
Kemény József polgármester köszönő levele

VII.évfolyam, 12. szám   

Kedves Geszterédi emberek! 

Először is szeretnék köszönetet mondani mindenkinek azért, hogy ilyen nagy 
számban részt vettek a szavazáson.

Bár az elmúlt év őszén még nem gondoltuk, hogy ilyen hamar sor kerül rá, de 
tény: ezt a nem szokványos választást megnyertük.

Úgy gondolom, mindenki elismerheti, hogy egyértelmű döntés született a lakos-
ság részéről. 

A geszterédi emberek változást akarnak. Tudatában vagyok annak, hogy a válasz-
tás nagy jelentőségű volt, s a velem szembeni elvárások is azok lesznek. A kihívás 
nagyon nagy, de számítok mindazok segítségére, akik a kampány során segítettek, 
támogattak, bíztattak. Számítok a fiatalok segítségére, ötleteire, mert amit vállaltam 
nagyrészt miattuk tettem. Nagyon sokat beszélgettem az emberekkel arról, hogy 
Geszteréd, a geszterédi emberek nem azt érdemlik, amit kaptak. Az új testülettel, és 
a képviselő jelöltekkel készen állunk az előttünk álló feladatokra. Legelső és legfon-
tosabb cél a gazdálkodás rendbetéte. A következő három év úgy gondolom elég lesz 
arra, hogy bebizonyítsam: lehet ésszerűen dönteni, cselekedni. 

Tudom, hogy a múltban sok embert értek méltánytalanságok, sérelmek. Az akko-
ri vezetés nevében kérek mindenkitől elnézést. Higgyék el, a mában élő és dolgozó 
embereknek is vannak sérelmeik, és a múlt hibáiból tanulva azon leszek, hogy a 
jövőben ne fordulhassanak elő hasonlóak. Kezdjünk tiszta lappal, fejezzük be az 
ellenségeskedést, ne egymás ellen, hanem egymást karöltve építsük kicsiny falunk 
jövőjét.

A következő Juhász Gyula verssel szeretnék mindenkinek
ÁLDOTT BÉKÉS KARÁCSONYI ÜNNEPEKET KÍVÁNNI: 

Karácsony felé

Szép Tündérország támad föl szívemben 
Ilyenkor decemberben. 
A szeretetnek csillagára nézek, 
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet, 
Ilyenkor decemberben. 

…Bizalmas szívvel járom a világot, 
S amit az élet vágott, 
Beheggesztem a sebet a szívemben, 
És hiszek újra égi szeretetben, 
Ilyenkor decemberben.

…És valahol csak kétkedő beszédet 
Hallok, szomorún nézek, 
A kis Jézuska itt van a közelben, 
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen, 
S ne csak így decemberben. 

A nagy nap…..

2011. december 04.
Geszteréden időközi polgármester-vá-

lasztást írt ki a Helyi Választási Iroda, ami-
kor is az új képviselő-testület összetételéről 
is dönteni kell a falu lakosságának.

Az előzmények már mindenki számára 
ismertek.

Elérkezett a várva várt nap, amikor a ki-
jelölt választókörzetekben újra az urnák elé 
járulhattunk, hogy ez által meghatározzuk 
településünk jövőjét.

Mi bíztunk benne, hogy ez a vasárnap for-
dulópont lesz a falu életében, és Geszteréd 
lakói felelősen döntenek saját sorsukról, te-
lepülésünk jólétéről.

A Polgármesteri Hivatal épülete előtt ur-
nazárásra már ötvenfős társaság gyűlt ösz-
sze azon emberek köréből, akik mindvégig 
egy célért küzdöttek. Nagy izgalmak köze-
pette vártuk a szavazás végeredményét.

Kitörő örömmel fogadtuk a Helyi Vá-
lasztási Bizottság bejelentését, miszerint 
Kemény József független jelölt hatalmas 
fölénnyel megnyerte az időközi polgármes-
ter-választást.

Az emberek többsége belátta, hogy a fa-
luban gyökeres változásokra van szükség 
ahhoz, hogy egy nyugodt, békés, fejlődőké-
pes Geszterédet tudhassunk magunkénak.

Személyesen is gratulálhattunk Kemény 
József Polgármester Úrnak, amikor nem 
sokkal később kedves feleségével megérke-
zett közénk.

Az este hátralevő részében már közösen 
vártuk a képviselő-testület összetételét ille-
tő híreket.

Ezúton szeretnénk gratulálni Polgármes-
ter Úrnak, és a képviselő-testület tagjainak, 
valamint sok sikert, és kitartást kívánunk 
további munkájukhoz!

„Amikor az ember tudja, hogy igaza van, 
fontos, hogy ne adja fel!”
   /Mo Hayder/

  Sasfészek
  /Egy szűk baráti társaság,
 ki ugyanazon célért küzd/ 

Geszteréd község Önkormányzatának társadalmi, politikai és kulturális lapja

„Küzdeni és győzni tanulj. Kell küzdeni és győzni hazádért” (Kölcsey Ferenc)
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Közérdekű hírek

Helyi Választási Bizottság 27/2011. (XII.04.) HVB 
h a t á r o z a t a /kivonat/

Geszteréd Község Helyi Választási Bizottsága a 2011. december 4. 
napjára (vasárnapra) kitűzött időközi helyi önkormányzati képvi-
selők és polgármesterek általános választásán Geszteréd Község-
ben a polgármester-választás eredményét az alábbiak szerint ál-
lapítja meg:

- a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma:  1480 fõ
- a szavazóként megjelentek száma:   973 fõ
- az érvényes szavazatok száma:   933 db
Jelöltek neve és a leadott érvényes szavazat száma:

Kemény József, független  650
Szűcs Zsolt, független  315

A fentiek alapján Geszteréd Község Helyi Választási Bizottsága 
megállapította, hogy Geszteréd Község Önkormányzat Polgármes-
terének a következő személy lett megválasztva:

Kemény József, független

Helyi Választási Bizottság 28/2011. (XII.04.) HVB 
h a t á r o z a t a /kivonat/

Geszteréd Község Helyi Választási Bizottsága a 2011. december 4. 
napjára (vasárnapra) kitűzött időközi helyi önkormányzati képvi-
selők és polgármesterek általános választásán Geszteréd Község-
ben az önkormányzati képviselőválasztás eredményét az alábbiak 
szerint állapítja meg:

Jelöltek neve, és a leadott érvényes szavazat száma:

Bodnár Tamás János Független 123
Bujdosó László  Független 282
Fekete János  Független 52
Geletei Éva  Független 284
Gulyás András  Független 137
Horváth László  Független 174
Jaksi Mihály János Független 303
Kévésné Szabó Erzsébet Független 181
Kiss János  Független 87
Kókán István  Független 149
Dr. Kovács Sándor Független 375
Molnár Gábor  Független 217
Molnár János  Független 193
Papp Zsolt  Független 176
Sándor Jánosné  Független 217 
Sós Csaba Sándorné Független 121
Szabó József  Független 463 
Törő András József Független 463
Törő János  Független 292
Urbin Lászlóné  Független 155
Urszuly László  FIDESZ-KDNP 398 

IDŐKÖZI VÁLASZTÁS 2011. dec. 04.

Az eredmények számokban

A hatályos jogszabályok rendelkezései alapján létszáma 6 (hat) fő, 
önkormányzati képviselőként a következő személyek lettek meg-
választva:

Szabó József független jelölt   463 szavazattal
Törő András József független jelölt  463 szavazattal
Urszuly László FIDESZ-KDNP jelölt 398 szavazatta
Dr. Kovács Sándor független jelölt  375 szavazattal
Jaksi Mihály János független jelölt  303 szavazattal
Törő János független jelölt   292 szavazattal.

Szilvi
Szépségszalon

Szolgáltatások:

Fodrászat:   Kozmetika:
-női,férfi,gyerek hajvágás -kis- és nagykezelés
-festés,melír,dauer   -alkalmi smink
-alkalmi frizura,konty  -gyantázás

Műköröm-Manikűr-Pedikűr:
-porcelán és zselés műköröm
-saját köröm megerősítése zselével
-körömdíszítés

Szeretettel várjuk kedves női és férfi 
vendégeinket, akik szépülésre, felfrissülésre, 
megújulásra vágynak!

Cím: Geszteréd,Kállói utca 34/a.
Bejelentkezés: személyesen vagy a 0670/ 3792941-

es telefonszámon

FIGYELEM!
Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy Geszteréd Község 
Polgármesteri Hivatala 2011. december 22. és 2012. ja-
nuár 1. között zárva tart. Ezt követően az első ügyfélfo-
gadási nap 2012. január 2.

SZELEKTÍV HULLADÉKSZÁLLÍTÁS
A NYÍR-FLOP a szelektíven gyűjtött hulladékot legközelebb január 
12-én, csütörtökön fogja elszállítani. Az előírtaknak megfelelően 
gyűjtött papír és műanyag hulladékot tegyék ki jól látható helyre, 
az ingatlan elé. 
Kérjük, hogy környezetünk védelme érdekében minél többen 
kapcsolódjanak be a szelektív hulladék-gyűjtésbe!
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Országjárás 
Csütörtökön (2011. dec. 8-án -szerk.) este a geszterédi művelődési 

házban tartotta Rogán Antal az országgyűlés gazdasági bizottságának 
elnöke országjáró körútjának újabb előadását.

A rendezvény védnöke Dr. Budai Gyula a 4 számú választókerület 
képviselője volt. Az országjárás helyszíne azért esett Geszterédre, 
mert a múlt vasárnap időközi választás volt a faluban. Az eredmények 
a várakozást igazolták.

Rogán Antal kiemelte, hogy szívesen jött erre a kis településre, 
mert ő is hasonló településről érkezett Budapestre és ismeri a 
kistelepülések problémáját.

Kifejtette, hogy meg kell tartani és erősíteni kell e településeket. 
Az alapfokú oktatásban az állam nagyfokú szerepet fog vállalni 
azáltal, hogy az önkormányzatoktól átveszi a feladatokat. A 
beszélgetéssorozat célja, hogy a kormány nagyszámú intézkedéseit 
megismertessék az ország lakosságával.

Ezen célok sok területet érintenek pl: gazdaság, életszínvonal.
2011-2012 fordulóján nemcsak Magyarország helyzete súlyos. A 

kormány a duplájára nőtt államadóságot örökölt és a nemzetközi 
helyzet is bizonytalan. Sok európai országot megroppantott a válság. 
Az elmúlt másfél évben az volt a fő cél, hogy az alapvető gazdasági 
problémák ne járjanak életszínvonal csökkenéssel. A képviselő úr 
példának Romániát hozta, ahol 15 %-kal csökkent a nyugdíj és 25 
%-kal a közalkalmazottak bére.

Ezzel szemben Magyarországon emelkedtek a bérek a nyugdíjak 
megőrizték értéküket.

Az elkövetkezendő időszakban egyik fontos dilemma a nyugdíj 
kérdése. Kérdés mi az, amit fenn tudnak tartani? Nagy hiánnyal 
örökölte a kormány a nyugdíjkasszát.

Következő dilemma a munkahelyteremtés. Alapvető áttörést fog 
hozni a foglalkoztatás terén a Start program. A program keretében 
200 ezer ember kap munkát önkormányzattól, államtól. Közmunkát 
fognak végezni, ez a program átmenet a munkanélküliségből 
a közfoglalkoztatásba. Fontos, hogy minél többen tanuljanak 
szakmát. A képviselő úr elmondta, Magyarország jobban teljesített, 
mint a szomszédos országok de az ország megítélése nagyban függ 
Németországtól. Szükséges mozgósítani az erőforrásokat, hogy az 
adócsökkentést meg tudjuk őrizni. Növekedési program beindítása 
szükséges. Cél, hogy fenntartható pályán legyen a gazdaság. 

Megalakult az új testület

KÖSZÖNTŐ
„Angyalok húznak a világ fölött.
Hírét hozzák, hogy földre szállt a béke!
Megszületett az Igazság, a Jóság,
akit úgy vártunk: megszületett végre!”

   (Wass Albert: Karácsonyi versek I.)

A fenti sorokkal kívánok minden tisztelt Geszteréd-i lakosnak 
áldott, békés és szeretetteljes karácsonyt, valamint örömökben és 
sikerekben gazdag, boldog új esztendőt!

    dr. Budai Gyula s.k.
	 	 	 	 országgyűlési	képviselő

        Dr. Budai Gyula és Rogán Antal községünkben

Rogán Antal, akinek nagy érdeme volt a devizahitelesek 
megsegítésében, tájékoztatta a hallgatóságot, hogy e téren további 
áttörés várható. A bankok számára világossá kell tenni, hogy a 
probléma megoldásában nekik is részt kell venni. A devizahitelesek 
megsegítésében további megoldások várhatók, de ennek részleteit 
még a képviselő úr még nem tudta megmondani. Véleménye szerint 
két héten belül várható újabb információ.

 
    Törő András
  Árpád Fejedelem Általános Iskola igazgatója
    Geszteréd

Ünnepélyes keretek között megtartotta 
alakuló  ülését Geszteréd Önkormányzatának 
újonnan megválasztott képviselőtestülete 
2011. december 12-én. A hivatalos meg-
bízólevelek átadása után a tagok ünnepélyes 
eskütétellel erősítették meg elhivatottságu-
kat, hogy tevékenységükkel elsősorban 
községünk fejlődését, a választópolgárok 
érdekeit kívánják szolgálni.
Kemény	 József	 polgármester, illetve 

a jelen ülésen megválasztott Dr.	 Kovács	
Sándor	 és	 Szabó	 József	 alpolgármesterek 
nyilatkozattal erősítették meg, hogy az Önko-
rmányzati tisztségükkel járó tevékenységet 
társadalmi munkában kívánják ellátni, így 
szükségtelenné vált részükre a tiszteletdíj 
összegének megállapítása. Önzetlenségük 
nemcsak nemes gesztus, de jelentős anyagi 
megtakarítást is eredményez községünknek.
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Mikulás	várás	az	óvodában
A jóságos Mikulással való találkozást énekek, versek elsajátításával, 

a csoport szobák „téli díszben” való öltöztetésével készítettük elő, 
amelyben a gyermekek aktívan tevékenykedtek.

Az ovisok nagy izgalommal és örömteli várakozással ébredtek és 
érkeztek meg az óvodába December. 6-án Szent Miklós ünnepén, 
hiszen e napon érkezett minden csoportba a Mikulás bácsi.

A nagy találkozást egy zenés – táncos, interaktív műsor előzte 
meg, amelyben a gyermekek ráhangolódhattak a Mikulással való 
személyes beszélgetésre.

A „kedves öreg” minden gyermek számára édességgel, gyümölccsel 
teli csomagot ajándékozott, melyből természetesen hiányzott 
a virgács, hisz az a …„jó gyermeknek nem való”…, mert a mi 
óvodánkba  csak kedves, jószívű, szófogadó, ügyes, együttérző …
stb. gyerekek járnak. :)

 Kévésné Szabó Erzsébet – óvónő

Óvodai hírek

Kegyelettel emlékezünk az alábbi 
közelmúltban elhunyt geszterédi 

lakosokra:

Felföldi János Atya
Jakabóczki József

Kovács Imre
Ugari Józsefné
Vágó Bálintné
Zakar József

Emlékük örökre megmarad 
rokonaik, barátaik, ismerőseik 

szívében.
„Csak az hal meg igazán, akit 

elfelejtenek.”

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

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

KözérdeKű telefonszámoK:

MENTŐK 104

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

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

Eladó művelésből kivett szántóföld a 
Lovas-tanyán egyben, vagy megosztva: 
HRSZ:
0208/15 és 0208/16 (egymás mellett), 
0208/25 és 0208/26 (egymás mellett). A 
négy parcella összesen 1,4 ha.

Tel.: 30/ 406-6923 ; 30/ 546-7600.

Eladó a Kossuth u. 119. sz. alatti 
körbekerített telek. Gyümölcsfával, 
szőlővel telepített (víz, gáz van).

Érd.tel.: 30/ 5325-054

APRÓHIRDETÉSEK

A Nyírségvíz Zrt. ivóvíz 
hibabejelentő telefonszáma:

Munkaidőben (7:00-15:20)
  06-42-290 700
Munkaidőn kívül
  06-20-9641 039

Nosztalgia-sarok

   TSZ. gyűlés a Művelődési Házban 1985-ben.

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


