
XIII. évfolyam, 1. szám 
„Küzdeni és győzni tanulj.

Kell küzdeni és győzni hazádért”
(Kölcsey Ferenc)

Geszteréd község Önkormányzatának társadalmi, politikai és kulturális lapja

Húsvéti várakozás Geszterédi római
katolikus liturgiák

VIRÁGVASÁRNAP:
08.00 Szentmise
11.00 Szentmise 
14.00 6-ik osztály    

 Passiójátéka 
 a Művelődési házban

14.30 Nagyböjti
 lelkigyakorlatos beszéd  

 meghallgatása a Római
 katolikus templomban
15.00 Települési keresztút 

NAGYCSÜTÖRTÖK: 
18.00 Utolsó vacsora miséje

NAGYPÉNTEK:
15.00 Nagypénteki liturgia

NAGYSZOMBAT:
19.00 Feltámadási liturgia
 és körmenet

HÚSVÉT VASÁRNAP:
(Pászkaszentelés
a Szentmisék után)
08.00 Szentmise 
11.00 Szentmise

HÚSVÉT HÉTFŐ:
08.00 Szentmise
11.00 Görögkatolikus
 szentliturgia

LELKIGYAKORLAT
GESZTERÉDEN: 
Április 08-án 17.00 kezdettel
Április 09-én 14.00 kezdettel
gyóntatás és aztán Keresztút

A legváltozatosabb ünnepünk a Hús-
vét, több szempontból is!

Dátum szerint mindig más időpontra 
esik. A századokon át zajló húsvéti idő-
számítás körüli vitát a Kr. u. 325-ben 
megtartott niceai zsinaton sikerült lezár-
ni. A határozat a tavaszi napéjegyenlőség 
napját március 21-re rögzítette, és úgy 
rendelkezett, hogy a keresztény húsvét 
ünnepét az ezt követő holdtölte utáni va-
sárnapon kell megtartani. Ha a holdtölte 
és a napéjegyenlőség napja egybeesne, 
akkor a következő telihold az úgynevezett 

húsvéti  hold, mert az ünnep csak a tavaszi 
napéjegyenlőség után tartható meg.

Számomra igen különleges lesz az 
idei húsvét dátum szempontjából, ugyan-
is 54 évvel ezelőtt, amikor megszülettem 
éppen Húsvét volt, és idén is a születés-
napomra esik az ünnep.

Nagyon sokat kopott sajnos az ünnep 
hagyománya az emberek számára, egyre 
több embertől hallom, hogy a hosszú-
hétvégét wellness-szállodákban, illetve 
külföldön töltik. Szerencsére a Mi köz-
ségünk katolikus beállítottságú és a leg-
többen maradnak a régi hagyomány tisz-
teleténél, így nem esik nehezünkre va-
sárnap reggel a Szent Misén kiskosárral 

a kezünkben közösen imádkozni, ételt 
–italt szenteltetni a családunkkal.

A gyerekeknek nagyon izgalmas ez 
az ünnep. Nagyon sok éven át én is min-
den húsvét hétfő reggel Józsikával elin-
dultam meglocsolni az ismerős lányokat, 
asszonyokat, hogy nehogy elhervadja-
nak, ezzel is átadva a hagyományokat, 
mint ahogy a feleségem Marika közösen 
festett igazi hímes tojást Gabikával, amit 
nagy örömmel adtak a locsolkodóknak.

Tudom, hogy ezek a régi dolgok 
már egyre jobban feledésbe merülnek a 

21. században, de mégis jóleső szívvel 
gondolunk vissza ezekre az évekre.

Nagyon szeretek a nagyhéten végig 
menni a falunkon, mert ilyenkor Min-
denki igyekszik erre az időszakra saját 
lehetőségéhez mérve a legjobban rendbe 
rakni a portáját és az udvarát.

Geszteréd község lakói számára biz-
tos vagyok benne, hogy a legjobban várt 
dolog a húsvéti ünnepben a feltámadás.

Minden Kedves Olvasónak és Csa-
ládjának Kellemes Húsvéti Ünnepeket 
Kívánok!

Szabó József
polgármester
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Pályázati információk
Számos beadott pályázatunk van, köztük az egészségház 

épületének felújítására, belterületi csapadékvíz elvezetésé-
re, bölcsőde és kerékpárút létesítésére. A legutolsó informá-
ciók szerint az eredeti elbírálási időszakon változtattak, az 
áprilisi kihirdetést garantálják. Nagyon bízunk benne, hogy 
minden pályázatunk nyerni fog. Kérek minden helyi szer-
vezetet, hogy vegyenek részt minél több pályázaton, mert a 
legtöbb esetben teljesíthetőek a kiírás feltételei, esély van 
forráshoz jutni.

Az Önkormányzat legutóbbi nyertes pályázata a piac lé-
tesítésére irányul, a munkálatok elkezdődtek, 2 éven belül 
fog megvalósulni.

Szabó József
polgármester

A Polgármesteri Hivatalban 2017. 
január 25-én tett ünnepélyes magyar 
állampolgársági esküt Varlamov Ana-
tolij, akit már a helyiek többsége Tamás 
néven ismer. Nem véletlen az ismeret-
ség, főleg a mezőgazdasági munkával 
foglalkozókkal, hiszen közel 15 éve dol-
gozik közöttük itt, Geszteréden.

Tamás 1972-ben született Szolyván, a 
mai Kárpátalja területén, a magyar határ-
tól kb. 100 km-re fekvő városban. Felme-
női közül anyai ágról nagymamája ma-
gyar-ukrán nemzetiségi volt, édesanyja 
még valamennyire beszéli a magyart, de 
Tamásnak nem volt alkalma gyermekko-
rában megtanulni a nyelvet, mert családi 
körben és az óvodai-, iskolai környezet-
ben, ahol 11 osztályt végzett és hegesztő 
szakmát szerzett, csak az ukrán nyelv 
volt használatban. 

Ez a nemzetiségi átalakulás meg�-
gyelhető az egész városra, térségre nézve 
is.  A hajdani, magyarságunk történeté-
nek részét birtokló városban, az egykori 
Bereg vármegye Szolyvai járásának szék-
helyén, ahol még a trianoni békeszerződés 
előtti években az összlakosság kb. 20%-a 
volt magyar nemzetiségű, mára olyany-
nyira lecsökkent, hogy 14 800 lakosából 
csupán 800 (5,4%) maradt magyar. Ez a 
drasztikus átalakulás több történelmi 
eseménynek köszönhető, többek között 
a területi elcsatolásnak, majd  1944-1945 
között a helységben szovjet gyűjtőtábor 
volt, ahol több mint tízezren haltak meg 
(a város határában levő tömegsírjuk jel-
telen). E táborba vitték azokat, akiket a 

Kárpátalját megszálló 4. Ukrán Front 
parancsnokságának intézkedésére össze-
gyűjtöttek a szokásosan hazudott 3 napos 
munkavégzés céljából, minden 18 és 50 
év közötti német és magyar nemzetiségű 
hadköteles fér�nek jelentkeznie kellett a 
rendelet szerint. Az összegyűjtött áldoza-
tok többsége a szovjet Gulag poklain halt 
meg, vagy tűnt el, sosem térhetett vissza 
családjához. 

Tamás a munkalehetőség és az ott-
honinál sokkal jobb megélhetés remé-
nyében jött Geszterédre dolgozni, elő-
ször magában, majd csatlakozott hozzá 
felesége Natasa is. Az itt eltöltött évek 
alatt már egész jól elsajátította nyelvün-
ket. Családszerető, szorgalmas embernek 

vallja magát és immár teljes jogú magyar 
állampolgárként feleségével együtt Gesz-
teréden szeretnének végleg letelepedni, 
saját házat vásárolni és beilleszkedni a 
helyi közösség életébe. Hazalátogatni to-
vábbra is gyakran tervezik, hogy láthas-
sák a 3 felnőtt lánukat, azok családjait és 
a 3 unokát.

Kívánunk Nekik erőt, egészséget és 
eredményes, boldog községünkben eltöl-
tendő éveket!

Forrás:
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szolyva

A szerkesztő 

Állampolgársági eskü

Szabó József polgármester
átadta a honosítási okiratot
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Geszterédi Aranyszablya Társaság
Szabolcs megye honfoglalás kori (X. 

századi) emlékekben a Kárpát-medence 
egyik leggazdagabb területe. A mi vidé-
künket már a honfoglalás (895) kezdete-
kor vagy talán már korábban is megszáll-
ta a magyarság. 

Itt a Felső-Tisza vidékén mintegy 140 
lelőhelyről származó X. századi régésze-
ti anyagból kiemelkednek az úgynevezett 
„vezéri sírok”, amelyek a honfoglaló ma-
gyarok legfelső vezetőinek tárgyi hagya-
téka.

A Geszteréden 1927-ben előkerült 
fejedelmi sírt sajnos nem tervszerű ré-
gészeti kutatás során tárták fel, hanem 
az erózió által pusztított homokdombon 
disznók túrták ki. Ebből a sírból 107 ne-
vezetes tárgy, köztük arany övveretek, 
arany fülbevalók, lószerszámok és a Kár-
pát medence máig leghíresebb, leggazda-
gabb honfoglaláskori lelete a világhírű 
Geszterédi Aranyszablya került elő. Ezek 
a leletek a honfoglaló magyarság művé-
szetének, kultúrájának, hitvilágának és 
viseletének fontos emlékei.

Mi, geszterédiek legyünk büszkék 
arra, hogy ez a fejedelmi sír itt került elő! 
Az itt eltemetett halott, a mi halottunk is. 

A 90. évfordulóra a Geszterédi Arany-
szablya Társaság az Önkormányzattal 
karöltve, a sír megtalálásának helyszínén 
egy emlékművet kíván állítani. A terü-
let, ahol a vezéri sírhelyet feltárták, ma 
állami tulajdonban van. Így az emlékhely 
felavatására a terület birtokba vételének 
engedélyezése után kerülhet sor.

A tervek készen vannak, aminek meg-
valósításához segítségre van szükségünk. 
Fafaragót keresünk! A síremléket körül-
vevő hét vezér kopjafáját kellene elkészít-
tetni mielőbb.

Az emlékhelyet a hét magyar törzs 
emlékére - a magyarság fájával - hét ko-
csányos tölgyfával fogjuk körbe ültetni.  
Reméljük az adminisztrációs nehézsége-
ken mielőbb túl leszünk, és az emlékhely 
felavatásának nem lesz akadálya.

A síremlék felszentelésére szeretettel 
várunk mindenkit, melynek pontos idő-
pontjáról, tájékoztatást adunk.

Rácz János
Az Aranyszablya Társaság elnöke

Régészeti kutatás
a geszterédi 
Templom-dűlőben

Geszteréden közismert, hogy a mai tele-
pülés helye nem azonos a régi, középkori te-
lepülés helyével.  Az elpusztult, elhagyatott 
falu helyét az emlékezet a mai napig fenn-
tartotta, Templom-dűlő alakban. Az elne-
vezésből következik az is, hogy a település 
egykor templomos hely volt. 

Lássuk, hogy mit tudunk az említett 
épületről! Először az 1332-1335 közötti 
évekből fennmaradt, úgynevezett pápai ti-
zedjegyzékben említik. Ezekből az adatok-
ból ismerjük akkori plébánosának, Pálnak 
a nevét. Kiderül tovább a templom titulusa; 
azt Szent János evangélista tiszteletére szen-
telték. Sokkal több adatot nem is nagyon 
ismerünk a templomáról. Mindenesetre a 
XIV. században egy oklevélben szintén em-
lítést tesznek róla.  

A települést – melyet 1556-ban még vi-
szonylag népes helyként írnak le – 1613 óta 
pusztaként emlegették, s melynek területét a 
közeli települések lakóinak adták ki bérbe. 

Egyes adatok szerint az elhagyatott, gaz-
dátlanná vált templomépület használható 
tégláit, köveit – más környékbeli, elpusztult 
templomok anyagával együtt – a nagykállói 
református harangtorony építéshez hordták el. 

1775 körül a régi templom és parókiatelek 
területe Vinkler László birtokába került, de 
ekkor már egyik épület sem állt. 1778-ban 
Vinklerék arról rendelkeztek, hogy az em-
lített telkek, és azoknak haszonvételei – ad-
dig, míg saját plébánosa nem lesz a falunak 
– a nagykállói plébánoshoz tartozzanak.

Itt nem követjük tovább, a település, 
illetve az újabban épült templomok törté-
netét. Témánk szempontjából érdekesebb, 
hogy mi maradt Geszteréd középkori temp-
lomából, s hogyan nézhetett ki az egykor? 
A fenti kérdések megválaszolást tűzte ki a 
a múlt héten kezdődött ásatás. A templom 
hely jól azonosítható volt, így annak helyén 
kezdődött meg a kutatás. Ennek befejezé-
se előtt még korai lenne végleges eredmé-
nyekről szólni, ám néhány dolog már kezd 
kirajzolódni. A területen húzott szelvények 
segítségével már sikerült tisztázni a temp-
lom hosszméretét, ami 15 m körül volt. 
Szélességének megállapítása azonban még 
további kutatásokat igényel. Az említett 
méret viszonylag nagynak számít. Mutat-
nak ugyanakkor jelek arra is, hogy itt egy 
kétperiódusú épülettel kell számolnunk. Ez 
annyit jelent, hogy a középkor korai szaka-
szában volt egy kis méretű templom, melyet 
később, a középkor későbbi időszakában 
megnagyobbítottak. Ennek okai minden 
bizonnyal a település létszámának növeke-
désében, illetve a megfelelő anyagi háttér 
meglétében keresendőek. 

Az ásatás még folyamatban van, s ezúton 
kérem, hogyha van olyan, aki önkéntesként 
szívesen részt venne a munkában – ami el-
lentétben a filmekben sugalltakkal, de köze-
lebb állva a valósághoz alapvetően ásásból 
és lapátolásból áll – azt szívesen látnánk a 
területen. Akit érdekel a település múltja, 
s érdeklődik a régészet iránt, annak való-
színűleg egy életre szóló élményt jelenthet 
az ősi templom helyén végzett kutatás.

Jakab Attila régész
Jósa András Múzeum

A templom elbontott
északnyugati támpillére

A templom elbontott alapfalai a 
szántási szint alatt

Az emlékmű terve
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1989 óta január 22-én ünnepeljük a 
magyar kultúra napját, mert Kölcsey Fe-
renc – a kézirat tanúsága szerint – 1823-
ban ezen a napon fejezte be a Himnuszt.

Az 1815-től Szatmárcsekén élő Köl-
csey Ferenc a bécsi udvar alkotmánytipró 
intézkedéseinek fokozódása idején, 1823 
januárjában írta hazafias költészetének leg-
nagyobb remekét, a Hymnust, amelynek 
kéziratát 1823. január 22-én tisztázta le. 
A költemény először 1829-ben Kisfaludy 
Károly Aurorájában jelent meg, a kéziraton 
még szereplő „a Magyar nép zivataros szá-
zadaiból” alcím nélkül, de 1832-ben, Köl-
csey munkáinak első kötetében már a szer-
ző által adott alcímmel látott napvilágot.

A Himnusz megzenésítésére 1844-ben 
írtak ki pályázatot, amelyet Erkel Ferenc, 
a pesti Nemzeti Színház karmestere nyert 
meg. Pályaművét 1844. július 2-án mutat-
ták be a Nemzeti Színházban a zeneszer-
ző vezényletével. Szélesebb nyilvánosság 
előtt 1844. augusztus 10-én énekelték elő-
ször az Óbudai Hajógyárban a Széchenyi 
gőzös vízre bocsátásakor, hivatalos állami 
ünnepségen először 1848. augusztus 20-án 
csendült fel. Akkoriban ünnepi alkalmak-
kor még felváltva vagy együtt énekelték a 
Szózattal, a szabadságharc leverését követő 
elnyomás időszakában aztán – mondhatni 
közmegegyezéses alapon – a Himnusz lett 
a magyarok nemzeti imádsága.

A magyar kultúra napjáról való meg-
emlékezés gondolatát ifjabb Fasang Árpád 
zongoraművész vetette föl 1985-ben. Sza-
vai szerint „ez a nap annak tudatosítására is 
alkalmas, hogy az ezeréves örökségből me-

ríthetünk, és van mire büszkének lennünk, 
hiszen ez a nemzet sokat adott Európa, a 
világ kultúrájának. Ez az örökség tartást ad, 
ezzel gazdálkodni lehet, valamint segíthet a 
mai gondok megoldásában is.” A Hazafias 
Népfront Országos Tanácsa 1988. decem-
ber 29-én határozott a magyar kultúra nap-
jának megtartásáról, a rendezvényekre elő-
ször 1989 januárjában került sor.

Az ünnep alkalmából azóta a magyarság 
idehaza, a határokon túl és szerte a világban 
megemlékezik a magyar kulturális értékek-
ről. Kiállításokat és koncerteket rendeznek, 
könyvbemutatókat, irodalmi esteket és 
színházi előadásokat tartanak. 

E naphoz kapcsolódva adják át a ma-
gyar kultúrával, továbbá – 1993 óta – az 
oktatással, pedagógiai munkával kapcso-
latos szakmai elismeréseket is, többek 
között a Márai Sándor-díjat, a Csokonai 
Vitéz Mihály Alkotói Díjat és a Besse-
nyei Ferenc Művészeti Díjat, a közműve-
lődés minőségfejlesztéséért járó Minősí-
tett Közművelődési Intézmény címet és a 
Közművelődési Minőség Díjat, a legjobb 
szolgáltatást nyújtó könyvtáraknak a Mi-
nősített Könyvtár címet, Kolozsvárott pe-
dig az Erdélyi Magyar Kortárs Kultúráért 
Díjat. Gyulán a Himnusz eredeti kottáját 
és kéziratát mutatják be, a Petőfi Irodalmi 
Múzeumban ingyenes tematikus tárlatve-
zetéseket tartanak.

Iskolánk ebben az évben, templomunk-
ban emlékezett meg a Magyar Kultúra 
Napjáról.

Törő András
igazgató

A magyar kultúra napja

A geszterédi Római Katolikus Templomban 2017. január 22-én 
Bosco Szent Jánosra emlékeztek a település lakói, iskolánk diák-
jai és tanárai. Ez alkalomból iskolánk 5. osztályos tanulói osztály-
műsor keretében emlékeztek a rendkívül bölcs és lélekben mérhe-
tetlen gazdagsággal jellemezhető Bosco Szent Jánosra. Műsorukat 
egy Bosco Szent Jánostól származó idézettel kezdték:

„ Helyezzük magunkat Isten Kezébe,
Imádkozzunk és minden sikerül.”

A tanulók bemutatták az 1815-ben született szent életét, mun-
kásságát, mely leginkább az otthontalan, árva gyermekek iránt ér-
zett segítőkészségében nyilvánult meg. A bemutató után közösen 
énekeltek el egy dalt a gyerekek, melynek érdekessége az, hogy 
a helyi plébános Zsolt Atya szerezte Szerzeménye méltatta az 
ünnepelt cselekedeteit. Műsorukat a tanulók néhány gondolattal 
fejezték be amelyek Bosco Szent Jánostól erednek, de azt hiszem 
gyermekeink nevelése, oktatása során ma is megfontolandóak 
számunkra. 

Monyók Ferencné tanár

Emlékezés
Bosco Szent Jánosra
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Ünnepi megemlékezés  
Szent Józsefről

A Szent Anna római katolikus templomunkban 2017. 
március. 19.-én vasárnap, a reggeli szent misén Szent Jó-
zsefre emlékeztünk. Az ünnepi műsorra a Szent Anna Ka-
tolikus Óvoda és Iskola óvodásai készültek. A mindenna-
pokban az egyéni és életkori sajátosságokat figyelembe véve 
a napi tevékenységbe beépítve fokozatosan sajátítják el a 
gyerekek a Szentek életéről szóló történeteket. Az ünnep-
re való közös készülődés, várakozás, szülőkkel való együtt 
működés segíti a közösség pozitív formálását.

A gyerekek nagy izgalommal készültek e napra, hiszen szá-
mukra kissé nehezen értelmezhető, ismeretlen szöveget tanul-
tak meg. Játékos elemek bevonásával igyekeztünk színesebbé, 
érdekesebbé tenni a gyerekek számára a készülődést és szerep-
lést. Mindezen elemekkel a hallgatóságnak, a meghatottságot 
az örömteli élmény elérését. Szent József Isten kedves szent-
je volt, aki példát mutatott az önfegyelmezése, önfeláldozás-
ra. Szent József a Szent család feje, a betegek szentje, a gonosz 
szellemek legyőzője. 1870-ben IX Piusz pápa Szent Péterrel 
együtt a katolikus egyház védőszentjévé nyilvánította. Közel 
lévén a megváltóhoz csendben élte le életét. Hűségért, hallga-
tásért a legnagyobb ajándékot kapta, halálánál jelen volt Jézus 
és Mária. 

Kérjük Jóságos Szent József áldását, hogy Jézusnál járjon 
közben értünk. Legyen a szószólónk, és nagyasszonyunkat kér-
ve árassza kegyelmi hatását az egész emberiségre most és halá-
lunk óráján. Ámen.

Sós Csaba Sándorné  
óvodapedagógus

Nőnapot
ünnepeltünk

Március 8-án, az előző évekhez hason-
lóan, a nők tiszteletére szervezett ünnep-
ségre várták a községben élő lányokat, asz-
szonyokat. Szabó József polgármester kö-
szöntőjében szólt a Nőnap megünneplésé-
nek fontosságáról, méltatta a nők szerepét, 
majd Rippl-Rónai Józsefet idézte, mely 
szerint:  „A nőket a szerelem nemcsak ér-
dekessé teszi, hanem meg is szépíti. A nő 
akkor szép, ha boldog, és akkor boldog, ha 
érzi, hogy szeretik.” A színvonalas operett 
előadást követően az Önkormányzat Kép-
viselő-testületének férfi tagjai virággal 
kedveskedtek a szép számmal megjelent 
hölgyeknek.
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Február 5-én vasárnap a 4. osztályos tanulók 
megemlékeztek Szent Balázs Püspökről a templomban. 
Nagy izgalommal készültek. Bemutatták a szent életét, 
legendáit. Műsorukat énekkel zárták.

Szent Balázs (születési ideje ismeretlen – meghalt 316. 
február 3-án) orvos és püspök volt az örmény Sivas városban 
(ma Törökországban fekszik). Életéről nagyon keveset tudni.

Püspökké választása után visszavonult egy magányos hegyi 
barlangba, ahonnan imádkozva vezette népét, tanácsokat osztott 
és gyógyította a közösséget. A legendák szerint vadállatok 
őrizték, háziállatok módjára engedelmeskedve neki.

316-ban egy Agricola nevű római helytartó, Licinius 
császár keresztényüldözési parancsainak eleget téve elfogta 
és bíróság elé állította a püspököt, akin az oroszlánokból, 
tigrisekből, medvékből és farkasokból álló derék testőrség 
sem tudott segíteni. Mivel Balázs hitét nem sikerült megtörni, 
megkorbácsolták és siralomházba került. Rabsága során 
rengeteg csodát tett. Vízbefojtás általi halálra ítélték, de végül 
lefejezték.

Tisztelete már rögtön halála után megkezdődött, a keleti 
egyházban a 6. századtól, a nyugati egyházban pedig a 9. 
századtól tisztelik a torokbajok ellen védő szentként.

Ereklyéit Tarantóban, Mainzban, Trierben, Lübeckben, 
Párizsban és Raguzában őrzik (itt a város védőszentje is lett). 
Templomok épültek tiszteletére úgy Konstantinápolyban, mint 
Rómában is.

Mivel egy kínzó torokfájás esetén segített, a késő 
középkorban a tizennégy segítőszent közé sorolták. A Balázs-
áldás mindmáig élő liturgikus szokása csak a 16. században 
keletkezett és a 17. században nyomtatták ki a Rituale Romanum 
(Római Szertartáskönyv) függelékében.

Balázst rendszerint püspöki öltözetben vagy palástban 
ábrázolják; pásztorbottal és keresztbe illesztett gyertyákkal; 
sertésfejjel és gerebennel (emlékezésül arra a vaskampóra, 
mellyel a legenda szerint kínzatása alkalmával a testét tépték).

Általában gégedaganatok, vérzések, kelések, 
hólyagbetegségek, pestis és fogfájás esetében imádkoztak 
és imádkoznak segítségért. Emiatt az orvosok védőszentje. 
Továbbá védőszentje a takácsoknak, a szélmolnároknak és 
a fúvós muzsikusoknak is. Időjelző szentként is tisztelik: 
ünnepének ideje a tél végét és a veszedelmes viharokat jelzi. 

Ugyanakkor az állatok oltalmazójaként is tisztelik, mint aki 
távoltartja a farkasokat a nyájaktól.

Szent Balázs ünnepét február 3-án tartják, a katolikus 
egyházban ekkor végzik a balázsolást.

Csodái
Szent Balázs életéhez számos csoda és legenda fűződik. Az 

egyik szerint a szent megáldott és megmentett egy halszálkától 
fuldokló fiút.

Egy másik alkalommal, amikor a bíró elől visszakísérték 
cellájába, úgy segített egy asszonyon, hogy visszaadta sertését, 
amelyet farkas rabolt el. Az asszony hálából ajándékot hozott 
neki; húst, kenyeret és gyertyát, mire Balázs megáldotta őt.

Kivégzéséhez is legenda fűződik: Agricola helytartó először 
vízbefojtás általi halálra ítélte és abba a tóba kellett volna vetni 
őt, amelybe korábban keresztény asszonyokat fojtottak, mert 
beleszórták a helytartó házi isteneit a tóba. A bölcs csodatévő 
akkor a következőt tette: a partra érve rövid áldást adott a 
számára halált jelentő tóra, aztán a vízen járva a tó közepéig 
sétált. Ott megfordult, és barátságosan fölszólította bíráit, hogy 
saját isteneikbe vetett hitük bizonyságául kövessék őt a vízen 
járva. Hatvanöt férfi elfogadta a kihívást, és mind a vízbe fulladt.

 Nagy Lászlóné tanító

Szent Balázs ünnepe templomunkban

Kiállítás
Vincze Károlyné Erzsike által készített kézimunkákból 

nyílt kiállítás 2017. március 3-án, a geszterédi tájházban. 
Az ünnepélyes megnyitót követően, ahol szép számmal 
vettek részt helyi lakosok, egykori tanítványok, más tele-
pülésről érkezett vendégek is, még két hétig meg lehetett 
csodálni a változatos, főleg szalaghímzéses technikával 
készült gyönyörűségeket.
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2017. március 14-én emlékeztünk meg községi ünnep 
keretében az 1848-1849-es forradalom hőseiről. Az ünnepi 
műsort a Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola 
7. osztálya adta elő, az iskola énekkarának előadásával 
színesítve. A megemlékezést Törő András igazgatója 
nyitotta meg ünnepi beszédével majd közösen elénekeltük 
a Himnuszt. A diákok előadása felelevenítette a forradalom 
előzményeit és eseményeit. A műsor végén egy-egy szál 
virággal tisztelegtek a márciusi ifjak emléke előtt.

Az 1848-as év elején Európában egy forradalmi hullám indult 
el. Minden nagyvárosban a polgárok a jogaikért, szabadságukért 
emeltek hangot. Március 13-án Bécsben is forradalmi hangulat 
alakult ki, melynek a híre Budapestre 14-én este érkezett meg. 
A fiatalok, a ’márciusi ifjak’ ebben látták meg a lehetőséget, 
hogy oly sok idő után, oly sok elnyomás és korlátozás után végre 
felszabadulhasson a magyar nép, rabláncainak lerázásával. 
Március idusán reggel fél kilenc tájban indultak el, hogy a népet 
maguk mellé állítva első lépésként a szabad sajtót valósítsák 
meg és kinyomtassák az Irinyi József által megfogalmazott 
12 pontot, vagyis azokat a követeléseket, amelyeket a bécsi 
udvarral szemben támasztottak. Mire Landerer nyomdájához 
értek, már jelentős tömeg gyúlt össze köréjük, követelvén, hogy 
cenzúra nélkül nyomtassák ki Petőfi költeményét, a Nemzeti 
Dalt és a 12 pontot.

Dél felé eloszlott a tömeg, azért, hogy a tüntetés hírét tovább 
vigyék, minél több emberhez eljusson az üzenet, hogy valami 
elkezdődött. Délután három órakor a Múzeum terén népgyűlést 

tartottak ahonnan a városházára vezetett útjuk a 12 pont 
elfogadtatásáért. A tömeg nyomására ez meg is történt, majd 
követelték Táncsics Mihály szabadon bocsátását, akit Budán 
tartottak fogva a cenzúra állítólagos megsértésének vétkével. 
Kiszabadulása után Táncsics kocsiját a nép önkezeivel vonta át 
a Nemzeti Színház teréig. A színházban díszelőadást tartottak, 
melynek során a betiltott Bánk Bán színdarabot adták elő. Ezzel 
az eseménnyel zárultak a március 15.-ei történések.

Ez a nap volt az, mely elindított egy láncreakciót, reményt 
adott a magyarságnak, hogy újra szabad nép lehessünk. 
S bár a bécsi udvar pillanatnyilag más problémákkal volt 
elfoglalva, tudvalevő volt, hogy ezeket az önkényesen kikiáltott 
rendelkezéseket nem fogja hagyni tovább gyűrűzni. Ám a 
magyarok szabadság iránti vágya oly erős volt, hogy saját 
erejéből képtelen volt leverni a szabadságharcot. Az 1849-es 
év dicsőséges tavaszi hadjárat magyar sikerei rádöbbentették 
Ferenc József császárt, hogy segítséget kell kérnie, és I. 
Miklós orosz cár 200.000 fős sereget küldött megsegítésére. 
Csak ennek köszönhető, hogy a magyarok nem tudták kivívni 
szabadságukat. S bár az orosz cár kérte Ferenc Józsefet, hogy 
kíméletesen bánjon az általuk háborús bűnösöknek titulált 
magyar vezetőkkel szemben, a szabadságharc leverése után 
véres megtorlás időszaka kezdődött el.

Dalanicsné Pősze Melitta

7. osztályfőnök

Március 15.

Tanulmányi
versenyek

A kisvárdai Szent László Katolikus 
Gimnázium, Szakgimnázium, Általá-
nos Iskola, Kollégium és Óvoda 2016. 
novemberében levelező matematika 
versenyt hirdetett felső tagozatos tanu-
lóknak. Iskolánkból három tanuló neve-
zett be a versenybe: Cseh Béla és Varga 
László, 5. osztályos tanulók, és Radócz 
Bence, 7. osztályos tanuló. A verseny fo-
lyamán 2 levelező fordulóban vettek részt 
a tanulók. Az itt elért eredmények alapján 
Cseh Béla és Radócz Bence bejutottak a 

döntőbe, amelyet Kisvárdán rendeztek 
2017. február 21-én 14 órától. A tanulók 
örömmel és nagy izgalommal készültek a 
versenyre. A döntőben Cseh Béla nagyon 
szép eredményt ért el, 4. helyen végzett. 

A nyíregyházi Szent Imre Katolikus 
Gimnázium és Általános Iskola által 
szervezett tehetségnap alkalmából rende-
zett Számvadász matematika versenyen is 
részt vett Cseh Béla, 2017. március 7-én. 
Ott 5. helyezést ért el, ami szintén nagy 
büszkeség számunkra. Sok szeretettel 
gratulálunk neki és további sok sikert és 
eredményes versenyzést kívánunk neki.

Molnár Regina
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Szabadidő – Sport
Diáksporthírek

2017. március 21-én, Baktalórántházán rendezték meg a 
nagykörzeti mezeifutó egyéni és csapatversenyt 12 iskola 
részvételével. Iskolánk mind a hat kategóriában elindult, 
összesen 32 tanulónk rajtolt el az igencsak nehéz pályán. Ez 
azt jelenti, hogy intézményünkből gyakorlatilag minden ötödik 
gyerek résztvevője volt a közel 400 fős mezőnynek.

Kiemelkedő eredményeink
leány II. korcsoport egyéni /44 induló/
 7. helyezett  Szabó Fruzsina
Leány III. korcsoport egyéni /61 induló/
 2. helyezett  Dobos Dóra
5. helyezett Seres Petra
Leány IV. korcsoport egyéni /48 induló/
4. helyezett Kiss Petra
Fiú III. korcsoport egyéni /59 induló/
4. helyezett  Varga Tamás
Leány III. korcsoport csapat /12 iskola/
2. helyezés  Dobos Dóra, Seres Petra,
  Mikó Judit, Balogh Gréta, Mikó Dóra
Fiú III. korcsoport csapat /12 iskola/
3. helyezés Varga Tamás, Orosz Gábor, Békési Nándor,
  Boros Ádám, Varga László, Sovány Marcell

Minden versenyzőnk teljesítette az 1500-2500 m távot.

Szép volt fiúk, szép volt lányok!
Büszkék vagyunk rátok!
    

Szőke László 
testnevelő

Versenyek,
versenyeredmények

értékelése

Az iskolai tehetséggondozás keretében a tanulók fejlesztésen 
túl lehetőséget biztosítunk számukra a különböző megmérette-
téseken való részvételre. Ebben az évben is támogatta az intéz-
mény a gyerekek versenyekre történő eljutását.
Az egyes évfolyamoknak hirdetett versenyeken szinte mindre 
volt jelentkező.

1.osztály:
A magyar népmese napja alkalmából meghirdetett községi 
versenyen Dalanics Hanna 3. helyezést ért el. Páll Blanka 
különdíjat kapott.
A Szent László legendái (Egyek) rajzpályázaton Dalanics 
Hanna közönségdíjat kapott.

2.osztály:
A magyar népmese napja alkalmából meghirdetett községi ver-
senyen Tasi Flóra 1. helyezést, Gilányi János 2. helyezést ért el.

4.osztály:
Szeptember 30. A Magyar népmese napja Geszteréd
I. Fazekas Emőke Fanni
II. Mikó Dóra
III. Orosz Benjamin

Október: Szent László legendái (Egyek)
Kiváló helyezést ért el Orosz Benjamin.

5.osztály:
Szent László legendái (Egyek) Emléklapot kapott Jaksi Nóra 
és Hajdu Eszter.

7.osztály:
Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium levelezős 
matematika versenyén eredményesen szerepelt, Radócz Bence  
(7.osztály)
BIG TIPP: Báthory István Katolikus Általános Iskola, Gim-
názium és Szakközépiskola megyei matematika versenyén 
Radócz Bence (7. osztály)

8.osztály:
Szent János műfordító verseny Varga Nóra 3. helyezést ért el. 
BIG TIPP: Báthory István Katolikus Általános Iskola, Gim-
názium és Szakközépiskola megyei Magyar nyelv versenyén 
Oláh Kármen vett részt.

Jelenleg is több folyamatban lévő versenyen vesznek részt di-
ákjaink.

Törő András
igazgató

Törő András
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A Művelődési Ház eseményei
A 2017-es évet is számos rendezvény 

lebonyolításával kezdte a Gajdos János 
Művelődési Ház. A falu, és a szomszéd te-
lepülések lakossága is egyre gyakrabban 
veszi igénybe az intézményt magánren-
dezvények lebonyolítására.

Február 24-én zajlott az általános is-
kolások farsangi felvonulása, amelyen az 
osztályok színvonalas műsorokat mutat-
tak be, valamint ötletes egyéni jelmezeket 
is megcsodálhattunk. A farsangi felvonu-
lást követően remek hangulatú disco és 
tombolasorsolás volt a gyerekeknek.

Február 25-én az Aranyszablya Társa-
ság szervezésében „Farsang Farka” télbú-
csúztató, tavaszköszöntő est került meg-
rendezésre, ahol Kiszebáb égetéssel űztük 

el a telet. Majd ezt követően vidám nótá-
zással, beszélgetéssel töltöttük az estét.

Március 08-án a Hölgyeknek kedvez-
tünk az European Operett nőnapi műsorá-
val. A jelenlévő hölgyeket Polgármester 
Úr, és a Képviselő-testület férfi tagjai vi-
rággal köszöntötték.

Március 10-én a tavalyi évben alakult 
Geszterédi Polgárőr Egyesület éves köz-
gyűlése került megrendezésre, Molnár Já-
nos, egyesületi elnök vezetésével.

A Geszterédi Szent Anna Katolikus 
Óvoda és Általános Iskola 7. osztályos 
tanulói által előadott színvonalas ünnepi 
műsorral elevenítettük fel az 1848-49-es 
forradalom és szabadságharc eseményit. 
A megemlékezést az iskola énekarának 
előadása tette színesebbé.

Március 31-én került megrendezésre 
a Geszterédi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
szokásos éves közgyűlése, melyen a helyi 
önkéntes tűzoltókon kívül számos vendég 
tűzoltó is képviseltette magát, valamint a 
tavalyi évben alakult női raj tagjai is jelen 
voltak.

Április 04-én a Palánta Alapítvány 
Bábcsoportjának előadását tekinthették 
meg az óvodás gyerekek, és az általános 
iskola alsó tagozatos diákjai. A csoport 
tagjai Debrecenből érkeztek hozzánk. A 
kisnyúl és a húsvéti menedék című bábe-
lőadást néztük meg.

Továbbra is rendszeres programjaink 
a Pásztor Tünde vezetésével szervezett 
aerobic órák. Az edzések hétfőn és kedden 
este 19:00 órától kezdődnek. 

Április 10-től (hétfő) 18:00-19:00 órá-
ig jóga órákon vehetnek részt az érdeklő-
dők, szintén Pásztor Tünde vezetésével. 
Amennyiben igény van rá, kedden 18:00 
órától is megfelelő az időpont, és így heti 
két edzésre is van lehetőség.

Minden héten csütörtök délután 17:00 
órától imaesten vehetnék részt az érdek-
lődők, vallástól, felekezettől függetlenül.

Teret biztosítunk különböző fórumok-
nak, gyűléseknek, a civil szervezetek, az 
iskola és az óvoda rendezvényeinek. 

A terem, a terasz és az eszközök bér-
lésére továbbra is van lehetőség a Műve-
lődési Házban.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk 
további rendezvényeinkre! 

Áldott Húsvéti Ünnepeket kívánok a 
falu minden lakójának!
                     

Vámos Jánosné 
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Iskolai farsang

Téltemetés az óvodában

A február nem szólhatott másról a Szent 
Anna Katolikus Óvoda és Általános Is-
kolában, mint a farsangról. Vízkereszttől 
Hamvazószerdáig, a nagyböjt időszakáig 
tartó időszakot hagyományosan vidám mu-
latságok, bálok, lakomák jellemzik. A farsang 
csúcspontja a karnevál. 

Iskolánkban kicsik és nagyok mind-
mind izgalommal telve, lelkesen készültek 
az ünnepségre. Az idei farsang 2017. február 
24 -én került megrendezésre a Gajdos János 
Művelődési Házban. Sok díszes ruhás gyerek 
gyűlt össze, köztük több jelmezes csoport. A 
köszöntő szavak után a csoportos felvonulás 
kezdődött. Azok az osztályok akik közösen 
öltöztek be, igyekeztek sokáig titokban tarta-
ni műsorukat.

Ezt követően az egyéni jelmezesek fellé-
pése következett. Nagyon sok ötletes jelmez-
zel találkozhattunk, többek között: nindzsa, 
hercegnő, törpök, pap, mazsorettek, stb. Az 
ügyesebbek verset is mondtak.                                                            

A jelmezeseket a három tagú zsűri ér-
tékelte. Az alsósok és felsősök külön cso-
portban lettek értékelve. Minden résztvevő 
ajándékban részesült. A győztes csapatok 
év végi osztálykirándulást nyertek jutalmul. 
Természetesen a tombolasorsolás sem hiá-
nyozhatott, melyen rengeteg ajándék várt ki-
sorsolásra.

A nap zárásaként a várva várt disco sem 
maradhatott el.

Idén is sikerült egy felejthetetlen farsan-
got megrendezni.

Mészárosné Nagy Anna
osztályfőnök

A Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános 
Iskola óvodájában 2017. február 17.-én tartottuk 
a télűző farsangi karneválunkat. Megjelenés fel-
nőtteknek, gyerekeknek egyaránt jelmezben tör-
tént, mely beöltözés, intézményünkben már ha-
gyománnyá vált. Minden kedves szülő, sőt idén 
az apukák is szép számban megjelentek. Nem 
titkolt szándékunk, a szülők bevonásával, hogy 
átéljék a gyerekeikkel a közös élményeket a tevé-
kenységeken keresztül, valamint bepillanthassa-
nak az óvodai élet folyamatába. Újdonság volt az 
idei rendezvényen, hogy a legötletesebb jelmeze-
ket jutalomban részesítettük. Nagy sikert aratott 
az első farsangi tombola nyereményjátékunk is. 
Igen értékes és sokrétű tombolanyereményekkel 
térhettek haza a vendégeink. Volt itt mókázás, 
falatozás, dinom- dánom, táncmulatság farsang 
farkán, reméljük sikeresen eltemettük a telet! 

Kiriminé Kovács Hajnalka
óvoda igazgató-helyettes
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1927-ben alakult, idén ünnepli 90. éves 
jubileumát. Az Egyesület taglétszáma 55 
fő és 2 fő tiszteletbeli tag Horváth János 
atya és Kovács Béla személyében.

Az Egyesület feladatai:
Tűzmegelőzés – Tűzoltás és egyéb ka-

tasztrófa-védelmi feladatok elvégzése (pl. 
szivattyúzás, viharkárok megoldásának 
végrehajtása). Egyesületünk kettes kate-
góriában vonulási egység, ami azt jelenti, 
hogy NEM ÖNÁLLÓAN beavatkozó egy-
ség. Riasztást követően Szakoly – Nyíra-
dony – Debrecen – Nyíregyháza egységei-
vel közösen végezzük el a munkát.

Riasztást a 105-ös telefonszámon 
kell bejelenteni. Kérjük a bejelentés 
során pontosan megadni a következő 
adatokat:

• A bejelentő neve, címe
• Pontos helyszín
• Mi ég, mi van veszélyben? (Ka-

tasztrófa esetén pontos helyszínt 
kell megadni!)

Házi kertekben október 15-től április 
15-ig Önkormányzati Rendeletben előír-
tak szerint, megfelelő időben, felügyelet 
és megfelelő oltóvíz biztosítása mellett vé-
gezzük el az avar égetést!

Egyesületünk részt vesz községünk 
rendezvényein. Továbbá részt veszünk a 
Megyei Katasztrófavédelem- és a Dél –
nyírségi Tűzoltó Egységek-, valamint az 
évente megrendezésre kerülő megyei tűz-
oltó versenyen is sikeresen.

Egyesületünk már 5 éve végzi az 
Apagyi Aranykalász Fesztivál tűzvédelmi 
biztosítását.

Egyesületünk tagjainak vonulás lét-
száma megfelelő szakmai végzettséggel 
rendelkezik. Megfelelő orvosi alkalmas-
sággal- és baleseti – munkavédelmi okta-
tással vannak ellátva.

Vonulásunk biztosítva van Magirus 
Tűzoltó gépjárművel és alkalmas gépjár-
mű vezetőkkel. Felszereléseink bevizsgál-
tatva megfelelnek az előírásoknak.

A vezetőség tagjai:
Kókán István elnök, 
Tel.: 06-20-522 6099
Urszuly László titkár,
Tel.: 06-20-661 5202
Huri Miklós alelnök
Dobos Tamás alelnök
Pataki József parancsnok,
Tel.: 06-30-652 8063

2017. május 27-én Megyei Tűzoltó Ver-
seny lesz Geszteréden. Ilyen még a 90 év 
alatt nem volt. Kérjük a lakosságot, hogy 
minél többen nézzék meg a versenyt.

Befejezésül a vezetőség és az Egye-
sület minden tagja nevében TŰZ- ÉS 
EGYÉB KATASZTRÓFA MENTES évet 
kívánunk Geszteréd minden lakosának, 
valamint jó erőt és egészséget mindenki-
nek!

Tisztelettel:
Pataki József

Tűzoltó parancsnok 1983-tól

Geszterédi Önkéntes
Tűzoltó Egyesület

FELHÍVÁS
Kedves

geszterédi
lakosok!

   

Geszteréd település Ön-
kormányzata a Dankó Pista 
Egységes Óvoda - Bölcsőde, 
Általános Iskola, Szakképző Is-
kola, Gimnázium, Kollégium és 
Alapfokú Művészeti Iskolával 
együttműködve csatlakozott a 
Digitális szakadék csökkentése 
elnevezésű kiemelt projekt GI-
NOP-6.1.2-15-2015-00001 prog-
ramhoz. A program a digitális 
ismeretek számítógépes fejlesz-
tésére ad lehetőséget.

Várjuk azokat a lakosokat 
akik érdeklődnek képzésünk 
iránt.

A képzés tavaszi indulással 
megfelelő létszámú érdeklődés 
után indul a Művelődési Házban.

A képzés időtartama:
2X 35 óra
Helyszín:
Geszteréd, Kossuth út 80.
Művelődési Ház
/Jelentkezni ugyan itt!/

A képzés számítógépen törté-
nik. A tanfolyam végén a részt-
vevők Tanúsítványt kapnak.

IKER-1, IKER-2 gyakorlat 
orientált könnyen elsajátítható 
program.  

Ezen képzés elvégzése lehe-
tőséget teremt arra, hogy a kö-
zelmúltban kiírásra került pá-
lyázatban, melyben notebook és 
laptop pályázható sikeresen részt 
vegyenek. A képzés ingyenes! 
Bővebb tájékoztatás a Művelő-
dési Házban.

Vámos Jánosné
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KÖZÉRDEKŰ  
TELEFONSZÁMOK
MENTŐK 104
RENDŐRSÉG 107
Nagykállói Ren-
dőrőrs KÖRZETI 
MEGBÍZOTT 

+36 20 620 5026

TŰZOLTÓSÁG 105
Geszterédi  
POLGÁRŐRSÉG +36 30 606 4409

ORVOSI  
ÜGYELET Balkány +36 42 361644

IVÓVÍZ HIBABE-
JELENTÉS +36 42 290 700

A Geszterédi Forrást  
az Interneten is elolvashatják a 

www.geszterediforras.ewk.hu 
oldalon!

IMPRESSZUM:
Felelős kiadó:  
Geszteréd Község Önkormányzata  
képviseletében Szabó József polgármester
4232 Geszteréd, Petőfi u. 7. 
e-mail: gesztered@gesztered.hu
Tel./Fax: (42) 561-112

Szerkesztő:  Hajdu Istvánné 
Tel./Fax: (42) 268-401 
geszteredkonyv@gmail.com
web: www.geszterediforras.ewk.hu

Készült:  
REXPO KFT. Nyomdaüzeme, Debrecen 
Felelős vezető: 
 Rácz János ügyvezető igazgató 
Tel.: (52) 452-555, Mobil: (30) 9434-100
e-mail: rexpo@rexpo.hu

Kegyelettel emlékezünk  
községünk közelmúltban  

elhunyt lakosaira:

Kókán István
Molnár Sándorné

Kovács József
Fekete Imréné
Törő Lászlóné

Szaráka Józsefné
Bakonszegi László Károly

Kocsmáros Mihályné

„Nem múlnak el, kik szívünkben élnek, 
hiába szállnak árnyak,  álmok, évek.”

KEGYELETTEL  
EMLÉKEZÜNK

ÉLELMISZER CSOMAG
KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

Geszteréd Község Önkormányzata az 
ünnep közeledtével ismét élelmiszer cso-
maggal ajándékozta meg településünk la-
kóit. Az adomány, amelyet április 10. és 
11-én lehetett átvenni, 1 főre jutó tartal-
ma: 1 kg liszt, 1 kg cukor, 1 cs. porcukor, 
1 l olaj, 1 cs. keksz, 1 kocka margarin, 
1 db tortabevonó.

FELHÍVÁS 
VÉRADÁSRA!

2017. április 28. péntek 
13:00-15:30-ig.

Várjuk az eddigi és az 
újonnan belépő donorokat. 

Köszönet azért, hogy 
karjukat nyújtják önzetlenül 

emberi életek megmentéséért!

Vámos Jánosné
véradás-szervező

Első osztályosok 1980-ban Varga Gyuláné tanítónővel




