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A POLGÁRMESTER KÖSZÖNTŐJE

felhívás!

Geszteréd Önkormányzata szeretné felkutat-
ni és a kapcsolatot kiépíteni azokkal a geszterédi 
származású személyekkel és családjaikkal, akiket 
az élet településünktől kisebb-nagyobb távolságra 
sodort, de érdeklődve figyelik szülőföldjük sorsá-
nak alakulását. Számukra a helyi vezetés a jövő-
ben egy nagyszabású, hagyományteremtő, kö-
zösségformáló erejű rendezvény megszervezését 
tervezi. Amennyiben igénylik, szívesen eljuttatjuk 
lapunk nyomtatott-, vagy elektronikus változatát, 
ehhez mindössze postai címre, vagy elektronikus 
elérhetőségre lenne szükségünk. 

Ezen információnak az érintettekhez való 
továbbjuttatásához kérnénk a kedves lakosság 
segítségét! A gyerekeik, rokonaik, ismerőseik el-
érhetőségét személyesen, telefonon, vagy e-mail-
ben lehet megadni a könyvtárban.
Tel.: 42 /268-401          
E-mail.: geszteredkonyv@freemail.hu
  Segítségüket köszönjük!

Kedves Geszterédiek!
 Szeretném megköszöni minden kedves geszterédinek, akik a választás során tá-
mogatásomról biztosítottak, mint független jelöltet. Köszönöm továbbá minden segítőnek 
azt a hihetetlen sok munkát, segítséget, amit az elmúlt időszakban, a kampányban fáradságot 
nem ismerve végeztek. Köszönöm azoknak, aki bíztattak, bátorítottak, szurkoltak Nekem. A 
választási eredmény hitet adott és ismét meggyőződtem arról, hogy a tisztesség, a becsület, 
a kemény munka ér a legtöbbet. Sokan segítettek, mellém álltak. Új polgármesterként bebi-
zonyosodott a választás előtti kampányban, hogy a választók többsége az embert díjazza. 
 Az elkövetkezendő időszakban folytatni kívánom azt, amit hirdettem, természetesen 
a község érdekeit szem előtt tartva, mindenkivel együttműködve. Célom eléréséhez mind-
enek előtt meg kell teremteni a mozgásteret. Célom az, hogy négy év alatt olyan fejlődés 
legyen Geszteréden, hogy a választópolgárok azt mondhassák, hogy igen, ez a jó irány, meg-
nyugodhatunk, mert nem a szakadék széle felé vezet az út. Hogy az emberek lássák a jövőt, 
a kilábalás lehetőségét. Ehhez én egy kis türelmet kérek Önöktől. Próbálja meg azt megért-
eni mindenki, hogy nem lesz Kánaán 3 hónap múlva, „nem lesz kolbászból a kerítés”. Azt 
kérem, hogy próbáljanak meg az apró kis előremozdulásnak örülni, sok ilyen kis lépésből 
épülhet a jövőnk. Próbáljanak meg nekem és önmaguknak is segíteni, hogy kialakíthassuk 
az a jövőképet, amelyért érdemes a jövőben dolgozni, amelyben a munkának újra becsülete 
lesz. Tudom, hogy ma szinte mindenki erőn felül teljesít, és nagyon sok embernek vannak 
megélhetési problémái. Amennyire tőlünk telik, megpróbálunk segíteni mindenkin, Én és a 
Képviselő-testület. 
 Köszönöm még egyszer bizalmukat és köszönöm, hogy szavazatukkal lehetővé tet-
ték, hogy a következő négy évben polgármesterként szolgálhassam Geszterédet és az itt élők 
érdekeit. Önök bíztak bennem, most számíthatnak rám. 
 Kedves Geszterédiek! 
Minden kezdet kiindulópontja a helyzetelemzés, először is elengedhetetlen a tényfeltárás, 
így a gazdálkodás áttanulmányozását, elemzését nagyon rövid időn belül el kell végezni. 
Átlátható gazdálkodásra van szükség, mert adósságállományunk nagyon megnövekedett. 
Ezért kizárólag átfogó megoldásokban, megtérülő beruházásokban gondolkodhatunk, vala-
mennyi kötelezettség vállalás áttekintése után a veszteséges önkormányzati feladatokat át 
kell szervezni, hiszen a költségvetési hiány gátja a fejlődésnek. Fontos, hogy megoldjuk a 
problémákat. Fontos hogy elvégezzük az általam megígért változtatásokat. Fontos, hogy a 
Képviselő-testületi üléseket jól előkészítsük. Fontos, hogy jól felkészülten várjuk a pályázati 
lehetőségeket. Kezdettől fogva egy mókuskereket taposunk, mert annyi a feladatunk, amiben 
azonnal lépnünk kell, hogy néha tényleg soknak tűnik. Mindeközben fenn kell tartani a 
működőképességet, ezért gazdaságossági felülvizsgálatot tartottam az intézményeknél és a 
hivatalnál. Az adósságállomány csökkentése érdekében pedig felül kell vizsgálni az önként 
vállalt feladatokat. 
 Természetesen szem előtt tartom a választási ígéreteimet is. Előttünk tehát a fela-
dat, kezemben a felhatalmazás, szívemben az elszántság, hogy megvalósítsuk azt az akaratot, 
amit Önök várnak. 
       Szűcs Zsolt sk.
       polgármester

Helyi vállalkozók támogatásával szolgálati 
gépkocsit kapott a közelmúltban megalakult 
Polgárőr Egyesület Geszterédért. 

/részletek és a támogatók névsora a 4. oldalon/

ADVENT
A latin eredetű szó - adventus - megérkezést, eljövetelt jelent. A Jézus születésére való várakozás 

a felkészülés, a reménykedés időszaka. Az András napjához legközelebb eső vasárnap és a december 
25-e közötti négy hetes „szent idő” a karácsonyra való lelki felkészülés ideje.

Valamikor éjféli harangszó hirdette az advent, valamint az egyházi év kezdetét. Eredete az 5-6. 
századra nyúlik vissza, ebben az időben az emberek szigorú böjtöt gyakoroltak. Napfelkelte előtt 
hajnali miséket tartottak, amelyeket „angyali misének”, „aranyos misének” is neveztek.

„Az élet ünnepnapok nélkül: hosszú út 
vendégfogadók nélkül”. /Démokritosz/

November 28. ADVENT első vasárnapja 
az idén, ekkor szokás az adventi koszorú első 
gyertyáját is meggyújtani.

Geszteréd község Önkormányzatának társadalmi, politikai és kulturális lapja

„Küzdeni és győzni tanulj. Kell küzdeni és győzni hazádért” (Kölcsey Ferenc)
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Geszteréd pénzügyi helyzete 
2010. 11. 10.

Az ülésteremből jelentjük
Kivonat a Képviselő-testületi ülések jegyzőkönyveiből

I. Geszteréd Község Önkormányzat Képviselő–testületének 2010. október 8-án megtartott alakuló ülését Bujdosó László korelnök vezette. 
Legelső napirendi pontban elhangzott Pataki Györgyné HVB elnök tájékoztatója a 2010. október 3-i önkormányzati képviselő- és polgármester választás eredményé-

ről, majd sor került a megbízólevelek átadására a képviselő–testület tagjainak és a polgármesternek.
A Képviselő-testület és a polgármester ünnepélyes esküt tett a törvényi előírásoknak megfelelően.
A következő napirend a polgármester és a képviselők tiszteletdíjának megállapításáról szólt. A polgármester havi jövedelme ugyanannyi lesz, mint az előző polgár-

mesteré volt. Költségtérítésre ebben a választási ciklusban a polgármester nem tart igényt.
Az egy alpolgármesteri illetmény kétfele lett osztva, mert két személy, a titkos szavazással megválasztott Jaksi Mihály János és Kemény József tölti be ezt a pozíciót. 

Így ez nem jelent többletkiadást községünknek. 
Kemény József alpolgármester bejelentette, hogy a tiszteletdíjra nem tart igényt.
Utolsó napirendi pontként sor került a képviselők tiszteletdíjának megállapítására, majd az ezzel kapcsolatos rendelet meghozatalára is.
Végül Szűcs Zsolt polgármester rövid beszédében arról biztosította a jelenlevőket, hogy mindent meg fog tenni a községünk felemelkedéséért.
II. A 2010. október 11.-én megtartott ülésen az alábbi napirendi pontok tárgyalása történt meg:
A képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2007. (IV.17.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata, módosítása, amely rendelkezik a 

képviselő-testület bizottságainak létrehozásáról és feladatairól, Inzsöl János jegyző előterjesztésében. Ezt követően döntés született a képviselő-testület állandó bizottsá-
gainak létrehozásáról, majd a bizottsági tagok megválasztása történt meg vita nélkül, 7 fő igen szavazattal.

A következő napirendi pontban az önkormányzat gazdasági programjának 
elkészítése ügyében született határozat, amelynek értelmében a képviselő-testület 
a bizottságok széleskörű bevonása mellett Szűcs Zsolt polgármestert bízza meg az 
önkormányzat 2010-2014. évi választási ciklus idejére szóló gazdasági programjá-
nak előkészítésével, majd pedig előterjesztésével. 
Ennek határideje: 2011. április 02.
Az Egyebekben szó esett Geszteréd gazdasági helyzetéről, amelynek konszolidálása a 
polgármester legfőbb célja, továbbá az Aranyszablya és a Vasvári utcák vízelvezetési 
gondjának megoldásáról.

III: 2010. október 19- én megtartott ülésnek a legfontosabb napirendi pontja a 
Geszteréd Innovációs Kft. ügyvezetőjének leváltása és új ügyvezető választása volt. 
A testület zárt ülés keretén belül tárgyalta meg, és hozott határozatot ebben a 
kérdésben, a tárgyalás részletei nem nyilvánosak.
Ezt követően az Egyebek napirendi pontban szó esett az alábbi aktuális kérdésekről:

a focicsapat öltözőjének fűtési lehetősége, mivel a felújítás során a kéményt •	
visszabontották, a villannyal való fűtés nem megoldható, így keresni kell más 
alternatívát a probléma megoldására.
A fogorvosi rendelő kialakításának előkészítése•	
A felújított óvoda átadási határideje a pályázati kiírás szerint 2011. június, de •	
még hátra van a külső szigetelés, illetve a konyha felújítása
Mindenszentekre a temető rendbetétele, megtisztítása közmunkások által•	

A •	 Pénzügyi Bizottság 5 főből áll (3 fő képviselő és 2 fő külsős tag), 
  Bujdosó László képviselő
  Törő András képviselő
  dr. Kovács Sándor képviselő
külsős tagok: Seres Györgyné, Szabó József

Az •	 Ügyrendi és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző- Nyilvántartó Bizottság  
5 főből áll (3 fő képviselő és 1 fő külsős tag), 

  Törő András képviselő
  dr. Kovács Sándor képviselő
  Szőke László képviselő
külsős tag:  Törő János

A •	 Szociális és Sport Bizottság szintén 5 főből áll (3 fő képviselő és 2 fő külsős 
tag).  Szőke László képviselő

  Bujdosó László képviselő
  Törő András képviselő
külsős tagok: Molnár János, Radócz András

A határozat meghozatalát követően Törő András képviselő kijelentette, hogy le-
mond a képviselő testületi tagságáért járó tiszteletdíjról 2011. szeptember 1-jéig.

Az ülésekről készült jegyzőkönyvek teljes terjedelemben a könyvtárban olvashatók/

Adósságállomány:
•			8.100.000 Ft  lejárt tartozású számlák
•	10.000.000 Ft  folyószámlahitel, teljesen felhasználva
•			2.800.000 Ft  Művelődési Ház, játszótér és 
  sportöltőző sikerdíj
•						  50.000 Ft  futballcsapat
•								50.000	Ft	 kézilabda csapat
•			9.700.000 Ft  Óvoda felújításra érkezett pénz teljes  
  egészében elköltve,hiányzik a pályázati  
  kötelezettség teljesítéséhez
•						125.000 Ft  Óvoda gépészeti mérnöki díj
•						180.000 Ft  Kálló-Fém számla
•						700.000 Ft  Óvoda felújítás építőanyag számla 
  Rácz Tüzép
Összesen: 31.705.000 Ft

Rendelkezésre álló pénzkészlet:
•		3.500.000	Ft	 Lekötött	betét,	csak	legvégső	esetben
  felhasználható
•		3.600.000	Ft	 Adókból	befolyt	összeg
•		2.300.000	Ft	 Óvodabútorra	érkezett	pályázati	pénz
Összesen: 9.400.000 Ft
•		6.000.000	Ft		 Közcélú	foglalkoztatásra	felhasznál-	
  ható pénz, amit a foglalkoztatás meg  
  szűnésekor, utólag utalnak.   
  Tehát jelenleg ez az összeg nincs az  
  Önkormányzat számláján.
  Takács Adorjánné sk.

gazdálkodási előadó

Nevelőszülőket keresünk! 
Tisztelt geszterédi lakosok!
Községünkben szeretnénk beindítani a nevelőszülői hálózatot. Kérjük azon lakosok 
jelentkezését, akik szeretnének ebbe a munkába bekapcsolódni. A következőkben a nevelő 
szülői hálózattal kapcsolatos információkat közlünk. 

A nevelőszülő feladatai: 
•	otthonában	ellátja	a	gyermek	nevelését,	gondozását	(egy	egyéni	gondozási-nevelési	terv	alapján),	
valamint a gyámhivatal kirendelő határozata alapján a gyermek gyámságát
•	gondoskodik	a	megfelelő	oktatásról,	képzésről	(ha	szükséges,	speciális	foglalkozásról	is)
•	felkészíti	a	gyermeket	az	önálló	életvezetésre
•	biztosítja	a	vérszerinti	szülőkkel	való	kapcsolattartást	a	gyámhivatal	határozatának	megfelelően
•	elősegíti	a	gyermek	visszakerülését	a	vérszerinti	családhoz,	vagy	ha	ez	nem	lehetséges,	segíti	
örökbefogadó családhoz való kerülését
•	vállalja	a	gyermek	nagykorúsága	után	is	gondozását,	lakhatását
•	együttműködik	a	TEGYESZ,	a	gyámhivatalok,	és	a	gyermekjóléti	szolgálatok	szakembereivel,	
tájékoztatja őket munkájáról. 

Anyagi juttatások 
 A nevelőszülőt arra az időszakra, amíg a gyermeket a saját háztartásában neveli, nevelési díj valamint 
ellátmány illeti meg.
•	A	nevelési	díj	az	öregségi	nyugdíj	mindenkori	legkisebb	összegének	120%-a,	különleges	szükségletű	
gyermek	esetén	140%-a,	speciális	szükségletű	gyermek	esetén	pedig	150%-a.
•	Az	ellátmány	az	éves	nevelési	díj	25%-a,	melyet	a	nevelési	díjjal	együtt	havonta	folyósítanak.

     Jelentkezni lehet az iskola igazgatójánál.
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Az árnyékos oldalon

segítség a mozgáskorlátozott idős 
embereknek 

Régóta problémát jelent a mozgáskor-
látozottak akadálymentes közlekedése az 
épületekben, otthonaikban. Napjainkban ez 
a kérdés egyre jobban előtérbe kerül, ami a 
mozgáskorlátozott embereknek végre re-
ményt jelenthet.

A közelmúltban dr. Kóti Csaba főorvos 
Úr, valamint Szűcs Zsolt Polgármester Úrnak 
köszönhetően 10 db gurulós járókeret (moz-
gáskorlátozott emberek közlekedését meg-
könnyítő segédeszköz) került településünkre, 
melyből ezidáig nyolc darab kiosztására ke-
rült sor előzetesen tett felmérést követően.

A rászoruló idős emberek ideiglenes, 
illetve tartós használatra kapták a segédesz-
közöket, a járókeretek állagának megóvása 
ellenében.

Ezúton nevükben is tisztelettel megkö-
szönjük, Főorvos Úr, valamint Polgármester 
Úr segítségét! Az idős néniknek, bácsiknak, 
pedig kívánjuk, hogy jó egészséggel használ-
ják az általuk kapott segédeszközöket!

Szociális hírek

A téma, amit ebben a hónapban választottunk, a családon belüli erőszak mindenkiben sok érzést, egyesekben 
indulatokat kavar. 

A családon belüli erőszakról nincs egységes definíció, ám a jelenség ismertetőjegyei alapján egyértelműen meg-
határozható: a bántalmazott és a bántalmazó mindig ismerik egymást, leggyakrabban a család vagy intim viszony 
köti-kötötte össze őket. Másik eleme az erőszakos magatartás vagy annak kísérlete a bántalmazó részéről.
Az erőszak irányulhat a partnerre, gyermekre, más családtagra. Általában fizikai, szexuális, lelki jellegű az erőszak, 
de hozzátartoznak a fenyegetések, szidalmazások, dolgok elleni erőszakos megnyilvánulások és pénzügyi-gazdasági 
függőségbe hozás is. 

A NETZSARU adatai alapján 2008-ban országosan 11205 esetben rendeltek el nyomozást családon belüli erő-
szaknak tekinthető bűncselekmény ügyében. És ez csupán a jéghegy csúcsa. A NANE adatai szerint ma mintegy 
félmillió a bántalmazott nők száma hazánkban.
Magyarország nagyon konzervatív ország. A gyermekek, nők, öregek, gyengébbek bántalmazása  többnyire változat-
lanul tabu téma. A többség ma is úgy tartja: az én házam, az én életem, az én családom, ehhez senkinek semmi köze 
nincsen. A családon belüli erőszak mindig is létező probléma volt, de a bántalmazottak többnyire szégyelltek ezzel 
más elé állni, segítséget kérni.

Az Országgyűlés az élethez, testi épséghez és méltósághoz minden embert megillető alapvető emberi jogok vé-
delmében, a hozzátartozók közötti erőszak visszaszorítása érdekében megalkotta a 2009. évi LXXII. törvényt, amely  a 
hozzátartozók között elrendelhető távoltartás szabályait is tartalmazza, valamint megelőző és együttműködő feladatot 
ró a hozzátartozók közötti erőszak megállítása érdekében az oktatási-nevelési, egészségügyi és szociális intézményekre 
egyaránt.
Már – vagy még csak - 4 éve vannak (titkos) házak, ahol befogadják az otthonukból elmenekült anyákat, gyerekeket. 
Folyamatosan nő az ellátottak száma, ez azonban csupán töredéke a ténylegesen bántalmazottak számának. A többség 
még mindig nem tudja, hova forduljon, vagy nem mer segítséget kérni. Sokszor magukra maradnak a bajban.

Településünkön sem lehet tabu –ezen társadalmilag fontos probléma. Szomorú aktualitást ad e sú-
lyos témának egy a napokban történt sajnálatos eset.   Az ilyenkor szükséges azonnali lépések megtör-
téntek. Településünk Polgármestere, a szociális szakterületen dolgozó szakemberek és nem utolsósorban 
a település néhány kedves lakosának köszönhetően néhány órán belül a család meleg otthonra lelt. Alap-
vető szükséges berendezési, illetve használati tárgyak az összefogásnak köszönhetően szinte a semmiből 
előteremtődtek. 

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Polgármester Úrnak az azonnali, hathatós segítségért, 
és minden embernek, aki bármivel, akár munkájával, adományával támogatást nyújtott ebben a ne-
héz helyzetben.

A családon belüli erőszak áldozatait segítő szolgálatok és intézmények listája megtalálható intézményünknél, a 
Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Geszterédi Intézményegysége, Családsegítő és Gyermek-
jóléti Szolgálatánál. 

A legfontosabb telefonszámok: 
NANE Egyesület Segélyvonala: 06-80-505-101 / szerda kivételével minden este 6 és 10 óra között )
Országos Kríziskezelő és Információs telefonszolgálat 06-80-20-55-20 /a nap 24 órájában, ingyenesen hívható 
Kiszolgáltatott, bántalmazott, családon belüli erőszak áldozatává vált személyeknek nyújtanak telefonos segítséget 
információkkal, lelki támogatással és gyakorlati tennivalók megbeszélésével segítik az erőszakot elszenvedőket.

Tegyük  együtt boldogabbá minden család 
karácsonyát!

A Dél- Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Szol-
gálat Geszterédi Családsegítő és Gyermekjóléti Szol-
gálata megalakulása óta vallja, hogy a másik emberen 
való segítés nem csupán a karitatív szervezetek dolga. 
A társadalom minden tagjának felelőssége az elesettek 
segítése, a közös boldogulás. 

Munkánk során mindig kerestük azokat az alkal-
makat, melyek révén sok embert bevonhatunk ebbe a 
közösségi, segítő munkába.

 Közeleg a karácsony, sajnos nem minden család 
karácsonyfája alá kerül ajándék, vagy ünnepi étel az 
asztalukra. Kérjük településünk azon kedves lakosait, 
akik megtehetik, segítsenek hogy segíthessünk! 
A napokban több karitatív szervezet számára is eljut-
tattuk adománykérő leveleinket, de bízunk a helyi em-
berek összetartásában, segítő szándékában is.
Elsősorban tartós élelmiszert (liszt, cukor, konzerv 
stb.), használt, de szép állapotban lévő játékokat, köny-
veket, ruhákat várunk szeretettel.
Természetesen nemcsak az adományoknak örülnénk, 
hanem azoknak a találkozásoknak is, amelyekben ré-
szünk lehet a gyűjtés napjai alatt. 

Intézményünkben immár hagyománnyá vált, 
hogy a helyben gyűjtött adományokból állítunk össze 
szerény karácsonyi csomagokat, melyek elsősorban 
több gyermekes , nehéz sorsú családok körében kerül-
tek kiosztásra, a kis emberkék nem kis örömére. 

Minden évben vannak olyan szép, lelket emelõ 
élményeink, amelyek az emberi szolidaritás és az áldo-
zatvállalás bizonyítékai, és amelyek erõt adnak mun-
kánk további végzéséhez. 

Szeretettel várjuk a felajánlásokat a következő el-
érhetőségeken:
Dél- Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató 
Központ
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat irodája
Geszteréd, Petőfi utca 7. (Polgármesteri Hivatal épüle-
te-Nyírség Víz ZRT helyi irodája mellett.)

TEL/ FAX:. 06/42/561-112
KÖSZÖNETTEL:

Családsegítő Szolgálat:  Pálovics Viktória- családgon-
dozó, 
Gyermekjóléti Szolgálat:  Molnárné Sipos Krisztina-
családgondozó

Tájékoztató a Dél- Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Geszterédi Intézményegysége szakmai munkájáról
„Az erő nem testi képességedből fakad, hanem halhatatlan, rendíthetetlen akaratból”

„Az öregedés az egyetlen 
módja, hogy sokáig éljen 
az ember”

Anatolle France

Kányádi Sándor: 
A fák és a vének (részlet)

Irigy sóhajjal néznek 
a sétáló után a fák, 
pedig azok csak 
csoszognak szegények,
hány tavaszt adnának 
érte, ha legalább
bár egyet léphetnének.
…
Lefelé néz a fa
s alóla egy öreg 
föl a fára.
És milyen egyformán 
remeg 
a kéz a térden 
s a lehajló fa lombtalan 
ága.

Budinszki Sándorné átvette a polgármestertől a gurulós járókeretet
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Megalakult a Polgárőr Egyesület 
Geszterédért!

Az egyesület a geszterédi polgárok biztonságáért, 
értékeik megvédése érdekében jött létre a közelmúlt-
ban. A teljes mértékben Önkormányzati fenntartású 
szervezetnek jelenleg tíz tagja van, amelyből 8 fő köz-
célú-támogatás révén foglalkoztatott személy. Az egye-
sület vezetője Geszteréd mindenkori polgármestere, 
az elnöki tisztséget jelenleg Fekete János és Dán Gá-
bor töltik be. Az egyesület tagjai előre meghatározott, 
szigorú beosztási rend szerint, folyamatos műszakban, 
éjjel-nappal járőröznek településünk bel- és külterüle-
tein, valamint a településünkhöz tartozó tanyákon is. 
Elsődleges céljuk a bűnmegelőzés, állandó jelenlétük-
kel a bűnesetek teljes mértékű visszaszorítása. Felké-
szültségüknek köszönhetően minden gyanús esetben 
hatáskörűknek megfelelően tudnak fellépni, további 
intézkedéseket eszközölni. Munkájukat egy kifejezet-
ten erre a célra beszerzett gépkocsi is segíti, amelyet 
geszterédi lakosok önkéntes támogatása révén sikerült 
megvásárolnia az Önkormányzatnak. 

Mindezt az alábbi személyeknek köszönhetjük:
Bojté László
Bujdosó László
Csehné Kondor Bernadett
Dr. Kovács Sándor
Ferencsák János
Geleti Pál
Gulyás András
Horváth Mihály
Id. Jaksi János
Ifj. Jaksi János
Inzsöl János jegyző
Jakabóczki Dániel
Jakabóczki József
Jakabóczki László
Kemény József
Kirimi Béla
KSB Csemege üzlet
Molnár András
Molnár Csaba
Molnár Gábor
Molnár Mihály
Petrikovicsné Tarján Gabriella
Radócz András
Szabó József
Szőke László
Szűcs Zsolt polgármester
Tarján János
Törő András
Törő János
Törő Norbert
Zakar Mihály

Közélet

Ügyfélfogadás a balkányi 
Okmányirodában

Cím: 4233 Balkány, Adonyi u. 2/A

Hétfő:  07.00-12.00   13.00-18.00
Kedd:  08.00-12.00   13.00-16.00
Szerda:  07.00-12.00   13.00-18.00
Csütörtök:  08.00-12.00
Péntek:  08.00-12.00

Tel.:  42-260-477
 42/260-461
Gépjárművel kapcsolatos ügyintézés hét-
főn és szerdán van.

helyi menetrend

Geszteréd Önkormányzata helyi buszjáratot in-
dított, annak érdekében, hogy megkönnyítse az 
emberek ügyeinek intézését (orvoshoz, postára, 
boltba, Polgármesteri Hivatalba, Takarékszövet-
kezetbe, könyvtárba, stb. jutását). 
A járat útvonala az alábbi:
(minden hétfői, szerdai és pénteki napokon)

   Indulás
 időpontja

Indulás helyszíne

 8.30
Szaráka László boltja előtt (Dió-
szegi utca)

 9.00 Kállói utca – Dózsa utca keresz-
teződése (Gévás)

 9.30 Kossuth utca eleje buszmegálló 
(Bököny felőli vége)

 9.35 Kossuth utca – Kállói utca keresz-
teződése (Zakar Mihály előtt)

 9.40 Vasvári Pál utca (volt Szőke bolt 
előtt)

10.10 Kossuth utca vége buszmegálló 
(Balkány felőli vége, Nyíri tanyai 
leágazás)

A járat óránként indul vissza az Orvosi rendelő és 
a Posta elől! A járat utolsó visszaindulása 12.00
Kérem figyeljék a KFT. kisbuszát, és bátran ve-
gyék igénybe ezt az új szolgáltatást!

A járat igénybevétele ingyenes. 

Szűcs Zsolt sk.
polgármester 

Olvasói levél
Köszönetnyilvánítás

Ezúton szeretném megköszönni Geszteréd 
Polgár-mesterének, hogy többek között anyámat 
is megajándékozta egy kerekes járókával. Ezzel 
a nemes gesztussal rajta kívül még több tucat 
idős, nehezen mozgó embert segített hozzá a 
könnyebb járáshoz. Örömet, csillogást varázsolt 
a szemükbe, felemelő érzést a szívükbe, mert 
megérezhették, hogy hiába idősek, még ők is 
tartoznak valahova. Emberszámba veszik őket. 
Hiszen ők itt születtek, itt élték le az életüket, és 
magukénak érzik ezt a falut.
Dicséretre méltó cselekedet volt a buszjárat bein-
dítása is. Lehet, hogy most még sok az üresjárat, 
de meggyőződésem, hogy a hideg idő beálltával 
egyre többen veszik majd igénybe.
Lehet, hogy sokan még fel sem fogták ezt a min-
denki számára ismeretlen jelenséget. Hiszen 
a hosszú évek óta téli álmát alvó falu számára 
megérkezett a kikelet, az újjászületés, megindult 
az élet a fejlődés útján. Itt említeném meg, hogy 
az áldozatos munkának meg lett az eredménye, 
mert a rendezett temető jelesre vizsgázott a 
helyi-, és a szeretteikhez idelátogató idegenek 
szemében is.
Már-már szlogenné vált, hogy a fiataloké a jövő, 
de egyszer ők is megöregszenek és nekik is jól fog 
esni egy kis törődés, hisz „nemcsak a húszéveseké 
a világ”.
Hálásan köszönöm a magam és mindazok ne 
vében, akik ezen a véleményen vannak, hogy ez 
alatt a tiszavirág életű idő alatt mindezt meg-
valósította.
Isten áldását kérem, hogy a mai nehéz világban 
ezen az igen hosszú és rögös úton, amelyen el-
indult, sikeresen érjen végig, hogy még sokáig 
képviselhesse a geszterédi lakosság érdekeit!
  
  Szaráka Lászlóné, Kállói u.

Szűcs Zsolt polgármester átadja a szolgálati gépkocsit a polgárőröknek
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Őszi sportversenyeink eredményeiről.

I. Nyíregyházán	 az	 NYVSC	 pályán	 tartották	
2010. szeptember 29-én a megyei ügyességi csa-
patbajnokságot:
Leány kislabdahajító csapatunk 4. helyezést ért 
el. 
A fiú kislabdahajitó csapatunk megyei bajnok lett, 
55.50 méteres átlaggal. Országos összevetésben a 
8. a résztvevő csapatok között. 
A csapattagok névsora: Urbin Bence, Urbin Pál, 
Csuhai Krisztián, Vass Dávid, Jobbágy János.

II. 2010. október 5-én Napkoron rendezték a 
nagykörzeti ügyességi atlétikai versenyt.
Aranyérmet nyert sportolóink:
 Plangár Csilla–800 m síkfutás
 Kozlok Fanni–kislabdahajitás IV.kcs.
 Kovács Zsanett–kislabdahajitás III.kcs.
 Urbin Bence – súlylökés
   
   Szőke László
   testnevelő

Az iskola hírei

Hangszeres 
zeneoktatás 
Geszteréden
Az Újfehértói Alapfokú Művészeti Oktatási 

Intézet jóvoltából a geszterédi gyerekek, már 
második osztályos kortól hangszeres zeneok-
tatásban vehetnek részt. 

Az oktatás fakultatív módon a helyi általá-
nos iskolában zajlik, szerdánként a kötelező 
tanítási órák után. Két tanárnő foglalkozik a 
zeneszerető ifjakkal:

Kovács Irén zongorán, 
Bányai Diána furulyán tanítja őket játszani.

A következő félévtől a szolfézs oktatásával, 
jövő tanévtől pedig más hangszerek (hegedű, 
gitár, stb.) tanításával fog kibővülni a lehető-
ség. A térítési díj havonta 1000 Ft.

Még van rá lehetőség, hogy bárki bekap-
csolódjon. Az oktatók szeretettel várják a 
zeneszerető és zenélni akaró gyerekeket. – 
Tájékoztatta lapunkat Huri Beáta ének-zene 
szakos tanárnő. 

sPOrthíreK
Egésznapos  iskola a gyakorlatban

Az idei tanévben, az első osztályban új oktatásszervezési formát vezettünk be iskolánkban. Iskola-
otthonos vagy más néven egész napos iskolát. Az eddigi tapasztalataink szerint megoldást nyújt az 
óvoda-iskola átmenet problémáinak enyhítésére. Nálunk is 8 órakor kezdődik a tanítás és 16 óráig tart. 
Ketten visszük az osztályt, csak a szerepek másképp vannak felosztva, mint a hagyományos osztályta-
nító-napközis felállásban.
Mindketten többféle helyzetben vagyunk a gyerekekkel, ez nagyon jó hatással van a személyes kapcso-
latok kialakítására, egyéni segítségnyújtásra.

Óraszám tekintetébe nem jelent többet, hiszen a tanórák és a szabadidős tevékenységek óraszáma nem 
tér el a kötelező óraszámtól. Azonban ilyen rövid idő elteltével is látszik, hogy sokkal meghittebb, 
bensőségesebb a kapcsolatunk a gyerekekkel. Hét elején beszélgetőkört szervezünk, aminek nagyon 
meleg és meghitt hangulata van. Ugyanakkor fontos feszültség és szorongásoldó szerepét is tapasztal-
juk. A gyerekek elmesélik az őket terhelő, nyugtalanító gondolataikat, hétvégi élményeiket egyaránt. Ez 
számunkra is fontos információkkal bír, hiszen könnyebb megérteni a gyerek viselkedését, ha valami 
rendkívüli történt vele. Ez az óra rendkívül sok nevelési helyzetet tud teremteni. Az egész nap ottho-
nosságot és elfogadást biztosítunk a gyerekeknek, ahol jól érzik magukat.

A tanítási órákat megosztottuk egymás között. Egyikünkhöz a reálblokk /Zakarné Bakti Ilona/ másik 
nevelőhöz /Nagy Lászlóné/ a humán blokk tartozik. Délelőtt és délután is 2-2 tanítási órát tartunk. 
Közötte a szabadidő eltöltésének számtalan lehetősége /játék, zene, mesehallgatás, könyvtárlátogatás, 
kreatív foglalkozások / ill. kötelező angol nyelv oktatása folyik. Ezzel a napirenddel egyenletesebb ter-
helést biztosítunk a tanulóknak. 

Ennek az oktatási formának legnagyobb előnyét abban tapasztaljuk, hogy a házi feladatot is az adott 
tantárgyat tanító pedagógussal oldják meg. Azonnal visszajelzést kapunk az elsajátítás mértékéről, és 
ezek alapján korrigálhatunk. 
A táskát a gyerekek csak a hétvégén viszik haza. hogy a szülők is láthassák, hogyan haladunk. 
Véleményünk szerint, sok előnnyel jár ez a forma, mivel minden gyerek különböző, más fejlettségű, így 
ennek megfelelően differenciált tanulási környezetet tudunk biztosítani a tanulóknak. 
Jobban tudunk igazodni a gyermekek fáradtsági görbéjéhez, figyelembe vesszük mikor terhelhetőek 
jobban és mikor nem. Nagyobb teret tudunk biztosítani a nevelési tevékenységeknek is, hiszen nem 
kell napi 4-5 órába bezsúfolni mindent.
     Zakarné Bakti Ilona  Nagy Lászlóné
     osztályfőnök   osztályfőnök

Az első osztályos tanulók osztályfőnökeikkel
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A címet a kedvenc, idős professzoromtól, dr. Török Szil-
veszter természetgyógyásztól kölcsönöztem.
Mi kell ahhoz, hogy sokáig éljünk egészségesen?
•	 Először	 is	 nyugalom,	 békesség,	 szeretet	 mind	 az	

egyén, a család, a falu, az ország, a világ emberei között. 
Aki mindig áskálódik, rosszindulatú, mást rágalmaz, az 
saját magát betegíti meg a sok idegességgel.
•	Kerülni	kell	az	elektromos	berendezések	túlzott	hasz-

nálatát! (TV, rádió, számítógép, mobiltelefon, mikro 
sütő, stb.) Jó lenne, ha este nem a TV-ben látott borzal-
makkal feküdnének le a gyerekek, felnőttek. Csodálkoz-
nak rajta, hogy rosszul alsza-nak, agresszívek lesznek.
•	Legyünk	minél	többet	a	szabadlevegőn,	ha	süt	a	Nap,	

akkor a D vitamin segít a csontok erősítésében. Napsü-
tésben jobb a kedvünk is.
•	 A	 vidámság,	 nevetés	 erősíti	 az	 immunrendszerün-

ket.
vitaminfOrrás 

A céklát ősidők óta ismeri és használja az em-
beriség, egészségre gyakorolt hatásai igen régóta 
ismertek. Szerteágazó gyógyhatását a benne talál-
ható számos vitaminnak és ásványi anyagnak kö-
szönheti. Sok káliumot tartalmaz, ami hozzájárul 
a test fiziológiai táplálásához, az izmok és az álló-
képesség növeléséhez, de ezenkívül gazdag még 
kalciumban, foszforban, vasban, nátriumban, 
kénben, valamint az antioxidáns tulajdonságú A-, 
B- és C-vitaminokban. A céklát a népi gyógyászat 
is kiváló vérképzőnek ismeri, noha vastartalma 
nem nagyobb, mint más növényeké. A vérre gya-
korolt pozitív hatásait annak köszönheti, hogy a 
szervezet a céklából sokkal jobban tudja haszno-
sítani a benne található nyomelemeket.

Gátolja a ráksejtek szaporodását,vérképző, a 
sav-bázis egyensúlyt, a máj anyagcsere folyama-
tait szabályozza. Klinikai vizsgálatok igazolták, 
hogy a cékla leve valóban segít a vörösvérsejtek 
regenerálásában és szaporodásában.

Készítsünk ecetes céklát! 
A céklát alaposan megmossuk és héjastól meg-
főzzük. Kihűlés után meghámozzuk, felszeletel-
jük, üvegekbe rakjuk és ráöntjük a felöntőlevet. 

Felöntőlé: A vizet elkeverjük cukorral, sóval, 
köménymagot adunk hozzá, és felforraljuk. A 
tűzről levéve adjuk hozzá az ecetet.

Mennyiségek	2	kg	céklához:	5	evőkanál	20	%-os	
ecet, 15 dkg cukor, 1 evőkanál só, 2 kávéskanál 
köménymag. Mindez ízlés szerint változtatható.
Készítsünk egyszerre annyit, ami 1-2 hét alatt hű-
tőben tárolva elfogy. Nagyobb mennyiség esetén 
elkerülhetetlen, hogy tartósítószer is kerüljön 
bele.

Véradás
Tett ma már valami hasznosat?

Itt a lehetőség. 2010. december 20-án 1200- 
1630 között a Művelődési Házban VÉRADÁS 
lesz!

Mindannyian tudjuk, mennyire fontos a 
véradás. Mennyi ember életét tudjuk megmen-
teni azzal, hogy karunkat nyújtjuk önzetlenül!
A véradással együtt járó vizsgálatok által meg-
állapítjuk az Ön egészségi állapotát.
Mivel a Szeretet Ünnepe közeleg, szerény aján-
dékkal és karácsonyi hangulattal várunk min-
den kedves véradót és leendő véradásukat.

  Radóczné Varga Gyöngyi
  Véradás-szervező

•	Nagyon	fontos	a	hosszú,	egészséges	élethez	a	megfe-
lelő táplálkozás. Kerüljük a semmire nem való chips-et, 
hamburgert, csokoládét, cukorkákat. Együnk minden 
nap zöldséget, gyümölcsöt. A faluban minden megter-
melhető, sőt a növények gondozása még testmozgásnak 
is jó. A vegyszerek, műtrágya mérgezi a növényeket, 
talajt, így bennünket is. Naponta fogyasszunk 2-3 liter 
folyadékot. (Nem a cukrozott italokat!)
•	 A	 teához	 való	 alapanyagokat	 meg	 is	 tudnánk	 ter-

melni: pl. kamilla, menta, citromfű, csalán, diólevél, 
borsikafű, kakukkfű, orbáncfű, lucerna, stb. Nem az út 
széléről be-gyűjtöttekre gondolok, mert ott a gépkocsik 
által kibocsátott káros anyagokból méreg kerül a növé-
nyekbe. A gyógynövények használatához, hogy melyik 
milyen betegségre jó, sok könyv található a könyvtár-
ban. A gyógynövényeket nem a gyógyszer helyett, ha-
nem annak kiegészítéseként fogyasszuk.
•	Kerüljük	a	cigarettát,	alkoholt!

Sok sikert kívánok az újfajta életmódhoz! Annyit 
elárulok, hogy egy hét alatt nem lehet áttérni egy más-
fajta életvitelhez.

Orbán Júlia, aki a fentiek szerint él már 10 éve.

Élj 100 évet egészségesen!

a szűrővizsgálatOK fOntOssága 
Az egészséges életmód 

Tudom, hogy sok embernek már elege van, hogy mindenütt csak arról lehet olvasni, mit tegyen és mit ne 
tegyen, ha sokáig akar élni, ez különösen érinti a fiatalokat, akik el sem tudják képzelni, hogy egyszer talán nekik 
is szembe kell nézni valamilyen súlyos problémával.

A legtöbbször a következő ellenvetés hangzik el ilyenkor: valamiben meg kell halni. 
„Fiam legjobb, fiatalosan meghalni – de minél később!”
Az tény, hogy nem élünk örökké, de korántsem mindegy, hogy milyen körülmények közt élünk,vagy mikor, 

miben és mekkora fájdalmak közt halunk meg. Tény, hogy ezt csak akkor érezzük meg, ha már valami baj van, és 
ha a baj még meggyógyítható, legtöbbünk csak legyint rá utólag. Hát akkor nézzük, miknek van szerepe az egészség 
fenntartásában!

•	 Stresszkezelés	
•	 Egészséges	táplálkozás
•	 Megfelelő	mozgás
•	 Kiegyensúlyozott	szexualitás
•	 Csökkentett	alkoholfogyasztás
•	 A	nem	dohányzás
•	 Drogtagadás
•	 Szűrővizsgálatokon	való	részvétel,	struccpolitika	megszüntetése
•	 Együttműködés	az	orvossal
•	 Környezetvédelem
Az orvossal való kapcsolatunk talán kezdődhetne ott, hogy részt veszünk a szűrővizsgálatokon. Egyes beteg-

ségek kezelésében nagyon fontos a megfelelő időben történő orvoshoz fordulás ( ld. rákbetegségek). Minél tovább 
várunk, állapotunk annál tovább súlyosbodik, annál nehezebb lesz a kezelése, de még az is lehet, hogy lehetetlen. 
Fontos, hogy olyan orvost válasszunk, akiben teljesen megbízunk, mind szakmai, mind magánéleti téren, hiszen 
betegnek lenni az egyik legkiszolgáltatottabb állapot. A beteg részéről is megkívánt azonban valami, és ez nem más, 
mint az együttműködés az orvossal. Az, hogy orvoshoz fordulunk, nem jelenti azt, hogy már meg is gyógyultunk, 
mintsem a magántanárhoz járás sem jelenti azt, hogy már nem kell neked tanulni. Persze mindenkinek megvan a 
saját döntéséhez a joga, csak az a fontos, hogy a dön-téshozatalhoz használjuk az agyunkat!

Községünkben szűrővizsgálat lesz, prosztatabetegségek szűrése. 
A férfiak életének megkeserítője és rémálma a prosztatabetegségek megjelenése – rosszabb esetben annak 

daganatos kórsága. A férfiak egy részénél 45 éves kor felett a prosztata megna-gyobbodása különböző vizelési 
zavarokat okozhat – gyakori éjszakai vizelet, nehezen megin-duló vizelet, vizeléskor fájdalom jelentkezik. Tekin-
tettel arra, hogy ilyen tüneteket  a proszta-ta rosszindulatú betegsége is okozhat, ezért az urológiai szakvizsgálat 
elengedhetetlen. A vizsgálatot Dr. Haja Ferenc urológus végzi. A vizsgálat díja.. 4.000 Ft.

Kérem a község férfi lakosait, hogy minél többen vegyék igénybe a vizsgálatot saját egészsé-gük megőrzése 
érdekében. 

Jelentkezni személyesen a védőnőnél, illetve telefonon: 70/ 7739692

       Törő Andrásné, védőnő

Egészség - Életmód
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Kultúra, szórakozás
Kézműves foglalkozás 

az őszi szünidőben
A Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat feladatai közé tartozik 

szabadidős programok szervezése is. Az őszi szünetben 2010. november 
04.-én kézműves foglalkozást tartottunk a gyermekek számára. Ez alka-
lommal csipeszfigurákat készítettünk. 

A foglalkozások hozzájárulnak a gyerekek szabadidejének hasznos 
eltöltéséhez, kreativitásuk, készségeik, képességeik fejlesztéséhez, s ezáltal 
elősegítik önismeretük fejlődését. 

Ezek az alkalmak jó példák arra is, hogy a jó ügy -jelen esetben a 
gyermekek - érdekében a különböző szakmák képviselői is tudnak 
együttműködni, hiszen foglalkozásainknak rendszeresen a helyi könyvtár 
ad helyet, az ott dolgozók segítenek a szervezésben és a lebonyolításban 
egyaránt. Ezúton is köszönet érte! 

Közös célunk, hogy olyan közösséget teremtsünk a gyermekek szá-
mára, ahol az együtt végzett tevékenység, játék révén közelebb kerülhet-
nek egymáshoz, megismerik a valahová tartozás élményét. 

   Molnárné Sipos Krisztina
   Pálovics Viktória

KönyveK házhOz! 
Most otthonukból történő olvasnivaló kölcsönzési lehetőséget kíná-

lunk azoknak a geszterédi lakosoknak, akik elfoglaltságuk-, vagy mozgá-
sukban való korlátozottságuk miatt nem tudnak személyesen a könyvtár-
ba látogatni. Igényüket a könyvtárban jelezzék telefonon, vagy ismerősük 
közvetítésével, majd ezt követően felkeressük otthonukban és egyeztetjük 
a kölcsönzés részleteit, annak gyakoriságát, a kért könyvek kiválasztását, 
stb. 

A szolgáltatás (beiratkozás, könyv-kölcsönzés) igénybevétele otthon-
ról is ingyenes, akárcsak a könyvtárban.

vidám sarOK - vicces sOrOK

Újabb elismeréssel gazdagodott a Geszterédi Asszonykórus a közelmúltban. Az Újfehértón 
zajlott Idősek Ki-Mit-Tud-ja rendezvényen történt fellépésük gyümölcseként a zsűri különdíját 
érdemelték ki. Bár nevük már fogalom nemcsak szűk hazánkban, hanem a környező településeken 
is, érdemeik révén újra meg újra fókuszba kerülnek.

Manapság, rohanó világunkban hajlamosak vagyunk megfeledkezni azokról a maradandó ér-
tékekről, amelyeket elődeink hagytak ránk, és amelyek gazdátlanul maradva könnyen elveszhetnek 
pótolhatatlan űrt hagyva maguk után. Éppen ezért van nagy jelentősége azoknak a hagyományőrző 
csoportoknak, amelyek fáradságot nem ismerve, minden anyagi profit reménye nélkül azon mun-
kálkodnak, hogy ezt a mérhetetlen kincset, amelyet nemes egyszerűséggel csak népművészetnek 
nevezünk, megőrizzék és átörökítsék az utókornak. Településünkön a Geszterédi Asszonykórus az, 
aki élen jár e nemes feladat teljesítésében.

A Geszterédi Nyugdíjas Egyesület hagyományőrző asszonykórusa Kovács Lászlóné Erzsike 
vezetésével 2003-ban alakult 16 fővel. Már abban az időben is az volt a szokás, hogy a nyugdíja-
sok összejöttek hetente egyszer-kétszer a művelődési házban létre hozott klubhelyiségében, és a 
beszélgetések mellett a maguk szórakoztatására, énekeltek. Talán ez adta a kórusba szerveződés 
alapötletét. Lázas készülődés előzte meg sikeres debütálásukat, amely egybeesett az első falunap 
megrendezésével. Erre az alkalomra készültek el helytörténeti kutatások után az első korhű nép-
viseleti ruhák is, csokorba gyűjtötték az első dalokat, és kitartóan próbáltak. Ezzel a szereplésük-
kel községünkben hagyományt teremtettek, azóta is több éven keresztül sikeresen működnek. Az 
Asszonykórus jelenlegi vezetője Sós Sándorné, aki maga is sokat tett a sikerek eléréséért, valamint 
azért, hogy mára a repertoárjuk már több mint 100 dalból állhasson. Az egymástól tanult népdal-
ok az ő tolmácsolásukban kelnek életre. Olyan érzelmeket tudnak közvetíteni a közönségüknek, 
amelyeket csak azok az érett személyek képesek, akik már bejárták az élet naposabb- és árnyéko-
sabb oldalát is. Fellépéseik drámai hangulatát csak fokozza egy-egy alkalomhoz illő, érzelmes vers 
elszavalása Jakabóczkiné Tilike néni tolmácsolásában.

Legelső fellépésük óta töretlen a népszerűségük, számos meghívásnak és felkérésnek tettek és 
tesznek eleget ma is. Rendszeresen fellépnek a környező településeken szervezett falunapi rendez-
vényeken, kistérségi nyugdíjas találkozókon, és jó házigazdák a településünkre látogató csoportok 
vendégül-látásában. Ennek köszönhetően egyre több nyugdíjas egyesülettel vannak baráti kap-
csolatban. Így érkezett a versenyfelhívás is, az Újfehértón megrendezésre kerülő Idősek Ki Mit 
Tud-jára. Az egész napos rendezvényre több településről hatvan vendég-csoport érkezett, akiknek 
az ellátásáról, szórakoztatásáról a házigazdák gondoskodtak, sztárvendégek felvonultatásával is fe-
ledtetve a fellépéssel járó izgalmakat. 

A kitartó munka ismét szép eredményt hozott az asszonykórusnak, két évvel ezelőtt a második 
helyezést, idén pedig a különdíjat sikerült megnyerniük.

Reméljük, hogy ezek a sikerek, elismerések is hozzájárulnak újabb lelkes munkára ösztönözve 
őket ahhoz, hogy ezt a szép hagyományt tovább ápolják, őrizzék, hogy aztán továbbadhassák a 
felnövekvő generációnak. Ehhez kívánunk számukra erőt, egészséget, kitartást!

A foglalkozáson résztvevő gyerekek az elkészült játékokkal

Különdíj az asszOnyKórusnaK

Az Asszonykórus fellépett a geszterédi Nyugdíjas Találkozón is.

Becsülettudó fiú 
Iskolákat vizsgált a püspök, apró kérdéseket intézgetve a kisfiúcskákhoz. 
Kérdi egy kis szerény tanítványtól:
– „Mondd csak, kisfiam, tudod-e melyik a hatodik * parancsolat?”
A fiú habozik, vajon hogy szóljon ő per tu erre a kérdésre ilyen 
hatalmas férfiúnak; segítségére jön azonban nagy emberség-tudása, s 
felel ekképp:
– Ne méltóztassék lopni.

Álmában tanul 
Könyv mellett ült a fiú, s irgalmatlanul aludt; meglátván őt atyja, 
ráförmed:
– Mit mívelsz, gaz gyerek?
Mire az álmából felriasztott fiú felele:
– Professzor urunk azt mondá, miszerint e dolgot mindenik úgy 
tudja, hogy még álmában is elmondhassa, s most abban gyakorlom 
magamat.
   Jókai Mór: Az Önkényuralom adomái
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Az életet véges végig együtt kell
leélni, úgy válik el mit ér a nő

és a férfi.
Jót és rosszat megosztani,

kacagni és sírni, a szerelem dal,
melyet együtt kell megírni.

Plangár Józsefnek és nejének, 
Kiss Erzsébetnek

50. házassági évfordulójuk alkalmából sok 
boldogságot kíván a család.

Felelős kiadó: 
Geszteréd Község Önkormányzata Képvi-
seletében Szűcs Zsolt polgármester
Szerkesztő:  Hajdu Istvánné 
4232 Geszteréd, Petőfi u. 7. 
Tel./Fax: (42) 561-112,  (42) 268-401 
e-mail: gesztered@gesztered.hu 
web: www.gesztered.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

Jubiláló aranydiploma
A Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálko-

dástudományok Centrumának nemes hagyo-
mánya, hogy tanév kezdetére meghívja azokat 
az egykori hallgatókat, akik 75, 70, 65, 60 és 50 
évvel ezelőtt végeztek a jogelőd intézmények-
ben. A közelmúltban megrendezett eseményen 
Varga Gyula, nyugdíjas geszterédi pedagógus, 
mint a Debreceni Mezőgazdasági Akadémia 
1960-ban végzett hallgatója, jubileumi arany-
diplomát vehetett át 49 megjelent évfolyam-
társával együtt. Ők azok, akik tanúi, sőt aktív 
részesei voltak a magyar mezőgazdaság fejlődé-
sének, több irányváltás nehéz és perspektivikus 
időszakainak.

Varga Gyula tanár úr 1970-től 1997-ig taní-
totta a geszterédi ifjúságot több tantárgy isme-
retére is. Nyugdíjba vonulása után még néhány 
évig óraadóként tevékenykedett, majd 2004-től 
aktív nyugdíjasként tölti napjait. A világháló 
adta lehetőségeket is felhasználva ápolja a köze-
li- és távoli rokoni kapcsolatokat, és otthonosan 
mozog a napi politikai- és közéletben.

Gratulálunk az aranydiplomához!

„Tévedsz, hogyha azt hiszed a szerelem csak játék,
vagy lobogó fáklya mely az ujjaidra ráég. 
Együtt ülni kéz a kézben a kispadon este,
sétálni a patak partján csillagokat lesve.

Nagy dolog a szerelem, és ahogy múlnak az évek,
még nagyobb lesz, mint egy meleg kendő úgy 

betakar téged. 
Erő elszáll, szépség hervad, jön az ősz, a tél is,

aki szeret melletted lesz, megbecsül majd mégis.”

Balogh Józsefnek és nejének 
Rácz Margitnak

50. házassági évfordulójuk alkalmával
sok boldogságot kíván szerető családjuk,

valamint a Könyvtári klubtagok!

Tisztelt Lakosság!
Ezen oldalon lehetőség van lakossági hirdetések meg-
jelentetésére: ünnepi köszöntés, megemlékezés, kö-
szönetnyilvánítás, eladás-vétel, stb.
Részletek felől érdeklődni és hirdetést feladni a könyv-
tárban lehet.

További hírek, érdekességek röviden

KözérdeKű telefonszámoK:

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

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

APRóHIRDETÉSEK

Kedvezményes, akác tűzifa 1.750 Ft/q áron megvásá-
rolható. Igény esetén feliratkozni, érdeklődni a Polgár-
mesteri Hivatalban lehet, Tel.: 42 / 561-112.

Azon tulajdonosok jelentkezését várjuk, akik albér-
letbe kiadnák, vagy részletfizetési lehetőséggel elad-
nák házukat! Érdeklődni az Önkormányzatnál, 

Tel.: 42 / 561-111.

Utazzon Rómába!  
Róma központjában (minden nevezetesség könnyen, 

gyorsan elérhető), kulturált, igényes apartmanok és 
szobák foglalhatok kedvező áron. Aki még idén foglal 
10%kedvezményt	 kap	 az	 árból.	 Foglalás	magyarul	 is!	
Olcsó repülőjegyek: www.wizzair.comKapcsolat: 

Tel.: 70/943-2751; E-mail: simpatia@index.hu; 
Képek: www.casasimpatia.com 

Bontott ablakok ingyen elvihetők. Érdeklődni: 
Tel.: 06 70 3311883

Rejtvény

„Őszbe csavarodott a természet feje,
Dérré vált a harmat, …..”

A verssor befejezését a nyíllal jelölt oszlop 
rejti. Megfejtéseket várjuk a könyvtárba, 2010 
nov.30-ig, a helyes megfejtők között ajándék-
könyvet sorsolunk ki december elsején, a könyv-
tári teadélutánon. 

A diploma átvétele

Megfejtendő vízszintes sorok:

1. Téli csapadék
2. … Mihály, híres festőnk, többek között a 
Krisztus trilógia megalkotója
3. Magyar származású atomfizikus, a 
hidrogénbomba atyja
4. Csillagkép, a Skorpiót követi nov. 23-tól
5. …János, geszterédi származású naiv festő
6. Egyik legősibb pengetős hangszer
7. Az Egri csillagok írójának vezetékneve
8. Táblajáték és sportág is egyben
9. Közismert gyógynövény és női név egyben
10. Szent András hava
11. A Karácsonyt megelőző időszak neve
12. A Magyar Himnusz zeneszerzője
13. … napja, november 2-án ünnepeljük
14. … Elek, híres mesemondónk

 1.
 2.
 3.
 4.
 5.
 6.
 7.
 8.
 9.
10.
11.
12.
13.
14.

Köszöntjük az ünnepelteket!


