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Fogászat nyílik községünkben

Felhívás!
Lapunk következő számával kezdődően egy új, állandó rovatot indítunk „Akire büsz-
kék lehetünk” címmel. Olyan személyeket szeretnénk bemutatni, akik geszterédi szár-
mazásúak, jelenleg is kötődnek településünkhöz, és olyan kiemelkedő eddigi életpályát 
jártak be, amelyre méltán lehetünk büszkék, ugyanakkor példaértékű a geszterédi fiatalok 
számára. Ötleteiket, javaslataikat szívesen fogadjuk!

Mostantól érdemes jobban elidőzni a kiskertekben!
A szabadföldi növények vegetációjának, virágzásának beindulásával az egész szezon ideje 
alatt havonta bemutatunk lapunk hasábjain egy-egy olyan virágoskertet, udvart, amely 
változatosságában, ízléses elrendezésében, a környezetével való harmóniájában külön-
leges. A bemutatott előkert tulajdonosa ajándékot és oklevelet kap „A hónap virágos-
kertje” címmel. A játékban való részvétel további feltétele, hogy a tulajdonos ingatlan-
jának egésze rendezett, gyommentes legyen! Önök is tehetnek javaslatokat az ismeretségi 
körükből!

Megérkeztek a lakókonténerek, amelyek két család át-
meneti otthonául szolgálnak féléven át.

/ részletek a 4. oldalon

A fogászaton a rendelési idő az 
alábbi időpontokban fog történni:
Hétfőn és szerdán délután
 14.00 – 19.00 óráig
Csütörtökön délelőtt
 8.00 – 13.00 óráig

A fogorvosi feladatokat 
Dr. Dehbashi Masoud fogorvos, 
Dr. Székely Attila és Dr. Bartók 
Gergely helyettesítő fogorvosok 
végzik, valamint Nagy Anita fogá-
szati asszisztens. 

A fogorvosi rendelő ünnepélyes 
átadása február 22-én, kedden, 
délután 2 órától lesz.

Tisztelje meg Ön is megjelenésé-
vel ezt az ünnepi alkalmat!

Kellemes társaság, jó zene, finom falatok és fergeteges 
hangulat - röviden így jellemezhető a közelmúltban 
az iskola által szervezett jótékonysági bál, amelynek 
bevételéből iskolai tantermek padló-cseréjét fogják 
finanszírozni.

/további részletek az 5. oldalon

Gyűjtsük szelektíven a hulladékot!
Ezzel nemcsak a környezetünket óvjuk, hanem 
nagymértékben csökkentjük a kommunális szemét 
mennyiségét is, amely a szállítási díj csökkenését 
eredményezheti a későbbiekben.
Havonta egyszer elszállítják a szelektíven gyűjtött 
papírt- és műanyagot.
 /A Nyír-Flop Kft. közleménye a 7. oldalon

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

oldalon, a lapban megjelent színes képekkel!

Megvalósulni látszik az, amit sokan még csak remélni sem mertek, fogászat kezdi meg 
működését Geszteréden. Maga a terv talán nem újkeletű, hisz az egészség-ház felépítése is 
már olyan szempontok szerint történt, hogy a háziorvosi ellátás mellett gyógyszertár és fo-
gászat is helyet kapjon az új épületben. Szerencsére a gyógyszertári szolgáltatás már néhány 
éve működik (bár igény lenne a hosszabb nyitvatartásra), most a fogászat is megvalósulni 
látszik.
Az elkészült fogorvosi rendelő a Kossuth u. 110. sz. alatti orvosi rendelő épületében talál-

ható ( a gyógyszertár szomszédságában). Az egészségügyi szolgáltatást biztosító debreceni 
székhelyű Ép-Dent Fogászati és Kereskedelmi Kft. 2011. március elsejétől érvényes mű-
ködési engedéllyel rendelkezik településünk lakosságának fogászati ellátására vonatkozóan. 
Községünk abban a szerencsés helyzetben volt, hogy csupán a helyiséget kellett biztosíta-
nunk, minden egyéb, a berendezéssel, és a köztudottan igen drága felszereléssel kapcsolatos 
költséget az üzemeltető egészségügyi cég finanszírozott.

Korszerű, új berendezésekkel, eszközökkel felsze-
relt fogászati rendelő várja a fogászati kezelésre 
szoruló lakosokat.

Geszteréd község Önkormányzatának társadalmi, politikai és kulturális lapja

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

A közfoglalkoztatás célja a települési önkormányzatok közfeladat el-
látásának támogatása. Ebben az évben két közfoglalkoztatási forma lett 
elérhető településünk számára:

- Önkormányzat által szervezett rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
keretében 2011. január 13. napjától 12 fő dolgozik, napi 4 órás foglalkoz-
tatás keretében, 4 hónapos időtartamban. A felvett dolgozók köztisztasági 
munkás és segédmunkás munkakörben dolgoznak.
Ebben a formában csak a bérpótló juttatásban részesülőket lehet foglal-
koztatni. A munkaügyi központnak erre a foglalkoztatási formára 15 mil-
lió forint áll rendelkezésére Geszteréd községre vonatkozóan.

- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében jelenleg 14 személy 
dolgozik, napi 6-8 órás foglalkoztatás keretében, 4-11 hónapos időtartam-
ban. Betöltött munkakörök: karbantartó, festő, személygépkocsi vezető, 
ügyfélszolgálati referens és pályázatfigyelő, óvodai kisegítő asszisztens, 
intézményi takarítók.
A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási formában minden álláskereső-
ként nyilvántartott személy foglalkoztatható, de a munkaügyi keretösszeg 
ebben a formában is véges. 

Távolabbi kilátások: 
Mivel településünkre vonatkozóan a munkaügyi központ által megálla-

pított keretösszegből csak a rövid időtartamú közfoglalkoztatás keretében 
(napi 4 órában) tudjuk majd a lakosokat foglalkoztatni, így ennek szel-
lemében igyekszik az önkormányzat, hogy minden bérpótló juttatásban 
részesülő az ellátás továbbfolyósításához teljesítse a kormány által előírt 
30 napos munkavégzést.      
    Szabóné Lovas Katalin sk.
    szociális ügyintéző

FELHÍVÁS!
2011. február 18-án, pénteken délután 4 órától a varrodai mun-
kával kapcsolatos megbeszélést tartunk a közeljövőben beindu-
ló varroda helyiségében. Ez alkalommal fog sor kerülni annak a 
varrási technikának és munkafolyamatnak a bemutatására, amely 
szerint működni fog a műhely.
Várjuk mindazokat, akik beadták jelentkezésüket, illetve a továb-
bi érdeklődőket is!
A varrodát a Mátyás utca felőli bejáraton lehet megközelíteni. 
A varrodában az első munkanap 2011. március 7-én lesz. Ünnepé-
lyes átadására ezt megelőzően kerül sor, időpontja attól függ, hogy 
Dr. Budai Gyula országgyűlési képviselőnek, valamint Dr. Vinnai 
Győző a megyei kormányhivatal vezetőjének elfoglaltsága mikor 
teszi lehetővé személyes részvételüket az eseményen.

TÁJÉKOZTATÁS A JEGYZŐI ÜGYFÉLFOGADÁSRÓL!
Geszteréd Község Önkormányzata visszavonta Inzsöl János jegyzői meg-
bízatását közös megegyezéssel. Április végéig, az új jegyzői pályázat ered-
ményének kihirdetéséig Inzsöl János heti egy alkalommal látja el a jegyzői 
tennivalókat, keddi napokon 10 órától.

KÖZFOGLALKOZTATÁS A 2011. ÉVBEN

KÉSZÜL A KÖLTSÉGVETÉS
Jelen pillanatban folyamatban van az Önkormányzatunk gazdálkodását 
biztosító 2011-es költségvetés előkészítése. Szűcs Zsolt polgármester a 
pénzügyi osztály munkatársaival egyezteti azokat a számadatokat, ame-
lyek a várható támogatások, bevételek mellett fogja biztosítani a műkö-
déshez szükséges kiadásokat.
Ezt követően készül el az az előterjesztés, amelyet először az Önkormány-
zat Pénzügyi Bizottsága, majd a Képviselő-testület fog megtárgyalni, 
szükség esetén módosítani, majd a véglegesített formában, határozatban 
elfogadni.
Sajnos, azt már lehet tudni, hogy az Önkormányzat erre az évre
12 millió Ft-tal kevesebb állami támogatást kap, mint tavaly.

helyi menetrend
A helyi buszjárat útvonala, indulási időpontja az alábbi:

Indulás 
időpontja

Indulás helyszíne:

 8.30
Szaráka László boltja előtt (Diószegi 
utca)

 9.00 Kállói utca – Dózsa utca kereszteződése 
(Gévás)

 9.15 Kossuth utca eleje buszmegálló (Bököny 
felőli vége)

 9.40 Orvosi rendelő előtti parkoló
10.10 Kossuth utca vége buszmegálló (Balkány 

felőli vége, Nyíri tanyai leágazás)

A járat igénybevétele ingyenes, de csak a fenti megállóhe-
lyeken lehet le- és fölszállni rá. 

Szűcs Zsolt sk.
polgármester 
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Vélemények az ebédről
Tájékoztatás a szociális étkeztetésről

Mint, ahogyan arról a Forrás korábbi számából értesült a kedves lakosság, 
2011. január 3. napjától a szociális étkezés területén Intézményünknél 
szolgáltatóváltás történt. A Dél- Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti 
Szolgáltató Központ Geszterédi Intézményegysége, immár több mint egy 
hónapja áll szerződésben a debreceni Fanny Line Kft. által üzemeltetett 
Várkapu Étteremmel. 

A szolgáltató váltás óta a szociális étkezésben részesülők száma jelentősen 
megnőtt.

2010. évben átlag 61 fő vette igénybe a szociális étkeztetést, ma már ez 
a létszám 100 fő naponta.

Naponta kapunk pozitív visszajelzést az étkezés minőségének javulásáról. 
Az ételeket étkezőink változatosnak és finomnak ítélik meg.

A Dél- Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ 
Geszterédi Intézményegysége telephelyvezetőjének, és Szűcs Zsolt 
Polgármester Úrnak mindig szívügye volt és lesz a jövőben is a lakosság 
megelégedésnek elősegítése.

Intézményegységünk továbbra is várja a szociális étkeztetést igénybe-
vevők visszajelzéséit az étkezéssel kapcsolatban. A visszajelzéseket 
szóban, telefonon, írásban egyaránt szívesen fogadjuk és várjuk.

Minden kedves étkezőnknek köszönjük, hogy minket választott!
    Molnárné Sipos Krisztina
    telephelyvezető

Kedves Érdeklődők!
Amennyiben igényelni szeretnék a szociális étkeztetés ellátást, arra az Idő-
sek Klubjában, Nagyné Mikle Katalinnál van lehetőség személyesen, illet-
ve további tájékoztatást kérhetnek a 42/561-112 telefonszámon. 
Az igényléshez szükséges dokumentumok: TAJ-kártya, személyi igazol-
vány, illetve jövedelem igazolás fénymásolata.

Jelenlegi térítési díjaink, jövedelmi határok szerint a következők:
42. 750 Ft alatti jövedelem esetén, kiszállítás nélkül: 190 Ft,
kiszállítással 240 Ft.
42. 750- 85. 500 Ft jövedelem esetén, kiszállítás nélkül: 230 Ft,
kiszállítással: 280 Ft.
85. 500 Ft fölötti jövedelem esetén kiszállítás nélkül: 300 Ft,
kiszállítással: 350 Ft.

Figyelem és gondoskodás 

Jakabóczki Jánosné ( 80 éves)
- változatos a heti menü és ízle-
tesen vannak elkészítve az ételek. 
Ismerőseim és személy szerint én is 
elégedett vagyok vele. A szakácsok-
nak ezúton is gratulálunk!

Bartók Pálné ( 80 éves)
- az ebéd mind mennyiségében, 
mind ízesítésben nagyon megfelel 
számomra, remélem továbbra is 
ilyen marad! Nekünk, az idősebb 
korosztálynak nagy segítséget jelent 
a mindennapjainkban, főleg, hogy 
házhoz is szállítják.

Rácz Józsefné (76 éves)
- elégedett vagyok az ebéd minő-
ségével, elkészítésében és fűszere-
zésében is nagyon házias jellegű. 
Jó, hogy hetente nem ismétlődnek 
ugyanazok az ételek, hanem válto-
zatos, így nem lehet megunni.

Bujdosó Mihály ( 83 éves)
- miután kipróbáltam a környék 
mindegyik ételkiszállítással foglal-
kozó konyháját, ki merem jelen-
teni, hogy ez a jelenlegi a legjobb 
az összes közül. Jó a minősége és 
kedvező az ára. Köszönet ezért 
mindazoknak, akik hozzájárultak, 
hogy ettől a cégtől rendeljék meg a 
nyugdíjasoknak az ebédet!

Törő Jánosné (82 éves)
- évek óta rendszeres ebéd-rendelő 
vagyok. Örülök, hogy idős kisnyug-
díjasként kedvezményesen étkez-
hetünk. Nem vagyok válogatós, de 
ezek az ételek valóban finomak és 
laktatóak. 

Nagyné Mikle Katalin készséggel áll az ebéd-igénylők rendelkezésére
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Az érpataki Görög Katolikus Egyházközség házi betegellátást szervez, Érpatakon és Geszteréden.
A szervezet működési központja Geszteréd lesz. Az ellátottak köre Geszteréden azok az időskorú sze-
mélyek, akik önmaguk ellátására segítséget igényelnek. Továbbá azok a személyek, akik állapotukból 
adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek, de egyébként 
önmaguk ellátására képesek.
Az ellátás elemei:
- fizikai ellátás, pl. bevásárlás, környezet tisztántartása
- mentális gondozás, pl. újságolvasás, rádióhallgatás, levélírás, kisebb házimunkák
- egészségügyi ellátás, pl. higiéné biztosítása, gyógyszer beszerzése, orvossal való kapcsolattartás
- érdekvédelem, pl. hivatalos ügyekben igény szerinti segítségnyújtás

A Házi Betegellátás a kérelmezők részére teljesen ingyenes!

A házi betegellátásra jelentkezni lehet: az iskola igazgatójánál.
Kérem, minél többen vegyék igénybe ezt a szolgáltatást!
       Törő András 
       igazgató

Közélet

Köszönetnyilvánítás

Házi segítségnyújtó szolgálat Geszteréden

Megérkeztek a lakókonténerek!

Községünkben két lakóház vált lakhatatlan-
ná a közelmúltban. Az egyik a tavaly június-
ban tomboló viharban sérült meg, majd azt 
követően ment tönkre úgy, hogy nemrég hi-
vatalosan is bontársa lett ítélve, a másik pe-
dig a megnövekedett belvíz miatt vált élet-
veszélyessé. Az Önkormányzat a két, hajlék 
nélkül maradt család elhelyezését próbálta 
megoldani azzal, hogy a médián keresztül 
kért segítséget, hisz a jelenlegi helyzetben 
saját erőből ezt lehetetlen megoldani.
Levelet írtam a Class FM országos keres-
kedelmi rádió reggeli műsorába – meséli 
Szűcs Zsolt polgármester – hátha a nyilvá-
nosság bevonásával sikerül némi támoga-
tást szereznünk a két család elhelyezésének 
ügyében, nevezetesen két lakókonténert 
szerettünk volna beszerezni. A levelemet 
Sebestyén Balázs műsorvezető felolvasta, és 
attól a pillanattól felpörögtek az események. 
Rengetegen reagáltak, számomra eddig 
soha nem tapasztalt segítőszándékkal. Per-
cek alatt megoldódott a két lakókonténer 
bérlete, ideszállítása, sőt pénz-, valamint 
tartós élelmiszer-adomány is gyűlt.
2011. január 31-én megérkezett az a konvoj, 
amely mindezeket elhozta, sőt még ráadás-
ként egy újabb konténert is kaptunk, amely 
egy komplett vizesblokk. Jelen pillanatban a 
villany-bekötésre várunk, ha ez megtörté-
nik, beköltözhetnek a családok.
A konténer-lakásokat az előkészített lakhe-
lyekre (Kállói u., Mátyás u.) telepítették, fél 
évig használhatjuk, addig reméljük, hogy 
sikerül véglegesen is megoldani a két család 
lakhatását.
Úgy tervezzük, hogy az Önkormányzat a 
kapott pénzadományból szerény, de bizton-
ságos otthont építtet részükre.

A konténerek szakszerű elhelyezéséről a szállító cég gondoskodott.

Köszönetet mondunk mindazoknak a roko-
noknak, szomszédoknak és jó ismerősöknek, 

akik szerettünk
Vitkovics Mihály

temetésén megjelentek, részvétükkel, virágaik-
kal, fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

  Gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet mind-
azoknak, akik felejthetetlen szerettünk, 

Kovács Mihály

temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virá-
got helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.

  Gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet mind-
azoknak, akik drága szerettünk, 

Kemény András

búcsúztatásán megjelentek, utolsó útjára 
elkísérték és fájdalmunkon enyhíteni

igyekeztek.
  Gyászoló család
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Kultúra - szórakozás
Jótékonysági bál

2011. febr. 5-én iskolánkban jótékonysági bált szerveztünk. A 
bálra a környezeti katasztrófák és a válság ellenére 102 fő jelent-
kezett. A korábbi évekkel ellentétben  a résztvevők szinte 90%-a 
községünkből érkezett. Tantestületünk minden tagja részt vett a 
bálon. Sok szülő és tanuló is megtisztelte rendezvényünket.

A műsort a néptánc és moderntánc- csoport lelkes tagjai adták. 
A gasztronómiai különlegességekről a helyi konyha gondosko-
dott. A zenét Vámos János zenekara szolgáltatta.

A bál tiszta bevétele 351.000 Ft volt, amelyet három tanterem 
padlózatának cseréjére fordítunk. 

Megköszönöm a szülői munkaközösség, nevelőink, gyerekeink 
munkáját, akik önzetlenül segítették a bál színvonalának emelé-
sét.

Áprily Lajos: Nő már a nap

Ember, ne félj: nő már a nap!
A jégfogú szél nem harap.

A koldus is dúdolva jár,
ragyog rongyán a napsugár.

A gond sem él mindig, ne hidd,
ragadd meg és a hóra vidd.

A hóval szétfoszlik hamar:
elmossa egy langyos vihar.

A déli szél kürtjébe fú,
léggömbbel játszik egy fiú.

Most elszakadt a gömb-zsineg
s gömbje boldogan lebeg.

Ringatja a tavasz szele-
szállj fel, kedvem, szállj fel vele!

A bálozókat finomságokkal megrakott asztal várta

Vidám sarok - Vicces sorok
A repülőgép felszállása után a stewardess 

szétosztotta a rágógumit, és felhívta az 
utasok figyelmét arra, hogy a rágó megvé-
di őket a fülzúgástól. Az út végén egy öreg 
néni odaszól neki:

- Kedveském! Kipiszkálná nekem ezt a 
vacakot a fülemből?

~ ~ ~
A székely és a felesége vacsoráznak. A 

nő magára borítja a pardicsomos szószt. 
Azt mondja a férjének:

- Most nézz rám! Úgy nézek ki, mint egy 
disznó!

- Ja! Meg még le is etted magad!
~ ~ ~

János bácsi autóvezetésből vizsgázik. 
Mellette ül az instruktor, hátul a rendőr. 

Instruktor:
- János bácsi! Milyen tábla volt ez?!
- Úgy néztem, fiam, búzatábla... 

Örömünkre szolgált, hogy rendezvényünket jelenlétével 
megtisztelte Gyalogné Lovas Irén Bököny polgármester-asszo-
nya és Orosz Mihály Zoltán Érpatak polgármestere. 

Megköszönöm mindenkinek a támogatását. Azokét, akik tá-
mogatójegyet vásároltak, s azokét is, akik személyesen is részt 
vettek a hajnalig tartó mulatságon.

Azt hiszem példát mutattunk önzetlenségből, s mindenkire 
illenek a következő sorok:

„ És érezzék egy kézfogásból Rólad, 
hogy jót akarsz, és Te is tiszta jó vagy, 
S egy tekintetük elhitesse Véled,
Szép dolgokért élsz, és érdemes élned.”

     Törő András
     igazgató

Egy építkezésen az egyik munkás sza-
ladgál az üres talicskával. Megkérdezi a 
főnök:

- Te Gazsi, mit rohangálsz azzal az üres 
talicskával?

- Jaj drága főnökúr, hát akkora itt a haj-
tás, hogy nincsen időm megpakolni!

~ ~ ~
A főnök benyit az egyik irodába:
- Kovács úr! Már megint el van maradva 

a munkával?
- Miért?
- 3 hete küldtem egy e-mailt, hogy ki van 

rúgva! 
~ ~ ~

Az iskolában a tanító néni így szól Pis-
tikéhez:

- Pistike, ha anyukádnak van három al-
mája, és hétfelé kell osztania, mit csinál?

- Kompótot!
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Méz
A természet 
csodálatos 
adománya!

Gasztronómia

Hozzávalók:
Tészta:
 6 tojás,
 12 dkg porcukor,
 10 dkg liszt,
 3,5 dkg olvasztott vaj
Krém:
 12 dkg kristálycukor,
 15 dkg vaj,
 4 dkg kakaó,
 10 dkg vaníliás cukor,
 1 evőkanál rum
Karamellbevonat:
 15 dkg cukor,
 1 kávéskanál citromlé

Egy kis történelem...
A dobostorta hungarikum, megalkotója Dobos 

C. József (1847-1924) híres pesti cukrászmester 
volt. Amikor 1884-ben elkészítette a róla 
elnevezett édességet, célja az volt, hogy olyan tortát 
készítsen, amely a kor kissé elmaradott hűtési 
technikái mellett is hosszú ideig fogyasztható és 
élvezhető marad.

A tortát először 1885-ben, az első Budapesti 
Országos Általános Kiállításon mutatta be a 
nagyközönségnek. Első kóstolói között ott 
volt Erzsébet királyné és I. Ferenc József is. A 
dobostorta ezután vált ismertté Európa-szerte.

 
 http://hu.wikipedia.org/wiki/Dobostorta

Lapunk előző számában megjelent 
„Legfinomabb süti” pályázatán, a leközölt 
Fantázia-szelet elkészítésével és bemutatásával 
lehetett részt venni. A zsűri tagjai, Bacskai 
Józsefné, Vincze Károlyné és Szűcs Zsolt 
polgármester, esztétikailag és ízben egyaránt 
értékelte az elkészült cukrász-remekműveket, 
majd ezt követően az alábbi eredmény született:

1. helyezett Mihali Zsoltné Gyöngyike
2. helyezett Csonka Boglárka
Mindkettejüknek ezúton is gratulálunk, 

reméljük örömmel használják a díjjal járó 
ajándékot!

Dobostorta A piskóta elkészítése:
A tojásokat kettéválasztjuk. A fehérjét 
fele rész cukorral kemény habbá verjük, 
a maradék cukorral habosra kavarjuk a 
sárgáját. A fehérjét a sárgájába óvatosan 
belekeverjük és óvatosan hozzáadjuk a lisztet 
és a megolvasztott vajat. Olajozott, lisztezett 
sütőlemezre hat darab egyforma méretű, 
vékony, kerek lapot kenünk. 180 C°-on sütjük.
A krém elkészítése:
A cukrot 0,5 dl vízzel felfőzzük, majd 
langyosra hűtjük. A vajat a kakaóval 
simára keverjük és a langyos cukorszirupot 
fokozatosan belekeverjük, majd jól kihűtjük. A 
már lehűlt krémbe végül beletesszük a rumot 
és a vaníliás cukrot.
A karamellbevonat elkészítése:
A cukrot a citromlével egy edényben, 
állandó keverés mellett addig melegítjük, 
amíg karamellizálódik. Ekkor az egyik lapra 
ráöntjük a karamellt, és gyorsan elsimítjuk 
egy megvajazott pengéjű késsel, mert hamar 
megszilárdul.
Az öt lapot megkenjük a krémmel, a hatodik 
lapot bevonjuk karamellizált cukorral. Ha 
elsimítottuk a karamellt, akkor vágjuk egyenlő 
szeletekre és a tésztalappal együtt helyezzük rá 
a kész tortára. Oldalát megszórhatjuk darált 
dióval vagy mandulapelyhekkel. 
  http://hu.wikibooks.org

Figyelem!
Tovább folytatódik a „Legfinomabb süti” 
pályázat!
Aki a lapunkban közölt recept alapján 
elkészíti a süteményt, majd bemutatja a 3 
tagú zsűrinek, értékes ajándékot nyerhet a 
Polgármesteri Hivatal felajánlásával!
A bemutatás időpontja 2011. február 28., hétfő 
11 óra, helyszín a Könyvtár.
Sikeres sütést kívánunk!

Sütemény-verseny

Mihali Zsoltné Csonka Boglárka

Az ember a mézet az ősi időktől fogva ismer-
te és eleinte mint csemegét, később mint fontos 
táplálékot, végül mint gyógyterméket használta, 
illetve használja.

Mai ismereteink alapján a méz közel 70-féle 
gyógy-, és fiziológiai hatással bír.

Az emberi szervezet számára szükséges 24 ás-
ványi anyagból 22 jelen van a mézben. Minél sö-
tétebb a méz színe, annál több ásványi anyag van 
benne.

Legjelentősebb felhasználási köre:
 szívbetegségek (szívgyengeség)
 gyomorhurut
 légcsőhurut
 endokrin-mirigy bántalmak
 sebek kezelése.
Ellenjavallt:
 cukorbetegség
 pajzsmirigy-túltengés
 az agyalapi mirigy túlműködése
 allergia és gyomorsav-túltengés esetén.
Kitűnő édesítőszer teákba, gyógyteákba, de ér-

demes várni, míg kissé kihűl, ugyanis forrón ve-
szít értékes tartalmából. 

Jó házi szere a meghűléses betegségeknek, a fel-
ső légutak hurutos elváltozásainak, kiváló bakté-
riumölő.
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Környezetünk
Ön is vegyen részt a szelektív 

hulladékgyűjtésben!
A Nyír-Flop Kft. közleménye

2011-ben a szelektív hulladékbegyűjtés havonta egyszer 
az alábbi napokon történik (reggel 6 óráig otthonaik elé, 
jól látható helyre kihelyezve):

Március 17.
Április 21.
Május 19.
Június 16.
Július  21.
Augusztus 18.
Szeptember 15.
Október 20.
November 17.
December 22.

Első alkalommal bármilyen tiszta zsákban ki lehet ten-
ni a szelektíven gyűjtött papír- illetve műanyag hulladé-
kot, elvitelkor üres csere-zsákot hagynak az elszállítók az 
ingatlanoknál.

A kék színű zsákba csak a papírhulladék kerülhet, 
szennyeződésmentesen minden más anyagtól.

A sárga színű zsákba a tiszta műanyaghulladékot lehet 
gyűjteni festék-, olaj-, zsír- és egyéb vegyi anyagoktól, 
szennyeződésektől mentesen, összelapítva.

Ne feledje, a szelektív hulladékgyűjtés az Ön érdeke is, 
mert ezzel nemcsak a környezetét védi, hanem csökken a 
vegyes-kommunális hulladék mennyisége is, amely keve-
sebb közszolgáltatási díjat eredményez a későbbiekben!

Óvjuk és védjük együtt környezetünket!
Czirják Sándor a ködös reggeleken sem tétlenkedik

Önzetlenül, mások biztonságáért!
Dicséretes dolog, ha valaki önként, minden fajta ellenszolgáltatás nélkül magára vállal 

olyan közfeladatot, amellyel segíti mások biztonságos közlekedését. Czirják Sándor minden 
nap ezt teszi hosszú évek óta, elmondása szerint édesanyjától „örökölte” ezt a szokást.

Reggelente, már a korai busszal utazókra is gondolva, eltakarítja a havat, hogy megköze-
líthető legyen a buszváró, homokkal szórja le a jeges útkereszteződést, valamint a központi 
buszmegállók környékét, baleseteket előzve meg ezzel. Szükség esetén sokszor magára vál-
lalta a buszvárók takarítását is, ha nem volt erre a célra hivatalos munkás. 

Házunk tája
Kertünkben a legfontosabb tennivaló februárban a gyümölcsfák metszése és ezt követően a lemosó 

permetezés. 
A gyümölcsfák gondozásának alapvető feladata a metszés. Metszés nélkül fáink hamar, idő előtt 

elöregszenek, koronájuk elsűrűsödik, kicsi apró terméseket hoznak. Fiatal fáknál metszéssel alakítjuk 
ki későbbi koronájukat a jövendő termőrészek alapjaival, a termő fáknál pedig metszéssel próbáljuk 
egyensúlyba hozni és tartani a növekedést és a termésképződést. A helyes metszéshez azonban szükség 
van néhány alapvető szabály és törvényszerűség ismeretére:

Minél erősebben visszametsszük a vesszőt, annál erősebb lesz a hajtásfejlődés ami a termőrészek 
fejlődésének rovására megy. Erős visszametszésről beszélünk, ha a vessző kétharmadát eltávolítjuk. Ebből 
következik, hogy fiatal, erős növekedésű fákat nem szabad erősen visszametszeni. Idős  fák esetében 
azonban az erős visszametszés hasznos lehet, mert ezzel tudjuk serkenteni a hajtásnövekedést.

Általános érvényű szabály minden növény metszésekor, hogy az erősebb vesszőket hosszabbra, a 
gyengébbeket rövidebbre metsszük vissza.

A metszés gyakorlata
A metszést tavasszal a mélynyugalmi állapot után a rügypattanás előtt végezzük lehetőleg fagymentes 

időben. Kezdjük mindig a beteg, sérült részek eltávolításával, valamint az erőteljesen felfelé növő 
vízhajtások eltávolításával. Ezután távolítsuk el a korona belseje felé növő és az egymást keresztező 
vesszőket, gallyakat. A vesszőt mindig közvetlenül rügy fölött vágjuk el. Lehetőleg mindig a koronából 
kifelé álló rügyre metsszünk, mert ebbe az irányba fog tovább nőni a vessző.

Több éves gallyakat, ágakat mindig elágazásra metsszünk vissza, ne hagyjunk csonkokat. Így 
próbáljuk meg a magasságot is korlátozni. Nagyobb ágakat mindig több részletben vágjunk le, hogy 
elkerüljük a lehasadást

A metszéshez éles eszközöket használjunk. A 2 cm átmérőnél nagyobb sebeket kezeljük 
sebkezelővel.

A metszés során a  vastag ágakban raktározott tápanyagok elvesznek. Ezeket pótoljuk trágyázással.
       
       / forrás: www.netgarden.hu

TISZTELT TERMELŐK!

Magyarország egyik magán tulajdonban lévő 
zöldborsó és csemegekukorica feldolgozója, 
az AgroSprint Kft. (5300 Karcag, Arany J. u. 
22.) hosszú távú együttműködésre termelő 
partnereket keres.

Amit ajánlunk:
- magyar tulajdonosok
- két feldolgozó üzem ( Nyírlugos-Cserhágó,  
 Karcag)
- stabil pénzügyi háttér
- hosszú távú kapcsolat
- kiszámíthatóság
- vetőmag előleg
- betakarítás és beszállítás megszervezése
- szükség szerint betakarító és beszállító  
 gépek biztosítása

Amit keresünk: 10 hektár feletti összefüggő 
terület (lehetőleg öntözhető)

Amennyiben ajánlatunk felkeltette érdeklődését, 
keressen bennünket az alábbi telefonszámokon: 
Tamási Zsuzsanna 30/ 3704-249, 30/ 9653-557
  
  Hetey László 30/ 964-9468
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Felelős kiadó: 
Geszteréd Község Önkormányzata Képvi-
seletében Szűcs Zsolt polgármester
Szerkesztő:  Hajdu Istvánné 
4232 Geszteréd, Petőfi u. 7. 
Tel./Fax: (42) 561-112,  (42) 268-401 
e-mail: gesztered@gesztered.hu,
geszteredkonyv@freemail.hu
web: www.geszterediforras.ewk.hu
Készült:  REXPO KFT. Nyomdaüzeme, 

Debrecen 
Felelős vezető: 
Rácz János ügyvezető igazgató 
Tel.: (52) 452-555, Fax: (52) 452-666
e-mail: rexpo@rexpo.hu

nosztalgia-sarok

Tisztelt Lakosság!
Lapunk hasábjain lehetőség van lakossági hirdetések 
megjelentetésére: ünnepi köszöntés, megemlékezés, 
köszönetnyilvánítás, eladás-vétel, stb.
Részletek felől érdeklődni és hirdetést feladni a könyv-
tárban lehet.

KözérdeKű telefonszámoK:

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

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

„Roskad a kásás hó, ………………………  .,
elfeketült kupacokban a jég, elalél, tovatűnik,
buggyan a lé, a csatorna felé fodorul, csereg, árad.”

József Attila versének kipontozott, hiányzó része a nyíl-
lal megjelölt függőleges oszlopok betűiből olvasható ki.

A megfejtéseket a könyvtárba várjuk
2011. február 28.-ig, sorsolás március 2-án, a soron 

következő könyvtári teadélutánon.

Előző rejtvényünk helyes megfejtése:
„barátságos, meleg szobában”,
könyvjutalmat nyert: Kiss Józsefné
Nyereményéhez gratulálunk!

APRÓHIRDETÉSEK

Februári rejtvényünk

A megfejtendő vízszintes sorok:

  1. A jó …, Mikszáth novelláskötetének 
címe
  2. … Bálint, híres magyar költő
  3. Szétszórt, hóbortos
  4. Kerékpár része
  5. Vár, kastély
  6. Tüzértiszt és legendás ágyúöntő
  7. Fák törzsének külső rétege
  8. Botanikai gyűjtemény
  9. a C-vitamin más néven
10. Támadó, védekező eszköz
11. Egyik megyénk
12. Irodalmi Nobel-díjas magyar író
13. Izrael királya, Dávid fia
14. Horvátország fővárosa
15. Olasz zeneszerző (Rigoletto, Traviata)

Motoros fűrész bérelhető a Geszteréd Non-
profit Kft.-től, ára 5000 Ft + ÁFA / nap 
(8.00 – 16.00 óráig). Érdeklődni Radócz 
Istvánnál, a Kft. ügyvezető-igazgatójánál lehet 
személyesen.

Asztalos Lucznik varrógép jó állapotban eladó. 
Érdeklődni telefonon: 06 20 460-0027.
Ugyanitt patkányozó kiskutyát keresek!

Eladó másfél éves hibátlan piros pej csikó, 6 
éves 140 cm magas póni kanca, 3 db. 60 kg-os 
hízó sertés, 2 db. gumis kocsi, valamint egy 
hodály. Érdeklődni: Geszteréd, Kossuth u. 173 
sz. alatt.

KÖSZÖNTŐ

Olyan legyen életed, mint friss virág,
boldogság kísérjen egy életen át.
Légy az, ami szeretnél lenni, 
ne feledd, mi mindig fogunk szeretni! 

Ferencsák Grétát
14. születésnapja 

alkalmával
szeretettel köszöntik:

szülei, testvére, nagyszülei és
a Mihali család.

Kisiskolások a Lovastanyán Jenő tanító-bácsival, 1974-ben

Segítség kell bárhol Európában?
Hívd a 112-es számot!

Az egységes európai segélyhívó szám az összes 
tagállamban működik, és tárcsázásával díjmentesen 
hívhatjuk a mentőket, a tűzoltókat vagy a rendőrséget. 
Segélyhívást rendszerint akkor is kezdeményezhetünk, 
ha telefonkártyánk nincs feltöltve vagy a szolgáltatónk 
által lefedett területen kívül tartózkodunk. A hívásokat 
szakképzett ügyeleti stáb fogadja, ahol egyre több olyan 
munkatárs dolgozik, aki idegen nyelveken is képes 
hívást fogadni.
   www.112.eu


