az ud-
varra, a lelátókat is faborítással fedtük be. 

A szertárakba sikerült a polcrendszert elkészí-
tettnünk, amellyel a sport és szemléltetőeszkö-
zöket rendeltetésszerűen tudjuk használni. 

Az Egyházmegye biztosította az au-
tóbuszt, amellyel a bökönyi és érpataki 
gyerekeket tudjuk szállítani. A fenntartó 
lehetővé tette, hogy tanulóinkat ingyene-
sen tudjuk az uszodába szállítani, s a be-
lépőjegyeket is az iskola fizeti. Sikerült 
bevezetni a második idegen nyelvet, a 
németet. Harmadik osztálytól kezdődően 
nagy érdeklődéssel látogatják tanulóink a 
német órákat. Ezt a lehetőséget is a fenn-
tartó finanszírozza. 

Alsó tagozatos tanulóink művészeti 
oktatás keretében heti két órában néptánc-
foglalkozáson vesznek részt. Nagyon fon-
tos a néptánc a mozgáskultura  a hagyo-
mányok megőrzésében.

Szakkörök, felzárkóztató, tehetség-
gondozó órák segítik tanulóink előrehala-
dását. A jövőben szeretnénk infrastruktu-
rálisan is fejlődni, szebbé tenni intézmé-
nyünket kívülről is. 

Törő András igazgató

Az iskola hírei

Német nyelvoktatás
A 2016/17-es tanévtől a Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola lehetősé-
get biztosít az iskola minden tanulójának második idegen nyelv ingyenes oktatására 
délutáni német szakköri órák keretében. 4 csoportban összesen 64 diák tanulhatja 
a nyelvet.
Az alsó tagozatban (3.-4. osztály) a tanulók teljesen az alapoktól ismerkednek az 
idegen nyelvvel. A korai idegennyelv-oktatás alapvető célja kedvet ébreszteni az 
idegen nyelvek tanulása iránt, sikerélményhez juttatni a diákokat, másrészt megala-
pozni a későbbi nyelvtanulást. 

A felső tagozatban (5.-8. osztály) a céljaink között első helyen áll a motiváció fenn-
tartása, a gyerekek sikerélményhez juttatása értelmes munkával. A hetedik és nyol-
cadik osztályban már a továbbtanulásra készülünk. Fontos, hogy a tanuló biztos ala-
pot kapjon a nyelvtanulás folytatásához a középiskolában. Mivel a gimnáziumok-
ban két idegen nyelv tanulása kötelező, így a szakkörön résztvevő tanulók előnnyel 
indulnak a kilencedik évfolyamon.
Az intézmény vezetése fontosnak tartja és támogatja a második idegen nyelv ok-
tatását. A gyerekek látják a példát a családban, a környezetükben, hogy manapság 
mennyire fontos az idegen nyelvek tanulása és ismerete nemcsak a közép- illetve 
felsőfokú tanulmányok ideje alatt, hanem a későbbiekben a sikeres munkaerőpiacon 
való elhelyezkedéshez is. 

Kissné Sinka Éva német tanár
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Ünnepi megemlékezés 

Árpád-házi Szent Erzsébetről

Bemutató óra

Az ünnep és az azt megelőző ráhan-
golódás kitűnik az iskolai mindennapok 
szürkeségéből.

Fényt áraszt és segít átvészelni a nehe-
zebb napokat. Lelki erőt és támaszt nyújthat. 

Fontos maga az ünnep, de fontos a rá-
készülődés, a közös tervezgetés, a tevé-
keny várakozás is. A készülődés megadja 
a „holnap örömét”, megerősíti a hagyo-
mányokat, a közös élmény erejével fo-
kozza a gyermeki közösséghez tartozását, 
egyúttal lelkünket is ráhangoljuk a szépre, 
a jóra, az örömre.

Gyermekeink tanulmányaik, életük 
során kapcsolatba kerülnek a szentekkel 
és rá is kérdeznek, hogy kik ők?

Az életkori sajátosságokat figyelembe 
véve rá kell mutatnunk a szentek nagysá-
gára, nagyszerű életére, sőt, példaképül 
kell állítani őket eléjük. A szenteknek 
rendkívüli nevelő hatásuk van már a kis-
gyermekekre is.

Ennek tudatában és szellemében em-
lékeztünk meg templomunkban egy rövid 
ünnepi műsorral 2016. november 20-án 
a reggeli szentmise keretében a szolgáló 
szeretet szentjéről, Árpád-házi Szent Er-
zsébetről.

1207-ben született Sárospatakon II. 
András király és Gertrúd királyné leánya-
ként. Tisztelete és emléke évszázadok óta 
él a keresztények és a karitatív tevékeny-
séget folytatók körében. Olyan példa ma 
is, ami felebaráti szeretetre sarkallja szer-

te a világon a jó szándékú embereket.
A 2. osztályosok műsora után a hívek 

lélekben feltöltődve távoztak haza az Isten 
házából.

Mészárosné Nagy Anna tanító

2016. november 24-én bemutató órát 
szerveztünk, ahová meghívtuk a kör-
nyező iskolákban tanító pedagóguso-
kat. Szakolyból és Fülöpről érkeztek 
hozzánk vendégek. A közelmúltban 
nem volt hasonló esemény iskolánkban.

A gyerekek és én is nagy izgalommal 
készültünk.

A bemutató óra a 3. osztály-
ban zajlott, magyar irodalom 
tantárgyból. A téma: a Ludas 
Matyi című mese feldolgozása.

A tanulók kicsit visszafo-
gottak voltak a tanítási óra ele-
jén, hiszen szokatlan volt szá-
mukra a helyzet, az ismeretlen 
tanítók jelenléte.

Az óra elején a tanulók vers-
sel köszöntötték a vendégeket. 
Ezután vásári kikiáltó verssel 
és énekléssel motiváltam a ta-
nulókat. Változatos feladatok-
kal igyekeztem lefoglalni a 
tanulókat. Dolgoztak csoport-
munkában illetve az interaktív 

táblánál is. A gyerekek nagyon élvezték 
az órát.

A tanóra után az órát látogató pedagó-
gusokkal megbeszélést tartottunk, ame-
lyen az óra történéseit elemeztük. Meg-
osztottuk egymással a tapasztalatainkat. 
A megbeszélés jó hangulatban telt.

Vendégül láttuk az iskolánkba érkező 
pedagógusokat. A látogatók elégedettek 
voltak és jó kedvvel, élményekkel távoz-
tak intézményünkből.

Galgóczy Marianna Ágnes
tanító
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Szent Márton napi megem-

lékezés a Szent Anna Kato-

likus Óvodában

A Szent Márton napi megemlékezés már 
második éve kerül megrendezésre az óvo-
dánkban és ebben az évben is nagy iz-
galommal vártuk, készültünk rá. A „liba 
hét” keretein belül számos libás verset, 
mondókát tanultunk, gyakoroltunk, libás 
meséket hallgattunk meg és a vizuális te-
vékenységek alkalmával, változatos tech-
nikával készítette el minden gyerek a saját 
kis libáját. Ezen a héten került megrende-
zésre a Márton napi lámpás felvonulás, 
amelyet próbáltunk minél színesebb prog-
ramokkal gazdagítani. Ezen eseményt 
gyönyörű plakátok hirdették a település 
teljes területén, – külön köszönet érte a 
REXPO Kft.-nek, – amelyre minden ked-
ves érdeklődőt szeretettel vártunk! Nagy 
örömünkre szolgált, hogy a kedves szü-
lők szép számban megjelentek (volt és 
leendő óvodásaink is szüleikkel együtt) 
külön öröm számunkra, hogy vendége-
ink között köszönthettük Rácz Jánost és 
kedves feleségét, Rácz Jánosné Erzsikét. 
Programjaink közt szerepelt Szent Márton 
életének rövid ismertetése, a Márton napi 
hagyományok bemutatása. Ezt követően a 
lámpás felvonulás vette kezdetét, amelyet 
már mindenki nagy izgalommal várt. A 

séta alkalmával az óvodában tanult libák-
ról szóló dalokat, mondókákat népi rigmu-
sokat hangoztattuk. Visszatérésünk után, 
a Zene ovis gyerekek, Sósné Erika óvóné-
ni vezetésével, meglepetés műsorral ké-
szültek, mely mindnyájunk nagy örömére 
szolgált. A műsorban libás mondókák, 
dalok, játékok szerepeltek kapcsolódva a 
Márton napi néphagyományokhoz. Végül, 
az est zárásaként következett a jóízű fa-
latozás, a jól megérdemelt zsíros kenyér, 

lila hagymával és forró teával. Kötetlen 
beszélgetés keretei belül fogyaszthattuk el 
a jóízű falatokat, és aki még kedvet kapott 
hozzá, elkészíthette „saját” kis libáját.
Köszönjük a részvételt a megjelent vendé-
geknek és jövőre is várunk mindenkit sok 
szeretettel!

Kiriminé Kovács Hajnalka
óvoda igazgatóhelyettes

Méltó emléket a hősöknek!
„Csak akkor születtek nagy dolgok,
Ha bátrak voltak, akik mertek
S ha százszor tudtak bátrak, lenni
Százszor bátrak és viharvertek.”

Elődeink 1956-ban Ady korábban megfogalmazott 
sorait váltották valóra.

Iskolánk nyolcadikos tanulói a 60 éve történt cse-
lekményre emlékeztek műsorukkal.

Ahogy a narrátor mondta:
„A mai napon egy nemzet rója le tiszteletét és há-

láját az 1956-os forradalom és szabadságharc hősei 
előtt, akik bebizonyították a világnak, hogy csak egy 
tisztességes politika létezik, amely magából a népből 
fakad, s amelynek célja a szabad haza, a jogállam és 
a tisztességes megélhetés.”

A műsor a szó, a zene és a népek erejével felidézte 
az októberi események drámai légkörét. 

Köszönjük a megrázó versek hiteles tolmácsolását, 
az énekkar színvonalas szereplését. a szereplők szinte megérezték, hogy nehéz és nemes feladatnak missziójuk van, hogy tovább-
adják a következő nemzedékek számára, mit tettek az ’56-os hősök.

Szokira Jánosné tanár

Szent Márton napi megemlékezés
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Pedagógiai hitvallásunkat meghatá-
rozza a gyermekszeretet és a keresztény 
erkölcs.

A keresztény nevelésnek abban kell 
segítenie a fiatalokat, hogy megérjenek 
a szabadság felelős megélésére, érzékük 
legyen a transzcendencia és az igazi érté-
kek iránt. Megismerjék önmagukat és az 
őket körülvevő világot. Felülemelkedje-
nek a középszerűségen, ne fáradjanak bele 
a folytonos önképzésbe és önnevelésbe, 
és egyre jobban elkötelezzék magukat az 
Egyházon belül Isten és az emberek szol-
gálatára. 

Közösséget szeretnénk teremteni, 
amely közösség személyiségei által szí-
nes. Itt tanulhatja meg tanítványunk, 
hogyan illeszkedjék be egy közösségbe, 
később a társadalomba. Mindezek alapján 
válhat a tanuló kiegyensúlyozott, harmo-
nikus személyiséggé egy demokratikus 
elvekre épülő iskolában. Nem feledjük, 
hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, 

Geszteréden élünk. Hazánk mostohább 
sorsú vidéke ez, amely mégis tartogat 
értékeket, természeti szépségeket, törté-
nelmi hagyományokat, perspektívát. Azt 
szeretnénk elérni, ha diákjaink nem elvá-
gyódnának innen, hanem felnőtt ember-
ként visszatérnének ide.

A katolikus iskolának kötelessége 
vállalni a tanulók személyiségének ke-
resztény szellemű formálását. Ennek ér-
dekében felmutatjuk a szentek, ismert és 
elismert egyházi személyiségek által kö-
vetésre méltó példákat. 

Nagyon fontosnak tartjuk az esztétikai 
nevelést. Szeretnénk beszédkultúrát taní-
tani, utat mutatni a szép felismerése felé, 
a zenei kultúrát, az éneklés gyönyörűsé-
gét kívánjuk megmutatni. Haszonelvű 
világunkban elengedhetetlen a szép irán-
ti tisztelet megismertetése. A környezet 
kialakítása is az esztétikai nevelés része 
lehet – pl.: folyosók, osztálytermek deko-
rálása.

Mindez elképzelhetetlen a fenntartó, a 
szülők és az iskola szoros kapcsolata nél-
kül. Velük együtt nevelhetünk egészséges 
szemléletű gyerekeket. Célunk tehát a 
szülők és az iskola közötti kapcsolat erő-
sítése. 

„Az iskola épp azzal válik katolikus-
sá, hogy – bár más-más fokon – az iskolai 
közösség minden tagja osztozik a keresz-
tény világlátásban, s ezt ki is jelentik. Így 
ebben az iskolában az evangéliumi elvek 

válnak nevelési eszménnyé, belső ösz-
tönzővé és egyúttal végső céllá.”  A kö-
zösségfejlesztés közös feladat. Az iskola 
valamennyi dolgozójának figyelembe kell 
vennie mindennapi munkája során, hogy 
példaként áll a diákok előtt megjelenésé-
vel, viselkedésével, beszédstílusával. 

A reggeli, délutáni, ebéd előtti, utáni 
imák, az osztálymisék az adventi gyer-
tyagyújtások az iskolában hozzájárulnak 
tanulóink lelki neveléséhez. 

Az év végén lelkigyakorlatot tartunk a 
gyerekeknek és az intézmény összes dol-
gozójának. A lelkinapok segítenek ben-
nünket elmélyedni Karácsony misztériu-
mában. 

Áldott Karácsonyt, Békés, Boldog Új 
Esztendőt kívánok iskolánk vezetősége 
nevében, a Szent Anna Katolikus Óvoda 
és Általános Iskola minden óvodásának, 
tanulójának, dolgozójának és falunk vala-
mennyi lakójának.

Törő András igazgató

Évfolyammisék
„Dicsértessék a Jézus Krisztus!”

Köszönnek a gyerekek, amikor megér-
keznek a hétfő reggeli évfolyammisékre, 
mintha mindig is így tettek volna. Szep-
tember óta, mióta a helyi általános isko-
la a Debrecen-nyíregyházi egyházmegye 
fennhatósága alá került, már annyi min-
den történt, s most az évfolyammisék 
szempontjából szeretném kicsit megnézni 
iskolánkat. 

Kiindulópontnak pedig nagyon jó ez a 
köszönési forma. „Dicsértessék...” Fur-
csának hathat, pedig egész életünknek 
az Úr Jézus Krisztus dicséretéről kellene 
szólnia. Arról, hogy minden gyarlósá-
gunk és esendősségünk ellenére mégis 
(legalább megpróbáljuk) dicsérni a Leg-
szentebbet. Persze, kell még a gyakorlat, 
és ebben segít nagyon sokat az évfolyam-
mise. Hétfőnként 2 osztály, vagy a komp-

lett ovi jelenik meg templomunkban, hogy 
ott együtt dicsérhessük a mi Urunkat. Az 
iskolai füzetbe le van írva a Szentmise 
menete, ahonnan a gyerekek kileshetik a 
Liturgiában adandó ’válaszokat’, ha még 
nem is tudták esetleg eddig megtanulni. S 
ők teszik is. Már nem kérdés, hogy jöjje-
nek-e ministrálni a srácok, jelentkeznek-e 
felolvasni a lányok. Ahogy haladunk az 
időben úgy lett az évfolyammise egyre 
megszokottabb és gördülékenyebb. 

Építeni csak lentről lehet. Az alapokkal 
kell kezdeni, csak aztán a falak. Geszte-
réden is hasonló módszert követünk. Kö-
vetkezetesen tanítjuk az ifjakat a helyes 
templomi viselkedésre, a prédikációban 
korosztálynak megfelelő stílusban igyek-
szem hozzájuk szólni, hogy ne unják a 
szentbeszédeket, hanem azokból minél 
többet tanuljanak. Hiszen ki tudja, melyik 
imádság lesz elég arra, hogy a Pokoltól 
megmentsen egy lelket. Volt már szó az 
alapvető illemről, az önvédelem fontossá-

gáról, és lesz még szó persze szentekről, a 
világban található jó és rossz dolgokról, s 
lesz teológia, Egyháztörténelem.  

Nem akarunk rájuk tukmálni semmit, de 
a Szentmise rendjébe beilleszkedni (test-
tartások, válaszok), és azon aktívan részt 
venni kötelező. Rend a lelke mindennek. 
Hiszen a Liturgia által tanulhatják meg az 
Istentisztelet helyes rendjét, tartást és lelki 
erőt ad a közelembe engedett Mindenható.

Ezekért is tartjuk fontosnak a rendszeres 
évfolyammiséket, melyeket minden hét-
főn 08.00 kezdettel tartunk a római kato-
likus templomban. Erre örömmel hívjuk 
és várjuk a nem katolikus szülőket, roko-
nokat is (ha idejük engedi), ahol gyerme-
kükkel, unokájukkal együtt tudják dicsér-
ni a Mindenható szent nevét felekezettől 
függetlenül. 

Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Kiss Zsolt Attila atya

Keresztény nevelés a Szent Anna 

Katolikus Óvoda és Általános Iskolában
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LEGO – Diáksport
2016. november 30-án a LEGO Alapít-
vány Helyi Közösségi Szerepvállalás 
Programja keretében a LEGO Manufek-
toring Kft. 660 500 Ft értékben sportesz-
közöket szerzett be az iskolába kérésének 
alapján, és adományozott az intézmény 
részére.
A sporteszközök: magasugródomb 
(400×200×40), kézi és futballabdák, 2+2 
garnitúra sportmez és jelzőmez, boka-
súlyzók és mérőeszközök.
Támogatóink valamint kettő karton 
LEGO-terméket is adományozott tanuló-
ink képességeinek fejlesztése céljából.
Itt szeretném megköszönni Ricska Zsolt  
közreműködését, hogy ebben a rendkí-
vüli, páratlan támogatás kivitelezésében 
támogatta községünk tanulóit, óvodásait.

Szőke László tanár

Szabadidő – Sport

Úszásoktatás
A 2016/17-es tanévtől kezdve a Geszterédi 

Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola 
diákjai Nyíradonyban úszótanfolyamon vesznek 
részt.

2016 októberétől heti rendszerességgel az alsó 
tagozatos diákok örülhetnek a foglalkozásoknak. 
Szombatonként pedagógusok kíséretével, 10 alka-
lommal járnak a gyerekek úszni.

Kiváló lehetőség ez, hiszen az utazást teljes 
egészében az iskola állja, illetve az oktatásért is 
csak jelképes, alkalmankénti 300 Ft-ot kell fizet-
ni.

A gyerekek örömmel járnak, hisz sokuknak 
nincs más lehetőségük meg tanulni úszni.

A következő félévben a felső tagozatosok men-
nek majd úszni, remélhetőleg ugyanilyen lelkese-
déssel.

Majorosné Szilágyi Brigitta

tanító

2016-ban született 
geszterédi babák:

Jakabóczki József
Boros Noémi
Kecsedi Ákos
Nagy Kristóf
Fekete Fanni

Felföldi Dominik
Lakatos Dominika Tünde

Ricska Renáta Noémi
Bocskay Zolta Milán
Tóth Adrienn Margit

Zakar Zsófi
Márton Márkó László

Zajácz Milán
Maklári Szilvia

Mázló-Sarkadi Zente
Fodor Fruzsina

Barna László Balázs
Novák Léda Natasa

Mondok Dávid
Orosz Marcell
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A Művelődési Ház eseményei
Az őszi hónapok is mozgalmasan teltek a Művelődési Ház 

tájékán.
Októberben színvonalas szüreti felvonuláson vehettek részt 

a gyerekek és felnőttek egyaránt. Lovas kocsikkal, hintókkal, 
huszárokkal, lovasokkal vonultunk végig a település utcáin, ra-
gyogó napsütéses időben. Este szüreti mulatság került megrende-
zésre, amelyen hajnalig ropták a táncot a vendégek. 

A Geszterédi Aranyszablya Társaság szervezésében immá-
ron második alkalommal köszöntöttük a falu szépkorú lakossá-
gát az Idősek világnapja alkalmából. 

Ezen apropóból került megrendezésre a geszterédi születésű 
Kovács Ágnes újságíró-fotóriporter „A csend szava” című kiállí-
tása. A Társaság nívós megnyitó ünnepségét követően egy hóna-
pig lehetett a csodálatos fotókat megtekinteni intézményünkben.

Az 1956-os forradalomra emlékez-
tünk október 21-én, ahol a Szent Anna Ka-
tolikus Óvoda és Általános Iskola diákjai 
mutatták be ünnepi műsorukat.

Szintén az Aranyszablya Társaság 
szervezésében Márton napi vigaszság ke-
rült megrendezésre, ahol Bihari Gellért 
humorista szórakoztatta a vendégeket, 
majd az ízletes vacsora elfogyasztását 
követően tánc és tombolasorsolás követ-
kezett.

Továbbra is állandó programjaink a 
Pásztor Tünde vezetésével rendezett aero-
bic órák. Az edzések hétfőn és kedden este 
19:00 órától kezdődnek.

Az elmúlt hónapokban számos ma-
gánrendezvény színtere volt a Művelődési 
Ház nagyterme.

Teret biztosítunk különböző fórumok-
nak, gyűléseknek, a civil szervezetek, az 
iskola és az óvoda rendezvényeinek.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk 
további rendezvényeinkre: 

– December 20-án, 17:00 órakor a falu 
karácsonyi ünnepségére. 

– December 22-én 12:30 – 16:30 óra 
között véradás lesz a Művelődési Házban.

– Szilveszteri bál, amelynek részleteit 
a plakátokon olvashatják.

A falu minden kedves lakosának ál-
dott, békés karácsonyt, és boldog új esz-
tendőt kívánok a Művelődési Ház összes 
dolgozója nevében! 

Vámos Jánosné
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Ünnepi pillanatok

Életet az éveknek!
2016. 04. 21.-én a balkányi Szent Antal Idősek Otthona hívta 

meg baráti látogatásra Nyugdíjas Klubunkat, amit elfogadtunk. 
A szívélyes köszöntés után az Otthon vezetője tájékoztatta tag-
ságunkat az ott folyó munkáról. Az Otthonban lévő személyeket 
baráti beszélgetések közben szobájukban meglátogatták tagjaink 
egy kis vendég-fogadás után.

Mivel Nagy Jánosné visszahívta őket, 2016. 11. 07.-én került 
sor a viszont-látogatásra Geszteréden. A balkányi vendégeket 
Kulin László telephely-vezető köszöntötte és baráti beszélgetésre 
invitálta őket.

Az igen emlékezetes beszélgetések közben sor került a sze-
rény vendéglátásra is.

A találkozás és a baráti beszélgetések örök emléket jelente-
nek időseink részére. Magható volt a búcsúzkodás is. Megfogad-
tuk, hogy folytatjuk majd e közös baráti találkozókat.

Az eseményeket az utókor emlékére leírta: 
Bujdosó Mihály Klubtag

Az elmúlt hétvégéken két örömteli esemény is zajlott a helyi művelődési házban. Két házaspár: Molnár András és felesége Kirimi 
Mária, valamint Sztányi János és felesége Kiss Magdolna ünnepelték házasságuk 50. évfordulóját a szerető családtagok, népes roko-
nok és kedves barátok társaságában.

Községünk vezetősége a közelmúltban 
ismét szépkorú lakost köszöntött. Ezút-
tal a 90 éveseknek szóló oklevelet Kiss 
Jánosné vehette át, akinek ezúton is kí-
vánunk jó egészséget!

„Minden napból, a legközönségesebből, 
sivár hétköznapból is ünnepet csinálj, ha 
pillanatokra is! Egy jóindulatú szóval. Mél-
tányos cselekedettel. Udvarias mozdulattal. 
Nem kell sok az emberi ünnephez. ... Az élet 
gazdagabb lesz, ünnepibb és emberibb, ha 
megtöltöd a hétköznapok néhány percét a 
rendkívülivel, az emberivel, a jóindulatúval 
és udvariassággal: tehát az ünneppel.” 

Márai Sándor

50. Évforduló
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Közérdekű hírek

GESZTERÉDI SAVANYÚSÁG

Termékeink:

Ecetes uborka, tasakos 1 kg 300 Ft
Vegyesvágott savanyúság, tasakos 1 kg 400 Ft
Karfiol és uborka vegyesen, tasakos 1 kg 350 Ft
Kapható még paprikakrém (300 Ft) és savanyú káposzta (200 
Ft)

Árusítás a savanyító üzemben minden hétköznap
8:00–14:00 

Kóstolja meg termékeinket!

Savanyító üzem
Legutóbbi újságunkban már hírt adtunk arról, hogy 
beindult a termelés a helyben kialakított savanyító 
üzemben. Örömmel tapasztaljuk, hogy a fogyasztók 
részéről nagyon jók a visszajelzések. Az elkészített 
termékek ízletesek, gusztusosan néznek ki, praktikus 
a csomagolásuk, elmondhatjuk, hogy összességükben 
elnyerték a lakosság tetszését.

Vannak rendszeres vásárlóink, de akik még nem 
próbálták ki, azoknak is bátran ajánljuk termékeink 
színes palettáját.

Szabó József polgármester

START munka
Hetek óta folyik az Önkormányzatunknál a jövő 

évi közfoglalkoztatási munkák tervezése, a célfel-
adatok kiválasztása, az ezekhez kapcsolódó felmé-
rések elkészítése. Mindez a településen élő létszám 
szükségleteihez  mérten történik. Minden eszközzel 
a lakosság érdekeit nézzük, hogy munkát tudjunk 
adni azoknak, akik csak ebben a formában tudnak 
dolgozni, létesülni. Ugyanakkor az is fontos szem-
pont, hogy mindez a tevékenység Geszteréd fejlődé-
sét szolgálja.

Szociális tűzifa

Mire ezt az újságot olvassák a tisztelt lakosok, addig 
kiosztásra kerül a szociális tűzifa, amelyet a jogsza-
bályok által meghatározott családok igényelhettek 
ezen a télen is. Az idei évben 196 m3 jó minőségű 
akác tűzifához jutott a községünk, amely kevesebb, 
mint a tavalyi mennyiség. Ez összesen 320 család 
részére került szétosztásra.

Szabó József polgármester

FELHÍVÁS
AKTUÁLIS!

Felhívjuk azon lakosok figyelmét, akiknek az ingat-
lanja előtt új, térkő burkolatú járda készült a közelmúlt-
ban (Petőfi u.), hogy a hideg idő beállta utáni jegesedést, 
csúszós felületet ne sózással próbálják megszüntetni, 
ugyanis a só károsítja a betont és idő előtt tönkre tehe-
ti az új járdákat. Arra kérjük, hogy használjanak más 
érdesítő anyagot, pl. hamut, fűrészport vagy homokot!

A térkő burkolattal ellátott parkolókra is ugyanez vo-
natkozik, védjük meg a felületét, hogy minél tartósabb 
maradjon!
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KÖZÉRDEKŰ 
TELEFONSZÁMOK
MENTŐK 104
RENDŐRSÉG 107
Nagykállói Ren-
dőrőrs KÖRZETI 
MEGBÍZOTT 

+36 20 620 5026

TŰZOLTÓSÁG 105
Geszterédi 
POLGÁRŐRSÉG +36 30 606 4409

ORVOSI 
ÜGYELET Balkány +36 42 361644

IVÓVÍZ HIBABE-
JELENTÉS +36 42 290 700

A Geszterédi Forrást 
az Interneten is elolvashatják a 

www.geszterediforras.ewk.hu 
oldalon!
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Tel./Fax: (42) 268-401
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Felelős vezető:
 Rácz János ügyvezető igazgató 
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Kegyelettel emlékezünk 
községünk közelmúltban 

elhunyt lakosaira:

Bugyi Károlyné
Törő Ferencné

Csuhai Józsefné
Palincsár Ferencné

Buri Jánosné

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

álmok, évek.”

KEGYELETTEL 

EMLÉKEZÜNK

ÉLELMISZER CSOMAG

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

Az ünnep közeledtével ismét sikerült a geszterédi embe-
reknek támogatást nyújtani tartós élelmiszer csomag formájá-
ban. Minden két évnél idősebb lakos részesült az adományban, 
amely a közelmúltban került kiosztásra. (A két évnél fiatalab-
bak csak a törvényi előírásnak megfelelően adható élelmiszert 
kaphatják.)

Ezt megelőzően a legkisebbeknek (6 hónapostól 4 éves ko-
rig) is eljuttattuk azt a csomagot, amely életkoruknak megfele-
lő élelmiszert: tápszert, joghurtot és ivólevet tartalmazott Sza-
bó József személyes felajánlásának köszönhetően.

FELHÍVÁS 

VÉRADÁSRA!
2015. december 22. csütörtök

12:30-16:30 -ig! 

Várjuk az eddigi és az újonnan 
belépő donorokat.
Köszönet azért, 

hogy karjukat nyújtják önzetlenül 
emberi életek megmentéséért!

Vámos Jánosné véradás-szervező

FIATAL GAZDÁK
A Mezőgazdasági 
és Vidékfejlesztési 
Hivatal már több 
éve hirdet kife-
jezetten Fiatalok számára szóló pályázatokat, me-
lyeknek a célja, hogy egyre több fiatal bevonásával 
növelje a mezőgazdasági termelést. Ezzel biztosít-
va, hogy a fiatalok a lakóhelyükön maradnak és 
vállalkozásukkal növelik a közösség értékét.

A 2015-ös évben több pályázó is indult Geszte-
réden, akik sikeresen megnyerték a „Fiatal Gaz-
da” pályázatot. Ennek során az Európai Unió ál-
tal 40 000 EURO összegű támogatást kaptak saját 
vállalkozásuk beindításához.

A pályázók többsége növénytermesztéssel és ál-
lattartással kíván foglalkozni, többek között ifj. 
Felföldi Mihály és Urszuly Szabolcs is.


