
KONFERENCIA ÉS KÖZÖSSÉGI NAP
KÖZSÉGÜNKBEN

VII.évfolyam, 8. szám   

FELHÍVÁS

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
a Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár Bereg 
Megyei Szervezetének, illetve néhány helyi 
lakos adományának jóvoltából

RUHAOSZTÁST szervez. 
A ruhaosztás helyszíne a Védőnői Szolgá-

lat terasza, időpontja: 2011. augusztus 10. 
szerda 9-12 óráig.

2011. augusztus 06. /szombat/     

- AZ ÖNKÉNTESSÉG JEGYÉBEN

10.00 Köszöntő
 Szűcs Zsolt, Geszteréd Község  
 polgármestere
 Molnár Csilla – református lelkész
 A rendezvény fővédnökének Budai  
 Gyulának - a 4.sz. választókerület  
 országgyűlési képviselőjének-  
 üdvözlő beszéde 
10.20  Önkéntesség az ifjúságiközösségekben
 Oroszné Pompár Ágnes, Kalamáris  
 Egyesület
10.50 Az egyházi önkéntesség sajátosságai
 Gaál Sándor tanszékvezető egyetemi  
 tanár, Debreceni Református   
 Hittudományi  Egyetem
11.20 Az önkéntesség mint összekötő erő
 Dr. Fekete Károly 
11.50 Krízisirodáktól a játszótér programig
 Király Anna a debreceni Máltai  
 Játszótér vezetője, 

12.30 Ebéd

14.00 Az Újfehértói Művésztanárok   
 fúvószenekarának műsora
15.00 Görög katolikus szabadtéri mise
 Kocsis Fülöp görög katolikus  
 püspök  
16.00 Család diakónia az Esztényi völgyben 
 Kun Attila református lelkipásztor 
17.00 Családok a család évében 
 Nagy Tibor Görög katolikus pap
17.30 Hit és szeretet mindennapjainkban
 Szalai László -  fehérgyarmati   
 református lelkész
18.00 Összegzés, hozzászólások
 Levezető elnök: Törő András iskola  
 igazgató, a rendezvény főszervezője
18.20 Ünnepi koncert – újfehértói   
 Művészeti Iskola tanárai a református  
 templomban
19.00 Vacsora
20.00 Cantemus Kórus hangversenye a  
 református templomban

Geszterédi Falunap
programjai:

2011. augusztus 07., vasárnap

13:30 Ebéd
16:00 Dörzsölő hagyományőrző Népdal-
kör műsora Érpatak
16:10 Bökönyi Asszonykórus műsora
16:20 Geszterédi Néptánccsoport műsora
16:40 Gulácsi Asszonykórus műsora
16:50 Kislétai Gyermekotthon zenekará-
nak előadása
17:10 Geszterédi Moderntánccsoport 
műsora
17:30 Geszterédi Asszonykórus 
17:40 Kovács Viktória Operett- és sláger-
énekes előadása
18:00 4for dance műsora
19:00 Utcabál, a Polip együttes fellépése

„Mert itt otthon vagyok, mert itt fontos vagyok
 - erő a családban, erő a közösségben”

A rendezvény helyszínei:
REFORMÁTUS ÉS KATOLIKUS MŰEMLÉKTEMPLOM (4232 Geszteréd Petőfi u. 7-8.)
és a KÖZSÉGI KÖZÖSSÉGI PARK (polgármesteri hivatal mögött)
A részletes program:

A Geszterédi Forrás utolsó számait az 
Interneten is elolvashatják a

www.geszterediforras.ewk.hu
oldalon a lapban megjelent színes képekkel!

Az Önkormányzat arra kéri a tisztelt 
lakosságot, hogy az augusztus 6-7-
én tartott programokon vallási 
hovatartozástól függetlenül minél 
nagyobb számban jelenjenek meg.
Használjuk ki ezen alkalmakat 
lelki feltöltődésre, ugyanakkor 
jelenlétünkkel megtisztelve a hoz-
zánk látogató neves személyiségeket, 
előadókat!

2011. augusztus 07. /vasárnap/

- A CSALÁD ÉS AZ IFJÚSÁG JEGYÉBEN

09.00 Református istentisztelet Dr. Bona  
 Zoltán Magyarországi Egyházak   
 Ökomenikus Tanácsának főtitkára,  
 Molnár Csilla református lelkipásztor
10.00 Mária- dalok Érpataki Asszonykórus  
 és a Dörzsölő Hagyományőrző  
 Népdalkör előadásában 
10.15 A család - II. János Pál körlevelei  
 tükrében
 Horváth János római katolikus 
 plébános Önkéntesség az ifjúsági  
 közösségekben
11.00 Szabadtéri mise
 Bosák Nándor püspök úr
 Kísér: az újfehértói Magyarok  
 Nagyasszonya Plébánia énekkara
13.30 Ebéd

Egész nap: 

•Kézművesfoglalkozások  - a családok részére
•Népművészeti kirakodóvásár
•Kiállítás (Előzetes feladatként rajzpályázatot 
és novellaíró pályázatot szervezünk általános 
iskolás  és középiskolás gyerekeknek egyházi 
témakörben, ebbe bevonjuk a kistérségi 
települések tanulóit is, a pályázatok 
eredményhirdetésére a rendezvénysorozaton 
kerül sor.)
•„Ez a lábam, ez, ez, ez – jobban járja, mint 
emez”  - Néptánccsoportok műsora
•Koncertek fiatalok és idősebbek részére

Véradás
2011. augusztus 16-án, 
kedden, 12.30-16.30 óra 
között VÉRADÁS lesz a 

Polgármesteri Hivatal
Házasságkötő termében.!

Adj vért, és ments meg két életet!
A véradással együtt egészségi-állapotfelmérés 
is történik.
Szeretettel várunk minden kedves véradót! 
 Radóczné Varga Gyöngyi

 Véradás-szervező

Geszteréd község Önkormányzatának társadalmi, politikai és kulturális lapja

„Küzdeni és győzni tanulj. Kell küzdeni és győzni hazádért” (Kölcsey Ferenc)
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Tájékoztatom a község lakosságát, hogy
Geszteréd Község Polgármesteri Hivatalában

2011. augusztus 15 – 2011. augusztus 26-ig
igazgatási szünetre kerül sor.

 

Az utolsó „rendes” ügyfélfogadás: 2011. augusztus 12-én
(pénteken) lesz. 
Az első munkanap: 2011. augusztus 29. (Hétfő)
 
Tájékoztatom Önöket, hogy az igazgatási szünet alatt kizárólag 
csak lakcímbejelentés intézésére és halálesetek anyakönyvezésé-
re lesz lehetőségük.
 
Rendkívüli és azonnali ügyek intézésére 
a 06-30/993-24-23 telefonszámon telefonügyeletet tartunk. 
 
Megértésüket köszönjük!

   Pálffyné dr. Szabó Ibolya
    jegyző

Közérdekű hírek

Geszteréd Község Képviselő-testületének 2011. július 18-án megtartott 
nyílt ülésén az alábbi napirendek kerültek megtárgyalásra:
1. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatalban 2011. évi igazgatási szünet el-
rendelésére 
A Polgármesteri Hivatal 2011. évi munkarendjében a nyári igazgatási szü-
net 2011. augusztus 15. napjától augusztus 26. napjáig, a téli igazgatási szü-
net 2011. december 26. napjától december 30. napjáig tart.
2. Előterjesztés Árpád Fejedelem Általános Iskola Alapító Okiratának fe-
lülvizsgálatáról 
Szeptembertől indul az összevont iskola, ezért vált szükségessé az okirat 
egyes pontjainak módosítása, pl. integrációs és képesség kibontakoztató 
felkészítés, nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű álta-
lános iskolai nevelése oktatása (1-4 évfolyam)
3. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának felülvizsgá-
latáról 
Szükség van egyes szövegrészek pontosítására, illetve hatályon kívül he-
lyezésére.
4. Előterjesztés az Árpád Fejedelem Általános Iskola magasabb vezetői ál-
láshelyre pályázat kiírásáról
Geszteréd Község Képviselő-testülete pályázatot ír ki az Árpád Fejedelem 
Általános Iskola magasabb vezetői (igazgatói) állására A pályázat benyúj-
tásának határideje: A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigaz-
gatási Képzési Központ internetes oldalán történő közzétételtől számított 
30 nap.
5. Döntés Önkormányzati tulajdonú lakások elidegenítéséről
   A Képviselő-testület hozzájárul az Irinyi u. 15/b szám alatti lakóingatlan 
értékesítéséhez egy Nyírbogátról érkezett két gyermekes család részére.

Az ülésteremből jelentjük
Kivonat a Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvéből

Balkány Autójavító Szövetkezet
Tevékenységeink:
Személygépkocsi, utánfutó, motorkerékpár, lassújármű és 
pótkocsija, mezőgazdasági vontató, tehergépkocsi, Kamion 
Nemzetközi Vizsga, ADR túlméretes jármű, személyszállító 
busz műszaki vizsgáztatása.
 - Eredetvizsgálat 
 - Javítás 
 - Fényszóró beállítás
 - Műszaki vizsgára való felkészítés
 - Olajcsere, szervíz, szemle kedvező áron
 - Alkatrészek, olajok beszerzése és beszerelése 
 - OBD Hibakód kiolvasás 

 -Alkatrészek forgalmazása

Telefon: 06-20-524-7930 
 06-20-331-7520
 06-42-561-042

Igazgatási szünet
Jegyzői közlemény

Az Árpád Fejedelem Általános Iskolában három tanterem újul meg a 
szeptemberi  iskolakezdésre. A napokban elkezdődött munkálatok során 
új linóleum padlózatra cserélik a régi burkolatot. A felújítás költségeit az 
iskola ez év februárjában megtartott jótékonysági báljának bevételéből fi-
nanszírozzák.

Önkormányzatunk pályázatot nyert KEOP-2011-4.2.0-
A Helyi hő, hűtési és villamos energia igény kielégítése megújuló 

energiaforrásokkal címen.
Ez az óvodát foglalja majd magában, arra fognak napkollektorok kerül-

ni.

További hírek dióhéjban

EU ÉLELMISZER SEGÉLY GESZTERÉDEN
A Magyar Élelmiszerbank Egyesület jóvoltából települé-

sünk élelmiszer adományban részesült. Összesen 280 liszt-
ből, száraztésztából és kekszből álló csomag került kiosztásra, 
melyből 50 csomagot az Észak-Alföldi Regionális Szolgáltató 
Központ Balkányi központja munkatársai osztottak ki az ál-
taluk gondozott idős emberek között, illetve 230 csomag az 
Önkormányzat által került kiosztásra a rászoruló lakosság 
körében. 

Mivel a most megkapott csomagok száma és összetétele is 
szerényebb a szokásosnál az Önkormányzat több segélyszer-
vezettel is felvette a kapcsolatot, mindent megteszünk, hogy 
a következő alkalommal az elmúlt évhez hasonlóan a telepü-
lés teljes rászoruló lakossága adományban részesülhessen.

  Molnárné Sipos Krisztina
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Köztudott, hogy a magyar orvosok nem sok szabadidővel ren-
delkeznek. Mégis, azt a keveset mivel tölti legszívesebben?

Kevés szabadidőmet otthoni kertészkedéssel töltöm. Sajnos keve-
set mozgok, sóvárogva gondolok vissza arra az időre, amikor még 
több órát is tudtam lovagolni. Ma már csak alkalomszerűen tudok 
időt szakítani erre.

Működnek még az egykori geszterédi baráti kapcsolatok?

Mindig szívesen jövök haza, bár sajnos a kapcsolatok már nyilván 
nem azok amik voltak, de a családi porta előtti munka során öröm-
mel beszélgetek régi ismerősökkel. Néhányan egészségügyi gondja-
ikkal is megkeresnek és szívesen segítek is.

Tájékozódik községünk életéről? 

A legtöbb híreket Pál bátyámtól kapom, aki hetente több napot is 
itthon tölt. Érdeklődéssel olvasom a helyi újságot is. Tetszik sokol-
dalúsága.

Hogy emlékszik vissza a Geszteréden töltött éveire?

Geszteréd nekem mindig a „világ közepe” hisz gyerekkoromat itt 
töltöttem és erre, mint valami paradicsomi állapotokra emlékszem 
vissza. Szeretettel gondolok tanító nénimre Vincze Károlyné Erzsi-
ke nénire . Minden  geszterédi dolog különös becsben van nálam 
– és ezt tudja a családom is – még ha az csak egy onnan hozott 
paradicsom is, mert az GESZTERÉDI.

Köszönöm az interjút!

   (Hajdu Istvánné, szerkesztő)

Névjegy
Név: dr. Kóti Csaba
Születési hely, év: Marosvásárhely, 1962
Foglalkozás: sebész osztályvezető főorvos
Munkahely: Gróf Tisza István Kórház Berettyóújfalu
Családi állapota: nős (1986)
Felesége: tanítónő
Gyerekei: nagyobbik lányunk és fiunk egyetemista, kisebbik 
lányunk gimnazista.

Véletlen, vagy tudatos választás következménye, hogy szülőfalu-
jától nem túl messze él és végzi a legnemesebb hivatást, a gyógyí-
tást?

Véletlenszerűen kerültem Berettyóújfaluba, mivel a nyíregyházi 
kórház, ahova ösztöndíjas szerződésem volt a beígért lakást nem 
biztosította.
Így Debrecenhez és tulajdonképpen Geszterédhez közeli helyet ke-
restünk. A mamut intézmények iparszerű működése nekem kissé 
idegen.

Az orvosi hivatást választók általában tudatosan, hosszú ideig 
készülnek erre a pályára, nem a klasszikusnak mondott pályavá-
lasztási időszakban döntenek erről, hanem jóval előbb. Ön is így 
volt ezzel?

Gyerekkoromban családi indíttatástól vezérelve állatorvos akar-
tam lenni, hisz már nagyapám is az volt. A debreceni Tóth Árpád 
Gimnáziumban a tanulmányi évek második felétől, jobban megis-
merve a humán orvoslást végül is ezt választottam. Az orvosláson 
belül pedig azért a sebészetet, mert ott gyors döntésekkel azonnali 
eredményeket lehet elérni. Diplomát a Debreceni Orvostudományi 
Egyetemen kaptam 1988-ban. Szakvizsgát általános sebészetből és 
klinikai onkológiából szereztem.

Hozzá lehet szokni az élet-halál kérdésének mindennapos felve-
tődéséhez? 

Ezt nem lehet megszokni csak kezelni a helyzetet.
Az én szakterületemen, a sebészetben és az onkológiában szinte 

naponta találkozunk halállal, amit még akkor is kudarcként él meg 
az ember, ha tudja, hogy az elkerülhetetlen. Nyilván sikert és erőt 
az ad, ha valaki gyógyultan távozik, az már csak plusz, ha ezt nem 
valamilyen rutin eljárással sikerül elérni, vagy egy reménytelennek 
tűnő esetet sikerül megoldani.

 
Talán kevesen tudják, hogy aktívan részt vesz a Magyar Rákelle-

nes Liga Berettyóújfalui Alapszervezetének tevékenységében.

A Rákellenes Ligában elsősorban felvilágosító előadásokat tartok 
a daganatos betegségekről, a megelőzésre fektetve a hangsúlyt. Több 
mint 15 éve vezetem a helyi ILCO klubot ahova azok a betegek jár-
nak akiknek ki kellett ültetni a bélvéget a hasfalra. Évi rendszeres-
séggel kirándulni is elviszem a tagokat.

Akikre büszkék lehetünk
Portré sorozatunkban olyan geszterédi származású személyeket mutatunk be, akik jelenleg is kötődnek településünkhöz, és olyan kiemelkedő eddigi 

életpályát jártak be, amelyre méltán lehetünk büszkék, ugyanakkor példaértékű a mai geszterédi fiatalok számára. Örömünkre szolgál, hogy ezúttal Dr. 
Kóti Csaba főorvost mutathatjuk be a hozzá intézett kérdésekre adott őszinte és lényegretörő válaszain keresztül.
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    Sírkő Akció
Gránit sírkő már 250 ezer •	
Ft-tól
Minden 400 000 Ft feletti •	
sírkő választás esetén 
ajándék bronz betű

Ajánlatunkért keresse:
Keczán János
Nyíradony, Galamb u. 73/A
06/30-7493511

Augusztus 20. - 
a magyar államalapítás ünnepe

A Gyermekjóléti Szolgálat hírei

Lassan lezárul az Önkormányzat által biztosított nyári szociális 
gyermekétkeztetés, melyben településünkön 135 gyermek 
részesült a tanév végétől augusztus 31-ig terjedő időszakban. 
Mivel a pályázat beadásakor szabadidős programok szervezését 
is vállaltuk a gyermekek számára (így plusz tíz gyermek 
ellátását tudtuk biztosítani) péntekenként, illetve az elmúlt héten 
július 25-29.-ig„nyári tábor” keretében különböző szabadidős 
foglalkozásokat tartottunk a gyermekek számára. 

Bár az időjárás nem volt túl kegyes, szinte mindennap esett, 15 
-20 gyermek vett részt a jó hangulatú foglalkozásokon.

Szűkös anyagi lehetőségeink miatt próbáltunk olyan ötletekkel 
előállni, melyek csekély anyag költségűek, de lehetőséget 
adnak a gyermekek számára kreativitásuk az alkotás örömének 
megéléséhez. Ablakdíszeket készítettünk, mesét néztünk, sóliszt 
gyurmáztunk, gipszképeket festhettek a gyermekek, a nap végén 
mi is elcsodálkoztunk, hogy olyan egyszerű alapanyagokból , 
mint üres konzervdobozok, anyag és fonalmaradékok, milyen 
ötletes és egyedi ceruzatartók készültek. Az utolsó napokban az 
indiai fonatú karkötők készítésének rejtelmeivel ismerkedtünk, 
játszottunk és ami a lényeg sokat nevettünk. 

Köszönöm a gyermekek kitartását, lelkesedését és mindazok 
munkáját, akik a lebonyolításban segítettek. 

Az étkeztetés keretében a következő osztás 2011. augusztus 08. 
hétfő, a Polgármesteri Hivatal házasságkötő termében 9-10 óráig 
lesz. 

Augusztus 12-én (pénteken) 9 órától kézműves foglalkozásra 
várjuk a gyermekeket. (füzettartó dobozokat fogunk készíteni)

   Molnárné Sipos Krisztina
   Gyermekjóléti Szolgálat Vezetője

Aktuális

Kegyelettel emlékezünk az alábbi közelmúltban elhunyt 
geszterédi lakosokra:

Kerezsi Andrásné
Papp Lászlóné
Balogh Árpád

Varga Imre

Emlékük örökre megmarad rokonaik, barátaik, 
ismerőseik szívében.

„Csak az hal meg igazán, akit elfelejtenek.”

Megemlékezés - Köszönetnyilvánítás

„Hozzád már csak a temetőbe mehetek,
virágot csak a sírodra vihetek.
Könnycsepp gördül végig az arcomon,
azért mert hiányzol nagyon-nagyon.”

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak,
akik szerető férjem
Illés Sándor tanár

halálának 1. éves évfordulóján megemlékeztek róla.

Külön köszönet mindazoknak, akik a megemlékező 
szertartásokon is részt vettek.

    Illés Sándorné és családja.

Hazánk talán egyetlen pozitív üzenetű ünnepe augusztus 20-a, 
hiszen ehhez az ünnepünkhöz nem társítunk levert szabadság-
harcot vagy elbukott forradalmat. Ezen a napon az államalapí-
tásra emlékezhetünk és ekkor ér végére az aratási időszak, ami az 
új kenyérrel jutalmazza meg a népet. A nemzetiszínű szalaggal 
átkötött kenyér szimbolizálja a haza és az élet összefonódását, hi-
szen a kenyér a magyarnak az élet, a megélhetés és az otthon.

Az államalapítás 1000-ben I. Szent István király személyéhez ( 
977-1038 ) fűződik. I. István, Géza fejedelem és neje Sarolta fia. 
995-ben nőül vette II. Sz. Henrik bajor herceg (későbbi császár) 
nővérét, Gizellát, akiben magához hasonló buzgóságú élettársat 
nyert.

997-ben apja halála után kezdett uralkodni. 1000-ben, Szilvesz-
ter pápától kapott koronával királlyá koronázták. Főfeladatának 
tekintette a magyar nemzet megtérítését és államának, nyugati 
értelemben való megszervezését. Mindkét célját elérte nem cse-
kély küzdelmek árán. 1083-ban az országos zsinat szentté avatta, 
amit a pápa is megerősített. Szent István volt az, aki a földműve-
lésre való átvezetés és a kereszténység felvétele után erős államot 
szervezett. A magyar nemzet nagy ünnepséggel üli meg augusz-
tus 20-át, Szent István napját, és a hozzá fűződő államalapítást.

Forrás: http://www.magyarkronika.com
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 „Elmúlt percek fénye
majd emlék lesz csupán.
Elmerengsz a régi
lángok parazsán. 
Mosoly ül a szádon
vagy könnyes a szemed?
Az emlék a tied,
ilyen volt az életed!”

Urbin Józsefné szül. Keszler Annát
90. születésnapja alkalmával

köszönti szerető családja

Ünnepi pillanatok

1997-ben a szabolcsi településeken kerültek először fókuszba a köztiszt-
viselők, akiket azóta július 1-jén minden évben megünneplünk. Ezen a 
napon az ország figyelme azokra irányul, aki egyébként észrevétlenül dol-
goznak – értünk. – A köz szolgálatára esküdtek fel, fáradságos és komoly 
hivatást választottak a köztisztviselők, akik munkáját nem lehet digitali-
zálni, sem gépekkel helyettesíteni.

A településen néhányan dolgoztok a köz szolgálatában, s ezzel példát 
mutattok a fiataloknak- mondja Szűcs Zsolt polgármester. Ez a munka 
nem könnyű, hiszen mindig toleránsnak, nyugodtnak és megértőnek kell 
lennetek, magatartásuk véleményformáló erő. – A mai nap példa arra, 
hogy ezt a munkát lehet becsületesen, kitartóan végezni, de a minden-
napi helytállásért valamennyi köztisztviselőnek jár a köszönet azt kíván-
va, hogy legyen mosoly az arcokon: a köztisztviselőkén és az ügyfelekén 
egyaránt.

A fenti napon közösen grilleztünk és szalonnát sütöttünk, ezzel is mu-
tatva, hogy mi még most is összetartunk, összetartozunk. A hangulat na-
gyon barátias volt, köszönhető a jó munkatársi viszonynak. Az ünnepség 
megszervezését és anyagi költségeit a Polgármester úr vállalta magára, 
amelyet ezúton is szeretnénk megköszönni! 

   Szabóné Lovas Katalin
   köztisztviselő

Augusztus 20. - 
a magyar államalapítás ünnepe

Köszönetnyilvánítás
A Geszterédi Forrás legutóbbi számát olvasva 
örömmel és nagy megkönnyebbüléssel érte-
sültünk arról, hogy az általunk elveszettnek 
hitt, nehezen pótolható slusszkulcs átvehető 
a Polgármesteri Hivatalban. Köszönetünket 
szeretnénk kifejezni a becsületes megtalá-
lónak, valamint mindazoknak, akik belátva 
annak jelentőségét, hozzájárultak, hogy a jó 
hír mielőbb eljusson hozzánk, érintettekhez.
Örömmel tölt el az a tudat, hogy rohanó, lát-
szólag közönnyel átitatott világunkban van-
nak még emberséges, egymásra odafigyelő 
és segítőkész személyek környezetünkben.

  A slusszkulcs tulajdonosa.

Köztisztviselők Napja

        Benke
          Kitti
        1 éves

Születésnapodon kívánunk neked sok 
szépet,

Legyen vidám, derűs számodra az élet!
Szerencse galambja mindig feléd szálljon,

Légy boldog sokáig ezen a világon!
  szerető szüleid

Felsírtál, s könnycsepp hullt mennyből a 
földre 

a hónapok csendjét kis lényed megtörte. 
Mamád, ki méhében néked otthont adott 
az élettől egy csodaszép kisleányt kapott. 
  (Bernát János)

Páll Blankát
első születésnapján

szeretettel köszöntik:
szülei, nagyszülei, valamint

keresztszülei: Mónika és Szabolcs.

„Sorsunk egybeforr, együtt megyünk 
tovább. 

Az élet viharában te vigyázol rám. 
Köszönöm, hogy szeretsz, s hogy hiszel 

nekem, 
S hogy megosztod az életed velem.”

  (Vörösmarty Mihály)

Jakabóczki Istvánnak és
Beregszászi Dórának

házasságkötésük alkalmával ezúton is 
gratulálnak és sok boldogságot kíván-

nak szerető rokonaik.
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Szabadidő

Joghurt torta

Hozzávalók:
6 dl natúr joghurt 
3 dl tejszín 
1 csomag zselatin 
3 evőkanál kristálycukor 
1 csomag vaníliáscukor 
idénygyümölcs 
esetleg (ízlés szerint) babapiskóta 

Elkészítése:

A tejszínt kemény habbá verjük. Közben 
a joghurtot a kétféle cukorral egy lábasban 
feltesszük melegedni. Ha a cukor elolvadt (nem 
kell felforralni!) beletesszük a kevés vízben 
feloldott zselatint, és nagyon alaposan elkeverjük. 
Lassan, óvatosan beleforgatjuk a tejszínhabot, 
majd folpack-kal kibélelt tortaformába öntjük 
(a tortaforma aljára tehetünk babapiskótát). 
Beledobáljuk a gyümölcsöt, elsimítjuk a tetejét és 
1-2 órára a hűtőszekrénybe tesszük. 

Megjegyzés:
Legfinomabb eperrel, málnával és sárgaba-

rackkal.
Tálaláskor nyomjunk rá még tejszínhabot.

Vidám sarok - Vicces sorok

Az öreg székely szállna fel a buszra, de azért 
még megkérdezi a sofőrt:

- Tessék mán mondani, oszt hova megyen ez 
a busz?

- Kolozsvárra.
- Oszt biztosan odamegy-e?
- Bácsikám, hát láthatja, hogy az van az ol-

dalára kiírva, hogy Kolozsvár, tehát biztosan 
odamegy.

- Nem hiszek én az ilyen feliratoknak!
- Aztán mért nem hisz nekik, bácsika?
- Hát mer mikó egyszer a városban betértem 

a hivatalba, láttam ott egy ajtót. Ki volt írva, 
hogy NŐK, bementem, oszt WC vót. 

~ ~ ~
Székely házaspár tesz vesz, készülődnek a 

lefekvéshez, egyszer az öregúr kimegy az ud-
varra, majd kis idő múlva visszajön, de tiszta 
nedves a nadrág szára.

Az asszony megkérdi:
- Esik?
Az öreg válasza:
- Nem, fúj... 

Köszönjük!
A Könyvtár Kézműves Szakköre segítő személyek által 
hasznos kézműves kellékekhez jutott. Ezúton szeretnénk 
megköszönni Kokas Sándornénak a textil alapanyagokat, 
valamint Sipos Georginának az üvegfesték-készletet.
A szakkör által készített egyedi ajándéktárgyak 
megtekinthetők, illetve igény esetén megvásárolhatók a 
könyvtárban.

Kézműves foglalkozás a könyvtárban
Nyugdíjas pedagógusként gyakran járok a faluban. 
Volt tanítványaim és ismerőseim kérdezik tőlem, 
hogy mit csinálunk mi szerda délutánonként a 
könyvtárban?
Most erről szeretnék egy kis tájékoztatást adni 
községünk lakóinak is.
Lassan két éve annak, hogy a könyvtárunk 
vezetője Hajduné Évike megkérdezte tőlem, hogy 
lenne-e kedvem néha délutánonként elmenni egy 
kis baráti beszélgetésre a könyvtárba?

Rajtam kívül szólt még néhány asszonynak is. Az első hetekben 
7-8-an jöttünk össze. Megbeszéltük, hogy minden második szerdán 
délutánonként találkozunk. Hogy hasznosan teljen az idő, kézimunkát 
is vittünk magunkkal. Volt aki gyöngyökből nagyon szép tárgyakat 
készített, egy-egy nagyobb ünnep előtt csigát csináltunk.
Egyre gyarapszik a létszám és többek ötlete volt, hogy készítsünk kisebb 
ajándékokat is. Pl. karácsonyra gyertyatartót, képeslapot, húsvétra 
tojásdíszt, virágot, stb. Az ehhez szükséges anyagokat Évike előre 
gondosan, precízen előkészíti. Finom gyümölcsteával vár bennünket. 
Nagyon hasznos ötlete volt, hogy összegyűjti minden hónap aktuális 
eseményeit. Ilyenek: pl. írók, költők születési évfordulója, évszakokhoz 
kötődő ünnepek. Míg mi „dolgozgatunk”, ő addig az előbbiekhez 
kapcsolódó verseket, novellákat olvas fel nekünk. Ezekből egy-egy 
példányt meg is kapunk, amit az általunk készített mappába teszünk, 
hogy otthon is olvashassuk.
Meg kell még említenem, hogy ezeken a teadélutánokon recepteket, 
gyógynövényeket is cserélünk. Nagyon szeretünk ezekre a 
foglalkozásokra járni, mert jó a hangulat. Egymástól is sokat tanulunk. 
Színesebbé, változatosabbá teszi a napjainkat.
      Illés Sándorné

Néhány, a hölgyek által készített kézimunkákból: 
ceruzatartó, tűpárna, selyem-virág, alkalmi képeslapok, 
terítők, mécses-tartók, gyöngysorok, stb.

Biológia vizsgán az egyk diáknak az volt a té-
tele, hogy a madarakat a lábuk alapján kellett 
felismernie. Persze megbukott. Már kint volt a 
teremből, viszi magával az indexét (amibe még 
nem volt beírva az egyes). Erre a tanár:

- Hogy is hívták magát?
Erre a diák a folyosóról bedugta a lábát az aj-

tónál és ezt mondta:
- Találja ki! 

~ ~ ~
Öreg bácsi kint levegőzik a tanya udvarán. 

Egyszer csak az égen megjelenik egy sárkány-
repülő. Öreg felnéz, és rettentően megijed. Be-
kiabál a házba:

- Asszony, hozd a puskát, saskeselyűt látok!
A feleség illedelmesen kisiet a puskával. Az 

öreg hosszasan céloz…majd lő!
- Na? Eltaláltad? – kérdi az asszony.
- Hát…hmmm…nem tudom, de az embert 

már elengedte!
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Pályázatok - Közintézményi fejlesztések

Befejeződött az Óvoda külső hőszigetelése és színezése, ezzel 
végéhez közeledve a tavaly elkezdődött felújításnak. A munká-
latokat a Geszteréd Non-Profit Kft. és az Önkormányzat által 
foglalkoztatott, döntő részben a Közmunka programban részt 
vevő személyek végezték. 
Jelenleg egy hátsó terasz kialakítása zajlik, de tervben van még 
a konyha üzemképes állapotra hozása is, amelynek teljesülése 
esetén ismét Geszteréden készülhetnének el az óvodai, iskolai 
étkezést biztosító menük a legutóbb üzemeltető és ma is érvé-
nyes megbízással rendelkező M&H Food Kft. által.

Gőzerővel folynak a Művelődési Ház fel-
újítási munkálatai. Pályázati forrásból meg-
valósulni látszik a  GESZTERÉDI IKSZT 
KIALAKÍTÁSA című MVH 2075616021 
számú projekt.

Hudácskó János, a 
kivitelező Hudi-Ép 
Kft. vezetője nyilat-
kozott lapunknak a 
felújítási folyamat je-
lenlegi állásáról.
 - A munkálatok az 
ütemterveknek meg-
felelően haladnak, je-

lenleg 50 százalékos készültségi fokról tu-
dok beszámolni.

Az időjárás mindeddig nem hátrálta-
tott bennünket, hisz eddig döntő részben 
épületen belüli munkálatok folytak. Szin-
te minden belső tér felújításra, átépítésre 
került. Egyik leglátványosabb része a régi 
színházterem- és környezete, ahol a kis 
zeg-zugos részek egybe lettek nyitva szép 
nagy teret eredményezve, amely új álmeny-
nyezetet kapott és az aljzata fel lett töltve 
és lebetonozva. Ugyancsak szellősebbek 
világosabbak lettek a művész-öltözők a na-
gyobb ablakoknak és a kibővített tetőtérnek 
köszönhetően. Újra készült, megerősítést 
kapott a színpad is, amely akkor lesz igazán 
látványos, ha az új, hajópadló burkolata is 
helyére kerül.

Másik jelentős átalakítás a bál termet érin-
ti, ahol több különálló helyiség lett kialakít-
va az IKSZT pályázati terveknek megfele-
lően. (szerk.megjegyzése: IKSZT=Integrált 
Közösségi és Szolgáltató Tér.)

Jelenleg éppen a víz-vezeték rendszer cse-
réje történik párhuzamosan a fűtési rend-
szer átépítésével. A régi, a talajban vezetett 
csövek helyett a jobb hőkihasználás végett 
fali rendszert építünk ki új lapradiátorokkal 
a teljes épület-komplexumban.

Kapcsolódó hír:
A Hudi-Ép Kft. a festés-, valamint a bádogos munkák elvégzésével a Geszteréd Non-pro-

fit Kft.-t bízta meg munka- és ezáltal jövedelemszerzési lehetőséget bíztosítva a Kft. által 
foglalkoztatott személyeknek. Az ebből befolyt összeg biztosítja a Kft. ez évi működését, 
ezzel jelentős kiadástól mentesítve az Önkormányzatot.

Megszépült az Óvoda

Hátra van még az épület külső hőszigete-
lése, színezése és a tető héjazott cseréje. A 
jelenlegi hullámpala helyére fém lemeztető 
fedés kerül.

Minden jel arra mutat, hogy a 2011. szep-
tember 30. átadási határidőre a geszterédi 
lakosok, civil szervezetek egy kívül-belül 
megújult, korszerű, esztétikus és a kitűzött 
céloknak megfelelő közösségi központot 
vehetnek használatba.

Részünkről minden megteszünk, hogy így 
legyen!

Hudácskó János, kivitelezés-vezető

Az átalakítás, fel-
újítás miatt elen-
gedhetetlen volt 
az elektromos ve-
zetékek cseréje is. 
Az ehhez kapcso-
lódó munkálatokat 
Nyitrai Pál villany-
szerelő alvállalkozó 
végzi.

A belső térrendezésnek- és az előírt érin-
tésvédelmi szempontoknak megfelelően az 
egész épület újra lett vezetékelve biztosítva 
minden térben a megfelelő világítást, áram-
ellátást.
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Felelős kiadó: 
Geszteréd Község Önkormányzata Képvi-
seletében Szűcs Zsolt 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

Nosztalgia-sarok

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

A hónap idézete:
„Minden valódi és teljes értékű öröm, mely 

elérhető az ember számára, valójában mindig 
is elérhető volt, hisz maga az ember földből 
teremtetett, miként örömei is: s ezért a föld 
minden öröme az ember rendelkezésére áll. 
Figyelni a búza növekedését és a szirmok ki-
bomlását; zihálva lélegezni az eke szarva vagy 
az ásó felett; olvasni, gondolkodni, szeretni, 
reménykedni, imádkozni – ezek azok a dolgok, 
melyek  .....................................”

John Ruskin lelki békéről szóló gondolatá-
nak befejezése kiolvasható a nyíllal megjelölt 
függőleges oszlopok betűiből.

A megfejtéseket a könyvtárba várjuk 2011. 
augusztus 31-ig.

Előző rejtvényünk helyes megfejtése: 
„s iszok, mint bölcs Salamon”,
a sorsoláson könyvjutalmat nyert:
Tóth István
Nyereményéhez gratulálunk!

Augusztusi rejtvényünk

Tanácsi dolgozók 1967-ben. A képen látható személyek:
Felső sor: Kévés Ferenc, Kovács Pálné, Bujdosó Lászlóné, 
Tőkés Miklós
Alsó sor: Orsó Mihály, Farkas Lajosné, Dankó József, 
Bujdosó Mihály

Használt hullámpala eladó. Irányára: 1000 Ft 
/db. Érdeklődni Radócz István Kft. ügyvezetőnél 
lehet.

Lakást vásárolnék Geszteréden részletfize-
tési lehetőséggel. Tel.: 06 20 3456155.

Eladó Geszteréd, József A. u. 40. sz. alatti ház 
bútorokkal, hozzátartozik nyári-konyha, pince, 
víz, gáz, villany, telefon. Irányár: 2.000.000 Ft, 
érdeklődni Törő Jánosnénál a fenti címen.

Szobafestést, mázolást, tapétázást és külső 
homlokzatszínezést vállalok. Tel.: 06 70 5817633.

APRÓHIRDETÉSEK

A megfejtendő vízszintes 
sorok:

  1. Szervezett, csoportos gyerek-
üdülés
  2. Magyar fejedelem, Géza elődje
  3. Ütős labdajáték füves pályán
  4. Bokron termő kékesfekete 
gyümölcs
  5. Sodoma és ..., bibliai városok
  6. Mélyhűtve eltárol
  7. Szabályokhoz alkalmazkodó 
magatartás
  8. Századik évforduló
  9. Rézfúvós hangszer
10. ... Krisztina, olimpiai bajnok 
úszónő
11. Propeller
12. Vízzel körbezárt szárazföld
13. 1912-bel elsüllyedt óriáshajó
14. Kertészkedőket bosszantó 
talajlakó, védett állat

Ön is hirdethet a Geszterédi Forrásban!
Részletekért érdeklődni és hirdetést feladni 
a könyvtárban lehet személyesen, telefonon, 
e-mail-ben, a szerkesztő elérhetőségein.

Bököny központjában összkomfortos,gáz-
konvektoros, cserépkályhás, több mellék-
épülettel, pincével, kiskerttel rendelkező, régi 
típusú családi ház eladó. Buszmegálló, óvoda, 
iskola 3 perc. Irányár: 2.500.000 Ft.
Érdeklődni a 06/ 42/ 268499 telefonszámon.


