
Húsvét - a feltámadás ünnepe
„MERT Ő AZ IGAZI BÁRÁNY, AKI ELVETTE A VILÁG BŰNEIT,
HALÁLUNKAT HALÁLÁVAL MEGTÖRTE, ÉS FELTÁMADÁSÁVAL 
ÚJ ÉLETET SZERZETT NÉKÜNK.”

Húsvét ünnepéhez, a Megváltás diadalához közeledve, nagy tisztelet-
tel és szeretettel köszöntöm a helyi Római Katolikus Egyház nevében a 
geszterédi Híveket, és minden jó szándékú embert! Egyházunk liturgiájá-
nak ez a csodás, győzelmi himnusza tölti be az egész világmindenséget a 
Feltámadás ünnepén, ami átjárja minden ember lelkét, és ami folytató-
dik Egyházunk életében egészen a világ végéig. 
Mit üzen nekünk, a mai korban élő embereknek Húsvét ünnep?
- Jézus első szava a nagypénteki véres tragédia után így hangzik: Ne féljetek! Először is, erre bíztat ben-

nünket Húsvét ünnepe. NE FÉLJÜNK! 
Oly sok félelem él az emberi szívekben az egyedülvalóságtól, az igazságtalan ítéletektől, a megalázottság-
tól, a gyengeségtől és végül magától, a haláltól. Ne féljetek azoktól, akik a testet meg tudják ölni, de a lelket 
nem, mert a halál és rajta keresztül maga a bűn is, semmisnek bizonyult Isten színe előtt. Amit a sátán a 
halállal akart, annak éppen az ellenkezője történt: ÉLET, DICSŐSÉG, DIADAL!
- Szent Pál apostol így ír a feltámadás erejéről: Eltemetkeztünk vele együtt a halálba, hogy mi is új életet 

éljünk. Az igazi keresztény élet egyszerre mutatja magán a halál és a feltámadás jegyeit. Másodsorban 
pedig ezt üzeni nekünk az idei év húsvétja: MEGHALNI A VILÁGNAK, VELE EGYÜTT A BŰNNEK, 
ÉS ÚJ ÉLETET ÉLNI ISTENBEN ÉS ISTENNEK! 
A feltámadt Üdvözítő ereje, az új élet mutatkozik meg a keresztény hit egyre erősödő terjedésében és 

mélyülésében. Annyi támadás – kimondott szó és leírt betű – éri az Istenben és Istennek élő emberek hi-
tét, életét, de ezek ellenére a Krisztusi diadalból fakadó feltámadásba vetett hit, az új élet, az új lét megma-
rad, fennmarad, amely az egész világegyházban és minden helyi egyházban rejtett misztériumra, titokra 
mutat. Ez túlnő minden látható és látszólagos elmúláson, mert soha többé nem semmisülhet meg.
A krisztusi jóság fogyhatatlan áramlása szintén erre a megdicsőült Üdvözítőre mutat. Az irgalmasság, a 

türelem, a névtelen jócselekedetek, a vértanúság igen sok fajtája az a kegyelem, amely a feltámadt Krisz-
tus oldalából áradt ki. Minden jóság, minden erény, minden nemesség a feltámadt Krisztus oldalából 
áradó erő és emelkedettség. 
A húsvéti hit diadala két évezred óta tart, még akkor is, ha e hit mellett és e hittel szemben elszánt hi-

tetlenek és fizetett hazugok azóta is, és mai is megvannak. Jézus szenvedése folytatódik a világ végéig, el-
lenségeinek száma is nő, de tanítványainak, követőinek, híveinek tábora is gyarapszik, vagyis a feltámadt 
Jézus diadalfénye, az új élet minősége újabb és újabb arányokat ölt, ahogyan Szent Pál is mondja: Mindig 
hordozzuk Jézus halálát testünkön, hogy Jézus élete is nyilvánvaló legyen halandó testünkön.
EZEKKEL A GONDOLATOKKAL KÍVÁNOK MINDEN KEDVES GESZTERÉDI EMBERNEK 
FÉLELEMTŐL MENTES, A FELTÁMADÁSBAN MEGMERÍTKEZŐ, MINŐSÉGILEG MÁS, ÚJ 
KRISZTUSI ÉLETET, ÁLDOTT ÉS SZENT HÚSVÉTI ÜNNEPEKET.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!    Dr. Lipták József
       plébános

VII.évfolyam, 4. szám   

Meghívó 
Szeretettel meghívjuk a kedves 
édesanyákat, nagymamákat és 

dédnagymamákat a május elsején, 
délután 4 órától tartandó Anyák-napi 

ünnepségünkre 
a Művelődési Házba!

Az ünnepséget követően a községi 
pihenőparkban MAJÁLIST szervez a 

Községünk Vezetése, ahol vidám zenés 
szórakozásra és egy tál meleg ételre 
várunk minden geszterédi lakost.

Kérjük, vegyenek részt minél többen 
ezen a közös ünneplésen!

A Geszterédi Forrást az Interneten is 
elolvashatják a 

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

Gazdag tavaszi programok színesítik a gesz-
terédi óvodások hétköznapjait.

/ Képes beszámoló a 4. oldalon

Anyákat köszöntünk!
Anyák Napját hagyományosan, május első vasárnapján ünnepeljük 
Régi múltra visszatekintő ünnep ez, már az ókori Görögországban 
is tartottak tavaszi ünnepségeket az anyák tiszteletére. A történelem 
során később is mindig volt egy olyan nap, vagy ünnep, amikor az 
anyákat is köszöntötték.
Május első vasárnapja, anyák napja. Ezen a napon az első két szó, ami az 
ember eszébe jut – tisztelet és hála – Amióta emberi életről beszélünk, 
azóta mindenki a legnagyobb köszönettel az Édesanyjának tartozik – aki 
vérével táplálta és a világra hozta. Mindenkit édesanya szült – nélküle nincs 
élet, nincs történelem, nincs elmélet, nincs gyakorlat, nincs civilizáció, 
nincs kultúra. 
Az Anyáké a május első vasárnapja. Az első pünkösdi rózsa, az újszülött 
első sírása, első könnye és mosolya.

Nekik adatik a gyermek első szava – és nekik rendelt a lázas 
éjszakák sora, az aggódás, a törődés, a munka és az öröm. 
Övék mindörökkön az élet áldásának rendje és övék az 
emberiség léte, holnapja. Óriási örökség, és gigászi teher. 
Csak anya képes elviselni. A virág, amit csokorba kötünk 
neki, a szép szó, amivel köszöntjük őket: jelkép. Milliószorta 
több sem elég ahhoz, hogy törlesszük töredékét mindannak, 
amit életükből gyermekeiknek áldoznak.

Nem adhatok minden édesanyának egy-egy szál virágot, és tudom, hogy egy 
nap az ünnep. Mégis: köszöntsön ez a főhajtásnyi jegyzet minden egykor élt, 
minden élő és minden jövendő Édesanyát, mert sorsuk a világ sorsa, mert 
életük, mindőnknek az élet.
„Mert te adtál nekem életet, és ami még fontosabb, leckéket arra, hogyan kell 
élni. Te vagy minden jónak a forrása, amit elértem életem során. 
Mami, köszönetet mondok mindazért, ami vagy és ami én vagyok.” (David L. 
Weatherford)    Szűcs Zsolt 
     Polgármester

Geszteréd község Önkormányzatának társadalmi, politikai és kulturális lapja

„Küzdeni és győzni tanulj. Kell küzdeni és győzni hazádért” (Kölcsey Ferenc)
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Közérdekű hírek

Geszteréd Község Önkormányzata Képviselő–testületének 2011. március 1-jén 
megtartott ülésén az alábbi napirendek kerültek megtárgyalásra:
1. Az Önkormányzat 2011. évi költségvetés előterjesztését a Pénzügyi Bizottság elő-
zetes jóváhagyása után az alábbiak szerint fogadta el a képviselő-testület:
  bevétel 221,115 millió Ft, kiadás 247,441 millió Ft, hiány 26,326 millió Ft.
2. Védőnői Szolgálat vállalkozói formában történő működtetése: a képviselő-testü-
let úgy határozott, hogy ezzel kapcsolatban a polgármester kezdje meg a tárgyalá-
sokat a védőnővel.
3. Rendelet alkotása az egyes anyakönyvi eljárások (hivatali időn kívül illetve a 
hivatali helyiségen kívül végzendő anyakönyvi tevékenység) díjtételeiről. Ez a köz-
ségünk területén történő házasságkötési és bejegyzett élettársi kapcsolatlétesítési, 
eljárásokra terjed ki. Nem minősül díjköteles többletszolgáltatásnak a Polgármes-
teri Hivatalban az ünnepség céljára megfelelően berendezett helyiség, ünnepi be-
széd, emléklap, gépi zene szolgáltatása. Viszont a Polgármesteri Hivatalon kívüli 
lebonyolítás esetén a többletszolgáltatás díja: 20.000 Ft + ÁFA. Amennyiben a há-
zasulók, a bejegyzett élettársi kapcsolatot létesítők legalább egyike geszterédi lakó-
hellyel rendelkezik az egyes anyakönyvi eljárás díjmentes.
A hivatali munkaidőn kívül történő egyes anyakönyvi eljárásban közreműködő 
anyakönyvvezetőt, egyes anyakönyvi eljárásonként bruttó 10 000 forint díjazás 
illeti meg.

A Képviselő-testület 2011. március 16-án megtartott nyílt ülésén az előterjesztett 
11 napirendi pont az alábbi sorrendben lett megtárgyalva: 
1. Szennyvíz beruházási pályázat előkészítésének megtárgyalása: A Képviselő-tes-
tület felhatalmazta Szűcs Zsolt polgármestert a Tiszamenti Regionális Vízművek 
Zrt.-vel történő tárgyalások megkezdésére, amely a szennyvízberuházást is előse-
gíthetné.
2. Védőnői szolgálat vállalkozói formában történő működtetése: ez ügyben a tár-
gyalások már egészen előrehaladott állapotban vannak.
3. Pályázati lehetőség ismertetése iskola energetikai felújítására: a tetőrendszer le-
cserélése, valamint a fűtéskorszerűsítés valósulhatna meg ebből a pályázatból, de 
döntést csak a konkrétumok ismerete után hozhat a testület.
  4.Tájékoztató az „Élelmiszerlavina” pályázatról: A pályázat lényege a rászoruló 
családok támogatása. Vetőmagokat és növényvédő szereket kapna az Önkormány-
zat térítésmentesen, és a közcélú foglalkoztatottakkal megtermelt növényeket le-
hetne szétosztani a rászorulók között (a Lovastanyán termelendő burgonya).
5. Pályázati lehetőség ismertetése a Lovastanyán lévő kastély és magtározó felújí-
tására: Mindkét épület közösségi házzá lenne alakítva, turisztikai vonzerő lenne 
Geszteréd számára. Helyieknek is ki lehetne adni kisebb családi, baráti rendezvé-
nyek helyszíneként.
6. Pályázati lehetőség ismertetése az óvodai meleg víz beruházásra: napkollektoros 
rendszer beépítéséről lenne szó, részletek a későbbiekben várhatók ez ügyben.
7. Tájékoztató az óvoda konyhájának felújításáról és az épület külső tatarozásáról: a 
munkálatokat 2011. június 30. határidőig el kell végezni a munkálatokat, ellenkező 
esetben vissza kell fizetni a 13 millió Ft támogatást. A munkálatok nagy részét a 
Kft. el tudná végezni, ezzel költségeket takarítva meg. Elsődleges lenne a közmű 
leválasztása. A döntés meghozatala további előkészületek után a következő ülésre 
tevődik át.
8. Tájékoztató az óvoda iskola visszafizetési kötelezettségéről: megszokott gyakor-
lat, hogy a közoktatási normatíva bizonyos százaléka minden évben visszafizetésre 
kerül.
9. Tájékoztató a hivatali számítógéppark korszerűsítésének, valamint a fénymásoló 
gép cseréjének szükségességéről: a testület felhatalmazta a polgármestert, hogy vá-
sároljon egy fénymásológépet a Hivatal részére.
10. Tájékoztató az óvodai létszámleépítésről 
11. Döntés a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási 
Megállapodás módosításának elfogadásáról

Jegyzői sarok
Az alábbiakról szeretném tájékoztatni a tisztelt geszterédi lakosságot, elsősor-
ban azokat a személyeket, akik bérpótló juttatásra jogosultak 2011 évben:

Az aktív korúak ellátásának szabálya 2011. január 1-jével megváltoztak. A szo-
ciális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 35.§-ának 
értelmében a települési önkormányzat rendeletében a bérpótló juttatásra való 
jogosultság feltételeként előírhatja, hogy a kérelem benyújtója, illetve az ellátás 
jogosultja a lakókörnyezetét rendben tartsa. 
A lakókörnyezet akkor tekinthető rendezettnek, ha a kérelmező vagy jogosult 
által életvitelszerűen lakott lakás vagy ház és annak udvara, kertje, a kerítéssel 
kívül határos terület, járda tisztán tartása az ingatlan állagának és rendeltetés-
szerű használhatóságának, valamint higiénikus állapotának biztosítására irá-
nyuló kötelezettség teljesül.
A jegyző megvizsgálja ezen feltételek teljesülését, amennyiben hiányosságot 
talál felszólítja a jogosultat a változtatásra, amennyiben a kitűzött határidőn 
belül nem történik változás, a jegyző a bérpótló juttatásra való jogosultságot 
megszüntetheti. 

Mindezek mellett meg kell szüntetni az aktív korúak ellátására való jogosult-
ságát annak a bérpótló juttatásra jogosult személynek, aki a bérpótló juttatásra 
való jogosultságának éves felülvizsgálata során nem igazolja, hogy a felülvizs-
gálat időpontját megelőző egy évben, a bérpótló juttatásra való jogosultságának 
fennállása alatt legalább 30 nap munkaviszonnyal rendelkezik. A 30 nap mun-
kaviszonyba beleszámít többek között a közfoglalkoztatás, valamint az egysze-
rűsített foglalkoztatásról szóló törvény szerint létesített munkaviszony is. 

A fentiek értelmében felhívom minden bérpótló juttatásra jogosult személy fi-
gyelmét a lakókörnyezet tisztán tartására, valamint arra, hogy fokozott figyel-
met fordítsanak a 30 nap munkaviszony megszerzésére, ellenkező esetben a 
bérpótló juttatást meg kell szüntetnem. 
     Inzsöl János sk. 
     jegyző

Az ülésteremből jelentjük
Kivonat a Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvéből

Földtulajdonosok figyelem! 
Az Önkormányzat Földtulajdonosi gyűlést tart Szűcs Zsolt pol-

gármester vezetésével 2011. április 15-én délután 5 órai kezdettel a 
Művelődési Házban. A megbeszélés fő témája: a mező-őri szolgálat. 

Várnak mindenkit, aki Geszteréden földtulajdonnal rendelkezik.

Önkormányzati Álláshirdetés
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársat keres 
főiskolai, vagy egyetemi-, szakirányú, szociálpedagógiai 
végzettséggel. Jelentkezni Szűcs Zsolt polgármesternél lehet.

Felhívás
Geszteréd Önkormányzata közösen a geszterédi Katolikus 
Egyházközösséggel, kirándulás szervez a Csíksomlyói búcsúra 
június 12-13-án (Pünkösd vasárnap és hétfőn). A felejthetetlen 
élményt nyújtó utazás (2 nap, 1 éjszaka)megfelelő jelentkezési 
létszám esetén busszal fog történni. 
Érdeklődni és jelentkezni Szűcs Zsolt polgármesternél és Dr. 
Lipták József atyánál lehet. 
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Akikre büszkék lehetünk
Most induló portré sorozatunkban olyan geszterédi származású személyeket mutatunk be, akik jelenleg is kötődnek településünkhöz, és olyan kiemelkedő 

eddigi életpályát jártak be, amelyre méltán lehetünk büszkék, ugyanakkor példaértékű a mai geszterédi fiatalok számára.

„A szülőfalum szeretete zsigereimben gyökerezik”

Névjegy
Név: Rácz János
Született: 1950. augusztus 31., Geszteréd
Foglalkozás: ügyvezető igazgató
Munkahely: REXPO Kft.
Családi állapota: nős
Gyermekei: Edina, Gergely
Unoka: Marci

Geszteréd Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
a 37/2006 (VII.14.) számú határozata alapján Rácz János 
Úrnak Geszteréd Díszpolgára címet adományozza.

- A névjegyből kiderül, hogy Geszteréden születtél, jelenleg 
Debrecenben élsz, mióta?

Rácz János: 1968-ig Geszteréden éltem. 1968-tól a tanulás és a munkám miatt 
ideiglenes lakos lettem. 1975-ben kötöttem házasságot. Feleségem, - aki szintén 
geszterédi - itt kapott tanári kinevezést és szolgálati lakást. Geszteréden kezdtük 
közös életünket. Én Nyíregyházán tanítottam ekkor, így a lakás miatt én változtattam 
munkahelyet. Szerettünk volna saját lakást, mint mindenki akkoriban, s talán nincs 
ez ma sem másként. Debrecenben építkeztünk, és több mint harminc éve költöztünk 
el szülőfalunkból.

- Volt-e hátrányod abból, hogy kis faluban nevelkedtél és éltél?
R. J.: Nem gondolom, hogy ez hátrány lett volna. A nagy városoktól való távolság 

talán az egyetlen, amit említhetek. Akkor még nem volt olyan jó a közlekedés, nem 
volt saját autó, mint ma. Annak hogy falusi emberek között nőttem fel és éltem le 
fiatalkori éveimet, inkább előnyeiről beszélnék. Itt tapasztaltam meg, milyen sokat 
dolgoznak a szüleim és az itt élő emberek a mindennapi megélhetésükért. Itt tanítottak 
tisztességre, kitartó szorgalomra és a munka becsületére. Nyári szünetben én is a 
földeken dolgoztam, mint a korosztályom akkoriban. Akkor játszhattam, ha a rám 
bízott feladatokat elvégeztem. Szüleimnek nem voltak teljesíthetetlen elvárásaik, de 
amivel megbíztak, azt mindig számon is kérték. Megtanultam beosztani az időmet 
már gyerekként. Ez nagyon fontos szempont a felnőtt ember életében is. Szeretem 
és becsülöm a falun élő embereket. 
A kapuban ültem a felnőttek között, s hallgattam a beszélgetéseiket. Sok bölcsességet 
megtanulhat az ember, ha nyitott szívvel és füllel ül közöttük. Ha otthon vagyok 
és tehetem, ma is szívesen kiülök a kapuba édesanyámmal. Sajnos ma egyre 
kevesebben választják ezt a társalgási formát. Kár, hogy nem ajándékozzuk meg 
egymást a közösen eltöltött idő varázsával.

- Mivel foglalkozol ma? 
R.J.:Több gazdasági társaságnak vagyok az ügyvezető tulajdonosa. Tevékenységi 

területünk: kereskedelem, számítástechnika, nyomdaipar.
- Ez az a tevékenység, amit szerettél volna végezni? Esetleg volt-e más 

gyerekkori álmod ezzel kapcsolatban?
R. J.: Pályafutásom elején az elektronika, híradástechnika majd a számítástechnika 

érdekelt. A hetvenes évek elején a Videoton gyár volt a hazai számítástechnika 
bölcsője. Én is Székesfehérváron végeztem. 1975-ben kerültem a Hajdúsági 
Iparművekhez, és 16 évig voltam a számítóközpont műszaki vezetője.
Mindig szerettem valamire vállalkozni és azt sikerre vinni. 1991-ben döntöttem 
úgy, hogy saját céget alapítok, és megpróbálom jól menedzselni azt. Szeretem a 
munkámat, mindig azt tartom fontosnak, amit éppen csinálok.

- Milyen gyakran jársz Geszterédre? Figyelemmel kíséred-e, hogy mi történik 
Geszteréden?

R. J.: Hála Istennek itt él édesanyám. Örülök, hogy 60 évesen is még gyermek 
lehetek. Van kihez jönnöm, van, aki mindig vár. Itt élnek a rokonaim, barátaim, 
akikkel szívesen vagyok együtt. Ezért mindenről tájékoztatnak, ami a faluban 
történik. Ritka az a hét, hogy ne forduljak meg Geszteréden. 

- Debreceni környezeted, barátaid mit szólnak ehhez?
R. J.: Debreceni barátaim tudják, hogy Geszteréd a „világ 

közepe”. A 60-ik születésnapomon is őket kértem arra, 
hogy ünnepeljenek velem Geszteréden. Örömmel jöttek. A 
szülőfalum szeretete zsigereimben gyökerezik. Elszakadni 
tőle nem tudok, nem is akarok. Nem szeretnék gyökerek 
nélkül élni. Szeretek „hazajönni”. Ugyan Debrecenben élek, 
de Geszteréden is otthon vagyok. Örülök a falu sikereinek, 
de osztozom a gondjaikban is. Ezért ha tehetem, segítek is.

- Ha segítségre van szükség, Rád mindig lehet számí-
tani. Mi késztet arra, hogy ezt tedd?

R. J.: Jó érzéssel tölt el az, amikor másokon segíthetek, 
mert jót tenni jó. Ez az, ami vagy benne van az emberben 
vagy nincs. Engem érdekel, mi lesz a sorsa a közösségnek, 
a falunak, ezért minden erőmmel segítek. Megmenteni az 
értékeket, amit elődeink hagytak ránk, kötelességünk.

Múlt nélkül nincs jelen, a jövő pedig elképzelhetetlen nélküle. Mindenkit és 
mindent természetesen nem lehet támogatni - még ha szeretnénk is - de fontos, hogy 
felismerjük, hogy mi magunk hol tudunk valami jót tenni.

- Talán kevesen tudják, hogy ennek az újságnak a megjelenését is te 
finanszírozod.

R. J.: Igen. Örülök, hogy ilyen színvonalas kis falusi újság megjelenését hónap-
ról-hónapra támogathatom, és ennek költsége - a havi 100.000 Ft. - nem terheli 
az önkormányzat amúgy is szűkös költségvetését. Fontosnak tartom, hogy minden 
családhoz eljusson ez a hírforrás.

- Munkád mellett marad-e időd a családra, sportra, kikapcsolódásra? 
R. J.: A legtöbb idővel egymást ajándékozzuk meg a feleségemmel. Igyekszünk 

ezt tartalmasan megélni. Két gyerekünk van. Mindketten elhagyták már a szülői 
házat. Edina lányom a családjával Budapesten él, Marci unokánkkal együtt, akitől 
sok szeretetet kapunk és adunk. Kölcsönösen látogatjuk egymást. Gergő fiam 
már 8 éve Londonban él. Vele 2-3 havonta találkozunk, és telefonon minden nap 
beszélünk. Ami a sportot illeti: Tíz éve futok rendszeresen télen-nyáron heti három 
alkalommal. Egyetértek Peterdi Pál humorista szlogenjével, aki azt népszerűsítette: 
„a láb mindig kéznél van”. Nem kell drága fitness bérlet ahhoz, hogy aerob mozgást 
végezzünk. Készülök az idei Debreceni Félmaratonra. A sportot ajánlom fiatalnak, 
idősnek egyaránt. Bármilyen életkorban el lehet kezdeni és kitartóan folytatni.

- Tudom rólad, hogy borászkodsz is.
R. J.: Ennek is geszterédi gyökerei vannak. Nagyapámnak a Tekenős hegyen volt 

egy hold szőlőföldje. Volt alkalmam belekóstolni nem csak a szőlőmunkálatokba, 
hanem az elkészített borba is. Mára képzett „kóstoló” lettem. Egertől 12 km-re 
Bogácson, van egy kis szőlőbirtokom és egy pincém. Ha tehetem, szívesen töltöm itt 
az időmet és itt készül a „Rácz Pincészet” bora. Igyekeztem a borászati ismereteimet 
is bővíteni, ezért borakadémiát végeztem, és nemzetközi borversenyeken 
bíráskodom. Bort kedvelő barátaimmal megalapítottuk a Debreceni Borbarátok 
Társaságát, ennek vagyok az alelnöke. A legbüszkébb mégis a sajátkészítésű 
2007-es és 2009-es olaszrizling boromra vagyok, mely a Bükkwinfest nemzetközi 
borversenyen aranyérmet kapott.

- Tudnál tanácsot adni a geszterédi fiataloknak, mit tegyenek céljaik 
eléréséhez?

R. J.: Legtöbbször a körülményeket okoljuk azért, ha valami nem sikerül, 
nem teljesül. Én nem hiszek ebben. Azok jutnak előre, akik reggel felkelnek és 
megkeresik azokat a körülményeket, amelyekre szükségük van. Ha nem találnak 
ilyet, megteremtik őket. Azt tanácsolom, fiatal éveikben tanuljanak szorgalmasan. 
Tanulással alapozhatják meg, hogy tartalmas életük legyen. Tanuljanak meg tanulni 
és készüljenek az élethosszig tartó tanulásra. Legyenek céljaik és terveik. A jó terv 
segít abban, hogy figyelmüket a lényeges dolgokra összpontosítsák, és belátható 
időn belül mérhető eredményeket érjenek el. Megalkotása nehéz, időigényes és 
aprólékos munka. A befektetett energia azonban megtérül a terv megvalósításakor.

- Köszönöm az interjút!   (szerk.)
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Márciusban is gazdag programokban volt 
részük a gyerekeknek. Nőnapra a kisfiúkkal  
ajándékot készítettünk a lányok számára, a kis-
lányok pedig apró szendvicsfalatkákkal vendé-
gelték meg a fiúkat. Az  óvoda apraja-nagyja 
részt vett a márc. 15.-i ünnepségen, zászlókkal, 
virágokkal, kokárdával, énekekkel, versekkel 
emlékeztünk az 1848-as forradalomra.Márci-
us 30.-án a Kölyökidő alapítvány munkatársai 
igyekeztek egy kis néptáncot, népdalokat, népi 
gyermekjátékokat tanítani a gyerekeknek. Áp-
rilis 1.-én a Zsuzsi és Orsi zenés műsorán szó-
rakozhattunk kicsik-nagyok egyaránt. Mind-
ezek mellett a napi tevékenységek is zajlottak. 
Nagycsoportban volt bemutató foglalkozás, 
iskolaérettségi vizsgálat, szülői értekezlet. A 
gyerekek  fogászati szűrővizsgálaton is részt 
vettek.

Pillanatképek az oviból

DIÁKSPORTHÍREK
I. 2011. 03.28-án Fehérgyarmaton rendezték a megyei lány kézilabda Diákolimpia döntőjét. 

A megye legjobb 4 csapata küzdött az elsőségért. Drámai küzdelemben Tiszavasvárival 22:22 
volt a végeredmény, hétméteres párbajban egy hajszállal maradtunk alul. Csapatunk végül 
a 4. helyen végzett. Gratulálok a lányoknak a versenysorozatban nyújtott teljesítményükért, 
lelkesedésükért.

II. Harangodon 2011. 03.29-én rendezték a Nagykörzeti Diákolimpiát mezei futásból. Az 
utóbbi évek legjobb sikerét értük el.
   Szőke László
   testnevelő

Vidám vonatozás

Áprilisban sem lesz hiány az ovis programokból: 
Ápr. 11-12-13 nyílt napok az oviban
Ápr. 14 szülői értekezlet kis-és középső csoportban
Ápr 18-19: Tavaszváró programok / kiszebáb-égetés, húsvéti helyi-és néphagyományok felele-
venítése.../
Ápr 29: anyák-napi rendezvény- interaktív délelőtt az édesanyákkal

      Kemény Józsefné, óvodavezetőA kisfiúknak ízlettek a nőnapi finomságok

A III. korcsoportos lány aranyérmes csapatunk:
Balogh Evelin, Balogh Beatrix, Kelemen Mónika,Orosz 

Viktória, Dobos Eszter, 

A III. korcsoportos fiú 
aranyérmes csapatunk:
(balra)

Bartók Patrik
Molnár Dávid
Dobos Dávid
Jobbágy János
Miszkuly Márk.

IV. korcsoportos lány 
aranyérmes csapatunk 

(jobbra):
Bartók Klaudia,

Szabó Fanni
Molnár Bettina, Plangár 

Csilla, Gemzsi Alexandra, 
Kozlok Fanni.
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Lételemünk: A VÍZ

A geszterédi Vízműtelepről néhány szó:
A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. az 

Észak Alföldi Régió 25 településének vízellátá-
sáról gondoskodik. A legtöbb helyen kutakkal 
termelik ki a felszín alatti vizeket és tisztítás után 
juttatják el a fogyasztóhoz. Az egyik nagy tisztító-
műve a Geszterédi Regionális Vízmű. 

A Vízműtelep 1976-ban épült. 1976 őszétől-
1977. február 14-ig próbaüzemmel üzemelt. Az-
óta folyamatosan szolgáltatja az ivóvizet, több 
mint 30 éve. A három évtized alatt több mint 50 
millió köbméter ivóvizet állított elő. Ellátva hét te-
lepülés: Geszteréd, Bököny, Téglás, Hajdúhadház, 
Bocskaikert, Érpatak és Újfehértó lakosságát. Ah-
hoz, hogy a vízből ivóvíz legyen, ki kell termelni 
a felszín alatti vízbázisból. A vízműtelepnek 10 
db mélyfúrású kútja van, amiből több száz mé-
terről búvárszivattyúk segítségével hozzuk fel a 
felszínre a rétegvizet. A vízkitermelést követi a 
víztisztítás, ami magában foglalja az oxidációt, 
vas- és mangántalanítást, fertőtlenítést. A meg-
tisztított ivóvizet fertőtleníteni szükséges, hogy 
jó minőségét az elfogyasztásig megőrizze. A fo-
gyasztásra alkalmas ivóvizet tárolómedencékből 
szivattyúk segítségével juttatjuk el a víztornyokba 
(Újfehértón és Tégláson található). Amelyek biz-
tosítják a szükséges tartalék vízmennyiséget és a 
megfelelő nyomásviszonyokat. 

Nagyon fontos a vízminőség folyamatos ellen-
őrzése. Ez napi szinten a helyi laboratóriumban 
történik. A hálózat különböző pontjairól vízmin-
tákat a Balmazújvároson működő jól felszerelt 
akkreditált laboratórium és az ÁNTSZ szakem-
berei vesznek. A laboratóriumok rendszeresen 
ellenőrzik a fogyasztókhoz érkező víz minőségét.
Jelenlegi telepvezetőnk: Plangár József. A telepen 
14 fő dolgozik, amely egy összeszokott, ütőképes 
csapat. Az esetlegesen felmerülő csőtörések ese-
tén a lehető leggyorsabban igyekszünk elhárítani 

A felszín alatti vízbe ma lejutó szennyeződés, akár 
örökre megakadályozhatja annak ivóvízként való 
felhasználását.
A vízkészleteket számos tevékenység veszélyez-
teti. Különböző vegyi anyagok a széllel terjedve, 
eredeti helyüktől nagyon messze is szennyezést 
okozhatnak. Jelentős mennyiségű szennyező-
anyag szállítódhat a lemosódott talajjal és horda-
lékkal, a felszín alatti vizekbe és a folyókba. Sze-
retnénk, ha a víz világnapján - és talán máskor is 
- elgondolkodna valamennyi ember a legnagyobb 
kincsünk sorsán, a tiszta ivóvízen.
   Szilágyi Jánosné
   laboráns 

Március 22. - A Víz Világnapja

a hibákat, a szolgáltatás zavartalan fenntartása 
érdekében. 
A víz világnapján az idén is ellátogattak hozzánk 
a geszterédi általános iskolások. Minden évben 
nagy szeretettel várjuk őket és reméljük minden 
évben gazdagodnak valamilyen új ismerettel. 

Március 22. A víz világnapja
A világnapok olyan hétköznapi ünnepek, amelyek 
az emberiség számára kiemelkedően fontos dol-
gokra hívják fel a figyelmet. A víz minőségét fe-
nyegető veszélyek rávilágítanak a víztakarékosság 
és a vízminőség-védelem fontosságára. Célunk, 
hogy a következő nemzedék számára is elegendő, 
és megfelelő minőségű ivóvizet biztosítsunk. 

A geszterédi Vízműtelep dolgozói

Plangár József telepvezető

Szilágyi Jánosné Ági napi szinten ellenőrzi 
laboratóriumi eszközökkel a víz-mintákat. 
A foto-spektrométer segítségével 4 féle káros 
anyag jelenlétét lehet gyorsan, hatékonyan 
kiszűrni.



Geszterédi Forrás6

A geszterédi Idősek Klubja, a Szépkorúak gyülekezete, már 
évtizedek óta működik térítésmentesen, találkozóhelyet adva a 
nyugdíjasok számára. Az eltelt évek folyamán több száz kedves, 
idős ember találkozott a szervezetben, töltötték el hasznosan pi-
henésre szánt idejüket. Jelenleg a Klub tagsága 20-25 fő között 
van, főleg nők. A találkozásokra, foglalkozásokra hétköznap-
okon kerül sor 9 és 2 óra között, de legtöbben a szerdai napon 
vannak.

Az időtöltés kötetlen formában történik, a gazdag életta-
pasztalatok közreadása bőven ad lehetőséget a gondok eloszla-
tására. Természetesen, közben folyamatosan megemlékezünk a 
születés- és névnapokról, ahol kölcsönösen köszöntjük egymást 
apró ajándék átadása, nótázás mellett.

Van lehetőség TV nézésre, rádióhallgatásra, újságolvasás-
ra, továbbá sakkozásra, rejtvény-fejtésre, függő-kuglizásra szép 
tiszta környezetben.

Költségvetést a helyi Önkormányzat biztosít a Polgármeste-
ri Hivatalon keresztül. A Klub közvetlen vezetője Nagyné Mikle 
Katalin, munkáját segítik a Családsegítő Szolgálatban dolgozók. 
A Klubot gyakran látogatja Szűcs Zsolt polgármester úr, akinek 
a község szülöttjeként is nagy öröme telik a közös munkában.

A Klub tagsága nem korlátozott, éppen ezért jó volna, ha 
még több idős lakos – főleg férfiak – látogatnák a foglalkozá-
sokat!

Hozzávalók:
Tésztához: 60 dkg liszt, 10 dkg vaj, 30 dkg porcukor, 

1 db tojás, l cs. sütőpor, kevés szódabikarbóna. 
A töltelékhez: 20 dkg darált mák, 20 dkg liszt, 10 dkg 

vaj, 25 dkg porcukor, 2 dl forralt hideg tej, l cs. sütőpor,1 
citrom héja. 

A krémhez: 8 dl tej, 3 cs. vaníliás pudingpor, 25 dkg 
margarin, 25 dkg porcukor.

Elkészítés:
A tészta hozzávalóit dolgozzuk össze annyi tejjel, hogy 

nyújtható legyen. A tésztát hat részre osztjuk. Két lapot 
kinyújtunk, és külön-külön megsütjük. A többi négy 
lapot is kinyújtjuk, a töltelékkel megtöltjük, feltekerjük 
mint a bejglit. Ezután egymás mellé helyezzük őket a 
tepsiben, és közepes lángon egyszerre, aranybarnára 
sütjük. Sütőből kivéve egyben kiborítjuk és kihűtjük. 

A krémhez: a tejben megfőzzük a pudingot, majd ha 
kihűl, hozzáadjuk a margarinos porcukros masszához. 
Az egyik lapot megkenjük a krém felével, erre rátesszük 
a tekercseket, majd ismét egy réteg krém következik, 
és végül a másik lap. Ízlés szerint bevonhatjuk 
csokimázzal.

Gasztronómia
Áprilisi ajánlatunk:

Fekete rózsaLapunk előző számában megjelent 
„Legfinomabb süti” pályázatán, a leközölt 
Citromkrémes mézes-szelet elkészítésével és 
bemutatásával lehetett részt venni.

A zsűri értékelése alapján a nyertes Balogh 
Béláné Anikó lett, akinek ezúton is gratulálunk, 
reméljük örömmel használja a díjjal járó 
ajándékot!

Balogh Béláné Anikó nyereményével

Sütemény-verseny

A végeredmény látványos és finom!

Vidám sarok - 
Vicces sorok

A rendőr és családja új lakásba költözik. Ren-
dezkednek, kijelölik a falon a képek helyét is. 
A férj egy széken állva, kalapáccsal a kezében 
várja, hogy az asszony odaadja a szöget. Az asz-
szony véletlenül fordítva adja, úgy, hogy a szög 
feje áll a fal felé.

- Anyukám! Adj egy másikat! Nem látod, 
hogy ez a szemközti falba való?

~ . ~
A rendőr ül a rakparton. Kifog a vízből egy 

doboz gyufát. Próbálgatja meggyújtani a gyu-
fákat:

- Ez nem jó - dobja a vízbe -, ezt kidobjuk. Ez 
sem jó - bedobja a vízbe -, ezt is kidobjuk.

Az egyik gyufaszál sercegve meggyullad. A 
rendőr elmosolyodik, gondosan elfújja a lán-
got, a gyufaszálat pedig féltő gonddal zsebre 
teszi:

- Ez jó. Eltesszük.

Köszönet és hála azoknak, akik részt vesznek a Klub életében, segítik annak mű-
ködését! Tisztelettel emlékezve azokra, akik már elmentek, nyugodjanak békében! 
Néhányukat megemlítve: Rácz Ferencné Erzsike néni, Kozlok Mihály bácsi, Hor-
váth Pál, Kemény János, Dán József.
   A Klub tagság nevében: Kirimi János klubtag.

Klub-élet

Figyelem!
Sütemény rendelhető a Húsvéti ünnepre 
(150 Ft/db áron)!
Rendelést leadni a Polgármesteri Hiva-
talban és az Öregek Otthonában lehet. 
A megrendelt süteményeket a Húsvét 
előtti pénteken (Nagypénteken) fogják 
kiszállítani. 
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Eladó a Geszteréd Non-profit Kft. Ford 
teher-gépkocsija (platós), irányár: 350.000 Ft, 
Érdeklődni Radócz Istvánnál, a Kft. ügyvezető-
igazgatójánál lehet.

Eladó fénymásoló gép, irányára: 62.500 Ft, 
érdeklődni Radócz Istvánnál, a Kft. ügyvezető-
igazgatójánál lehet.

A Geszteréd Községi Innovációs Nonprofit Kft. a 
rendelkezésére álló munkagépekkel igény esetén 
bérmunkát vállal, illetve egyes gépeket bérbe ad. 
Ezen szolgáltatások díjtételei: 

Homokszállítás 5000.- Ft + áfa / fuvaronként
Rakodógép 6500. – Ft + áfa / óra
Motorfűrész 5000.- Ft + áfa / nap (8.00 – 16.00)
  Radócz István Tibor sk.
  Ügyvezető igazgató

A geszterédi Vízműtelep dolgozói 
közül a közelmúltban ünnepelték az 

50. születésnapjukat
Rácz János, Kovács Tibor 

és Huri Miklós.
Szívből gratulálunk és kívánunk nekik 

jó egészséget és sok boldogságot!
a Vízműtelep dolgozói.

„Torták, rózsák, égő 
gyertyák,
s néhány szívből jövő 
kívánság – 
Ha elmúltál már 
ennyi meg ennyi,
nem kell azt úgy a 
szívedre venni!

Boldog Születésnapot!”

„Legyen egészséged, tudjál boldog lenni,
és a szívedet soha ne bántsa meg senki!
Születésnapod is legyen örömnek napja,
kívánom, hogy a sors ezeket megadja!”

Özv. Csuhai Józsefnét
82. születésnapja

  alkalmából
  szeretettel
  köszönti
  fia, Jancsi.

Ünnepi pillanatok - Köszöntések

Nagyapámnak!
80 éves vagy és még mindig a miénk,
Kívánom, nékünk még sokáig tartson meg az 
ég.
Hálát adok az Istennek, hogy ilyen jól vagy,
Bízom kegyében, hogy még sokáig jól tart.
Én hiszem, hogy azért rosszak nem lehetünk,
Azért tart meg Téged jó egészségben nekünk.
Szeretünk ugyanúgy, ahogy Te minket,
Jobban félteni és szeretni már nem lehet Téged.
Nagyon jó papa vagy, nagypapa és dédi,
Nekünk ez nagy kincs, nagyon jó megélni.
Te vagy a mi kincsünk, vigyázunk reád,
Ahogy Te tetted, most mi tesszük PAPÁNK!

Bereczki Sándort
80. születésnapja alkalmából
Sok szeretettel köszönti és kíván 
neki hosszú, boldog éveket és jó 

egészséget:
Lánya, unokái és dédunokái.

A születésnapodtól nem azt várod, hogy a 
korodra emlékeztessen, de azt mondják, a 
születésnapok jót tesznek az egészségnek. 
Azok élnek a legtovább, akiknek a legtöbb 

van belőlük.
Isten Éltessen Sokáig!

Édesanyánknak
Hetvenhat éve gondodat viselem,

Ha bánatos voltál, veled könnyeztem,
Ha örömöd volt, én is veled örültem.

A hetvenhat év alatt soha nem hagytalak el.
Ajándékot készítettem neked: örök életet.
Helyed a mennybe kész, másé nem lehet,

Egyedi vagy, az a másé nem lehet csak a tied.
Közel vagyok Hozzád, nagyon szeretlek,

Annyira, hogy Érted, Te érted adtam az életem.
Kinyújtom feléd két átszegzett kezem,

Bárcsak éreznéd közelségemet.
Szívedben van nekem a legjobb helyem.

Vágyam, hogy életed békés boldog legyen!

Varga Károlyné
szül Jakabóczki Magdolnát
76. születésnapja alkalmából
szeretettel köszönti népes családja.

Egy idős ember fohásza

A Te kegyelmedből édes Istenem
A kilencven évet még megélhettem.
Minden bajtól, veszélytől oltalmaztál,
Védőszárnyaiddal betakargattál.
Még élhetek szeretteim körében,
Még bizonyosan célod van énvelem,
Mit elmulasztottam még meg kell tennem,
Ha hiányosan is, de be kell fejeznem,
Mit rám bíztál Uram Istenem.
Ezért segíts meg, hogy jobban szerethessek,
Rászorulókon többet segíthessek.
Sokasítsd meg testi-lelki erőmet,
Hogy teljesíthessem küldetésemet,
Míg a kiszabott esztendők le nem telnek
Lelki békességgel várjam érkezésed.

Radócz Andrást 
90. születése napján

Sok szeretettel köszöntik: felesége, 
gyermekei, menyei, veje és az unokák.

APRÓHIRDETÉSEK

Köszönetemet szeretném kifejezni Szűcs Zsolt 
polgármesternek mind a magam, mind pedig 
a hozzám hasonlóan gondolkodó geszterédi 
lakosok nevében mindazért a figyelemért, 
megbecsülésért, tiszteletadásért, amelyet 
tanúsít irántunk nap mint nap. 73 éve lakok 
Geszteréden, de még hasonlót nem tapasztaltam. 
Csekélységnek tűnhet az a szál virág, vagy 
az ünnepek alkalmával kapott képeslapok, a 
nőnapi-, karácsonyi-, anyák-napi köszöntő, de 
nekünk ez a figyelmesség nagyon jól esik.
Hála, hála, örök hála
Neked szeretett Istenünk,
Hogy ilyen 
polgármestert adtál 
nekünk!

Erőt, egészséget 
kívánunk a munkájához, 
és boldog jövőt!
id. Plangár Józsefné

A FÖLD NAPJA - Április 22.
Denis Hayes amerikai egyetemi hallgató 1970. április 22-én mozgalmat indított el a Föld védelmében, 
így lett ez a nap a Föld Napja. Célja, hogy felhívja a figyelmet bolygónk romló környezeti állapotára, 
illetve tiltakozzon a vizeket szennyező hulladéklerakók, a levegőt egyre súlyosabban szennyező közúti 
közlekedés, a fajok kiirtása, a természetes élőhelyek eltűnése ellen. Magyarország 1990-ben csatla-
kozott a mozgalomhoz, és egyre többen érzik úgy, hogy legalább ezen a napon tenniük kell valamit 
környezetük érdekében: fát ültetnek, rajzpályázatokon vesznek részt, környezeti vetélkedőt, patak- és 
falutakarítást szerveznek.
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Geszteréd Község Önkormányzata Képvi-
seletében Szűcs Zsolt polgármester
Szerkesztő:  Hajdu Istvánné 
4232 Geszteréd, Petőfi u. 7. 
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Nosztalgia-sarok

KözérdeKű telefonszámoK:

MENTŐK 104

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

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

„Bolondos egy hónap
április hónapja,
hol kalap a fején,
hol báránybőr sapka.

Hiába próbálnád
kilesni a kedvét,
…………………
…………………..”

Köpenyegbe burkol
ingujjra vetkőztet:
mutatja a tavaszt
hol nyárnak, hol ősznek.”

Kányádi Sándor versének hiányzó sorai a 
nyíllal megjelölt függőleges oszlopok betűiből 
olvashatók ki. A megfejtéseket a könyvtárba 
várjuk 2011. április 27-ig.

Előző rejtvényünk helyes megfejtése: „csak 
egy pityókos szajkó galagyol”, könyvjutalmat 
nyert: Vincze Károlyné

Nyereményéhez gratulálunk!

Áprilisi rejtvényünk
A megfejtendő vízszintes sorok:
1. Hónapos …, korai zöldségféle
  2. Hangszer része (pl. gitár)
  3. Húsvétkor ünnepeljük
  4. Illatos tavaszi hagymás virág
  5. Morse találmánya
  6. Hazánk 2. legnépesebb városa
  7. Asztali teríték része
  8. A görög mitológia főistene
  9. Mária-…, magyar királynő
10. Matematikai alapművelet
11.  … veszedelem, Zrínyi Miklós főműve
12. Kirándulások, piknikek tipikus étele
13. Uralkodói cím (Árpád, Géza is ez volt)
14. Lagúnák városa Olaszországban, híres a 
karneválja
15. Üzemanyag-fajta
16. Kétéltű állat
17. Spanyolország fővárosa

Községi kirándulás a ’70-es években

Háborús bomba a kertben!
Április 4-én érkezett a Polgármesteri Hivatalba az a lakossági bejelentés, mely szerint szántás közben 
felszínre került egy háborús bombának látszó tárgy.
Szűcs Zsolt polgármester értesítette a területileg illetékes rendőrséget, akik mozgósították a kifejezetten 
erre a célra szakosodott tűzszerészeket. Ők, a helyszínre érkezve megállapították, hogy egy II. 
világháborús német aknavető gránátról van szó, amely bármikor felrobbanhat.
A tűzszerészek a hatályos szabályoknak megfelelően 
elszállították a bombát településünk külterületére, a 
Nyíritanya közelében levő homokbányába. Április 
5-én, ott történt meg a hatástalanítás, így a hatalmas 
erejű robbanás nem okozott semmiféle kárt.
Kérjük a lakosságot, hogy figyeljenek oda, és ha bármi 
gyanús szerkezetet, tárgyat észlelnének talajművelés 
közben, azonnal jelentsék a Polgármesteri Hivatalban, 
mert mint a fenti példa is mutatja, még 66 év elteltével 
is találkozhatunk ezekkel a hatalmas pusztításra képes 
háborús maradványokkal!

A robbanás pillanata


