
A HELYI VÁLASZTÁSI IRODA KÖZLEMÉNYE

VII.évfolyam, 11. szám   

A Geszterédi Forrás utolsó számait az 
Interneten is elolvashatják a

www.geszterediforras.ewk.hu
oldalon, a lapban megjelent színes 

képekkel!

Tisztelt Geszterédi Választópolgárok!

A Helyi Választási Bizottság 2011. december 4. napjára (vasárnap) tűzte ki az időkö-
zi polgármester és helyi önkormányzati képviselőválasztást. 
A megadott határidőig 2 polgármester-jelölt és 21 képviselő-jelölt kérte nyilván-
tartásba vételét. A Helyi Választási Bizottság minden jelöltet nyilvántartásba vett, 
mivel a nyilvántartásba vétel feltételei teljesítésre kerültek.
A hatályos szabályozás alapján polgármester az lesz, aki a legtöbb szavazatot kapja. 
A nyilvántartásba vett 21 fő képviselő-jelöltből 6 fő kerülhet be a testületbe, az a 6 fő 
aki a legtöbb érvényes szavazatot kapja. 
Tájékoztatásul közöljük a polgármester-jelöltek és képviselő-jelöltek névsorát.

POLGÁRMESTER-JELÖLT
Jelölt neve Jelölő szervezet
Kemény József Független
Szűcs Zsolt Független

EGYÉNI LISTÁS TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATI JELÖLTEK
Jelölt neve Jelölő szervezet
Bodnár Tamás János Független
Bujdosó László Független
Fekete János Független
Geletei Éva Független
Gulyás András Független
Horváth László Független
Jaksi Mihály János Független
Kévésné Szabó Erzsébet Független
Kiss János Független
Kókán István Független
Dr. Kovács Sándor Független
Molnár Gábor Független
Molnár János Független
Papp Zsolt Független
Sándor Jánosné Független
Sós Csaba Sándorné Független
Szabó József Független
Törő András József Független
Törő János Független
Urbin Lászlóné Független
Urszuly László FIDESZ-KDNP

A választás szabályai nem változtak, érvé-
nyesen szavazni a polgármester választásá-
ra vonatkozó szavazólapon csak 1 jelöltre 
lehet.
A képviselők közül érvényesen 6 jelöltre le-
het szavazni. Amennyiben a szavazólapon 
több mint 6 fő neve mellé tesznek X vagy + 
jelet, szavazatuk érvénytelen, de ha 6 főnél 
kevesebb jelöltnek szavaznak bizalmat, sza-
vazatuk akkor is érvényes.   

Változatlanul két szavazókörben adhatják le 
szavazataikat:

I. számú választó-
körzet

II. számú választó-
körzet

Gajdos János Mű-
velődési Ház

Árpád Fejedelem 
Általános Iskola

Nagy Jánosné Tarján Ferencné
Mészárosné Nagy 
Anna

Tarján Jánosné

Rácz Mihályné Szabó Sándorné
Radóczné Varga 
Gyöngyi

Major Józsefné

Mihali Zsolt 
Csabáné

Bojté Györgyné

Hajdu Istvánné
(póttag)

Horváth Annamá-
ria (póttag)

A szavazókörök reggel 6 órától 19.00 óráig 
tartanak nyitva. Mozgóurnát írásban a sza-
vazás napjáig a Polgármesteri Hivatalban, a 
szavazás napján a szavazókörben működő 
szavazatszámláló bizottsághoz eljuttatva 
igényelhetnek. 

Kérem Önöket minél nagyobb számban ve-
gyenek részt az időközi választáson, éljenek 
választójogukkal !

Geszteréd, 2011. november 11. 

 Pálffyné dr. Szabó Ibolya sk.
 Helyi Választási Iroda Vezetője

Geszteréd község Önkormányzatának társadalmi, politikai és kulturális lapja

„Küzdeni és győzni tanulj. Kell küzdeni és győzni hazádért” (Kölcsey Ferenc)
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OKTATÁS - NEVELÉS

Az idegennyelv-tanítás célja, hogy a tanulók olyan nyelvtudást 
szerezzenek, amit a mindennapi életben jól tudnak alkalmazni. A 
nyelvtudás napjainkban egyre inkább a munkába állás, illetve a fel-
sőfokú tanulmányok előfeltétele.

A jelenlegi tervek szerint a jövőben csak nyelvvizsgával lehetne 
főiskolára vagy egyetemre jelentkezni, annak érdekében, hogy a fi-
atalok megfelelő nyelvi tudás birtokában kezdhessék meg felsőfokú 
tanulmányaikat. A munkaerőpiacon is nagyobb esélyei vannak azok-
nak a fiataloknak, akik megfelelően ismernek egy vagy több idegen 
nyelvet. Megértik a más nyelveken beszélő embereket, tudnak velük 
beszélgetni, leveleket írnak és olvasnak idegen nyelven. Mivel Ma-
gyarországon egyre több külföldi, multinacionális cég telepedik le, 
sokszor a munkahelyeken a megbeszélések, tárgyalások levelezések 
idegen nyelven zajlanak. Ezért az ilyen vállalatok olyan alkalmazot-
takat keresnek, akik kiválóan tudnak idegen nyelveken kommuni-
kálni a saját szakmájukon belül és a mindennapi életben is.

Iskolánkban arra törekszünk, hogy a gyerekeket erre az idegen-
nyelv-központú munkaerőpiacra készítsük fel, hogy felnőtt koruk-
ban minél könnyebben találjanak majd számukra megfelelő állást. 
Az ötödik és hatodik osztályosok 2011/2012-es tanévben az angol 
nyelvet emelt óraszámban tanulják. A kötelező óraszámon felül heti 
két angol órájuk van, összesen öt angol óra egy héten. A hangsúlyt 
arra helyezzük, hogy szókincset bővítsünk, alapkészségeket fejlesz-
szünk, a tanórákon megtanult nyelvtani ismereteket minél mélyeb-
ben begyakoroljuk. 

A kommunikációs készségek fejlesztése nagyon fontos, így min-
den órán sor kerül arra, hogy különböző témakörökben, párbeszé-
dekben megszólaljanak a gyerekek, egymással beszélgessenek angol 
nyelven. Így beszédkészségük fejlődik. A heti két angol szakkör 
lehetőséget ad arra, hogy a gyerekek sokkal többet foglalkozzanak 
az angol nyelvvel. Több lehetőség adódik a hallott szöveg értésé-
nek fejlesztésére, ami az angol nyelvű kommunikációnak igen fon-
tos eleme. Hallják egymást angolul beszélni, megtanulják egymást 
is megérteni, és lassan természetessé válik az, hogy angolul szólnak 
hozzájuk, és angolul szólalnak meg. Sok lehetősége van a tanulók-
nak, hogy a sokféle hanganyag hallgatása során a különböző embe-
rek különböző kiejtését és beszédtempóját is megszokják.

Olvasott szöveg értésének fejlesztésére a gyerekek számukra iz-
galmas olvasnivalókat kapnak. A különböző érdekes témák felkeltik 
a tanulók érdeklődését és bővítik ismereteiket. Szívesen olvassák és 
válaszolnak a feltett kérdésekre. Ilyenkor íráskészséget fejlesztő fel-
adatokat is megoldunk. Ezek mind tartalmazzák a megtanult nyelv-
tani szerkezeteket és azok gyakorlását. 

A tanulók számára nagyon hasznos, hogy lehetőséget kapnak arra, 
hogy több időt töltsenek az angol nyelv tanulásával. Érdeklődésüket 
sikerül felkelteni az angol nyelv iránt, és szívesen járnak a foglal-
kozásokra. Ezzel már az egyik legfontosabb célt sikerült elérni. Ha 
ugyanilyen óraszámban és ugyanilyen szinten tanulhatják tovább a 
nyelvet a gyerekek, akkor a legügyesebb és legszorgalmasabb tanu-
lók nyolcadik év végére eljuthatnak az alapfokú nyelvvizsgáig is. 

Iskolánk sok éven keresztül lehetőséget biztosított arra, hogy az 
angol nyelv mellett német és francia nyelvet is tanuljanak a gyere-
kek. Az idei tanévben ez a lehetőség szünetel. Fontos lenne, hogy e 
két nyelvet is újra tanulhassák a gyerekek, az eddig megtanultakat 
elmélyítsék és tovább fejlődjenek, hiszen ha nem tudják folytatni a 
tanulást, akkor az eddig megszerzett ismeretek is elvésznek.

    Molnár Regina
    angol nyelv tanár

Az angol nyelv emelt szintű oktatása Tájékoztató a középfokú iskolába történő jelent-
kezés rendjéről

A korábbi években kialakult hagyományokhoz híven iskolánk 7. 8. évfolya-
mos tanulói részt vettek a „Dönts jól, jövőd a tét” pályaválasztási kiállítá-
son. Az idén Nyíregyházán a Bujtosi Szabadidő Csarnokban rendezték meg 
2011. november 10 - 11-én  80 kiállító középiskolával. 
Tanulóink a helyszínen tájékozódhattak a megyénkben működő középfokú 
iskolákba folyó képzések tartalmáról, a jelentkezések feltételeiről, a kollégiu-
mi életről.A kiállítást látványos szakmai bemutatók színesítették.
A továbbtanulást érintő legfontosabb határidők:
    - jelentkezés központi írásbeli vizsgára
 /magyar, matematika/ 2011. 12.10-ig.
    - központi írásbeli vizsga időpontja 2012. 01. 21., 10.00 óra
     - a vizsga helyszínéről a szülő ill. a tanuló dönt, mely a www.OH.gov.
hu honlapon tekinthető meg.
A felvételi vizsgákra iskolánk felkészítő foglalkozásokat tart magyarból, 
matematikából, angolból és testnevelésből. A felkészítők  tandíjmentesek , 
nincs utazási költség, a felkészítést a tanórákon a tanító kollégák végzik, akik 
ismerik a végzősök adottságait, tudását.  Az utóbbi  években ezek hatéko-
nyabbak,  eredményesebbek, mint a középiskolák tanfolyamai.
Az utóbbi években / 5 év alatt háromszor voltak végzőseim/ szerzett ta-
pasztalataim és tájékozottságom alapján kínálom fel ismereteimet ,segít-
ségemet  a végzős diákjaimnak és szüleinek.  
  Tisztelettel: Szőke László
    8. oszt.főnök

Dr.Kelemen Lajos előadása az óvódában
Vidám hangulatban telt el a délután azon a szülői értekezleten,amin 

Dr.Kelemen Lajos  pszichológus tartott előadást.Fontos 
dolgokat,információkat és tanácsokat adott nekünk és a pedagógusoknak.A 
fő téma: a gyermekek képességeinek és személyiségének fejlődése,a sikeres-
ség, az együttműködés, a közösségi és játékos élmények, valamint a tartal-
mas időtöltés örömének átélése. Az érzelmi intelligencia fejlesztése.Megtud-
hattuk azt is ,hogyan tudjuk egymás hibáit tolerálni anélkül, hogy a gyerek 
sérülne valamelyik irányba.,hogyan tudjuk egymás munkáját könnyebbé 
és sikeresebbé tenni,valamint hogyan viselkedjünk helyzethez  méltóan 
gyerekeinkel és másokkal szeben is.Fontos téma volt,hogy miképpen figyel-
jünk oda arra,hogy gyermekeink milyen  tévé műsorokat néznek,milyen 
mesét néz,milyen könyveket olvas,hogy ne legyen a későbbiekben torz képe 
a világról.Ha tehetjük olvassunk neki minnél több mesét,ezzel gyarapítva 
a képzelőerejüket.Próbáljunk meg szabályokat felállítani játékosan annak 
érdekében,hogy megtanulják mi a helyes. 

Hagyjuk,hogy a pedagógus legjobb tudása szerint tanitsa és fejlesz-
sze gyermekeinket.Saját magunk is alkitsuk úgy a kapcsolatokat /
szülő-pedagógus/,hogy egymással szemben meglegyen a kölcsö-
nös bizalom .Ezért persze mind a két félnek nyitottnak kell lennie a 
másik felé.Nagyon elgondolkodtató volt,hiszen tényleg pici dolgok 
hiányoznak ahhoz,hogy egymásra odafigyeljünk,gyermekeinket 
legmegfelelőbb módon neveljük,tanítsuk és mi pedig tanuljunk sa-
ját hibáinkból. Legyünk türelmesebbek ,bár néha nem könnyű napi 
12 óra munka,anyagi gondok közepette és mindenapi ügyes bajos 
dolgok után .Talán ha megpróbálnánk nem haza vinni a munka-
helyi gondokat akkor sikerülhetne egy egészen idilli ,harmónikus 
otthon kialakitani.Persze elméletileg egyszerű,viszont gyakorlati-
lag annál nehezebb betartani.Ezért fokozatosan és legjobb tudá-
sunk szerint figyeljünk gyerekeinkre,mert hiszen ők azok akiknek 
könnyebbé,szebbé,tartalmasabbá tehetjük az életüket.

Talán egy mosoly,egy ölelés,egy kézfogás, néhány szép és kedves 
szó hegyeket mozgathat meg néhányunkban. Merjünk nagyot ál-
modni ,mert a legnagyobb vágyaink és kincseink a  - gyermekeink 
- , szemünk előtt cseperednek föl.

   Pappné Urszuly Edina
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Őszi levél bágyadtan lóg a fán.
Kapaszkodik, maradna még talán.
Az elmúlás sápadt képére ül,
ereje fogy, s hitében elmerül.
Mert hiszi, hogy véget ért a nyár,
És nem hiszi- neki csak ennyi jár.
Maradna még,-az elmúlástól fél.
Kapaszkodik az utolsó levél.
  (Aranyosi Ervin)

Híres –neves… Imrék

Ebben a hónapban az Imre név képviselői közül Thököly Imréről 
és Steindl Imréről emlékezünk meg. 

THÖKÖLY IMRE
(1657-1705)
Magyar főnemes, Erdély fejedel-

me. Fiatalon bujdosó magyyarok 
vezérükké, majd a kuruc seregek fő-
vezérévé választották. Feleségül vette 
Zrínyi Ilonát,
I. Rákóczi Ferenc özvegyét, s így ne-
velőapja lett II. Rákóczi Ferencnek. 
Erdélyi fejedelemsége rövid ideig tar-
tott, ezután feleségével együtt török-
országi száműzetésbe kényszerült, s 
ott is halt meg.

STEINDL IMRE
(1839-1902)
Építész, a Magyar Tudományos Aka-

démia tagja. Sok jeles épület tervezése 
fűződik a nevéhez. Neki köszönhetjük 
az Országház gyönyörű épületét, mely 
több mint 100 éve, 1902-ben készült 
el.

November 11.- Márton napja
A néphagyomány szerint Márton napja a fizetés, a tisztújítás, cse-

lédfogás, a jobbágytartozás lerovásának napja, hiszen végére értek 
a mezőgazdasági munkáknak, betakarítottak mindent a földekről. 
Ez a nap volt a legeltetés határnapja, és néhány helyen az állatok 
behajtásának ünneplésére bált rendeztek. Baranyában Márton nap-
ja dologtiltó nap volt: tilos volt mosni, teregetni, mert az a jószág 
pusztulását okozta volna. A gazdasági év zárása Márton napon volt, 
a munkaszerződések lejáratának napján a mesterek vacsorát adtak 
legényeiknek, a gazdák a pásztoroknak. Levágták a tömött libákat, 
nagy lakomákat ültek, és úgy tartották: „aki Márton napján libát 
nem eszik, egész éven át éhezik.”. Márton napja az újbor bírája is. 
Azt tartja a hiedelem, hogy az idei bor ilyenkor már kiforr és iható.

A Márton-napi időjárásból következtettek a télre: „Ha Márton fe-
hér lovon jön, enyhe tél, ha barnán, kemény tél várható.” Ez a nap a 
tél kezdete is: a hiedelem úgy tartja, hogy rendszerint ilyenkor esik 
az első hó. A Márton-napi lakomán elfogyasztott lúd csontjából is 
az időjárást próbálták megjósolni: ha a liba csontja fehér és hosszú, 
akkor havas lesz a tél, ha viszont barna és rövid, akkor sáros.

NOVEMBERI SZEMEZGETŐ
Szent  Márton legendája 
Szent Márton a legnépszerűbb középkori 

szent, jósága és szerénysége miatt több le-
genda is övezi személyét. Az egyik úgy tart-
ja, hogy alázatból ki akart térni püspökké 
választása elől és a ludak óljába rejtőzött, de 
azok gágogásukkal elárulták. Egy másik elbe-
szélés szerint a római hadsereg katonájaként 
nemcsak vitézségével, hanem a betegek és a 
szegények iránti részvétével is kitűnt.

Egyszer Amiens városkapujánál télen megpillantott egy didergő koldust, 
akit annyira megszánt, hogy saját köpönyegét kettéhasította, és felét oda-
adta a szűkölködőnek. Ezután éjjel álmában megjelent neki Jézus, aki az ő 
köpenyét viselte.

Szent Márton a pannóniai Savarián (mai Szombathelyen) született 317 
körül, itt töltötte gyerekkorát. Tizennyolc éves korában megkeresztelkedett, 
húszévesen elhagyta a katonai pályát, és a keresztény hitet terjesztette. Ké-
sőbb Potiers környékén telepedett le és megalapította a liguéri kolostort. 
Mint igehirdető, ördögűző és gyógyító vált az emberek jótevőjévé. Jósága, 
irgalmassága, egyszerűsége és igazságossága olyan népszerűvé tették, hogy 
Tours püspökévé választották. Szent Mártont Franciaországban testi-lelki 
gyógyítóként, nálunk inkább a pásztorok és javaik védőszentjeként, a Rajna 
vidékén a gyermekek védelmezőjeként is tisztelik

November 19.- Erzsébet napja
..Árpád házi Szent Erzsébet (1207-1231) a katolikus egyház egyik 

legtiszteltebb női szentje. Időjárásjóslás fűződik ehhez a naphoz: ha 
e napon havazik, azt mondják Erzsébet megrázta pendelyét. A népi 
kalendárium szerint ha ma esik az eső, akkor a tél enyhe lesz. Ha ez 
elmarad, akkor fagyos tél jön.

 November 25.- Katalin napja
Szent Katalin a IV. században élt, hitéért mártírhalált halt. A há-

zasságra vágyó lányok védőszentje, vértanúságának az eszköze a 
kerék miatt a fuvarosok, kerékgyártók, bognárok, molnárok, faze-
kasok tisztelték.

Katalin napja fontos dátum a népi jövendölésben, a jól ismert rig-
mus szerint:

Ha Katalin kopog, a Karácsony locsog.
November 30.- András napja
Szent András apostol, a keleti egyház védőszentje az I. században 

élt.
A hagyomány szerint, átlósan ácsolt kereszten halt mártírhalált, 

ezért hívják az ilyen keresztet andráskeresztnek. András napja a leg-
jelentősebb házasságjósló, varázsló nap. A lányoknak többnyire ma-
gányosan, titokban kellett ezeket a praktikákat elvégezniük. Például 
böjtöltek, a párnájuk alá férfi ruhaneműt rejtettek.

Őszi esték finom csemegéje:
Sült alma

Hozzávalók:
• 4 db. édes alma
• dió
• méz
• porcukor

Elkészítése: Az almát megmossuk, magházukat eltávolítjuk úgy, 
hogy az alma ne lyukadjon ki. Sütőpapírral kibélelt tepsibe tesz-
szük, majd közepes hőfokon félpuhára sütjük. Belsejükbe ízlés sze-
rint diót teszünk, lecsorgatjuk mézzel, és annyi időre visszatesszük, 
míg teljesen átpuhul. Porcukorral meghintjük, visszarakjuk annyi 
időre, míg a cukor karamelizálódik.
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Megújult a Művelődési Ház
Végéhez érkezett a „Geszteréd Integrált Közösségi és Szolgáltató 

Tér kialakítása” elnevezésű 2009-ben beindított projekt, amely a 
helyi Művelődési Ház megújulását szolgálta  az Új Magyarország 
Vidékfejlesztési Program támogatásával 48.132.870 Ft értékben.

KÖZLEMÉNYEK

A Nyírségvíz Zrt. ivóvíz 
hibabejelentő telefonszáma:
Munkaidőben:        06-42-290 700
Munkaidőn kívül: 06-20-9641 039

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

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

Áldd meg édesanyám járását-kelését,
Áldd meg könnyhullatását,
áldd meg szenvedését!
Áldd meg imádságát,
melyben el nem fárad,
Áldd meg két kezeddel az Édesanyámat!
Halld meg jó Istenem,
legbuzgóbb imámat:
Köszönöm, köszönöm az Édesanyámat!
 Dsida Jenő: Hálaadás (részlet)
 Törő Istvánnét (szül: Bacskai Erzsébet) 87. születésnapja alkalmából 

köszönti fia József és családja.

Nosztalgia-sarok

    Népes református gyülekezet a ’70-es években

Kegyelettel emlékezünk az alábbi közelmúltban 
elhunyt geszterédi lakosokra:

Rinyu Jánosné
Varga János

Szaráka László
Törő János

Emlékük örökre megmarad rokonaik, barátaik, 
ismerőseik szívében.

„Csak az hal meg igazán, akit elfelejtenek.”

A kívül-belül egyaránt megújult épület-komplexum műszaki 
átadása megtörtént, így készen áll arra, hogy betöltse a projektben 
meghatározott célokat: a község közösségi életének, felnőtt 
oktatásának és információhoz jutásának fejlesztését, a városok és 
a vidéki településeken elérhető szolgáltatások közti különbségek 
csökkentését.  (www.gesztered.hu)

Októberi rejtvényünk megfejtése:
„tagadjuk le a korunkat.”
Könyvjutalmat nyert: Som Nikoletta és 
Tarján Ferencé


