
Rengeteg néphagyomány 
kötődik Jézus születésének 
ünnepéhez, karácsonyhoz. 
A karácsonyi népi hagyo-
mányvilág szinte számba 
vehetetlen gazdagsággal, 
színes változatokban él, 
vagy sajnos egy része már 
csak élt. Mindezek ellenére mi geszteré-
diek szerencsésnek érezhetjük magun-
kat, mert egy olyan közösségben élünk, 
ahol erősen élnek a karácsonyi hagyo-
mányok és tovább is adjuk azt utóda-
inknak.

Régen különös gonddal készültek az 
ünnepre, nemcsak a házat és az istállót rak-
ták rendbe, hanem az emberi kapcsolatokat 
is. Úgy tartották: a karácsony az új és a régi, 
a kezdet és a vég találkozója, ezért próbál-
ták meg lezárni a problémás ügyeket, meg-
adni a tartozásokat, teljesíteni az elmaradt 
ígéreteket. „A karácsonyi napok sokféle, 
házról házra köszöntő alkalma megújította 
és átrendezte az egész faluközösség kap-
csolatrendszerét a játék, az ajándékozás és 
a békességszerzés keretei között”

Ez az egyik legfontosabb hagyomány, 
ami elhalványult, de remélem nem tűnt el 
teljesen, mert a tartós haraggal legjobban 
saját magunknak ártunk.

Évről évre ugyanazt tudom elmondani 
és megerősíteni, hogy az Adventi készü-
lődés és karácsony egyáltalán nem lenne 
szabad, hogy a drága, legdivatosabb aján-
dékról szóljon!

Sokkal fontosabb az ér-
ték, az élmény és az emberi 
kapcsolatok kiteljesedése! A 
legnagyobb érték a szeret-
teinkkel közösen megélt él-
mény. Élmény lehet a közös 
karácsonyi vacsora, a kará-
csonyfa díszítése, a közös éj-

féli Szent mise és egy felhőtlen beszélgetés!
A katolikus emberek számára az Ad-

venti készülődés és a karácsony, a boldo-
gabb és örömtelibb ünnep.

Tudták azt, ha valakinek 3 másodperc-
nél több időre van szüksége ahhoz, hogy 
választ tudjon arra a kérdésre adni, hogy 
„Te mit szeretnél karácsonyra kapni?” an-
nak az embernek semmire nincs szüksé-
ge, mert mindene meg van, ami egy bol-
dog karácsonyhoz nélkülözhetetlen!?

Ha valakinek hiányzik valaki, annak 
azonnal az a szeretett és hiányolt személy 
jut eszébe és azt kívánja, hogy vele lehessen 
karácsonykor! Ha azokkal töltjük az ünne-
peket, akik fontosak számunkra, igazából 
mindenünk megvan. Ebben az időszakban 
főleg, de az év többi napján is fordítsunk 
nagyobb figyelmet és törődjünk azokkal 
a rokonainkkal, barátainkkal, szomszéda-
inkkal, akik nem lehetnek bármikor vagy 
egyáltalán nem a hiányolt szeretteikkel!

Soraim zárásaként idéznék a kedvenc 
karácsonyi versemből, amit terjedelme 
miatt nem tudok most ide leírni, de min-
den Kedves Olvasónak ajánlom Ady End-
re – Karácsony című versét.

Ezekkel a gondolatokkal kívánok 
Minden Kedves Olvasónak Békés, Áldott 
Karácsonyt és Boldog Új Évet!

Szabó József polgármester

Ady Endre: Karácsony 
(részlet)

Harang csendül, 
Ének zendül, 
Messze zsong a hálaének 
Az én kedves kis falumban 
Karácsonykor 
Magába száll minden lélek.

Minden ember 
Szeretettel 
Borul földre imádkozni, 
Az én kedves kis falumban 
A Messiás 
Boldogságot szokott hozni.

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

Kell küzdeni és győzni hazádért”
(Kölcsey Ferenc)

Geszteréd község Önkormányzatának társadalmi, politikai és kulturális lapja

Kedves Olvasók!

MEGHÍVÓ
Tisztelettel és szeretettel meghívjuk  

községünk lakóit a 2018. december 20-án, 
csütörtökön, 17 órától tartandó  

KARÁCSONYI ÜNNEPSÉGRE!

Helye: Művelődési Ház

A megjelenteket ünnepi köszöntővel,  
az óvodások ünnepi műsorával és az ilyenkor 

szokásos vendéglátással várjuk!

A görög-katolikus templomban:
Vasárnaponként 10:00  Szentmise
Karácsony előtt dec. 16., 10:00  Szentmise
kb. 10:45-kor Debrecenből felnőtt betlehe-
mesek műsora (kb. 30 perc)
Dec. 23. 10:00  Szentmise – gyóntatás Miló 
Miklós nyugdíjas atya
Dec. 24. Szenteste: 19:00  Szentmise
 gyerekek karácsonyi versei
Dec. 25. 10:00  Karácsony 1. nap Szentmise
Dec. 26. 10:00  Karácsony  2.nap Szentmise
Dec. 30. 10:00  Karácsony utáni vasárnap
Dec. 31. 17:30 Óévvégi hálaadó vecsernye
Újév január 1. 10:00  Szentmise

Református istentiszteleti rend:

Dec. 23., advent 4. vasárnapja:  
de. ½ 12 óra – istentisztelet,  
hittanos gyermekek műsora

Dec. 24. 15 óra – istentisztelet
Dec. 25. de. ½ 12 óra – ünnepi  

istentisztelet úrvacsorázással
Dec. 26. de. ½ 9 óra –  

ünnepi istentisztelet
Dec. 31. 15 óra – óévi hálaadás
2019. jan. 1-jén de. ½ 12 óra –  

újévi könyörgés

A római-katolikus templomban
Szentmisék rendje:

Dec. 24. 22 óra
Dec. 25. 8 óra
 11 óra
Dec. 26. 8  óra
Dec. 30. 8 óra
 11 óra
Dec. 31. 17 óra
Jan. 01. 8 óra, 11 óra

Egyházi programok az ünnepek idején
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TÁJÉKOZTATÓ
a kéményseprőipari szolgál
tatás lakossági igényléséről

Ezúton tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy az eddig meg-
szokott kéményseprőipari szolgáltatás családi házak esetén 
2018. január elsejétől telefonon a 1818-as (1.9.1.-es menüpont 
alatt), a http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ugyfelszol-
galat internetes linken, valamint személyesen Nyírbátorban a 
Debreceni út 69. szám alatt ingyenesen igényelhető. (Ameny-
nyiben nem egyeztet időpontot a feltüntetett telefonszámon, 
úgy a szolgáltatásban nem fog részesülni!!!)

Kérem a lakosságot, hogy – attól függetlenül, hogy a szol-
gáltatás igénylése nem kötelező – saját maga és családja biz-
tonsága érdekében minden háztartás vegye igénybe. 

Szabóné Lovas Katalin
szociális ügyintéző

TÉLI SZOCIÁLIS TŰZIFA
TÁMOGATÁS

Geszteréd Község Önkormányzata az idei évben ismét meg-
pályázta a szociális célú tüzelőanyag (szociális tűzifa) vásárlá-
sához kapcsolódó kiegészítő támogatást, amely keretében 270 
erdei köbméter – vissza nem térítendő – keménylombos tűzifa 
vásárlására lett jogosult. 

A Képviselő-testület döntése alapján támogatásban része-
síthető az a személy, aki 

– aktív korúak ellátására, 
– időskorúak járadékára, 
– települési (lakhatási) támogatásra jogosult, és 
– halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családok 

részére. 
– Akik a fenti ellátási formák közül egyikben sem részesülnek, 

azon családok esetében az egy főre jutó jövedelem a 74.100.- Ft-
ot nem haladhatja meg, egyedülálló esetében a 102.600.- Ft-ot. 

Az ellátás iránti kérelmet a Geszterédi Közös Önkormány-
zati Hivatal szociális irodájába 2019. január 2. napjától 2019. 
január 16. napjáig lehet benyújtani. Ez a határidő jogvesztő!!!

Községünkben a megvásárolt szociális célú tűzifa szétosztá-
sára, eljuttatására a rászorulók részére várhatóan január végéig 
kerülne sor.

Szabóné Lovas Katalin
szociális ügyintéző

A kitartó munka meghozza a gyümölcsét!
Községünkre többszörösen igaz ez a 
mondás. 2018. október 19-én vehette 
át Geszteréd a „Családbarát Önkor-
mányzat” kitűntetést, amire joggal le-
het büszke az Önkormányzat, mivel az 
ötezer lakos alatti települések közül az 
országban négyen kapták meg ezt a cí-
met. Ezek közül is voltak olyanok, akik 
4500–4800 lakosú települések. 

Mivel szolgáltunk rá erre a kitűnte-
tésre? Több éves önkormányzati dönté-
sünkön alapult, amelyek arról szóltak, 
hogy minél jobban tudjuk segíteni a la-
kosokat. Csak néhányat említenék: segít-
ség lakásvásárláshoz néhány gyermekes 
családnak, minden lakosnak évente két-
szer élelmiszer csomagosztás, születendő 
gyermekek után juttatás, házasságkötési 
támogatás, beiskolázási támogatások, ta-
nulmányi ösztöndíjak bevezetése. Minde-
zek az intézkedések vezettek odáig, hogy 
országos viszonylatba kitűnjünk a többi 
önkormányzattól. 

Emellett nem lassul a fejlődés, egyre 
nagyobb lelkesedéssel folytatjuk minden-
napi munkánkat. De megtaláljuk a módját 
a pihenésnek, szórakozásnak, csoportos 
társalgásoknak, ami nagyon fontos, hogy 
az egymás mellett élés szabályait be tud-
juk tartani. 

Nagy hangsúly fektetünk a biztonságunk-
ra, a gyerekek és az idősebbek felkarolására. 
Gondolok itt a közös rendezvényeinkre. 

Igyekszünk minden évben lehetősége-
inkhez képest szebbé és élhetőbbé tenni 
kis falunkat. 

2018. 10. 25-én megtartott közmeg-
hallgatáson feltett kérdésekből, hozzászó-

lásokból látszik, hogy az emberek nagy 
része a jelenlegi munkával és a jövőbeli 
terveinkkel elégedett. Bízunk benne, hogy 
a jövőben is lesznek olyan lehetőségeink, 
amelyek segítségével az emberek javát 
tudjuk szolgálni.

Szabó József polgármester

Önkormányzati hírek

Kardosné Gyurkó Katalin, a NOE elnöke adta át a díjat községünk vezetőinek
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Karácsony az örömök ünnepe. Örül-
jünk a szép ajándékoknak. Merjük kibon-
tani a karácsonyi fa alatt lévő csomag-
jainkat. Lehet, hogy ott élünk már évek, 
évtizedek óta egy-egy szerettünk mellett, 
de még nem fedeztük fel, nem vettük ész-
re őt. Minden és mindenki ajándék életre 

szólóan. Legyen bennünk szent kíváncsi-
ság a másik felfedezésére, önmagunk el-
fogadására. Merjünk asztalt teríteni,kezet 
nyújtani , szeretetre, jóságra hívni.

A kis Jézus is asztalához hív. Milyen 
jó lenne szívünk minden vágyával hozzá 
hasonlítani. Mert igenis megváltozna a vi-
lág, ha mindannyiunk arcán felragyogna 
az övéiről gondoskodó, mások szereteté-
vel törődő, szép isteni tulajdonság!  Jézus 
Krisztus nem hátat fordított az emberiség-
nek. Arcát, gyermeki arcát ma is felénk 
ragyogtatja. Legyünk nagylelkűek!. Ra-

gyogtassuk tovább mosolyát!  Olyan érték 
ez, amely örökké megmarad.

Minden Testvérünknek áldott, boldog 
karácsonyt kívánok! A Görögkatolikus 
Egyház és magam nevében is!

Testvéri szeretettel
Munkácsi János parókus

A megtestesülés 
folytatódik

Ő jön el, hogy 
szabadulást hozzon 
nektek.” – olvashat-
juk Izajás prófétá-
ról (Iz. 35,4). Nem 
„csak” kétezer évvel 
ezelőtt jött el, nem is majd csak a világ 
végén fog eljönni, hanem a jelenről ál-
lítjuk ezt! Karácsonykor is, és minden 
nap. Ez a kereszténység legnagyobb 
öröme. Ő itt van. Velünk az Isten!

Ma is meg tud testesülni, és meg is 
akar. A szentáldozásban Krisztus Tes-
tét vesszük magunkhoz. De megteste-
sül kölcsönös szeretetünk által is. Ami-
kor megéljük a „szeressétek egymást”, 
valóságosan jelen van, köztünk van.

Az ünnepet a Szeretet-Isten hozza, 
ajándékozza. Karácsonykor is – hiába a 
sok, drága ajándék, finom falatok – akkor 
vagyunk igazán boldogok, ha szeretjük 
egymást. És ne is hagyjuk abba, foly-
tassuk minden nap, az új esztendőben 
is, hogy Jézus megtestesülhessen, jelen 
lehessen köztünk, családjainkban, a há-
zasságokban, plébániai közösségünkben.

Ennek megtapasztalását kívánom 
mindenkinek!

Áldott, békés Karácsonyt kívánok!
László atya

Karácsonyi gondolat

MUNKAEBÉD
Az Önkormányzathoz tartozó dolgozók: 
köztisztviselők, alkalmazottak és köz-
foglalkoztatottak éves munkájuk elisme-
réseként munkaebéden vettek rész de-
cember 11-én a művelődési házban. Bár 
eddig csak a május 1. időpontban láttuk 
vendégül dolgozóinkat, az idén ez az év 
végi alkalom is nagyon indokolt, mivel 
ezzel szeretném kifejezni elismerése-
met az egész évben elvégzett munkákért, 
amelyek nemcsak elégedettséggel, hanem 
büszkeséggel töltenek el.

Tisztelettel: Szabó József polgármester

2018. évben született gyermekek névsora
Sipos Róbert (Sipos Norbert és Siposné Bárány Tamara Réka szülők)
Veres Fanni Anikó (Veres Zsolt és Veresné Kiss Anikó szülők)
Kormány Levente (Kormány Zsolt és Kovács Ágota szülők)
Háda Gábor (Háda Gábor és Papp Kinga szülők)
Papp Csenge (Papp Norbert és Papp-Jaksi Tímea szülők)
Hegyi Ákos (Hegyi Pál és Hegyi Kiss Erzsébet szülők)
Karóczkai Dániel (Karóczkai Dávid és Karóczkainé Rektor Babett szülők)
Márton Maja Mirella (Mártonné Gáspár Edina szülő)
Kuklis Vivien (Kuklis Tibor Zsolt és Kiss Csilla szülők)
Kati Hajnalka Katalin (Kati Levente és Katiné Nagy Szimonetta szülők)
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Advent az iskolában
2018. december 3-án a Szent Anna Katolikus Óvoda és Ál-

talános Iskolában meggyújtottuk az első adventi gyertyát. 
Közösen imádkoztunk, elmélkedtünk és rácsodálkoztunk, 
hogy újra itt van Advent.

Az első gyertyagyújtás mottója:
„Az Úr lelke nyugszik rajta”
Csendes magunkba fordulásra indít bennünket ez a szentírási 

mondat: vajon bennünk milyen lélek lakozik? Várakozásunk, ele-
settségünk, reményeink, örömeink idején egyaránt közelebb jut-

hatunk Hozzá, Akin 
egész életében az Úr 
Lelke nyugodott. 
Mennyire szüksé-
günk, szükségem 
van arra, hogy újra 
megszülessen, s az 
oly sok rossz hír 
között ennek öröm-
hírét is továbbad-
ja a világ! Mi Őrá 
várunk, Ő pedig 
arra, hogy szívünk 
minden érzelmével 
Hozzá fussunk.

Sötétek és titokzatosak az adventi éjszakák, imáink és énekeink 
kétségbeesve, sürgetve kiáltanak a várva várt Vendég után.

Milyen csodálatos lenne, ha az éjszaka bennünk is lassan-las-
san átfordulna hajnali pirkadattá! Itt az idő, hogy felismerjük: a 
várakozás nem elég: Jézus rejtett jelenléte minden pillanatnak ér-
telmet, minden tevékenységnek célt ad. Ennek örömét hordozzuk 
ebben a szent időszakban: Jézus életének nincs olyan pillanata, 

amely ne értünk lenne.
Valóban Isten Lelkének 

hordozója volt.
Adjon mindannyiunknak 

boldogító, gyümölcsöző, 
Lélek-közeli Adventet!

A Szent Anna Katolikus 
Óvoda és Általános Iskola 
tanulói, dolgozói, nevelői 
és vezetősége nevében kí-
vánok mindenkinek áldott 
adventi készületet, amely-
ben újra felfedezhetjük az 
érkezés és várakozás cso-

dálatos érzését, amely által 
mindnyájan gazdagodunk és gazdagítjuk egymást is.

Törő András igazgató

Művészeti oktatás  
a Szent Anna Katolikus  

Óvoda és Általános Iskolában
Az intézményben a 2018/2019-es tanében vette kezdetét az alap-

fokú művészeti nevelés és oktatás. Az alapfokú művészeti oktatás 
célja, hogy megalapozza a növendék művészi kifejező készségét, 
valamint előkészítse, felkészítse tanulóinkat a szakirányú tovább-
tanulásra. Az oktatás az intézmény pedagógiai programjában 
meghatározott alapfokú művészetoktatás követelménye és tansza-
ki programja szerint történik. A képzés 8 évfolyamos.

Ennek a tantárgynak az a célja, hogy felébressze a művészet 
iránti érdeklődést és megérzést. Mindenekelőtt azt célozza meg, 
hogy a művészetben való jártassággal bizonyos lelki képessége-
ket gyakoroljon és fejlesszen.

Az osztályok művészettanításának tematikája a növekvő em-
ber belső követelményei és szükségletei felé orientált, különben 
teljesen nyitott az anyag kiválasztásában és ennek súlypontosí-
tásában. A tanárnak meg van az a szabadsága, hogy azokat az 
anyagterületeket részesítse előnyben, amelyek saját tudásának, 
lehetőségeinek és hajlamainak a leginkább megfelelnek. A “ho-
gyan” kérdés az életkori sajátosság figyelembevétele sokkal fon-
tosabb, mint a “mi”.

Intézményünk az Egyeki Általános Iskola tagintézménye.  
A művésztanárok is innen érkeznek. 

Iskolánkban a 
következő tansza-
kok indultak:

• hegedű
• gitár
• furulya
• szintetizátor
• zongora
• magánének
• szaxofon

A gyerekek szíve-
sen járnak a művé-
szeti órákra, jól tel-
jesítenek a szolfézsórákon és a gyakorlati képzéseken is. 

2018. december 3-án a művésztanárok adtak csodálatos kon-
certet.

A következő félévben már a mi diákjaink fognak koncertet 
adni, diáktársaik, tanáraik és szüleik örömére.

Törő András igazgató
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Október 23. megemlékezés

Szent Márton püspökre  
emlékeztünk

A hagyományokhoz hűen ebben a tanévben is megemlékezést 
tartottunk nemzeti ünnepünk alkalmából. A megemlékezést a 
felújított iskolaépület aulájában tartottuk meg. A korábbi iskolai 
műsoroktól eltérően, inkább színjáték jellegű volt a 7. osztályos 
tanulók tiszteletadása a hősök emlékére. A diákok felelevenítet-
ték 1956 októberében a budapesti utcákon történt eseményeket, 
korhű jelmezekbe öltözve az akkori utcára vonult egyetemistákat 
szimbolizálva építettek barikádot, emlékeztek az élete árán is az 

addigi rendszerben változást sürgető Korvin közi srácra. Az ut-
cai pad, a régi rádió, a kivetített pesti utca képe a múltat idézte 
számunkra. Természetesen nem maradhatott el a műsorból Nagy 
Imre rádióbeszédének meghallgatása sem, s a mécsesekkel, vi-
rágokkal történő emlékezés a hősök iránti tisztelet jelképe volt.

Monyók Ferencné osztályfőnök

 Az iskola másodikos diákjai november 11-én Szent Már-
tonra emlékeztek, a római katolikus templomban. Nagy izga-
lommal készültek. A műsorban Szent Márton püspök életé-
nek mozzanatai elevenedtek meg. A műsor örömet okozott, 
felnőttnek, gyereknek egyaránt. A gyerekek bátran előadták 
szerepeiket, jelenetek, énekek és jelmezek díszítették az előa-
dást.

A legenda 
szerint a 4. szá-
zadban Szombat-
hely környékén 
született és a ró-
mai császár ka-
tonájaként szol-
gáló Márton egy 
különösen hideg 
téli estén francia 
honban lovagol-
va megosztotta 
meleg köpenyét 
egy nélkülöző 
koldussal. Aznap 
éjszaka álmában 
megjelent Jézus a koldus alakjában. Innentől kezdve nem a had-
sereget, hanem Istent szolgálta. Jóságáról még életében legendák 
keringtek, püspökké is szentelték. A (legelterjedtebb) monda 
szerint Mártont szerénysége méltatlannak tartotta e címre, ezért 
elbújt egy libaólban.  A libák azonban hangos gágo gásukkal el-
árulták, így megtalálták és Tour püspökévé szentelték.

Nagy Lászlóné osztályfőnök
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Óvodai hírek
Továbbképzés az 
óvodánkban

A Nagykállói Pedagógiai Szakszolgálat 
logopédusa, Tóthné Hollóka Éva az EFOP-
3.1.6-16-2017-00005 számú pályázat kere-
tében előadást tartott, melynek témája:

 „Fonológiai tudatosság fejlesztése óvo-
dáskorban”

A képzésben részt vettek óvodapedagó-
gusaink, ahol hasznos gyakorlati tanácso-
kat, játék ötleteket kaptak, hogy hogyan és 
milyen eszközökkel fejleszthető az óvodás 
korú gyermekeknél a szavak alkotóelemek-
re – szótagokra és hangokra – való bontá-
sának képessége, ami megkönnyíti majd az 
iskolába lépéskor a jó olvasás elsajátítását.

„Ha a gyermek fonológiai tudatossága 
alacsony, akkor nehezen fogja megérteni, 

hogy mi a kapcsolat a hangok és a 
betűk között, és valószínűleg már az 
olvasás alapjainak elsajátítása is 
nehézséget jelent majd számára. Pe-
dig az iskolában a jó olvasási képes-
ség biztosítja a tanulás alapját.

Szerencsére a fonológiai tudatosság 
tanítható, így azok a gyerekek is fel-
zárkóztathatóak, akik esetében nem 
alakult ki önállóan ez a képesség.

A cél az, hogy a gyermek értse és 
átlássa a magyar nyelv hangjainak 
rendszerét a hangok nagyobb csoport-
jaitól – a szavaktól – kezdve az olyan 
kisebb egységekig, mint a szótagok és az ön-
álló beszédhangok, valamint hogy képes le-
gyen a hangok felismerésére és a megfelelő 
írott betűvel való párosításra, azaz, hogy a 
hallott hangot le tudja írni, az írott betűt pe-
dig el tudja olvasni és ki tudja ejteni.”

Hálás szívvel köszönjük Tótné Hollóka 
Éva logopédusnak a lehetőséget, melyen 
keresztül megmutattta számunkra, hogy a 
változatos játék tevékenységeken által a 
mindennapokban, hogyan támogathatjuk a 
gyerekeket fejlesztését, fejlődését. Köszö-
net érte!

Szent Márton napi  
megemlékezés

A Szent Márton napi megemlékezés már negyedik éve kerül 
megrendezésre az óvodánkban és ebben az évben is nagy 
izgalommal vártuk, készültünk rá. A „liba hét” keretein belül 
számos libás verset, mondókát tanultunk, gyakoroltunk, libás 
meséket hallgattunk meg és a vizuális tevékenységek al-
kalmával, változatos technikával készítette el minden gyerek 
a saját kis libáját. Ezen a héten került megrendezésre a Márton 
napi lámpás felvonulás, amelyet próbáltunk minél színesebb 
programokkal gazdagítani. Nagy örömünkre szolgált, hogy 
a kedves szülők szép számban megjelentek (volt és leendő 
óvodásaink is szüleikkel együtt). Az idei programokat kissé 
másképp terveztük, mint az előző években. Az idei mottónk 
a játékos vetélkedők voltak, amelyek nem a versengésről, 
hanem inkább a közös játékról szóltak. A szülőket plakátok 
segítségével tájékoztattuk a terveinkről. Ennek megfelelően 
a programok kezdete 17 óra volt. A gyerekek a szüleik-
kel közösen az óvoda udvarán kis papír libákat kereshettek 
meg. A megtalált libuskákért cukorkát kaptak. Ezt követően 
a már hetek óta a hirdetőtáblára kifüggesztett Szent Már-
ton legendájának bemutatása történt. A felolvasást követően 
a hallottakkal kapcsolatban kérdéseket tettünk fel, a helyes 
válaszokért kis jutalmat kaptak. A sikeres válaszadást már az 
Activity játék követte, amelyben a  kitalálandó fogalmak ter-
mészetesen Szent Márton legendáihoz kapcsolódtak. Ez úton 
is szeretnénk ismételten megköszönni a szülők és gyerekek 
aktivitását! A játékos vetélkedőt követte a jóízű falatozás, a 
jól megérdemelt zsíros kenyér, lila hagymával és forró teával. 
Kötetlen beszélgetés keretein belül fogyaszthattuk el a jóízű 
falatokat. A koraesti falatozás végén a lámpás felvonulás 
vette kezdetét, amelyet már mindenki nagy izgalommal várt. 
A séta alkalmával az óvodában tanult libákról szóló dalokat, 
mondókákat, népi rigmusokat hangoztattuk. Körbejártuk az 
óvodát, elsétáltunk az iskoláig és hangosan, vidáman, öröm-
mel énekeltünk, verseltünk Köszönjük a részvételt a meg-
jelent kedves szülőknek, vendégeknek és jövőre is várunk 
mindenkit sok- sok szeretettel! Hálás szívvel köszönjük fenn-
tartónknak a folyamatos támogatást! 

Adventi Mese  
Kalendárium

Az idei évtől egy új, közös hagyománynak szeretnénk 
letenni az alapjait, elkészítettük az első „ Adventi Mese 
Kalendáriumot” melyet kicsi kis házak(meseházak) formá-
jában az óvodánk folyosóján helyeztünk el. A kalendárium 
24 kis házacskát tartalmaz, (december 1- december 24.-ig 
megszámozva) mely házakban a karácsonyi mesék „lak-
nak”. A gyerekeknek a délutáni pihenőidő előtt a elcsend-
esedés időszakában elmeséljük az aznapi meséket, mind a 
két csoportban. A közös ráhangolódás jeleként az anyukák 
és apukák az esti lefekvés előtt a gyerekeinek elmondják a 
Mese kalendárium aznapi meséjét. Ezáltal is közössé és fele-
jthetetlenné téve a várakozás napjait. A karácsonyvárás foly-
amatában minden nap egy új mesével feltöltődve készülünk 
az ünnepre.
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Advent

Ismét meglátogatott bennünket  
a jóságos öreg Mikulás!

A gyerekek az idei évben is 
megismerkedhettek illetve az 
idősebbek, feleleveníthették 
Szent Miklós Püspök legendá-
ját. A közös játékok és dalok, 
versek tanulását követően a hét 
közepén bekopogtatott hozzánk 
a Mikulás. A gyerekek már izga-
tottan várták és mind a kis csiz-
mácskáikat, mind a ruhácskáikat 
kicsinosították. A Mikulásnak a 
tanult dalokat, verseket bátran 
és hangosan adták elő. Ezt 
követően a Mikulás báscsi gitár-
ral kísérte a gyerekek ünnepi 
dalait. A kis csemeték ügyesen, 
bátran egyesével az ajándékozó 
elé járultak és átvették a megér-
demel csomagokat! Hálás szív-
vel köszönjük a kedves öreg Mi-
kulásnak, hogy az idei évben is 
ellátogatott kis intézményünkbe 
és ajándékkal kedveskedett az 
óvoda minden gyermekének és 
dolgozójának!

Az Óvoda dolgozói

A latinul „adventus” szó megérkezést, el-
jövetelt jelent. Az adventi időszak az előké-
szület, várakozás, reménykedés ideje, ame-
lyet régebben böjttel is megszenteltek. A ke-
reszténységben Jézus Krisztus születésének 
megünneplése, a karácsonyt előkészítő idő-
szak, egyszersmind a Krisztus második el-
jövetelére való előkészület ideje is. A Szent 
András napjához (nov.30.) legközelebb eső 
vasárnappal kezdődik, és ez az egyházi év 
kezdete is.  Az adventi gyertyák gyújtása 
a legtöbb európai országban hagyomány. 
Minden gyertya egy-egy szimbólumot jel-
képez: az első a hitet, a második a reményt, 
a harmadik a szeretetet és a negyedik az 
örömöt. Óvodánkban mi elkészítettük az 
adventi koszorúnkat, és a gyerekekkel kö-
zösen helyeztük el a gyertyákat az adventi 
kalendáriumon. A tevékenykedés közben megbeszéltük, hogy 
mit jelképez a három lila és egy rózsaszín gyertya. A nagyobb 
gyerekek már ügyesen, pontosan tudták a választ.  A gyertyák 
egyben a katolikus szimbolika szerint egy-egy személyre vagy 
közösségre is utalnak: az első gyertya Ádámra és Évára utal, 
akiknek Isten elsőként ígérte meg a megváltást (lila gyertya).  A 
második gyertya a zsidó népre emlékezik, hisz Isten megígérte 

nekik, hogy közülük származik majd a Messiás (lila gyertya). A 
harmadik gyertya Szűz Máriát, a kis Jézus édesanyját szimboli-
zálja (rózsaszín gyertya). A negyedik gyertya Keresztelő Szent 
János alakjához köthető: ő hirdette Jézus eljövetelét, és ezzel 
előkészítette az utat az emberek szívéhez  (lila gyertya). A gye-
rekek a közös éneklést és imát követően meggyújtottuk az első 
lila gyertyát.
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2018. augusztusában vendégségben jártunk a bökönyi Idősek 
otthonában, ahol alkalmunk volt találkozni az ottani klubtár-
sakkal és az otthon lakóival is. Az intézmény bejárása során ta-
lálkoztunk a Geszterédről elkerült idősekkel, örömmel mutatták 
be kis szobáikat, örültek az ismerős arcoknak. Egy feledhetetlen 
délutánt töltöttünk együtt.

November 14.-én a 
több éves jó kapcsolatra 
tekintettel vendégségbe 
hívtuk a balkányi szent 
Antal idősek Otthona 
lakóit, és megpróbáltuk 
a bökönyiek vendégsze-
retetét is viszonozni.

 Örülünk, hogy nyi-
tottak voltak erre a ta-
lálkozásra, elfogadták a 

meghívásunkat és eljöttek hozzánk. A köszöntést követően rö-
vid műsorral kedveskedtünk vendégeinknek, amelyben a Szent 
Anna Katolikus Általános iskola kórusa és Kosztin Panna 4. osz-
tályos tanuló is közreműködött. (Ezúton is köszönjük nekik és 
felkészítő tanáraiknak .) 

Ahogy készültünk erre az alkalomra, készültek a finomságok 
az asztalra, és közben a lelkünket is készítettük a találkozásra. 

Sétáltam a folyosón és a képeket nézegettem, megakadt a sze-
mem egy tavalyi fotón, ami akkor készült, mikor a balkányi ott-
honból legutóbb voltak hozzánk. Egymás mellett állt ott három 
ember, három kedves, mosolygós arc, akik ma már nem lehetnek 
köztünk. 

Bartók Pálné Mariska néni
Rácz Józsefné Annuska néni
és Seregi Katika néni. 
A következő néhány sorral 

hagy emlékezzünk rájuk és 
akik időközben eltávoztak,

Balogh Lajos bácsi
Molnár Mihályné Magdika 

néni
Csuhai János 
Bugyi Mihályné Margitka 

néni.
 és hagy kérjünk erőt betege-

inknek, mert sajnos van most 
is akit a betegség tart távol és 
gyakran látjuk, hogy gyengül a 
test és fogy az erő.

Isten tenyerén
Életem ott van Isten tenyerén
Azért nem félek én, 
Száz jajszó között is bízom vakon,
Hitem fel nem adom!
Rám törhet vadul ezer baj veszély,
Isten így szól: ne félj !
Miért is, mitől is félhetnék én:
Az Isten tenyerén?
Az év további részében hagyományaink szerint készülünk mi is 

a közelgő Ünnepre, gyertyát gyújtunk, bejglit sütünk, beszélhe-
tünk, emlékezünk, várjuk a kis óvodások kántálását.

 Beszámolónk végén hagy álljon itt a találkozónkon a bökönyi 
Idősek Otthona vezetője: Ácsné Évike által felolvasott vers ünne-
pi üzenetül időseknek, családoknak, gyermekeknek.

Deli Enikő: KEZEK
Foltos, ráncos, öreg kezek!
Kérlek szépen, meséljetek!
Gyermekként hogyan éltetek?
Öleltetek? Szerettetek?
Foltos, ráncos, öreg kezek!
Sokat fáradva éltetek.
De hiszem azt is: öleltetek.
Kedves kézben pihentetek.
Foltos, ráncos, öreg kezek!
Unokákat tereltetek,
Nekik oly sokat főztetek,
Kapáltatok, kötöttetek.
Fáradt, kedves, öreg kezek!
Kérlek szépen: pihenjetek!
Annyi mindent megtettetek!
Pihenjetek, s öleljetek!

Az Idősek Klubja hírei
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A Család- és Gyermekjóléti  
Szolgálat felhívásai

Küzdjünk együtt  
a 7 perces generáció ellen!

Egy nemrég készült hazai felmérés szerint ugyanis egy át-
lagos magyar családban naponta átlagosan 7 percet beszélge-
tünk a gyermekekkel. (Ez még arra sem elég, hogy az aktuális 
történéseket átbeszéljük.)

Ennél több időt töltünk naponta TV nézéssel, közösségi ol-
dalak böngészésével. A maradék időben szaladunk a munká-
ba, aztán a munkából haza, otthon a dolgaink után!

A gyerekeknek szüksége van ránk! Ha nem változtatunk 
annak a következményei beláthatatlanok. Ha nem figyelünk, 
nem vagyunk ott, máshol, másban kereshetnek támaszt. 

„A munka meg fog várni, amíg megmutatod a szivárványt 
a gyereknek, de a szivárvány nem vár addig, amíg végzel a 
munkával.” (Patricia Clafford) MAGADBÓL ADJ!

Élelmiszercsomagot kapott 
minden geszterédi család

Ahogy az utóbbi években megszokhattuk, az idén is tartal-
mas élelmiszercsomagot vehetett át minden geszterédi család, 
pontosabban minden 2. életévét betöltött lakos. A csomag fe-
jenként 8 kg élelmiszert tartalmazott (4 ezer Ft értékben): 1 
kg cukor, 1 kg liszt, 2 liter olaj, 1 kg rizs, 1 cs. margarin, 2 cs. 
pörkölttészta, 1 cs. cérnametélt, 1 cs. delikát, 2 db. májpástét-
om, 1 db. löncshús, 1 cs. édes keksz.
Az Önkormányzat ezzel az intézkedésével is szeretné 

segíteni a családok megélhetését.

FELHÍVÁS! 
Tisztelt Lakosok!

Az eddigi enyhének mondható időjárás után hamaro-
san  beköszönt a kemény, igazi tél, ami tartós fagypont 
alatti hőmérsékletet eredményezhet.  Mindannyiunk fele-
lőssége ilyenkor, hogy jobban odafigyeljünk az egyedül élő 
idős emberekre, a nehéz körülmények között élő családok-
ra és a betegségük miatt kiszolgáltatott helyzetben élőkre. 
Ők veszélyeztetettek, akik a téli időszakban még nagyobb 
odafigyelést igényelnek.

 Különösen fontos annak ismerete, hogy a kihűlés veszélye 
nemcsak a szabadban áll fenn, hanem belső térben is, ha tar-
tósan 14 oC körüli hőmérsékleten tartózkodunk – elsősorban 
idősek, betegek, mozgásukban korlátozottak esetén.

Kérjük, hogy figyeljenek a környezetükben élőkre, , főleg 
az egyedül élő idős emberekre!

Azzal a kéréssel fordulunk Önökhöz, hogy:
– Amennyiben közterületen magatehetetlen, rosszulléti ál-

lapotban lévő személyt talál, értesítse a Mentőszolgálatot (te-
lefonszám: 104. –Segélyhívó: 112)!

– Amennyiben fűtetlen lakásban élő emberekről, családok-
ról van tudomásuk, tegyenek bejelentést a Család- és Gyer-
mekjóléti Szolgálatnál (Geszteréd, Petőfi u. 9. sz.)., telefon: 
06 42/268-435), vagy a Polgármesteri Hivatal elérhetőségein: 
42/561-111!

Az elsősegélynyújtás során a sérültet minél előbb szélvé-
dett, meleg helyre kell vinni és azonnali orvosi segítséget kell 
kérni, a sérült felmelegítését csak fokozatosan szabad végezni!

FIGYELJÜNK ODA EGYMÁSRA! TÖRŐD-
JÜNK EGYMÁSSAL EBBEN AZ IDŐSZAK-
BAN MÉG INTENZÍVEBBEN! NE KÉSLE-

KEDJÜNK A SEGÍTSÉGGEL!

Adománygyűjtés!
Karácsony közeledtével, de egyébként az év teljes időszaká-

ban is! várjuk a megunt, már nem használt, játékokat, ruhákat, 
ágyneműt, takarót,  háztartási eszközöket,  amit családok ré-
szére fogunk eljuttatni. Felajánlásaival a hátrányos helyzet-
ben élő gyermekeket, családokat támogatja. 

Ami számunkra már felesleges, másnak nagy segítség lehet. 
Itt szeretném megköszönni mindenkinek, aki az év folyamán 
adományaival, vagy bármilyen formában segítette munkán-
kat.

 Címünk: Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Geszteréd, Pe-
tőfi u. 9.  (Idősek Klubja épülete)

Köszönettel: Gelsi- Sipos Krisztina családsegítő
Nagy Jánosné Kata
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Visszapillantó
90 éves jubileum

Bujdosó Mihály klubtagunk 1928. május 29.-én született, 
Geszteréden, így ez év májusában 90. születésnapján köszönt-
hettük.

Az Idősek Klubjában megrendezett ünnepség keretében vet-
te át Miska bácsi a Magyarország Kormánya által erre az al-
kalomra kiállított emléklapot településünk vezetőitől.

Gelsi-Sipos Krisztina
Nagy Jánosné Kata

Adventi kézműves foglalkozás
Hagyománya van már községünkben, hogy a karácsonyi- 

és húsvéti ünnep előtt Szabó Csaba 6. osztályos tanuló kéz-
műves foglalkozást szervez diáktársainak, valamint a falu 
lakosságának. Ezúttal is alapanyagokkal, eszközökkel bőven 
előkészülve, valamint felnőtt segítő személyekkel várta az 
érdeklődőket de-
cember 8-án, szom-
baton a művelődési 
házban. A foglalko-
zás résztvevői cso-
dálatos adventi ko-
szorúkat, díszeket 
készítettek maguk-
nak, saját ízlésük-
nek megfelelően.

Aktuális
A könyvtárban továbbra is folytatódnak a kézimunka-kéz-

műves kör összejövetelei Hajdúné Évike vezetésével és erőtel-
jes támogatásával. Minden héten szerdán délután jövünk össze 
egy jó hangulatú politikamentes beszélgetésre, megcsodáljuk 
a nagyon tevékeny tagok: Vinczéné Erzsike néni és Baloghné 
Margit néni kézimunka csodáit. Megköszöntjük az éppen ak-
tuális névnaposokat, szülinaposokat. Évike minden alkalomra 
csodaszép és alkalomhoz illő verseket keres, amit felolvasunk, 
kis történekkel egyetemben. A kedvencünk: Fekete István, aki-
nek jó hangulatú írásai felelevenítik a régi dolgokat, emlékeket, 
és mivel a csoport átlagéletkora 70+, van mire emlékezni.

A Karácsonyra készülve nyitott kézműves foglalkozás volt a 
múlt kedden délután egy idegen előadóval. A szalmafonás tech-
nikával ismerkedtünk meg, angyalkát készítettünk. A könyvtár 
tele volt a résztvevőkkel, az alapanyagot az előadó hozta, min-

denki angyalkája sikeresen elkészült.
Több osztálynak volt kézműves foglalkozá-

sa a könyvtárban  Hajdúné Évike remek ötletei 
alapján, amit a gyerekek nagyon élveztek.  Ka-
rácsonyi  díszeket készítet-
tek különböző technikákkal 
(gyöngyfűzés, akrilfestés). 
Nagyon értékelték az  ideláto-
gató iskolások a saját készíté-
sű kültéri dekorációkat, külö-
nösen a Három Mikulást!

Úgy érzem, tartalmas, kreatív évet zá-
runk, sok szép dolgot készítettünk, több 
mint 40 jó hangulatú délutánt töltöttünk el 
közösen, amit ezennel is nagyon köszönünk. 
Reméljük a 2019-es év is ilyen kreatívan, jó 
hangulatban, nyugalomban fog eltelni.

Jakabóczki Józsefné

A Könyvtár és a Gyermekjóléti Szolgálat közös szervezé-
sében a nyári szünetben 4 alkalommal kézműves foglalkozás-
ra vártuk a kézműveskedni, közösségbe vágyó gyermekeket. 
Minden alkalmat egy-egy mesével kezdtünk, aztán láttak 
munkához a szorgos kis kezek, és készültek el az évszakhoz, 
vagy az elhangzott meséhez kapcsolódó díszek.

Különböző kézműves technikákkal ismerkedhettek a gyerme-
kek, és bár a kiindulási alap mindig egy előre elkészített minta 
volt, a végeredmény – mint minden gyermek – egyedi lett és pont 
ettől szép. Mi nagyon szerettük, jó visszanézni a közös képeket! : )
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Civil szervezetek hírei
„Rohan a tűzoltó, ha közeleg a vész,
Ki életet, vagyont menteni kész.
Éjjel őrt állanak ők, és nyugszik a lakosság,
Éljen a Geszterédi Tűzoltóság.”
Az Egyesület 2018-ban munkaterv alapján 

végezte munkáját. Tűz és káreseteknél aktívan 
részt vett. Falu rendezvényein részt vettünk.

Vásárosnamény-Vitkán június 10-én megyei 
tűzoltó versenyen vettünk részt. Honda szi-
vattyú szerelésben női csapatunk I. helyezést 
ért el. Férfi csapatunk 800 ljp. kismotorfecs-
kendő szerelésben III. helyezést ért el. Még 
egyszer szeretném megköszönni jó szereplésüket.

Július 28-án Rácz János, az Aranyszablya Társaság elnöke meghívta 
az egyesületünket Bogácsra. Meghívását elfogadtuk, busszal 50 fővel el-
mentünk és jól éreztük magunkat. Még egyszer szeretném megköszönni 
szíves vendéglátását.

Ez évben is nyújtottunk be pályázatot, sikeres volt. Tűzoltó dugólétrát 
és áramfejlesztőt kaptunk 750 ezer Ft értékben.

2018. december 31-el nyugdíjba vonulok 35 évi parancsnokság után,  
mint Örökös Tűzoltó Parancsnok maradok az egyesület tagja és tapaszta-
latommal segítem tovább az egyesület munkáját. Döntésem, hogy 35 év 
után elfáradtam és át kell adnom a helyem a fiataloknak, hogy e nemes 
feladatot, a 91 éves egyesület munkáját friss erővel folytassák.

2019. január 26-án az éves közgyűlésen, a közgyűlés fogja megválasz-

tani a parancsnokot és parancsnok-helyettest. Magam részéről sok sikert, 
erőt és egészséget kívánok a folytatáshoz.

Megköszönném a tűzoltóknak, az önkormányzatnak, támogatóinknak 
és nem utolsó sorban a lakosságnak, hogy 35 éven keresztül végezhettem 
parancsnoki feladatomat.

Végezetül Áldott Karácsont – Boldog Új Évet kívánok magam és az 
egyesület részéről Geszteréd összes lakosának.

Tisztelettel: Pataki József tűzoltó parancsnok.
2018. december.

Geszterédi Polgárőr Egyesület
Kedves Lakosok!
A Geszterédi Polgárőr Egyesület nevében köszönöm ez évi 

segítségüket. Önök az idén sok hasznos jelzést adtak nekünk, 
amelyek által eredményesebb lett munkánk. Néhány ilyen si-
keres eset volt pl.: lopás megakadályozása, gyanús személy 
igazoltatása (itt a rendőrség is segített), beteg, eltévedt sze-
mély hazaszállítása, közlekedési balesetnél helyszínbiztosí-
tás, rendezvényeknél forgalomirányítás, stb.

Polgárőreink rendszeresen figyelő – jelző járőrözést végez-
nek. Ahol kell és lehet segítenek, polgárbarát módon szolgálják 
a Geszteréden élőket! Állandó kapcsolatban állnak a rendőrök-
kel és a lakossággal. Az eredményes munka alapja a jó kapcso-
lat. Ezért kérem Önöket, továbbra is működjünk együtt közsé-
günk közrendjének és közbiztonságának érdekében.

Javaslataikat, jelzéseiket, kéréseiket a 06-30-529 7812 te-
lefonszámra várjuk. E számot bármikor (éjjel is) hívhatják.

Békés, boldog napokat!
Üdvözlettel: Molnár János, az Egyesület elnöke

SZÁMVETÉS
Geszterédi Nyugdíjas Egyesület

Közeleg az év vége. Ilyenkor szokás számot vetni és felidézni 
mit is tettünk vagy nem tettünk az elmúlt évben. Én is ezt teszem, 
de kicsit másképp, mint ahogy szokás.

Felsorolhatnám mi is történt velünk a Geszterédi Nyugdíjas 
Egyesület tagjaival az elmúló évben. Nem teszem.  Beszélhetnék 
a költségvetésünk sarokszámairól, támogatóinkról, fellépéseinkről, 
kirándulásainkról, és foglalkozásainkról. Nem teszem.

Inkább kicsit beszélnék az összetartozásról, a szeretetről az 
egymás elfogadásáról.

Bizonyos szempontból összetartozunk, mint Geszteréd lakosai. Itt 
nőttünk fel, itt jártunk iskolába. Innen indultunk világmegváltó utja-
inkra.  Van, aki máshol talált otthont, és van ki visszajött, vagy idejött, 
és van ki el sem ment.   Nem ment el, mert szeret itt élni, megtalálta 
itt, amit az élettől elvárt, és visszajött, mert ide kötik az emlékek és a 
szeretet, és ide jött, mert a sorsa ide hozta. 

Ide várja haza családtagjait, ide várja vendégségbe máshol élő 
barátait, itt gyújt ja meg az emlékezés gyertyáit, és ide kötik a szü-
lői ház karácsonyfáinak megszépült emlékei. Felsejlik emlékeiben 
a régi idők karácsonya, a kántálás, a betlehemezés.  Amikor nem 
számított, hogy sáros a cipője, és nem éppen illatos az „öreg” bun-
dája. Csak az összetartozás és a szeretet számított. Boldogság volt, 
hogy nemcsak a szűken vett család fordul meg szenteste a házban, 
hanem a távolabbi rokonság is a hajnalig tartó kántálások alkalmá-
val, közbeiktatva az éjféli misét is.  Élt az emberekben az egymás 
iránti szeretet, tisztelet és elfogadás. 

Mi a Geszterédi Nyugdíjas Egyesület tagjai kívánjuk, hogy 
a körülöttünk élő emberek szívébe költözzön szeretet, békesség 
és elfogadás. Mert a szeretetnek nincs határa. A szeretet annak a 
képessége, hogy megengedjük azoknak, akik fontosak számunk-
ra, hogy olyanak legyenek amilyenek lenni szeretnének, attól 
függetlenül, hogy az minket boldoggá tesz vagy sem. Ez nem 
olyasmi, amit tanulnunk kellene, mert bennünk van.  Lelkünk 
mélyén, eltemetve.

Hát engedjük feltörni.
Bakonszegi Lászlóné

Geszterédi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
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„Nem múlnak el, kik szívünkben élnek, 
hiába szállnak árnyak, álmok, évek.”

2018. október 27-én ünnepelte 50. házassági évfordulóját Csabai János és felesége.  
Jeles alkalomból köszöntötte őket családja és barátaik.

Közérdekű információk

Az elmúlt időszakban bekövetkezett, 
valamint az OMSZ előrejelzése alapján 
várható időjárási viszonyokra tekintettel, 
a síktalanítással kapcsolatos jogszabályi 
rendelkezésekről ismételten az alábbiak 
szerint tájékoztatom Önöket:

A hatályos rendelkezések alapján, az 
ónos esőtől, jégtől, hótól síkossá vált jár-
dát a szükséghez képest naponként több-
ször is fel kell hinteni. A felhintéshez 
bomló, szerves anyagot nem tartalmazó 
szóróanyagot kell használni. A járda és 
a közút síkosság-mentesítését a tisztán-
tartásra kötelezettnek úgy kell elvégezni, 
hogy abból ne származzon baleset.

Az ingatlan előtti járda tisztántartása 
az ingatlan tényleges használójának, il-
letve tulajdonosának a kötelessége. Intéz-
mények, kereskedelmi és vendéglátóipari 
egységek, üzemek, üzlethelyiségek és 
más elárusító helyek előtti járdaszakaszt 
a tényleges használónak kell tisztán tarta-
ni függetlenül attól, hogy a hulladék üzleti 
(üzemi) tevékenységből származik-e. Ez a 
kötelezettség kiterjed a hóeltakarítással, a 
síkosság megszüntetésével kapcsolatos fel-
adatokra is.

Köztisztasági szempontból járdá-
nak minősül az a gyalogos közlekedésre 
rendelt kiépített és kiépítetlen útterület, 

amely az ingatlan telekhatárától az úttest 
széléig (szegélyéig) terjed. 

Felhívom továbbá a figyelmüket arra, 
hogy az épületek ereszcsatornáján, te-
tőszerkezetén megjelenő jégcsap okozta 
veszélyhelyzet elhárítása szintén az in-
gatlan tulajdonosának, használójának a 
kötelessége.

A fentiek elmulasztása esetén az oko-
zott károkért a károsulttal szemben, az 
épület tulajdonosa a felelős, aki a baleset-
tel összefüggő egyéb kiadások megtéríté-
sére is kötelezhető.

Pálffyné dr. Szabó Ibolya aljegyző

Felhívás síktalanítási feladatok elvégzésére


