
Első helyezés az Asszonykórusnak!

VII.évfolyam, 7. szám   

Lélegzetelállító erdélyi tájakra kirándult a 
geszterédi tantestület.
  /részletek a 7. oldalon

Pályázati forrásból széleskörű fejlesztések  
(eszközök-, játékok beszerzése, továbbképzések, 
stb.)valósultak meg a geszterédi Óvodában.

  /részletek az 5. oldalon

FIGYELEM!
Egy Skoda slusszkulcsot találtak járókelők 

Geszteréden a központi buszmegálló környé-
kén. Tulajdonosa átveheti a Polgármesteri 
Hivatalban.

Emlékkupa és oklevél tanúsítja, hogy az 
Asszonykórus tagjai nemcsak énekükkel 
kápráztatják el a közönséget, hanem otthonosan 
mozognak a tűzhely körül és az ízek világában 
is.

A verseny utáni fellépésükön a siker hatására 
még örömtelibben szóltak dalaik.

A lap olvasóit tájékoztatta a Nyugdíjas 
Egyesület Asszonykórusának tagjai nevében:  
  Rácz Ferencné

 Felhívás!!!  

A 2011-2012-es tanévben gimnáziumi képzés 
indul Geszteréden az Árpád Fejedelem Általá-

nos Iskolában.
A képzés 3 éves. A három évre a képzés díja 

10 ezer Ft. regisztrációs díj.
A képzés szeptember elsején indul. Heti 

három alkalommal lesz oktatás 14.00 órától 
17.30-ig.

Jelentkezni lehet: az iskola igazgatójánál.
Tel: 268-451
70/7739176

   Törő András sk.
   igazgató

A Geszterédi Nyugdíjas Egyesület 
Asszonykórusa sikeresen vett részt a június 
25-én megrendezett bökönyi fesztivál 
főzőversenyén. A Boros László Venesz-
díjas mesterszakács által vezetett zsűri a tíz 
induló csapatból az első helyezést ítélte oda a 
geszterédi hölgyeknek, akik hagyományőrző 
menüt állítottak össze: paprikás-krumplit 
kolbásszal, uborkasalátával, desszertnek pedig 
csörögét sütöttek.

A boldog győztesek a kupa és oklevél átvételét követően

A Geszterédi Forrás legutolsó számait az 
Interneten is elolvashatják, sőt színesben is 

megcsodálhatják a lapban megjelent képeket!
A honlap címe:

www.geszterediforras.ewk.hu

Írja meg véleményét, javaslatait!

ÉRTESÍTÉS

Felhívjuk a tisztelt lakosság figyel-
mét, hogy a szelektíven gyűjtött hul-
ladékok elszállításának legközelebbi 

időpontja
2011. július 7., csütörtök.

A hulladékokat külön-külön átlátszó zsá-
kokba gyűjtve kell kihelyezni.
Ne feledje, hogy a hulladékhegyek csök-
kentésének egyik lehetősége a szelektív 
hulladékgyűjtés, mely többek között a szá-
munkra már feleslegessé, használhatatlan-
ná vált hulladékoktól segít bennünket kör-
nyezetbarát módon megválni!
A háztartásban és a ház körül keletkezett 
zöld hulladéktól legegyszerűbben és legol-
csóbban  komposztálással szabadulhatunk 
meg,, így azt hasznosan juttathatjuk vissza 
a természet körforgásába.

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

2011. évben a települési Önkormányzatok a 16/2011 NEFMI (Nemzeti 
Erőforrás Minisztérium) rendelete alapján nyújthattak be pályázatot nyári 
szociális gyermekétkeztetés támogatására. 

A korábbi évekhez képest változott a szabályozás, csak a rendelet mel-
lékletében leghátrányosabb, illetve hátrányos helyzetűnek minősülő te-
lepülések nyújthatták be önerő nélkül a pályázatot, ebben az esetben is 
csak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek 
számának 50 %-áig. 

Az Önkormányzat által benyújtott pályázatot bár önerőt nem tudtunk 
biztosítani elfogadta a minisztérium, így 2011. nyarán 135 fő (a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek 50%-ának) étkez-
tetését támogatja az Önkormányzat, június 16- augusztus 31.-ig terjedő 
időszakban, 55 napon át.

Az idei évben a gyermekek a napi egyszeri étkezést felmelegíthető kész-
étel-konzerv, illetve tartós élelmiszerek- formájában kapják meg, melyeket 
heti rendszerességgel, öt napra osztunk ki a Polgármesteri Hivatal tanács-
kozó termében.

A következő osztás időpontja: 2011. július 04. 9-10 óráig lesz.
A gyermekétkeztetés kiegészítéseként szabadidős programokkal is várjuk 
a gyermekeket, melynek programterve a következő: 

Programterv 2011-július 08 - augusztus 31.-ig terjedő időszakra. 

július 08. Filmvetítés: Mulán című mese levetítése
 Helyszín : Árpád Fejedelem Ált. Iskola
július 15. Kézműves foglalkozás: indiai fonatú karkötők,
 kicsiknek ablakdísz készítése
július 25-július 29.-ig: Nyári napközis tábor a község parkjában 
július 25. só-liszt gyurmázás
július 26. az elkészített és kiszárított só-liszt gyurma figurák festése,
 hűtőmágnes, szélcsengő készítése
július 27.  aszfaltrajzolás, szabadtéri játékok:
 célba dobás, ügyességi játékok, 
július 28. filmvetítés, Tarzan című mese levetítése,
 kicsiknek meséhez kapcsolódó kifestők,
 nagyobbaknak rajzok készítése
július 29. Személyiségfejlesztő játékok:
 Logi-sztori (mi lehetett a történet eleje), közös meseírás
 Activiti (rajzolás, körülírás, mutogatás)
augusztus 05. Játszóház: kisebb gyermekeknek társas játékok, kirakók,
 nagyobbak részére memória játék, szókereső, rejtvényfejtés
augusztus 12.  Kézműves foglalkozás: Füzettartó doboz készítése
augusztus 19. igaz-hamis játék, „fekete-fehér, igen-nem”-tiltott szavak
 játéka, kézműves foglalkozás
augusztus 26. Kézműves foglalkozás: Fonal-textil felhasználásával,
 ceruzatartó készítése konzervdobozokból, 

A  programokat a megjelölt napokon reggel 9.00- 12.00 -óráig tervezzük, a 
helyszín a községi park, illetve az iskola lesz.
Mivel szabadtérre tervezünk és ez nagy mértékben az időjárástól függ a 
helyszínben és a tervezett időpontokban lehetnek változások erről az osz-
tás során , illetve a hirdető táblákon értesülhetnek. Gyülekezés a park-
ban. 
A fenti rendezvényekre minden érdeklődő gyermeket és szülőt szeretettel 
várunk. 
   Molnárné Sipos Krisztina
   a Gyermekjóléti Szolgálat családgondozója

Összefogással a parlagfű ellen

Az Önkormányzat kéri a lakosságot, hogy aki parlagfűvel szeny-
nyezett területről tud községünkben, az jelezze a Polgármesteri 
Hivatalban.
Az Önkormányzat az eddigieknél szigorúbb intézkedésekkel 
igyekszik községünkben a parlagfű-mentesítésre irányuló köte-
lezettséget az ingatlantulajdonosokkal betartatni, ellenőrizni és 
annak elmulasztása esetén szankcionálni. Országos közfoglal-
koztatási program keretén belül, pályázati forrásból két személy 
szezonális alkalmazása és a szükséges eszközök biztosítása fogja 
segíteni községünkben a parlagfű elleni feladatok végzését.

Az egészséghez való alapjog, és az egészséges környezet biztosítása ér-
dekében közös cél, hogy a parlagfű felszaporodását és terjedését allergén 
pollentermelése miatt (amelytől közel 2,5 millió ember szenved hazánk-
ban) megakadályozzuk. Mindez törvényi szintű rendelkezésként került 
előírásra, a földtulajdonosok és földhasználók számára egyaránt. Ez 
többek között kimondja:

17. § (4) „A földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az in-
gatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és 
ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan 
fenntartani.”

Nyári szociális gyermekétkeztetés

Geszteréden
Kegyelettel emlékezünk a közelmúltban elhunyt 

Páll Györgyné Ördög Ibolyára

Emléke örökre megmarad rokonai, barátai, ismerősei 
szívében.

„Csak az hal meg igazán, akit elfelejtenek.”

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
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Kitekintő

A menet délelőtt fél tizenegykor indult Hármashalom-oltárhoz az ün-
nepi szentmisére és örömmel töltötte el szívünket, amikor községünk szü-
löttjét, Horváth János plébánost láttuk meg a bevonulók között. Az ünnepi 
szentmise főszónoka Spányi Antal székesfehérvári püspök volt. Prédikáci-
ójában a püspök az alkotmányba is belefoglalt családi kötelékek ápolására 
buzdította a résztvevőket; a gyermeket fogadják örömmel, és óvják az életet 
fogantatástól a természetes halálig. Kiemelte: fel kell ismerni, és el kell fo-
gadni, hogy felelősek vagyunk sorsunkért, jelenünkért, jövőnkért. 

Bár a felfelé vezető utat nehéznek éreztük, a szakadó esőben megtett 
visszaút valóban embert próbálónak bizonyult, de valamennyien épségben 
visszaértünk a buszhoz. 

A polgármester úr elkísért minket a szállásunkra, a közelben fekvő, fes-
tői szépségű Tusnádfürdőre és családjával közösen elköltöttünk egy igazi, 
geszterédi töltöttkáposzta vacsorát. 

Vasárnap reggel visszatértünk Csíksomlyóra a kegyhely templomba, 
majd útra keltünk. Útközben megálltunk Farkaslakán, Tamási Áron szü-
lőfalujában; Parajdon majd Korondon, a Sóvidék legnevezetesebb tele-
pülésén, amely a fazekasságáról és kirakodóvásáráról híres. Egy kellemes 
éttermi vacsora után újra buszra szálltunk és fáradtan, de feledhetetlen él-
ményekkel telve éjszaka értünk haza.     

   Petrikovicsné Tarján Gabriella 

Mária által, Jézushoz!
A zarándokút kifejezést hallva sokaknak a Szent Jakab útja jut az eszébe 

és csak kevesen hallottak a Mária-útról. A Mária-út egy Közép-Európán 
átívelő zarándok- és turistaút-hálózat, melynek két egymást keresztező – 
kereszt alakú – ága van. A kelet-nyugati tengelye az ausztriai Mariazelltől az 
erdélyi Csíksomlyóig vezet, az észak-déli útvonal pedig Lengyelország leg-
nagyobb búcsújáróhelyét, Czestochowa-t köti össze a bosznia-hercegovinai 
Medugorjével, ahol évtizedek óta jelenik meg Szűz Mária.

A Pünkösd ünnepéhez közeledvén százezrek kelnek útra, hogy a Má-
ria-út egy részének megtétele után, pünkösd szombatjára megérkezzenek 
Csíksomlyóra, az összmagyarság legnagyobb zarándokhelyére – így tettünk 
mi is húszan.

Június 10-én este 8 órakor indultunk el és vágtunk neki izgatottan a kö-
zel 500 km-es útnak – és reggel 6-kor pillantottuk meg a  Kis-Somlyó és 
a Nagy-Somlyó hegyet, de akkor még nem tudtuk, hogy a hegyek közötti 
nyeregben egy életre szóló spirituális élményben lesz részünk. 

A ferences rend által alapított Mária kegyhely templomában van elhe-
lyezve a híres kegyszobor, a sugárkoszorúval övezett Mária – „Babba Mária, 
a napba öltözött Boldogasszony”, ahogy a csíkiak és a csángók nevezik - aki 
a földgömbön és a holdsarlón áll, feje körül tizenkét csillagból álló glória - 
jobb kezében királynői jogart, baljában a gyermek Jézust tartja.

A több kilométeres gyalogút megtétele után jólesett elfáradt lábaink-
nak megpihenni az oltáremelvény szomszédságában és meghallgatni a 
csíksomlyói búcsú történetét, ami egészen 1444-ig nyúlik vissza. 

Töltekeztünk Szeretetben
2011. június 19-én jó szándékú emberek jóvoltából indult egy autóbusz 

Debrecenbe. A meghívó szájról-szájra érte el azokat az embereket, akik 
együtt akartak ünnepelni a közülünk való Felföldi László atya ezüstmisé-
jén.
Esett az eső és fújt a szél, de az alkalomra indított busz és sok személyau-

tó megtelt szeretetre vágyó emberekkel. 
A Megtestesülés Templomába érkezésünkkor László atya fogadott ben-

nünket. Mindenkihez, akit elért, volt egy jó szava vagy simogatása.
Csodálatos volt. A szentmisén talán még levegőt is egyszerre vettünk, 

hogy abban az áhítatban, alázatban, amit László atyától kaptunk, eggyé 
váljunk.
Boldogok voltunk mindannyian, szívünk megtelt szeretettel és nagyon jó 

volt geszterédinek lenni, majd ilyen útravalóval haza indulni.
A Jó Isten áldását kérjük László atya munkájára. Imádkozzunk érte, hogy 

maradjon meg egyszerűsége és alázata. Hivatását továbbra is Szent Pál 
Korintusiaknak írt 1. levele (A Szeretet himnusza) szellemében gyakorolja, 
amely szerint: „Ha szeretet nincs bennem, mit sem érek.”
Még sokáig fogunk emlékezni erre a napra!
     Radócz Andrásné

Pillanatképek a csíksomlyói búcsú helyszínéről

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
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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. Interjú alanyunk ezúttal dr. Molnár 
Mihály fizikus, aki munkájáról, eddigi pályafutásáról, családjáról és községünkhöz fűződő viszonyáról osztotta meg gondolatait lapunk olvasóival.

„Biztos alapokról indulva, nincs lehetetlen, vagy 
megvalósíthatatlan álom.”

Névjegy
Név: Dr. Molnár Mihály
Születési hely, idő: Nyíregyháza, 1974. április 4.
Foglalkozás: Fizikus, tudományos főmunkatárs.
Munkahely: MTA Atommagkutató Intézete, Debrecen
Családi állapot: nős
Feleség: Török Tímea, középiskolai angoltanár
Gyerekek: Misike (5 éves), Matyi (2 éves)

Úgy értesültem, hogy komoly tudományos kutató-tevékenység részese 
vagy. Pontosan mely területen? 

Igen, a Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató Intézetében 
(ATOMKI) dolgozom Debrecenben. Egykori témavezetőm Hertelendi 
Ede nevét vette fel az a Környezetanalitikai Laboratórium, aminek a 
munkatársa vagyok. Ez a maga nemében európai szinten is páratlan 
környezettudományi kutatócentrum rendkívül szerteágazó területeken 
alkalmazza a fizikai mérési módszereket, izotópos vizsgálatokat. Többek 
között régészek számára is végzünk kormeghatározást a legkülönbözőbb 
leletekből: csontból, fából, papírból, magvakból és sok egyéb anyagból. 
Ugyanakkor a Paksi Atomerőmű működése során kibocsátott szennyezések 
mérésével, környezetének ellenőrzésével is foglalkozunk. Valamint 
hazánk egyik legfontosabb ásvány kincsét a jó minőségű ivóvizet rejtő 
vízbázisoknak a sérülékenységét is vizsgáljuk. Mind e mellett legutóbb 
például arra is felkérést kaptunk, hogy megvizsgáljuk: megmondható-e 
fizikai mérésekből, hogy egy tyúktojás melyik országból, illetve melyik 
földrészről származik. Rendkívül változatos a munkám.

Mikor határozódott el benned, hogy ez irányba szeretnél orientálódni?

Igazából mindig is szertágazó volt az érdeklődési köröm. Középiskola 
végén, a továbbtanulásnál még mindig a történelem tanár – kémia tanár – 
fizika tanár hármas közötti dilemmában voltam. Végül megfogadtam azt a 
régi igazságot, hogy „mindegy mit csinálsz, csak az a fontos hogy hogyan 
csinálod”. Így hát a szívemre hallgattam és a legizgalmasabbnak tűnő kettőt 
egyszerre választottam a fizikát és a kémiát együtt, tanárszakkal. Ez - mint 
utóbb kiderült - igen merész döntés volt, mert összesen hárman végeztük 
el a szakot az én évfolyamomban, majd két éven belül már nem volt senki 
aki erre jelentkezett volna. Viszont nekem tetszett, és olyan diplomát 
kaptam a kezembe ezzel, amivel tárt karokkal fogadtak az ATOMKI egyik 
legjobb kutató csoportjában is. Nagyon jó egyetemi tanáraink voltak, és a 
diplomamunkám során Hertelendi Edétől is megtapasztalhattam a munka 
tiszteletét, becsületét és szeretetét, amit jó hozományként már Geszterédről 
amúgy is magammal hoztam.

  A geszterédi általános iskolai tanulmányaid alatt megszerzett alapokra 
tudtál építkezni? Hogyan emlékszel vissza a geszterédi diákéveidre?

Természetesen a geszterédi általános iskolában megszerzett alapok 
meghatározó fontosságúak voltak a pályám alakulásában. Csak így volt 
lehetséges, hogy az ország akkor egyik legjobb gimnáziumában, a debreceni 
Tóth Árpád Gimnázium reál tagozatán meg tudtam állni a helyem. Az Orbán 
Julika tanárnőtől megszerzett matematikai alapok minden gond nélkül ötöst 
értek ebben a gimnáziumban is. 

A Varga Gyula tanár úrtól kapott történelem és kémia ismeretek, illetve 
a Vincze Károly tanár úrtól kapott fizikai ismeretek pedig egész életemre 
meghatározták érdeklődésemet, hiszen ma a munkám során kémiai-
fizikai módszereket használok a történelmet, régészetet érintő kérdések 
vizsgálatára. De összességében is szép emlékek fűznek az általános 
iskolámhoz, ahová például a vidéki tanítási gyakorlatra vissza is térhettem 
az egyetemi éveim során.

Sokat utazol? A munkád gyakran szólít külföldre?

A kutatói munka szükségszerű velejárója az, hogy minél többet akarunk 
megismerni a világból. Különösen igaz ez a környezeti kérdésekkel 
foglalkozó területeken, amilyen az enyém is. Így Magyarországon belül, 
illetve a környező országokban is sok időt töltöttem/töltök terepen, 
mintagyűjtéssel. E mellett a szakmai tapasztalatcsere és a  nemzetközi 
konferenciákon való részvételek kapcsán a világ bármely részére 
eljuthatunk. Számos európai ország mellett például Új-Zélandot, Dél-
Koreát, Japánt és az Egyesült Államokat is bejárhattam szakmai útjaim 
során. A sok utazás egyrészt sok szép élményt és tapasztalatot ad. Másrészt 
családos emberként már sok nehézséggel is jár, s egyre kevésbé szeret 
az ember hosszú időre távol maradni. Hosszabb, több hónapos külföldi 
kutatómunkát végeztem még Tucsonban (Arizóna állam, USA) és 
Zürichben (Svájc), de ezeket már a családdal együtt.

Pihenésre, szabadidős tevékenységekre marad időd? Mivel töltöd 
legszívesebben? 

A kutatói hivatás természetes velejárója a kötetlen munkaidő, ami 
azt jelenti, hogy gyakorlatilag szünet nélkül a munkájával kapcsolatos 
kérdéseken járhat az eszünk. Számomra a család, a fiaimmal való törődés 
az, ami igazán ki tud kapcsolni. Örömmel veszek részt a játékaikban, kicsit 
visszautazva a gyerekkoromba. A faluból hozott földműves hagyományok 
kitörölhetetlenül a vérembe ívódtak így az egyik legjobb kikapcsolódást 
jelentik még ma is.
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Óvodai hírek
Június 30.-án zárul a TÁMOP  3.3.2. „Adj esélyt” „Give a chance” pályázat, melyet 

2009.- ben konzorciumi partnerként nyertünk Nagykálló és Balkány oktatási intézmé-
nyeivel.

A pályázatnak köszönhetően óvodánk 3.2 millió Ft támogatáshoz jutott, melyet esz-
közfejlesztésre, továbbképzésekre, egyéni fejlesztésekre – logopédiai foglalkozásra - és 
a gyermekek úszásoktatására lehetett felhasználni. Intézményünk ennek köszönhetően 
kapott fénymásolót, laptop-ot, spirálozó gépet, udvari és csoportszobai játékokat, felsze-
reléseket, továbbképzésen vettünk részt, a fenntartói környezet tudatos érzékenyítése té-
makörben a gyermekjóléti szolgálat vezetője és a védőnő szintén képzésen vettek részt.

Az előző tanév végén Nyíradonyba, idén pedig az újfehértói tanuszodába jártunk 
úszásoktatásra. A szolgáltatás magába foglalta az utaztatási költségeket, belépőket, 
oktatást.

A gyerekek önfeledten élvezeték, a vízhez szoktatást. Örömmel tapasztaltuk, hogy 
milyen odafigyeléssel hallgatták az úszómester oktató szavait, utasításait. Az elején 
még szorongó gyerekek az óra végére felszabadultan, bátran vettek részt a gyakorlatok 
végrehajtásában, a versenyjátékokban. Mindez természetesen köszönhető volt Piroska 
néni kiváló pedagógiai érzékének, módszereinek.

A nyár folyamán szerveznek úszásoktatást kicsiknek, az érdeklődőket szeretettel 
várják.

     Kemény Józsefné óvodavezető

Uszodai gyakorlatok - lebegés a vizen

Van egy kis kertünk Debrecen közelében, ahol 
kertészkedünk, szőlőt és gyümölcsöt termelünk. 
Sokat járunk haza Geszterédre a szüleimhez, ahol 
mindezekre kiváló alkalom nyílik. 

Persze utazunk is, ha tehetjük, például a 
Balatonnál nagyon szívesen töltünk el egy-két hetet 
minden évben, de a munkámban gyakori hosszabb 
utazások miatt a pihenésnek számomra legtöbbször 
a legjobb módja az, ha végre otthon, vagy falun a 
szülői háznál maradhatok.

Figyelemmel kíséred községünk életét? Hogy 
látod, megváltozott a falusi az élet? 

Mivel sokat vagyunk itthon a szüleimnél, illetve 
sok barátom, rokonom van itt, így folyamatosan 
első kézből értesülök a falut érintő hírekről, 
fejleményekről. Nagyon tetszik, hogy ebből a 
lapból és a nagyon igényes internetes felületen is 
sok mindent megtudhatunk a faluról, s nem csak 
a jelenről, hanem a múltról is. Számomra nagyon 
fontosak a gyökereim, a múlt, mert úgy érzem csak 
ennek a szilárd talajára tudok tartósan építkezni a 
jövőben. A világ persze nagyot változott az elmúlt 
húsz évben, amióta elkerültem itthonról, és ez 
Geszterédet sem hagyhatta változatlanul. Az internet 
és a műholdas műsorok folytán ma már a faluban 
is elér mindenkit a média, s annak sokszor a nem 
éppen pozitív hatása is. Nagy öröm látni viszont, 
hogy ezt a falut a dolgos emberei nem hagyják 
felőrlődni, képes fennmaradni, sőt szépülni. A 
faluban 2002-ben tartott nagy lakodalmam kapcsán 
a városi barátaim, kollegáim is ellátogattak ide 
s mindenki csak ámult, hogy milyen takaros kis 
település rejtőzik itt a Nyírségben, amire nagyon 
büszke voltam, s vagyok ma is.

Milyen gyakran tudsz hazalátogatni? Mi az, ami 
hazahúz?

A szüleimhez nagyon gyakran jövünk haza, 
gyakorlatilag minden második hétvégén. Ha már 
ennél hosszabban nem látjuk őket, akkor már 
bizony nem igen tudjuk jól érezni magunkat sehol 
a világban. Szép lenne azt mondani, hogy azért 
jövünk, hogy segítsük, támogassuk őket, de szégyen 
vagy sem még mindig sokkal többet kapunk, mint 
amit adni tudunk. A gyerekeimre semmi sincs 
olyan jó, nevelő hatással, mint az az idő, amit a 
nagyszülőkkel vagy a dédi mamával töltenek el. 
Nekem is az egyik legfontosabb lelki feltöltődés 
az, ha itt a faluban tölthetek pár napot a kedves 
ismerősök, barátok, rokonok társaságában, egy 
nyitott, emberi valódi közösségben. Ilyen alapokról 
indulva, nincs lehetetlen, vagy megvalósíthatatlan 
álom. Ebben hiszek és talán az én példám is kicsit 
bizonyíthatja ezt.

Köszönöm az interjút!

  (Hajdu Istvánné, szerkesztő)

Az óvodások örömmel próbálták ki az új játékokat

Akikre büszkék lehetünk
Az interjú folytatása

Köszönetnyilvánítás
Szeretnénk köszönetet mondani azoknak az embereknek, akik lehetőséget biz-

tosítottak számunkra, hogy örömünket és véghetetlen szeretetünket az újságon 
keresztül is megoszthattuk szeretteinkkel!
Köszönet: Rácz János ügyvezető igazgatónak
      Szűcs Zsolt polgármesternek
      Hajdu Istvánné szerkesztőnek!
Akik azon fáradoznak, hogy az újság minél színvonalasabb és tartalmasabb 

legyen az olvasók számára.

    Tisztelettel: Kiss Mihály és neje.
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Életmód
Citrom varázs

Hozzávalók:
másfél csomag babapiskóta
1 citrom leve és héja (reszelve)
2-3 evőkanál porcukor
2 dl tejföl
5 dl habtejszín (hullala)
1 habfix (kistasakos)

Elkészítése:
Egy közepes tálat v. csatos tortaformát 

kibélelünk folpack-kal. Felverjük a tejszínt 
kemény habbá, majd a tejfölt a citrom levével 
és héjával, a porcukor és a habfix hozzáadásával 
simára kavarjuk és hozzáadjuk a tejszínhabhoz. 
Rétegezzük a babapiskótát az így elkészített 
krémmel, míg el nem fogy. Hűtőbe tesszük egy 
éjszakára puhulni, megdermedni.

Különlegesen finom, üdítő édesség a nyári 
melegben is.

Vidám sarok - Vicces sorok

A kamionsofőr betér egy út menti étterem-
be, és rendel magának egy adag bécsi szeletet. 
Amikor épp nekifogna, három jól megtermett, 
bőrruhás motoros vagány lép be az étterem-
be. Egyikük se szó, se beszéd elragadja a sofőr 
tányérját, és átviszi a saját asztalukhoz. A férfi 
egyetlen mukkanás nélkül fizet és távozik.

- Figyelitek, srácok - rikkant a legnagyobb 
hangú vagány -, a pasas vagy teljesen beszari, 
vagy nem tud bunyózni.

- Valószínűleg vezetni sem tud - szól közbe a 
pincér -, nézzék, épp most lapított palacsintává 
három motorkerékpárt.

~ ~ ~
 A katona őrt áll az erőd tetején. Egyszer csak 

lekiabál:
- Parancsnok, jönnek az indiánok!
- Barátok, vagy ellenségek?
- Valószínűleg barátok, mert együtt jönnek!

~ ~ ~
- Foglalkozása?
- Postán dolgozom, leveleket pecsételek.
- Nem unalmas?
- Neeem, minden nap más a dátum

Nagy mennyiségben tartalmaz antioxidáns 
flavonoidokat, amelyek rendkívül jó 
immunerősítő és gyulladáscsökkentő hatásúak. 
Növényi rostjai segítik az emésztést, csökkentik 
a cukorbetegség kialakulásának valószínűségét, 
gyümölcssavai és ásványi sói a vírusok és 
baktériumok leküzdésében segítenek. Magas 
pektintartalma csökkenti a koleszterinszintet és 
az érelmeszesedést. A szederből főzött lekvár 
hashajtó hatása ismert, ezen kívül jó gyomor-, 
vese- és hólyagpanaszokra. Magas antioxidáns 
tartalma miatt nagyon hatékony a szabad 
gyökök elleni védekezésben. Így jelentős 
rákmegelőző és gyógyító hatása. Fáradékonyság 
ellen is kiváló hatású, hatékonyan gátolja 
káros baktériumok és gombák szaporodását és 
növekedését, magas antioxidáns tartalmának 
daganatos megbetegedések elleni hatása 
jelenős, csökkenti a káros napsugarak bőröregítő 
hatását, valamint késlelteti az időkori szellemi 
leépülés kialakulását.
A rendívül értékes hatóanyagokat tartalmazó 
szederlevélből teát főzhetünk, melynek 
salaktalanító, hasfogó, vérnyomáscsökkentő 
hatása van. A szederlevéltea kiválóan gyógyítja  
a vashiányos vérszegénységet. Gyulladásgátló 
hatása mind belsőleg, mind külsőleg alkalmazva 
jelentős. Gargalizáló és öblögető szerként 
a száj nyálkahártyájának betegségeit és az 
ínygyulladást gyógyítja. Légúti betegségek 
gyógyításában is hatásos. Ülőfürdőként is 
alkalmazható aranyérbetegség gyógyítására, 
daganatgátló szerepe is van.
A szeder mint frissítő
A szeder sokféleképpen felhasználható, 
fogyasztható. Egészségmegőrző, jótékony 
hatásait leginkább nyersen, frissen élvezhetjük. 
Kellemes, savanykás íze miatt finom desszertek, 
sütemények ízesítéséhez kiváló. Különböző 
tejtermékek, például joghurtok ízesítéséhez is 
remekül használható. 
Felhasználása elsősorban frissen javasolt, mert 
rosszul viseli a tárolást. Mivel nem utóérő 
típus, érdemes az érett gyümölcsöket leszedni 
és egyből elfogyasztani vagy feldolgozni.

/forrás: http://www.hungarianflavours.com

Feketeszeder: a természet áldása
A szeder az egyik legegészségesebb gyümölcs, 
amihez csak könnyen hozzáférhet az ember. 
Antioxidánsként polifenolokat és antocianinokat 
tartalmaz, melyek küzdenek a káros szabadgyö-
kökkel szemben, melyek komoly egészségká-
rosodásokat okoznak. Feketeszeder tartalmaz 
szalicitálokat, mely természetes fájdalomcsilla-
pító és szignifikánsan csökkenti a szívbetegségek 
kockázatát. E vitaminja erős antioxidáns, mely 
segít a bőr egészségét fenntartani a szabadgyö-
kökkel szemben, melyek okozzák a ráncokat és 
foltokat a bőrön. C vitaminja hozzájárul az im-
munrendszer védelméhez.
A szeder mint növény
A szeder az emberiség egyik legrégebben ismert 
és fogyasztott gyümölcse, gyógynövénye. Jóté-
kony hatásai már az ókorban ismertek voltak. 
Már Hippokratész is leírta általános gyógyító 
hatását. Vadon termő és nemesített fajtái is lé-
teznek. Fekete szeder, vad szeder és földi szeder 
elnevezése is ismert. A gyümölcsök íze nagyon 
kellemes, zamatos, kissé savanykás. A szeder-nö-
vények nemcsak a gyümölcse, hanem a levele is 
gyógyhatású.A szeder mint gyógynövény
A szeder bogyó nagy mennyiségben tartalmaz 
A és C vitamint, kalciumot, káliumot, 
vasat, mangánt és foszfort. Tartalmaz még 
magnéziumot, rezet, van benne folsav, B1 és 
B6 vitamin, pantoténsav, riboflavin és niacin, 
kis mennyiségben fehérje, zsír és szénhidrát. 
Energiatartalma 40 kcal 100 grammonként. 

 A fiatalember háztűznézőbe megy, hogy ked-
vese apjával beszéljen:

- Uram, szeretném feleségül venni az Ön lá-
nyát!

- A feleségemmel már beszélt?
- Igen, de ha lehet, én mégis a lányánál ma-

radnék!
~ ~ ~

Két rendőr találkozik. Az egyik tréfából meg-
kérdi:

- Mondd komám, hány gombócot tudsz me-
genni éhgyomorra?

- Nyolcat.
- Nem igaz, csak egyet, a többit már nem éh-

gyomorra eszed!
A rendõrnek nagyon tetszik a poén, ezért úgy 

dönt õ is elmondja a barátainak az õrszobán:
- Mondd Pista, hány gombócot tudsz megen-

ni éhgyomorra?
- Hatot. 
- Ó, de kár, hogy nem nyolcat mondtál, tud-

tam volna egy jó viccet!
~ ~ ~

Orvosi vizsgálat:
- Dohányzik?
- Nem, köszönöm, én inkább innék valamit.
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Úti élmények

Kolozsvári csoportkép

Tantestületi kirándulás

Június 4-én az immár hagyománnyá vált tan-
testületi kiránduláson vettem részt családom-
mal. Kicsit korai volt az indulás a gyerkőcök-
nek, de a buszon, a régen látott barátok között 
ez már nem számított. Jó volt újra találkozni a 
kollégák gyerekeivel, akikkel ez a nap is remek 
hangulatban telt el. A legfiatalabb korosztály 
befészkelte magát a jármű végébe, s útközben 
énekeltek, beszélgettek, játszottak az otthonról 
hozott kedvencekkel, s jókat nevettek egymás 
remek viccein. Még az étvágyuk is felélénkült: 
sósra édeset, édesre savanyút ettek, s alig fél 
óra múlva kezdték a sort elölről.

A Tordai-hasadéknál, a hatalmas sziklák 
tövében, a lengőhídon átkelve, felváltva bá-
torították egymást, miközben mindannyian 
szorosan kapaszkodtak - olykor nem is saját 
szüleik, hanem a legközelebbi felnőtt - kezé-
be.

Kolozsvár belvárosában finom fagyit ettünk, s egy nagyon kedves helyi bohóc a 
lányoknak szívet, a fiúknak kardot tekert és hajtogatott lufiból. A helyi templom-
ban kellő komolysággal és áhítattal ültek a padokban. Jólesett fülnek és léleknek a 
nyugalom és béke. Hazafelé a busz végébe is csend költözött. Elmajszoltak még egy 
utolsó szendvicset, leöblíttették kevéske innivalóval. A kicsik bekucorodtak anyu-
kájuk ölébe, s már szundítottak is. A nagyobbak még beszélgettek keveset, de aztán 
ők is álomra hajtották fejüket. Álmodtak arról, amit nap közben láttak, ahol a nap 
során jártak.

Mindannyian jól éreztük magunkat. Köszönjük Igazgató Úrnak a szervező munkát, 
a sofőröknek pedig a balesetmentes vezetést.

     Tóthné Herczku AuréliaLengőhídon a sziklákközött

Iskolánkban immár hagyománnyá vált, 
hogy június elején gyermeknapot, sportna-
pot rendezünk. Ezt a napot mindig mind-
annyian nagy érdeklődéssel és izgatottság-
gal várjuk, és lelkesen készülünk rá. Így volt 
ez ebben a tanévben is. 2011. június 8-án 
kicsit esős napra ébredtünk és érkeztünk az 
iskolába, de bíztunk abban, hogy hamaro-
san kisüt a nap. 10 órára valóban szép időnk 
lett. Ekkor kezdtük el a programok megtar-
tását. Elsőként a Nyíregyházi Rendőrkapi-
tányság kutyás alosztályának a bemutatóját 
láthattuk. A gyerekek nagy izgalommal fi-
gyelték, hogyan dolgoznak a rendőrkutyák 
egy-egy bevetésen. 

Ezután a geszterédi gyerekek néptánc-
csoportjának az előadását láthattuk, majd 
a helyi moderntánccsoport is fellépet. Az 
iskolás gyerekek elsőtől nyolcadik osztályig 
egy-egy táncos bemutatóval készültek az 
osztályfőnökeik segítségével.

Gyermeknap az iskolában
 Nagyon színes, színvonalas és szórakoz-

tató előadásokat láthattunk. 
A tornabemutató után tűzoltó bemutató 

következett. Nyíregyházáról és Szakolyból 
érkeztek tűzoltók. Az iskola kertjében egy 
kis házikót gyújtottak meg és eloltották, 
majd a habbal oltást szemléltették. Ezután a 
gyerekek meg is fürödhettek a habban, ami 
nagyon tetszett nekik. Közben a mentőktől 
és a rendőrségtől érkeztek bemutató autók, 
amit a tanulók belülről is megnézhettek. A 
Közlekedési Osztálytól érkezett rendőrök 
pedig a gyerekek kerékpárjainak felszerelé-
sét és biztonságosságát ellenőrizték. 

Közben a sportok kedvelői a pályán mecs-
cseket nézhettek. A Szakolyi Sport Egyesü-
let kézilabda csapata érkezett hozzánk és 
játszott a geszterédi kézilabdásokkal. Utána 
a mi iskolásaink küzdöttek egymással osz-
tályonként, fociban és kézilabdában egy-
aránt.

Az iskola Szülői Munkaközössége és a 
Geszterédi Nyugdíjas Egyesület babgulyást 
főzött és fánkot sütött. Körülbelül 550-600 
főt láttak vendégül. Az ételek nagyon ízle-
tesek voltak.  A Nyíregyházi Cukorbetegek 
Egyesülete is jelen volt a rendezvényen. Ők 
vérnyomást és vércukor szintet mértek. 

Kora délután a Nyíregyházi Művészeti 
Iskola tánccsoportjának bemutatóját lát-
hattuk. Nagyon szép társas táncokat mu-
tattak be körülbelül egy órás műsorukban. 
Később a Nagykállói Művészeti Iskola ének 
csoportja érkezett, akik szintén színvonalas 
előadást tartottak.

Ezen a napon tehát mindenki számára na-
gyon színes és változatos programokban ve-
hettünk részt. Mindenki megtalálhatta azt a 
műsort, ami őt igazán érdekli. Egy igazán 
szép napot tölthettünk el az iskola udvarán 
a gyerekekkel és a szülőkkel.

  Molnár Regina
  tanár
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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

„Csakhogy itt van, itt a nyár;
csakhogy engem itt talál:
csakhogy a tél s a tavasz,-
nem vitt el az a ravasz.
Itt a nyár, itt a nyár;
egy üveg sör s egy pohár,
itt van az asztalomon,
s .....................................”

Erdélyi József: Nyári dalának hiányzó sora 
kiolvasható a nyíllal megjelölt függőleges 
oszlopok betűiből.

A megfejtéseket a könyvtárba várjuk 2011. 
július 30-ig.

Előző rejtvényünk helyes megfejtése: „össze-
férnek a naptárban”, a sorsoláson könyvjutal-
mat nyert: Vékony Katalin.

Nyereményéhez gratulálunk!

Júliusi rejtvényünk

Második osztályosok Illésné Klárika tanítónénivel az 1957-58-as tanévben

Pénzügyi területre munkatársat keresek. 
Minimális feltétel: érettségi. Érdeklődni: Imre 
Marianna, tel.: 06-70-6040059, 06-30-4831159, 
e-mail: imre.marianna59@gmail.com

Eladó nagyméretű, új vályog! Érdeklődni: 
Geszteréd, Kállói u. 34.

Olcsó hűtőszekrényt vennék. Tel.:
06-70-5899135.

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. Dávid ellensége
  2. Lángész
  3. Szamócalekvár
  4. Cowboyok ügyességi versenye
  5. Pénzintézet
  6. ... Mihály, Jókai arany embere
  7. Útvesztő
  8. Nyári üdülés
  9. Tea és limonádé ízesítő
10. Robbanószerkezet
11. Lírai műfaj
12. Szigligeti Ede társadalmi vígjátéka
13. Hollóházi, Zsolnai termék
14. Pohárköszöntő

Megújul a Művelődési Ház!
Elkezdődött a Művelődési Ház felújítása az 
elnyert pályázati forrásból. A munkálatok 
folyamán sor kerül az épület külső 
szigetelésére, belső tereinek átrendezésére, 
festésre, a vizesblokk, valamint a fűtési 
rendszer korszerűsítésére. Az elfogadott 
tervek alapján továbbra is lesz színpad, de 
a nézőtér új-, mobil ülőalkalmatossággal 
lesz berendezve, amely igény szerint 
átrendezhető. A projekt részét képezi még 
eszközbeszerzés, valamint bizonyos fokú 
első- és hátsó udvarrendezés is.
Előzetes becslések szerint szeptemberben 
megtörténik a felújított épület-komplexum 
átadása.

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


