
XIII. évfolyam, 2. szám 
„Küzdeni és győzni tanulj.

Kell küzdeni és győzni hazádért”
(Kölcsey Ferenc)

Geszteréd község Önkormányzatának társadalmi, politikai és kulturális lapja

Tisztelettel és szeretettel köszöntöm
újságunk minden Kedves Olvasóját! MEGHÍVÓ

Tisztelettel és szeretettel
meghívjuk községünk lakóit

a 2017. december 20-án,
szerdán, 17 órától tartandó

Karácsonyi Ünnepségre!

Helye: Művelődési Ház.
A megjelenteket ünnepi

köszöntővel, az iskolások
ünnepi műsorával és az

ilyenkor szokásos
vendéglátással

(bejgli, forralt bor, tea) 
várjuk!

Minden ember életében a december 
érzelmileg fokozottabb, izgalommal te-
libb időszak. Geszteréd polgármestere-
ként bevallom Önöknek, hogy kollégá-
immal közösen az önkormányzatnál az 
év minden napján hasonló intenzív iz-
galmakat élünk át. Folyamatosan vára-
kozunk, készülünk és izgulunk egy-egy 
pályázati lehetőség miatt, mert szeret-
nénk mindig jobbá, szebbé és élhetőb-
bé tenni Geszterédet, és nem szeret-
nénk semmilyen lehetőséget elsza-
lasztani, hisz ez is a dolgunk!

A község utcáin a karácso-
nyi fények is azt mutatják, 
hogy jó úton haladunk az eu-
rópai színvonal elérésében, 
és jó érzés, hogy nem kell 
más község karácsonyi 
hangulatára irigyked-
ni. Mindezek mellett 
jó érzéssel és me-
legséggel töltik el 
ezen fények az 
emberek szívét.

Nem sze-
retném vallási 
oldalról meg-
közelíteni a kö-
szöntőt, mert 
ez nem az én 
feladatom, de 
hálával tartozom 
a Jó Istennek, hogy 
segített abban, hogy az 
idei évben is nagyon sok pozitív ered-
ményt sikerült elérni és véghezvinni 
Geszteréden.

Már megszokott a karácsonyi kö-
szöntőmben, hogy egy kicsit mesélek, 
betekintést nyújtok családom karácso-
nyi pillanataiból. Nem telt még úgy el 
karácsonyfa díszítés, hogy a következő 
mondat ne hangzott volna el gyerekeim, 
Gabika, vagy Józsika szájából.: - „Komo-
lyan mondom, jövőre tényleg szabadal-
maztatni fogom a kampózott szaloncuk-
rot!” – kampó van, szaloncukor is van, de 
a kettő együtt nincs. Ezekben a nem min-

dig romantikus és idilli pillanatokban én 
minden évben csak mosolygok az orrom 
alatt, mert boldog vagyok, hogy nem vál-
tozik semmit az őszinte gyerek-lelkük. 
Ezek miatt a dolgok miatt is várom min-
den évben a karácsony estét.

2017 karácsonya családomnak nem 
lesz megszokott, az eddigieknél is jobban 

várjuk, mert első karácsonyunk lesz az 
iker unokáinkkal, Lénával és Lucával, 

büszke nagyszülőkként!
Csak ismételni tudom önma-

gam minden évben, azt tanácso-
lom, hogy az Advent a várako-

zásról és az együtt töltött időről 
szóljon. Ezentúl a karácsony 

a lelkünkben kezdődjön ha-
marabb, egész hónapban 
csináljanak szeretteikkel 

közös programokat, ez-
zel is ráhangolódva az 

ünnepekre! Nem drá-
ga dolgokra gondo-

lok, hanem olyan 
minőségi idő-
töltésre, mint a 
közös mézes-
k a lács - sü tés , 
hólapátolás az 
udvarról, ami 
hógolyózással 
is végződhet. 
Azért tanácso-

lom ezeket min-
denkinek, mert az embe-

rek abba a tévhitbe szoktak esni, ahogy a 
következő mondat szól: „ az baj, hogy azt 
hiszed, hogy van időd.” Az idő a legérté-
kesebb dolog, drága kincs, amit semmi-
képpen nem szabad elpazarolni haragra, 
dacra, irigységre, megalkuvásra, vitára 
és rosszindulatra! Sokkal kellemesebb 
egy mosoly, kacagás, összetartás, bol-
dogság és meghittség!

A közelgő országgyűlési választások 
miatt egyre többször terelődik a téma a 
politikára. Minden választópolgárnak 
saját joga véleményt alkotni és azzal a 
párttal szimpatizálni, akivel szeretne, 

de senkinek sem kötelessége egyetérteni 
nézeteinkkel! Szürke, munkával és poli-
tikával töltött hétköznapokból egy évben 
260-300 nap van, de igazi békében, nyu-
galomban, meghittségben, pihenéssel és 
csak a családdal eltöltött nap csak ennek 
az 1-2%-a. Jó tanácsként: ebben a kevés 
időben mindannyian a legfontosabbra 
koncentráljunk: a családra!

Ezekkel a gondolatokkal kívánom 
Minden Kedves Olvasónak otthonába a 
nyugalmat, békét! Legyen Mindenkinek 
Áldott és Boldog Karácsonya!

  
Szabó József
polgármester
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Magyarok kenyere 
2017

Ünnepélyes keretek között nyújtotta 
át Rácz Imre, a Nemzeti Agrárgazda-
sági Kamara Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Szervezetének elnöke Szabó 
Józsefnek, Geszteréd polgármesterének 
azt az ADOMÁNYOZÓ LEVELET, 
amely a 2017. évi Magyarok Kenyere 
Programban való részvételért illette 
meg a községet. 

A Magyarok Kenyere Alapítvány 
nemzeti összefogást jelképező „sok 
millió búzaszem, egy nemzet” jel-
szóval fémjelzett mozgalom során 

összegyűjtött búzából Geszteréd Ön-
kormányzata 500 kg mennyiségű liszt 
adományban részesült, amely rászoruló 
családok között lesz szétosztva annak 
reményében, hogy hozzájárul napi élel-
mezési gondjaik enyhítéséhez, illetve 
életminőségük javításához.

Elismerték munkánkat
Geszteréd sorsát, jövőjét mindig is szívügyemnek tekin-

tettem, különösen mióta a Képviselő-testületi tagja, 2014-től 
pedig megválasztott polgármestere vagyok. Vallom, hogy csak 
teljes odaadással lehet egy községet irányítva, sikereket elér-
ni. Szerencsére az utóbbi években többször is érkezett pozitív 
visszajelzés munkánk tekintetében, amint legutóbb is történt: 
községünk egyike lehetett azon 51 önkormányzatnak, akik a 
Belügyminisztérium által kitüntető oklevélben részesültek a 
közfoglalkoztatási programok megvalósításában nyújtott ki-
emelkedő szakmai tevékenység elismeréséül. A Pogácsás Tibor 
önkormányzati államtitkár és dr. Hoffmann Imre közfoglal-
koztatási és vízügyi helyettes államtitkártól átvett díj jól bizo-
nyítja, hogy Geszteréden is innovatív, példamutató programok 
valósulnak meg a közfoglalkoztatás égisze alatt. A díjjal járó 
7 millió Ft-ot e tevékenységünkben jelentkező hiányzó eszkö-
zök beszerzésére használtuk fel, mégpedig saját forrás hozzá-
adásával két kisteherautó vásárlására. Szerteágazó és sikeres 
mezőgazdasági tevékenységet folytatunk, savanyító üzemet 

működtetünk, térköveket gyártunk és építünk ki, hogy csak a 
legfontosabbakat említsem. Célunk most már nem csak talpon 
maradni, hanem tovább fejlődni! 

Szabó József
polgármester

Önkormányzati hírek

Közmeghallgatást 
tartottunk

Örömünkre szolgál, hogy élénk érdek-
lődés övezte a lakosság részéről a 2017. 
november 15-én megtartott közmeghall-
gatást. Sokan eljöttek a művelődési házba, 
hogy meghallgassák az elmúlt év esemé-
nyeit, fejleményeit és megfogalmazzák 
kérdéseiket, észrevételeiket.

A pénzügyi beszámoló, amely a 2017. 
január 1. és december 31-ig terjedő idősza-
kot foglalja magába, részletesen taglalta 
a bevételi forrásokat, valamint a kiadási 
tételeket. A résztvevők meggyőződhettek 
arról, hogy egy kisebb településnek, mint 
a miénk, mennyire korlátozottak a lehe-
tőségei, milyen kevés pénz áll rendelke-

zésre. Ebből kell okosan gazdálkodnunk, 
fejlődnünk.

A gazdasági beszámolóban az előző 
közmeghallgatás óta megvalósult tevé-
kenységekről adtunk számot, itt elmond-
hattuk, hogy a meglévő lehetőségeinket 
hogyan tudtuk nagyobbra növelni. Sok év 
alatt nem kapott akkora anyagi támogatást 
Geszteréd, mint az utóbbi években, igaz, 
nagy erőfeszítéseket tettünk az érdekében. 
Az idehozott 100 milliós nagyságrendű 
összegekkel több tízszeresére növekedett 
az éves felhasználhatóság. Viszont nagy 
terveink is vannak, nevezetesen:

- Szennyvíz-fejlesztés, amelynek ter-
vei már a Nemzeti Fejlesztési Minisztéri-
umban vannak.

- Fő utunk felújítása: írásos ígéretünk 
van a Magyar Közút Nonprofit Zrt-től, 
hogy a 2018-as útfelújítási költségvetésbe 

ezt a szakaszt is beleveszik. Biztosak ak-
kor lehetünk, ha már elkezdődnek a mun-
kálatok.

- Bentlakásos öregotthon építésé-
ről annyit tudunk, hogy már a Kelet-Ma-
gyarországban is olvashattunk róla, kor-
mánybiztosok is emlegették Geszteréd 
elképzelését.

Miért mondom el ezeket? Mert ha va-
laki ezeket a fejlesztéseket lekicsinyelné, 
gondoljanak csak bele, mekkora teljesít-
ményt igényel a családi bevételt egyik 
évről a másikra akárcsak megduplázni is.  
Továbbá szeretném hangsúlyozni, hogy 
nem akarunk megállni, Geszteréden az él-
hetést szebbé, jobbá tenni fejlesztésekkel 
mindig kötelességünk!

 Szabó József 
 polgármester
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Jöjj el édes 
Üdvözítőnk!

Adventi énekünkben hívogatjuk. Miért? 
Mert „az éhes azt képzeli, hogy kenyér után 
kell járnia, pedig rád éhezik, a szomjas azt 
hiszi, hogy vízre volna szüksége, pedig 
rád szomjazik, a beteg úgy 
érzi, hogy az egészségéért 
epekedik, pedig az ő baja 
az, hogy távol vagy tőle. 
Aki a szépséget keresi 
a világban, az tudtán 
kívül is téged keres, 
aki magad vagy a tel-
jes-tökéletes szépség. Aki 
a békéért töri magát, téged 
keres, az egyetlen békességet, 
amelyben a legzaklatottabb szívek 
is megnyugvást találhatnak. Téged hívnak 
ők anélkül, hogy tudnák, hogy téged 
hívnak, és az ő kiáltásuk kimondhatatlanul 
fájdalmasabb, mint a miénk.” (Papini)

A Nemzetközi Eucharisztikus Kon-
gresszusra készülve különösen is aktuális 
tudatosítani a fenti gondolatot. Igen, a Meg-
váltóra, Szabadítóra, Üdvözítőre – Jézus 
Krisztusra- mindenkinek szüksége van! 
Rengetegen szenvednek, mert nincs meg-
oldva az életük, mert még nem találtak rá 
Jézusra. Pedig Ő itt van köztünk, velünk és 
bennünk, amikor például szentáldozáskor 
magunkhoz vesszük.

Köszönjük Jézusunk sokféle jelen-
létedet, különösen az Oltáriszentség-

ben. És most, amikor Karácsonyra 
készülünk, Veled, Benned sze-
retnénk élni a hétköznapokban, 
érezve, tudva, tapasztalva jelenlét-
edet.

„Ó fogyhatatlan csodálatos ér, 
Hópehely ostya csöpp búzakenyér.
Benne lásd, az édes Úr, téged szomjaz, 
rád borul,
Egy világgal ér fel.”

Áldott, békés Karácsonyt kívánok!
  László atya

Szentmisék rendje:

December 24.: 8:00 óra

 11:00 óra

 22:00 óra

December 25.: 8:00 óra

 11:00 óra

December 26.: 8:00 óra

 11:00 óra

 (Görögkatolikus

 szent liturgia)

December 31.: 8:00 óra

 11:00 óra

 17:00 óra

Január 1.: 8:00 óra

 11:00 óra

Továbbra is jó úton
Jelenleg három nagyobb volumenű és 

sok kisebb beruházás küszöbén áll telepü-
lésünk. A községi piac létrehozására 133 M 
Ft támogatást nyertünk el pályázati úton. 
A látványos kivitelezésre a jövő évben fog 
sor kerülni, jelenleg még az engedélyezte-
tési folyamatok zajlanak. A másik jelentő-
sebb fejlesztésünk a belvíz elvezető árkok 
kiépítésére, felújítására vonatkozik 50 M 
Ft pályázati támogatással. Szintén felújítás 
alatt áll a helyi általános iskola, de ezt fenn-
tartója, a Római Katolikus Egyház valósítja 
meg. Mindezen munkálatok már folyamat-
ban vannak. 

Az utóbbi években már megszokott 
látvány településünkön közterületeink fo-
lyamatos felújítása, fejlesztése fontossági 
sorrend szerint. Az idei évben már több 
mint 1600 m2 térkő burkolat került kiépí-
tésre: több járdaszakasz, parkoló, buszvá-
rók, középületek udvara, stb. Mind a térkő 
készítése, mind pedig a kiépítése a közcélú 
foglalkoztatás keretein belül valósul meg.

Ugyancsak ennek a lehetőségnek kö-
szönhetjük, hogy sikeres mezőgazdasági 
tevékenységet folytathatunk. A szakérte-
lemmel és kitartó munkával megtermelt 
jó minőségű zöldségeket értékesítjük és 
feldolgozzuk saját savanyító üzemünkben. 
A helyi lakosságnak folyamatosan tudjuk 
biztosítani a friss szezonális zöldségeket 
kedvező termelői áron. Az idén már má-
sodik alkalommal vettünk részt a megyei- 
valamint az Országos Közfoglalkoztatási 
Kiállításon, ahol bemutathattuk az általunk 
előállított termékek színes palettáját. A ta-

valyi évben beindított savanyító üzemünk 
is folyamatosan fejlődik, új eszközök be-
szerzésével tudjuk bővíteni a kínálatot, 
tökéletesíteni a technológiát, pl. legutóbb 
hűtőkonténer vásárlásával. Értelmet ad 
munkánknak a termékekkel kapcsolatos 
sok pozitív visszajelzés.

A közelmúltban szabadtéri filagóriák, 
árusító pavilonok épültek hozzáértő dolgo-
zók és az előző években beszerzett fameg-
munkáláshoz szükséges gépek segítségé-
vel. Ezek a szépen megmunkált szabadtéri 
létesítmények nemcsak hasznosak, de kel-
lemes látványt is nyújtanak.

Az idei évben sikerült korszerűsítenünk 
a közvilágítást községünkben és a hozzánk 
tartozó tanyákon, a meglévőkön kívül még 
70 db új lámpatest lett beüzemelve. 

A tél közeledtével jó gazda módjára kell 
gondolnunk a fűtési idényre. Közintézmé-
nyeink fűtése az előző évek beruházásai-
nak köszönhetően szerencsére nem okoz 
nagy fejtörést. Fa aprítékkal működő kazá-

nok és napelemes rendszer enyhíti gondja-
inkat. Lakosságunk rászoruló rétegének fű-
tési kiadásait a szociális tűzifa által nyújtott 
lehetőségekkel igyekszünk csökkenteni. A 
pályázati úton elnyert tűzifát minél előbb 
kijuttatjuk az igénylőknek.

Az is megnyugtató, hogy Önkormány-
zatunk megfelelően tudta az idei évben is 
a helyi civil szervezetek működését támo-
gatni segítő munkával és anyagilag, így 
megvalósulhattak az általuk szervezett je-
lentősebb programok is, mint amilyen volt 
az Aranyszablya fesztivál, vagy a Megyei 
Tűzoltó verseny, amelyen számos csapat, 
több mint ezer játékos és néző vett részt. 
A lakosság iránti odafigyelés gesztusaként 
rendeztük meg az idei évben is sikeresen le-
zajlott falunapot. Bízunk benne, hogy a szí-
nes programok és vendéglátás tovább erősí-
tette kis közösségünkben az összetartozást.

Szabó József
polgármester
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2016. szeptember 1-től intézményünk 
egyházi fenntartásba került. Fenntartónk, 
a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye az 

iskola felújítása és új szárny építése mel-
lett döntött. Az építkezés szeptemberben 
kezdődött el. A kiviteli terv tartalmazza 
a régi épület szigetelését, minden nyílás-
záró, új elektromos hálózat valamint a 
fűtésrendszer teljes cseréjét, kiépítését. 
A régi épületben kerülnek kialakításra az 
irodák, a táncterem az orvosi szoba, étke-
ző, valamint teljesen új konyhai kiszol-
gáló helyiségek, hittan termek, valamint 
egy kápolna. Az új épületszárnyban épül 
a nevelői szoba, 8 új tanterem, informati-
kai és nyelvi szaktanterem, raktárhelyisé-
gek és egy aula. A földszinten és az első 
emeleten folyik majd a tanítás. A legfelső 
szint kiépítése a következő fázisban fog 
megvalósulni. Igény szerint szaktanter-

meket, könyvtári szobát szeretnénk ki-
alakítani. Az építkezés jó ütemben halad, 
reményeink szerint április végére befeje-
ződik. Az új épület átadása, felszentelése 
május vagy június hónapban valósul meg. 

A következő tanévben szeretnénk be-
vezetni a gitár és furulyaszakkört. 

A testedzést fogja biztosítani a kézi-
labda és birkózó klub. A gyakorlati kép-
zést a gyakorlati foglalkozással kívánjuk 
elősegíteni, ahol a lányok varrást, főzést, 
sütést fognak tanulni. 

Megköszönöm a szülőknek a vasár-
napi felolvasásokat a geszterédi temp-
lomban és bátorítom a kedves szülőket, 
hogy mutassunk példát ezzel a szolgá-
latunkkal is. 

Az iskola hírei

Aradi Vértanúk
2017. október 5-én iskolánk tornatermében emlékeztünk meg 

az 1848. októberi mártírjainkról. Haláluk jelképpé vált, annak a 
küzdelemnek és áldozatvállalásnak a szimbólumává váltak ők, 
amelyet a magyar nép évszázadokon át folytatott nemzeti füg-
getlensége megteremtéséért. A műsort az ötödikes tanulók szer-
vezték, biztosították. A megemlékezést követően a már megszo-
kott módon akadályversennyel, zártuk a programot.

Köszönöm a műsorban aktívan részvevő tanítványaim mun-
káját.

   Szőke László
   osztályfőnök

E tanévben egyházi, nemzeti és 
intézményi ünnepeink melyek 

megrendezésre kerülnek:
Tanévnyitó ünnepély - Veni Sancte szeptember 1.
Megemlékezés az Aradi Vértanúkról október 05. 
Mária Magyarok Nagyasszonya  október 08. 
Nemzeti ünnep (október 23.)  október 20. 
Szent Márton napja   november 12. 
Megemlékezés Szent Miklósról  december 06. 
Karácsonyi készülődés
Jézus születésének megünneplése december 22.
Árpádházi Szent Margit   január 22. 
Magyar Kultúra Napja (január 22.) január 19. 
Hamvazószerda, hamvazkodás  február 4.
Mátyás apostol    február 25.
Nemzeti ünnep (március 15.)  március 14.
Húsvét vigíliája, Jézus szenvedése március 28. 
Anyák napja    május 6. 
Nemzeti összetartozás napja  június 4. 
Ballagás    június 16. 
Tanévzáró ünnepély - Te Deum  június 23.

Az iskolánk sikeres pályázatot nyert el az EFOP 1.3.9-17-es 
kiírásban. Melyben három évben a következő tevékenységeket 
szeretnénk megvalósítani:
1. Gitár suli, hetente egy alkalommal
2. Sportesemények megrendezése, havi 2 alkalommal
3. Néptánccsoport, hetente 1 alkalommal
4. Karácsonyi dekoráció készítése, hetente 2 alkalommal
5. Kirándulások szervezése, havi 1 alkalommal
6. Közös zarándoklatok szervezése, havonta 1 alkalommal
7. Nemzeti ünnepek közös megtartása, 6 alkalommal
8. Kreatív klub, havonta 2 alkalommal
9. Táblajáték klub, havonta 2 alkalommal
10. Együtt angol klub, havonta 2 alkalommal
11. Egészségnapok (szűrővizsgálat) havonta 1 alkalommal
12. Egészségnapok (tájékoztatás) havonta 1 alkalommal
13. Önkéntes napok megtartása, havonta 1 alkalommal
14. Játékos vetélkedő, hetente 1 alkalommal 
15. Pedagógusok képzése, évente 1 alkalommal
16. Önkéntes szakmai megvalósítók, együttműködő partne-

rek képzése, évente 1 alkalommal

A projektbe szeretnénk bevonni a község lakosságát, a szü-
lőket, intézményeket, civil szervezeteket is. A Szent Anna Ka-
tolikus Óvoda és Általános Iskola vezetősége, nevelőtestülete 
és dolgozói nevében áldott, békés karácsonyi ünnepeket kívá-
nunk községünk minden lakójának.

   Törő András
   igazgató 
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Október 23-i megemlékezés

Színházlátogatás Kisvárdán
2017. november 24.-én iskolánk felső tagozatos tanulói és pe-

dagógusai a kisvárdai színházba látogattak el. A résztvevők a 
Szent László Katolikus Gimnázium, Szakgimnázium, Általános 
Iskola, Kollégium és Óvoda által szervezett előadáson vehettek 
részt. A vendéglátó iskola diákjai által bemutatott Három fa tör-
ténete című előadás mindannyiunk szívét melegséggel töltötte el. 
A történet és a díszlet is nagyon igényesen került feldolgozásra 
a különböző életkorú diákok és a felkészítő pedagógusok jóvol-
tából. A nézőtéren minden résztvevő érdeklődéssel és odafigye-
léssel várta a történet végét, amely során beteljesülhetett mind a 
három fa álma. Ez tette gyönyörűvé az első fát, ettől lett erős a 
második, és ha valaki valamikor a harmadik fára gondolt, annak 
Istenre kellett gondolnia. Iskolánk tanulói igazi színházi élmény-
ben részesülhettek, ami már egy kicsit a közelgő karácsonyi ün-
nepekre is ráhangolta a résztvevőket. Köszönjük az élményt a 
vendéglátó iskolának és a Szent Anna Katolikus Óvoda és Álta-
lános Iskola intézményvezetőjének egyaránt.

   Monyók Ferencné
   tanár

Jeles nemzeti ünnepünkön október 23-án az 1956-os forrada-
lom és szabadságharc 61. évfordulójára emlékeztünk. 61 évvel 
ezelőtt ezen a napon indult egy békés tüntetés Budapesten a sztá-
linista terror valamint a szovjet megszállás ellen. Bátor fiatalok 
egyetemisták voltak a kezdeményezők, akikhez ezrek csatlakoz-
tak az elkövetkező napokban. Miután a szovjet katonák sortüzet 
nyitottak az ártatlan tüntetőkre, a tüntetés szabadságharccá ált. 
November 11-én a szovjeteknek sikerült elfojtani a harcot, de a 

hősök áldozata nem volt hiába. E nap a terror és az elnyomás el-
len hősi küzdelemre, a szabadság szeretetére emlékeztet nemcsak 
minket, magyarokat, hanem számos más népet is. Iskolánkban 
október 19-én tartottuk a megemlékezést, amelyen a 8. osztály, 
ünnepi műsorát tekintettük meg. Az idei megemlékezés rendha-
gyó módon zajlott délután 6 órakor kezdődött a községi parkban. 
Ünnepiség hangulatán a színpad előtt elhelyezett sok kis mécses 
is emelt. A dekoráció, az énekkar színvonalas előadása, a sza-
badságharcot megelevenítő fotók és videók láttán úgy érezhettük, 
hogy részesei vagyunk a 61 évvel ezelőtti eseményeknek. A meg-
emlékezést Törő András, intézményünk igazgatója nyitotta meg 
ünnepi beszédével. Az ünnepi műsor a látványon túl nagyon jól 
összefoglalta a szabadságharc menetét és érthetővé tette a meg-
történt eseményeket mindenki számára.

A műsor elején elhangozott Pintér Béla „56” el című dala, 
amely alatt a 8-os diákok a színpadon a közönség pedig a park-
ban egy-egy mécses meggyújtásával tisztelegtek 56 hősei előtt. A 
műsor után iskolánk igazgatója minden egybegyűltet meghívott a 
Gajdos János Művelődési Házba, ahol szendvicsekkel, gyümölcs-
csel és meleg teával várták az ünneplő sokaságot.

Dalanicsné Pősze Melitta
tanár

Adventi koncert
2017. november 30-án az Újfehértói Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola Erkel Ferenc Tagintézményének ze-
netagozatos diákjai egy koncerttel ajándékozták meg intézmé-
nyünket.  Nagy szeretettel fogadtuk felajánlásukat. Iskolánk ta-
nulói és az óvodások is érdeklődéssel kísérték végig az előadást. 
Először a fúvós zenekar mutatta be a hangszerjátékát. A koncert 
második részében az iskola 100 tagú énekkarának előadása káp-
ráztatta el tanulóinkat. Karácsonyi dalokat adtak elő, amelyben 
komoly és könnyűzenei művek egyaránt hallhatóak voltak. Az 
utolsó, ismert dal előadásába diákjaink is bekapcsolódhattak, 
hogy ők is részesei legyenek a közös éneklésnek. A csodála-
tos hangú diák szólóéneke nagy hatással volt a gyerekekre és 
a felnőttekre is egyaránt. Ezzel a zenei élménnyel a művészeti 

iskola tehetséges tanulói méltóképpen hozzájárultak az Adventi 
időszak bensőséges ünnepkörének kezdetéhez.

   Galgóczy Marianna 
   tanár
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Az óvodáskorú gyermekek számára 
kiemelten fontos, hogy a mindennapi te-
vékenységek mellett, megismerkedjenek 
és részt vegyenek a hagyományok megőr-
zésében és felidézésében. 

Az önkormányzati felkérésnek eleget 
téve, szeptemberben szívesen vettünk 

részt a községünk falunapi rendezvényén. 
Kolléganőimmel, és a gyermekekkel 
együtt a szülőkkel karöltve, a fáradtságot 
és időt nem sajnálva, már augusztusban 
elkezdtünk készülni a sikeres előadásra. A 
falunapi fellépésünk sikerét bizonyították 
a csillogó szemek, és a számos elismerés, 
amit kaptunk. A közös összejövetelek, a 
nyár végi próbák, lehetőséget nyújtottak 
arra is, hogy beszélgessünk, ismerkedjünk 
egymással, felkészüljünk az új tanévre. 

Az egyik óvodás kisfiú családjához, 
szilvalekvárfőzésre voltunk hivatalosak. 
Gyerekek és felnőttek is, nagy izgalom-
mal készültünk erre a nem mindenna-
pi eseményre. Megérkezve a családhoz 
énekkel köszöntöttük vendéglátóinkat. A 
hatalmas üstben rotyogott a finom illatú 
lekvár, amit a vállalkozó kedvű gyerekek 

meg is kavarhattak. Dórika néni finom 
süteménnyel, és saját készítésű almalével 
kedveskedett a gyerekeknek. De a legkü-
lönlegesebb a frissen főtt lekvár volt puha 
kenyérre kenve. Pár nappal később min-
den óvodás gyermek, és az óvoda dolgo-
zói egy – egy üveg lekvár kapott ajándék-

ba, a családtól.
Az őszi beta-

karítás jegyében a 
szőkehegyi almás-
kertbe látogattunk 
el. Már útközben 
jó volt a hangulat, 
verseltünk, énekel-
tünk. Megérkezve 
a hatalmas kertbe, 
megismerkedtünk 
a különféle almák-
kal, megízleltük 
őket, így a munka 
pozitív hatását is 

megtapasztaltuk. A jó időben, a jó levegőn 
a délelőtt fénypontja az volt, amikor a „kis 
vonattal” beutaztuk az egész csemegést. A 
gyerekek hátizsákjába került almák mellé 
hasznos ismeretek is társultak.

Az idősek világnapján versekkel, éne-
kekkel, tánccal köszöntöttük a művelődé-
si házban megjelent szépkorú vendégeket. 
Az idős néniknek, bácsiknak örömkönny-
től ragyogott a szeme. A műsorunk végén 
a gyermekek minden ünnepeltnek saját 
készítésű ajándékkal, rajzzal kedvesked-
tek. 

A gyermekek nem csak az almaszüret-
be kapcsolódhattak be, hanem a szőlőszü-
ret, must készítésének rejtelmeibe is be-
tekintést nyerhettek. A vállalkozó kedvű 
gyerekek darálhattak a kisméretű darálón, 
utána a présbe tették a ledarált szőlőt, és 
főleg a fiúk, szívesen segédkeztek a pré-
selésben is. A finom házi sütemény egy 
szempillantás alatt elfogyott, amire jól 
esett a frissen préselt must.

A népmese napjáról nemcsak az óvo-
dában emlékeztünk meg, hanem elláto-
gattunk a községi könyvtárba is. Erre 
az alkalomra baba-kiállítást rendezett a 
könyvtáros Évike néni egy helyi gyűjtő 
jóvoltából. A gyermekek szájtátva nézték 
a csodálatosabbnál csodálatosabb babá-
kat, amelyek különböző korok viseletét, 
stílusát képviselték. Annyira lenyűgözte 
őket a több mint 130 db. baba, hogy sokan 
újra meglátogatták a kiállítást anyukájuk-
kal is.

Az őszi betakarítás gyermekeink szá-
mára a kukoricatöréssel zárult. Mielőtt a 
munkához hozzáfogtunk volna, a vendég-
látóink finomságokkal kedveskedtek. A 
gyerekekkel több láda kukoricát letörtünk, 

amit utána le is morzsoltunk. A kukorica-
csutkából „legózhattak” kedvük szerint. 
A jó munka jutalma a kukoricadarából ké-
szített puliszka volt, amit Erzsike néniék 
nagy szakértelemmel készítettek. 

Már többször beszélgettünk a gyere-
kekkel az iskoláról, és az ott folyó épít-
kezésről. Egyik őszi sétánk során elláto-
gattunk az iskolába. Odaérve az Igazgató 
bácsi végig kísért bennünket, és megmu-
tatta a munkafolyamatokat, az építkezési 
területet. A gyerekek érdeklődve nézték a 
nagy gépeket, az ott dolgozó mestereket, 
és a nagy betonkeverőket. De legjobban 
mégis annak örültek, hogy jövőre ők már 
egy megszépült, új iskolába fognak járni!

 Óvodánkba ellátogatott a nyír-
egyházi Katica Bábszínház, akik előadták 
a gyerekeknek a Marabu Dr. című mesét. 
A vidám, tanulságos előadás után, élmé-
nyekkel gazdagodtak gyermekeink. 

 Köszönettel tartozunk a sok színes 
őszi program lebonyolításában segítők-
nek! Köszönjük a szívélyes vendéglátást, 
és a lehetőséget!

  Plósz Ferencné
  óvodapedagógus

Őszi Programok az óvodában
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Megemlékezés
Szűz Mária Magyarok 

Nagyasszonyáról
Számos Mária ünnep közül talán ez tekinthető a leginkább 

nemzeti jellegűnek, hisz azt ünnepeljük ekkor, hogy István király 
magyar állam alapítója országát felajánlotta Máriának. Ilyenkor 
a papság és a hívek Mária közbenjárását kérik Magyarországért 
és a magyar nemzetért.

Az ünnep története a magyar Millenniumhoz kapcsolódik, 
amikor Vaszary bíboros, hercegprímás esztergomi érsek kérésére 
XIII. Leó Pápa engedélyezte a Magyarok Nagyasszonya ünneplé-
sét, melyet az október 2-ai vasárnapra tettek.

Az idei évben a geszterédi Római Katolikus templomban ok-
tóber 8-án a reggeli szentmise keretein belül a 3. osztályos tanu-
lók emlékeztek meg erről az ünnepről.

A gyerekek a műsorban felelevenítették az ünnep történelmi 
hátterét, fontosságát, jellegzetességeit. Szűzanyáról szóló verse-
ket hallhattak a hívek, amit Mária énekekkel színesítettek. 

Úgy gondolom, hogy a diákok által bemutatott műsor minden-
ki lelki épülésére szolgált.

   
Mészárosné Nagy Anna 

   Osztályfőnök

Diáksport beszámoló
2017. október 10-én a Napkori atlétikai pályán rendezték 

meg a Dél-Nyírségi egyéni atlétikai versenyt. Iskolánkat az 
atlétikai versenyen 14 tanuló képviseltette. Diákjaink által el-
érte érmes helyezések:

Arany 
• Szabó Fruzsina (kislabdahajítás)
• Seres Petra (távolugrás)
• Horváth Zoltán (kislabdahajítás)

Ezüst
• Mikó Judit (kislabdahajítás)
• Orosz Gábor (kislabdahajítás)
• Varga Tamás (800m síkfutás)

Bronz
• Kiss Evelin (kislabdahajítás)

Köszönöm atlétáink lelkesedését és eredményességét. 
   

Szőke László
   testnevelő

Márton nap az óvodában
A Márton napja már hagyomány óvodánkban, de idén igye-

keztünk e jeles napot még különlegesebbé tenni. Óvodásaink-
kal izgatottan készültünk már előző héten e jeles ünnepre. Cso-
portunk meglepetés műsorral is készült. A szülők, a gyerekek, 
és a csoportunk dolgozói, közösen adtuk elő a Ludas Matyi 
című népmesét. Az előadás várakozáson felül sikerült, a meghí-
vott vendégek nagyon jól szórakoztak. A közös készülődésnek, 
próbáknak közösségformáló erejét az együtt játszás örömét is 
megtapasztalhattuk. Az előadás után a meghívott vendégeinket 
megvendégeltük lila hagymával ízesített libazsíros kenyérrel, a 
finom falatozás közben jóízűen beszélgető csoportok is kiala-
kultak. A községi parkon keresztül, lámpásfelvonulással, ének-
szóval köszöntöttük Szent Mártont, kérve az Ő áldását.

Idén Szent Márton napját a templomban is megünnepeltük a 
8 órási szentmisén. Csoportunk Szent Márton életéből nyújtott 
ízelítőt a híveknek, kiemelve Szent Márton jóságát, és irgalmas 
szeretetét, ami példaértékű nem csak a gyerekek, hanem a fel-
nőttek számára is. A gyerekek beleélték magukat a szerepekbe, 
és tudtak velük azonosulni. Az előadásunk elnyerte a jelen-
lévők tetszését, amit tapssal jutalmaztak. Szent Márton élete 
ma is példa, és az irgalmas szeretet cselekedeteit igyekszünk a 
mindennapokban is kamatoztatni.

   Plósz Ferencné
   óvodapedagógus

Visszapillantó
Mostani évszakunk szürkeségében jól esik visszaemlékezni a 

színek sokaságát felvonultató nyárra, amikor ez a kép is készült. 
A főúton található Szabó Gáborék kertje a szépen ápolt rózsa-
gyűjteménnyel és sok más dísznövénnyel méltán versenyezhetne 
a legszebb virágoskert címért.  
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Idősek Klubja
Hozzánk is 
megérkezett a 
Mikulás
(képes beszámoló az Idősek 
Klubja Mikulásnapi ünnepségéről) 

Munkánk nagy része abból áll, hogy 
az idős emberek mindennapjait megköny-
nyítsük, számukra segítséget, támogatást 
nyújtsunk: étkeztetés, házi  segítségnyúj-
tás és idősek nappali ellátása formájában. 
Vannak nehézségek, de sok szép pillanat 
is adatik.

Klubtagjaink részére  igyekszünk szí-
nes programokat szervezni , ezért több 
intézménnyel is kapcsolatban állunk, 
egyik ilyen a balkányi Szent Antal Idő-
sek Otthona.

Ez a  barátság azért is jelentős szá-
munkra, mert  14 volt geszterédi lakos 
él  itt és számos dolgozója is falunkbe-
li- közülük most is többen  ellátogattak 

hozzánk, így lehetőség volt ez mindany-
nyiunk számára a találkozásra, beszél-
getésre,  emlékek felidézésére.  Az évek 
során több közös élményt éltünk már át 
együtt, nagyszerű embereket, elhívatott 
kollégákat ismerhettünk meg. 

Legutóbb december hatodikán, Mi-
kulás napján vártuk őket vendégségbe. 
Időseink és a dolgozók kis műsorral  és 
sok finomsággal készültek a vendégek 
számára. Jó érzés volt látni, hogy bátran, 
tiszta szívvel szerepelnek, és általuk iga-
zi ünneppé nemesedett ez az alkalom. A 
köszöntőképpen elhangzott vers a követ-
kező volt: 

Elmúlt egy újabb esztendő, 
Történt jó és rossz is elegendő.
Idősebbek lettünk egy évvel, 
Ősz hajszálunk gyarapodott szépen.

Gondoljunk az idősekre, 
kik előttünk járnak sok-sok évvel!
Gyengülnek és felejtenek, 
Éppen ezért óvjuk őket.

Tiszteljük a sok-sok munkát, 
törődést és fáradozást.
Tisztelettel, hálatelten
köszönjük meg, amit értünk tettek.

Szép korúak, örök fiatalok, 
legyen ma egy víg napotok!
Felejtsétek a bút, bánatot, 
Legyen még tengernyi boldog órátok.

Juliska néni szavait sem felejtjük soha  

„Magyar vagyok, magyarnak szület-
tem, magyar nótát dalolt a dajka felettem, 
magyarul tanított imádkozni anyám, és 
szeretni téged gyönyörű, szép hazám”

(igazi megerősítés volt ez, ezekben a 
bizonytalan időkben).

A Mikulás is közénk érkezett, (Ezúton 
köszönjük a látogatását!) majd emlékeket 

közös fotókat nézegettünk, és a viszont-
látás reményében váltunk el. De szavak 
helyett, inkább meséljenek a képek!

Ezúton szeretnénk megköszönni min-
denki számára aki az év során bármilyen 
formában- anyagilag, munkájával, ado-
mányaival, vagy egyéb módon- támoga-
tott minket. Várjuk az időseket, akik egy 
kis figyelemre, beszélgetésre vágynak, 
vagy, ahogy mondani szoktuk „a faluba 
jövet” elfáradtak, térjenek be hozzánk, az 
ajtónk mindenki előtt nyitva áll. 

Kívánunk a település minden lakó-
ja számára Áldott, Békés Karácsonyt és 
Boldog Új Évet!

„A kis Jézuska itt van a közelben, 
Legyünk, hát jobbak és higgyünk
rendületlen, 
S ne csak így decemberben.”   

Az Idősek Klubja
dolgozói
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Hírek a Művelődési Ház életéből
Az őszi hónapokban is számos esemény színtere volt a Mű-

velődési Ház.
A már hagyománnyá vált szüreti felvonulást szeptember 30-

án szerveztük meg. A kedvező időjárásnak köszönhetően lovas 
kocsikkal jártuk végig a település utcáit. Este vacsorával egybe-
kötött szüreti mulatság került megrendezésre, ahol hajnalig mu-
latott a vendégsereg.

A Geszterédi Aranyszablya Társaság közreműködésével 
megrendezésre kerülő ünnepségen köszöntöttük a település 
nyugdíjas lakosságát, immáron harmadik alkalommal, Idősek 
napja alkalmából. Szintén a Geszterédi Aranyszablya Társaság 
szervezésében, a helység határában talált aranyszablya történel-
mi jelentőségéről tartottak előadást neves régész tudósok 2017. 
október 13-án a Művelődési Házban.

2017. október 14-én Spiró György: Prah-Milliomosok című 
darabját tekinthették meg az érdeklődök a Dezsavü Színkör előa-
dásában. 

Október 28-án 90 éves fennállását ünnepelte a Geszterédi 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület. Az ünnepi közgyűlésen az Egye-
sület tagjain kívül számos meghívott vendég is tiszteletét tette.

Az IKSZT-ben került megrendezésre a Geszterédi Nyugdíjas 
Egyesület bálja.

Továbbra is állandó programjaink a Pásztor Tünde vezetésé-
vel rendezett jóga és aerobik órák. Az edzések kedden este 17:30 
órától, valamint 18:30 órától kezdődnek.

Teret biztosítunk különböző fórumoknak, gyűléseknek, a ci-
vil szervezetek, az iskola és az óvoda rendezvényeinek, magán-
rendezvényeknek, egészségügyi szűrő vizsgálatoknak. Az elmúlt 
időszakban ingyenes látásvizsgálat, és hallásvizsgálat is volt a 
településen. A Gyermekjóléti Szolgálattal közösen ruhaosztást 
szerveztünk.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk további rendezvénye-
inkre: 

• December 16. 15:00 óra Képmás Zenekar koncertje,
 a belépés ingyenes
• December 19-én 13:00 – 16:00 óra között véradás lesz
 a Művelődési Házban. 
• December 20-án 17:00 órakor a község
 karácsonyi ünnepsége
• Szilveszteri bál 

Minden kedves olvasónknak áldott, békés karácsonyt, és boldog 
új esztendőt kívánok a Művelődési Ház összes dolgozója nevében! 

Vámos Jánosné 
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Civil szervezeteink

FELHÍVÁS
Ingyenes számítógép- és internet használat tan-

folyam indul megfelelő létszám esetén. A képzés 
a  „Digitális szakadék csökkentése” című kiemelt 

projekt finanszírozásával valósul meg.
Részletek felől érdeklődni és jelentkezni a könyv-

tárban lehet.

A Geszterédi Nyugdíjas 
Egyesület 

2003-ban alakult azóta töretlen lendülettel munkálkodik Geszteréd 
község civil szervezeteként! Az egyesületen belül 2003-ban 
alakult a Hagyományőrző asszonykórus. Az egyesület tagjai és 
az asszonykórus szívesen vesz részt minden helyi és kistérségi 

rendezvényeken! Hagyományteremtő jelleggel minden évben 
kistérségi találkozót rendez, zenés összejövetelek keretében. Ezen 
rendezvényeihez Geszteréd község önkormányzata, vállalkozók 
és magánemberektől anyagi és tárgyi segítséget kap. 2017 
évben is megrendeztük ezen találkozónkat melyen részt vett az 
Újfehértói Nyugdíjas Egyesület, Kállósemjén Nyugdíjas klub, Biri 
Nyugdíjas Egyesület, Nagykállói Egyesület és nem utolsósorban a 
támogatóink.

Halovácsné Sós Ágnes

A Geszteréd-i Polgárőr 
Egyesületről

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy községünkben 2016. 04. 
27-től új polgárőr egyesület működik. Törvényesen bejegyzett ci-
vilszervezetről van szó. A 20 fős egyesületi tagság vizsgázott, iga-
zolvánnyal rendelkezik, akik önként és ingyen dolgoznak. Az egye-
sületet 3 fős elnökség irányítja. Alapfeladatként a helyi közrend és 
közbiztonság védelme, valamint a bűnmegelőzés érdekében köz-
területi járőrszolgálatot, figyelőszolgálatot lát el. Jelzőrendszerként 
működik a rendőrség felé, akikkel együttműködünk.
Természetesen minden tevékenységünkkel a lakosságot szolgáljuk. 
Rendelkezünk a működéshez szükséges pénzügyi, tárgyi feltételek-
kel. Örömmel jelzem, hogy az OPSZ és önkormányzatunk támo-
gatásával vettünk egy 500 e. Ft értékű személygépkocsit. Típusa: 
Skoda Fabia, 2005-ös kiadású, kevés km-el. A jó állapotban lévő 
autó nagy segítségünkre lesz munkánkban. Ezúton köszönöm meg 
támogatóink segítségét, különösen polgármesterünknek, aki fő kez-
deményezője volt az egyesület létrehozásának, sőt alapító tag is.
Bízom a további partneri együttműködésben és a lakosságért vég-
zett hatékony munkában.
 
Tisztelettel:
  Molnár János elnök (tel.: 06-30-529 7812)
  Molnár Mihály alelnök
  Agócsné Varga Erika gazd.-i alelnök

SZÉPKORÚAK KÖSZÖNTÉSE
Községünkben idén ünnepelte 90. születésnapját Molnár 

Mihályné Magdika néni, valamint Nagy Józsefné Erzsike 
néni. Az ünnepelteket ezúttal szerető családjuk mellett a 
község vezetői is felköszöntöttek.

Személyes jókívánságaikon túl, átadták részükre a szépko-
rúak iránti társadalmi megbecsülést jelképező miniszterel-
nöki oklevelet is. 



Geszterédi Forrás 11

A Geszterédi Aranyszablya Társaság szervezésében neves ré-
gész tudósok tartottak előadásokat „A geszterédi aranyszablya tör-
téneti jelentősége” címmel 2017. október 13-án, a település Gajdos 
János Művelődési Házában.

Rácz János, a Geszterédi Aranyszablya Társaság elnöke köszön-
tötte a résztvevőket. Gondolataiban elmondta, 1868 óta a települé-
sen nem volt ennyi régészeti tudós, szakember, mint ezen a tanács-
kozáson.  A konferenciát azért szervezték, hogy emléket állítsanak 
annak a honfoglaló vezérnek, akit Geszteréden temettek el az arany-
szablyával együtt, és tiszteletüket tegyék a honfoglaló hősök előtt. A 
vezér sírját 90 évvel ezelőtt 1927. május 4-én tárták fel, ekkor került 
elő a 106 felbecsülhetetlen értékű honfoglalás kori lelet együttes is. 
Rácz János megemlékezett Kiss Lajosról, a Józsa András Múzeum 
akkori igazgatójáról is, aki a feltárási munkákat irányította. A ta-
nácskozáson megemlékeztek továbbá Józsa András nagykállói tiszti 
főorvosról, ő 1868-ban részt vett a megye első régészeti ásatásán, 
Geszteréden, és ennek sikerein felbuzdulva Báró Vécsey József 
főispán támogatásával megalapította a Szabolcs Vármegyei Régész 
Egyesületet, a megyei múzeum elődjét. A geszterédiek tehát büsz-
kén kimondhatják, hogy a megyei múzeum létrejötte a település ha-
tárában történt ásatásoknak is köszönhető.  

A tanácskozáson részt vett Simon Miklós, a térség országgyűlési 
képviselője is, aki elmondta, ezt a kezdeményezést örömmel vette. 
A képviselő hangsúlyozta, a térség bejáratott hely volt őseink által, 

olyan természeti adottságokkal rendelkezik, amely már őseinknek 
is kívánatos életfeltételeket biztosított. A kezdeményezésre nem a 
gyökerek keresése, hanem azok feltárása történik. A képviselő hoz-
zátette, a gyökerek megvannak, csak feltárásra várnak. Erről szól a 
társaság törekvése, amely jeles és kiváló munkát jelent, példát ad a 
többi település előtt, akiket hasonló feladat elé állíthat. Simon Mik-
lós megköszönte a társaság tagjainak az áldozatos munkáját, a tudo-
mányos tanácskozás megszervezését is.  

Kovács Ágnes

Geszterédi Aranyszablya Társaság

90 éves a Geszterédi Önkéntes Tűzoltó Egyesület!
Egyesületünk 2017. október 28-án 14 órától Ünnepi 

Emlékülést tartott. Kókán István elnök ünnepi beszéde után 
közösen elénekeltük a himnuszt, majd 1 perces néma felállással 
emlékeztünk meg az elhunyt geszterédi tűzoltókról. Elnök 
úr köszöntött minden résztvevőt, meghívott vendégeinket: a 
helyi és környező önkormányzatok, tűzoltó-, civil szervezetek 
megjelent tisztségviselőit. A Geszterédi Sport Egyesület nem jött 
el rendezvényünkre.

Az elnök köszöntője után Pataki József parancsnok 
ismertette a 2012–2017 közötti 5 éves beszámolót. Beszámoló 
után elismerésekre került sor. Nagy Imre, a Megyei Tűzoltó 
Szövetség Alelnöke szolgálati érmeket adott át: Kiss Tamás 
20. éves szolgálatáért; Plangár József és Kozlok Attila 25. éves 
szolgálatáért. A szövetség nevében elismerő oklevelet és ajándék 
tárgyat adott át az Egyesület részére, Pataki József parancsnoknak 
elismerő oklevelet és dísztőr ajándéktárgyat adományozott 
Kókán István elnök. Pataki József parancsnok 36 egyesületi 
tag részére ajándéktárgyat adott át. Egyebek napirenden belül 
hozzászólások hangzottak el Szabó József-, Szűcs Gabriella-, 
Piskolczi Géza polgármesterek, valamint Szilágyi Ernő, Bujdosó 
Mihály, Molnár János és Pataki Józsefné részéről.

Hozzászólások után Kókán István elnök úr hivatalosan 
az emlékülést bezárta és minden résztvevőt vacsorára, baráti 
elbeszélgetésre hívott. A vacsora birka- és sertéspörkölt, italok, 
savanyúság, majd sör, bor, sütemények felszolgálása követte. 
Utána zenés táncolással, nótázással ünnepeltünk.

Itt szeretném megköszönni mindenkinek, akik segítették e 
színvonalas jubileum rendezvényeit, akár a hozzájárulásokkal, 
támogatásukkal, felszolgálásban segítőkkel. Az Egyesület 
vezetősége nevében meg szeretném köszönni Huri Miklós 
egyesületi tagnak és segítőinek, hogy finom főztjükkel jó 
étvágyat biztosítottak a rendezvényi vacsora elfogyasztásához.

2002-ben megjelent Bene János: 75 éves a Geszterédi 
Önkéntes Tűzoltóság kis könyv 48 oldalban. Pataki József 

Tűzoltó parancsnok 90-éves a Geszterédi Tűzoltóság II. rész 
(2002 – 2017), 36 oldalban. Mindkét kiadvány megtalálható a 
geszterédi könyvtárban és el lehet olvasni. Igény esetén lehetőség 
lesz rá több példányban megjelentetni.

Itt szeretném az elnökség nevében megköszönni önzetlen 
segítségét Rácz Jánosnak, Geszteréd Díszpolgárának, az 
Aranyszablya Társaság elnökének, a Rexpo nyomda ügyvezető 
igazgatójának és feleségének a 2017. évben a meghívók és a 
kis könyv kinyomtatásáért, és nagyon jó egészséget kívánok 
számukra.

Egyesületünk vezetősége nevében megköszönnénk 
támogatóinknak, az egyesület női- és férfi tagjainak eredményes 
sikeres munkát, és családjuknak jó erőt – egészséget és családi 
boldogságok kívánunk.

Kívánunk továbbá Tűz- és Katasztrófa mentes évet, valamint 
Áldott Karácsonyt Geszteréd minden lakosának!

Tisztelettel:
Pataki József Tűzoltó parancsnok
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JELENTÉS +36 42 290 700

A Geszterédi Forrást  
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elhunyt lakosaira:

Metercsik Józsefné
Nagy Zoltánné
Pataki Jánosné
Tamás Mihály

Varga Imre
Felföldi István

Budinszki László
Dudás Ferenc
Radócz Ferenc
Balogh Lajos

Orbán Julianna
Vágó Sándor

Felföldi István
Haller József
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„Nem múlnak el, kik szívünkben élnek, 
hiába szállnak árnyak,  álmok, évek.”

KEGYELETTEL  
EMLÉKEZÜNK

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
FELHÍVÁS 

VÉRADÁSRA!
2017. december 19. 
kedd 13:00-16:00.

Várjuk az eddigi és az 
újonnan belépő donorokat. 

Köszönet azért, hogy 
karjukat nyújtják önzetlenül 

emberi életek megmentéséért!

Vámos Jánosné
véradás-szervező

FIGYELEM!
Ismételten, akárcsak előző télen, sze-

retnénk felhívni a lakosság figyelmét, 
hogy a kiépített térköves burkolatú 
járda-szakaszokon csúszásmentesítésre 
ne használjanak sót, sem útszóró sót, 
mert maradandó kárt tesz a felület-
ben! Szórják inkább hamuval, homok-
kal, vagy fűrészporral! 

Ne feledjék! Az ingatlan előtti jár-
da tisztántartása az ingatlan tényleges 
használójának, illetve tulajdonosának a 
kötelessége. A járda síkosság-mentesí-
tését a tisztántartásra kötelezettnek úgy 
kell elvégezni, hogy abból ne származ-
zon baleset.

Nagy öröm
a falu végén!

Akik a falu végét jelző táblának a 
közelében laknak, pontosan tudják; a 
kocsik már csak jóval a tábla elhagyása 
után lassítanak (jó esetben). Éppen ezért 
az út szélén való gyaloglás bármelyik 
korosztály számára kész életveszély. 
Illetve télen a latyakban, esőben a sárban 
és a vizes fűben, nyáron pedig a dudvában 
nem kellemes a séta.

Régen felmerült már a kérdés az itt lakó 
emberek fejében; itt miért nincsen járda? 
A kérdés és a kérés sajnos évtizedekig 
süket fülekre talált. Mígnem Polgármester 
Úr ígéretet tett, hogy legyünk türelemmel 
mert ez évben elkészül a járda.

Volt bizony nagy öröm, mikor 
Júniusban megjelentek a munkások és volt 
nagy felbolydulás!

Az eredmény magáért beszél. 
Az útszakasz a gyalogosok számára 
biztonságos lett, arról nem is beszélve, 
hogy mennyire szép és egészen modern 
kertvárosi jelleget adott a falu végének.

Ezúton is szeretnénk megköszönni 
Polgármester Úrnak és a járdát 
készítő embereknek a segítséget és a 
járdalerakással járó fáradtságos munkát. 
Nap mint nap nagy örömünket leljük 
benne!

Bucsku Györgyné Molnár Mária
és az itt lakók

MAROZSÁN  JÁNOSNÉ
ADVENTI VÁRAKOZÁS.

Közeledik a szeretet ünnepe,
de vajon, most is ez az üzenete?
Lótás-futás, egymásra alig van idő,
bizony-bizony, szeretni még nem késő.
Szeressünk mindig, ne csak ilyenkor,
egymás terhét, hordozzuk mindenkor.
Figyeljünk egymásra szüntelen,
szeretetünk, legyen végtelen.
A szeretet lángja, égjen mindig szívünkben,
világítson fénye, nagyon messzire.
Áradjon szívünkből, folyvást a szeretet,
az emberek élete, ezáltal más lehet.
Adventi várakozás, várjuk ki értünk, földre jött,
szeretetével, minden könnyet letörölt.


