
A Húsvét a kereszténység legnagyobb 
ünnepe, a Krisztus központú kalendá-
rium központi fő ünnepe. A biblia sze-
rint Jézus- pénteki keresztre feszítése 
után – a harmadik napon, vasárnap fel-
támadt. Kereszthalálával nem szabadí-
totta meg a világot a szenvedéstől, de 
megváltotta minden ember bűnét, fel-
támadásával pedig győzelmet aratott a 
halál felett. A valláson kívül is a tavasz-
várás, a tavasz eljövetelének ünnepe is. 

A Húsvét több szálon is kapcsolódik 
a tavasz megérke-
zéséhez. Amikor 
ezeket a sorokat 
írom, csak remény-
kedem, hogy Hús-
vétkor már nem 
lesz tél!

A Karácsony 
utáni legkedve-
sebb ünnepünk a 
Húsvét. Általában 
madárcsicsergéssel telve ébred a világ, 
szebbnél-szebb virágok és napsütés jel-
lemzi ezt az ünnepet. Nagypéntek környé-
kén a levegő főtt sonka, frissen reszelt tor-
ma és barnára pirult, ropogós héjú kenyér 
illatával telik meg. 

Húsvét a Jézus sivatagi böjtjének em-
lékére tartott negyven napos nagyböjt 
zárása. Nagyhét a nagyböjt utolsó hete, 
virágvasárnaptól nagyszombatig tart. 
Virágvasárnap hagyományosan barkát 
szentelnek és körmenetben vonulnak be 
a templomba. A katolikus kereszténység-
ben böjtnek nevezett időszak után ekkor 
szabad először húst enni (húsvét). A böjt 
utolsó hete a nagyhét, a húsvét utáni hét 
húsvét hete vagy fehérhét. A húsvéti ün-
nepkör a Pünkösddel zárul. Húsvét vasár-
napján szokás az ételszentelés. A délelőtti 
misére letakart kosárral mentek a hívők, 
melyben bárányhús, kalács, tojás, sonka 

és bor volt. A húsvéti 
bárány Jézus áldoza-
tát, a bor Krisztus vé-
rét jelképezi. A tojás 
az újjászületés jelképe. 
Az egészben főtt to-

jás a családi 
összeta r tást 
is jelképezi. 
Húsvét hétfői 
népszokás a 
locsolkodás, 
a hímes-tojás ajándékozás. A víz meg-
tisztító erejébe vetett hit a szokás alapja. 
A húsvéti tojások piros színe Krisztus 
vérét jelképezheti. Húsvét eredetileg ter-
mékenységi ünnep lehetett, az emberek 
bő termést, és a háziállatok szaporulatát 

kívánták ekkor. Így 
kötődik a nyúl a 
tojáshoz, mivel a 
nyúl szapora állat, 
a tojás magában 
hordozza az élet 
ígéretét.

Magyarorszá-
gon általában így 
ünnepeljük a Hús-
vétot. Rengeteg 

húsvéti hagyományunk merült mára fe-
ledésbe, mint a locsolkodás, a tojásfestés. 
Helyette sokan kirándulnak a családjuk-
kal, régen látott rokonokat látogatnak, 
vagy egyszerűen pihennek és kikapcso-
lódnak. Nagyon jó látni, hogy a mi kis 
falunkban élők még mindig hagyomány-
tisztelők és minden évben ápolják és 
fenntartják az ünnepi hagyományokat. 

Az idei év időjárása nem kedvezett a 
kültéri munkálatoknak, de biztos vagyok 
abban, hogy minden geszterédi lakos 
megtesz mindent annak érdekében, hogy 
a hagyományokhoz hűen rendezett, példa-
mutató legyen Húsvétkor a portája!

Geszteréd Község Önkormányzata fo-
lyamatosan arra törekszik, hogy továbbra 
is egyre színvonalasabb, élhetőbb, von-
zóbb és példamutató legyen Geszteréd!

Mindenki bizalommal fordulhat hoz-
zánk, várjuk ötleteiket és kérjük Önöket, 
hogy április 8-án ne feledkezzenek el 
szavazatukat leadni, mert mindenkinek a 
szavazata nagyon fontos!

Vidám, békés Húsvétot Kívánok Min-
den Kedves Olvasónak!

Szabó József polgármester

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

Kell küzdeni és győzni hazádért”
(Kölcsey Ferenc)

Geszteréd község Önkormányzatának társadalmi, politikai és kulturális lapja

Húsvéti gondolatok Kedves Testvérek!
A Nemzetközi Eucha-

risztikus Kongresszusra 
készülünk. Az első fel-
készülési év jelmondata:

„Az Eucharisztia, mint 
az egyéni keresztény élet 
forrása.”

NAGYCSÜTÖRTÖK... az Oltáriszentség 
alapítása, az idei húsvét különösen is lelki-
ismeretvizsgálatra indít bennünket, hogy 
valóban forrás-e számunkra az Eucharisztia? 
A szentmise, a szentáldozás mennyire éltünk 
része? Mennyire vágom rá, mennyire hiány-
zik? Valóban táplálékom-e? Igazi találkozás 
az élő Jézussal?

Chiara Lubich így nyilatkozik:” A napnak 
legfontosabb, összehasonlíthatatlanul fontos 
pillanata az, amikor Te a szívünkbe térsz. 
Kihallgatás ez a Mindenhatónál. Mikor ott 
eléd tárjuk ezer szükségünket és minden em-
ber gondját, mikor köszönetet mondunk ter-
mészetfölötti és természetes adományaidért, 
mikor imádunk téged és arra kérünk, üdvö-
zöld nevünkben Édesanyádat, akkor érez-
zük, hogy elérkeztünk a nap legkimagaslóbb 
pontjára. Megértjük, hogy oly gyakran nem 
fogtuk fel, ki előtt állunk, és mi mindent 
tehettünk volna édes-kettesben Istennel, lel-
künk legbenső szobácskájában. 

Jézus, ha Te a szívünkbe térsz, ez volna az 
a pillanat, amikor annyi mindent kérhetnénk 
Tőled. De éppen azért, mert személyesen Te 
magad jössz a szívünkbe, ez az a pillanat, 
amikor többé nincs mit kérnünk.”

És mi hogy nyilatkozunk? Mit jelent szá-
munkra?

Húsvét... a feltámadt, élő, köztünk maradt 
Jézus hív, vár bennünket a Vele való feltá-
madásra, „egyéni keresztény életünk” meg-
újulására! Úgy legyen!

Kerekes László plébános

Húsvét Ünnepi  
Miserend

Nagycsütörtök 18.00 óra
Nagypéntek 15.00 óra
Nagyszombat 20.00 óra
Húsvétvasárnap 8.00 óra
 11.00 óra
Húsvéthétfő 11.00 óra
(görög katolikus szent liturgia)
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A Karácsonyi ünnepkör befejeztével az új 
év is programok szervezésével kezdődött. 
Elsőként január 19.-én a Magyar kultúra 
napját ünnepeltük. Az idei évben is 
megrendezésre került a Tarka- Barka vers- 
és mesemondó verseny. A gyerekek igen 
aktívan és szép számban jelentkeztek. A 
pedagógusok és a szülők közös felkészítő 
munkájának köszönhetően, magas 
színvonalú és szoros versenyhelyzet 
alakult ki. A magas részvételi szándék 
indokolta, hogy a versenyt két csoportban 
rendezzük. 
A zsűri döntése alapján.  A nagycsoportban 
a következő eredmények születtek:
1. Jaksi Laura
2. Hajdú Cintia
3. Pető Zsófia Benjamina 
A  középsős korú gyerekek között elért 
helyezések:
1. Hajdú Kristóf
2. Bernáth Gergő Dominik
3. Pásztor Hanna
Külön díjas: Felföldi Dóra 
A kis csoportos kórú gyermekek között 
elért helyezések:
1. Mázló-Sarkadi Nándor
2. Mondok Marietta
3. Zakar Dóra
Ezúton is szeretnénk megköszönni a 
zsűritagok munkáját! 
Január végén a Léghajó Meseszínház 
látogatott el hozzánk. A Nyuszi Gyuszi , A 
rettentő nyúl  című bábelőadásával. Ami a 
gyerekeket elvarázsolta a mese csodálatos 
világába. A tanulságos mese által átélhették 
a Nyuszi Gyuszi igazságos történetét. 

Az óvodai Farsangra nagy izgalommal 
készültek kicsik és nagyon egyaránt. 
A nagy létszámra való tekintettel a 
Művelődési házban került megrendezésre. 
A színpadra előbb a kisebbek vonultak, a 
bátortalanabbak a szülő is felkísérhette.  A 
mókus csoport jelmezes felvonulását elég 
sok előkészület előzte meg . a polka tánc 
nagyon tetszett a gyerekeknek. Mindenki 
vidám volt, énekeltünk, vigadtunk. Végül 
az óvó nénik és dajka nénik meglepetés 
műsora következett, ami szintén nagy 
sikert aratott. Előadásunk címe „ 
Hófehérka és a hét törpe’’ másképp.
A szülőknek külön köszönet a szép, 
színes, ötletes jelmezekért, és a jelmezben 
történő megjelenésért. Köszönjük az aktív, 
játékos bekapcsolódást a délelőtt folyamán 
szervezett játékba.  Megköszönjük a finom 
farsangi fánkot a Nyugdíjas egyesület 
tagjainak, Isten áldását kérve rájuk. 
A tél búcsúztatása után a hamvazó 
szerdával kezdetét veszi a nagy böjt 
időszaka. Az óvodában a katolikus 
ünnepek megtartásával és szent mise 
hallgatással próbáljuk a gyerekekben a 
keresztény értékeket erősíteni. 
Márciusban is gazdag programokban 
volt részük a gyerekeknek. Nőnapra 
a kisfiúkkal ajándékot készítettünk a 
lányok számára, a kislányok pedig apró 
süteménnyel vendégelték meg a fiúkat. 
Március elején ismét bábelőadáson 
vehettek részt a gyerekeink, ahol a Katica 
bábszínház előadását tekintették meg. 
Az előadás címe: Mici egér kalandjai . 
A kedvenc bohóc karaktere nagy sikert 

aratott a gyermekek körében, a gyerekek 
a mese által  még inkább megismerkedtek 
a barátság örömeivel és fontosságával. 
A színvonalas előadást minden óvodás 
érdeklődve figyelte, és a produkció zenei 
betétjét mindenki tapssal és énekkel 
kísérte.  
Az óvoda apraja-nagyja részt vett a 
március 15.-ei ünnepségen. Az ünnephez 
fűződő jelképeket közösen elkészítettük, 
ünnepi műsor keretében versek,dalok 
kíséretében elhelyeztük az emlékműnél.

Közfoglalkoztatás
Tájékoztatni szeretném községünk 

lakosait a geszterédi közfoglalkoztatási 
munkákról. Nagyon sok mindent elvé-
geztünk az utóbbi években, maradandó 
dolgokat, épületeket, járdákat, tereket és 
sorolhatnánk számtalan dolgot. 

A közfoglalkoztatottak részt vesz-
nek a falu minél jobb működésében. 
De még mindig sok hiányosság van, 
sok minden kéne rendbe tenni. Tudjuk, 
hogy ez több éves lemaradás, és ezt pár 
év alatt nem lehet behozni. Gondolok én 
olyan dolgokra, mint a járdák felújítá-
sa sok helyen időszerű volna, de a kb. 
15-17 km- es belterületi járdát és köves 
utat nem lehet egyszerre megcsinálni. 
Igyekszünk a sorrendet a legjobban ki-
választani. 

Jelenleg is 6 programban indult a köz-
foglalkoztatás 100 fővel. Ami azt jelenti, 
hogy néhány évvel ezelőtt 200 fő volt. 
Jelenleg fele annyi fővel ugyanannyi, 
vagy még több munkát végzünk. Ez nem 
azért van, mert régebben nem dolgoztak 
az emberek, hanem azért, mert bővültek 
a munkagépeink, szerszámaink, jármű-
veink, amivel könnyebben, gyorsabban 
tudnak dolgozni az emberek. Itt szeret-
ném még megköszönni a hozzáállásukat 
ezeknek az embereknek, mert tudom, 
hogy nagyon sok településen nem így 
működik...

De meg is teszünk mindent, az ők 
könnyebb boldogulásukért. 

Tisztelettel:
Szabó József polgármester

Önkormányzati hírek

Hírek az óvodából

Néhány szó a folyamat-
ban lévő pályázatokról
Bízunk benne, hogy az elnyert pályázatok 

a tervek engedélyezései és a közbeszerzések 
után hamarosan elkezdődnek és a kivite-
lezés gyorsan megvalósul. Gondolok ezek 
közül a pályázatok közül a piac- és piactér 
kialakítása, csapadékvíz elvezetése és szik-
kasztása, temető és a ravatalozó felújítása, 
1632 m külterületi út (Ludastói út az érpa-
taki lejárótól az egykori Biogal bejáratáig) 
szélesítése, felújítása. Pályázaton kívüli 
rész, előző újságban már hírt adtunk róla, 
hogy a Fejlesztési Minisztériumba beadtuk 
a szennyvíz hálózat terveit, azóta annyi vál-
tozás történt, hogy hiánypótlásra kértek fel 
bennünket. Én bízom benne, hogy ez azt je-
lenti, hogy foglalkoznak a dologgal és minél 
hamarabb pozitív elbírálást kapunk. 

Szabó József polgármester

2017. évben született 
gyermekek névsora

Nagy Bianka
Urbin Milán
Sáfár Csaba
Pulinka Gréta Anna
Néző László
Orosz Fanni
Molnár Márk
Szabó Levente
Birtha Ádám
Opsitos Róbert
Balogh Bettina
Nagy Máté
Szabó Laura
Szabó Léna
Jakabóczki Zselyke
Bernáth Mihály
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2018. március 14-én megemlékeztünk 
az 1848-as forradalom és szabadságharc 
évfordulójáról, mely a Polgármesteri Hi-
vatal előtti emlékmű megkoszorúzásával 
kezdődött. 

Ezt követően a Művelődési házban az 
iskolás gyerekek előadásában színvonalas 
előadáson vehettünk részt. A műsort kö-
vetően a Művelődési ház előtt levő park-
ban Szent László szobrának felavatását 

tartottuk meg. Fúvószenekar előadásával 
kezdődött az ünnepség, ezután meghí-
vott vendégeink és az Önkormányzat ve-
zetősége a népes ünneplő közönség előtt 
leleplezték a szobrot. Köszöntőt mondott 
dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő 
úr, dr. Budai Gyula miniszteri biztos úr, 
és Bacskai József helyettes államtitkár úr. 

Köszönöm Magyarország Kormányá-
nak, azon belül dr. Simon Miklós országy-

gyűlési képviselő úrnak, dr. Budai Gyula 
miniszteri biztos úrnak és Bacskai József 
helyettes államtitkár úrnak a közbenjá-
rását, segítségét, hogy településünk egy 
ilyen művészeti alkotással gyarapodott, 
valamint az elmúlt években nyújtott min-
den segítségüket, hiszen szemmel látható 
településünk fejlődése. Ezzel nem fejező-
dik be a tér felújítása, hiszen folyamatban 
van egy székely kapu készítése és ezen 
park felújítása.

Szeretném köszönetemet kifejez-
ni Matl Péter szobrászművésznek, hogy 
megalkotta a Szent László szobrot, mely 
településünk büszkesége lesz.

Utoljára, de nem utolsó sorban kö-
szönöm közvetlen munkatársaimnak a 
segítséget és minden dolgozónak, akik a 
hidegben és fagyban dolgoztak, hogy ez 
az ünnepség létrejöhessen.”

Az ünnepség végéhez közeledve Matl 
Pétert szobrász mutatta be a művet.

Tisztelettel:
Szabó József polgármester

Ünnepelt községünk

Élelmiszercso-
mag ajándékba
Községünkben már több éves hagyo-
mány, hogy a legnagyobb egyházi ün-
nepeink előtt a helyi önkormányzat 
jóvoltából élelmiszercsomagot vehet át 
minden helyi lakos.

Ez történt az idén is március 19–20-án. 
Az adományt az önkormányzat a szociális 
költségvetésből biztosítja és olyan alapve-
tő élelmiszereket tartalmaz, amelyek a 
családok élelmezésének hasznára válik.
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Intézményvezetői 
Mesterprogram

2018. júliusára elkészül az új iskolaépü-
letünk, ezzel párhuzamosan elindul egy 
ötéves program, amely tanulóink előme-
netelét hivatott segíteni. Három fő célki-
tűzést fogalmaztam meg. A mesterprogra-
mot ismertettem a szülői közösséggel és a 
nevelőtestülettel is. 

Mesterprogramom fő célkitűzései hosz-
szú távon a következők:

I. A geszterédi gyerekek esélyegyenlő-
ségének javítása: iskolánkban igen magas, 
a (halmozottan) hátrányos helyzetű tanu-
lók aránya. Az alacsony szociokulturális 
háttér, az ingerszegény környezet, a nem 
megfelelő életvezetés következtében isko-
lai előmenetelük szinte minden szempont-
ból nehezített. Cél az ő helyzetük javítása, 
az esélyegyenlőség biztosítása. Ennek ér-
dekében az elkövetkező öt év során:

• Hasznosítható tudás közvetítése, idegen 
nyelvi és digitális kompetenciák hangsú-
lyos fejlesztése. Régiónk adottságai sajnos 
meglehetősen mostohák, ezért kevés a 
munkalehetőség. Tanulóinkat fel kell ké-
szítenünk arra, hogy szükség esetén képe-
sek legyenek idegen nyelvi környezetben, 
és/vagy digitális területen kommunikálni, 
dolgozni. Ennek érdekében az idegeny-
nyelv-oktatást első osztálytól, a második 
idegen nyelv bevezetését fakultációban, a 
számítástechnika-oktatást már az alsó ta-
gozatban elkezdeni (ennek alapfeltétele a 
szükséges személyi feltételek és eszközök 
megléte, elérhetősége).

Elvárt eredmények, mérés: osztályát-
lagok emelkedése, bukások számának 
csökkenése, lemorzsolódás csökkenése, 
hhh-tanulók eredményeinek javulása, 
nyelvvizsgák számának emelkedése, szá-
mítógépes vizsgát tevők számának emel-
kedése, továbbtanulási mutatók javulása, 
utánkövetés – későbbi eredmények, be-
válás. Támogató szülői attitűd, a szülők 
partnernek tekintik az iskolát (elégedett-
ség-mérés).

II. A geszterédi iskola új arculatának ki-
alakítása: az iskola mai formájában nem 
felel meg a kor követelményeinek, ezért át-
fogó fejlesztésekre, változásokra van szük-
ség. Ezen fejlesztések egy része már a meg-
valósulás fázisában van (IKT-eszközpark 
felújítása, bővítése, új iskolaépület. Más 
részük még tervezés, egyeztetés alatt áll. A 
fejlesztés az infrastruktúra és a tárgyi-esz-
köz helyzet mellett a személyi feltételek 
terén is változást kíván (továbbképzések, 
szakos-ellátottság bővítése, fejlesztő-és 

gyógypedagógusi felada-
tok ellátása). Ennek éreké-
ben feladat a(z):

• Infrastruktúra fejlesz-
tése (nyelvi labor, udvar, 
internet-szolgáltatás/wifi 
hálózat kiépítése+állag-
megőrző tevékenységek), 
finanszírozási kérdések 
tisztázása, szükséges for-
rások felkutatása, terve-
zés, kivitelezés.

• Tárgyi eszköz-ellátott-
ság javítása: régi eszkö-
zök lecserélése (számító-
gépek, interaktív táblák, 
laptopok), új eszközök be-
szerzése (okostáblák, értékelő rendszerek, 
laptopok, tanulói tabletta), tantermi beren-
dezések cseréje, eszközpark karbantartása 
– ezen a területen különösen fontos, hogy 
hozzáértő személlyel dolgozzunk, mert a 
géppark és a szoftverek összeválogatása 
kardinális kérdés.

• Tudatos arculatépítés: a már megkezdett 
munka folytatása, az iskola eredménye-
inek célzott kommunikálása, a tervek és 
pedagógiai célok szélesebb körben történő 
megismertetése, a kialakult jó gyakorlatok 
továbbadása, a vállalt célok és feladatok 
érdekében tett lépések széles körben való 
kommunikálása (nyílt napok, weboldal, 
konferenciákon, szakmai találkozókon 
való aktív részvétel, környező iskolákkal 
szorosabb együttműködés, közös problé-
mákra közös megoldások keresése).

A fentiek eredményeképpen a neve-
lés-oktatás színvonala emelkedik, ami to-
vábbi pozitív változásokat gerjeszthet (jó 
az iskola híre – nagyobb az érdeklődés, 
vonzó lesz a jobb hátterű családok és az 
agilis pedagógusok számára egyaránt – 
tovább nő a színvonal, javulnak a tanulók 
esélyei).

Elvárt eredmények: megvalósuló fej-
lesztések és beszerzések, nevelőtestület 
esetében a továbbképzési terv a mini-
mum-szint, az intézmény nevéhez pozitív 
hívószavak kötődnek (pl.: sikeres együtt-
nevelés, módszertani megújulás, esélyte-
remtési program).

III. Iskolai tehetséggondozó program 
indítása és működtetése. A hátránycsök-
kentés mellett gyakran nem jut elegendő 
idő és energia a tehetségek felkutatására 
és gondozására, így a tehetségek elkallód-
nak, nem tudnak kibontakozni, ami gaz-
dasági hátrányt jelenthet. A tehetségek 
felkutatása és gondozása kiemelt feladat-
ként kezelendő. Ennek érdekében

• tehetséggondozó programok, jó gya-
korlatok felkutatása, megismerése (képzé-

sek, intézménylátogatások, hospitálások, 
működő programok hatásvizsgálata)

• saját, helyi tehetséggondozó program 
tervezése, partnerek felkutatása, együtt-
működés kialakítása (nevelőtestület)

Elvárt eredmények, mérés: intézményi 
tehetséggondozó program beindítása, ha-
tásvizsgálat, szükség esetén a program 
módosítása.

A mesterprogram előre mutat. Összeforr 
benne az iskola a gyerekek és a nevelő-
testület célkitűzése. Bízunk benne, hogy 
minden programelem megvalósul.

Törő András
igazgató

Az iskola hírei

TÁJÉKOZTATÓ! 
Kedves Szülők, Kedves Gyerekek!

A Szent Anna Ka-
tolikus Óvoda és Ál-
talános Iskola értesíti 
a tanköteles korú 
gyerekek szüleit, 
hogy a 2018/2019-es 
tanévre a beiratkozás

2018. április 19.–április 20-án lesz 
intézményünkben 

8.00–16.00 óra között.

Helye: titkársági iroda

A szülő hozza magával: 
–  a gyerek születési anyakönyvi ki-

vonatát,
– TAJ kártyát,
– gyermekvédelmi határozatot,
– gyerek lakcím kártyáját.

Törő András 
igazgató
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Magyar kultúra napja

Március 15-re emlékeztünk

A magyar kultúra napját 1989 óta ün-
nepeljük meg annak tiszteletére, hogy 
– a kézirat tanúsága szerint – Kölcsey 
Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta 
le Szatmárcsekén a Himnusz kéziratát. 
Iskolánk tanulói és dolgozói is ünnepi 
megemlékezést tartottak a községi Mű-
velődési Házban ebből az alkalomból.

Az évfordulóval kapcsolatos meg-
emlékezések alkalmat adnak arra, hogy 
nagyobb figyelmet szenteljünk évezre-
des hagyományain, gyökereink, nemzeti 
tudatunk erősítésének, felmutassuk és 
továbbadjuk a múltunkat idéző tárgyi és 
szellemi értékeinket.

Az ünnepi műsort a 6. osztályos tanulók 
adták, melynek keretében felelevenítették a 
Himnusz keletkezésének történetét egészen 
a megzenésítést követő 1844-ben állami 
ünnepségen való első felcsendüléséig. Sajó 
Sándor és Majthényi Flóra versein keresz-
tül bemutatták mi is számunkra a haza, 
mit jelent magyarnak lenni. Műsorukat egy 
magyar népdalra – Magyarország az én ha-

zám – előadott, rövid néptánc is színesítette. 
A történelem során népünket ért szenvedé-
sek és küzdelmek nehézségeire is utaltak, 
valamint méltatták a magyar nép kitartá-
sát, bátorságát a nehéz időkben is. Ünnepi 
műsoruk végén Móricz Zsigmond Légy jó 

mindhalálig c. regénye által ihletett musical 
betétdala csendült fel, bízva abban, hogy a 
megemlékezésen résztvevőkhöz eljutottak 
lélektől lélekig az elhangzott gondolatok.

Monyók Ferencné
osztályfőnök

2018. március 14-én emlékeztünk meg 
az 1848-49-es forradalom és szabad-
ságharc dicső napjairól. 170 évvel ez-
előtt fegyvert fogott a magyar nép, 
hogy kivívja jogos szabadságát és füg-

getlenségét s hogy véget vessen szörnyű 
elnyomásának és megalázottságának. 

Ezen jeles nap alkalmából elhelyeztük 
koszúinkat és a gyerekek által készített 
kokárdákat, zászlókat az Emlékparkban, 
ezt követően meghallgattuk az óvodások 
kis műsorát. Majd a 3. osztályosok és az 
iskola énekkarának felemelő műsorát lát-
hattuk a Művelődési Házban.

A műsor után közösen felavattuk a 
Művelődési Ház parkjában felállított 
Szent László szobrot.

1848. március 15-én a márciusi ifjak 
–írók, költők, egyetemisták- a Pilvax ká-
véházban gyülekeztek, majd Landerer 
nyomdájába kinyomtatták a 12 pontba 

foglalt követeléseiket és Petőfi Sándor 
Nemzeti dal című versét.

Innen a Nemzeti Múzeum elé tódult 
a tömeg és együtt a költővel szavalták el 
a verset, visszhangozva zúgták a refrént: 
„Rabok tovább nem leszünk!”

Felolvasták a 12 pontot, mely a legfon-
tosabb követeléseiket tartalmazta: szabad 
sajtó, felelős Minisztériumot Buda-Pes-
ten, törvény előtti egyenlőséget...

Kirobbant hát a forradalom, mely 
meghozta a magyar nép számára a polgári 
átalakulást, a modern parlamentáris Ma-
gyarország megszületését.

Mészárosné Nagy Anna
osztályfőnök

Hamvazkodás in-
tézményünkben.
Hamvazószerdával kezdődik a negy-
vennapos böjt, mellyel a katolikus ke-
resztények Jézus feltámadásának ünne-
pére készülnek fel. E húsvéti bűnbánati 
idő kezdetekor intézményünk tanulói 
és dolgozói homlokára a bűnbánat lel-
kületének külső jegyeként hamuból ke-
resztet rajzolt a Szent Anna templom-
ban Kerekes László plébános. 2018. 
február 14-én reggel 8:00 órai kezdet-
tel szentmisén vett részt az intézmény 
minden dolgozója és diákja.  Szónok-
latában az Atya kitért és külön hang-
súlyozta, hogy ezen a napon tartsuk be 
a legfontosabbat „a híveknek csak egy-
szer szabad jóllakniuk és húsételektől 
tartózkodniuk kell. „ A közös imádság 
és áhítat után visszatértünk iskolánkba 
és óvodánkba, ahol tovább készültünk 
a 40 napos böjti időszakra. 

Törő András
igazgató
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Iskolánkban már hagyomány, hogy min-
den hónapban megemlékezünk a katoli-
kus egyház egy szentjéről.

Február hónapban Szent Pál életének 
főbb állomásait elevenítette fel a negyedik 
osztály. Ki is volt Szent Pál?

Szent Pál a kilikiai Tarzuszban született 
zsidó családban. Születésekor a Saul és a 
római Pál nevet egyaránt megkapta. Aty-
jától városi és római polgárjogot örökölt. 
Sátorkészítő mesterséget tanult, amivel 
apostolsága alatt sem hagyott fel, hogy 
független maradhasson. Jól beszélt görö-
gül, ismerte a hellén műveltséget. Gon-

dolkodásának súlypontja azonban két-
ségtelenül a zsidó hagyományban volt. A 
zsidóság szigorú irányzatához, a farizeiz-
mushoz csatlakozott, tudatosan. Helyzete 
Jézus minden tanítványánál alkalmasab-

bá tette arra, hogy a legkülönbözőbb föl-
fogású és képzettségű emberek nyelvére 
lefordítsa az evangéliumot. Zsidó volt a 
zsidóknak, görög a görögöknek.

A Törvényért és az atyai hagyományo-
kért égő buzgólkodása a keresztények ül-
dözőjévé tette. Jelen volt István vértanú 
megkövezésekor: a ruhákat őrizte. 34 kö-
rül azonban a damaszkuszi úton megvál-
tozott az élete: találkozott a Föltámadot-
tal. És mindent elvetett aztán Krisztusért.

Megtérése után Pál azonnal megkezdte a 
missziós útját. Nem sokáig maradt egy he-
lyen, valami mindig tovább űzte őt, mert 
az igehirdetést érezte küldetésének. Mint a 
népek apostola a birodalom egész területét 
a maga missziós területének tartotta. Misz-
sziós útját kezdettől fogva összeütközések, 
bebörtönzések, büntetések (megvesszőzés, 
korbácsolás, megkövezés) jellemezték – 
így hordozta magán „Jézus jegyeit

Az apostolok példaképek számunkra, 
és hisszük, hogy a kegyelem rendjében 
nem csak példaképek, hanem segítőink is. 
Merítünk tanításukból, életük példájából, 
helytállásukból. Szent Pálról nagyon so-
kat tudunk, az apostolok közül róla tudunk 
a legtöbbet a Szentírásból. Tanítása ma is 
érthető, sokak számára lelkesítő. Életpél-

dája pedig csodálattal tölt el mindnyájun-
kat, hiszen olyan életet élt, amit minden 
apostolutódnak meg kell próbálni követni, 
de egészen biztosan állíthatjuk, minden 
kereszténynek is lehetséges és szükséges 
megpróbálni az ő nyomdokain járni.

Csabainé Kirimi Andrea
osztályfőnök

Az 5. osztály műsorral készült febru-
ár 25-ére, a reggeli szentmisére.

A tanítványok közössége Jézus feltá-
madása után még Pünkösd előtt az áruló 
Júdás (aki később felakasztotta magát) he-
lyett egyhangúan Mátyást választotta az 
apostolok közé.

Az apostolok szétszéledése után Mátyás 
a hagyomány szerint Etiópiában hirdette 
az evangéliumot.

Vértanúságot szenvedett Krisztusért, 
nyakazó bárd oltotta ki életét. ezért áb-
rázolták bárddal, s 
választották az ácsok 
és mészárosok védő-
szentjüknek.

Az emberi képzelet 
kapcsolatot teremtett 
Mátyás apostol ün-
nepe (február 24) és 
a közelgő tavasz kö-
zött, – így lett a szent 
Jégtörő Mátyás, 
mondván, hogy az ő 
szekercéje töri meg a 
jeget, a tél uralmát.

Népszokás, ha Má-
tyás napján még fagy, 
akkor a jégtörő élez-

tetni adta a csákányát; az apostol ezen a 
napon osztja ki a sípokat a madaraknak, 
hogy újra énekeljenek.

„Mátyás ront, ha talál (=megolvasztja, 
megtöri a jeget), ha nem talál, csinál (fagy-
gyal köszönt be).”

Hunyadi Mátyás e napra virradóra szüle-
tett, és az akkori szokás szerint ezért kap-
ta a Mátyás nevet.

Szőke László 
osztályfőnök

Szent Pál élete

Szent Mátyás Apostol

KÖNYVTÁRI HÍREK
Könyvtárunk sikeresen vett részt 

a „GINOP-3.3.1-16 Közösségi internet 
hozzáférési pontok fejlesztése” című 
pályázaton, amelynek értelmében Di-
gitális Jólét Program (továbbiakban 
DJP) helyi Pontjaként fog működni a 
továbbiakban. A pályázati támogatás 
segítségével új, korszerű eszközöket 
fogunk kapni a helyi lakosság minél 
magasabb szinten történő kiszolgálása 
érdekében. Ugyancsak a közeljövőben 
fog beindulni a „Digitalizáció az aktív 
idősekért program”, melynek keretében 
az otthonukat elhagyni képes, 65. éle-
tévüket betöltött idősek számára ingye-
nes tanfolyamokat indítanak az alap-
szintű digitális írástudás elsajátítására. 
A cél az, hogy az idősebb korosztály 
is megtanulja a számítógép használa-
tát és ezt a tudást bátran, biztonsággal, 
aktívan gyakorolja is az elektronikus 
kapcsolattartásban, ügyintézésben. A 
tanfolyami képzés kisebb csoportok-
ban történik, a tanulókhoz igazodó lép-
tékben, akár teljesen kezdő szintről és 
ingyenesen.

A tanfolyamra jelentkezni és továb-
bi részletek felől érdeklődni a könyv-
tárban lehet.

A könyvtárban folyamatosan ren-
delkezésre állnak az eddig is megszo-
kott szolgáltatások. A hagyományos 
könyv kölcsönzésen túl: fénymásolás, 
szkennelés, nyomtatás, faxolás, iro-
dalom-kutatás, mérő állás bejelentés, 
internet használat, elektronikus ügy-
intézés vehető igénybe. Állandó prog-
ramunk a szerdai teadélutánok, ahol 
versek, novellák felolvasása mellett 
kézműves szakkört is tartunk. Bárki 
becsatlakozhat, szívesen látunk min-
den érdeklődőt!

Hajdu Istvánné, könyvtáros
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A nagyböjti időszakot megelőzően a 
gyerekek számára a legfontosabb pillanat 
és elfoglaltság a farsangi felvonulás, far-
sangi műsor összeállítása. A 2018-as év-
ben az óvoda és iskolai dolgozók közösö-
sen összefogva meglepetés műsort adtak 
elő. Műsorukban a Hófehérke és a hét tör-
pe egyes vicces jeleneteit adták elő. Nagy 
szeretettel és tapssal fogadták a gyerekek 
az előadott műsort. Az Óvodás farsang 
2018. február 2-án volt. Külön köszönet a 
Nyugdíjas Egyesületnek, akik a farsangi 
mulattság után a gyerekeket és a jelenlévő 
vendégeket finom szendvicsekkel, süte-
ménnyel és meleg teával várták.

Egy héttel később az iskolások számá-
ra is eljött a régóta várt pillanat, és előad-
hatták színvonalas műsoraikat. 2018. 
ebruár 9-én az iskolai tanulók osztály és 
egyéni szinten is szép jelmezeket, műso-
rokat mutattak be. Legfőbb műsorszámo-
kat az osztályok adták elő, melyek a kö-

vetkezőek voltak:
1. Osztály: Barbi és a Vad-
motorosok
2. Osztály: Pinokió tánc
3. Osztály: Vidám táncos 
mulatság
4. Osztály: Egyéni jelmezes 
felvonulás
5. Osztály: Fátyol tánc
7. Osztály: Takarítók bálja
8. Osztály: Fű tánc

Az iskolai tanulók számá-
ra a felvonulás és különböző 
előadások után iskola disz-
kó volt tartva. A gyerekek 
felszabadultan élvezték az 
egész napos mulattságot.

Ezúton is külön szeret-
nénk megköszönni a Gesz-
terédi Nyugdíjas Egyesület 
tagjainak az elkészített finom farsangi 
fánkért, gyümölcsért és meleg teáért.

Törő András
igazgató

Intézményünk az idei évet is számos 
rendezvény lebonyolításával kezdte.

A magyar kultúra napja alkalmából a 
Szent Anna Katolikus Óvoda és Általá-
nos Iskola 6. osztályos tanulói mutatták 
be színvonalas emlékműsorukat, majd a 
Képmás Zenekar előadását tekinthettük 
meg. Az évfordulóval kapcsolatos meg-
emlékezések alkalmat adnak arra, hogy 
nagyobb figyelmet szenteljünk évezre-
des hagyományainknak, gyökereinknek, 
nemzeti tudatunk erősítésének, felmutas-
suk és továbbadjuk a múltunkat idéző tár-
gyi és szellemi értékeinket.

Februárban az óvodások, majd az isko-
lások farsangi műsorát rendeztük meg. A 
jelmezes bemutatót követően zenés, tán-
cos bulin vehettek részt a gyerekek.

Március 8-án, Nőnap alkalmából 
Szabó József Polgármester, és a Képvise-
lő-testület férfi tagjai virággal, valamint 
ünnepi műsorral köszöntötték a település 
hölgy tagjait.

A jelenlévőket a Dezsavü Színkör tag-
jai szórakoztatták nagysikerű kabaré előa-
dásukkal. 

Településünk új ékességét, Szent Lász-
ló mellszoborát a Művelődési Ház elsőtti 
téren helyezték el. A szobor leleplezése a 
március 15-i megemlékezéssel egybekö-
tött ünnepi műsor keretei között zajlott.

Továbbra is állandó programunk a 
Pásztor Tünde vezetésével rendezett jóga 
óra. Az edzések kedden este 18:00 órától 
kezdődnek.

Teret biztosítunk különböző 
fórumoknak, gyűléseknek, a ci-
vil szervezetek rendezvényeinek, 
egészségügyi szűrővizsgálatok-
nak, valamint számos magánren-
dezvény lebonyolítására van lehe-
tőség intézményünkben. 

Április hónapban ingyenes lá-
tásvizsgálat lesz, valamint a Gyer-
mekjóléti Szolgálattal közösen 
ruhaosztást szervezünk. A pontos 
időpontokról a későbbiekben tájé-
koztatjuk a lakosságot.

Kellemes húsvéti ünnepeket 
kívánunk minden kedves olva-
sónknak!

Vámos Jánosné

Farsang 2018

A Művelődési Ház eseményei
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Német nyelvoktatás, tantárgyi korrepe-
tálás minden korosztály számára. Keress 
bátran! Petrovics Renáta (22)
Tel.: 06-30-893 7850

Mindenki számára elérhető községünk honlapja a www.gesztered.hu címen, 
ahol híreket, közérdekű információkat olvashatnak, ügyintézéshez szükséges 
dokumentumokat tölthetnek le.

Az Aranyszablya Társaság tagjai 2018. március 16-án Budapesten  
a Nemzeti Lovas Színház előadásában megtekintették a Honfoglalás c.  

rockoperát, mely felejthetetlen élményt nyújtott számukra.

Életmentő készülékre pályázott és 
nyert az Aranyszablya Társaság. A ké-
szüléket március 26-án vették át.
A 714 ezer forint értékű életmentő esz-
közt a művelődési házban helyezik el. 
A mobil eszköz minden tömegrendez-
vényen ott lesz. Éves felülvizsgálati és 
karbantartási költségeit a Társaság vál-
lalja magára.


