
Kicsivel több, mint egy év telt el megválasz-
tásom óta, akkor azt ígértem önöknek, hogy 
„Az új testülettel, és a képviselő jelöltekkel 
készen állunk az előttünk álló feladatokra. 
Legelső és legfon¬tosabb cél a gazdálkodás 
rendbetétele.” Az elmúlt egy év valóban er-
ről szólt. Minden téren igyekeztünk éssze-
rűen dönteni, cselekedni. Az Önkormányzat 
adósságát teljes mértékben rendeztük, ezen 
felül saját bevételeink terhére elkezdtük a 
beruházásokat. Az elkövetkezendő években 
szeretnénk mindegyik közintézményünket 
felújítani, és a hiányzó eszközöket beszerez-
ni. Amennyire lehetőség van, igyekszünk a 
szociális hátrányokat csökkenteni, és a köz-
munka programban mindenkinek munkát 
biztosítani. Mint mindenki, az önkormány-
zat is nagyon nehéz időket él meg. Ránk 
nehezednek a mindennapok problémái, a 
nehéz gazdasági helyzet, a munkanélküliség, 
a növekvő szegénység, s ez kihat az élet min-
den területére. Nő a létüket kilátástalannak 
érzők száma, nem érvényesül az erkölcsi 
igazságosság, lanyhul a felelősségérzet, - az 
emberek a közélet helyett a magánéletbe 
húzódnak vissza, s csak reménykedhetünk, 
hogy ez legalább az igazi értékekre neve-
lő közösségnek, a családnak válik haszná-
ra. Munkánk során sok gonddal, testi-lelki 
problémával, önzéssel és gonoszsággal talál-
kozunk, mégis gyakran megjelenik valami, 
amit a szeretet, az öröm táplál. Ez ilyenkor 
karácsony tájékán felerősödik. Ahol nagy 
szükség van rá, megjelenik a megértő lé-
lek, megjelenik a szeretet. De vajon kitart-e 
egyik karácsonytól a másikig? Megadjuk-e 
egész évben családunk minden tagjának, 
környezetünknek mindazt a szeretetet, 
amelyre szükség van, s amely természetes 

kellene, legyen?  Megoldjuk-e a konfliktuso-
kat? Nyújtunk-e segítséget a rászorulóknak, 
meghallgatjuk- e a panaszkodókat, s van-e 
vigasztaló szavunk? Mindezekre egyetlen 
szó a válasz: szeretni, és segíteni! A szeretet 
ünnepe a családról, a barátainkról, a gon-
doskodásról és az együtt töltött pillanatok-
ról szól.  Egyik ünnepünk sem hangsúlyozza 
ennyire az otthon melegét, a család fontos-
ságát. A karácsonyi időszak kiváló alkalom 
lehet lelkünk, és kapcsolataink rendezésére. 
Kiváló alkalom a félreértések, megbántások 
tisztázására.

A karácsony üzenete mindig pozitív: ne-
héz jónak, becsületesnek lenni egy nem tö-
kéletes világban, de megéri. Hiszen csak így 
válhatunk követendő példává gyermekeink 
szemében, és csak így tehetjük szebbé a jö-
vőt a mánál.

A karácsony ugyanis nem a feldíszített ka-
rácsonyfában, vagy a roskadozó ünnepi asz-
talban van, hanem a szívekben! Az egymás-
ra való odafigyelésben, az összefogásban. 
Mindannyiunknak szüksége van ilyenkor 
a vigaszra, a reményre, a bizakodásra. Az 
egész országban ünneplőbe öltöztek a tele-
pülések, bármerre megyünk, karácsonyi fé-
nyekkel találkozunk.

A karácsonyi hangulat megváltoztatja az 
embereket. Jobban vágyunk a csendre, a 
nyugalomra. Visszatérünk azokhoz az érté-
kekhez, amelyek a hétköznapok rohanásá-
ban időnként a háttérbe szorulnak.

Igyekszünk jobban figyelni családunkra, 
szeretteinkre, szépítjük, díszítjük az ottho-
nainkat.

Engedjék meg, hogy az év végéhez közeled-
ve, köszönetet mondjak mindazoknak, akik 
egész évben segítették településünk fejlődé-

sét és az önkormányzat munkáját. Így köszö-
nöm a képviselőtestületnek, a polgármesteri 
hivatal, az iskola, az óvoda, egészségügy, az 
idősek klubja művelődési ház, gyermekjóléti 
szolgálat dolgozóinak, hogy az egyre nehe-
zedő körülmények között helytálltak, és jó 
színvonalon látták el feladataikat. Köszönöm 
a lakosságnak a különböző társadalmi mun-
kákban nyújtott segítséget és aktív részvételt, 
az egyházakkal való együttműködést, a helyi 
vállalkozóknak, hogy több alkalommal is tá-
mogatták rendezvényeinket.

Kívánom, hogy a szentestén béke és bol-
dogság költözzön mindenki szívébe, a szere-
tet és békesség tegye széppé az ünnepeket. 
Leljék meg örömüket szeretteikben és em-
bertársaikban, hogy a karácsonyt és az új-
esztendőt újult erővel kezdhessük.

Az alábbi versrészlettel áldott, békés szere-
tetteljes karácsonyt és boldog újévet kívánok 
mindenkinek!

„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.”
(Ady Endre)

  Kemény József
  polgármester

Tisztelt Geszterédi lakosok!

VIII.évfolyam, 4. szám   

MEGHÍVÓ
Geszteréd Község Önkormányzata

tisztelettel meghívja
Önt és kedves családját a

2012. december 20-án tartandó 
KARÁCSONYI ÜNNEPSÉGRE!

Helye:
Gajdos János Művelődési Ház
Ideje: 17:00

A lakosokat ünnepi műsorral, és 
szerény vendéglátással várjuk!A közelmúltban kívül-belül megszépült Polgármesteri Hivatal is ünnepi díszkivilágítást kapott.

Geszteréd község Önkormányzatának társadalmi, politikai és kulturális lapja

„Küzdeni és győzni tanulj. Kell küzdeni és győzni hazádért” (Kölcsey Ferenc)
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Október 23-a, az 56-os forradalom és szabadságharc emlék-
napja, mely nemcsak nekünk, de a 20. század világtörténet-
ében számos nép közös ünnepe. E nap a terror és az elnyomás 
elleni hősi küzdelemre, a szabadság szeretetére emlékeztet. 
1956 nélkül ma Európa sem lenne az a szellemi, gazdasági 
és politikai közösség, melyben Magyarországnak ismét helye 
van!  Ezt a küzdelmet idézik fel a kortársnak, Albert Camus-
nek híressé vált sorai: „A legázolt, bilincsbe vert Magyarország 
többet tett a szabadságért és igazságért, mint bármelyik nép a 
világon az elmúlt 20 esztendőben. Ahhoz, hogy ezt a leckét 
megértse a fülét betömő, a szemét eltakaró nyugati társada-
lom, sok magyar vérnek kellett elhullnia — s ez a vérfolyam 
most már alvad az emlékezetben. A magára maradt Európá-
ban csak úgy maradhatunk hívek Magyarországhoz, ha soha 
és sehol el nem áruljuk, amiért a magyar harcosok az életüket 
adták, és soha, sehol — még közvetve sem — igazoljuk a gyil-
kosokat. Nehéz minékünk méltónak lenni ennyi áldozatra.” 

A forradalom bukása után, az 56-os meghurcoltakkal, és ül-
dözöttekkel telt meg a börtön. Erdélyi magyarok ezrei kerül-
tek börtönbe vagy bitófa alá. Ők voltak azok, akik az aradi vér-
tanúk áldozatához közösen tették hozzá a magukét. Mert ők 
sem hősnek születtek, csak reménytelenül szabadnak, akikre 
a hősi napok multával lesből csapott le a szabadságtól rettegő 
hatalom. 

A nagy nyugati nemzetek győztes forradalmakra, világ-
történelmi győzelmekre emlékeznek. Mi, magyarok október 
hónapban két, világraszóló, és a leveretésben is győztes for-
radalmunkra emlékezünk. Az 1848-as forradalomra, szabad-
ságharcra és az 1956-os forradalomra. 

Arad után Budapestre, melyről Örkény István ezt írta: „A 
kerek világon, minden térképen és glóbuszon ma átírják a ne-
vedet Budapest. Ez a szó már nem egy várost jelöl. Budapest 
ma annyit tesz, mint hősiesség. Budapest minden nyelvén a 
világnak azt jelenti: hűség, önfeláldozás, nemzeti becsület. Kí-
vánom én is: légy mindörökké olyan, amilyen ma vagy Bu-

dapest. Büszke és bátor emberek tanyája, magyarok jó útra 
vezérlője, az emberi fajta csillagfénye.” 

És amikor az 56-os Budapestre és az egész Magyarország-
ra gondolunk, akkor Kolozsvárra, Temesvárra és Erdélyre is 
gondolnunk kell, kegyelettel hajtva meg fejünket az áldozatok 
emléke előtt. 

Az 48-as honvédzászlók nemcsak múzeumi kincseink, ha-
nem az egész nemzet öröksége. Az-az 56-os lyukas zászló 
pedig, amely ma Strasbourgban az Európa Tanács székhelyét 
ékesíti, már régen a közös Európa egyik szép jelképe. 

A történelem ritkán ismétli önmagát. Vannak azonban ese-
mények, amelyeknek ugyanaz a jelentése történelmi távlatból 
tekintve. Az 1848-as szabadságharc és az 1956-os forradalom 
között is sok különbség van, több mindenben mégis hasonlíta-
nak. Abban mindenképpen, hogy azt üzenték a világnak: egy 
kis európai nép a döntő történelmi pillanatokban méltósággal 
kezébe vette a sorsát, és „megbűnhődve, múltat és jövendőt”, 
véráldozat árán kivívta szabadságát. Azt lehetne mondani, 
hogy de hát nem vívta ki: mindkettőt, 1848-at is, 1956-ot is 
leverték! Csakhogy az igazságos forradalmak mindig győz-
nek; olykor levertükben még inkább – mert megváltoztatják a 
jövőt, megreformálják a társadalom életét, olykor intézmény-
rendszerét, öntudatát, erkölcsét is. 

Mit üzen hát 1956? Elsősorban azt, hogy a magyarság egy 
rettenetes és vesztes háború, az ország ismételt megcsonkítása 
és egy évtized kegyetlen zsarnoksága után is fel tudott emel-
kedni, a belenyugvás és a megalkuvás helyett fel tudott emel-
kedni történelmi létének mélypontjáról. 

Ha az összetartozás az egymás iránti szeretet és a megértés 
érzése tölt el majd bennünket - geszterédi embereket, - mi is 
meg fogjuk érteni az októberi forradalom üzenetét. 

    Törő András
    igazgató

Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket szeretnénk kifejezni mindazoknak a 
személyeknek, akik részt vettek a hulladéknak szánt, 
kiüresedett sörös dobozok összegyűjtésében. Jótékony-
sági akciónk során nemes cél vezérelt, nevezetesen 
Csuka Sarolta nagykállói beteg kislány gyógyulásának 
elősegítése. Külön köszönet illeti Ferencsák Jánost 
és családját, valamint Szarákáné Marikát, akik nagy 
szerepet vállaltak mind a propagálásban, mind pedig a 
gyűjtésben és tárolásban. Akciónk sikeres volt, 240 kg 
sörösdoboz leadásával 35 ezer Ft-ot sikerült a kislány 
családjának átadnunk.
  Köszönettel:
  Piránszkiné Milotai Lívia

Október 23.

Köszönet a papírgyűjtésért!
Közel három hónap alatt 2890 kg papír gyűlt össze az 
Önök felajánlásából.
Ezúton szeretnék köszönetet mondani a kedves 
lakosságnak, a vállalkozóknak az összegyűjtött 
papírmennyiségért. Köszönöm Kemény József 
polgármester Úrnak, és Szabó József Alpolgármester 
Úrnak a támogatást, valamint a Művelődési Ház 
vezetőjének, Vámos Jánosnénak a segítséget a papír 
elhelyezésében. Szeretném megköszönni Szabó 
Lászlónak azt, hogy felajánlotta a papír elszállítását!
Ezúton kívánok mindenkinek Kellemes Karácsonyi 
Ünnepeket és Boldog Új Évet!

   Papp Roland és családja
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A Művelődési Ház hírei képekben

Kommunikációs tréning Kemecsi Ferenc színművész vezetésével

A jól megérdemelt ebéd  (Árpád Fejedelem Általános Iskola – 
2012. október 05. Aradi vértanuk)

Geszterédi Önkéntes Tűzoltó Egyesület - 85 éves Jubileumi 
emlékülés
   (Fotók: Vámos Jánosné)

A magyar nyelv napja  (2012. november13.)

SZILVESZTER

2012

BÚCSÚZTASSUK EGYÜTT AZ ÓÉVET, 
KÖSZÖNTSÜK EGYÜTT AZ ÚJÉVET!

A HELYSZÍN: GAJDOS JÁNOS MŰVELŐDÉSI 
HÁZ GESZTERÉD

IDEJE: 2012. DECEMBER 31.
VENDÉGVÁRÁS: 19:00

JEGY ÁRA: 3800 Ft,
AMI TARTALMAZZA:

VACSORA, ÉJFÉLKOR TÖLTÖTT KÁPOSZTA, 
PEZSGŐ A KOCCINTÁSHOZ!

ÉLŐZENE,  ZENÉT SZOLGÁLTATJA A 
KARAVÁN EGYÜTTES!

ÉJFÉL UTÁN KEZDJE AZ ÚJ ÉVET EGY KIS 
SZERENCSÉVEL, HISZ TOMBOLASORSOLÁST 

TARTUNK.

MINDEN KEDVES ÉRDEK-
LŐDŐT SZERETETTEL
VÁRUNK!

ÉRDEKLŐDNI: VÁMOS JÁNOSNÉ
TEL: 06-30/533-3524

SZEMÉLYESEN: MŰVELŐDÉSI HÁZBAN
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Az ünnepi készülődés során színes, gazdag 
programsorozat várja a gyermekeket az 
óvodában. 

Ezzel célunk: 

- a gyermekek érzelmi, erkölcsi fejlődésének 
segítése, pozitív személyiségjegyeinek 
megalapozása a mágikussággal, a csodákkal 
teli meseélmények segítségével. 
- hagyományaink, népszokásaink 
megismertetése, ápolása. 
- a gyermekek élmény- és fantáziavilágának 
képi kifejezése, a szép iránti igényességük, 
nyitottságuk alakítása. 
- természetes, harmonikus mozgásuk, testi 
képességeinek fejlesztése játékos formában. 

Feladataink: 

- közvetett és közvetlen partnereinkkel 
kapcsolatteremtés, kapcsolattartás /család, 
iskola, gyermekjóléti szolgálat, nyugdíjas 
egyesület, nyugdíjas klub. könyvtár./ 
- ünnepi ráhangolódás, meghitt 
hangulat teremtése zenés, mesés, verses 
tevékenységgel. 
- téli jeles napok összegyűjtése az ezekhez 
kapcsolódó szokások megbeszélése, 
megismertetése a gyermekekkel. 
- a tevékenységek által a közös munka 
örömének átélése, beszélőkedvük felkeltése, 
ismereteik bővítése. 

Programjaink: 

December 3. Adventi, Karácsonyi 
készülődés 
- adventi koszorú, betlehemi jászol, 
karácsonyfadíszek készítése szülők, 
gyermekjóléti szolgálat, nyugdíjas 
egyesületsegítségével. 
- Boncsér Gábor és társa zenés műsora 
December 13. Lucázós néphagyományhoz 
kapcsolódó tevékenységek 
- Luca kalendárium, Luca pogácsa, Luca 
ostor, Lucaszéke készítése 
- Luca búza vetése 
- köszöntő, rigmusok tanulása: kotyolás 

December 14-20-ig 
- fenyőfa díszítése csoportonként 
- mézeskalácssütés szülők segítségével 
- kántálás csoportonként, illetve közvetlen 
partnereinknél 
- nagycsoportos gyermekek Karácsonyi 
misztériumi játék ünnepi műsorának 
előadása a meghívott vendégek, óvoda 
dolgozói számára, az elkészített ajándékok 
átadása 
- iskolások ünnepi műsorának megtekintése 
- közös tevékenység az iskolás gyermekekkel: 
népi gyermekjátékok, táncház. 
Boncsér Gábor (néprajzkutató, néptánc 
oktató) és társa közreműködésével. 
Előadásuk címe: „Luca napjától Szent 
Karácsony napjáig.” 
Az alábbi verssel szeretnének minden 

kedves olvasónak Áldott, Békés, Boldog 
Karácsonyt kívánni:
 az óvoda dolgozói

Devecseri László: Harang szól valahol…

Szellő rezdül csendben,
hópihékkel játszik,
az egész világból
gyöngy-fehérség látszik.

Pillangó pihékkel 
fehéredik minden,
ennél szebb varázslat
egész évben nincsen. 

Harang szól valahol, 
megörül a télnek,
lámpa gyúl oltáron,
karácsonyi fénynek.

Csengőszó csendíti 
hírét égi hírnek:
boldogság örömét
jövő reményének.

Messzi, távol innen, 
betlehemi éjben,
kis Jézus született
barlang rejtekében. 

Tájékoztatásul közöljük, hogy az óvoda 
december 22.-től zárva lesz, nyitás január 
3-án. 

Ünnepi készülődés az óvodában

Ismét sikeresen szerepeltek a geszterédi diákok a különböző versenyeken.
    /További diáksport-hírek az 5.  oldalonGeszterédi utcakép este
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Iskolai hírek

Diáksporthírek
1.Nyíregyházán a Városi Stadionban rendezték meg 2012.  október 
4 –én a megyei ügyességi csapatbajnokságot. Atlétáink ott folytatták 
ahol a tanév végén abbahagyták. Leány magasugrócsapatunk 
MEGVÉDTE tavalyi megyei 1. helyét (csapat tagjai: Orosz Viktória, 
Kelemen Mónika, Máté Szabina, Máté Boglárka,Vámos Lilla)Leány 
távolugróinkat csak (!)a nyíregyházi Bem tudta felülmúlni.

2.Napkoron rendezték meg október 16-án az egyéni nagykörzeti 
atlétikai versenyt. Sajnos csak nyolc gyereket tudtam a szállítás 
miatt elvinni,így is a legeredményesebb iskola voltunk.6 arany 2  
ezüst érem volt a termés. Az öt lány nemcsak verhetetlen volt hanem 
kiváló eredményeket is produkált (Vámos Lilla 60-méteren a fiúk 
között is 2. lett volna, Máté Boglárka 600 méteren a fiúk versenyét is 
2  másodperccel  megnyerte volna…) 

Aranyérmes: Vámos Lilla 60 m, Máté Boglárka 600m Hajdu Erika 
kislabda, Dankó Evelin kislabda,Máté Szabina távolugrás, Molnár 
Dávid kislabda
Ezüstérmes: Balogh István,Miszkuly Márk távolugrás
 
3.Kézilabdázóink is megkezdték a menetelésüket. Nyíregyházán 
rendezték november 29-én a megyei leány kézilabda elődöntőt. 
Nyíregyháza Kertvárost,Bujt és Ibrányt is megelőzve első helyezést 
szereztek lányaink.
A csapat: Mikó Dzsenifer,Balogh Beáta,Kelemen Mónika,Vámos 
Lilla,Máté Boglárka, Jaksi Nikolett,Kósa Izabella, Kebles Mónika, 
Hajdu Erika Papp Dóra 
Januárban kézilabdával,fedettpályás atlétikával folytatjuk.
  Hajrá Geszteréd!
     Szőke László 
     testnevelő

1849. október 6–ára emlékez-
tünk

2012. október 5-én reggel az Árpád Feje-
delem Általános Iskola udvarán gyülekezett 
az emlékezők népes tábora.

A 6. osztályos tanulók egy színdarabbal 
készültek a szomorú esemény felidézésére. 
Egy színdarabbal, mely a hadbírósági íté-
lethozatalt jelenítette meg. Tárgyalás nélkül 
1849. október 6-án, Aradon kivégezték a 
13 vértanút (altábornagyokat, honvéd tá-
bornokokat, ezredeseket), akik hősiesen 
harcoltak Magyarország szabadságáért a 
Habsburgok ellen. Az 1848. március 15-
én kirobbant forradalom és szabadságharc 
a magyar nép összefogásáról, változtatni 
akarásáról tett tanúbizonyságot. Az ezt kö-
vető másfél év fordulatos eseményei, nagy 
eredményei azonban semmivé váltak egy 
pillanat alatt, de az eszme, a küzdeni akarás, 
az összefogás, a hazaszeretet, a méltóság és 
büszkeség megmaradt.

A 13 aradi vértanú példamutató magatar-
tása az utolsó pillanatokban, ma is elkísér 
bennünket! 

A költő szava is így szól: „Ember lenni 
mindig, minden körülményben.” (Arany 
János)

Ez a példa nagyon fontos a felnövekvő 
nemzedék számára. A 6. osztályosok szív-
vel, lélekkel tolmácsolták e mondanivalót, 
méltó emlékezeteként a gyászon napnak. A 
műsort a Himnusz zárta. Majd az iskola fel-
sős tanulói tanáraikkal egy kerékpártúrára

indultak a mamutfenyőhöz. Az alsós kisdi-
ákok az iskola udvarán, akadályversenyen 
vettek részt. A program zárásaként a meg-
fáradt tanulók és kísérőik a Művelődési Ház 
udvarán, csodálatos napfényes időben el-
költhették az ízletes ebédet.

  dr. Rubiné Pető Lívia
  tanár
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Túl vagyunk a szezon utolsó mérkőzé-
sén, kicsit kifújhatjuk magunkat, pihenhe-
tünk. Egyenlő ponttal zártunk Encsencs 
csapatával,Encsencs az első,csapatunk a 
második és Biri csapata zárja harmadikként 
a dobogósok névsorát .Azt hiszem min-
den csapattagunkról elmondhatjuk (Ifi és 
Felnőtt),hogy nagyon büszkék lehetünk rá-
juk és nem véletlenül vannak az adott helye
n!Kitartásukkal,elszántságukkal és alázattal 
a foci iránt csak így lehet egységes csapatot 
kovácsolni.

Az ifjúsági U-19 -es csapatunk kitűnő-
en szerepelt saját kis bajnokságában. Szin-
te veretlenül száguldtak végig a 4 fordulós 
mérkőzéseken. Kitartásuk, elszántságuk és 
nyerni akarásuk vitte el őket teljesen az első 
helyig,amihez gratulálunk az ifjaknak és re-
méljük ugyanilyen motiváltan látnak neki a 
következő fordulónak is.

Tabella:
Geszterédi FC  22
Nyírbélteki SE   11
Piricse SE  10
Encsencs SE  2
Házi gólkirályaink:
Tóth Krisztián  8 gól
Vass Dávid   4 gól
Serbán Dániel    3 gól
Papp Dávid      3 gól

8 mérkőzésen, 7 győzelemmel és egy 
döntetlennel zárták az bajnokságot a tabel-
la tetején. Gratulálunk nekik és további sok 
sikert!

Mint már említettük,gyökeres változáso-
kon ment át a futball csapat a múlt szezon 
viszontagságai után. Több játékost igazol-
tunk magasabb osztályokból,amely az ered-
ményeken méltán látszik.

Komoly csapattá értek össze az elmúlt 
időszakban,nem túlzás kijelenteni a Megye 
II.-ben is stabil gárda lenne .

Nem titkolt célunk a feljutás,ennek érde-
kében meg is teszünk mindent,hiszen a 15 
fordulóból kettőt (Bököny és Őr) buktunk,a 
többi mérkőzést végig hoztuk ,nem is akár-
milyen rangadókat megnyerve magunknak 
folytatjuk küzdelmünket tovább. Idő köz-
ben edzőváltás is történt, Horváth János 
mondott le és helyére Szemán Zsolt került és 
vette át a csapatot. Minden mérkőzésre kel-
lőképpen készültünk, de az éllovas brigádra 
különösen. Megvertük: Birit, Encsencset és 
a végén még a Kállót is behúztuk.

Így egyenlő pontszámmal a második he-
lyen zártuk a szezont.

Rövid ismertető:
Az első négy helyezett:
Encsencs  36 pont
Geszteréd  36 pont 
Biri   34 pont
Bököny  31 pont

Házi gólkirályaink:
Papp Zsolt 13 gól
Imre János  12 gól
Kiss László   9 gól

2 vereséggel és 12 győzelemmel, 
pontegyenlőséggel a második 
helyre tornáztuk fel magunkat.

Rengeteg munka áll ennek 
hátterében,viszont az ellenfeleket sosem 
lehet alá becsülni így ki kell jelentenünk, 
kemény szezon vár ránk tavasszal is.A téli 
felkészülés megszervezése folyamatban 
van tornákkal tarkítva, amelyre 100%-ban 
készülünk mentálisan és fizikálisan is.

Itt szeretnénk gratulálni a fiúknak a ki-
magasló eredményért.A hozzáállásukra, 
a kitartásukra,elszántságukra jövőre is 
számítunk!Csak így tovább!

A Geszterédi FC minden tagja szeretné 
meg köszönni minden támogatónknak :

-Geszteréd Község Önkormányzatának,
-Kemény József Polgármester Úrnak és a 

Kálló-” fém” Kft. Ügyvezető Igazgatójának
-Szabó József Alpolgármester Úrnak,
-Rácz János Úrnak, Geszteréd Község 

Díszpolgárának és a REXPO KFT. Ügyve-
zető Igazgatójának

-Radócz András Úrnak a Geszteréd FC 
Elnökének

-Horváth László Úrnak a Geszteréd FC 
játékosának és Alelnökének

-Köblös János Úrnak, a Geszteréd FC Al-
elnökének

-Urszuly László Úrnak, Geszterédi Kép-
viselő-testület tagjának

-Papp Zsolt Úrnak, a Geszteréd FC játé-
kosának és a Geszterédi Község Szociális és 
Sportbizottsági tagjának

-Vámos Jánosnénak,a Gajdos János Mű-
velődési Ház IKSZT munkatársának

-Ferencsák János Úrnak,a geszterédi To-
tózó vállalkozójának és üzemeltetőjének

-a Hangulat Bisztrónak 
-Szabó László Úrnak, a Szabó-Flóra 

Transz Kft. Ügyvezető Igazgatójának
-Kiss János Úrnak,a rendért felelős Fő-

rendezőnek és segítőinek
-Vámos János Úrnak, a Karaván Zenekar 

frontemberének 
- Ifj.Horváth János Úrnak,a leköszönő ve-

zetőedzőnek
-Szemán Zsolt Úrnak, a jelenlegi vezető-

edzőnek
- a B közép minden tagjának, a 

szurkolóknak,a feleségeknek,barátnőknek, 
gyerekeknek,barátoknak, a szimpatizán-
soknak és mindenki másnak, aki bizalmat 
szavazott ezeknek a fiúknak,támogatták 
őket bármilyen formában.

Civil Szervezetek Hírei: A Geszterédi FC év végi beszámolója...
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folytatás: A Geszterédi FC év végi beszámolója...

Megalakulásának 85 éves évfordulóját 
ünnepelte 2012. november 17-én a 
Geszterédi Önkéntes Tűzoltó Egyesület. 
A jubileumi emlékülésen mintegy 140 fő 
vett részt, köztük Toldy András tűzoltó-
százados a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Kirendeltség vezetője, Dombrádi László 
tűzoltó-ezredes, a Megyei Tűzoltó Szövetség 
Elnöke, valamint a bicskei-, szakolyi-, 
balkányi- és bökönyi Tűzoltó Egyesületek 
vezetői, a helyi önkéntes és ifjúsági tűzoltók, 
valamint családtagjaik, az önkormányzat 
képviselői és társszervezetek.

Dombrádi László tűzoltó-ezredes és Pataki 
József parancsnok

Vitkovics Béla Egyesületi elnök megnyitója 
után Kemény József polgármester mondott 
ünnepi beszédet, majd Pataki József 
parancsnok 5 éves beszámolója hangzott 
el. Elismerő szavakkal méltatták és értékes 
ajándékokat adtak át az egyesület tagjainak 
a megjelent szervezetek képviselői. 
Természetesen nem maradhattak el az 5, 
10, 15, 20 éves önkéntes tűzoltó szolgálatért 
járó elismerések sem, a legmagasabb 
kitüntetést Pataki József kapta, 30 éves 
parancsnoki szolgálatáért.
20 éves Szolgálati-érem elismerésben 
részesült: Plangár József, Kozlok Attila.

Jó tűzoltó munkáért Emlék-tárgyat kaptak: 
Takács Adorjánné, Rácz János, Rácz József, 
Kirimi Mihály, Huri Miklós, Molnár Tibor, 
Pataki Sándor, Dán Gábor, Dobos Tamás, 
Kiss Tamás, Kiss András, id. Radócz 
István, ifj. Radócz István, Nagy László, id. 
Urszuly László, ifj. Urszuly László, Rácz 
Dániel, Papp Roland, Kévés Máté, Bujdosó 
Mihály.
Az ünnepség finom vacsorával és baráti 
elbeszélgetéssel ért véget.
A szervezők köszönik minden kedves 
vendégnek a részvételt és a támogatást.
  Pataki József

Továbbá kiálltak mellettük jóban-rossz-
ban, biztosították a létezésüket, a jó kedvü-
ket, növelték a magabiztosságukat.

Reméljük jövőre is mellettünk állnak és 
szurkolnak nekünk, bátorítanak, támogat-
nak, mi pedig reményeinkhez híven hason-
ló örömökkel és büszkeséggel igyekszünk 
megfizetni mindazt amit kaptunk!

Szeretnénk a Geszterédi FC ne-
vében, Geszteréd Község minden 

lakosának 
Áldott Békés Karácsonyi Ünnepe-

ket és Boldog Új Esztendőt
Kívánni!

„A sport megtanít becsületesen győzni 
vagy emelt fővel veszíteni.A sport tehát 
mindenre megtanít.”

  
  Geszterédi FC  

Tűzoltó ünnepség
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Közélet

Múlt szombaton, azaz 2012. december 8-án, 
sokan éltek a lehetőséggel községünkben, 
a hideg idő ellenére is, hogy eleget téve 
törvényi kötelezettségüknek, kutyájukat 
egyedi elektronikus azonosítóval, ún. 
chippel jelöltessék meg.
A jogszabályváltozás miatt 2013. január 
1-től minden négy hónaposnál idősebb 
eb csak chippel megjelölve tartható, a 
törvény-rendelet erre kötelez minden eb 
tulajdonost. Ennek betartását a jegyző és a 
járási állat-egészségügyi hivatal ellenőrzi. 
A meg nem jelölt ebről a jegyző és a 
magán-állatorvos köteles jelentést tenni a 
járási állategészségügyi hivatal felé.

A mikrochip egy rizsszem méretű eszköz, 
melyet az állat bőre alá ültetnek be. A 
parányi szövetbarát kapszulába egy 
antenna, és egy mikrochip van beépítve, 
mely egy 15 számjegyből álló egyedi 
kódot tárol.

A chip egyrészt az elkóborolt ebek 
hazajuttatásában segít, másrészt 
segítségével hozzá lehet férni minden, 
az állattal kapcsolatos információhoz, 
így többek között a megszerzett oltások 
meglétét is ellenőrizni lehet vele.
A gazdáknak azonban nemcsak emiatt 
fontos a beültetés: januártól csak akkor 
kezelheti az állatorvos a kutyát a jogszabály 
szerint, ha az már rendelkezik chippel. 
Ilyetén módon az évenként kötelező 
veszettség elleni vakcinát sem adják majd 
be addig az ebeknek az orvosok jövőre, 
amíg nincs az állatokban mikrochip.
Az új törvénytől azt remélik, hogy két-
három éven belül nem lesz olyan kutya, 
amelynél nem lehet megállapítani, hogy 
ki volt az utolsó gazdája. Így vélhetően 
kevesebb utcára kitett ex-kedvenc lesz 
majd, a gazdikat ugyanis felelősségre lehet 
vonni emiatt.

OLVASÓI LEVÉL

Tisztelt Polgármester úr!
Szíves elnézését kérem, ha levelemmel za-

varnám. Mivel Ön a Geszterédi Forrás c. lap-
nak a kiadója, ezért Önhöz írom a levelem. 
Hálás szívvel mondok köszönetet Önnek, és 
minden Kedves munkatársának. Két nappal 
ezelőtt kaptam meg a kis húgomtól – Kovács 
Katalintól, a Geszterédi Forrás c. lapot. Vé-
gig olvastam minden betűjét, amikor a vé-
gére értem, a hátsó lapon van egy csoport-
kép – nagy meglepetésemre látom a nevem. 
A boldogságtól könnyes szemmel néztem a 
rólunk készített fényképet. Ez volt az első ró-
lam készült kép, amiről nem tudtam. Akkor 
8 éves voltam, most 78 vagyok. Végtelenül 
jó érzés árasztotta el – mindenem. Kimond-
hatatlan HÁLÁT érzek mindazok iránt, akik 
ezt a képet megőrizték és eljuttatták Önök-
höz. Lehet, hogy szokatlannak tűnhet az én 
lelkesedésem, de nagyon mélyen emberi volt 
az a cselekedetük, amikor elhatározták, hogy 
a Geszterédi Forrásban kiadják.

Lehet, hogy sokan nem gondolták volna, 
hogy egy ilyen régi képnek milyen óriási ha-
tása lehet azokra, akik azon láthatók. Nagyon 
valószínű, hogy azok közül már sokan nem 
élnek. De a gyerekeik, az unokáik léteznek, 
és ők is láthatják a Nagypapát, Nagymamát, 
amikor ők is kicsik voltak. Nekem azért volt 
annyira megható, mert amikor megláttam, 
azonnal eszembe jutott az a sok-sok feszült-
ség, ami akkor volt, azt szinte el sem lehet 
mondani. A háború előtt- alatt és az után – 
nézegetem a képeket, és olvasom a névsort, 
egyenként kísérlem meg felismerni a nevük 
alapján. Van néhány, akiket felismerek, pl. 
Mihalovics Jancsi, Gnáp Klári.

Tisztelt Polgármester úr! Örömmel olvas-
tam azt a nagyon tiszteletre méltó munkát, 
amit a mostani gyerekekért ÖNÖK tettek és 
tesznek, az Óvodától a Főiskoláig. Ez a leg-
fontosabb érdeke mindenkinek.

Még egyszer nagyon szépen köszönöm a 
boldog perceket, és sok-sok sikert kívánok a 
jövőben is. Mindehhez nagyon jó egészséget, 
boldogságot kedves mindannyiuknak.

Sok-sok szeretettel és őszinte tisztelettel:

  Dudás György
  Budapest

/A szerkesztő megjegyzése: a levélben 
említett kép Radócz Andrásné magángyűj-
teményéből származik. Ezúton is köszönjük 
Mariska néninek, hogy rendelkezésünkre 
bocsájtotta./

Elektronikus azonosító (Chip) a kutyáknak

Földbérleti felhívás!
Geszteréd Község Önkormányzata a tulajdonában lévő földterületből 
/Lovastanya régi gyümölcsös/
14,8 Ha területet bérbe kíván adni egy éves időtartalomra.

Bérleti díj: Területalapú támogatás + 20 eFt/Ha
Fizetés: Előre egy összegben.

Jelentkezni: A polgármesteri Hivatalban 2013. január 10.-ig
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A Magyarország Kormánya az Idős-ügyi 
Tanács kezdeményezésére, a szépkorúak 
iránti társadalmi megbecsülés kifejezése-
képpen rendeletet alkotott a szépkorúak 
jubileumi köszöntéséről. 

 
Egy hosszú élet munkája, eredményei el-

ismerést és tiszteletet érdemelnek, melynek 
meg kell nyilvánulnia a társadalom tagjai, 
közösségei részéről. 

Aki ezt a szép kort megéri, a tisztelet érzé-
sét vívja ki az ember társaiban. Van mit ta-
nulni a fiatalabb generációnak az idősektől, 
amelyért nem elég köszönetet mondani.

Önkormányzatunk vezetői otthonukban 
köszöntötték a településünkön élő három 
idős embert, akik a közelmúltban töltötték 
be 90. életévüket.

Kovács Pálné (Rozi néni)

Metercsik Istvánné (Magdika néni)

Nagy József Sándor

Az idősek iránti tisztelet és hála jeléül át-
adták az Orbán Viktor miniszterelnök úr 
által aláírt emléklapot egy-egy virágcsokor, 
és számos jókívánság kíséretében.

Szívből kívánunk mind hármó-
juknak nagyon jó egészséget, sok 
örömteli napot maguk és család-
juk örömére!

Nagy Sándor: Köszöntő

„ Az évek gyorsan szálnak,
   Peregnek a percek, 
   Álljunk meg egy szóra, 
   Ünnepelni jó ma.
    
    Összegyűlt a család
    Apraja és nagyja, 
    Tiszteletét teszi,
    S mindezt szívből adja, 
 
    Oly sok nehéz év után 
    Büszke lehetsz arra, 
    Felneveltél két gyermeket,
    Sok áldozatot hozva. 
 
    Önerődön felül, 
    Megtettél te mindent, 
    S nem kell szégyenkezned, 
    Mert jó irányba vitted.
 
     Gyermekeid, unokáid
     Rajonganak érted,
     S tűzbe tennék két kezük,
     Úgy szeretnek téged. 
 
     E pár sor legyen emlék, 
     Mit, ha újra olvasol,
     Jusson mindig eszedbe, 
     Szeretetünk átkarol.”

Ünnepelj és légy ma boldog, 
Hisz ez a Te napod. 
Kívánjuk, hogy legyen még, 
Sok Boldog Születésnapod! 

Özv.Brinkusz Mihályt
90. születésnapja alkalmából 

köszönti szerető családja

Ünnepi pillanatok - Szépkorúak köszöntése

90. Születésnapi köszöntő

90 év 10 évre van a 100-tól,
ezzel nyugodtan dicsekedhetsz bárhol.
Boldogságban, egészségben légy gazdag,
mindent megkapj,
amit az élet még megadhat.
Tőlünk ezt a kis köszöntőt kapod,
kívánunk Boldog 90. Születésnapot!

Nagy József Sándort szeretettel köszönti
a Mészáros család

és a közeli ismerősei. 
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Felelős kiadó: 
Geszteréd Község Önkormányzata Képvi-
seletében Kemény József polgármester
4232 Geszteréd, Petőfi u. 7. 
e-mail: gesztered@gesztered.hu
Tel./Fax: (42) 561-112
Szerkesztő:  Hajdu Istvánné 
Tel./Fax: (42) 268-401 
geszteredkonyv@freemail.hu
web: www.geszterediforras.ewk.hu
Készült:  REXPO KFT. Nyomdaüzeme, 

Debrecen 
Felelős vezető: 
Rácz János ügyvezető igazgató 
Tel.: (52) 452-555, Fax: (52) 452-666
e-mail: rexpo@rexpo.hu

KözérdeKű telefonszámoK:

MENTŐK 104

A RENDŐRSÉG : 107
A Nagykállói Rendőrőrs 
KÖRZETI MEGBÍZOTT: 06 30 903 0247

A TŰZOLTÓSÁG: 105
A geszterédi 
POLGÁRŐRSÉG: 06 30 327 7646

Orvosi ÜGYELET
BALKÁNY 06 42 361644

IVÓVÍZ HIBABEJELENTÉS 06 42 290 700

Nosztalgia-sarok

Vincze Károly tanár-bácsi osztályával 1964-ben, az akkori negyedikesekkel: Varga Bandi, Kovács Bandi, Kirimi Erzsike, Pálocska Magda, 
Radócz Marika, Juhász Marika, Juhász Vera, Tóth Ica, Kemény Erzsi, Farkas Juci, Urbin Erzsike, Sebők Anci, Papp Margit, Bujdosó Sanyi, 
Ördög Jóska, Pápai Pali, Bugyi Jani, Csernyik János, Zakar Misi, Kemény Józsi, Orosz Jani, Zsőgön Laci, Varga Laci, G.Kiss Józsi,
Jakabóczki Jóska, Székely Laci

APRÓHIRDETÉSEK

Eladó ház, Geszteréd Kállói u. 43. sz. •	
alatt (szoba-konyha + nyári konyha), 
víz-gáz-villany ellátással. Érdeklődni, 
tel.:  06 20 528 6338.

Eladó ló és 5 hónapos csikó. Érdeklődni: •	
Geszteréd, Kossuth út 173. sz. alatt.

Színes folyóiratok előző évi számai •	
ingyen elvihetők a Könyvtárból.

Kegyelettel emlékezünk 
községünk közelmúltban elhunyt 

lakosaira:
Metercsik József,

Saláta Mihály,
Antal Györgyné,

Dán Istvánné,
Csernyik Ferenc,

Vincze Károly,
Zakariás Imre,

Urbin Andrásné

,, Nem múlnak el, kik 
szívünkben élnek, hiába 

szállnak árnyak, álmok, évek.”

VÉRADÁS
  2012. december 19-én 13:00 – 17:00 óra között

a Művelődési Házban VÉRADÁS lesz!
Mindannyian tudjuk, mennyire fontos a véradás. Mennyi ember életét tudjuk 

megmenteni azzal, hogy karunkat nyújtjuk önzetlenül!
Ezúttal azt a leadott vérmennyiséget, amely a Papp Roland vércsoportjának meg-

felelő, az ő gyógyulására fogják felhasználni!
Minden donor ajándékban részesül!
    Radóczné Varga Gyöngyi, véradás-szervező


