XIV. évfolyam, 2. szám
„Küzdeni és győzni tanulj.
Kell küzdeni és győzni hazádért”
(Kölcsey Ferenc)
Geszteréd község Önkormányzatának társadalmi, politikai és kulturális lapja

Falunap 2018
Immár hetedik éve veszek részt a falunapi szervezésben. Úgy látom, a falu lakossága minden évben várja a falunap közelségét. Igyekszünk pénzügyi kereteinkhez
képest minél szebbé, jobbá tenni. Az idei
évben sem volt ez másként, csak az időjárás a szabadtéri rendezésnek nem nagyon
kedvezett. De késő délutánra, estére már
nagyon jó hangulat alakult ki, ahogy az idő
javult, úgy egyre jobban nőtt a tömeg. A
13 órás rövid megnyitó után a falu lakosságát egy koccintásra és egy ebédre hívtuk
meg, ami több óráig tartott a lassú gyülekezés miatt. Közben gyerekeink, nyugdíjas
egyesületünk és más fellépők színesítették
műsorukkal a rendezvényt. Az ünnepélyes
megnyitó14 órakor volt, ahol hagyományainkhoz híven köszöntöttük vendégeinket és
a megszokott módon a testületi határozat
értelmében kitüntetéseket adtunk át.
Díszpolgári címet 2018-ban Kemény Józsefnek adományoztuk, Geszterédért díjat
Jaksi Jánosnak, Kaszab Béla díjat pedig
Radócz Benczének.

a határon átnyúló
pályázatok.
Ezekben a pályázatokban mi nagyon szeretnénk
rész venni, hogy
Geszterédet
a
lehető legjobban
tudjuk fejleszteni
úgy anyagilag,
mint kulturálisan, hogy a színvonal ne csak
meg m a radjon ,
hanem növekedjen is.
A falunap további részében látszott,
hogy a közönség jól szórakozik, egy kicsit
ki tudott lépni a hétköznapok szürkeségéből. Az éveken keresztül megszokott tűzi-

Külön köszönet a támogatóknak:
Bojti Ferenc

Radócz Lászlóné

Cipó Pékség

Szabó József

Dán Tüzép

Szabó Józsefné

Ferencsák János

Szilágyi Ferencné
Biri

Geletei Pál
ifj. Radócz László
Kállófém Kft.

Ami még Geszteréd életében nem volt,
néhány hónapos egyeztetés, találkozás
után testvér-települési megállapodás jött
létre, amely a falunap alkalmával került
aláírásra és cserére. Ez a testvér település a
szlovákiai Ágcsernyő, mely a szlovák- magyar-ukrán határ közelében helyezkedik el.
Jámbor László polgármester két képviselővel érkezett és röviden bemutatta a 480 lelkes kisfalut, ami teljesen magyar lakta település. A bemutatásában mindenki észrevehette, hogy Geszterédhez méltó és hasonló
településről van szó. Ezért is örülünk ennek
a megállapodás létrejöttének, mert a közeljövőben nagy valószínűséggel beindulnak

játékot nem tudtuk honnan elvégezni, de
ezt pótolva tűz-zsonglőrök szórakoztatták
a közönséget, ami nagy örömöt okozott. A
falunap hátra lévő részét utcabállal zártuk.
Megjegyezném, a másnap reggeli takarításnál a munkásokkal és vezetőikkel értékeltük, hogy minden évben kulturáltabbak
ezek a rendezvények, miközben a környező
településekhez képest egy-egy rendezvényt sokkal kevesebb pénzből
tudunk megvalósítani. Az idei falunapra 1,5 mFt állt rendelkezésünkre, de hála a jó Istennek, minden
évben vannak támogatóink. Itt szeretném megköszönni kollégáimnak,
munkatársaimnak, a közfoglalkoztatottaknak és mindenkinek, aki
bármivel tudta segíteni a falunap
létrejöttét.

Szilágyi Tibor
Újfehértó

Kemény Józsefné

Tiszántúli Takarék
Takarékszövetkezet

Kertiné Herczku
Angéla 100-as bolt

Tonté Lászlóné
Balkány

KSB Csemege Kft.

Törő Norbert

Lovas László

Varga Krisztián
Tisztelettel:
Szabó József polgármester
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Önkormányzati hírek

Néhány szó
a pályázatokról

A piactér és az épület kivitelezéséről,
építéséről nem sokat tudnék mondani, mivel olyan szakaszba értek, hogy a lakosok
számára is látványos. A tetőszerkezet építése is a vége fele jár, bízunk benne, hogy
jóval a határidő előtt el fog készülni.
A belvíz elvezetésről annyit tudnék elmondani, hogy a közbeszerzési eljárás van
folyamatban. Ugyanígy vonatkozik a külterületi út, Ludastói út 1632 m-es szakaszára. Ez a két pályázat még nem tud olyan látványos lenni, mint az elsőnek említett, de
minden beruházást, amit közbeszereztetni
kell, ilyen hosszú ideig tart engedélyeztetni. Ezek már biztos megnyert pályázatok,
mivel a pénzek nálunk vannak.
Nem adtuk fel a bölcsődei pályázatunkat
sem, mivel a TOP-os pályázatból kimaradt,
a kormány újonnan meghirdette másik
címszó alatt a bölcsődei pályázati programot. Mivel a terveink már megvannak, ezt
újra beadtuk.
A szennyvíz hálózat kiépítésére pályázat
nincs kiírva, de a tervek a Nemzeti Fejlesztési Irodánál bent vannak. Egy év alatt már
az ötödik hiánypótláson vagyunk túl. Úgy
gondolom, most már közelebb vagyunk

a megvalósításhoz, mivel találkozott a
szakma és a kormány akarata a többszöri
egyeztetés folyamán.
Örömmel tudatom Geszteréd község
lakosaival, hogy 2018-ban, a Családok
Évében pályáztunk a Család-barát Önkormányzati cím elnyerésére, és ezt a címet mi
is elnyertük 4 – 5 önkormányzattal együtt.
Ami különösen nagy szó, mivel 3200 önkormányzat van az országban. Köszönhető
ez annak, hogy átalakítottuk a szociális támogatási rendszerünket, hogy minden korosztály részesüljön az állam által nyújtotta
normatívából. Támogatjuk többek között a
beiskolázást, a házasságkötése, a gyermek-

Élünk a lehetőségekkel

Tisztelettel:
Szabó József polgármester

Az iskola előtt egy Szent Anna szobor felállítására került sor, amire a
Külügyminisztérium adta a pénzt. Ezért
külön szeretném megköszönni Bacskai
József államtitkár úrnak, Geszteréd
község díszpolgárának közreműködését.

Ebben az évben több szobrot kaptunk
ajándékba. Előző számunkban a Szent
László szoborról már írtunk.
Ezt követően a nyár folyamán kaptunk
további két szobrot a “Búcsú a fegyverektől” című szobrásztábor alkotásaiból. Az
egyik alkotásért, amelynek címe „Háború
után” a kárpátaljai Visk településre

kellett elmennünk, alkotója Vladimir Voloszenko ukrán képzőművész.

vállalást, évente kétszer élelmiszer csomagot juttatunk minden háztartásba. Pályázati forrásból tanulmányi ösztöndíjat alapítottunk, fecskeházat hozunk létre. Családi
szabadidős programokat szervezünk.
Itt szeretném megköszönni közvetlen
munkatársaimnak, akik felismerték, hogy
a többi településhez képest mi mennyi mindent teszünk a geszterédi lakosokért, így
megalapozott volt a cím elnyerésére beadott pályázatunk.

Szabó József
polgármester

A másik szobor ugyanezen szobrásztábor Kállósemjénben megrendezett
helyszínéről érkezett. A szobor címe
„Kezek egybe” és az iráni Szaid Ahmadi
műve. Ezeket a szobor ajándékokat szeretném megköszönni az újságon keresztül is a szobrászművészeknek, valamint
Matl Péter táborszervezőnek és Belicza
László Kállósemjén polgármesterének.
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Életet az éveknek!

Október 1-je 1991 óta az idősek világnapja. Az Aranyszablya Társaság negyedik alkalommal köszöntötte a községben élő
minden szépkorú tagját. Hány éves kortól számít valaki idősnek? A statisztikai felmérések értelmében a 60 év felettiek számítanak időskorúnak, na de ki az idős valójában? Egy idézettel
válaszolnék „A legvégén nem az fog számítani, hogy mennyi
év volt életedben, hanem hogy mennyi élet volt éveidben.”
Aki öregkorában is beengedi az újdonságokat és élményeket az
életébe, az valószínűleg tovább marad fiatalos.
Az időseket is elérte korunk információs forradalma. Nem
ijednek meg az okostelefonok használatától, neteznek, sokan
Skype-on tartják a kapcsolatot távol élő szeretteikkel. Ugyanakkor szívükben hordják a bölcsességet, amelyre hosszú életük
során szert tettek.
Az ünnepségen az óvodások kedveskedtek műsorral, majd
Mónus József íjász világbajnok köszöntötte a jelenlévőket. Megbecsülését, tiszteletét fejezte ki az idősek iránt, majd arról beszélt, hogy legyenek céljaink, amelyek további életünk értelmét
megadhatják, amiért a minden napot érdemes újrakezdeni.

Az idősekről azt is tartják, sokat imádkoznak a szeretteikért.
Ajándékba egy Zsolozsmáskönyvet készítettünk, hogy segítségükre legyen a napi imáikban, amelyet ezúton is megköszönünk
nekik. Az egészséges öregség megélése érdekében pedig előadásokat szervezünk számukra. Így az október az idősek hónapja
lesz az elmúlt évekhez hasonlóan.
Mindannyiunk felelőssége, hogy az idősebb korosztálynak
helye legyen a családban, hiszen a család a nemzedékek közötti
szolidaritás kiindulópontja is.
Az ünnepség ebéddel, jó hangulatban ért véget.
Rácz Jánosné

Ingyenes jogi segítségnyújtás
Dr. Törő Blanka vagyok, a Debreceni
Ügyvédi Kamara által bejegyzett ügyvéd.
2012. évben szereztem jogi doktori címet
a Debreceni Egyetemen summa cum laude minősítéssel.
Ügyvédi tevékenységem során célom,
hogy a hozzám forduló Ügyfelek problémáit sikerrel megoldjam, a jogi szakértelmet igénylő kérdéseikre választ adjak, és
a jelen jogszabályi környezet útvesztőiben
eligazítást nyújtsak számukra.
Édesanyám és Édesapám is Geszterédi
származású, így Geszteréd jelenti számomra a második otthont. Rengeteg kedves emlékem fűződik a Községhez, melyet
– amíg tehetem – igyekszem gyarapítani
azzal, hogy szinte heti rendszerességgel
hazalátogatok a nagyszüleimhez.
Geszteréd iránti kötődésem jeleként Szabó József Polgármester Úr, Pálffyné
Dr. Szabó Ibolya Aljegyző Asszony és
Geszteréd Község Önkormányzata Kép-

viselő-testületének megtisztelő támogatásával – lehetőséget kívánok biztosítani
Geszteréd lakosságának számára ingyenes jogi segítségnyújtás igénybevételére.
A pro bono tevékenység keretében különösen munkajog, társaság- és cég jog, társadalombiztosítás joga, agrárjog, polgári
jog (különösen család - és ingatlanjog) valamint büntető jog területét érintő kérdésekben igyekszem leendő Ügyfeleim igénye szerint általános, tájékoztató jellegű
és személyre szabott jogi tanácsot adni. A
segítségnyújtás keretében megkísérlem a
fenti jogterületekhez kapcsolódóan felmerülő jogérvényesítési és jogvédelmi kérdések megválaszolását, valamint egyéb
jogi nyelvezetű dokumentumok, hivatalos
levelek értelmezését is.
Hivatásomat magas szakmai színvonalon, precízen, és maximális diszkréció
mellett Ügyfeleim érdekeinek szem előtt
tartásával végzem.

Forduljanak hozzám bizalommal, hogy
segíteni tudjak!
Az ingyenes jogi segítségnyújtás helyszíne: Gajdos János Művelődési Ház
Az ingyenes jogi segítségnyújtás időpontja: minden hónap 2. péntek 16:0018:00
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Egészségfejlesztési Iroda (EFI)

A Nagykállói Járásban Egészségfejlesztési Iroda (EFI) kezdte
meg működését

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (SZSZBMK) az EFOP-1.8.19-17-2017-00029
kódszámú és „Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése – népegészségügy helyi kapacitás fejlesztése” című nyertes projektnek köszönhetően a Nagykállói Járásban
- Egészségfejlesztési Iroda (EFI) felállítását
és működését kezdte meg 2018. március 1-től a
nagykállói Sántha Kálmán Szakkórházban.

Átfogó célunk pedig az érintett járásokban élők életminőségének javítása,
a népegészségügyi eredménymutatók
pozitív irányba történő előmozdítása.

Főbb szolgáltatásaink: /amiben az
Ön és családtagjai segítségére lehetünk/
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

általános állapotfelmérés [vérnyomás-, vércukor-, koleszterin-, hemoglobin szint mérés, testzsír% és testtömeg-index
(BMI) számítás, kilégzési kapacitás mérés],
életmód tanácsadás [egészséges táplálkozás és rendszeres
mozgás alapelveire építve],
mozgásterápiás tanácsadás,
gerinctorna,
szív-és érrendszeri klub,
cukorbeteg klub,
szülőklub,
idősek klubja [életminőség javítást, aktív időskort elősegítő
programsorozat],
óvodai, iskolai egészségfejlesztés [egyéni és csoportfoglalkozások, óvodai-, iskolai egészségnapok, egészséghetek
szervezése],
munkahelyi egészségfejlesztés [közösségi egészségfejlesztő programsorozat],
káros szenvedély leküzdésében való segítségnyújtás érintettek és családtagjaik részére [egyéni és csoportfoglalkozás].

Geszteréd településen helyben megvalósítandó programjaink és
indításuknak tervezett időpontjai:
• Szülőklub (2018. augusztusi indulás, 24 alkalom).
• A klubfoglalkozás részleteiről érdeklődhet klubvezetőnknél, Törő András Józsefné védőnőnél, valamint az alábbi
elérhetőségeink bármelyikén.
• „Szépkorúak közösségben tartása” Idősek klubja (2019.
augusztusi indulás, 6 alkalom)
• Szív és érrendszeri klub (2019. szeptemberi indulás, 6 alkalom)
• Diabétesz klub (2019. decemberi indulás, 6 alkalom)
• „Írtó jó nap” parlagfüves területek felderítése és parlagfű
irtás (2019. június, 1 alkalom)

Az EFI célkitűzése az egészségügyi ellátórendszer primer prevenciós funkcióinak fokozása, a lakosság egészségtudatosságának
növelése. Ezen célok elérése az önkormányzatok, az alapellátást
biztosító szolgáltatók (egészségügyi és szociális szféra), a járásban található egészségügyi és nevelési-, oktatási intézmények, a
civil szervezetek, az egyházak együttműködésével kerülnek megvalósításra.
Irodánk és a megvalósítani kívánt programsorozat alapvető
céljai közé tartozik a szív-érrendszeri, a daganatos megbetegedések prevenciójának támogatása, az egészséget meghatározó
életmód, illetve az egészségmagatartást befolyásoló szokások,
attitűdök javítása.

Irodánk elérhetőségei:
EGÉSZSÉGFEJLSZTÉSI IRODA- Nagykállói Járás
Sántha Kálmán Szakkórház
4320 Nagykálló, Szabadság tér 13.
E-mail.: efi.nagykallo@szszbmk.hu
Tel: +36-42-563-850
A megadott elérhetőségeken keressék munkatársainkat bizalommal, vegyenek részt állapotfelmérő vizsgálatainkon, egyéni ill.
csoportos foglalkozásainkon!
Keressen minket további információkért facebook oldalunkon!
Egészségfejlesztési Iroda
Nagykállói Járás
2018. október 11.
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Pályázati hírek

Nagykálló Város Önkormányzata konzorciumi partnereivel támogatást nyert
„Humán szolgáltatások fejlesztése Nagykállóban és térségében” címmel, az EFOP1.5.3-16-2017-00041
azonosítószámú
projekt keretén belül. A konzorcium 7 települést foglal magába: Nagykálló, Biri,
Bököny, Geszteréd, Kisléta, Fábiánháza
és Vállaj. Geszteréd Község Önkormányzata 42.034.209 ft. összegű vissza nem
térítendő támogatást kapott. A program
célja a területi különbségek csökkentése a
humán közszolgáltatások tekintetében, a
hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságára való felkészítése, felzárkóztatása, a munkaerő piacon való megjelenésük
elősegítése, a helyi kisközösségek társadalom-szervező szerepének megerősítése,
a minőségi szolgáltatásokhoz való jobb
hozzáférés biztosítása, beleértve az egészségügyi és a közérdekű szolgáltatásokat is.

réden élő, középiskolai, főiskolai
vagy
egyetemi
tanulmányokat
folytató fiatalok tanulmányainak
támogatása. Ebben az évben 2 alkalommal adhatták be pályázati

•

•

A projekt ez év márciusában indult el,
és eddig a következő programok kerültek
megrendezésre:
• Geszterédi Tanulmányi Ösztöndíj: az ösztöndíj célja a Geszte-

•

adatlapjukat a tanulók a 2017/2018as tanév 2. félévére, valamint
a 2018/2019-es tanév 1. félévére
vonatkozólag, így 20-20 diák részesülhetett ösztöndíjban. A következő
évben is lesz lehetőség pályázni, ezzel is motiválva a diákokat a minél
jobb tanulmányi átlag elérésére, de a
feltételekről bővebben olvashatnak a
gesztered.hu honlapon.
Nyári szünidei tábor: augusztus 6-17.
között valósult meg 20 fő gyermek
bevonásával hasznos szabadidős,
kulturális és sport tevékenységekkel,
ezzel hozzájárulva a gyermekek közösségi élményeinek kialakításához.
A táborozó gyerekek szünidei gyermekétkeztetés keretén belül meleg
egytálételt kaptak minden nap. Jövő-
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re is tartunk ilyen tábort természetesen.
Laptopok beszerzése: az ügyviteli
titkár, mentorok, közösségfejlesztők
munkájának informatikai hátterét kívánja szolgálni.
Egészségnap: 2018. október 06-án
valósult meg az egészségnap, amelyet nagy érdeklődés övezte, Dr.
Ágoston Lóránt gasztroenterológus
szakember tanácsadásával. A szűrővizsgálatok kiterjedtek a vércukorszint, vérnyomás, koleszterin és
testzsír mérésére.

Folyamatban lévő programjaink közül
kiemelném az egyéni fejlesztési tervek
készítését 26 fő részére, amelynek célja
az egyéni igények, egyéni fejlesztendő területek meghatározása a munkaerő-piaci
szférába történő elhelyezkedési esélyeik
növelése érdekében. Ennek megfelelően
valósul meg képzés keretén belül 350 órás
alapkompetencia fejlesztés ezen személyek
részére.
A program tervezett befejezési ideje 2020. március 31., addig is továbbra is
folyamatosan valósítjuk meg a programokat (ifi-klub, életmód klub, workshop-ok,
szedd magad program, sportnap).
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.
Szabó József
polgármester

Létrejött egy új civil szervezet!

A Geszteréd Lónya- tanyai Két Pej Ló Hagyományőrző Lovas Egyesület 2018 október 3.-án hivatalosan is megalakult.
Az egyesület 15 alapító taggal összesen 25 fővel jött létre,.
Tisztségviselői: Radócz Mária Terézia az egyesület elnöke,Úrszuly Ferenc és Mihali Zsolt elnökségi tagok vezetésével komoly megvalósítandó célokat tűztek maguk elé.Többek között
ide tartozik a közösség építés, lovakkal kapcsolatos kulturális
rendezvények szervezése, és azokon való részvétel.
Ilyen rendezvény megszervezésére és lebonyolítására került
sor Október 6.-án. A hagyomány őrző szüreti felvonulás, de.
10 órakor kezdődött a lovasok , fogatosok, és meghívott vendégek fogadásával a közösségi parkban .Ezt követte az élő zenés
felvonulás a falu utcáin, amelyen a nyugdíjas egyesület tagjai,
az iskola nép táncos gyerekei és az óvodások is részt vettek.A
mulatozást követően a felvonuláson résztvevők, babgulyásra,
pogácsára ,házi pálinkára, egy pohár borra, a gyerekek pedig

süteményre és üdítőre voltak hivatalosak.A nap folytatásaként a
művelődési házban, 130 fős batyus bál lovas résztvevői ropták
a táncot reggelig.
Radócz Mária elnök
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Az iskola hírei
A geszterédi Szent Anna
Katolikus Óvoda és általános Iskola átadása
2018. szeptember 02.

Az iskola tanulói és a néptánccsoport
szinvonalas műsorral tették emlékezetessé e napot. A műsor után a püspök atya
megszentelte az új iskolát, és lelepleztük a
Szent Anna szobrot is.

Az új geszterédi iskola átadására 2018.
szeptember 2-án vasárnap délután 3 órakor került sor. Iskolánkat megtisztelte
Palánki Ferenc megyéspüspök, Bosák
Nándor a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye nyugalmazott püspöke, Soltész
Miklós államtitkár úr, Bacskai József helyettes államtitkár úr, Dr. Simon Miklós
országgyűlési képviselő úr, Szabó József
polgármester úr, valamint világi és egyházi méltóságok.

Iskolánk és óvodánk 2016. szeptember
1-től egyházi fenntartásba került. Magyarország Kormánya és a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye támogatásával
2017. szeptember 1-én elkezdődött intézményünk bővítésé és felújítása, melynek
egyes részei közel 60 éve épültek. Ebben
szerepelt az 1956-ban épített régi iskola
teljes felújítása és egy új szárny felépítése. A kiviteli terv tartalmazta a régi épület
szigetelését, a nyílászárók, az elektromos

hálózat, valamint a fűtésrendszer teljes
cseréjét, kiépítését, napkollektorok felszerelését. A régi épületben kerültek kialakításra az irodák, a táncterem, az orvosiszoba, az étkező, az új konyhai kiszolgáló
helyiségek, hittantermek, valamint egy
kápolna. Az új épületszárnyba épült a nevelői szoba, 8 új tanterem, informatikai és
nyelvi szaktanterem, raktárhelyiségek és
egy aula. A földszinten és az első emeleten folyik majd a tanítás. A legfelső szint
kiépítése, az udvar, a pályák, játszópark és
kondipark kiépítése a következő fázisban
fog megvalósulni.
A felújítást és bővítést indokolta, hogy
iskolánk tanulói létszáma folyamatosan emelkedik, köszönhetően a községünkbe történő betelepülésnek, illetve
a szomszédos településekről is többen
választják intézményünket, ahol a tanulók keresztény légkörben tanulhatnak.
Egyházi fenntartásba vételünk alkalmat
adott arra, hogy az egyházközségünk
védőszentjét, Szent Annát iskolánk és
óvodánk patrónusává is tegyük, kiemelve ezzel községünk ragaszkodását a szent
iránt. Településünk lakói zömmel hitüket
gyakorló katolikusok. Ezen értékeket az
intézményünkben tanuló gyerekekkel tovább folytatjuk.
Nagy örömünkre szolgál, hogy az Emberi erőforrások Minisztériuma jóvoltából iskolánk elé egy Szent Anna kutat és
szobrot tudtunk állítani.
Az új iskolát féltő gonddal vesszük
birtokunkba. Ígérjük, kihasználjuk a
benne lévő lehetőségeket. Arra törekszünk, hogy második otthona legyen az
itt formálódó gyerekeknek és az itt dolgozó munkatársaknak, valamint érezzék
itt otthon magukat azok a családok is,
akik abban az ajándékban részesülhettek, hogy ezen a biztos helyen tudhatják
gyereküket.
Iskolánkban az alapismereteken kívül,
foglalkozhatnak sporttal, angollal, némettel, zenével, tánccal.
A művészeti Iskola 4 tanszakkal működik intézményünkben: néptánc, zongora, furulya, gitár.
Biztosítjuk - mindig 5. évfolyamon - a
szervezett úszásoktatást is tanulóink részére. Összegezve: célunk az, hogy modern eszközökkel, de örökérvényű értékeket adjunk át tanítványainknak, hogy
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olyan felnőtté váljanak, akik felelősségtudattal, példaadóan, keresztény módon
élik életüket, végzik munkájukat szűkebb
környezetük és hazájuk javára.
Rengeteg munka, aggodalom, küzdelem áll a megvalósítás hátterében, amely
nem kevés pénzbe került. Most lezárul
egy nehéz időszak az intézmény életében,
hiszen folyamatos oktatás mellett újították az iskolát, úgy hogy minden igénynek megfelelő, korszerű, a XXI. századi
követelményeknek megfelelő oktatási
komplexumként üzemelhessen.

Az előkészületek, az építkezés során többször megtapasztaltuk mennyire
igazak Böjte Csaba gondolatai: „Lehet,
hogy feladataid, mint óriási malomkövek
megőrölnek, de ne félj, mert a mindennapok tüzében krisztust hordozó kenyérré
válsz.”
-

Hálásan mondok köszönetet Orbán Viktor miniszterelnök úrnak,

-

-

-

-

-

Magyarország kormányának, aki a
költségek jó részét biztosította.
Megköszönöm Palánki Ferenc püspök atya támogatását.
Megköszönöm Soltész Miklós Államtitkár úr segítségét, aki támogatta a park és a díszkút megépítését.
Megköszönöm Bacskai József helyettes államtitkár úr önzetlen segítségét.
Megköszönöm Dr. Simon Miklós
képviselő Úr támogatását
Megköszönöm
Molnár Katalin főigazgató asszony és
Béres Nándor gazdasági igazgató segítségét.
Megköszönöm Szabó József
Geszteréd Község
polgá r mesterének
segítségét.
Megköszönöm
a Stabil Kft. vezetőjének, Tóth Norbertnek munkatársainak, tervezőinek,
alvállalkozóinak áldozatos munkáját.
Megköszönöm Kasuba János tervező, Ágoston László műszaki ellenőr, Ágoston István az Ágoston Ház
Kft. vezetőjének munkáját.
Megköszönöm Varga Gábor – Szabó Zsigmond szobrászok munkáját.
Megköszönöm Beri János kertépítő
munkáját.
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-

-

Megköszönöm az Önkormányzat,
a nevelőtestület, munkatársaink,
Szülői Szervezetünk, tanulóink
munkáját, akik ilyen széppé varázsolták iskolánkat.
Megköszönöm Hajdú László igényes, színvonalas belső munkáját.

Iskolánkban Máté evangélista magvetőről szóló példabeszédét gondoljuk
tovább, miszerint:
Jónak lenni jó. Ismerjük fel minden
nap azt a kevéske jót, amire Isten meghív bennünket és próbáljunk meg rá igent
mondani. Milyen szép egy telt kalászú
búzamező, vagy egy gyümölcseitől roskadozó fa, egy fürtökkel teli szőlőlugas.
Gondoljunk minden nap erre, hogy Isten
szemében mi is termőföld vagyunk, aki
csodás termést tud hozni, akiben gyönyörködni lehet, aki tápláló és körülötte
virágzik az élet. Ez a célja és értelme földi életünknek, ezért teremtett bennünket
Isten, ezért hívott ebbe a földi életbe. Értékesek vagyunk mindannyian, tanuljunk
meg hinni ebben, nézzünk magunkba és
érezzük, lássuk, ahogy kicsírázik a szívünkben a mag, amit Isten vetett belénk,
tápláljuk és óvjuk az Ő tanítását, hogy
bennünk szárba szökkenhessen, kivirágozzon, és bő termést hozzon. Amen.
Törő András
igazgató
Fotók az iskolaátadó ünnepségről:
Ari Sándor

8

GESZTERÉDI FORRÁS

1849. október 6. – a „magyar Golgota”
A világos fegyverletétel után sötétbe borult Magyarország. Akit
bűnösnek tartottak Haynau legyilkoltatta. A börtönök megteltek.
A tiszteket lefokozták, közlegényként az osztrák hadseregbe sorozták, megalázó beosztásban éveket töltöttek.

1849. szeptember végén összeült a haditörvényszék, ahol a 13
tábornok ügyét tárgyalták, s ahol a vádlottakat felségsértés címén
halálra ítéltek.
A halálos ítéletet Haynau császári tábornagy hozta. A „bresciai
hiéna” ez volt a főparancsnok gúnyneve, amely az itáliai kegyetlenkedései miatt ragadt rá.

Vörösmarty Mihály: Előszó- részlet
Most tél van csend és hó és halál,
A föld megőszült;
Nem hajszálanként, mint a boldog ember,
Egyszerre őszült az meg, mint az isten,
Ki megteremtvén a világot, embert,
A félig istent, félig állatot,
Elborzadott a zordon mű felett
És bánatában őszt lett és öreg.
Ezúton is köszönöm tanítványaimnak a méltóságteljes megemlékezést és részvételt.
Szőke László
osztályfőnök

Esélyteremtő óvoda

Az iskolai műsort a hatodik osztály tartotta az új épületszárny aulájában. ezt követően akadályversenyen zárták a napot tanulóink.
Néhány részlet a műsorból
• 1845. október 6-án Pesten agyonlőtték az első magyar miniszterelnököt Batthyány Lajost.
• „Nyolc órakor a fegyverek és ágyuk tömegén át nyolc tábornok haladt gyalog, kiváló gonddal öltözködve és méltóságteljesen”
• A legtöbb bosszúságot Damjanich okozta a császáriaknak,
ezért őt illette volna az utolsó hely, de Haynau személyes
bosszúja ezt is felülírta, és igy gróf Vécsey került az utolsó
helyre.
• A hadbíróság felterjesztése a négy elitélt büntetését „különleges kegyelemből” a katonához méltó golyó és lőpor általira változtatta.
• 12 katona állt fel velük szemben töltött fegyverrel, parancsnokuk kardjával intett és a lövések eldördültek. Kiss Ernő
kivételével, mindhárman élettelenül buktak a földre. Kiss
Ernőt csak a vállán érte a lövés, ezért három katona közvetlenül elé állt és mindhárman újra tüzeltek.

Intézményünk sikeresen pályázott a „ EFOP-3.1.3-162016-00001 Társadalmi felzárkózási és integrációs köznevelési intézkedések támogatása kiemelt projekt az „Esélyteremtő óvoda” projektre. Az „Esélyteremtő óvoda” projekt
célja, hogy országszerte közösen létrehozzunk egy olyan
intézményhálózatot, melynek tagjai az esélyteremtő nevelési eljárásokat eredményesen alkalmazzák és képesek azokat
más óvodákkal is megismertetni. Mindezzel hozzájárulva a
hátránykompenzáló képesség hatékonyságához, a társadalmi helyzetből fakadó hátrányok mérsékléséhez. Magyarországon 550 óvoda és 1100 óvodapedagógus valósítja meg
az „Esélyteremtő óvoda” projektet, mely a pedagógiai tevékenység hatékonyságát segíti, egyben az óvodai fejlesztő
programot (IPR) váltja fel. A programban a környező óvodákkal (Biri, Balkány, Geszteréd, Szakoly, Érpatak) alkotunk
egy csoportot. Intézményenként két-két fő óvodapedagógus
tagja a projektnek. Minden hónapban a csoport találkozókat
a csoporttagok óvodáiban tartjuk, az idei első megbeszélés a
mi óvodánkban volt.
A tartalma délutánon megbeszéltük az aktuális problémákat, átadtuk egymásnak a tapasztalatinkat, megfogalmaztuk
az elérni kívánt célokat és hozzárendeltük a megfelelő feladatokat. A vendégeknek egy kis üveg „Geszterédi szilvalekvárt” adtunk ajándékba, emlékezvén a kellemes délutánra és
a tartalmas, építő jellegű tanácskozásra.
A lekvárért külön köszönet ifj. Jakabóczki Istvánnak és
feleségének Dórának! Hálás köszönet érte és Isten áldását
kérjük a munkájukra!
Óvoda dolgozói
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Zarándoklat Máriapócsra
2018. szeptember 8-án a szent Anna
Katolikus Óvoda és Általános iskola szervezésében immár harmadszor szerveztük
meg Kisboldogasszony napján zarándokutunkat Máriapócsra.

Intézményünk 2016-tól egyházi intézmény lett, és ekkor teremtettük meg azt
a hagyományt, hogy minden év szeptember 8-án elzarándoklunk Máriapócsra.
A zarándokúton nemcsak iskolánk tanulói, hanem az egyházközség tagjai is részt vettek a bökönyi filiával együtt.
Ebben az évben Kerekes László
atya vezetésével 51-en indultunk
el erre az útra, amelynek célja e
vallási jelentőségű zarándokhely
felkeresése volt. A zarándoklat
során nemcsak az úti célra történő megérkezésen, hanem magán, a
testet és a lelket is egyaránt erősítő
utazáson volt a hangsúly.
Zarándoklat egy olyan társas
esemény, melyben az út során
tapasztalatot cserélnek a hívők.
Zarándoklat során mindenki hozzá ad valamit az úthoz. Mindazok,
akik végigjárják ezt az utat lélekben megerősödve térnek haza.
Alázatra, tiszteletre és elfogadásra

tanít bennünket. Csodálatos dolog rajta
végighaladni - készülni, elindulni, átélni, megérkezni és emlékezni.
Az út végére mindenki letisztult állapotba kerül.
Zarándoklat során együtt mozgunk, együtt éljük
meg az út kihívásait. Nyitottságunkat harmóniánkat
megérezték a bennünket fogadó kállósemlyéni hívek
is, akik Horváth
János atya vezetésével templomukban fogadtak bennünket.
Éreztük
kedvességüket,
szeretetüket, jóságukat. Köszönjük
az atyának a kállósemlyéni híveknek az
önzetlen vendéglátást.

Máriapócsra megérkezve hálát adtunk
Szűzanyának, hogy mindannyian épségben és lelkiekben megerősödve megérkeztünk a kegyhelyre.
A kegyhelyen töltött idő alatt mindenki gyónhatott, elmélyülhetett hitében.
Délután 4 órakor Palánki Ferenc megyéspüspök mutatott be szentmisét, melyen
mindannyian részt vettünk. A szentmise
befejező áldása után a püspök atya megáldotta Mindszenty József bíboros szobrát.
Külön öröm volt számunkra, hogy nagyon sok geszterédi hívő csatlakozott hozzánk a délutáni lelki programokhoz. Akik
nem tudták gyalogosan megtenni az utat,
délután autóval csatlakoztak hozzánk.
Köszönetünket fejezzük ki azoknak
a diákoknak, tanároknak, felnőtteknek,
akik vagy gyalog, vagy autóval részt vettek ezen a szép lelki napon.
A zarándokutat jövőre is megszervezzük és mindenkit szeretettel várunk.
Törő András
igazgató

Művelődési Ház hírei
2018. szeptember 01-től vettem át Gajdos János Művelődési Ház vezetését Vámos Jánosnétól, akinek az eddig elvégzett munkáját ezúton is köszönöm, hiszen egy jól működő intézményt hagyott maga mögött. A továbbiakban minden Művelődési Házzal
kapcsolatos intéznivalóval lehet hozzám fordulni, legyen az terembérlet, eszközbérlet, rendezvényszervezés. Minden felmerülő
igényre próbálunk megoldást találni.
A Művelődési Ház nyitva tartása továbbra is hétfőtől-péntekig 8.00-tól 16.00-ig tart, amennyiben szükséges ez rugalmasan
változtatható eseményeknek megfelelően.
Urszuly László
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Diáksport hírek

Napkoron rendezték a 2018/2019 tanév Délnyírségi egyéni atlétika versenyét. A sportkomplexumban közel 150 tanuló mérte
össze képességeit.
Iskolánk tehetségei a „hagyományokhoz híven” most is a dobószámokban „taroltak”, verték a mezőnyt.

EREDMÉNYEINK
KISLABDAHAJÍTÁS:
III. Korcsoport lány:
I. helyezés: Szabó Fruzsina
III. helyezés:
Fazekas Emőke
III. Korcsoport fiú:
I. helyezés: Horváth Erik
IV. Korcsoport lány:
III. helyezés: Kiss Evelin
IV. Korcsoport fiú:
I. helyezés: Kutasi István
TÁVOLUGRÁS:
IV. Korcsopoport fiú:
III. helyezés: Orosz Gábor

A többi versenyszámban - rövid és középtávfutás, súlylökés – a
tavaszi versenyeken javítani kell eredményességünkön.
A mindössze 12 fős csapatunk a tőlünk sokkal nagyobb létszámú
iskolákkal szemben bátran és eredményesen vette fel a versenyt.
Köszönöm tanítványaim eredményességét, lelkesedésétét és
sportszerű viselkedését ezen az atlétikai versenyen.
Szőke László
testnevelő

„Itt van az ősz, itt van újra!”
Ismét eltel a nyár! Vannak akiknek gyorsan és vannak akiknek lassan múlt az idő,
egy biztos mindenki számára elérkezett a
szeptember. Az ősz megérkeztével eljön a
betakarítás, a télire való gyűjtögetés, raktározás, befőzés időszaka. Szeptemberben,
amikor dúskálhatunk a természet ajándékaiban, mindennap hálát adhatunk a Föld
gazdagságáért, a Nap éltető melegéért,
elkezdődik egy újabb folyamat. Ebben a
csodálatos hangulatban, megkezdi „munkáját” az óvodás és a kisdiák - elkezdődik
a nevelési és a tanítási év.

Az óvodában a csoportelosztásnál kialakításánál figyelembe vettük a gyerekek
életkorát, a szülők igényeit és ez alapján
alakítottuk ki a Maci és Mókus csoportokat. Az idei nevelés évben is csak két csoportot tudtunk indítani, mert a gyerekek
létszáma 55 fő. Mindkét csoportban pedagógus végzettségű kollégák foglalkoznak
a gyerekekkel – 4 fő óvodapedagógus, 1 fő
szociálpedagógus. A pedagógusok munkáját két fő dajka és 1 fő takarító segíti,
mindhárman dajkai képesítéssel rendelkeznek.
Intézményünkbe a beiratkozott
gyerekek szülei
a nyár folyamán
értesítést kaptak
a gyermek felvételéről, valamint
az év első szülői
megbeszélésről.
Ekkor
kapták
meg szép színes
formában az óvodai jelüket. Intézmény ü n kben
„Anyás” beszoktatással, befoga-

dással kezdődtek az első napok, ahol a
gyerekek megismerkedhettek az óvoda
környezetével és dolgozóival. A egyéni
és életkori sajátosságait figyelembe véve
a beszokatás ideje gyerekeként változó lehet. Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy
derűs szeretetteljes légkört teremtsünk, az
ide érkező, ide járó kis apróságok számára. Az óvodában folyó napi tevékenységek
mellett számos programokon vehettek
részt a gyerekek. Mint mindig, a szeptember hónap most is nagy izgalommal indult,
mind a gyerekek, mind a szüleik és természetesen a dolgozóink részéről is.
A szeptember 22.-én megrendezésre
került falunapon, óvodánk Mókus csoportja is fellépett . A gyermekek vidám,
látványos , szalagos tánccal készültek .
Bár az időjárás nem volt a legkedvezőbb
, ennek ellenére sikerült bemutatnunk műsorunkat, melynek nagyon örültünk , hisz
a gyermekek napokig lelkesen készültek a
fellépésre. Kitartó munkánkat a
lelkes közönség hatalmas tapssal jutalmazta. Köszönjük mindazoknak, akik a
rossz
idő ellenére is megnézték produkciónkat.
Óvoda dolgozói
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„Hull a szilva a fáról…”
Lekvárfőzés az
óvodában
Az óvodásaink az idei évben is szülői
felajánlásnak köszönhetően megismerhették a népi hagyományokon alapuló
lekvár főzést. A lekvár főzéshez az alapanyagot,és az eszközöket István gazda
biztosította. Segítő embereivel, családjával készségesen áll a rendelkezésünkre. Szerencsések vagyunk, mert szilva
átalakulásának teljes folyamatát nyomon
tudtuk követni a lekvár elkészültéig. E
folyamatban a bátrabb gyerekek a nagy
üstben rotyogó lekvárt megkavarhatták ez
a közös munka adta az elkészült étel édes

ízét, páratlan zamatát, fenséges illatát és
felbecsülhetetlen értékét. Természetesen
legalább ilyen fontos volt a szilva is! A
segíteni vágyók türelmesen sorba álltak és
várták, mikor kerül rájuk a sor. Lehetőség
volt arra, hogy a lekvárrá válás folyamatát
nem csak szemmel, hanem az ízlelőbimbók segítségével is nyomon kövessék, tehát folyamatos kóstolás sem maradhatott
el! A korszerű táplálkozásnak megfelelően, a mi kis lekvárunk sem cukrot, sem
tartósítószert nem tartalmaz! Fő az egészség! Az elkészült lekvárt meg is kóstoltuk!
A kész terméket, még a mai napon üvegbe
zártuk, a gyerekek óvodai jelével elláttuk
és átadásra előkészítettük. Ez úton is szeretnénk köszönetet mondani ifj. Jakabóczki István „gazdának” és családjának, hogy

A Népmese Napja
Szeptember 30-a - Benedek Elek születésnapja- a népmese
napja. Első ízben 2005 – ben rendezték meg. A nap célja, hogy a
könyvtárosok, az óvónők, a pedagógusok és a mesével foglalkozó szakemberek, valamint a meseszerető gyerekek és felnőttek
ezen a napon megkülönböztetett tisztelettel forduljanak mind a
magyar, mind más népek meséi felé. A mi kis óvodánk is a mesék birodalmává változott a népmese napján, amit kivételesen
nem az óvó nénik, hanem a szülők varázsoltak azzá. A reggeli
óráktól folyamatosan érkeztek a lelkes anyukák, hogy egy-egy
Benedek Elek mesével kápráztassák el a gyerekeket. Amint elhangzott a Magyar Népmesék szignálja, ami a következő mese
kezdetét jelentette, az óvoda apraja nagyja bevonult a kialakított
meseszobába, és érdeklődve hallgatta a szülők által elmondott
mesét. A gyerekek izgatottan várták, hogy melyik lesz a következő mese. Ezúton is szeretnénk megköszönni a kedves szülőknek a részvételt, és hogy színesebbé tették ezt a napot.
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az előkészületek megteremtésével lehetővé tette e fantasztikus nap megvalósítását.
Isten áldását kérve rájuk!
Óvoda dolgozói

nőnk által szívvel- lélekkel előadott verse is színesítette, ami
például szolgál gyermekeinknek is az idősek tiszteletére. Az
énekek és versek könnyeket csaltak a jelenlévők szemébe. Műsorunkat egy vidám tánccal zártuk, amit a gyermekeink, nagy
szeretettel és lelkesedéssel adtak elő és az ünnepeltek nagy tapssal jutalmazták.
Fontosnak tartjuk az idősek tiszteletére nevelést már ebben a
korban elkezdeni. Erre nagy figyelmet fordítunk a Szent Anna
Katolikus Óvodában, mert az idősek megbecsülése, szeretette,
tisztelete nem csak erre a napra szól.
„Törődjél és szeress,
Mindenki azt mondja,
Hogy amennyit most adsz,
Annyit kapsz majd vissza!”

Szüreti felvonulás
Már évek óta szeretettel és lelkesen veszünk részt a hagyományos szüreti felvonuláson. Az idei évben a Lónya Tanyai Két Pej
Ló Hagyományőrző Lovas Egyesület szervezésében valósult
meg e színes program. Az óvodánkból szép számban vettünk
részt a rendezvényen, a gyerekek nagyon élvezték a kisvonatban
való utazást és a lovas szekerek kavalkádját.

Idősek Világnapja
Már hagyomány óvodánkban, hogy október elsején az Idősek
Világnapján óvodásaink együtt ünnepelnek településünk szép
korú lakosaival. A gyerekek megható köszöntőit egy kolléga-

12

GESZTERÉDI FORRÁS

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

KÖNYVTÁRI HÍREK

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer jóvoltából az
idei Országos Könyvtári Napok alatt két érdekes előadást tartottunk meg könyvtárunkban.
Október 3-án gyógytea kóstolóval egybekötött előadás részesei voltunk dr. Hajdu

Zsanett gyógynövénykutató vendég előadónk
jóvoltából. Sok érdekes és hasznos információt tudhattunk meg a gyógyhatású növényekről, egyes készítményekről. Felhívta a
figyelmünket, hogy mely csomagolási jelzésekre figyeljünk a táplálék kiegészítők vásárlásánál, majd kitalálós játék formájában azonosítottunk gyógynövényeket illatuk alapján.
Október 4-én a helyi általános iskola tanulói
„Csillagászati bemutatón” vettek részt. A bátorligeti Gemini Csillagász Egyesület képviseletében: Lakatos Márton és Alesenszki Roland tartott interaktív előadást a gyerekeknek,
akik aktív érdeklődést tanúsítottak az égbolt
rejtelmei iránt.
A könyvtár megszokott szolgáltatásai továbbra is folyamatosak, a KSZR szolgáltató
helyeként működünk, így az általuk beszerzett kiadványokkal gyarapodik állományunk,
a régi gyűjteményt folyamatosan selejtezzük.

KEGYELETTEL
EMLÉKEZÜNK

A leselejtezett könyveket jelképes áron kiárusítjuk, várjuk az érdeklődőket!
A kreatív kézműves klub rendületlenül működik, továbbra is minden szerdán van teadélután, ahová bárki becsatlakozhat.
Hajdu Istvánné, könyvtáros
Fotó: dr. Hajdu Zsanett

MEGHÍVÓ
Geszteréd Község Képviselő-testülete
2018. OKTÓBER 25. NAPJÁN (CSÜTÖRTÖK) 16:30 ÓRÁTÓL
KÖZMEGHALLGATÁST TART.
A közmeghallgatás helye: Gajdos János Művelődési Ház
A közmeghallgatásra tisztelettel meghívom.

Kegyelettel emlékezünk
községünk közelmúltban
elhunyt lakosaira:
Nagy Józsefné
Urszuly János
Brinkusz Mihály
Molnár Mihályné
Szabó János
Harsányi István
Seregi Katalin
Urbin Györgyné
Metercsik Józsefné
Köblös Józsefné
Mihali József Csaba
Bartók Pálné
Csuhai János
Horváth Mihályné
Horváth Mihály
Rinyu István
Vasas Ferencné
Ferenczi Mihályné
„Nem múlnak el, kik szívünkben
élnek, hiába szállnak árnyak,
álmok, évek.”

Napirendi javaslat:
1. Tájékoztató Geszteréd Község vagyonáról és annak működtetéséről
(szóbeli előterjesztés alapján)
Előadó: Szabó József polgármester
2. Lakosság közérdekű bejelentések, javaslatok, kérdések
Kérjük a lakosságot, hogy minél többen vegyenek részt a közmeghallgatáson
és kérdéseikkel, észrevételeikkel segítsék az Önkormányzat munkáját!
Szabó József
polgármester

KÖZÉRDEKŰ
TELEFONSZÁMOK

IMPRESSZUM:

MENTŐK
RENDŐRSÉG
Nagykállói Rendőrőrs KÖRZETI
MEGBÍZOTT
TŰZOLTÓSÁG
Geszterédi
POLGÁRŐRSÉG
ORVOSI
ÜGYELET Balkány
IVÓVÍZ HIBABEJELENTÉS

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

104
107
+36 20 620 5026
105
+36 30 606 4409
+36 42 361644
+36 42 290 700

A Geszterédi Forrást
az Interneten is elolvashatják a
www.geszterediforras.ewk.hu
oldalon!

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

