
Pünkösdi gondolatok
     „Mi akar ez lenni?” (Apostolok Cselekedeteiről írott könny 2, 12-)  – kérdezték egykor az első 

Pünkösd résztvevői Jeruzsálemben, s kérdezzük mi is Pünkösd ünnepére készülve. Nagy ünnepeink 
közül a Pünkösd az, amivel kapcsolatban talán a legtöbb kérdésünk van.
      A Szentírás és a kétezer éves egyháztörténelem válaszol a kérdésre: Pünkösd az emberi élet meg-

oldása kíván lenni.
     Életünknek két része van. Az egyik, amit mi a köznapi nyelvben életnek nevezünk: a bölcsőtől a 

koporsóig. De van síron túl folytatódó része is. Erről sokszor elfeledkezünk, ezt sokan nem akarják 
hinni. Péter apostol pünkösdi prédikációja arról az örömhírről szól, hogy mind a két rész megol-
dódott. Úgy, hogy Isten megbocsátotta bűneinket.  Bizonyossá tesz arról, hogy a testet öltött Ige, a 
töviskoronás király, az életfejedelme, a mennybe ment Krisztus által a síron túl a mennyei haza, Isten 
atyai otthona vár reánk. És ez most már nem ígéret, hanem valóság. Áldozócsütörtökön azért ment 
fel a mennybe, hogy nékünk helyet készítsen, az életre bevigyen, ahogyan énekeljük is: „A Krisz-
tus mennybe felméne, hogy nékünk helyet szerzene, atyjával megbékéltetne, életre bévinne…” (Ref. 
Énekeskönyv 358. dicséret 1. verse). Pünkösdkör aztán megérkezett az „értesítés”: minden rendben 
van, a hely készen. Vár a menny:”…kész hajlékim rátok várnak, ó bírjátok, jó Atyám áldottai!” (Ref. 
Énekeskönyv 361. 4.).
         Pünkösd azonban nemcsak a halál utáni életünket rendezi el, hanem életünk földi részét is. Az 

egyik legnagyobb kérdésünk az emberi együttélés kérdése. Hogyan élhetnek különböző színű, társa-
dalmi berendezkedésű, gazdasági rendszerű emberek, társadalmak együtt a földön? Ma már ezeket a 
kérdéseket nem lehet úgy megoldani, ahogyan azt régen gondolták. Háborúval nemcsak tilos, nem is 
lehet. Ezzel legfeljebb egyet oldanak meg, de előjön tíz másik probléma. A pünkösdi Lélek megoldja 
az emberi együttélés kérdéseit. Azok, akik Jeruzsálemben ott voltak, arra lettek figyelmesek, hogy bár 
derült volt az idő, „nagy hirtelenséggel” erős szél zúgott el a ház felett. A tüzes nyelvek látása is nagy 
hatással volt rájuk, de leginkább az, hogy a héberül beszélő apostolokat mindegyikük  megértette. 
Egységet teremtett Isten Lelke! Megértették és elfogadták egymást!
      Ebben van a síron inneni életünk megoldása. Megérteni, tiszta szívből és igazán szeretni, becsülni 

egymást. Isten Lelke egységet hozott létre, együtt voltak egyek.
      Krisztussal és egymással való közösségünk gyakorlásában újulhatunk meg. Van közös nyelv, van 

jóakarat, nyelveket egyeztető hit és közös boldogulás. Azt kérdezték kíváncsian, mi akar ez lenni. 
Hallhattuk a feleletet: Isten megoldotta és megváltotta az ember életét. A megváltott ember egyben 
megoldott élet is. Ezt kínálja fel Isten Szentlelke ma is a mi számunkra. Mi is kérhetjük – s adja az Úr, 
hogy merjük kérni - a református pap-költő szavaival:

VII.évfolyam, 6. szám   

Május utolsó hétvégéjén tartották a nagycsoportos 
óvódások ballagási ünnepélyét.
 /Részletes beszámoló az 5. oldalon.

Új jegyző Geszteréden

Lezárult a jegyzői munkakör betöltésére 
kiírt Önkormányzati pályázat. Sok pályázó 
jelentkezett erre a posztra.

A Képviselő-testület a beérkezett 
pályázatokat megismerte, zárt ülés keretén 
belül megtárgyalta, majd alapos mérlegelés 
után sikerült megtalálni községünk 
leendő jegyzőjét Pálffyné Szabó Ibolya 
személyében.

Reményeink szerint lapunk következő 
számában leközölhetünk róla egy rövid 
bemutatkozást.

A jegyző asszony 2011. július 1-jétől tölti 
be tisztségét. Mindaddig Mártonné Dr. 
Csimbók Ildikó jegyző asszony (Érpatak 
jegyzője) szerdai napokon 7:30-tól 16:00-ig 
tart ügyeletet a községünkben.

Hiába pénz, ravaszság, fegyver, 
csak nyomorult marad az ember! 
S milliók kérnek, mert belátják: 
nem segít más, csak az imádság, 
a könyörgés… Jöjj, szent vihar, 
ég tisztító lángjaival, 
söpörd e a bűnt, a gyanakvást, 
add, hogy végre szeressük egymást, 
s mint a táj, ha elállt a zápor, 
ragyogjon föl a Föld orcája 
a béke tiszta sugarától! 
(Bódás János: Imádság Szentlélekért)  

 Molnár Csilla ref. lelkész

Zúgó szél, mennyei vihar,
jöjj a Lélek lángjaival! 
Isteni erő van tenálad,
tégy vele most nagy, szép csodákat. 
Erőddel a szíveken zúgj át
és szellőztesd ki minden zugát,
szellőztess ki országot, népet, 
az egész nagy földkerekséget. 
Söpörd el a bűnt, a gyanakvást 
s tedd, hogy végre szeressük egymást. 

Hiába pénz, ravaszság, fegyver, 
csak nyomorult marad az ember. 
Rajtunk hatalmat Te vehetsz, 
újjá, tisztává Te tehetsz, 
s bevetheted a szíveket 
égi maggal, hogy szeretet, 
igazság, szépség dús virága 
illatozzon szét a világba. 

A Föld ne gyilkos atombomba 
dühére, - de szent viharodra 
rendüljön boldog félelemmel. 
Te légy mennyei mentő fegyver. 
Földrengés, mely nem ront, de épít, 
pusztítás, mely tisztít és szépít, 
vihar, mely alkot, tűz mely éltet 
embert, családot, földet, népet. 

Utazzon Angliába!
Látogassa meg többek között Flandria gyöngy-
szemét, Dover fehér szikláit, London 
nevezetességeit, Oxford egyetemvárosát, 
Shakespeare szülőházát, majd a visszafele úton 
Párizs leghíresebb monumentális helyeit.
Időpont: 2011. július 02-10.
Utazás: autóbusszal
Elhelyezés: London környéki Holiday Parkban 
Ellátás: önellátó (éttermek, üzletek közelben)
Részvételi díj: 87.000 Ft/fő, mely tartalmazza 
az autóbusz közlekedés, a csatorna átkelés és 
idegenvezetés költségét.
Részletek felől érdeklődni Törő András 
iskolaigazgatónál lehet.

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 Önkormányzatának Képviselő–testülete a 2011. május 
25–én megtartott nyílt ülésén az alábbi napirendeket tárgyalta meg:

1. Az Önkormányzat 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi felada-
tainak ellátásáról
2. A bölcsődei ellátási szerződésről: a nagykállói projekt ismertetésével. Az 
ügy érdekében további lépések megtétele javasolt, többek között a konyha 
újraindítása. Az ellátási szerződés Nagykálló város önkormányzatával jön 
létre, 2011. szeptemberétől.
3. A Polgárőrség Geszterédért Egyesület részére székhelyhasználati hoz-
zájárulásról. Az Egyesület nyilvántartásba vételéhez szükség van székhely 
megjelölésére, ez a Geszteréd, Petőfi u. 7. sz., amelynek szívességi használat 
jogcímén történő használatához a testület hozzájárult.
4. Tájékoztató a szociális nyári gyermekétkeztetés tárgyában: megtörtént 
a kapcsolatfelvétel ez ügyben Molnár Gáborral, az étkeztetést vállaló cég 
vezetőjével. A nyári étkeztetés vonatkozna a leendő elsősök augusztusi 1 
hetes iskolai programjának idejére is pályázati forrásból.
5. Védőnői szolgálat vállalkozói formában történő működtetése: szüksé-
gességét az indokolja, hogy az állami támogatás nem fedezi a fenntartás 
összköltségét, a különbözetet pedig az Önkormányzat nem tudja vállalni.
6. Mezőőri szolgálat: kialakítása érdekében készíteni kell egy szándéknyi-
latkozatot, amelyet a földtulajdonosok 50+1%-a támogat, valamint 500 Ft/
ha/ félév anyagi támogatást kell biztosítaniuk. Ez egyfajta próba lenne a 
szolgálat beindításának előkészítésére.
7. Tájékoztató a sofőri állások alakulásáról. Június 30. a jelenlegi sofőrök 
szerződésének lejárta, fontos megoldást találni addig, hogy zökkenőmen-
tes legyen az ebédkihordás, szállítás.
8. Tájékoztató a játszótérről: megtörtént az ellenőrzése az illetékes szerv 
által.
9. Tájékoztató a 2011. augusztus 7.-én tartandó egyházi rendezvényről
10. Tájékoztató a kézilabda- és labdarúgó csapat helyzetéről: anyagi ne-
hézségek támadtak, Molnár Gábor lemondott az elnökségről.

Zárt ülésre:
1. Előterjesztés jegyzői pályázatokról, a beérkezett pályázatok megismer-
tetése és elbírálása.
/ A Képviselő-testületi jegyzőkönyvek teljes terjedelemben a Könyvtárban 
elolvashatók./

Határfelügyelet
Határfelügyelő szolgálatot állított fel az Önkormányzat a községünk-
höz tartozó földek illetéktelenektől való megvédése érdekében. Ezt a fel-
adatot jelenleg Fekete János látja el. A felügyelet szükségességét mi sem 
bizonyítja jobban, mint az elmúlt hétvégén végrehajtott sikeres akció, 
amelynek során fatolvajokat sikerült elfogni és további intézkedésre a 
rendőrségnek átadni.
A határfelügyelet működtetéséhez szükséges minden geszterédi föld-
tulajdonnal rendelkező személy pénzbeli hozzájárulása. Ez azt jelenti, 
hogy 2011. júliusától hektáronként, félévente 500 Ft-ot kell az Önkor-
mányzat részére e címen adóként befizetni.

Az ülésteremből jelentjük
Kivonat a Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvéből

A közmunka program segítségével az idei szezonban beindult a 
növénytermesztés három geszterédi telken, amelyből kettő közsé-
gi tulajdonban van, egyet pedig Törő András képviselő ajánlott fel 
megművelésre az önkormányzatnak. 

A sárgarépa, petrezselyem, borsó és bab ültetvények létrehozásá-
hoz a vetőmagvakat Geszteréd Önkormányzata biztosította. Maga 
a kezdeményezés több szempontból is előnyös, hasznos és értelmes 
munkát biztosít a közhasznú munkásoknak, megművelésre kerül-
nek az évek óta parlagon álló kertek, és nem utolsó sorban rászoruló 
családok segítése a megtermelt javak szétosztásával.

Kegyelettel emlékszünk községünk közelmúltban 
elhunyt lakosaira:

Czirják Sándor
Kigyósi Jánosné
Kókán Józsefné

Szűcs Árpád
Zakar Mihályné

Emlékük örökre megmarad rokonaik, barátaik, 
ismerőseik szívében.

„Csak az hal meg igazán, akit elfelejtenek.”

Veteményeskertek közmunkával

Hírek a varrodával kapcsolatosan

A közelmúltban községünkben beindított varrodai munkát ille-
tően profilváltás történt, amelynek során rövid, 10 napos üzemel-
tetési szünet vált szükségessé.

Az eddigi olasz importra gyártott ruhaipari termék túlzottan 
magas elvárásait a geszterédi kisüzem sem mennyiségileg, sem 
minőségileg nem tudta nyereségesen teljesíteni. Így jobbnak lát-
szott a profilváltást mielőbb végrehajtani. A nagykállói telephelyű 
Benetton céggel való tárgyalások után sikerült hivatalos megálla-
podást kötni, amelynek értelmében június 14-től a cég megrende-
lésére fog történni a termelőmunka a geszterédi varrodában.

A varroda nem zárt be és remélhetőleg a jövőben sem fog a mű-
ködtetése megszűnni, legfőbb cél ezáltal is a helyi munkahelyte-
remtés!
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Akikre büszkék lehetünk
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. Ezúttal Felföldi László Debrecenben 
szolgáló plébános, Geszteréd szülötte válaszol kérdéseimre.

„Geszteréden vagyok igazán otthon.”

Névjegy
Név: Felföldi László
Születési idő: 1961. február 4.
Foglalkozás: római katolikus pap, plébános
Szolgálat helye: Debrecen, Megtestesülés
  Templom

A közeljövőben hatszoros kerek évfordulót 
tudhat maga mögött. Melyek ezek az ünnepi 
események?

Valóban, különös ajándék ez az esztendő 
nekem. 50 éve születtem ebben a csodálatos 
faluban, Geszteréden. Ma különösen 
is hálaadással gondolok az életért, a 
neveltetésemért Istenre és természetesen 
édesanyámra és édesapámra. 30 éve kezdtem 
meg a tanulmányaimat az Egri Hittudományi 
Főiskolán az Isten különös vezetésével. 25 éve 
szenteltek pappá és mutathattam be az első 
szentmisémet Geszteréden. 15 éve vagyok
Debrecenben, 10 éve szolgálok a Megtestesülés templomban és 5 éve 
kaptam meg a plébánosi kinevezésemet. Azt gondolom ezek a kerek 
évfordulók bőséges okot adnak a hálaadásra. 

Ha elölről kezdhetné, ugyanezt az utat választaná?
„Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket.” -  Jézus 

szavaiban egyre jobban hiszek. Nekem csak az igent kellett és kell ma 
is kimondani a hivatásra, az Isten szolgálatára minden nap. De ebben 
nagyon sok erőt, segítséget kaptam és kapok a Szentlélektől. Az érettségi 
után elektronikai műszerész képesítést szereztem, utána kerültem az Egri 
Szemináriumba. Papként szolgáltam Újfehértón, Egerben, Nyíregyházán és 
most Debrecenben.

Mi késztette, hogy ezt a különlegesen nagy önfeláldozással járó hivatást 
válassza? Mikor döntötte el?

Ahogyan említettem, valóban Isten hívására válaszol az ember. Nagyon 
sokat jelentettek, jelentenek az életemben a papi példaképek. Különös 
szeretettel gondolok Kaszap Béla plébánosra, akit Geszteréden senkinek 
nem kell bemutatni. Az Ő jóságos szeretete, embersége és mély hite 
számomra is nagyon vonzó volt, és erősített a hivatás elfogadásában. 
Természetesen ugyanígy láttam nagybátyám, Felföldi János papi életét 
is, aki mindig segített a csendes háttérben, és nyitogatta szemem, szívem 
Isten látására. Diákkoromban nagyon sokszor találkoztam Horváth János 
atyával, aki szintén Geszterédről származik és akkor már papként szolgált. 
Mint a növényeknél, a hivatás kialakulásánál és megmaradásánál sok 
napfényre, esőre, szélre van szükség. Ezt adja a család, a nevelők a barátok 
és a példaképek. Így alakult és alakul az én hivatásom, papi életem is. 

Hivatásából adódóan más aspektusból is betekintése van a családok 
életébe. Részt vesz a fiatal korosztály nevelésében különböző programok, 
táborok szervezésével. Hogyan látja, mennyire vannak veszélyben a 
hagyományosnak mondott nevelési értékek? Sokat változott a világ?

A jelenkor ifjúságának élete teljesen más, mint az a mi időnkben volt.  Én 
hiszem, hogy a szülői háznál megtapasztalt, megélt egyszerű hétköznapi, 
munkás élet nélkül nem válhattam volna olyanná, mint amilyen most 
vagyok. Ez nemcsak rám, hanem az akkori fiatal generációra vonatkozik. 
Mára már gyakorlatilag megszűnt a munka, a gyerekek sajnos nem 
hordoznak komoly terheket a családért az otthonért.

Pedig a személyiség alakulásában, a jövő 
családi otthonának megteremtésében ezekre 
az áldozatokra feltétlen nagy szükség van. A 
munkával, és annak eredményével emelkedhet 
fel az ember, találja meg a hétköznapok 
értékét, értelmét. A mai családoknak, 
fiataloknak a jelen lehetőségeiben kell keresni 
az emberré, kereszténnyé válás módszereit. A 
családok egysége is nagyobb veszélynek van 
kitéve, a gyermek szülő kapcsolatot sokkal 
tudatosabban kell irányítani. Egy gyermek 
életében nagyon fontos, hogy beszélgessen, 
időt töltsön a szüleivel. Nekünk otthon ezt 
az időt nem kellett keresni, mert reggeltől 
estig együtt dolgoztunk. Amikor felültünk a 
szekérre édesapámmal vagy édesanyámmal 
akkor ott volt idő, nyugalom, lehetőség 
beszélgetni, minőségi időt együtt tölteni.

Tudom, hogy szoros kapcsolat fűzi 
községünkhöz,  a rokoni szálakon túl 
jelentősek a baráti kapcsolatai is. Igen 
jelentős családi eseményeken egyszerre vesz

részt barátként és tölti be hivatásos tisztségét? 
Egy családhoz, baráti körhöz tartozni, jelenti azt is, hogy együtt 

örvendezünk, és együtt hordozzuk a fájdalom terheit. Nekem természetes, 
hogy időnként (esküvőn, keresztelésen, temetésen) papként is szolgálok. 
Ezzel tudom ajándékozni a szeretetemet, Isten szeretetét. Természetes, 
hogy fizikailag távol kerülünk egymástól, de lelkileg, ha igaz volt a múlt 
az ember ott marad. Nagyon boldog vagyok, hogy a szép nagy családom 
mellett egy fantasztikus baráti körünk is volt, akikkel nagyon sok szép 
órát, napot töltöttünk együtt. Most lettünk néhányan ötven évesek és 
együtt ünnepeltünk végre újra. Ugyanolyan vidáman, szabadon, szépen, 
mint régen. Ezek a kapcsolatok, érzések, pótolhatatlanok az életemben. 
Rájuk is mindig nagy örömmel és szeretettel gondolok.

Milyen érzés, amikor a debreceni szentmiséken ismerős geszterédi 
arcokat fedez fel?

 Én geszterédi vagyok és az is maradok. Ha látom a falubelieket, mindig 
egy nagyon kellemes otthoni érzés tölt el, és büszke vagyok, hogy közéjük 
tartozhatok, ha csak lélekben is.

Tájékozódik községünk életéről?
 Természetesen mindig nagy figyelemmel kisérem a falu életét, hisz 

rólunk van szó. Itt él a testvérem a családjával, nagyon kedves rokonaim, 
barátaim. Csak itt vagyok igazán otthon.

Ön szerint lenne mód, hogy könnyebbé, szebbé és jobbá tegyük 
embertársaink és a magunk életét?

Természetesen hiszek a szebb, jobb élet lehetőségében. Ha nem így 
lenne, nem lennék pap. Hiszem, hogy Isten akarata az, hogy tegyük 
szebbé földi életünket. Ennek mélye és titka szabad, nyitott szív, amit 
én a családomban, a templomban és az iskolában tanultam, éltem. Nincs 
más út, mint újra megtalálni a közösségnek ezt a természetes szeretetét és 
örömét a családban, barátságban, közösségben. 

Köszönöm, hogy ezeket a szép gondolatokat megosztotta velem, és 
rajtam keresztül a Geszterédi Forrás olvasóival!

      (szerk.)
Felföldi László plébános 25. évfordulós, ünnepi ezüstmiséjére 2011. június 

19-én, délután 4 órától kerül sor Debrecenben, a Megtestesülés Templomában 
(Borbíró tér).
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Vége a tanévnek

A ballagó nyolcadikosok szenzációs tablója teljes nagyságában még néhány hétig megtekinthető a Háziasszonyok boltjának kirakatában (Kossuth u.).

Kedves geszterédi futballbarátok!

Nagyon nehezen 
szántam rá magam 
erre az írásra, de 
sajnos a futball 
klub körül kialakult 
helyzet nem engedi 
meg, hogy a nagy 
nyilvánosság, a falu 
ne lássa tisztán a 
helyzetet. 

Csak röviden a 2010-es évről. A futball csapat az elő-
ző vezetéstől 3.200.000 Ft-ot kapott, ennek a pénznek 
csak egy része jutott a futball csapatnak, a futballra. Eb-
ből a pénzből egyes emberek nagyon jól megéltek, olyan 
számlákkal legalizálva a kiadást, ami köszönőviszony-
ban sincs a pénz valódi elköltésével. A mai napig nincs 
pontos elszámolás a 2010.október előtti kiadásokról. 
De ezzel én tovább nem kívánok foglalkozni.

2010. október-novemberben volt egy közgyűlés, ami-
re a Képviselő-testület tagjai is meghívást kaptak, azon 
a közgyűlésen a régi vezető lemondott. A következő két 
közgyűlésre az önkormányzat részéről senkit nem hív-
tak meg. Holott az önkormányzat adja a legtöbb pénzt 
a futball csapat fenntartására, ezen a közgyűlésen volt 
olyan „futballbarát”, aki a csapatot fel akarta osz-
latni, ez nem sikerült, mert a futballisták futballozni 
akartak. 

Az előzőleg átutalt pénzeket gépkocsi futás (226.350 
Ft) futball cipő vásárlás (tavaly több százezer Ft lett el-
költve futball cipőre) van olyan futballista, aki 45.000 
Ft-os cipőben futballozik. Pizza rendelés 15.000 Ft 
(olyan jól áll a futball csapat, hogy pizzát rendel az 
önkormányzat pénzén) üdítő, energiaital, kenyér, fel-
vágott, terembérleti díj. Többszöri próbálkozásom elle-
nére is csak májusban kaptuk meg a számlákat. A bírói 
díj összegének összegyűjtése megint az én nyakamba 
szakadt, holott én csak egy futballmeccsre járó ember 
vagyok, elvileg. 

Sikerült összegyűjteni 215.000 Ft-ot illetve a külön-
bözetet az önkormányzat kipótolta. A Képviselő-testü-
let úgy döntött, hogy ezek után a futball csapatot a kö-
vetkező 4 meccsen nem támogatja. A vezetőket kértem 
arra, hogy mondjanak le.

Amennyiben a futball klub élén az önkormányzat ál-
tal elfogadott vezetők lesznek, akkor az önkormányzat 
továbbra is támogatni kívánja a klubot, amennyiben ez 
nem történik meg, abban az esetben az önkormányzat 
alapít egy sportegyesületet és a továbbiakban ezt az 
egyesületet fogja támogatni. 

Leszögezem, a futball kell Geszterédnek, lesz foci 
Geszteréden, 2-3 embernek meg kell érteni azt, hogy 
Geszteréden a fociból nem lehet megélni, erre az ön-
kormányzatnak nincs pénze.

  Tisztelettel: Szűcs Zsolt 
  Polgármester

HAJRÁ GESZTERÉD!

Több próbálkozás is volt egyes futballhoz közeli sze-
mélyektől, illetve a futballisták részéről az önkormány-
zat zsarolására.

A Képviselő-testület 2 millió Ft-ot szavazott meg a 
tavaszi és az őszi szezonra, felállt egy új vezetőség, Mol-
nár Gábor elnök és két alelnök Papp Zsolt és Horváth 
László személyében. Molnár Gábor urat, azért válasz-
tották elnöknek, hogy majd az elnök úr hozza a szpon-
zorokat illetve a pénzt. Én erre biztosítékot láttam az 
elnök úr személyében. Sajnos ez nem így lett. Örültem 
volna neki, ha sikerül, mert akkor az önkormányzat vál-
láról vette volna le a terhet, ami nem kevés. 

Támogatási szerződést kötött az önkormányzat és 
a futball klub, melyben rögzítésre került, hogy azt a 
pénzt, amit az önkormányzat ad mire lehet költeni, va-
lamint az ellenőrzési határidőket is. 

Elkezdődött az őszi bajnokság az önkormányzat utal-
ta a pénzeket közel 650.000 Ft-ot, adta a kisbuszt ön-
költségi áron az utaztatáshoz. Átutaltuk a bírói díjat is, 
ami 280.000 Ft, 2011 márciusában. 

2011 májusában elkezdtek üzengetni az alelnökök, 
hogy mikor utaljuk már a bírói díjat, amennyiben nem 
fizeti be a klub, büntető pontokat fognak levonni. Ek-
kor értesültem arról, hogy azt a pénzt, amit bírói díjra 
átutaltunk másra költötték el. Megkerestem a két alel-
nököt akkor még volt a bankszámlán 59.000 Ft, kértem 
őket, ehhez ne nyúljanak, megpróbáljuk a többit előte-
remteni, ebben maradtunk, de sajnos ezt nem tartották 
be 50.000 Ft-ot elköltöttek belőle (gépkocsi futás, üdítő 
stb.) 

Helyzetkép a geszterédi labdarúgásról

KÖZLEMÉNY
Az Árpád Fejedelem

Általános Iskola nyolcadik 
osztályos tanulóinak
ballagási ünnepsége

2011. június 11. szombaton 
10.00 órától lesz megtartva.

Tanévzáró időpontja
(bizonyítványosztás)

az alsóbb
évfolyamoknak:
2011. június 16.,

csütörtök 9.00 óra.

Az iskolai ballagásról készült
összefoglalót, valamint a lezárt 
tanévben elért tanulmányi- és 

sport eredményeket lapunk
következő számában tesszük 

közzé.
Ugyancsak ott találnak majd
színes beszámolót az egyes 

osztályok tanév-végi kirándulá-
sáról is.
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Óvodai hírek

Köszönetnyilvánítás
Hálánkat, köszönetünket és nagyrabecsülésünket fejezzük ki 
az óvó-néniknek és dajka néninek, hogy hosszú időn át fá-
radságot nem ismerve megszerveztek és betanítottak gyereke-
inknek egy olyan műsort, ami méltó lezárása egy igen fontos 
életszakasznak, az óvodáskornak.
Öröm volt látni a gyerekek felszabadult játékát, magabiztos 
fellépését, előadását, aminek minden pillanata élvezhető volt.
Továbbá köszönetünket fejezzük ki Szűcs Zsolt polgármester 
úrnak a ballagóknak ajándékozott szép könyvekért, Kemény 
József alpolgármester úrnak, Törő András iskola igazgatónak, 
valamint a képviselő-testület további tagjainak, hogy megjele-
nésükkel megtisztelték a jelenlévőket.
 A nagycsoportos szülők nevében
 Felföldiné Baranyi Eszter.

Információk az óvodából:

Ezúton tájékoztatom az érintetteket, hogy az óvoda augusztus 
1.-től zárva tart.

 A 2011/12. nevelési év szeptember 1.- én kezdődik.

Köszönetnyilvánítás:

Itt szeretném megköszönni Szotákné Antal Ibolyának azt a 
sok játékot, amit gyermeknapra küldött óvodásainknak.

A ballagó nagycsoportos gyerekek és szüleik nevében meg-
köszönjük az ajándék meséskönyvet, melyet az önkormányzat 
nevében a Polgármester úr adott át a gyerekeknek a ballagási 
ünnepségen.

  Kemény Józsefné, és az óvoda dolgozói
Pillanatképek a vidám Pünkösdölő műsorából

Nagycsoportosok ballagása
Ezúton szeretnénk megköszönni elsősorban 

Szűcs Zsolt polgármester úrnak, valamint a hi-
vatal dolgozóinak, hogy segítségükkel hozzájá-
rultak a nagycsoportosok tablóképének és meg-
hívójának az elkészítéséhez. Radócz Istvánnak, 
hogy hangtechnikailag hozzájárult az évzáró és a 
ballagási ünnepség sikeres lebonyolításához. Az 
óvoda minden dolgozójának, a nagycsoportos 
szülői munkaközösség tagjainak és minden ked-
ves szülőnek, nagyszülőnek példaértékű, odaadó 
munkáját.
  A nagycsoportos dolgozók

A ballagó nagycsoportosok esztétikus és vidám tablója
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Aktuális
Szezonális ajánlatunk:

Kefires-meggyes 
sütemény

Hozzávalók:

4 tojás
csipetnyi só
15 dkg porcukor
12,5 dkg liszt
4 evőkanál víz
1 evőkanál kakaó
½ csomag sütőpor
30 dkg magozott meggy
7-8 evőkanál mogyorókrém

A krémhez:
1 csomag gyümölcskocsonya por
1 kis pohár kefir
10 dkg porcukor
1 csomag zselatinfix
4 dl habtejszín

A tojások fehérjét egy csipetnyi sóval felverjük, 
a porcukorral habot készítünk belőle. Egyenként 
hozzáadjuk a tojások sárgáit, kanalanként a vizet, 
végül a kakaóval meg a sütőporral elkevert lisztet 
szórjuk hozzá. Egy 25 x 35 cm-es tepsi aljára 
sütőpapírt teszünk, elterítjük rajta a tésztát, s 
a 200 fokra előmelegített sütőben kisütjük. A 
kefirt, a porcukrot és a zselatint összekeverjük, 
meglangyosítjuk, ha kihűlt összedolgozzuk a 
felvert habtejszínnel. A kihűlt tésztát megkenjük 
mogyorókrémmel, kirakjuk meggyszemekkel, 
s erre tesszük a habos krémet. Elsimítjuk a 
tésztán, majd az előírás szerint elkészített 
gyümölcskocsonyával befedjük. Tálalás előtt 2-3 
órára a hűtőbe tesszük.

Vidám sarok - Vicces sorok

Kovács elutazik. A két kisgyerek, Pistike és 
Rozika ettől kezdve minden este azon veszek-
szik, hogy ki aludjon a mamával. Kovácsné úgy 
segít a dolgon, hogy egyik este Rozikát veszi 
maga mellé az ágyba, másik este pedig Pisti-
két.

Kovácsné egy nap levelezőlapot ír a férjének. 
Pistike, mielőtt bedobná a lapot, ír hozzá né-
hány szót:

„Kedves papa, mi jól vagyunk, minden este 
más alszik a mamával. Csókol szerető fiad: Pis-
tike.”

~ ~ ~

Székely bácsika rohan a vonat után, végül 
csak elkési, a vonat akkor gördül ki a peronról, 
mikor odaér. Erre a bácsi:

- Eredj csak, eredj, a jegy úgyis nálam van!

Ez az írás azoknak szól, akik szeretnék újra 
megtanulni, hogyan lehet apróbb bajokat 
egyszerű házi módszerekkel orvosolni.

Gyuri bácsi figyelmeztet mindenkit, hogy a 
gyógynövények használata nem helyettesíti 
az orvosi kezelést, csak kiegészíti azt. 14 
éven aluli gyerekeknek nem javasolja a 
gyógynövénykúrát.

A leggyakrabban előforduló, legjobban ismert 
gyógynövényről, a kamilláról teszek most 
említést.

A kamilla nyugtató, görcsoldó, szélhajtó, 
emésztést serkentő, gyomorerősítő, izzasztó, 
fertőtlenítő hatású. A kamillateából készült 
teát 2-3 hétnél tovább nem lehet fogyasztani, 
mert tönkre teszi a bélbolyhokat, ha sokáig 
fogyasztjuk.

A kamilla termesztése egyszerű, csak egyszer 
kell elvetni és utána a szél elviszi a magjait az 
egész kertbe. Én is úgy jártam, hogy a kertemben 
több területen is szépen virágzik a kamilla. 
Szüretelése május, június hónapban ajánlott, 
amikor a fehér szirmok már lekonyulnak.

A kamillának a virágját szedjük és napfénytől 
védett, szellős helyen kiterítve szárítjuk. Papír 
tasakban télire is eltehetjük.

Kb. 10 családnak ajándékoztam a nyers 
kamillát, magot még tudok adni, ha valaki kedvet 
érez a termesztéséhez, hozzám hasonlóan.
   Orbán Júlia

Virágzik a kamilla!

Székely fiú hazaérkezik Budapestről, visz az 
apjának egy dobozos sört. Apja elveszi a sört, 
előkapja a bicskáját, és kezdi bontani a dobozt, 
mire a fiú rászól:

- De idősapám! Itt ez a kallantyú. Arra való, 
hogy az ember meghúzza, és ki van nyitva a 
doboz.

- Na, igen! Annak, akinek nincsen bicskája!
~ ~ ~

Az öreg székely lefekvést követően minden 
este imádkozott elalvás előtt. Éppen a Miatyán-
kot kezdte el, mikor a felesége, aki unta a min-
dennapi ájtatoskodást mivel az öreg ilyenkor 
nem vele foglalkozott, így szólt:

- Apjok, miért nem foglalsz engemet is az 
imáidba?

- Hát már hogyne foglalnálak drágám? Éppen 
az előbb imádkoztam, hogy „szabadíts meg a 
gonosztól”! 

Gyógynövények, teák használata 
Szabó Gyuri bácsi bükkszentkeresztesi 

„füvesember” tapasztalatai alapján.

A szárított bodzavirág teát meghűléses megbe-
tegedések, hurut esetén, izzasztószerként és im-
munrendszeri serkentőként használják. Csészén-
ként 2 teáskanálnyi drogot öntsünk le forrásban 
lévő vízzel, majd 5 perc múlva szűrjük le.

Hanspeter Hemgesberg: A bodza mint termé-
szetes gyógyszer című könyve alapján, amely a 
könyvtár állományában is megtalálható.

Jó tudni!
A gyógynövényekről a legtöbb ember úgy vélekedik 

hogy azok csak füvek, virágok, nem lehetnek ártalma-
sak a szervezetre. Pedig a gyógynövény is gyógyszer, 
ugyanúgy oda kell figyelni a hatásra, mellékhatásra és 
kombinációban való szedésére más gyógynövényekkel 
vagy gyógyszerekkel. Kérjük ki szakember tanácsát vi-
taminok, gyógynövények használata előtt, aki figyelem-
be véve a szervezet állapotát: tüneteket, diagnosztizált 
betegségeket és gyógyszerszedést, a helyzetnek legmeg-
felelőbb vitamin vagy gyógynövény alkalmazását java-
solja.

A bodzavirág
Másik közismert gyógynövényünk a bodza, 
amelynek éppen ebben az időszakban van a vi-
rágzása.
Érdemes begyűjteni és megszárítani a bodzavirá-
got, előre gondolva a téli megfázásos hónapokra. 
A bodza sok mindenre nyújt gyógyírt. Egyike a 
legrégibb és legsokoldalúbban felhasználható 
gyógynövényeinknek.
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Ünnepi pillanatok

Csillagfényes álmaid váljanak valóra!
Legyen ünnep lelkednek minden nap és 

óra!
Kerülje a bánat örökre el házad!

Érjen annyi boldogság, mit ember csak 
kívánhat!

Silvesterné Dr. Kiss Erikának 
Budapestre

közelgő születésnapja alkalmából
(június 25.),

szívből jövő jókívánságaikat küldik:
szerető szülei.

„A múltra emlékezni, a jelenben élni,
a jövőt pedig építeni kell.” 

Május utolsó vasárnapján községünkben is megemlékeztek a Ma-
gyar Hősök Ünnepéről. Szűcs Zsolt polgármester ünnepi beszédében 
elsősorban azokról szólt, azok előtt tisztelgett, azoknak emlékét ele-
venítette meg, akik esküjükhöz híven fegyverrel a kézben, parancsot 
teljesítve estek el a hazáért, akik rendületlenül álltak helyt a történelem 
viharában és példát adtak a kései utódoknak, név szerint felsorolva a 
községünkhöz kötődő áldozatokat. A Geszterédi Asszonykórus elő-
adásával dallamokban is megidézte az ünnepi hangulatot.

Ezt  követően Kemény Józsefné óvodavezető, Szűcs Zsolt polgár-
mester és Kemény József alpolgármester koszorúzással rótták le tiszte-
letüket az emberi tartásból és jellemből az utókornak is követendő hősi 
példamutatást adóknak emlékművénél, a helyi posta épülete előtt.

A koszorúzás pillanatai

„Akit párodul melléd rendelt az ég,
Becsüld meg, szorítsd meg kezét,
És ha minden álmod valósággá válik,
Akkor se feledd el, légy hű mindhalálig.”

  Madách Imre

Siposné Sárosi Brigittának és 
Sipos Jánosnak

házasságkötésük alkalmával sok
boldogságot kívánnak:
Gina, Zoli és Zsombika

A nap ma olyan fényesen ragyog,
ma mindenki azt suttogja:

boldog születésnapot!
És azok, akik nagyon szeretnek,

még sok ilyen szép napot kívánnak neked!

Orosz Gábort
6. születésnapja alkalmából

szeretettel köszöntik:
szülei, testvére, nagyszülei és kereszt-

szülei.

FELHÍVÁS
Ismét indul a „Nyár olvasója” pályázat a 

Könyvtárban! A nyár folyamán a könyvtárba 
látogatók pontgyűjtő kártyát kapnak, amely-
be minden további látogatás- és könyvköl-
csönzés alkalmával további pontokat lehet 
gyűjteni.
A nyár végén (legkésőbb szeptember 15-ig) 

összesítjük az eredményeket, és a legtöbb 
ponttal rendelkező olvasókat megjutalmaz-
zuk.
Várom az olvasás- és a könyvek kedvelőit!

 „A könyv az az embernek , ami szárny a madárnak.”   
     (Bonus)

PÁLYÁZAT
A Közművelődési és Iskolai Könyvtár pályá-
zatot hirdet az olvasás népszerűsítése céljá-
ból, minden korosztály számára
„Legkedvesebb olvasmányom” címmel.
A pályázatnak tartalmaznia kell egy rövid 
bemutatást, amelyet az olvasó arról a könyv-
ről készít, amely eddig a legjobban elnyerte 
a tetszését.

Nem szükséges leírni a könyv tartalmát, a fő kérdés, amire választ kell adnia 
az, hogy miért tetszett, milyen hatással volt rá? A pályamű terjedelme max. 
1 db A/4-es gépelt, vagy írott oldalnyi legyen.
A pályázatok leadhatók személyesen a könyvtárban (kézzel vagy gép-
pel írott formában, vagy elektronikusan), de elküldhető e-mail-ben a 
geszteredkonyv@freemail.hu címre, a végső határidő 2011. szeptember 15.

A legjobb pályaművek készítőit ajándék-könyvvel jutalmazzuk!A pályá-
zattal kapcsolatban felmerülő kérdésekben érdeklődni a könyvtárban lehet.
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Tisztelt Szülők!
Bizonyára Önök előtt is ismert az a lehetőség, 
mely szerint a 2006. január 1-je után született 
gyermekük alanyi jogon jelentős támogatásban 
részesülhet, mely egy „ingyen pénz”, ne hagyja 
veszni! A babakötvény nevű állami támogatásról 
tájékoztatót tartunk 2011. június 14-én 10 órától 
a Könyvtárban. Felhívom figyelmüket, hogy ez a 
pénz akkor is jár gyermeküknek, ha Önök „nem 
tesznek mellé semmit”! Nem kell mást tenniük, 
mint elhozni a tájékoztatóra annak a szülőnek 
a TAJ kártyáját akinek a nevére a családi pótlék 
folyósításra kerül.

Felelős kiadó: 
Geszteréd Község Önkormányzata Kép-
viseletében Szűcs Zsolt polgármester
4232 Geszteréd, Petőfi u. 7. 
e-mail: gesztered@gesztered.hu
Tel./Fax: (42) 561-112
Szerkesztő:  Hajdu Istvánné 
Tel./Fax: (42) 268-401 
geszteredkonyv@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

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

„Péter és Pál (tudjuk) nyárban
……………………………...,
Könnyű nekik ott szerényen
megárulni egy gyékényen;”

Arany János versének hiányzó sora kiolvas-
ható a nyíllal megjelölt függőleges oszlopok 
betűiből.

A megfejtéseket a könyvtárba várjuk 2011. 
június 30-ig.

Előző rejtvényünk helyes megfejtése:
„orgona, jázmin és akác”

A sorsoláson könyvjutalmat nyert:
Majoros Péterné.

Nyereményéhez gratulálunk!

Júniusi rejtvényünk

Ötödik osztályosok Illés Sándor osztályfőnökkel az 1957-58-as tanévben

Szobafestést, mázolást, tapétázást és külső 
homlokzatszínezést vállalok. Tel.:
 06 70 5817633.
Eladó tűzifa (vegyes). Irányára fuvardíjjal 
együtt: 13 ezer Ft / 1 lovaskocsi rakomány. Tel.: 
06-70-2200455.

APRÓHIRDETÉSEK

A megfejtendő vízszintes sorok:
  1. Mértani síkidom
  2. János vitéz szerelme
  3. Páros kiválasztó szervünk
  4. ... Ferenc, zeneszerző, a budapesti repü-
lőtér új neve
  5. Szamóca
  6. Nyitott, kerti faházikó
  7. A légmozgás termeli
  8. Díjszabás hivatalos tétele
  9. Apró dísztárgy, porcelán figura
10. Vizsgálati eljárás, próba
11.  ... Kálmán, híres írónk (Szent Péter 
esernyője)
12. Mohamedánok szent könyve
13. A kurucokkal szemben álló Habsburg-
hű erők
14. Filmsorozat híres rabszolga hősnője
15. Bibliai próféta, a cethal nyelte el.

FELHÍVÁS!
Tisztelettel tájékoztatjuk mindazokat a családokat, 
személyeket, akik a jövőben nem szeretnék  kézhez 
kapni a Geszterédi Forrást, hogy lehetőség van az 
újság lemondására a Polgármesteri Hivatalban, 
a nevük és címük megadásával! Megtehetik 
személyesen, telefonon, e-mail-ben, így oda tudjuk 
irányítani a lapokat, ahol plusz igény jelentkezett.

A Geszterédi Forrás az Interneten is 
elolvasható, színes formátumban a 

www.geszterediforras.ewk.hu  oldalon!


