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KARÁCSONYI KÖSZÖNTŐ

Szabadtéri Betlehem teszi meghittebbé az 
ünnepet községünkben!

A posta melletti területen életnagyságú 
bábúk népesítik be a betlehemi sátrat, és igazi 
báránykák, valamint egy szamár, annak ud-
varát, hogy az arra közlekedők emlékezzenek 
az ünnep jelentőségére, erősödjenek hitükben 
és gazdagodjanak az örömben a szent család 
látványa által.
A jászol a legbeszédesebb, valamint a legősibb 
szimbóluma a karácsonyi eseményeknek.
Assisi Szent Ferenc volt az első, aki a betlehemi 
jelenetet “kihozta” a templomból. 1223 kará-
csonyán egy erdőben, egy valóságos barlangban 
jászlat állított maga mellé, s így tartotta a kará-
csonyi istentiszteletet. 
Reméljük, hogy ez az ünnepi színfolt elnyeri 
községünk lakóinak tetszését!

A Mikulás szokásos évi látogatását tette decem-
ber 6-án, hétfőn a geszterédi Napsugár Óvodá-
ban, a kicsik nagy örömére.
  /Óvodai hírek az 5. oldalon/

     
     „Minden szívből szóló karácsonyi énekben, 
     A kandalló ropogásában és melegében, 
     Az ünnepi ebéd közben, 
     a beszélgetésben és nevetésben, 
     Minden képeslapban, amit egy barát, 
     vagy a család küldött, 
     Minden, amit ebből meghallunk, 
     és ami elgondolkodtat bennünket... 
     az maga a szeretet.”
        /Noreen Braman/
Kedves Geszterédiek!

Eljött az advent, a várakozás a készülődés ideje. Hétről-hétre vasárnaponként eggyel több gyertyát 
gyújtunk meg az adventi koszorún, ezzel egyre nagyobb fényt sugározva otthonunkba. Beköszöntött a 
hideg, leesett az első hó. Hamarosan itt a karácsony a béke, a szeretet ünnepe. Az egész éves rohanás, 
hajtás, a mindennapok egymás utánisága után, kicsit lassítanunk kell. Lassítani kell, hogy szívünket, 
lelkünket felkészíthessük a karácsonyra. 

A karácsonyt megelőző forgatagban görcsösen keressük a még hiányzó ajándékokat, az ünnepi 
vacsora hozzávalóit és elfelejtünk rácsodálkozni a minket körülvevő világra, a csillogó gyermek-
szemekre, a kürtöskalács, a forralt bor illatára. Nem szabad engednünk, hogy a karácsony a vásárlás 
ünnepe legyen. Figyeljünk egymásra, mosolyogjunk rá másokra ezzel is arra „kényszerítve” őket, 
hogy visszamosolyogjanak, ezáltal kiragadva őket egy pillanatra elgyötört mindennapjaikból. Azon-
ban nem szabad elfelejtkeznünk arról sem, hogy a meghitt pillanatok, a szeretetteljes ölelések nem 
csak a karácsonyt illetik meg, hanem az év többi napját is. 

Rohanó, zajos világunkban meg kell próbálnunk legalább ebben a kis közösségben, itt Geszteréden, 
amelyben mindennapjainkat éljük a haragot, a gyűlöletet, a rossz szándékot kiűzni életünkből, hogy 
szebb holnapot tudjunk gyermekeinknek, embertársainknak biztosítani. 

Magam és Geszteréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében kívánok min-
den kedves lakosnak szeretetteljes, áldott karácsonyt, eredményekben gazdag, sikeres, új évet! 
        Szűcs Zsolt
        polgármester

Ünnepi
hangversenyre 
hívjuk a kedves lakosságot 
2010. december 16-án, csütörtökön,
este 6 órától a Református templomba. 
A jótékonysági est során fellépnek a Stadler 
klarinét kvartett művészei, műsoruk címe:

A barokktól a 20. századig . 
Adventi és karácsonyi verseket mond Juhász 
Árpád, a Csokonai Színház színésze. 
A belépés díjtalan, de szívesen vesszük a 
felajánlásokat, amelyet a templom felújítására 
fogunk fordítani.
A hangversenyt követően a „szeretetvendégség” 
jegyében diós-mákos bejglivel, valamint forralt 
borral kedveskedünk minden résztvevőnek.
A rendezvény fő védnöke Rácz János, Geszteréd 
község díszpolgára, valamint Szűcs Zsolt 
polgármester.

Karácsonyra hangoló

           Meghívó!
Geszteréd Község

óvodásai és iskolásai
szeretettel meghívják

Önt és Kedves Családját
a II. világháború

áldozatainak
állított emlékműnél 

(Posta előtt)
2010. december 16.-án 17.00 órakor tartandó

Karácsonyi Ünnepségükre!

Jöjjön el és ünnepeljünk együtt!Készül az ünnepi díszlet

Geszteréd község Önkormányzatának társadalmi, politikai és kulturális lapja

„Küzdeni és győzni tanulj. Kell küzdeni és győzni hazádért” (Kölcsey Ferenc)
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A FALUGAZDÁSZ HÍREI 

Az ülésteremből jelentjük
Kivonat a Képviselő-testületi ülések jegyzőkönyveiből

I. A 2010. október 28-án megtartott Önkormányzati ülésen a testület 4 tagja 
volt jelen: Szűcs Zsolt polgármester, Jaksi Mihály János alpolgármester, valamint 
Bujdosó László és Szőke László képviselők. Az ülés az alábbi napirend szerint zaj-
lott:
1. Határozat született arról, hogy 2011. január 1-jével önálló fogorvosi praxis jöjjön 
létre Geszteréden. Egy cég biztosítaná a felszerelését a rendelőnek, sőt geszterédi 
lakost venne fel asszisztensnek is, akit ő betanítana, mindössze a helyiséget kellene 
alkalmassá tenni e célra.
2. Tájékoztató Geszteréd Község Önkormányzat 2010. évi első féléves gazdálkodá-
sáról. Szükségessé vált a féléves beszámoló elfogadása előtt a költségvetési rendelet 
módosítása is, mivel változott az Önkormányzat és intézményei 2010. évi pénzügyi 
alapjainak előirányzata a következőképpen: 342.747.000 ft bevétel, 342.747.000 ft 
kiadás, ezen belül: 14.603.000 ft forráshiány.
3. Határozatban fogadta el a testület az Önkormányzat 2011. évi belső ellenőrzési 
ütemtervét.
4. Módosításra került a pénzbeli és természetben nyújtott egyes szociális ellátások 
helyi szabályairól szóló 7/2007 (V.30) rendelet, nevezetesen egy új ellátási formával, 
a havi rendszerességgel adható átmeneti segéllyel egészült ki. Ennek értelmében 
az átmeneti segély feltételeinek tartós fennállása esetén, a kérelmező kifejezett ké-
relmére, a létfenntartás költségeinek részbeni fedezetére havi rendszerességgel is 
nyújtható 6 hónap időtartamra, összege nem érheti el az öregségi nyugdíj minden-
kori legkisebb összegének 50%-át.
Az Egyebek napirendi pontban szó esett a Geszteréd történetéről szóló kiadvány 
megjelentetéséről. Ezt követően az óvodai kiadások csökkentése került szóba. Ha-
tározat született az óvodai létszámleépítésről, amelynek értelmében a jelenlegi 5 
óvónői státuszból kettőt, míg a 3 dajka-státuszból egyet 2010.december 31-én meg-
szüntet.
További határozatok születtek:
Az Önkormányzat kilép a Geszpro Kft-ből a 120.000 Ft részesedés kiárusításával.
Roba Millenium Kft-nek kifizetett 3.500.000 Ft visszakövetelése, mert a projekt 
(szennyvízcsatorna, új iskola-beruházás) nem valósult meg.
A nagykállói Kistérségnél Geszteréd Község Önkormányzatát a polgármester aka-
dályoztatása esetén Jaksi Mihály János alpolgármester fogja a jövőben képviselni.
Rendelet alkotása a közterület használatáról, amely részletesen tartalmazza a köz-
terület-használati engedéllyel kapcsolatos eljárás menetét, a használati díj mérté-
két, a szabálysértés következményeit, bírságok mértékét, stb.

II. A 2010. november 23 - án megtartott ülésen a Képviselő-testület min-
den tagja jelen volt, az alábbi napirendi pontok kerültek megtárgyalásra:
1. Határozat született a 2011. évi költségvetési koncepció elfogadásáról, a tájékoz-
tató jellegű pénzügyi adatok alapján, a Pénzügyi Bizottság általi megtárgyalása 
után.
2. Geszteréd Község Önkormányzatának 2010. évi harmadik negyedéves gazdál-
kodásáról szóló beszámolót a Testület tudomásul vette.
3. Módosításra, kiegészítésre került az önkormányzat vagyonáról és vagyongaz-
dálkodás szabályairól szóló rendelete egyes követelések behajtási módozatairól.
4. Geszteréd Község Önkormányzatát a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Telepü-
lési Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulásnál a polgármester úr akadályoztatása 
esetén Bujdosó László képviselő úr, mint állandó helyettes fogja képviselni. A Nyír-
ségi Vízgazdálkodási Társulat küldöttgyűlésein a polgármester úr akadályoztatása 
esetén Jaksi Mihály János alpolgármester úr, mint állandó helyettes fogja képvisel-
ni az Önkormányzatot.
5. Napirendi pontként szóbeli előterjesztés hangzott el a varroda beindítása ügyé-
ben, amelynek alapján a helyszín az iskola épületéhez jelenleg tartozó, használaton 
kívüli két tanterem lenne, az iskolától teljesen leválasztva, a kondi-terem áttelepí-
tése után.
6. Az óvodai létszámleépítéssel kapcsolatos, előző testületi ülésen meghozott ha-
tározatot a testület visszavonta, mivel sikerült olyan egyezségre jutni, amelynek 
értelmében a legkevésbé sérülnek az érintett dolgozók érdekei, de az önkormányzat 
költségcsökkentési tervei is tarthatóak.
7. A művelődési ház felújításával kapcsolatosan új közbeszerzési eljárás kiírásáról 
és erre vonatkozó vállalkozói szerződés megkötéséről született döntés, amelynek 
lebonyolítására a polgármester kapott megbízást.
Az Egyebek-ben szó esett a szociális étkeztetés minőségéről, elengedhetetlenné 
vált az ételek minőségének javítása, hogy minél többen vegyék igénybe.
Módosult az épített és természeti környezet helyi védelméről szóló rendelet, a 
Lovastanyán található magtár és kastély, valamint a Kálmánchelyi tanyán találha-
tó kastély is felkerült a helyi védelmet élvező értékek közé.

Az ülésekről készült jegyzőkönyvek teljes terjedelemben a könyvtárban olvashatók/

Minőségi javulás a szociális étkeztetésben
A Dél-Nyírségi Kistérségi Társulás szerződést bontott 2010. december 
31. határidővel azzal a beszállító céggel, aki az utóbbi években biztosítot-
ta községünkben a szociális étkeztetést, ebéd-rendelések teljesítését.
2011. január 3-tól új megállapodás alapján egy debreceni cég fogja telje-
síteni az étel-beszállítást a közintézményekbe, valamint a lakosság részé-
re. Ettől a váltástól nagyfokú minőségi javulás várható, ezért az Önkor-
mányzat kéri a lakosságot, hogy minél többen vegyék igénybe a szociális 
étkeztetést! Az ebéd árakról és kedvezményekről az Önkormányzat szo-
ciális osztályán lehet tájékozódni.

Tájékoztató a Gazdálkodási napló (webGN) és Nitrát adatlap 
elektronikus nyomtatványairól.

A „webGN” elektronikus benyújtása minden Agrár-környezetgazdálkodási intéz-
kedésben részt vevő gazdálkodónak kötelező, határidő november 30.
A Nitrát adatszolgáltatást a 2009/2010. gazdálkodási évtől kezdődően már 
elektronikusan is lehet teljesíteni a www.mgszh.hu oldalon keresztül, határidő 
2010. december 31.
A nyomtatványok elektronikus benyújtásához ügyfélkapus azonosítóra és jelszóra 
van szükség, amelyet az okmányirodán keresztül lehet igényelni.
Az alábbi nyomtatványokat lehet elektronikusan beküldeni:
Gazdálkodási napló (2009/2010), azonosítója: MGSZH_GN_2, 1.0/1.0 verzió
Nitrát adatlap (2009/2010), azonosítója MGSZH_NITRAT, 1.0/1.0 verzió
A nyomtatványok telepítéséről és használatáról, valamint beküldéséről 
az Ügyfélkapu  e-tananyagában találhatnak leírást, vagy forduljanak a 
falugazdászhoz!
Felhívom azon gazdálkodók figyelmét, akik az MVH-tól hamarosan levelet 
kapnak a területalapú támogatás túligényléséről, hogy az abban leírtaknak 
megfelelően az adategyeztetést elvégezni szíveskedjenek. A levélben a 
túligénylésben résztvevők nevét feltüntetik, lehetőleg azokkal egyeztessenek 
és keressék meg a falugazdászt, mivel 5 munkanapon belül az egyeztetett 
nyomtatványt postai úton vissza kell juttatni a területileg illetékes MVH-hoz.
    Hornyák Gyula, falugazdász

Földtulajdonosok figyelem! 
Az Önkormányzat Földtulajdonosi gyűlést tart Szűcs Zsolt polgármester veze-
tésével 2011. január 10-én, délután fél 5 órai kezdettel a Művelődési Házban. A 
megbeszélésre várnak mindenkit, aki Geszteréden földtulajdonnal rendelkezik.

„Humanitárius” milliárdok csatornázásra 
Többmilliárdos, önrész nélküli, vissza nem térítendő támogatás ígéretével kere-
sett meg több tucat vidéki önkormányzatot évekkel ezelőtt egy budapesti székhe-
lyű kft. Ajánlataikban csatornaépítésre fordítható, vissza nem térítendő uniós forrás 
megszerzését vállalták. Az állítólagos milliárdokhoz a cég által írt pályázaton ve-
zetett az út, amelyért pár milliót kért a kft. A beszedett milliókért azonban egy 
fillér pályázati pénzt sem láttak a települések. Az ügyben nyomoz a rendőrség.
Sajnos Geszteréd is a becsapott települések között van, mivel a szennyvíz-beru-
házás és az új iskola építése is erre a pályázatra lett tervezve. 
A cikket az alábbi hírportálon olvashatják teljes terjedelmében: 
http://www.origo.hu/itthon/20101130-roba-millenium-evek-alatt-sem-erkeztek-
meg-az-onkormanyzatoknak-igert.html
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Meghívó

Ünnepi rendezvény várja Geszteréd minden nyugdíjas lakosát 2010. 
december 17-én, pénteken, délután 3 órától a helyi általános iskola tor-
natermében. Az Önkormányzat szerény ajándék-csomaggal és vacso-
rával szeretné megvendégelni községünk nyugdíjas korosztályát.
Kérjük, hogy megjelenési szándékukat előre jelezzék a Polgármesteri 

Hivatalban, a következő telefonszámon: 42 / 561111, vagy üzenjenek 
ismerőssel legkésőbb december 15-ig!
Szükség esetén gépkocsival történő személyszállításról is tudunk gon-

doskodni, de az erre vonatkozó igényt is mindenképp jelezzék a fenti 
telefonszámon!

Ünnepi pillanatok
Elérkezett 2010. adventi ideje is, amikor mindenkit megérint a karácsonyi 

készülődés öröme. Mindenki készül a karácsonyra, de nem mindegy, hogy 
hogyan is készülünk!
Sokaknak gondokkal terhes ez az idõszak, hiszen nem könnyű kitalálni, 
hogy kinek, mi legyen az ajándék, milyen legyen az ünnepi menü, rendbe 
legyen a lakás az ünnepekre. Az ajándék választás szempontjából általában 
mindenki úgy közelíti meg a dolgot, hogy ki minek örülne igazán. A mai 
anyagias világban azonban ott vagyunk nagyon eltévedve, hogy a divatos, 
reklámozott tárgyak között keresgélünk és próbáljuk a pénztárcánkhoz iga-
zítani az igényeket, csak épp a legfontosabb tényezőket hagyjuk figyelmen 
kívül. Mi ne legyünk ilyenek, próbáljuk rangsorolni a feladatainkat és a leg-
fontosabbal, a Szeretettel készülődjünk a karácsonyra. 
Már az adventi időszakban készítsük fel lelkünket arra, hogy ünnep legyen 
a szívünkben karácsony. Az adventi gyertyagyújtások is nagyon jó alkalmak 
arra, hogy többet beszélgessünk egymással. 

A szeretet, az összetartozás, a megértés sokkal fontosabb egy gyermek 
életében, mint bármilyen más ajándék. Egy közösen készített asztaldísz, 
képeslap, karácsonyfadísz mind-mind apró jele az egymásra való odafigye-
lésnek, segítésnek, közösségtudatnak, hogy együtt értékes dolgot készítünk 
felelősségteljesen. A beszélgetéseknek is nagy szerepe van a családban, hogy 
a gyermek ki tudja fejezni gondolatait, félelmeit, örömeit, ne legyen magába 
forduló. Meg tudja osztani a másikkal érzéseit, bocsánatot tudjon kérni, tud-
jon igazán örülni és azt kifejezni. Tudjon odafigyelni a másikra, meg tudja 
hallgatni, érteni és segíteni tudjon neki. A későbbiekben, felnőtté válásuk 
során is nagy szükségük van ilyen maradandó értékekre. Nem szavakkal, 
hanem tettekkel, lemondással, áldozatvállalással. Ha a szülőktől nem látják 
ezt a példát, akkor hogyan tudnának élni a bennük rejlő kincsekkel, lehető-
ségekkel, akkor hogyan válhatnának önzetlenekké, megbízhatókká, felelős-
ségvállaló szeretetteljes emberekké.

Nem nagy ajándékok ezek, ám a legalapvetőbb dolgok, amikkel megala-
pozzuk és segítjük gyermekeink, és persze a mi életünket, boldogságunkat 
is.
Ezeknek a dolgoknak a megvalósításával, a szeretetre nevelés apró mozzana-
taival már biztos, hogy könnyebb lesz egymás megajándékozása is. Nagyobb 
örömben fognak telni mindennapjaink, és a karácsony is igaz ünnep lesz 
családunkban.

„Mennyből jövök most hozzátok,
Jó hírt mondok, jer halljátok
Nagy örömet hirdetek, 
Méltán ujjong ma szívetek.”

A geszterédi Árpád Fejedelem Általános Iskola 2010. december 16-án du. 
14.00 órakor minden kedves szülőt, nagyszülőt hív és vár a tornateremben 
tartandó karácsonyi ünnepségünkre. 
Ajándékkal kedveskedünk minden kedves vendégünknek. 
     Törő András
     Iskola-igazgató

Az év legszebb ünnepe: Karácsony

Sunyavecz István 
és felesége 

Pénzes Mária 
aranylakodalmukat 

ünnepelték 
családi körben 2010. 

november 12-én. 
Szeretteik ezúton is 

köszöntik őket, 
és kívánnak még nekik 
hosszú, boldog együtt 

töltött éveket!

Köszöntő

Aranylakodalom

2010. november 30-án megrendezésre került a Móra mesemondó ver-
seny helyi fordulója, az általános iskola alsó tagozatos diákjainak részvé-
telével. Mindannyian jól szerepeltek, ezért dicséret és köszönet illeti őket, 
valamint a felkészítő tanáraikat és szüleiket. Két kategóriában hirdettünk 
győzteseket, ők fogják képviselni iskolánkat a következő fordulón.

A 3.-4. osztályosok között:
1. Felföldi Csenge
2. Vámos Lilla
3. Kirimi Kristóf
Az 1.-2. osztályosok között:
1. Kiss Petra
2. Nagy Annamária
3. Kosztin Nikoletta

Különdíjat kapott továbbá két elsős mesélő: Jenei Virág és Varga TamásA díjazott mesemondók

Egy nap, majdnem olyan, mint a többi,
De az emlék már a holnap poharát tölti,
És a holnap most még csak álomvilág,
Ám a perc itt van, mosollyal nyit rád,
Hogy legyen erőd, legyen hited,
Amíg utadon terhedet viszed,
És tudj nevetni, játszani örömmel,
Hogy a holnap szeretni jöjjön el,
Napsugárral, esővel, szivárvánnyal,
A szívben tűzzel, a kertben száz virággal,
S hogy legyen, aki szeret, S ott van Veled,
Boldog névnapot, Születésnapot kívánok Neked!

Geszteréd Község Önkormányzatának összes dolgozója nevében szeretettel 
köszöntünk minden decemberben ünneplő lakost!

Mesemondók
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Babavilág
Az idei évben 15 geszterédi kisbaba látta meg a napvilágot - tájékoztatta lapunkat 

Törő Andrásné, védőnő. Örömmel mutatjuk be közülük, szülői hozzájárulással a 
fenti csöppségeket.

2010-ben született geszterédi babák

Benke Kitti
Édesanyja Benkéné Urszuly Annamária

Édesapja Benke László

Cseh Zsombor
Édesanyja Csehné Kondor Bernadett

Édesapja Cseh Béla

Fodor Bence
Édesanyja Szilágyi Edit
Édesapja Fodor József

Páll Blanka
Édesanyja Pállné Garai Erika

Édesapja Páll János

Nagy Noel
Édesanyja Kerezsi Ágnes Katalin

Édesapja Nagy Imre

Hegyi Anna
Édesanyja Hegyiné Kiss Erzsébet

Édesapja Hegyi Pál

Pásztor Barbara
Édesanyja: Bucsku Csilla
Édesapja: Pásztor György

Sipos Zsombor
Édesanyja Sipos Georgina

Édesapja Sipos Zoltán

VidáM sarok - 
Vicces sorok
Szófogadás 

Az alföldi fuvarostul kérdi a tudós utazó, mikor 
átmennek a vízen: hogy hívják ezt a folyót, földi?
– Karaszna, tekintetes uram.
– Nem Karaszna; ne mondja kend olyan csúnya lep-
csesen e szót: Kraszna.
– Jól van, tekintetes uram.
Egyszer megint valami vízhez érnek: hát ezt hogy 
hívják, földi?
– Megkövetem, tekintetes uram, ez a Brettyó.
Nem merte már azt mondani, hogy  „Berettyó”.

Jó ötlet 
Egy embernek ellopták a káposztáját, mit elpanaszol-
ván a papnak, felmutat egy fejet, mondván: a többi is 
ilyen szép volt. Megnevezi a gyanús embert is.
A pap keszkenőbe takarja, s elviszi magával a 
templomba. Szónoklat végeztével körülnéz, hogy ott 
van-e a gyanús ember.
– Hirdetni valóm van. Nagy József uramnak ellopták 
a káposztáját – s előhúzva a már bevittet –, nézzétek 
ilyen volt, hanem ügyeljetek, mert ki ellopta, éppen 
azt hajítom meg vele.
A tolvaj egyszerre a pad alá bújt.

Jókai Mór: Az Önkényuralom adomái
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Minden család életében fontos szerepet kapnak az ün-
nepek, ki-ki a maga módján ünnepel. Minden család 
másként éli meg ezeket a napokat, mint a hétköznapo-
kat. Ha karácsony közeledik, mindannyiunkat örömteli 
várakozás tölt el. Várjuk az ünnepélyes szép estét, a tün-
döklő fát, a gondtalan együttlétet, az ajándékokat. De 
mindenkinek szüksége van a szeretet ajándékára is. Jó 
lenne, ha nem csak megszokásból, hanem tiszta szívből 
kívánnánk egymásnak Boldog Karácsonyt. Töreked-
jünk hát erre és nemcsak a szeretet ünnepe előtt, hanem 
a szürke hétköznapokban is. 
Szerencsések vagyunk, mert a magyar költészet cso-
dálatos ünnepi versekkel örvendeztet meg bennünket, 
melyekből a következőt választottam:

Galambos Bernadett: Karácsonyest
 

Takarózik a világ,
szendereg a jeges ág,
Ezer apró kis lámpa
énekel a világba.
 
Takaródzik a szívem,
melegedne, úgy hiszem
Karácsonynak éjjelén
gyere kincsem, ülj mellém!
 
Együtt lenni jó veled,
fogom puha kis kezed,
apró betlehem előtt
imádkozzunk szép jövőt!
 
Nem szól másról ez a nap,
szerethet ki ad és kap.
Önzetlenül, tiszta szívvel 
nőjünk fel az ünnepekkel!

Hírek az Óvodából

Az ünnepi készülődés ideje elérkezett az óvodában is.
Hagyományainkhoz híven ebben az évben is meghív-

juk a szülőket, akik mindig szívesen jönnek a karácso-
nyi előkészületekben segíteni. Természetesen az ünnepi 
felkészülést a gyerekekkel is folyamatosan végezzük. 

Festünk, ragasztunk, barkácsolunk, készítjük az ün-
nepi meghívókat, gyakoroljuk a verseket, mondókákat, 
dalos népi játékot: a pásztor-játékot, karácsonyi zenét 
hallgatunk és énekeljük kedvenc ünnepi énekeinket. A 
legkisebbektől a legnagyobbakig mindenki talál olyan 
elfoglaltságot, ami felkelti érdeklődésüket, melyeket szí-
vesen, örömmel végezhetnek.

A gyerekekkel közösen díszítjük fel a fenyőfát, a 
nagycsoportosok ünnepi műsorral készülnek.

Felidézünk régi szép hagyományokat: kántálni 
megyünk a partner intézményekbe, megnézzük az 
iskolások karácsonyi műsorát. Célunk, hogy óvodás 
gyerekeink érezzék az ünnepi készülődés varázsát, rá-
hangolódjanak az ünnepre, és sok-sok sok pozitív érze-
lemmel, élménnyel gazdagodjanak. 

  Kemény Józsefné, óvodavezető

Karácsonyi készülődés az 
óvodában

A Napsugár óvoda helye, szerepe Geszteréd életében
 Az óvoda egy olyan hely, ahová a lakosság egy része reggelente sietősen, vagy ráérősen belép gyermekével. A nap 

hangulatát meghatározza, hogy milyen az óvoda rendezettsége, tisztasága, légköre. Ez az a hely, ahol az emberré 
válás szabályai még egyértelműek. Az óvodákban zajló élet központjában a játék és a családias légkör áll. A legfon-
tosabb az, hogy a gyerek jól érezze magát, hogy személyiségének alakulását sokoldalú képességfejlesztéssel segítsük, 
harmonikusan fejlődjön, és komplex élmények érjék.  Ebben az életkorban kezdődik a gyerekek szocializálódása, 
elkezdenek nyitni kortársaik felé. Ez a korszak a közös játékok, elfoglaltságok kezdete. Akár életre szóló barátságok, 
esetleg szerelmek is köttethetnek az ovi falai között, de az is bizonyos, hogy az óvodai tapasztalatok nagymérték-
ben befolyásolják a majdani iskolai élményeket. Nem mindegy tehát, hogy milyen óvodába kerül a gyermek, nem 
mindegy, hogy szeretni fogja-e vagy sem, hogy kötődik-e majd az óvó nénihez, dajka nénihez, csoporttársaihoz. 
Az óvoda funkcióihoz tartozik az is, hogy az iskolai életre alaposan felkészítse a gyermekeket, mind mentális, fizi-
kális, és intellektuális téren. Olyan alapvető ismereteket sajátítanak itt el a gyerekek, amelyekre az iskolai tananyag 
elsajátításánál már építkezhetnek, és könnyebben birkózhatnak meg az iskola elvárásaival. Az Önkormányzat által 
fenntartott nevelési – oktatási intézmények sorában az óvoda az a hely, mellyel a család először találkozik. 

Az óvoda:
„a közoktatási rendszer legalsó láncszeme.”
„a magyar nevelési – oktatási rendszer része.”

segít a családnak, a gyermekkel való törődésben, hogy a szülők nyugodtan végezhessék a munkájukat, •	
mert tudják, hogy olyan helyre vitték, ahol minden a gyermekért van.
segít a gyermeknek, hogy megtanulhassa – ott, ahol még mindenre jut idő – a közösségi élet szabályait•	
mindent megtanít, ami az életben való helytálláshoz szükséges.•	

A helyi hagyományok ápolásával a gyermek a cselekvésen keresztül olyan, a későbbi életére is meghatározó 
élményt kap, amely a szülőföldhöz, a társakhoz való érzelmi kötődést alapozza meg.

Sajnos településünkön még vannak olyan vaskalapos nevelési elvek, felfogások, melyek valami szükséges rossz-
nak tekintik az óvodát. Ismerjük a település és az ország gazdasági helyzetét, tudjuk, hogy a kis települések önkor-
mányzatainak sok nehézséget okoz ezen intézmények fenntartása.  Az anyagi nehézségek azonban nem jogosíthat-
nak fel senkit sem arra, hogy a már meglévő értékeket, az elért eredményeket eltiporják.  Remélem, az idő múlásával 
egyre kevesebb lesz ezekből az átörökített magatartási, gondolkodási hozzáállásokból. Miért kellene megtapasztalni 
a gyereknek már az óvodában, hogy mi vár rá, ha felnő, hogy az élet nem habos torta, sokkal nehezebb körülmé-
nyeket is ki kell majd bírnia?  Azt gondolom, hogy épp az óvodai nevelési keretek közt lehet és kell ellensúlyozni 
azokat a körülményeket, amelyeket sok gyerek az otthoni környezetben tapasztal. Az intézménynek védelmeznie, 
segítenie kell a kisgyerekek fejlődését, lehetővé téve számukra olyan tapasztalatok megszerzését is, amelyekre „a 
valós –sokszor kegyetlen - élet” többi területén nincs módjuk.

Elszomorítónak és elgondolkodtatónak tartom, hogy vannak, akik - alacsonyabb iskolai végzettséggel - megkér-
dőjelezik az állami felsőoktatási intézményekben szerzett óvodapedagógusi oklevél értékét, és úgy gondolják, hogy 
ezt a munkakört bárki betöltheti. 

Csodálkozhatunk-e azon ezek után, hogy a pedagógus elveszti tekintélyét? 
Remélem, hogy fenntartónk és a képviselőtestület a jövőben azon fog munkálkodni, hogy az óvodapedagógusok 

tekintélye növekedjen, mert mi nem egyszerűen munkahelynek tekintjük az óvodát,  bennünket a hivatástudat tart 
ezen a pályán. 

       Kemény Józsefné, óvodavezető

Csevegés a Mikulással
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Antibiotikumot magunktól ne szedjünk, csak ha 
az orvos indokoltnak tartja, mert a vírusokra ha-
tástalanok. 
Védekezés 
Sajnos teljes biztonsággal nem tudjuk elkerülni a 
megfázást, de tegyünk meg mindent, ami rajtunk 
múlik.
- Együnk minél több C-vitaminban gazdag gyü-
mölcsöt, könnyen emészthető ételeket. 
- Öltözzünk az időjárásnak megfelelően
- Kerüljük a zsúfolt helyiségeket és a tömeget. 
- Tartsuk távol magunkat a megfázott, köhögő, 
prüszkölő emberektől. 
- Mossunk kezet gyakran, alaposan.
- Ha pedig megfáztunk, náthásak vagyunk és kö-
högünk, ne köhögjünk, ne prüszköljünk senkire, 
legyen nálunk mindig zsebkendő, és használjuk 
- Szellőztessünk naponta többször, tartózkodjunk 
lehetőleg minél többet a szabadban. 
- Jó, ha ilyenkor naponta egy C-vitamin-, valamint 
magnéziumtartalmú készítményt is fogyasztunk. 
Amennyiben panaszaink pár nap alatt nem csök-
kennek vagy romlanak, forduljunk orvoshoz, 
mert feltehetőleg bakteriális felülfertőzés történt. 
Ekkor jön el az ideje az antibiotikumoknak. 
A megfázás általában egy enyhe lefolyású, tö-
megesen elforduló megbetegedés, de súlyosabb 
szövődményekhez is vezethet, ezért nem árt az 
odafigyelés.

forrás: www.patika.hu

Véradás

  2010. december 20-án  
  12.00-16.30 között 

  a Művelődési Házban  
  VÉRADÁS lesz!

Adj vért, és ments meg két életet!
A véradással együtt egészségi-állapotfelmérés 
is történik.
Mivel a Szeretet Ünnepe közeleg, szerény aján-
dékkal és karácsonyi hangulattal várunk min-
den kedves véradót és leendő véradásukat.

  Radóczné Varga Gyöngyi
  Véradás-szervező

A megfázás, meghűlés a leggyakoribb megbete-
gedés hazánkban. Lényegét tekintve a megfázás 
felső légúti hurut, mely a légzőrendszert, főleg 
annak felső szakaszát érinti. Odafigyeléssel jól 
kezelhető, ám ha elhanyagolják, komoly szövőd-
mények is kialakulhatnak.

A felső légúti hurutot leggyakrabban a vírusok, 
ritkábban a baktériumok okozzák. Ezen kór-
okozó vírusok nyáron is jelen vannak, de elsza-
porodásukhoz a legkedvezőbb a nedves, nyirkos 
idő, a 0-5 °C-ig terjedő hőmérséklet. Ősz végé-
re csökken a szervezetben a vitaminok - főleg a 
C-vitamin - mennyisége, ezzel pedig a szervezet 
ellenállóképessége is. Hozzájárul még a kór terje-
déséhez, hogy a rossz időben kevesebbet tartóz-
kodunk a szabadban, kevesebbet mozgunk, töb-
bet vagyunk zárt helyiségben. Miután a megfázás 
cseppfertőzéssel terjed, több ember között a zárt 
térben könnyebben kapjuk meg a betegséget. 

Tüneteit mindannyian ismerjük: hidegrázás, 
borzongás, orrfolyás, köhögés, gyengeség, izom-
fájdalom, kedvetlenség, rossz közérzet. 

Miután az esetek többségét vírusfertőzés okoz-
za, a kezelése tüneti. Lázcsillapítás, köptető, fájda-
lomcsillapító, toroköblögető használata javasolt. 
Ha csak hőemelkedésünk van, ne vegyünk be 
lázcsillapítót, mert a szervezet immunrendszere 
hatásosabban működik ezen a magasabb testhő-
mérsékleten. 

Igyunk bőven folyadékot, lehetőleg rostban gaz-
dag, C-vitaminnal dúsított gyümölcslét, teát. 

Szezonális orvosi tanácsok

SpoRTHíREK

KÉZIlABDA
Megyei I.o női kézilabdabajnokság őszi 

végeredménye:
 
1. Kölcsey  Nyh.  18p
2. Fehérgyarmat  12p
3. Nagyecsed  12p
4. Kisvárda  12p
5. Tiszalök  10p
6. Geszteréd   8p
7. Tanárképző Főisk  8p
8. Téglás   4p
9. Demecser   4p
10. Nagykálló   2p
 

9 mérkőzést játszottunk az őszi fordulóban, eb-
ből 5-ször idegenben játszottunk, melyből 3-at 
megnyertünk!

Győztes mérkőzéseink:
 
Téglás:Geszteréd             19:21
Nyh.Főiskola:Geszteréd    29:32
Nagykálló:Geszteréd         19:20
Geszteréd:Kisvárda           22:21
  Szőkéné Csorba Ágnes
  GKC elnök

Egészség - Életmód

Hozzávalók:
50 dkg finomliszt, 15 dkg kristálycukor, 
1 dl olvasztott méz, 15 dkg Ráma margarin, 
1 tojás, 1 dl tejszín v. tejföl, fél csomag mézes 
fűszerkeverék, 1 evőkanál szódabikarbóna.

Elkészítése:
A margarint, a cukrot és a mézet habosra 
keverjük. Hozzáadjuk a tojás és a 
tejszínt, majd a fűszerrel elkevert lisztet. 
Összegyúrjuk és egy éjszakára hűtőbe 
tesszük. Előmelegített sütőbe tesszük a 
különböző formákkal kiszaggatott tésztát. 
Takarékon világosra sütjük.

Díszítőmáz
1 tojásfehérje, 20-25 dkg porcukor, 
2 kiskanál citromlé
Keskeny nejlonzacskóba töltjük. A levegőt 
kinyomjuk belőle, szorosan bekötjük. Egyik 
sarkából pici darabot levágunk és marokra 
fogva díszítünk vele.

Adomány a rászorulóknak!
2010. december 13. és 14-én, (hétfő, kedd) 
10.00 - 14.00 óra között RUHAOSZTÁS lesz a 
Művelődési Házban. 
2010. december 15. és 16-án (szerda, csütörtök), 
9.00 - 15.00 óra között élelmiszer segélycsomagot 
osztanak a rászorulóknak a Szociális Osztály 
munkatársai.

Kedves Adományozóink!
A Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 
nevében ezúton szeretnénk köszönetet mondani 
nagylelkű adományaikért, amellyel támogatták 
munkánkat a településünkön élő, rászoruló 
gyermekek és családok segítésében.
További támogatásukban bízva, a közelgő 
ünnepek alkalmából kívánunk mindannyiuknak 
Áldott Karácsonyt és Békés, Boldog Új Évet!

Pálovics Viktória és Molnárné Sipos Krisztina 
családgondozók

Készítsünk karácsonyi mézeskalács-figurákat!
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Közélet
Beindul a varroda!
Gőzerővel folynak az előkészületek a varrodai 

műhely létrehozása és tevékenységének beindítása te-
kintetében. Előreláthatóan február elején elkezdődhet 
a termelés abban a műhelyben, amely a helyi általános 
iskola mögötti épületben lesz kialakítva, annak felújí-
tása és az ebédlőtől való leválasztása után. Az oktatási 
tevékenység teljes háborítatlanságát a Mátyás utca felőli 
új bejárat fogja biztosítani.

Az induló varrodába szakképzett varrónők, betaní-
tott dolgozók és kisegítő személyzet jelentkezését vár-
ják! Jelentkezni Szűcs Zsolt polgármesternél lehet!

Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, szomszédoknak és 
jó ismerősöknek, akik szerettünk

Gulácsi Józsefné

temetésén megjelentek, részvétükkel, virágaikkal, fájdalmunkat 
enyhíteni igyekeztek.

Gyászoló család

Az egybenyitott termekben jelenleg is folynak a munkálatok

Köszönetnyilvánítás

Az Önkormányzat 15 férőhelyes úrnafal-temetkező helyet létesített, 
amely a temetői ravatalozó bejáratának jobb oldalán lett megépítve, a ham-
vasztásos temetkezési mód követelményeinek megfelelően. A tervek sze-
rint a létesítmény tovább lesz bővítve a következő évben a bejárat másik 
oldalára is.

olVasói nyílt leVél
a szerkesztőhöz

Kedves Éva!

Elnézést a közvetlen megszólításért, de a 
magánéletben sem magázlak. Egyébként is egy ilyen 
kedves családias  újság, mint az általad szerkesztett 
Geszterédi Forrás, eltűr ennyi személyességet. 
Először is gratulálok a lap beindításához! Nem 
könnyű útjára indítani egy újságot, akkor, amikor a 
bulvársajtó uralja a standokat, s a média a celebektől 
hangos. Nem könnyű, de szép feladatot vállaltál 
magadra: bemutatni egy közösség, egy falu életét. 
Tudjuk, hogy falun hamar terjednek a hírek,de 
nem biztos, hogy a fontosak is. Az eddig megjelent 
számokból olyan információk jutottak el hozzám, 
amelyet egyéb helyről nem tudhattam volna meg. Jó 
dolog ha tudják a lakosok, hogy ők nemcsak olvasók, 
hanem szerkesztők is lehetnek, mert a velük történt 
dolgokról írhatnak. Ez a lényege a helyi újságnak: 
RÓLUK NEKIK SZÓL.
Minden ember rendelkezik valamilyen jó 
tulajdonsággal, „Isten nem teremtett selejtet”- 
ahogyan ezt Böjte Csaba ferences szerzetes mondja- 
mindenkinek megvannak az értékei, próbáljuk 
meg azokat „kiszeretni” belőlük.Te vállaltad, hogy 
bátorítod az embereket egymás megismerésére, mert 
manapság sajnos a szomszédunk hangja sem jut el 
hozzánk, vagy nem halljuk a technikai eszközök zaja 
miatt.Ezért van jelentősége az újságnak. A dolgok 
leírása nagy felelősséggel is jár és te ezt is magadra 
vállaltad. Aki olvassa, nem árt ha tisztában van vele.
Mindenki kapott valamilyen tálentumot, amellyel 
kötelesek vagyunk élni, s jól kamatoztatni azt. Te jól 
sáfárkodsz azzal, amit te kaptál.  Remélem, nem szegi 
kedvedet semmi, és sok érdekességgel örvendeztetsz 
meg bennünket, olvasókat, és sokan kapnak kedvet, 
hogy segítsenek téged ebben a munkában. 
Ehhez kívánok sok sikert, jó egészséget, kitartást! 
Kívánom, hogy érezd: Jót tenni jó!

Szeretettel.
 Rácz Jánosné. Debrecenben élő, de geszterédi 
lelkülettel még rendelkező olvasó

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága szeret-
tünk, 

Rinyu István

búcsúztatásán megjelentek, utolsó útjára elkísérték és fájdalmunkon 
enyhíteni igyekeztek.

Gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik felejthetetlen 
szerettünk, 

Zakar József

temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, fájdal-
munkban osztoztak.

Gyászoló család
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nosztalgia-sarok

A teltházas könyvtári teadélutánok is 
az ünnep jegyében zajlanak.
Már elkészültek az ablakos, üvegfes-
tett karácsonyi képeslapok, leg-
utóbb pedig hangulatos mécses- és 
gyertyatartók kerültek ki a résztvevők 
kezéből.

Tisztelt lakosság!
Lapunk hasábjain lehetőség van lakossági hirdetések 
megjelentetésére: ünnepi köszöntés, megemlékezés, 
köszönetnyilvánítás, eladás-vétel, stb.
Részletek felől érdeklődni és hirdetést feladni a könyv-
tárban lehet.

Játék, szabadidő

KözérdeKű telefonszámoK:

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

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

Rejtvény
„Karácsony készül, emberek!
Szépek és tiszták legyetek!
Súroljátok föl lelketek,
Csillogtassátok kedvetek, 
legyetek újra gyermekek, …”

A rejtvény megfejtése Wass Albert strófájának be-
fejező sora, amely a nyíllal megjelölt függőleges 
oszlop betűiből olvasható össze. A megfejtéseket 
a könyvtárba várjuk 2010. dec.30-ig.

Előző rejtvényünk helyes megfejtése: „Hull a 
fák levele”, a sorsolás nyertese: Orbán Júlia

Nyereményéhez gratulálunk!

Közkívánatra SUDoKU!

Rövid hírek
A megfejtendő vízszintes sorok:

1. Fűtőeszköz
2. Illóolajok felhasználása gyógyászati célra
3. Szépirodalmi műfaj
4. Karácsonyfa alapanyag
5. Indián regényhős
6. Shakespeare hősszerelmese
7. Szent Könyv
8. … István, a Vuk írója
9. Téli sporteszköz
10. Ezzel koccintunk Szilveszterkor
11. Keresztény ünnep január 6-án
12. A légy jó mindhalálig főhőse
13. Monitor
14. Vicces, mókás személy
15. Diós vagy mákos süti
16. Meleg kézvédő
17. A három királyok egyike
18. A János vitéz alkotója (vezetéknév)
19. Jézus szülővárosa a Biblia szerint
20. Magyar város, világszerte ismert 
porcelángyára
21. Boldog Új Évet Kívánok!

Kerékpár-tároló lett elhelyezve a köz-
ponti buszmegálló mellé, megkönnyítve a 
busszal utazó, de távolabbi utcákban lakók 
közlekedését. 

A tiszta környezetért!
20 db. új szemét-gyűjtő kosár lett 
kihelyezve községünk utcáin, főleg a főbb 
gyalogos-közlekedési útvonalak mentén, 
közintézmények, boltok közelében. Ennek 
köszönhetően remélhetőleg a jövőben el 
fognak tűnni az útszélén eldobált édesség- 
és ital csomagolások, cigaretta-csikkek, így 
rendezettebbé válik lakókörnyezetünk.


