
Sajó Sándor: Magyar ének 1919-ben

„Uram, tudd meg, hogy nem akarok élni,
Csak magyar földön és csak magyarul;
Ha bűn, hogy lelket nem tudok cserélni,
Jobb is, ha szárnyam már most porba hull;
De ezt a lelket itt hagyom örökbe
S ez ott vijjog majd Kárpát havasán
És belesírom minden ősi rögbe:
El innen rablók, - ez az én hazám!
És leszek szégyen és leszek gyalázat,
És ott égek majd minden homlokon,
S mint bujdosó gyász, az én szép hazámat
A jó Istentől visszazokogom;
És megfúvom majd hitem harsonáit,
Hogy tesz még Isten gyönyörű csodát itt:
Bölcsővé lesz még minden ravatal, -
Havas Kárpáttól kéklő Adriáig
Egy ország lesz itt, egyetlen s magyar!”

Június 4.-én  ünnepi megemlékezésre 
hívta az Árpád Fejedelem Általános 
Iskola vezetése a diákokat, intéz-
ményeket, a Nemzeti összetartozás napja 
alkalmából. Az egész országban ünnepi 
megemlékezéseket tartottak e napon. 
Mint tudjuk, 1920. június 4. délután a 
franciaországi Versailles melletti Tria-
non kastélyban őseinket rákényszerítet-
ték egy olyan békeszerződésnek nevezett 
diktátum aláírására, amely  visszavon-
hatatlanul megpecsételte hazánk és a 
magyarok sorsát.

Elindított egy olyan évszázadot, mely 
tele volt könnyel, szenvedéssel, meg-
alázással, lemondással és vérrel. A ma-
gyarság történelmének legtragikusabb 
évszázada lett a 20. század. Hiába har-
coltunk tatárral, törökkel, Habsburggal, 

mégis ebben az évszázadban következett 
be az, amitől legjobban rettegtünk: a 
szétszóródás és a pusztulás.

Az emlékműsorban megfogalmazó-
dott, hogy jó lenne elérni, hogy a ma-
gyarságban megerősödjék a nemzeti 
összetartozás-tudat, a nemzeti kultúra 
egysége, hogy a nemzeti egység legalább 
lelki és kulturális vonatkozásban meg-
valósuljon. De ez csak úgy érhető el, 
ha ragaszkodunk saját értékeinkhez, a-
nyanyelvünkhöz és kultúránkhoz, hiszen 
a kultúra a nemzeti önismeret alapja. 

Legyünk büszkék Ady, Arany, Mikszáth, 
Balassi, Madách vagy Jókai szülőföldjére, 
akik ha Trianon után születtek volna, 
már kisebbségi és határon túli ma-
gyarként alkottak volna. 

Az igazgató úr beszéde után a 4. osz-
tályos gyerekek műsorát láthattuk, me-
lyet a felhasznált zenék, a kivetítés, és a 
versek tettek emlékezetessé. Köszönet 
érte osztályfőnöküknek, Mészárosné 
Nagy Annának.

  / Kemény Józsefné /

Ünnepi megemlékezés

IX.évfolyam, 2. szám   

Augusztus 24-én, Biriben ismét Tócsni 
fesztivált rendeznek.

/ részletes programok a 6. oldalon

Igazgatási szünet a 
polgármesteri hivatalban

Tájékoztatom a település lakosságát, hogy 
a képviselő-testület a 7/2013. (IV.30.) 
önkormányzati rendelete alapján a Gesz-
terédi Közös Önkormányzati Hivatalban 
2013. augusztus 5. napjától augusztus 
16. napjáig igazgatási szünetet rendelt el 
a közszolgálati tisztviselők számára. 
A hivatalban ez idő alatt ügyintézésre a 
haláleset bejelentésének kivételével nincs 
lehetőség. 

Kérem a Tisztelt Lakosokat, hogy ügyeiket 
ennek ismeretében intézzék.
Időben gondoskodjanak a rendsze-

res gyermekvédelmi kedvezmény 
megállapítására irányuló kérelmük 
előterjesztéséről még az igazgatási 
szünet megkezdése előtt. A kérelem 
benyújtását követően a hatóságnak 30 
nap áll rendelkezésre a határozat meg-
hozatalára. Az igazgatási szünet alatt 
felhalmozódó ügyek intézése miatt nem 
áll módunkban senkinek soron kívül 
a támogatást megállapítani, annak 
érdekében hogy a tankönyvosztás nap-
ján, vagy a térítési díj igénybevételekor 
jogerős határozattal rendelkezzen. 
  
Kérem szíveskedjenek kiemelt figyel-
met fordítani a kérelmek benyújtására!
 
 Pálffyné dr. Szabó Ibolya 
 aljegyző 

2013. június 22-én római-katolikus 
pappá szentelték ifj. Törő Andrást, majd 
másnap megtartotta első szentmiséjét 
községünkben, szülőfalujában.

  / részletek a 2. oldalon

Geszteréd község Önkormányzatának társadalmi, politikai és kulturális lapja

„Küzdeni és győzni tanulj. Kell küzdeni és győzni hazádért” (Kölcsey Ferenc)
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Bosák Nándor megyéspüspök pappá 
szentelte Törő András és Reznek Ádám 
diakónusokat az egyházmegye védő-
szentjének, Szent Lászlónak az ünne-
pén, június 22-én a 10 órakor kezdődő 
ünnepi szentmise keretében Nyíregy-
házán, a Magyarok Nagyasszonya Társ-
székesegyházban. 

A zsúfolásig megtelt templomban 
családok, rokonok, barátok együtt ün-
nepeltek, együtt örültek a szentelen-
dőkkel a felemelő szertartáson.

Bosák Nándor megyéspüspök 
homíliájában Isten ajándékának konk-
rét megvalósulásáról beszélt, amely egy 

pap életében a legszebben, legkifejezőb-
ben az oltár körül mutatkozik meg.  

Az Egyház, mint Isten ajándékából 
élő közösség hírdeti az evangéliumot, 
kiszolgáltatja a szentségeket, szolgála-
tának középpontja az Eukarisztia, Jézus 
Krisztus valóságos jelenléte az oltáron. 
Az Isten, a papi hivatásra ezen ajándé-
kok továbbadására választ ki embere-
ket, hogy üdvözítsen bennünket. 

Ezután a főpásztor hozzátette, hogy 
az 50 évi papi szolgálata mellett azért 
is hálát ad, hogy új papokat tud szen-
telni az Egyház javára. Kiemelte, az a 
szolgálat, amely a papságban megvaló-
sul, Krisztus művének a folytonosságát 
jelenti. 

Törő András 1988. január 23-án szü-
letett Debrecenben, általános iskolai 
tanulmányait Geszteréden végezte, 
majd a debreceni Szent József Gim-
náziumban érlelődött benne a papi 
hivatás gondolata. 2006-ban érettségi-
zett, a propedeutikus, előkészítő évet a 
Váci Szemináriumban végezte, majd az 
Egri Hittudományi Főiskolára került. 

2010-től a Collegium Germanicum-
Hungaricumban, a Római Pápai 
Német-Magyar Kollégiumban folytatta 
tanulmányait, ahol 2012-ben teológiai 
diplomát szerzett.  Jelmondatát a 62. 
zsoltárból választotta:

„Lelkem szorosan átölel téged, és a 
jobbod szilárdan tart engem.” 

forrás: Kovács Ágnes/Magyar Kurír

Pappá szentelés ünnepe

A papszentelést követő napon tartot-
ta első szentmiséjét a felszentelt fiatal 
atya.

Először vált az ostya Krisztus testévé, a 
bor pedig Krisztus vérévé Törő András 
kezében a vasárnap tartott primíciáján. 
Nagy álom vált ezzel valóra a fiatal pap 
számára, hiszen meghívása óta erre ké-
szült: a Jóistennek adja magát az em-
bereket szolgálva, Krisztust felmutatva 
ott, ahova csak Isten küldi Őt.

Első alkalommal szülőfalujában mu-
tatta fel az átváltozott ostyát és bort, 
abban az egyházközösségben, ahol már 
gyermekkorában készült, ministrált, 
imádkozott, szolgált az oltár körül.

Így vasárnap a Közösségi Parkban 
felállított oltárnál mutatta be az első 
szentmisét. Ünnepelt a közösség is, ezt 
a megjelent papság és a hívek nagy lét-
száma, a meghatódott arcok, a látható, 
érezhető öröm bizonyította. A szívhez 
szóló szentbeszédet a szintén geszteré-

di születésű Felföldi László püspö-
ki helynök tartotta. Az első mise a 
primíciás áldással zárult, melyen a fia-
tal atya először szüleinek, közeli hozzá-
tartozóinak, majd a jelenlevő híveknek 
adta áldását.

  Vámos Jánosné                                           

Az első mise
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Aktuális kérdések - Hiteles válaszok
Figyelem!

Új rovat indul újságunkban „Aktuális kérdések – hiteles vá-
laszok” címmel, amelyben a lakosság részéről érkező aktuális, 
közérdekű kérdésekre kaphatunk válaszokat első kézből, Községünk 
Vezetőségének tagjaitól. Amennyiben élni szeretnének ezzel a 
lehetőséggel, juttassák el írásban kérdésüket a Polgármesteri Hi-
vatalba, a Művelődési Házba vagy a Könyvtárba és továbbítjuk azt 
az illetékes személyek felé. Minden kérdés megválaszolásra kerül, 
ha nem sért személyiségi jogokat és megfelel a társadalmi-, etikai-, 
erkölcsi normáknak.

Kemény József polgármester úr ezúttal két aktuális témában ad 
tájékoztatást.   / a szerk.

 Lovastanya

A képviselő testület 2013.03.29-i testületi ülésen úgy döntött, hogy  
kb. 500.000,- Ft  elkülönít a „volt iskola” épület tetejének megre-
noválására.

Mi áll a döntés hátterében?
Az önkormányzat a Termelőszövetkezettől 2003- ban vette át az 

épületet, helyi adó fejében.
Az épületet ez idő alatt nem sikerült hasznosítani, sem pedig 

értékesíteni. A 2010 - es vihar olyan károkat okozott az épület 
tetőszerkezetében, hogy mára a padlás nagy része beomlott,  és a 
falazat is veszélybe került.

Azért hogy az épület a későbbiekben még felújítható legyen, szük-
ség volt az elvégzett javításokra. 

A munkához a munkabért 100% - ban a START mukaprogram biz-
tosította, a beépítésre kerülő anyagokat az önkormányzat vásárolta, 
testületi döntés értelmében.

A „volt iskola” (valójában egy kúriának épült a századfordulón) 
épületével együtt a mellette lévő magtár tetőhéjazata is kijavításra, 
és megerősítésre került.

A munkákkal egyidőben valósul meg - a balesetek elkerülése vé-
gett - a telek rendbetétele, a pincékből a szemét eltávolítása, a föld-
szinti nyílások eltorlaszolása.

Bár nem mindenki előtt ismert, de a tanya egyrészén megépített 
műút, és a magtár előtti terület is jelenleg magánszemély tulaj-
donában van. Ennek rendezése folyamatban van, a cseréhez az 
önkormányzat földet vásárol, valamint a telekalakítást rendezi.

Végezetül a testület azon az állásponton volt, hogy az elődeink által 
épített örökséget, - ha már hasznosítani nem tudja,- megmenti az 
utókor számára. Úgy gondolom, hogy a „jó gazda” gondosságával 
jártunk el. Várjuk az ötleteket a hasznosításra vonatkozóan.

 Temető
A képviselőtestület hosszas mérlegelés alapján úgy döntött, hogy 

lezárja az évtizede folyó vitát, és a temető teljes rendbetételébe 
kezd.

Egyes lakosok részéről kritikaként fogalmazódott meg, hogy a 
Petőfi utca frontján lévő kerítés miért nem készült  mutatósabbra, 
díszesebbre ?

Mindenki előtt ismert kell hogy legyen egyrészt az önkormányzat 
anyagi helyzete, valamint a lakosság teherviselő képessége. Az önko-
rmányzat saját anyagi forrásból, ma az előtte álló épület felújítások, 
állagmegóvások mellett nem tudott több pénz áldozni erre a célra, és 
véleményünk szerint nem is szükséges. 

Mi is történik a temetőn napjainkban?
Az első fontos döntés az volt, hogy leveszi a képviselőtestület 

napirendről a temetőre nyúló Petőfi és Árpád úti kertvégek meg-
vásárlását, helyette az ük- és dédapáink sírhantjai felett lévő el-
vadult területet tisztíttatja meg,  hogy újra lehessen temetni erre a 
területre. A temető teljes területe kimérésre került. A végében lévő 
területet, mely szervesen hozzá tartozott, az önkormányzat meg-
vásárolja, telekalakítással a temetőhöz csatolja. Ezen a területen a 
szemét eltávolítása után egy erdősáv kerül kialakításra, közepében 
komposztáló gödrökkel, környezetkímélés és a szemétszállítás költ-
ségeinek csökkentésére.

A ravatalozó mögé áthelyezésre kerül a megrongálódott eszköz-
tároló, és WC. A hátsó kerítés előtt teljes hosszban kialakításra kerül 
egy út, hogy az elhunytakat a  temető teljes területén gépjárművel 
lehessen végső nyughelyére vinni. Jelenleg ez csak földút lesz, a 
későbbikben anyagi forrást próbálunk szerezni ennek valamilyen 
egyszerűbb szilárd burkolattal történő burkolására. A ravatalozó 
hátsó részében kialakításra kerül egy, a kor színvonalának megfelelő 
WC, mosdó, mely a temető nyitvatartási rendjében lesz használható. 
A hátsó részen folyamatosan felszámolásra kerül a gondozott sírok 
között a gondozatlan sírhantokra felhalmozott szemét.

Amennyiben a dolgozók munkaidejébe belefér, néhány sírhantot 
is megtisztíttatunk az „elfeledkező” hozzátartozók helyett, hogy az 
egyébként gondosan ápolt sírhantok között ne éktelenkedjen 2 méter 
magas  parlagfű. Természetesen ez nem önkormányzati feladat, de 
sajnos nem csak távolban élő hozzátartozók sírhantjaival fordul 
ez elő! A temető teljesen körbe lesz kerítve, hasonlóan, mint a Petőfi 
utca felőli rész. Szeretnénk a teljes kerítést az elkövetkező ősszel és 
tavasszal beültetni borostyánnal, vadszőlővel. A borostyánra felaján-
lás is érkezett egy volt geszterédi lakos részéről. Amennyiben egy-
két éven belül a kerítést ezek a  növények benövik és  későbbiekben 
is gondozva lesz, egy esztétikus zárt élő kerítést nyer a temető.

Úgy gondoljuk ez jobban illik az itt élő egyszerű em-
berekhez, mint, egy hivalkodó,  költséges  kerítés. A Petőfi 
és Hunyadi út útburkolata, és a kerítés közötti területen  
teljes hosszban parkoló kerül kialakításra. Amennyiben 
a munkálatok befejeződnek, évtizedekig nem kell új 
temető kialakításával foglakozni az elkövetkező képviselő 
testületeknek.

A temetőn folyó munkákhoz a munkabért szintén 100%-
ban a START munkaprogram biztosítja, a beépítésre 
kerülő anyagok kisebb részét a START program, nagyobb 
részét a képviselők, és a polgármester által fel nem vett 
tiszteletdíjából finanszírozza az önkormányzat.

  Kemény József
  polgármesterA felújított tető-szerkezet megvédi az épületeket a visszafordítha-

tatlan károkat okozó beázástól.
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Közfoglalkoztatás Geszteréden
Idei évben a startmunka program keretében jelenleg 139 embert 

foglalkoztatunk 8 órában, valamint 5 embert hosszú közfoglalkoz-
tatás keretében 6 órában.  Az emberek 6 programban dolgoznak, 
amelyekben a beruházásokhoz szükséges anyagok és eszközök nagy 
részben beszerzésre kerültek. Tölünk sokkal nagyobb települések ki-
sebb vagy ekkora létszámot foglalkoztatnak közmunka keretében. 
Mivel nem akartak ilyen nagy gondot felvállalni, de mi úgy gondol-
tuk, hogy az embereken ezzel a munkával tudunk segíteni. Igaz, a 
munkájukkal a falut is szeretnénk fellendíteni. Reméljük ezt az évet 
végig, tudjuk vinni így, de feljelentések érkeztek ellenünk, azonban 
a leírt feljelentéseknek semmi alapja nem volt. A legrosszabb hatása 
az lehet, hogy a kővetkező évben nem engednek ennyi embert fog-
lalkoztatni, és akkor rosszul járhatnak a dolgozók és a falu is. Remél-
jük, ez nem következik be.

I. Program: Kazánprogram
A tavalyi évben, a kazánprogramban, az első körben nem vehetünk 

részt, a második körben rövid határidő alatt kellett beadni a pályá-
zatot és ez olyan jól sikerült, hogy egy kazán helyett kettőt és egy 
aprítékológépet is beszereztünk, valamint egy tüzelőtároló épület 
kialakítását is sikerült megvalósítani.

Az egyik ka-
zán a művelődési 
házban a másik 
az iskola épüle-
tében került el-
helyezésre a fűtés 
korszerűbb, gaz-
daságosabbá té-
tele érdekében. A 
berendezésekhez 
a megfelelő ké-
mények kialakí-
tása megtörtént.

II. Program: Mezőgazdasági projekt
Program keretében 19 ha akácos került betelepítésre, valamint a 

tavalyi évben telepített területeken a szárazság és a partos részeken  
kialakult  facsemeték  hiányának pótlása került sor. Továbbá 3,3 ha 
zöldségféle (ami 2 ha burgonyát, 0,5 ha karalábét, 0,5 ha káposztát, 
0,1 ha hagymát, 0,1 ha céklát, 0,1 ha petrezselymet és sárgarépát fog-
lal magába), valamint 12,2 ha kukorica ültetése is megtörtént. Eze-
ken az ültetvényeken folyamatos a gyommentesítés, és parlagfűírtás, 
ami mindenkinek a saját területén kötelező. A projekt keretében 
nagy értékű tárgyi eszközök is vásárlásra kerültek, egy traktor, hozzá 
tartozó pótkocsi, és egy motoros permetező.

III. Program: Téli és egyéb értékteremtő
A program magába foglalja 8 ha fasor folyamatos gyérítését és a 

kitermelt famennyiség elszállítását. A temető hátsó területének 
rendbetétele, komposztáló kialakítása is program keretében valósult 
meg. A temető teljes rendbetételéhez már többen is neki kezdtek, de 
nem sikerült senkinek befejezni. Volt olyan, aki csak addig jutott, 
hogy a Petőfi utca felől a kerítést elbontatta. Ez a munka az önkor-
mányzatnak nagyon sok pénzébe került eddig a kiadások megkö-
zelítik az 1.000.000.-Ft-ot, ami csak az anyagköltség és nincs benne 
a munkadíj. Az önkormányzati épület és az előtte lévő tér felújítása 
átalakítása is rengeteg pénzbe került és még nincs befejezve, vissza-
jelzésekből tudjuk, hogy nagyon sok embernek tetszik. A program 
keretében különböző eszközök: egy szalagfűrész, két nagy értékű fű-
nyíró került megvásárlásra. 

IV. Program: Belvízelvezető árkok tisztítása  
Belterületi árkok, összefolyó aknák és külterületi árkok folyama-

tos tisztítása, karbantartása, amit egy kicsit kibővítettünk a betonos 
árkok helyreállítása vagy néhány helyen új átereszeket, lefolyókat 
fűbetonból és mederlapokból építtetünk.  A szétcsúszott, széttört 
betonelemek cseréje is megtörtént. Ezen program keretében egy fű-
kasza és nagy teljesítményű szivattyú került megvásárlásra.

V. Program: Hulladéklerakó helyek felszámolása
Geszteréd kül és belterületén eddig 109 q illegális hulladék került 

felszámolásra, ami jelenleg is folyamatosan tart. Ebben az évben 
szeretnénk befejezni, mert valószínű, hogy jövőre erre már nem ka-
punk pénzt.

VI. Program: Mezőgazdasági földutak rendbetétele
Geszterédről kivezető földutakat minden irányban elkezdtük 

rendbetenni. Költségek csökkentése érdekében mindig úgy foly-
tatjuk a munkát, hogy a belterületi utak, árkok mentén keletkezett 
töltéshez használt földet a legközelebbi földúthoz használjuk fel. 
Itt szeretnénk megköszönni azoknak a munkáját, akik ebben részt 
vettek. Legyen az közfoglalkoztatott vagy bárki a lakosok közül aki 
gépekkel segített. 

Továbbá a startmunka program keretében 2013. augusztus 1.-étől 
lehetőségünk van még 25 fő felvételére.

   

   Ráczné Gyurcsik Erika
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FELHÍVÁS! 
Geszteréd Község Önkormányzata méltó módon kívánja megörö-
kíteni, megkülönböztetetten elismerni azon személyek, szervezetek, 
közösségek tevékenységét, akik (amelyek) hozzájárultak Geszteréd 
fejlődéséhez, jó hírnevének öregbítéséhez, akik (amelyek) kiemelke-
dően és maradandóan gazdagították a község gazdasági, társadalmi, 
kulturális, művészeti és egyéb értékeit. 
Ennek a kívánalomnak megfelelően Geszteréd Község Önkormány-
zata Képviselő-testülete a kitüntető díjakra vonatkozó önkormány-
zati rendeletében az alábbi elismerési formákról rendelkezik: 
- „Geszteréd Község Díszpolgára” kitüntető cím 
- „Geszterédért” kitüntetés 
- Oktatási és Közművelődési Díj 
- Ifjúsági és Sport Díj 
- A Köz Szolgálatáért Díj 
- Kaszap Béla Díj 
A díszpolgári cím adományozására javaslatot tehetnek: 
a) a Képviselő-testület, 
b) a polgármester, 

c) legalább 100 geszterédi állandó lakos. 
A kitüntetések és díjak adományozásának időpontja, az önkor-
mányzat által minden évben megrendezett Falunapja. (2013. év-
ben várhatóan szeptember 21.) 
A kitüntető díjakból minden évben egy darab adományozható, ki-
véve az „Ifjúsági és Sport Díjat”, amely két személy részére adomá-
nyozható. 
A kitüntető díjak adományozása a Képviselő-testület hatáskörébe 
tartozik. 
A kitüntető díjak odaítéléséről a Képviselő-testület minősített több-
séggel hozott határozattal dönt. 
Amennyiben élni kíván az önkormányzati rendeletben biztosított 
lehetőséggel, kérem a kitüntető díjra vonatkozó javaslatát 2013. 
július 30. napjáig tegye meg írásban, a kitüntetett személy nevé-
nek megjelölésével és indoklással ellátva, amely alapján a jelölt 
alkalmas lehet a díj elnyerésére. 

   Pálffyné dr. Szabó Ibolya
   aljegyző

Kövesse példánkat!
Talán már feledésbe merült az az időszak, amikor a település még 
bátran versenybe szállt az ország több településével a „Virágos 
Magyarországért” mozgalom keretében, ahol nagy dicsőségnek 
számított a falu rendezettsége, virágosítása. Ennek hagyatéka 
az a néhány virágtartó melyeket a villanyoszlopokon találtunk. 
A település vezetése úgy döntött, hogy áldoz arra, hogy új 
virágtartókat és abba virágot vásárol, melyeket az adott helyre ki 
is helyeztünk. 
Számomra megdöbbentő volt az a visszajelzés, hogy miért csak 
minden második oszlopra helyeztünk virágot és miért csak erre 
a néhány utcára. Felmerül a kérdés, ha van az ingatlantulajdonos 
előtt olyan oszlop, amelyen még virágtartó is felszerelésre került, 
nem tudna-e két cserép virággal hozzájárulni ehhez a nemes 
kezdeményezéshez.         
Szüleink, nagyszüleink részéről régen megfogalmazódott-e ilyen 
elvárás a falu vezetése irányába?  Szerintem nem. 
Régen nem volt füvesítve a kapu eleje, az első udvar és a hátsó 
udvar, mint ahogy nagyszüleink nevezték, de azt elmondhatjuk, 
hogy a vessző seprű, a gereblye, a kasza és a kapa többször előkerült 
annak érdekében hogy a ház környéke rendezett legyen.  Nem volt 
szükség drága virágpalántára, mindenki megnevelte a büdöskét, a 
rég elfelejtett éjjeli violát, a török szegfűt, az őszirózsát vagy éppen 
a dáliát. Nem kellett a jegyzőnek, vagy ahogy régen nevezték a 
titkárnak fenyegető levelet küldeni arról hogy az udvar, a kert 
dudvás, rendezetlen, hanem mindenki tudta a kötelességét.     
Hogy példát mutassunk igyekszünk a település intézményeit, 
közparkjait jó gazda módjára gondoztatni, ápolgatni. Ennek 
eredménye azt gondolom mindenki számára látható, s joggal 
húzhatjuk ki magunkat a lakosság előtt büszkén, hisz többek 
között például megszépült a hivatal előtti park ahol közel 1000 
tő virágot ültettünk ki.  A példa hát adott, már csak csatlakozni, 
követni kell a település lakosságának.    
Természetesen találunk számtalan rendezett, „virágzó” udvart, 
házat, gondozott füves előkertet. Ezek az ingatlanok már messziről 
mutatják és dicsérik a jó házigazdát és annak igényességét. 
Sajnos azonban azt is meg kell állapítani, hogy továbbra is gondot 
okoznak a gondozatlan, elhanyagolt kül- és belterületi ingatlanok, 

s az úttest széléig tartó gyomos zöldterületek. Nem értjük miért 
nem érzik ezen tulajdonosok annak szükségességét hogy a 
lakóházuk és annak környezete  gyommentes, rendezett legyen. 
Naponta kapok bejelentést arról, hogy a  szomszéd nem hajlandó 
a portáját, kertjét rendben tartani. 
Elgondolkodtató, hogy most, amikor ilyen sok a munkanélküli 
miért nincs idő a ház körüli munkák elvégzésére, miért nincs 
szükség a kertben megtermelhető zöldségekre. Ha rosszindulatú 
lennék talán meg is válaszolhatnám a kérdést ami így 
szólna: „Majd ad az Önkormányzat!” A feltételezhető választ 
természetesen teljesen elítélem. Vidéken élünk, udvarunk, 
kertünk felkínálja a lehetőséget arra, hogy megtermeljük benne 
a család szükségletének egy részét, és ezzel lakókörnyezetünk is 
saját magunk és a szomszédunk megelégedését szolgálja. 
Július elejétől a település utcáit végigjárjuk és lefotózzuk azokat 
az ingatlanokat, ahol a fent leírt hiányosságokat megállapítjuk. 
A törvény lehetőséget biztosít számunkra akár a szociális ellátást 
elvételére, akár bírság kiszabására is.  
Kérem gondolja végig e sorokat mindenki aki nem tette meg a 
szükséges intézkedéseket lakókörnyezete szépítése, gondozása, 
gyommentesítése érdekében és kövesse példánkat annak 
érdekében hogy egy szebb, élhetőbb települést tudhassunk 
magunkénak! 
   Pálffyné dr. Szabó Ibolya
   aljegyző

KÖZÉRDEKŰ HÍREK
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Tócsni fesztivál
Minden év augusztusában megrendezésre kerül Szabolcs-
Szatmár-Bereg megye legnagyobb INGYENES zenei- és 
tócsni fesztiválja, Biri településen, ahol a résztvevők megis-
merkedhetnek a tócsni (krumplilángos, lapcsánka; reszelt  
burgonyából és lisztből készült, zsírban, vagy olajban sült 
étel) birisi változatával is.
A fesztivál egy össznépi kavalkád, ahol népzene, pop és rock szól, 
állandó vendégek a motorosok, a hagyományőrző mesterek. A 
nap folyamán koncertek közben helyi és környékbeli gazdák 
áruját csodálhatják, kóstolhatják és vásárolhatják meg az ide 
látogatók. A gyerekek illetve a vállalkozó szellemű felnőttek 
népi kézműves foglalkozásokon is részt vehetnek, ahol csak a 
kézügyesség szab határt. A vendégeink nem maradnak étlen 
és szomjan: éhségüket a pecsenyesütödék kínálata és a készlet 
erejéig tartó ingyenes tócsni csillapítja, szomjuk oltásáról pedig 
az italsátrak és kóstoltatók gondoskodnak. Ha pedig mindez 
még nem lenne elég, óriási vidámpark játékain vezethetik 
le felesleges és tartalékolt energiáikat egy igen sokszínű nap 
után. 
Az idei esztendőben fellépőink lesznek:  Radics Gigi (élő),  
Vastag Csaba (élő),  Majka & Curtis & BLR (élő), Király 
Viktor és Linda (élő), Beatrice (élő), Ham ko Ham (élő), Fluor,  
Oláh Gergő és az esti Party  Sátorban zenél  Tomy Montana,  
LeslieOne, B.Mark.

Hely: 4235 Biri, Sport u.
Idő: 2013. augusztus 24. 
Infó: www.tocsnifesztival.hu, www.facebook.com/tocsnifesztival

Nyugdíjasok Klubja

Községünkben évek óta működik a nyugdíjas klub, ahol 
jelenleg közel húszan találkozunk szerdai napokon. Progra-
munkban szerepel: különleges népi ételek készítése, közös 
születésnapi- és névnapi köszöntések, baráti beszélgetések, 
emlékek felelevenítése, közös kirándulások. Továbbra is vár-
juk azon idős hölgyek és urak részvételét, akik kedvet éreznek 
az együtt megrendezett klubfoglalkozásokon való részvételre.

Legutóbbi találkozásunkkor klubvezetőnk, aki egyben ki-
rándulásaink szervezője is, Nagyné Mikle Katalin megemlítet-
te annak a lehetőségét, hogy részt vegyünk a „betegek búcsú-
ján”, Máriapócson. A hírt mindenki lelkes igenléssel fogadta. 
Utazásunkhoz a Polgármesteri Hivatal a járműveket ingyen 
biztosította, melyért klubtagjaink nevében ezúton is köszöne-
tünket szeretnénk kifejezésre juttatni.

Máriapócsra érkezésünkkor gyónhattunk, közös istentiszte-
leten vehettünk részt, és csendes áhítattal jártuk körbe a nagy 
templomot.

Lelkileg megerősödve, Isten szeretetében bízva jöttünk haza 
a búcsúról.

Köszönjük, hogy részt vehettünk ezen a kiránduláson! To-
vábbra is bízunk abban, hogy rendezvényeinket támogatják, 

és segítségüket előre is köszönjük a klub dolgozóinak, vala-
mint településünk vezetőségének!

 Tisztelettel: Bujdosó Mihály és Klubtársai

„Kérünk, jóságos Jézusunk, fogadd el imáinkat, fájdalmain-
kat, életünket és halálunkat!”

Civil élet
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Ünnepi pillanatok
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetemet szeretném kifejezni a 
geszterédi Aranyszablya lakótelepen 
élők nevében Kemény József polgár-
mester úrnak, valamint mindazoknak a 
személyeknek, akik részt vettek utcánk 
vízelvezető csatornájának elkészítésé-
ben.

Az évek óta életünket megnehezítő 
megoldatlan, vagy részben megoldott 
problémát ezúttal precíz, szakszerű 
munkájukkal sikerült rendbe tenniük, 
amelyért nagyon hálásak vagyunk!

 Tamás Jánosné,
 az utca lakóinak nevében.

Szülinapod végre elérkezett,
egy szerető szív rólad megemlékezett,
adassék meg minden, 
mire szíved vágyik,
élj boldogan még nagyon sokáig!

id. Tamás Jánosné
május 28-án ünnepelte

73. születésnapját,
ez alkalomból szeretettel köszönti:

 menye: Éva és unokái.

Zakar Mihálynét
90. születésnapja

alkalmából
köszönti:

szerető családja.

A Geszterédi Forrást az Interneten is 
elolvashatják a 

www.geszterediforras.ewk.hu 
oldalon, a lapban megjelent színes 

képekkel!

Aki egyszer eljön, az garantáltan visszavágyik!

Májusban az önkormányzat úgy döntött, hogy pedagó-
gusnap alkalmából a közalkalmazottakat meghívja egy erdé-
lyi kirándulásra. A cél Nagykároly Károlyi kastély, Kaplony, 
Szatmárnémeti, Nagybánya, - Felsőbánya. Talán legemléke-
zetesebb számunkra Kaplony, és az itt található műemlék, a 
Károlyi családhoz kötődő kolostor. A kolostor a település leg-
jelentősebb, eredetileg a Kaplony nemzetség monostora volt, 
melyről az első írott források 1268-ból származnak.  Károlyi 
Sándor a 18. században újjáépíttette a ferences szerzetesek ré-
szére. 1834-ban a földrengés miatt a kolostort a templommal 
együtt újjá  kellett építeni, ez, pedig Ybl Miklós tervei alapján 
történt meg, 1841-1848 között. A szentély mögé építették a 
Károlyi család kriptáját, ahol  a család 36 tagja nyugszik, köz-
tük Károlyi Sándor, a szatmári béke létrehozója. A szatmári 
béke - a Rákóczi szabadságharcot lezáró békeszerződés, szín-
helye-, amelyet 1711. április 30.-án kötött meg Károlyi Sándor 
a szövetkezett rendek képviseletében.

Szintén nagy élmény volt a felsőbányai „libegőzés „amikor 
gyönyörködhettünk az erdélyi táj szépségeiben. Magyar em-
berként úgy érezzük, hogy valami megmagyarázhatatlan van 
ott, ami állandóan visszahúz, és többet és többet szeretnénk 
belőle látni, többet szeretnénk róla tudni.

Magyar emberként egyszer mindenkinek el kellene oda 
menni! Mert a kultúránkhoz hozzátartozik. Az ottani embe-
rek vendégszerete, az ódon városok, az érintetlen természet, 
a különleges természeti látnivalók, és az élő hagyományok 

mind olyan értékek, melyet illene ismernünk. Nekünk most 
az önkormányzat jóvoltából megadatott, hogy Erdély egy sze-
letkéjét megismerhettük. Köszönet érte.

   / Kemény Józsefné /

Az óvoda vezetője és dolgozói

Kitekintő
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A 2012-es kompetenciamérés intézményi 
eredményének elemzése

2012-ben intézményünkben 15 fő 6. osztályos és 14 fő 8. osztályos tanuló 
írt kompetenciamérést. 
6. osztályban matematikából 1541 pontot értek el, ami az országos átlagnál 
(1489) kicsivel magasabb, a községi általános iskolák eredményénél (1435) 
viszont jelentősen magasabb érték. Az alapszint alatt teljesítő tanulók 
aránya 20%. Ez jelentősen kisebb arány mint az országos és a községi szá-
zalékos arányok.
6. osztályban szövegértésben 1467 pontot értek el, ami az országos átlag 
(1472) alatt van kevéssel, viszont a községi általános iskolák átlagánál 
(1412) erősebb. Az alapszint alatt teljesítő tanulók aránya 26,7%, ami sz-
intén alacsonyabb arány az országosnál és a községinél.
A 8. osztályban matematikából 1793 pontot értek el a tanulók intéz-
ményünkben. Ez jelentősen magasabb az országos (1612) és a községi 
(1549) átlagnál is. Az alapszint alatt teljesítő tanulók aránya 0%.
8. osztályban szövegértésből 1459 pontot értek el, ami az országos átlagnál 
(1567) jelentősen alacsonyabb, a községi iskolák átlagánál (1494) kevéssel 
gyengébb. Az alapszint alatt teljesítő tanulók aránya 57,2%, ami magasabb, 
mint az országos és a községi átlag.
Az előző évek eredményeivel összehasonlítva:

A 2011-es évben elért eredményekhez képest most a 6. osztályosok •	
szövegértésből, a 8. osztályosok matematikából jobban szerepeltek.
A 2010-es évhez képest nem teljesítettek jelentősen másként.•	
A 2009-es évi eredményeknél most a 6-os matematika és a 6-os •	
szövegértés gyengébb lett.
A 2008-as eredményeket tekintve 2012-ben a 6-os matematika jobb •	
eredményt mutat, a többi eredményben nincs jelentős eltérés.

      Készítette: Molnár Regina

Beszámoló 1. osztályban végzett munkáról
Magyar

Az első félévben megismertük a nyomtatott kis- és nagybetűket, amit má-
sodik félévben több hónapig tartó olvasásgyakorlás követett. Cél a hangos 
és a néma olvasási alapformák fejlesztése volt. Nagy figyelmet fordítottunk 
a tiszta hibátlan kiejtésre, a helyes sorkövetésre, az írásjelek észrevételére. 
Egy tanuló kivételével mindenki teljesítette a tantervi követelményeket. A 
nagy többség képes a folyamatos, szövegszerű olvasásra. Egy részük mon-
datokban, szólamokban olvas. Három tanuló szótagol.Az olvasmányok 
tartalmát megértik, arra irányuló kérdéseket képesek megválaszolni.
Ismerik az ábécé betűinek írott alakját. Nyomtatott mintáról kevés hibával 
mindenki másol. Jelölik a mondatkezdést és zárást. Megkülönböztetik a 
szöveget, mondatot, szót,szótagot, hangot és betűt.A szavakat szótagokra 
bontják. Hallás után a beszédhibás gyerekek sok hibával írnak. Logopédus 
és fejlesztőpedagógus segíti őket. 

Matematika
A matematika tanulása alsó tagozaton alapozó jellegű. A tanév ele-
jén az volt az elsődleges célom, hogy megszerettessem a matematikai 
tevékenységeket. Ezért minden órán nagyon sok játékos feladatot  készítet-
tem. A egész tanévben folyamatosan alakítottam a  matematika tan-
ulásának szokásrendjét: pontos munkavégzés, fegyelmezett számjegy- és 
jelírás rendezett írásbeli munka, helyes szóbeli megfogalmazás. 
A tanév végére egy tanuló kivételével, biztosan eligazodnak a húszas szám-
körben. Ismerik a számok tulajdonságait, helyét a számegyenesen. Ismerik 
a relációs és műveleti jeleket. Sorozatok folytatása csak adott szabály alap-
ján tudják biztosan, felismert szabály alapján többen hibáznak. Összeadást, 
kivonást pontosan végzik, bontást néhány gyereknél még gyakorolni kell. 
Térbeli és síkbeli tájékozottság minden tanulónál megfelelő. Egyszerűbb 
szöveges feladatokat kevés segítséggel mindenki megold, sokan az összetett 
feladatokkal is megbirkóznak. 
Zakarné Bakti Ilona

Könyvjutalomban részesültek névsora
1 osztály
Tanulmányi munkájáért:
Kulcsár Dávid, Varga László, Cseh Béla, Kirimi Nóra, Jaksi Nóra, Hajdu 
Eszter, Horváth Dorina, Pataki Aliz, 

2.osztály

Kulturális és tanulmányi munkájáért:Felföldi Szabolcs, Seres Petra, Kiss 
Evelin, Mészáros Máté

3 .osztály
Kiváló tanulmányi és kulturális munkájáért: Nagy Annamária, Jenei Virág, 
Radócz Bence, Varga Tamás Dominik, Molnár Péter
Kulturális munkájáért: Fodor Ramóna, Buczkó Klaudia

4. osztály
Kiváló tanulmányi eredményéért: Miszkuly Béla, Varga Nóra, Kulcsár 
Petra, Balogh Nóra, 
Kiváló tanulmányi és kulturális: Szilágyi Virág és Kiss Petra
Sportmunkájáért: Bacskay Vivien

5. osztály
Kiváló tanulmányi eredményéért: Felföldi Csenge, Békési Dorottya 
Kulturális és közösségi munkájáért: Rácz Zoltán

6. osztály
Máté Boglárka: kiváló tanulmányi eredményéért: angol, matematika, és 
sport versenyen elért kiváló teljesítményéért
Kirimi Kristóf, kiváló tanulmányi eredményéért, angol versenyen elért 
kiváló teljesítményéért 
Vámos Lilla: tanulmányi és sporteredményeiért
Kiváló sport teljesítményéért: Hajdú Erika

7. osztály
Balogh István: sport versenyeken elért kiváló teljesítményéért
Kebles Mónika: kiváló közösségi munkájáért, sport versenyeken elért 
teljesítményéért
Metercsik Virág Noémi: Kiváló tanulmányi és közösségi munkájáért, 
példamutató magatartásáért valamint rajz versenyeken elért teljesít-
ményéért
Kósa Izabella: Kiváló közösségi munkájáért, magatartásáért valamint sport 
versenyeken elért teljesítményéért
Jaksi Nikolett: Kiváló tanulmányi és közösségi munkájáért, magatartásáért 
valamint sport versenyeken elért teljesítményéért
Néző Dominika: kiváló tanulmányi és közösségi munkájáért, példamutató 
magatartásáért, és angol versenyeken elért kimagasló teljesítményéért
Csabai Andrea: kiváló tanulmányi és közösségi munkájáért, példamutató 
magatartásáért valamint magyar, matematika, angol és sport versenyeken 
elért kimagasló teljesítményéért
Mészáros Petra: kiváló tanulmányi és közösségi munkájáért, példamutató 
magatartásáért valamint magyar és angol versenyeken elért kimagasló 
teljesítményéért

8.osztály 
Kitűnő tanulmányi eredményért, példamutató szorgalmáért:
Kovács Zsanett
Jeles tanulmányi eredményéért, sportmunkájáért: Orosz Viktória
Tanulmányi munkájáért, szorgalmáért: Balogh Evelin
Jeles tanulmányi eredményéért és matematika versenyen való eredményes 
részvételéért: Hajdu Patrik
Kiemelkedő sportteljesítményéért: Balogh Beatrix, Nagy Tímea, Máté 
Szabina, Miszkuly Márk
Közösségi munkájáért: Molnár Zita, Ferencsák Boglárka.

Iskolai hírek
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Pályaválasztás 2013.

A 2012/2013-as tanévben 26 nyolcadikos tanuló járt iskolánkba.  
Szeptember elején tartottunk szülői értekezletet, amin a 
tanulók is részt vettek. Itt tájékoztatást kaptak a továbbtanulás 
menetéről, a különböző iskolatípusokról. Október 11-én részt 
vettünk a pályaválasztási kiállításon Nyíregyházán, ahol a 
tanulók megismerkedhettek a gimnáziumok, a szakközépiskolák, 
szakiskolák képzési kínálatával. 23 fő 8. osztályos és 11 fő 7. 
osztályos tanuló tekintette meg a kiállítást.
Többször tartottunk szülői értekezletet, amelyek a pályaválasztásról 
szóltak. Minden szülővel és gyerekkel megbeszéléseket tartottunk, 
hogy ki hogyan képzeli el a jövőjét, és hová adjuk be a jelentkezési 
lapokat. A felvételi lapokat internetes rendszerben kellett 
kitöltenünk, ami a hibázási lehetőséget csökkentette. A jelentkezési 
lapok beadási határideje 2013. február 15. volt.
A központi matematika és magyar írásbeli felvételi időpontja 
január 19. volt. Hét tanuló írta meg iskolánkból jó eredménnyel. 
Ezek a tanulók matematikából és magyarból minden héten felvételi 
előkészítő foglakozásokon vehettek részt. 
12 tanulót vettek fel szakközépiskolába, 3 tanulót gimnáziumba 
és 11 tanuló szakiskolába megy továbbtanulni. Igyekeztünk olyan 
szakmákat keresni a tanulóknak, amik ma hiányszakmáknak 
számítanak, így könnyebben el tudnak majd vele helyezkedni.
26 tanulóból 23-at vettek fel első helyen, 2-t második helyen, 1 
tanulóval volt probléma az alkalmassági vizsgálaton, de végül neki is 
találtunk megfelelő intézményt. Reméljük mindannyian megállják 
majd a helyüket a választott intézményben.
   Molnár Regina, osztályfőnök

Tanév végi összegzés
Versenyek- elért eredmények a 2012-2013-as 

tanévben
 
-2013. január 30. Kossuth Lajos Evangélikus Gimnázium Nyíregy-

háza rajz- matematika verseny. 
A rajzversenyen három negyedik osztályos tanuló szerepelt. A 30 

jelentkezőből Szilágyi Virág 5. ,  Oláh Kármen 6. ,  Kóczon Anna 8. 
helyezést értek el. 

Matematikából két 8. osztályos diák vett részt a versenyen. 
 -Febr. 27.-én Érpatakon Wass Albert Irodalmi Emléknapi megem-

lékezést tartottak, melynek keretében körzeti szavalóversenyt ren-
deztek. Iskolánkból a felső tagozatos Rácz Zoltán 5. osztályos tanuló 
3. helyezést ért el. 

-Szerepeltünk hangos olvasási versenyen Balkányban. 
-Majd ezt követte a Tankerületi Móra- mesemondóverseny már-

cius elsején, melynek helyszíne Geszteréd volt. A járáshoz tartozó 
települések iskoláiból érkeztek alsó tagozatos diákok szép számmal. 
A versenyzőket 5 fős zsűri értékelte. Eredménye Kosztin Nikolett 4. 

oszt. második helyezést ért el.  
-A Föld napja alkalmából április 19.-én iskolánkban akadályver-

senyt rendeztünk. Az alsó tagozatosok az iskola udvarán, a felső 
tagozatosok az akadályokat 5-6 km-es gyalogtúra megtételével tet-
ték meg. Az állomásokon különböző és sokszínű feladatok várták 
a gyerekeket. Pl.: Kérdezz-felelek, ügyességi, képkirakó, aszfalt ver-
seny. Az eredményhirdetést követően a győztes csapatok megkapták 
jutalmukat. 

-Április 24.-én Balkányban a 6.-7. évfolyamos tanulók angolverse-
nyen szerepeltek. 6. osztályból 6. helyezést és 8. helyezést hoztunk 
haza. 7. osztályból 3 gyerek 7.,9. és 10. helyezést ért el.

-Április 26.-án Biriben „Játékosan a kötelezőkről” címmel irodalmi 
vetélkedőt szerveztek melyre a 4. osztályból 4 fős csapat jelentkezett. 
12 csapat közül 2. helyezést értünk el. 

- S végül szavalóversenyt rendeztünk érpataki tagiskolánkban. 
Ahol minden korcsoportban geszterédi gyerekek szerezték meg az 
első helyet.

  Mészárosné Nagy Anna, tanító

A 2012/2013-as tanév konkrét eredményei

Pillanatképek a ballagásról

1 osztály:
Kiválóan teljesített: 8 fő
Jól teljesített:  7 fő
Megfelelően teljesített:  2 fő
Felzárkóztatásra szorul: 1 fő

Tanulmányi átlagok osztályonként:
2.o:  4
3.o:  4,2

4.o:  3,6
5.o: 3,2
6.o: 3,7
7.o: 3,5
8.o: 3,4

 Törő András, igazgató
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Kedves gyerekek!
Szeretnétek a vakációt barátaitokkal hasznosan és vidáman tölteni?

A Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálat  valamint a Gajdos János 
Művelődési Ház szervezésében egész nyáron várunk benneteket szerdánként 

és július 29-augusztus 02.-ig egy héten át foglalkozásainkra. 
Tervezünk szabadtéri játékokat, játszóházat, filmvetítést, kézműves 

foglalkozásokat.
Legközelebb 2013. július 10-én (szerda) 9:00 órától

 kézműves foglalkozást tartunk a  Művelődési Házban .
Szeretettel várunk benneteket!

Ollót kérjük hozzatok magatokkal.

   Molnárné Sipos Krisztina

Óvodai Ballagás

2013. június 08-án elbúcsúztak a 
nagycsoportosok óvodájuktól.

A gyerekek már hetekkel korábban 
készülődtek erre a napra. Kitartó, sok 
munkát igénylő próbák követték egy-
mást nap mint nap, amiből egy szín-
vonalas, tartalmas műsor kerekedett 
ki a ballagó napjára. Az ünnepségen 
egy jól felkészült, „iskolaérett” cso-
port műsorát láthattuk.  A nagycso-
portosok magabiztosan, fegyelme-
zetten mutatták be évzáró, majd ezt 
követően ballagó műsorukat, aminek 
minden pillanatát élvezte a közön-
ség.

Mindezért szeretnénk köszönetün-
ket, és hálánkat kifejezni az óvó né-
niknek, és dajka néniknek, akiknek 
odaadó, kitartó munkáját tükrözte ez 
a nívós búcsú műsor.

Ezúton szeretnénk köszönetet monda-
ni településünk vezetőinek, intézmény-
vezetőinek, a képviselő testület tagjai-
nak, hogy megjelenésükkel megtisztel-
ték a ballagási ünnepség résztvevőit!

A nagycsoportos szülők nevében:
  Vámos Jánosné

Tájékoztatunk minden érintettet, 
hogy az óvoda augusztus 5.-től

zárva lesz.
Első nevelési nap szeptember 2. hétfő.

Mindenkinek balesetmentes nyarat 
kívánok!

   / Kemény Józsefné/

Boldogan léptek át a nagycsoportos óvo-
dások a hatost szimbolizáló virágkoszorún, 
bizonyítva ezzel, hogy felkészülten várják a 
szeptemberi iskolakezdést.

Óvodai hírek

Az előadás egyik pillanata.



Geszterédi Forrás 11

Testnevelés és sport 2012/2013.

A ballagó nyolcadikosok mellett, mi hetedikesek is búcsúztunk, 
igaz, még nem az iskolánktól, hanem osztályfőnökünktől, Polyák 
András tanár úrtól, aki a tanév végeztével nyugdíjba vonult. Tanár 
úrnak ezúton is szeretnénk megköszönni munkáját, irántunk tanú-
sított türelmét. Nyugdíjas éveihez jó egészséget és hosszú életet kí-
vánunk!

  a leendő 8. osztály nevében,
  Mihali Gábor

FELHÍVÁS

Ismét indul a „Nyár olvasója” pályázat a 
Könyvtárban!

A nyár folyamán a könyvtárba látogatók pont-
gyűjtő kártyát kapnak, amelybe minden to-
vábbi látogatás és könyvkölcsönzés alkalmával 
további pontokat lehet gyűjteni. A nyár végén 
(legkésőbb szeptember 15-ig) összesítjük az 
eredményeket, és a legtöbb ponttal rendelke-
ző olvasókat megjutalmazzuk az őszi országos 
könyvtári rendezvények során.

Várom az olvasás- és a 
könyvek kedvelőit!
A Könyvtár a nyár folya-
mán kb. 2 hétig lesz zárva 
belső felújítási munkák 
miatt. Megértésüket és 
türelmüket kérjük erre 
az időszakra!

 Hajdu Istvánné
 könyvtáros

A tanévet tanulóink teljesítményé-
nek felmérésével kezdtük. Feltártuk a 
hiányosságainkat és erősségeinket. Ösz-
szeállítottuk az atlétikai és labdajátékok 
tagjainak bő keretét.

Az első és az ötödik osztályban beve-
zetésre került mindennapos testnevelés 
mérhetően javította tanulóink edzett-
ségi állapotát. A változást a tanulók lel-
kesen fogadták, a többi osztály irigyelte 
őket.

Tanórán kívüli edzéseken „társadalmi 
munkában” kaptak lehetőséget a spor-
tolni vágyók.

A tanév elején a szükséges sportesz-
közök a rendelkezésre álltak, de a má-
sodik félévre egy része elhasználódott, 
elfogyott – pótlására, javítására nem ke-
rült sor sajnos. A három napközis cso-
port tavaszra gyakorlatilag semmilyen 
sporteszközzel nem rendelkezett.

Az öltözők és a tornaterem ebben a 
tanévben is mostoha gyerek volt a festés 
és a karbantartás terén. A falak, nyílás-
zárók, csapok, öltözőpadok szánalmas 
képet mutatnak. 

A szabadtéri sportudvarunkat, an-
nak zöld felületét sok iskola megirigy-
li. Folyamatosan fákat ültetünk (ebben 
az évben 40 fa talált otthont magának). 
Sajnos a rendszeressé váló rongálás eze-
ket sem kímélte. Nem sikerült kellően 
megvédeni értékeinket a garázdáktól.

A kézilabdapálya 1976-ban épült, a 
kontinentális éghajlat dolgozott. A 37 
év után csoda, hogy így is néz ki. A fű 
kinő rajta, kikopott, balesetveszélyes, 
melyről a bokák, térdek és a mentőláda 
tudna mesélni.

A versenyeken elért eredményeink-
ről: 

Megyei, nagykörzeti és országos szinten 
is kiemelkedik atlétáink és kézilabda 
csapataink szereplése a tankerületünk 
iskolái közül. Ezt elismerte a Megyei 
Diáksporttanács is 2012 novemberé-
ben a Megyeháza Dísztermében tartott 
ünnepségen átadott díszserleggel. A 
rengeteg eredményes szereplésről a fa-
liújság és a község sajtója tanúskodik.  
E két szakágban felvesszük a versenyt a 
megye bármely nagylétszámú és tago-

zatos iskolájával.

Legértékesebb „aranyos” eredménye-
ink megyei szinten:

I. helyezett: 
-  leány magasugrócsapatunk
- fedettpályás váltócsapataink
- fiú háromtusacsapat
- leány és fiú svédváltó csapat
- leány kézilabdacsapat

Ez utóbbi négy csapat az országos 
Diákolimpia résztvevője, mely június 
19-22. között Zánkán kerül megrende-
zésre.

- Egyéniben a Máté testvérek 
megyei elsők öttusa egyéniben össze-
tettben, 800 és 600 m síkfutásban.

Sportolóink ebben az évben is ápol-
ták hagyományainkat eredményes 
szereplésükkel. Köszönet a szülőknek, 
iskolánknak, önkormányzatunknak, a 
tankerület vezetésének, akik segítették 
tevékenységünket!

  Szőke László
  testnevelő

Búcsú az osztályfőnöktől
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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@gmail.com
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 30 606 4409

Orvosi ÜGYELET
BALKÁNY 06 42 361644

IVÓVÍZ HIBABEJELENTÉS 06 42 290 700

Nosztalgia-sarok

Olvasónktól érkezett...

Köszönet a Geszterédi Forrás 
soraiért, gondolataiért, azokért az 
információkért, melyeket nagy örömmel 
olvasok, valahányszor egy újabb számra 
bukkanok. Fizikailag nagyon régen 
elszakadtam drága szülőfalumtól, de a 
szívemben és emlékeimben nincs szebb 
hely a világon nála.További jó egészséget 
e lap szerkesztéséhez és még egyszer 
köszönet érte!

 Tisztelettel: Kovács János
  Veszprémből.

    Elsőáldozók fogyasztják ünnepi reggelijüket (A kép kb. 1962-ben készült, Páll János magángyűjteményének része).

Kegyelettel emlékezünk 
községünk közelmúltban elhunyt 

lakosaira:

Csorba Mihályné
Orsó Mihályné

Szaráka Józsefné
Kovács Istvánné

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

álmok, évek.”

Környezetünk megszépítése
Mindig jó érzéssel tölt el minket 
geszterédieket, amikor azt tapasztaljuk, 
hogy községünkből elszármazott emberek 
figyelemmel kísérik a falu sorsát és ha le-
hetőségük engedi támogatásukról biztosí-
tanak.
Jelen esetben is ez történt, ifj. Sztányi Gá-
bor ajánlott fel közel 100 db. fa-csemetét 
közterületeink megszépítéséért. A kis fák 
között nyír-, hárs-, császár-, kőris-, vala-
mint fenyőfa egyaránt megtalálható. Így 
pótolhattuk a 2010-es vihar által kidöntött 
fákat és új részeket is beültettünk: többek 
között a Művelődési Ház hátsó udvarán, a 
temetőben, az iskola udvaron, a szabadidő

parkban, valamint a 
sport pálya övezeté-
ben.
Örvendetes, hogy 
majdnem 100 száza-
lékos a megmaradási 
arány, de mindany-
nyiunk érdeke, hogy 
továbbra is ápoljuk, 
védjük a szárazságtól 
és a garázda kezektől.

Ifj. Sztányi Gábornak az Önkormányzat 
nevében ezúton is szeretném köszönete-
met kifejezni!
   Dán László


