
Húsvét előtt egy pár 

gondolatot szeretnék 

megosztani Önökkel. 

A keresztény ember 

számára a Húsvét az 

év legfontosabb ün-

nepe, mivel a hitét a leg-

jobban tudja erősíteni az 

előző 40 napos felkészülése. 

KEDVES OLVASÓK!

Ahogyan hosszabbodnak a napok, új 

életre kel a természet, mi magunk is 

igyekszünk megújulni. Ez a testi-lelki 

megújulás a természet örök rendjének 

és keresztény értékünknek évezredes 

harmóniáját szimbolizálja. A természet 

ébredése bennünket is munkára hív, 

új erővel tekintünk feladataink elé 

a Teremtő feltámadása pedig az eh-

hez szükséges lelki erőt, hitet kínálja 

mindannyiunknak. Húsvét ünnepén 

újra szorosabbá fonód-

nak a családi kötelékek, 

megerősítést nyernek 

a bennünket össze-

fűző baráti szálak is. 

Hiszem, hogy ezek a 

napok, az előttünk álló 

találkozások, beszélgetések, 

az ünnep pillanatai mindnyá-

junk számára elhozzák a feltámadás-, 

megújulás örök üzenetét. Kívánom, 

hogy így, sok jókedvvel, megerősödés-

sel élhesse meg minden geszterédi em-

ber az előttünk álló Húsvétot és legyen 

ez az ünnep a hittel teli megújulás ün-

nepe szeretteink körében.

Szeretetteljes, békés Húsvéti ünnepeket 

kívánok minden kedves geszterédi 

lakosnak, üdvözlettel:

Szabó József

polgármester

Ebben a hónapban 

minden keresztény 

Jézus halálának és 

feltámadásának titkát 

ünnepli. Legyen ez 

alkalom arra, hogy újra lángra lobbant-

suk hitünket Isten szeretetében, aki le-

hetővé teszi, hogy a fájdalmat szeretetté 

alakítsuk. Minden elszakadás, elválás, 

kudarc, sőt, még a halál is, fény és béke 

forrása lehet számunkra is. Minden 

élethelyzetben legyünk biztosak Isten 

közelségében, és ismételjük mi is biza-

lommal az emmauszi tanítványok ké-

rését: „Maradj velünk, mert esteledik.”

Így a Húsvét nemcsak háromnapos 

ünnep, hanem egész éves és egész életre 

szóló! A húsvéti titok (szenvedés, halál, 

feltámadás) jó megélése ad értelmet föl-

di életünknek, kulcs a fájdalmak, szen-

vedések „értékesítéséhez”, így élhetjük át 

a feltámadás örömét akár naponta. Eb-

ben segít a szentmise (a keresztáldozat 

megújítása, Jézussal való átélése), illetve 

a szentségekhez járulás. Ezért nagy aján-

dék, hogy keresztények lehetünk, mert 

ilyen „recept”, gyógyszer van a kezünk-

ben Jézus és az Egyház ajándéka által.

Sok kegyelmet kívánok a húsvéti ti-

tok átéléséhez!

László atya

Húsvét ünnepi miserend 

a Római Katolikus templomban:

Április 18. Nagycsütörtök 18.00 óra

Április 19. Nagypéntek 17.00 óra

Április 20. Nagyszomba 20.00 óra

Április 21. Húsvétvasárnap 8.00 óra

 11.00 óra

Április 22.00 Húsvéthétfő 8.00 óra

XV. évfolyam, 1. szám 

„Küzdeni és győzni tanulj.
Kell küzdeni és győzni hazádért”

(Kölcsey Ferenc)

Geszteréd község Önkormányzatának társadalmi, politikai és kulturális lapja

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖK 

minden kedves olvasót!
BENEDEK ELEK

HÚSVÉTI ÉNEK
Gyermekkoromnak szép emléke,

Köszöntelek, húsvét vasárnap!

Száll a szívemre égi béke

Ünnepén a Feltámadásnak.

Szárnyakat öltve száll a lelkem,

Ujjongva száll, gyors szárnyalással...

Ím, ott vagyok az ősi telken,

S zsebem tele piros tojással!

Gyermek vagyok, ki házról házra

Kántálni jár piros tojásért,

S gyűl a tojás, gyűl egyre-másra,

Ékesen csengő szavalásért.

Látom magam az új ruhában...

Hej, nem afféle bécsi rongy a’!

Meg van ez szőve igazában:

Édes jó anyám szőtte, fonta!

S a pörge kalap, a bokrétás!

S a rámás csizma, a ropogós!

Ilyen kalapod van-e, hékás?

S hát csizmád ilyen kopogós?

Hej, ha még egyszer, bár csak egyszer

Láthatnám édes jó anyámat,

Amint fejemre új kalapot tesz fel

S megsimogatja új ruhámat!

Hej, ha még egyszer, bár csak egyszer

Kántálhatnék piros tojásért!

Hálát adnék ezért ezerszer,

S feledném mind, ami csapás ért.

Hej, ha még egyszer... Vége, vége...

A napjaim lassan lejárnak...

Gyermekkoromnak szép emléke,

Isten veled, húsvét vasárnap!

HÚSVÉTI ÖRÖMHÍR
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Egy döntés és ami mögötte van.....

ÖNNEK IS TUDNIA KELL ERRŐL!
Kivonat a Geszteréd Község Önkor-

mányzata Képviselő-testületének 2019. 

február 14-én

(csütörtök) 14.30 órai kezdettel a Gesz-

terédi Közös Önkormányzati Hivatal 

tanácskozótermében (Geszteréd, Pe-

tőfi u 7. ) megtartott rendkívüli nyil-

vános üléséről.

6. napirendi pont tárgyalása

6./ Előterjesztés az iskola eladása tár-

gyában felhatalmazás adásáról 

( szóbeli előterjesztés alapján ) 

Előadó: Szabó József polgármester 

Szabó József polgármester 

Az informális testületi ülés alkalmá-

val felvetődött az iskola eladásának 

gondolata Kemény József képviselő és 

Törő András képviselő társaim részé-

ről. Úgy váltunk el hogy a tervezett 

ülésre mindenki átgondolja az iskola 

eladásának lehetőségét arra vonatko-

zóan, hogy kapjak-e felhatalmazást az 

egyeztetések, tárgyalások lefolytatá-

sára vagy eleve vessük el ezt a témát. 

A napirendi pont kapcsán kiosztásra 

került Kemény József által megfogal-

mazott határozati-javaslat. Kérdezem 

a kiosztott javaslattal kapcsolatosan 

van-e valakinek kérdése, véleménye, 

javaslata? 

Kemény József képviselő 

Én azt szeretném hogy névszerinti 

szavazás keretében döntsünk ebben a 

kérdésben. Szeretném felolvasni a ki-

osztott határozati-javaslatot: 

A képviselő-testület felhatalmazza a 

polgármestert arra, hogy megkezdje a 

tárgyalást a jelenleg az egyház által mű-

ködtetett iskola és óvoda épületének el-

adásáról, az alábbi feltételek mellett: 

1. Az adás-vétel csak abban az eset-

ben jöhet létre, amennyiben jogilag 

kivitelezhető, és az egyház is vállalja 

hogy visszavonhatatlan garanciát ad 

arra, hogy a két intézményt tovább-

ra is a jelenlegi céloknak megfelelően 

működteti. Amennyiben a működte-

tés önszántából, vagy a körülmények 

változása miatt ellehetetlenül, úgy azt 

térítésmentesen, minden akkor ren-

delkezésre álló eszközzel ami az okta-

tást szolgálja, köteles az önkormányzat 

rendelkezésére bocsájtani, hogy az 

oktatási feladatok ellátása zavartalan 

maradjon. 

2. A képviselő-testület a kölcsönösen 

kialkudott és szakértői véleménnyel 

alátámasztott vételárat nem használ-

hatja működési célokra, azzal csak a 

következő célok elősegítését támogat-

hatja: 

- a mindenkori vezetés ösztönözze a 

településre költözendő fiatalok lakás-

hoz jutását lakásvásárlásokkal, 

- kamatmentes hitelt biztosítson,

- a jelenleg hiányos ellátó rendszer, pld. 

bentlakásos idősek otthona építéséhez 

pályázati önerőt biztosítson

- a vételárat mindenképpen elkülöní-

tetten, akár más szervezet bevonásá-

val kell kezelni, hogy ez az összeg ne 

akadályozza meg az önkormányzatot 

abban, hogy az államtól egyébként a 

maximális támogatást minden évben 

igényelhesse. 

Szabó József polgármester 

A név szerinti szavazásról külön hatá-

rozathozatal szükséges. 

Kérdezem ki ért egyet azzal, hogy a na-

pirendi pontról névszerinti szavazással 

döntsünk? 

Megállapítom hogy a képviselő-tes-

tület 7 igen, egyhangú szavazattal el-

fogadta a névszerinti szavazást. 

Kérdezem, ki ért egyet a határozati ja-

vaslattal? 

Megkérem Jegyző Asszonyt, hogy az 

SZMSZ ide vonatkozó szabályai sze-

rint olvassa fel a képviselők neveit.

Pálffyné dr. Szabó Ibolya: Az előzőek-

ben elmondottaknak megfelelően név 

szerint szólítom önöket, kérem vála-

szukat érthetően adják meg igen, nem, 

vagy tartózkodom kifejezésekkel a ha-

tározati-javaslatról. 

Szabó József polgármester 

Megállapítom hogy a képviselő-tes-

tület a határozati javaslatot 3 igen, 4 

nem, 0 tartózkodással elutasította.

Először is tisztázni szeretném, hogy az 

intézmények eladása nem a mi ötle-

tünk volt. A Római Katolikus Egyház 

keresett meg bennünket, hogy lehető-

sége lenne az egyháznak megvásárolni 

a fenntartott intézményeit, ezért kez-

deményeztem a képviselő testülettel a 

megbeszélést.

Geszteréd jövőbeni fejlődését véle-

ményem szerint lényegesen befolyá-

solhatta volna, ha a kezdeményezés 

megkapja a támogatást. Geszteréd ér-

dekének megfelelően, ha az eladás lét-

rejön a befolyt összeget a jövő építésére 

tudtuk volna fordítani.

A felhatalmazás megadását rajtam 

kívül Törő András és Vámos Jánosné 

képviselő társaim támogatták.

A döntés 1. pontja:

Szerintem nem az a fontos, hogy Gesz-

teréd tulajdonában van e az iskola és az 

óvoda épülete, hanem az, hogy az ott 

folyó oktatás- nevelés a legmagasabb 

szintű legyen. Az ott tanuló gyerekeink, 

olyan tudással rendelkezzenek, amit 

megirigyelnek a megyei elit iskolák is. 

Az egyház által létrejött beruházás a 

tanulást segítő korszerű eszközök fo-

lyamatos biztosítása, a kiscsoportos 

Önkormányzati hírek
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oktatás mind ezt a célt szolgálja. Nem 

véletlenül hoznak a környező települé-

sekről már jelenleg 60 diákot a Gesz-

terédi iskolába, pedig még csak nem 

rég kezdődött meg a változás. El lehet 

bagatellizálni a véghezvitt beruházást, 

amit részben állami támogatásból és 

nagy összegű saját forrásából finanszí-

rozott az egyház. Geszteréd iskolájának 

felújítására, bővítésére a Klebelsberg In-

tézményfenntartó Központon (KLIK)-

en keresztül soha ekkora összeget nem 

tudtunk volna állami támogatásként 

elnyerni. A KLIK által működtetett 

Geszterédi iskolába nem hoznának a 

környező településről ennyi gyereket, 

és majd azzal kellene szembesülnünk, 

hogy ezt a kis létszámú iskolát nem ér-

deke az államnak helyben működtetni. 

Nem elég hangsúlyozni, hogy telepü-

lésünk megmaradásának egyik sarka-

latos pillére egy jól működő, korszerű 

tudást biztosító óvoda és iskola műkö-

dése. Amennyiben a Képviselő testület 

az eladás mellett döntött volna, a meg-

kötött megállapodásnak tartalmaznia 

kellett volna azt a fontos kitételt, hogy 

amennyiben az egyház saját döntése, 

vagy az állam által ellehetetlenül az 

intézmények fenntartásában, úgy azt 

a rendelkezésre álló teljes felszereléssel 

köteles TÉRITÉSMENTESEN visz-

szaszolgáltatni az önkormányzatnak, 

hogy a oktató-nevelő munka zökkenő 

mentesen folytatható legyen. Geszte-

rédnek semmilyen kockázata nem lett 

volna az eladásból. Sajnos a Képviselő 

testület döntése alapján még a tárgyalás 

megkezdéséig sem jutottunk el, amit én 

őszintén sajnálok.

2. pont. A vételár felhasználásáról

Amennyiben a testület a tárgyalás 

lefolytatása mellett döntött volna és az 

egyezség Geszteréd érdekeinek maxi-

mális figyelembevétele mellett jön lét-

re , akkor a befolyó 100 millió-s nagy-

ságrendű összeget, csak Geszteréd 

jövőjébe lehetne befektetni.

- Az elöregedő településünkön nagyon 

fontos, hogy a fiatalok helyben marad-

janak, vagy ideköltözzenek. Nekünk 

minden tekintetben jobbnak kell len-

nünk mint a környező településeknek, 

többet kell nyújtanunk, rendezett vi-

szonyokkal kell rendelkeznünk . Mun-

kahelyet csak korlátozott számban 

tudunk biztosítani, ezért kell minden 

más területen a maximumot nyújtani. 

Az már nagy előny, hogy a településen, 

kimagasló szintű korszerű óvoda, és 

iskola működik, a település rendezett, 

a közintézmények, civil szervezetek 

zavartalanul működnek. Jó a közbiz-

tonság. A lakásvásárláshoz nyújtott 

kamatmentes hitel szintén egy előny a 

környező településekhez képest.

- Bentlakásos öregotthon létrejöttét ta-

lán nem kell ecsetelnem, de most nem 

csak az idősek oldaláról világítanám 

meg azt, hogy milyen szerencsés lehet-

ne egy helyben működő bentlakásos 

idősek otthona.

Az idősek sokkal hamarabb beköltöz-

nének egy helyben lévő otthonba, mint 

hogy el kell hagyniuk a települést, a 

megszokott környezetet, a családot, is-

merősöket. Egy ilyen otthon működte-

téséhez 25-30 fős alkalmazotti létszám 

szükséges, ennyi munkahely jöhetne 

létre helyben, a dolgozni tudó- és akaró 

embereknek. Ez nem közmunka, hanem 

piaci alapon működő fizetést jelenthetne 

helyben. Sajnos a döntés amit a képviselő 

testület meghozott elvágta ennek esélyét, 

pedig nem adatik gyakran ilyen felkínált 

lehetősége településünknek.

A testületi döntést sajnálom, csupán 

azt szeretném ha mindenki tisztába 

lenne azzal, hogy pontosan miről is 

lett volna szó, / ezért mellékeltem a 

kivonatot a jegyzőkönyvből / hogy a 

lakosság ne találgasson, ne szóbeszéd-

ből, vagy téves információkból tájéko-

zódjon.

Tisztelettel Kemény József
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Farsang az iskolában

 A farsang ideje ebben az évben vízkereszttől (január 6.) – 

hamvazószerdáig (március 6.) tart.

A régi időkben a farsang volt az ideje a különböző mulatsá-

goknak, báloknak és lakodalmaknak. Az emberek tartották 

magukat a bibliai mondáshoz: „van ideje a vidámságnak és 

van ideje a szomorúságnak”. Az egyházi ünnepek, ünnep-

körök egy keretet adtak a mindennapi életnek, és ez nem is 

volt rossz. (A nép „humora” és természetes gondolkodása is 

helyet kapott, pl. azért nevezték a hamvazószerda utáni csü-

törtököt „zsíros csütörtöknek”, mert ekkor fogyasztották 

el a farsangról megmaradt húsételeket. Ne vesszen semmi 

kárba, ugyanis a nagyböjtben tartózkodtak a húsételtől. Ma 

már nem sokat törődnek ezekkel a régi szokásokkal. A mai 

kor embere – általában – nem tudja elfogadni, hogy nem ura 

az időnek, ne mondják meg neki, mikor mulasson, mikor 

böjtöljön.)  

Idén február 2-án tartottuk hagyományos farsangi mulat-

ságunkat az iskolában.

Már hetekkel ezelőtt megkezdődött a lázas készülődés: 

jelmezek készítése, színpadi próbák, vers- és tánctanulás. 

A programok összeállításából, a rendezvény megszervezé-

séből jócskán kivették részüket a lelkes szülők, diákok és a 

pedagógusok.

  A jelmezes felvonulás volt természetesen a legnépszerűbb 

program, ahol egyéni és csoportos beöltözők is színre lép-

tek. Először az ötletes egyéni jelmezeket csodálhattuk meg. 

Utána a csoportos beöltözők következtek, akik igazi buli-

hangulatot varázsoltak táncukkal, énekükkel, díszletükkel 

a színpadra. Természetesen a vastaps sem maradhatott el 

diáktársak , mind a felnőttek részéről. 

Míg a zsűri döntött a legjobbakról, szólt a zene, melyet 

ezen a napon is Huri Miklós szolgáltatott. Fogyott a szend-

vics, a süti, a fánk. A nyolcadik osztályosok saját készítésű 

szendvicset, süteményt illetve üdítőt árusítottak. 

A zsűrinek nem volt könnyű dolga, a következő eredmé-

nyek születtek: 

Egyéni jelmezesek:

1.:  Radócz Dorka 1 o.,

(kockás fülű nyúl), 

Jakabóczki Dániel 1.o. 

(bárány)

2.:  Jaksi Laura 1.o. 

(pillangó)

3.:  Pető Zsófia 1.o. 

(boszorkány)

1.: Máté Alex  2.o. (cowboy)

2.:  Bodnár Attila 2.o. 

(Star Wars)

3.: Fodor Bence 2.o. (lovag)

4.:  Kovács Szabolcs 2.o. 

(Zorro)

1.: Seres Regina 3.o. (Demóna boszorkány)

2.: Sipos Zsombor 3.o. (Ludas Matyi)

3.: Cseh Zsombor 3.o. (íjász)

4.: Dalanics Hanna 3.o, (sellő) Varga Lili 3.o, 

(boszorkány)

Csoportos beöltözők:

1.: 8.o. Hófehérke paródia

2.: 3.o. cowboy-tánc

3.: 5.o. bolond katonák

A délután legizgalmasabb eseménye a tom-

bolasorsolás volt. Gazdára talált rengeteg aján-

dék. A sorsolás után tovább ropták a táncot 

gyerekek, felnőttek egyaránt.

Ezen a délutánon minden iskolás szép és em-

lékezetes élményekkel tért haza. Köszönjük 

szépen a szülőknek a támogatást, a süteménye-

ket. S jövőre is majd jön a farsang, áll a bál!!!

Zakarné Bakti Ilona osztályfőnök
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Hamvazószerda

Nagyböjti tartós élelmiszergyűjtés

2019. március 6-án intézményünk minden tanulója és dol-

gozója ünnepi Szentmisén vett részt. Lelkünket előkészítet-

tük a nagyböjtre, amely a hamvazószerdával veszi kezdetét.

A hamu szó hallatán sokféle kép idéződik fel bennünk. Rög-

tön magunk előtt látjuk ezt a porszerű, szürke anyagot, amely 

az égés végterméke. Ha valami teljesen leég, azt mondjuk, 

hogy porrá égett. Így lett a hamu a mulandóság, a bűnbánat 

jelképévé. Hamvazószerdán a miséző pap a fejünkre hinti, és 

ezt mondja: „ember emlékezzél porból vagy és porrá leszel. ” 

Az Egyház fi gyelmeztető szavai, amelyek önmagunkba te-

kintésre, bűnbánatra ösztönöznek.

A farizeusok a vallásos életben nagyra értékelték az ala-

mizsnát, az imát és a böjtöt.  Ezek voltak az erény legfőbb 

gyakorlatai. Jézus is fontosnak tartotta e három klasszikus 

gyakorlat hangsúlyozását. Azonban a külső magatartás he-

lyett, a bensőre, a lelkületre rányitotta a fi gyelmet.

„Jótetteitekkel ne hivalkodjatok az emberek előtt.” A képmu-

tató, a hivalkodó már elvette a jutalmát az emberektől, ezért, 

Istentől nem kap jutalmat.

Az ima a lélek felemelése Istenhez, párbeszéd Istennel. 

A helyesen végzett 

ima, megvéd az élet 

kevélységével szem-

ben, mert alázatossá 

tesz. Ki az, aki meg-

állhat Isten előtt?

„Amikor böjtöltök, 

ne legyetek mogorvák, 

mint a képmutatók.”

Manapság a böjtöt 

sokan divatja múlt 

gyakorlatnak tart-

ják. Olyannak, amit 

könnyen elhanyagol-

hatunk. Pedig tudjuk, 

mi minden adódik, 

ami rongálja az éle-

tünket, és ezért na-

gyon lényeges erény 

a mértékletesség. Az 

étel, ital, cigaretta, megszokott kifejezések, vagy éppen a te-

levízió adásaiban lehetünk mértéktartók, úgy hogy több 

időt és fi gyelmet fordítunk a jócselekedetekre és az imára. 

Egészen biztosan örömet szereznénk családtagjainknak, ha 

egészségesebb életmódot folytatnánk, ha több időnk lenne 

számukra, és nem más egyéb töltené ki teljesen az időnket.

Milyen jól járnánk mi is, ha a rendszeresebb ima folytán 

nyugodtabbak, kiegyensúlyozottabbak lennénk. Jobban kiala-

kulna bennünk az Istenre és egymásra való odafi gyelés érzéke.

A hamu fi gyelmeztetésként, szűrkén és alázatosan áll előt-

tünk. Jelképe végig akarja kísérni egész nagyböjtünket, hogy 

Isten kegyelmét felhasználva még jobban előtérbe kerüljön a 

kereszthordozó Krisztus követése.

Törő András

igazgató

A Debrecen–Nyíregyházi Egyházmegye Karitász igazgató-

jának felhívására iskolánkban is megszervezésre került a hús-

véti ünnepek előtti Nagyböjti élelmiszergyűjtés március 24 és 

31.-e között. A gyűjtés már sok – sok éve megvalósul a Római 

Katolikus templomokban a rászorulók megsegítése érdeké-

ben nagy ünnepek előtt. Az Egyházmegyénkben 12 Katoli-

kus iskola van, melyek közül 8 Intézményen belül Karitász 

is működik, azonban ettől a tanévtől kezdődően mind a 12 

iskola bekapcsolódott a jótékonysági tevékenységbe. Igazgató 

Úr kérésére a tanulóink és szüleik osztályonként változó lét-

számban 3 és 10 fő közötti létszámmal vettek részt az akció-

ban. Jó érzéssel töltött el bennünket az, hogy a gyerekek mo-

solygós arccal és örömmel hozták a szüleik által csomagolt 

tartós élelmiszereket és érezhetően megelégedéssel töltötte 

el őket a segítség nyújtás pozitív élménye. A begyűjtött élel-

miszerek szét-

osztására a 

Gyermekjóléti 

Szolgálat segít-

ségével kerül 

sor a Geszteré-

den élő és leg-

inkább rászo-

ruló családok 

részére még az 

ünnepek előtt. Azt gondoljuk, hogy elsőként megszervezett 

„Tartós szeretet” – élelmiszergyűjtés sikeresen valósult meg, 

a jövőben szeretnénk azt, ha gyakorlattá válna iskolánkban, 

társulva az Egyházmegye tevékenységéhez.

Monyók Ferencné osztályfőnök
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Szemétszedés

Lelki nap a Szent Anna Katolikus Óvoda 

és Általános Iskolában

Idén is csat-

lakoztunk a 

Te Szedd! – 

Önkéntesen a 

tiszta Magyar-

országért mozgalomhoz. Évről évre 

magunkért és egy szebb környezetért 

fogunk össze.

Március 18.-án délután az osztályok 

teljes létszámmal, és a pedagógu-

sok összegyűltek a kijelölt találko-

zási pontnál önkéntes szemétsze-

désre. Miután felosztottuk a terü-

leteket, a gyerekek munkavédelmi 

oktatását követően, kesztyűt, és 

zsákokat kaptak, pedagógus kol-

légák segítségével láttak a feladat-

hoz. Az alsósok az óvoda és az is-

kolaépület környezetét, míg a 

felsősök a közeli utcákat, parkot, 

sportpályát járták be, hogy felku-

tassák a szemetet. Már az elején 

megállapítottuk, hogy sok dol-

gunk lesz. Sajnos vannak olyan 

emberek, akik a szemetet nem a 

kirakott gyűjtőbe helyezik. Az 

alsósok nagy örömmel hajtották 

végre a feladatot. 

Miután végeztünk a szemét szedéssel, 

elégedetten szemrevételeztük mun-

kánk eredményét, melynek a környe-

zettudatos gondolkodás kialakítása is 

célja volt.

Általunk eldobott hulladékot vala-

kinek össze kell szedni. Vigyázzunk 

együtt környezetünk tisztaságára! 

Pállné Garai Erika

tanító

Iskolánkban már hagyománnyá 

vált, hogy a Karácsonyi és Húsvéti 

ünnepeket lelki napok előzik meg. 

Ezek a napok a gyerekek és a peda-

gógusok lelki feltöltődését egyaránt 

szolgálják. 

Idén a Húsvétot megelőző lelki gya-

korlatot a gyerekeknek 2019. március 

29-én tartottuk iskolánkban. Minden 

alkalommal szívesen vesznek részt a 

tanulók a rendezvényen, hiszen játsz-

va ismerkednek meg az egyes ünnep-

körökkel. Nem volt ez másképp most 

sem. Az alsó és felső tagozatosoknak 

külön tartották a lelki vezetők a lelki 

órákat életkori sajátosságaikat 

figyelembe véve. 

Az alsósok egy érdekes ké-

miai kísérlet során bizonyították 

be, hogy a legnagyobb ajándé-

kunk nem a kézzel fogható já-

tékokban rejlik, hanem abban, 

hogy Jézus feltámadt és megsza-

badít bennünket a bűneinktől, 

mint ahogy a kísérletben is a po-

hár „magához vonzotta a folya-

dékot”. Aztán játékos színezők-

kel találhatták meg Jézushoz az 

utat, majd a Keresztút állomásait 

mutatták be a lelki vezetők segítségével 

egészen a Virágvasárnaptól a fel-

támadásig. Lerajzolták Jézust, 

megalkották közösen, hogy mi-

lyennek látják őt, milyen lenne, 

ha ma is köztünk élne.

A felső tagozatosak lelki 

gyakorlata kicsit más volt, hisz 

ők már másképp látják a vi-

lágot, komolyabb feladatokat 

kaptak. Ők is felelevenítették a 

Keresztút állomásait és megfo-

galmazták gondolataikat azzal 

kapcsolatban, hogy ki mit kér-

dezne Jézustól, ha most előt-

te állna. Tanulságosak ezek a napok 

nekünk pedagógusoknak is, hiszen 

ilyenkor a gyerekek megnyílnak, szí-

vesen beszélnek az előadóknak, lelki-

leg teljesen megújulnak. 

Külön érdekes volt számomra, hogy 

az alsó és felső tagozat lelki óráin is 

részt vettem, mindkét tagozat nagyon 

nagy örömmel és lelkesedéssel vett 

részt rajta.  Köszönjük a lelki napok 

szervezését, a lelki vezetőknek pedig a 

sok játékos feladatot, és azt, hogy köze-

lebb engednek minket az Úr Jézushoz.

Majorosné Szilágyi Brigitta

tanár
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Vizet Mindenkinek!

Eszter éjszakája

Minden évben március 22-én ünnepeljük a Víz Világ-

napját. Ebben az évben az esemény szlogenje: Vizet min-

denkinek! Ez a jelszó pontosan érzékelteti, milyen nagy 

kihívás ma a világban, hogy minden egyes ember számára 

elérhető legyen a víz.

E jeles nap alkalmából 2019. 03. 22-én a Szent Anna Kato-

likus Óvoda és Általános Iskola felső tagozatos diákjai láto-

gatást tettek a Geszterédi Regionális Vízműbe. A napsütéses 

séta után Szabó József Polgármester Úr várta és köszöntette 

a gyerekeket, majd a vízmű dolgozói körbe vezették őket, 

és részletesen 

elmagyarázták 

a különböző 

folyamatokat.

A látogatás 

fő célja az volt, 

hogy a tanu-

lók betekin-

tést nyerjenek 

a víztermelés, 

tisztítás és a 

fog y a sz tók ig  

történő elosztás 

folyamatába. A 

tanulók megtekin-

tették a termelő 

kutat, majd végig-

követték és infor-

mációkban gazdag 

eszmecsere során 

elsajátították a víz 

technológiai tisztításának alap-

vető fázisait, megtekintésre ke-

rült a telepen lévő tisztavíztározó 

medence. Az iskolások érdeklőd-

ve figyelték a víz útját és az álta-

luk felvetett kérdésekre kimerítő 

szakmai válaszokat kaptak. 

Tanulóink nagyon élvezték a 

látogatást, sok hasznos informáci-

óval és egy újabb élménnyel tértek 

vissza az iskolapadba.

Dalanicsné Pősze Melitta

tanár

2019. február 28-án 17.00 órakor a geszterédi művelő-

dési házban került bemutatásra a tiszavasvári Telse előa-

dásában az Eszter éjszakája című színpadi darab. 

A történet szerint Eszter (eredeti nevén Hadasza) az árva 

leány istenhívő unokatestvére Márdokeus gyámsága alatt él. 

Xerxész perzsa király parancsára a szépséges árvát is elhurcol-

ják a királyi hárembe. Azonban Eszter méltósággal viseli sorsát 

a nem kis veszélyeket rejtő perzsa udvarban. Erényessége, éles 

elméje révén hamar kitűnik a többi háremhölgy közül.

Vajon a véletlen különös játéka során kerül Eszter a pa-

lotába? Vagy a sors szava rendelte így? Eszter éjszakája egy 

gyönyörű történet a reményről, hitről, szerelemről, és az is-

teni gondviselésről:

Amikor az álmok darabokra törnek, nem marad más, 

mint a remény...

Amikor az ígéretek beteljesülése késik, nem marad más, 

mint a remény...

Amikor a végzet közeleg, nem marad más, mint a re-

mény...

És abban az időben, amikor az ember szíve megtelik gőg-

gel, gonoszsággal, eljön Isten, hogy megszabadítsa népét!

Hálás köszönetünket fejezzük ki a TELSE színjátszókör-

nek és vezetőjének ezért a csodálatos élményért.

Lelkiekben gazdagon tértünk haza, s szívesen visszavár-

juk a csoportot.

Nagy örömünkre szolgált, hogy egy geszterédi tanítvá-

nyunk Sáránszki Márió is szerepelt a darabban, sőt Ő volt a 

főszereplő. Büszkék voltunk rá.

Törő András

igazgató 
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Intézményünkben iskolacsalogató programot tartot-

tunk 2019. április 3-án és 4-én, ahová a leendő első osztá-

lyos tanulókat és szüleiket vártuk. A nyílt napok keretében 

a geszterédi, bökönyi és érpataki szülők és gyerekek megis-

merkedhettek a leendő első osztályos tanító nénikkel, illetve 

megtekinthették intézményünket. 

A programsorozat Törő András igazgató Úr tájékoztató-

jával kezdődött, melyben bemutatta iskolánkat. Ezután ta-

nórákat tekinthettek meg a szülők. Matematika és magyar 

nyelv órákat mutattak be alsó tagozaton a tanító nénik (Mé-

szárosné Nagy Anna, Majorosné Szilágyi Brigitta, Csabainé 

Kirimi Andrea). A felső tagozaton Dalanicsné Pősze Melitta 

tartott informatika órát 5. osztályban, és Molnár István an-

gol nyelv órát, szintén az 5. osztályosoknak. Az 1-2. osztály 

néptáncfoglalkozását is meglátogathatták a kedves vendé-

gek, amit Grexáné Nagy Enikő és Talián Márk tartottak. 

A leendő elsős gyerekeknek foglakozásokat szerveztek 

az alsó tagozatos pedagógusok. A húsvétváró kézműves 

foglalkozásokon tavaszi virágot, tojásfát, húsvéti virágkosa-

rat készíthettek a nagycsoportos óvodások, akik szüleikkel 

érkeztek. A gyerekek nagy örömére szolgáltak a mozgásos 

foglakozások is, amelyekre néptánctermünkben került sor.

Nagyon szép és mozgalmas 2 napot zártunk, amelyről 

mind a szülők, mind a gyerekek jó élményekkel távoztak.

Szeretettel várjuk őket az első osztályba! 

Köszönjük a részt vevő pedagógusok színvonalas mun-

káját.

Molnár Regina

Igazgató-helyettes

Iskolacsalogató
ÚSZÁS! 

Nyíradonyban megkezdte 2019. március 25-én iskolánk 
6. osztálya a 10 hétfőn át tartó ismerkedést a vízzel, az úszás 
tudományával. Egyelőre a sekélyebb vízben „bontogatták” 
szárnyaikat Szőke László testnevelő-tanár tanítványai.

Intézményünkben a mindenkori hatodik osztály kap le-
hetőséget tanórai rendszerben a legegészségesebb mozgás-
forma elsajátítására.

Szőke László
osztályfőnök

 Iskolánk lépcsője új díszítést kapott, mellyel 
igyekszünk felhívni a tanulók fi gyelmét a 
mindennapi társalgásban előforduló udvarias 
kifejezések használatára.
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Tavaszváró programok az óvodában
Az év első hónapjában a  Léghajó Meseszínház előadásá-

ban megtekintettük a Csizmás kandúr c. előadást. Gyerme-

keink aktívan, örömmel vettek részt az interaktív előadáson. 

Szerencsésnek tartjuk, hogy csemetéink nem csak szereplői, 

hanem tevékeny résztvevői is lehettek az előadásnak. 

Az idei évben az egyházközségünknek Szent Balázs életét 

a Maci csoport gyermekei mutatták be , a Szent Anna katoli-

kus templomban. A gyermekek felkészülten érkeztek a temp-

lomba és csodás előadást mutattak be. Balázs püspök életét 

versekbe és dalokba foglalva adták elő nagy sikerrel. Az óvo-

dában felkészültünk erre a napra. Megbeszéltük Balázs püs-

pök életét, a nevéhez fűződő csodatételeket, a Balázs áldás lé-

nyegét, amelyben mindannyian részesültünk a Szent Misén. 

Óvodánkban idén is megrendezésre került a Tarka-Bar-

ka vers- és mesemondó verseny.  A versenyt január helyett 

idén februárban rendeztük meg a sok beteg gyermek miatt. 

A betegség miatt elmaradt vers- és mesemondó versenyre 

örömmel készültek a „nagyobb” gyermekek. A verseket ott-

hon és az óvodában is szorgalmasan gyakorolták a gyerme-

kek. Hagyományainkhoz híven a verseny napján a szereplő 

gyermekek szülei is bejöhettek megnézni gyermeküket. Amíg 

a zsűri döntést hozott, szendviccsel és teával vendégeltük meg 

a gyermekeket és a szülőket. Az eredményhirdetés igen izgal-

mas pillanatokat okozott. Korcsoportonként díjazták a részt-

vevőket, de a zsűri elismerte, hogy nagyon nehéz dolguk volt 

idén is. A díjazottak könyvet és oklevelet kaptak, de minden 

résztvevő kapottegy kis ajándékot, hisz a részvétel a fontos! 

Ezúton is gratulálunk a kis versmondóknak!

A vers- és mesemondón verseny helyezettjei:

Kis csoport: 1. Kulcsár Sára

 2.  Sipos Zalán 

 3.  Mondok Kitti

Különdíjasok:  Jakabóczki József, Mázló-Sarkadi Nándor

Nagy csoport: 1. Hajdú Kristóf

  2. Pásztor Hanna Barbara

  3. Kecsedi Áron 

Különdíjas: Felföldi Dóra 

A Lego 4 doboznyi játékot adományozott óvodánknak 

a gyerekek képességeinek fejlesztése céljából. Köszönet érte 

Mező Bálint Úrnak és Major Katalinnak. 

Sok szeretettel hívtunk és vártunk minden érdeklődőt, 

aki szeretett volna bepillantani óvodánk életébe. A Be-

kukkantó nagyon eredményesnek bizonyult. A faluból és 

a szomszéd faluból egyaránt érkeztek hozzánk apróságok, 

akik a jövő tanévben már a mi óvodánkban fognak velünk 

együtt játszani.

A nagy böjt időszakot megelőzően tartottuk óvodánk-

ban a farsangot, ahol a szülők, gyermekek és az óvodapeda-

gógusok  is jelmezbe bújtak. A vidám, táncos délelőtt során 

lehetőség nyílt a közös játékra, versengésre is.

Hálás szívvel köszönjük a szülőknek a sok finom süte-

ményt és az elmaradhatatlan farsangi fánkot. Isten áldását 

kérjük családjukra és életükre. 

Az óvoda dolgozói
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Ünnepi pillanatok

Március 15. ünnepe
Már lassan megszokottá válik, hogy a 

március 15. ünnepünket valamivel egyben 

ünnepeljük. Történt ez tavaly a Szent Lász-

ló szobor felavatásával, az idei évben pedig 

az Önkormányzat előtti Kossuth szobor, 

valamint a tájház oldalán elhelyezett Finta 

Márton emléktábla leleplezésével. Ezen ün-

nepségen nagyon sokan megjelentek: a kör-

nyező települések vezetői, állami- és civil 

szervezetek vezetői, de még a kormány tag-

jaiból is jelen voltak.

Ezúton is szeretném megköszönni dísz-

polgárunknak, Bacskai Józsefnek, jelenlegi 

helyettes államtitkár úrnak Geszteréd felé 

nyújtott önzetlen támogatását!

Tisztelettel:

Szabó József 

polgármester

Nőnapi Ünnepség
Geszteréd, 2019. 03. 08.

Geszteréd község önkormányzata a Nemzetközi Nő-

nap alkalmából 2019. március 8-án köszöntötte a geszterédi 

hölgyeket. A délután Dr. Ágoston Lóránt gasztroenteroló-

gus szakorvos egészségügyi előadásával és személyes ta-

nácsadásával kezdődött, ahol a résztvevők szakmai segítsé-

get kaptak az egészségük megóvására. Az előadást követően 

Dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő úr is tiszteletét 

fejezte ki látogatásával. Az ünnepi műsort Szabó József pol-

gármester úr köszöntő szavai nyitották,amelyben kiemelte, 

hogy az év minden napján tisztelet és hála övezi a hölgye-

ket, hiszen a családok alapját , az élet gerincét jelenti létük. 

Bucilla Olívia Lolíta, ifjú versenytáncos előadó műsorában 

a latin táncok világába kalauzolta el a vendégeket, majd 

az ünnepséget Melounge Duó zenekar akusztikus műsora 

zárta. A település képviselő-testülete egy gyönyörű virággal is megköszöntött minden kedves vendéget a nőnap befejezéseként.

HÚSVÉTI TOJÁSFESTÉS a Művelődési Házban 

Szabó Csaba geszterédi tanuló szervezésében
ÉLELMISZERCSOMAG

Ahogyan az utóbbi években megszokhattuk, az idei 

húsvét előtt is természetbeni támogatást kapott minden 

második életévét betöltött geszterédi lakos. A csomag 

(amelyet a napokban lehetett átvenni) tartalma fejenként: 

1 kg liszt, 1 kg kristálycukor, 0,5 kg porcukor, 1 cs. sütő-

por, 1  cs. vaníliás cukor, 1 liter olaj, 1  tor-

tabevonó, 1 liter ivólé, családonként 6 kg 

alma.

Az Önkormányzat ezzel az intézkedés-

sel próbálja meg szebbé tenni a geszterédi 

emberek ünnepét.

Szabó József polgármester

or-

g 

rr
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Aranyszablya Társaság Hírei
A Társaság életében is beköszöntött 

a tavasz.

„Ébred a reggel és útra kél a szél

Hozzád ér, s téged hív, téged kér.

Állj talpra ember, mert végtelen a tér,

a távolban már új cél vár!”

Így vannak ezzel a társaság tagjai is. 

Meghozta kedvünket a tavasz és az a 

körülmény, hogy végre megkaptuk 

az engedélyt ahhoz, hogy egyik fő 

célkitűzésünket valóra váltsuk. A cél, 

hogy Geszteréd községben felszínre 

került honfoglaláskori fejedelmi sír-

ból előkerült leleteknek emléket állít-

sunk, és az egykori sír helyén, emlék-

helyet hozzunk létre.

Az önkormányzat és a társaság tagja-

inak összefogásával elkezdtük a mun-

kálatokat. Az emlékhely tervei elkészül-

tek. Ezen a helyen egy gránit obeliszket 

állítunk a fejedelemnek és az örökkéva-

lóságnak, melyet a honfoglaló hét vezér 

teljes alakos szobra őriz. A szobrok el-

készítését Kótér László Szatmárnéme-

tiből két hónapra Geszterédre telepített 

fafaragó végzi, aki nagy lelkesedéssel 

és lendülettel nekilátott a munkának. 

Három szobor már elkészült. Munkáját 

kedvező körülmények között végezheti 

Kemény József Csikókerti telephelyén, 

melyet rendelkezésünkre bocsájtott. 

Ezúton is köszönet érte. A művész 

örömmel fogadja a munka közbeni ér-

deklődőket, látogatókat.

Az emlékhelyet hét tölgyfa (a magyarság 

fája) zárja körbe, mely a honfoglaló hét 

magyar törzset szimbolizálja. A lassan 

növekedő tölgyfákat a társaság tagjai ül-

tették el, mert tudják, aki fát ültet, az bízik 

a holnapban, hisz a megmaradásban. 

Az emlékhely kialakítása nem sike-

rülhetett volna a Nyírerdő Zrt. segít-

sége nélkül. Köszönjük a 

támogatásukat.

A közös munka összehoz 

bennünket geszterédieket. 

„Aki nem hisz abban, hogy 

mennyi jó ember van, az 

kezdjen el valami jót tenni, 

és meglátja, milyen sokan 

odaállnak mellé – valljuk 

Böjte Csabával együtt. 

Az Aranyszablya Társaság célul 

tűzte ki a hagyományok feleleveníté-

sét. Február végén egy disznó vágás-

sal búcsúztattuk a telet. Sok jó ember 

gyűlt össze e jeles eseményen. Egész-

napos programon a kicsik és nagyok 

egyaránt jól érezték magukat. Jó volt 

együtt kikapcsolódni, szórakozni a 

hosszú tél végén. Ezek az alkalmak 

bizonyítják, hogy szükség van az 

együtt töltött minőségi időre, amely-

ből erőt meríthetünk munkánk el-

végzéséhez.

Májusban szükségünk is lesz rá. A 

IV. Aranyszablya Fesztivál megren-

dezése nem csak öröm, de megfelelő 

előkészület szükséges a sikeres ün-

nepléshez. Mindenkinek jut munka 

most is. 

Május 25-én a fesztiválon Gajdos 

János emléktábláját fogjuk felavatni, és 

tisztelegni szeretnénk egy kiállítással 

a nemzetközileg is elismert festő előtt. 

Kérjük minden geszterédi ember se-

gítségét. Ha valakinek a tulajdonában 

van kép a festőtől, kérjük bocsássa ren-

delkezésünkre a kiállítás idejére!

A fesztivál keretén belül rendezzük 

meg a szokásos Aranyszablya futó-és 

íjászversenyt. Idén szeretnénk egy mi-

nizsibit is tartani. Ide bárki kihozhatja 

fölöslegessé vált dolgait, amelyek még 

érdemesek a megőrzésre. Kiderülhet, 

hogy van még birtokunkban régi tárgy, 

amit a gyűjtők szívesen őriznének to-

vább, ha mi meguntuk kerülgetni ott-

hon. Természetesen a szokásos ünnepi 

műsorok sem maradnak el. Várunk 

mindenkit szeretettel. A részletekről 

szórólapon fogunk tájékoztatást adni.

Az ünnep az, amelyik megkülön-

bözteti egyik napot a másiktól. Ünne-

peljünk hát úgy, ahogy Márai tanított 

bennünket! A legnagyobb keresztény 

ünnepre is ezt kívánjuk. A feltámadt 

Krisztus teremtsen bennünk reményt, 

s vezesse napjainkat utunkon, hogy 

békében éljük egymás mellett! Csak 

így érdemes.

Ehhez kívánunk mindenkinek ki-

tartást erőt, egészséget!
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KEGYELETTEL 

EMLÉKEZÜNK

Kegyelettel emlékezünk községünk 

közelmúltban elhunyt lakosaira:

Papp Mihály

Sós Sándor

Törő Andrásné
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Balogh Ferencné

Tóth László
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Piskóti István

„Nem múlnak el, kik szívünkben élnek, 

hiába szállnak árnyak, álmok, évek.”

Közérdekű információk

PSZICHIÁTRIAI SZEREK 

VISELKEDÉSI PROBLÉMÁKRA?

Ha gyermeke „tanulási problémára” vagy 

„viselkedési rendellenesség” miatt pszi-

chiátriai szereket szed, és úgy érzi, hogy 

a gyermek állapota semmit sem változott 

vagy rosszabbodott emiatt, keresse az Ál-

lampolgári Bizottság az Emberi Jogokért 

Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes 

tájékoztató kiadvány is kérhető a hiperak-

tivitás témájában.

Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.

Tel.: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384 

E-mail: info@cchr.hu

Weboldal: www.emberijogok.hu

SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN

Ön vagy szerette sérelmet szenvedett 

pszichiátriai kezelése során?

Ne hagyja annyiban! Tegyünk valamit, 

hogy másokkal ugyanez már ne történ-

hessen meg!

Vegye fel velünk a kapcsolatot! 

Állampolgári Bizottság az Emberi Jogo-

kért Alapítvány 

Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.

Tel.: 06-1-342-6355, 06-70-330-5384

E-mail: panasz@cchr.hu 

Weboldal: www.emberijogok.hu

Minden információt bizalmasan kezelünk!

Az Állampolgári Bizottság az Emberi 

Jogokért Alapítvány közleménye

Felhívás fi ataloknak!

Keressük Geszte-

réden a legszebb 

májusfát!

Akié a legszebb fa lesz, 

az kedvesével az Ön-

kormányzat jóvoltából 

egy 10 ezer Ft-os vacso-

rát tudhat magáénak.

Hajrá geszterédi fiatalok!

Felhívás!

Tisztelettel megkérnék mindenkit, hogy 

a 2019. május 26-án tartandó Európai 

Parlamenti Választáson minél többen 

vegyenek részt! Legyen bátorságunk sa-

ját sorsunkat saját kezünkbe venni!

Köszönöm szépen!

Pályázataink folyamatosan haladnak, 

hamarosan elkezdődik több kivitelezési 

munka is, de ebben az ünnepi lapszám-

ban nem szeretném részletekbe menően 

taglalni.

Az idei évben is tervezzük a május else-

jei zenés ébresztőt, a tavalyi évben meg-

alakult helyi lovas egyesülettel közösen.

Tisztelettel: Szabó József polgármester

A HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt. 

4243 Téglás

az alábbi munkakörökre keres 

munkavállalókat:

MINŐSÉGELLENŐR

(elektronikai végzettséggel) 

és 

BETANÍTOTT MUNKÁS

Debrecen, Szakoly és Újfehértó 

irányából a munkába járást 

saját szerződéses járattal biztosítjuk.

JELENTKEZNI: személyesen a cég 

telephelyén Tégláson, Papp Sándorné 

HR munkatársnál (tel.: 52/582-804) 

vagy írásban Önéletrajz és 

bizonyítványok megküldésével a

papp.sandorne@hajdurt.hu

email címen.


