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Az első 100 nap összefoglalója

lékában egyéni vallástól, felekezeti 
elhivatottságtól függetlenül.
A Stadler Klarinét Kvartett előa-
dását a Juhász Árpád színművész 
által elszavalt adventi és karácsonyi 
versek egészítették ki.
A hangversenyt követően a komoly 
mínuszok ellenére is benépesült 
a templom előtti tér. A szervezők 
diós-mákos bejglivel, forralt fűszeres 
borral és teával kedveskedtek min-
den résztvevőnek, alkalmat adva 
egy kis hazatérés előtti hangulatos 
beszélgetésre.

/A STADLER zenekarral készült 
interjút az 5. oldalon olvashatják.

Másodfokú belvízvédelmi készültség van érvény-
ben községünkben

/ részletek és helyzetjelentés a 7. oldalon

Az Önkormányzat 2010. októberében megválasz-
tott és munkába állt új Képviselő-testülete, élén 
Szűcs Zsolt polgármesterrel túl van községünk 
irányításában kifejtett tevékenységének első 
100 napján. Egy község életében ez igen rövid 
időszak, kevés arra, hogy látványos méretű 
fejlődést lehessen felmutatni, mégis az elindult 
folyamatok értékmérőjeként használva jobban 
tervezhető a jövő.
- Polgármester úr, hogyan értékelné az eltelt 
100 nap teljesítményét, melyek azok a po-
zitív változások, amelyek megvalósultak, vagy 
folyamatban van a kivitelezésük? Személy 
szerint Ön elégedett ezekkel, vagy többet várt 
volna?

Ma már csak szép emlék a karácsonyi készülődés. 
Községünkben több helyszínen is zajlottak 
szervezett ünnepségek.

/Ünnepi visszapillantó a 4.-5. oldalon

Meghívó!
Az Árpád Fejedelem Általános Iskola

nevelőtestülete és szülői szervezete tisztelettel
 meghívja Önt és párját, barátait a már 

hagyományosan 
megrendezésre kerülő iskolai

 jótékonysági bálba.

Időpont: 2011. február 5. 19.00 óra
Helye: iskola tornaterme

Belépődíj: 3500 Ft/fő
Támogatói jegy vásárolható: 3000 Ft értékben.
Részvételi szándékukat jelezzék január 28-ig.

Telefon: 42/268-451
Törő András igazgató: 70/7739176

Urbin Pálné szülői szervezet vezetője: 
30/3736545

Ünnepi rendezvény  zajlott a geszterédi Református Templom falai között, majd 
ezt követően a templom előtti téren, 2010. december 16. estéjén. A szervezők gondoskodtak ar-
ról, hogy minden résztvevőnek meghitt, tartalmas estében legyen része, elősegítve a ráhangolódást a 
közelgő ünnepre. Molnár Csilla lelkészasszony házigazdaként magasztos-, ugyanakkor szere-
tetteljes szavakkal köszöntötte a fellépő művészeket és a teltházas közönséget az Úr e szent haj-

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

oldalon, a lapban megjelent színes képekkel!

Az eltelt száz napban amit választási programomban ígértem 2010. december 31-ig, részben meg-
valósultak, illetve folyamatban vannak, átcsúsznak 2011 elejére. Sikerült a temetőben az urnafalat ki-
alakítani, a Polgárőröknek a gépkocsit megvásárolni. Példa értékű volt a helyi vállalkozók adakozása a 
polgárőr autó megvásárlásához, amit ez úton is köszönök. A ravatalozó hangosítását is sikerült hely-
rehozni, megjavítani. Az Aranyszablya belvízelvezetését a rossz idő ellenére is meg tudtuk csinálni, 
minimális munka van még, amit 2011 elején, ha az idő engedi be fogunk fejezni (átereszek építésével, 
belvízelvezető betonvályú lerakásával). Ez a kedvezőtlen időjárás miatt nem valósult meg 2010. de-
cember 31-ig. A fogorvosi rendelő kialakítása elkészült, csak a megfelelő engedélyekre vár az Önkor-
mányzat, itt a csúszás oka a Bökönyi Polgármesteri Hivatal, illetve a bökönyi fogorvos hozzáállása. A 
varroda kialakítása 2010 novemberében elkezdődött, jelen pillanatban nagyon jól halad. 2011. január 
végén, február elején fog nyitni, jelenleg szakipari munkák folynak az épületben. Elkezdték felszerel-
ni a gépeket és berendezéseket. A csúszás oka a sorozatos megbetegedés és szabadságolás (kőműves, 
burkoló).
Személy szerint nem vagyok elégedett a 2010-ben elvégzett és ígért munkálatokkal, de sajnos ezek a 
beruházások a különböző kívül álló okok miatt csúsznak.  / interjú folytatása a 3. oldalon

Interjú Szűcs Zsolt polgármesterrel

Geszteréd község Önkormányzatának társadalmi, politikai és kulturális lapja

„Küzdeni és győzni tanulj. Kell küzdeni és győzni hazádért” (Kölcsey Ferenc)
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Egy KérdéS - tÖbb vÁlaSz

Az ülésteremből jelentjük
Kivonat a Képviselő-testületi ülések jegyzőkönyveiből

Feltettük a kérdést a Képviselő-testület tagjainak, hogy Önkormányzati 
szinten mely feladat megvalósítását tartják a legszükségszerűbbnek az idei 
évben, és látnak-e lehetőséget annak teljesítésére?
Az alábbi válaszok érkeztek:

Geszteréd Község Önkormányzat Képviselő – testületének 2010. december 14-
én megtartott ülésén a 7 fős képviselő-testületből 6 fő jelen volt.
Az ülés az alábbi napirendek alapján zajlott:
1. Közvilágítás korszerűsítése (Szűcs Zsolt polgármester szóbeli előterjesztése)
Pályázati forrásból a jelenlegi izzóknak LED-es fényforrásokra cserélése komoly 
megtakarítást jelentene. Elkezdődtek az ezzel kapcsolatos tárgyalások a polgár-
mester részéről.
2. 2011. évi víz- és csatornadíjak megállapítása (írásbeli előterjesztés)
A Nyírségvíz Zrt. 2010. december 3-án megtartott közgyűlésén megállapított la-
kossági és közületi fogyasztás 2011. évi díját a képviselőtestület elfogadta, az erről 
szóló helyi szabályzat módosításáról rendeletet alkotott.
3. a szilárd hulladék közszolgáltatás igénybe vétele díjának megállapítása (írás-
beli előterjesztés)
A képviselő-testület módosította a szilárdhulladék szabályairól szóló 9/2003 (V.9.) 
rendeletét, így az edények ürítési díja az alábbi 2011. január 1-jétől:
60 literes:187 Ft/ürítés + ÁFA
80 literes: 203 Ft/ürítés + ÁFA
120 literes: 235 Ft/ürítés + ÁFA
4. a Nyírségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati társulás alapító okiratának 
hatályon kívül helyezéséről született határozat, a társulási megállapodás módosí-
tásáról, kiegészítéséről és egységes szerkezetbe foglalásáról. Ezt követően a Kép-
viselő-testület jóváhagyta, hogy a Nyírségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati 
Társulás pályázatot nyújtson be a Környezet és Energia Operatív Program kereté-
ben ivóvízminőség-javítás, KEOP-1.3.0 kódszámú pályázati konstrukció második 
fordulójára.
5. a folyószámla hitel rendelkezésre való bocsátásáról határozott a Képviselő-tes-
tület újabb egy évre, mivel az önkormányzat anyagi helyzete ezt megköveteli.
6. Határozat született az óvoda és iskola alapító okiratának módosításáról
7. Lehetőség adódott, hogy az Önkormányzat a Honvédelmi Minisztérium részére 
feleslegessé vált UAZ-t és egy 9 személyes VW kisbuszt igényelhessen térítésmen-
tesen. A Képviselő-testület határozatot hozott arról, hogy ezeket a járműveket elfo-
gadja, vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségeket.
8. a Képviselő-testület, mint alapító a geszteréd Község Jövőjéért Közalapít-
vány kuratóriumát visszahívja, majd az Alapító Okiratát a személyi változtatások 
alapján módosítja.
Az Egyebek-ben szó esett a játszótér átadásáról, a varroda beindításáról és a Kft. 
gépeinek rossz műszaki állapotáról.

/Az ülésekről készült jegyzőkönyvek teljes terjedelemben a könyvtárban olvashatók/

FElHÍvÁS!
Geszteréd Község Önkormányzata köztisztviselői állás betöltésére főis-
kolát, egyetemet végzett munkatársat keres. Jelentkezni Szűcs Zsolt pol-
gármesternél lehet. Tel.: 42 561-111.

Megtörtént a hivatalos átadása a felújított sport-öltözőnek, valamint a ját-
szótérnek. Az ünnepségen megjelentek az Önkormányzat Képviselő-tes-
tületének tagjai, sajnálatos módon Budai Gyula országgyűlési képviselő a 
várakozások ellenére lemondta részvételét.
A játszótér, a téli időjárás miatt, tavasztól vehető igénybe.

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.

bujdosó lászló, képviselő:
Az utolsó három évben felhalmozott adósság 
megszüntetése, valamint a 2011. évi önkormányzati 
gazdálkodás biztonságos elérése.
Amennyiben ezt sikerül elérnünk, jobban lehetne 
tervezni a jövőt.

törő andrás, képviselő:
Az iskola felújítása (tető, nyílászárók, fűtés, 
külső szigetelés), amely KEOP pályázat útján 
valósulhat meg, továbbá az eredményesnek 
bizonyuló iskolaotthonos rendszer tovább 
működtetése, angol- és számítástechnika 
tantárgyak tagozati szinten történő oktatása 5. 
osztálytól felmenő rendszerben, valamint az 
úszásoktatás folytatása.

Szőke lászló, képviselő: A 2011-es költségvetés 
összeállítása. Az évről évre jelentősen csökkenő állami támogatás, a cse-
kély helyi bevételek, az egyre ritkuló pályázati
lehetőségek, a növekvő önkormányzati felada-
tok ellenére egy kivitelezhető, végrehajtható 
költségvetés megszerkesztése, mely az oktatási 
és egészségügyi, szociális intézményeket, hátrá-
nyos helyzetű, rászoruló családokat, civil szer-
vezeteket támogatja. Feltétlenül tartalmaznia kell 
a belvízhelyzetben érintett területek vízelveze-
tésének sürgős megoldását. A költségvetés meg-
alkotása nem lehetőség, hanem kötelező feladat!

az Önkormányzat pénzügyi helyzetének ala-
kulása 2010. októbertől 2010.december 31-ig.

bevétel: 34.614.000.-Ft
Kiadás:  45.525.000.-Ft

A különbözetet 10.000.000.- Ft-os likvid hitelből fedezzük, amit minden 
hónapban teljes mértékben kimerítünk.
2010. december 31-ig lejárt kifizetetlen számlák: 7.432.000.-Ft, ezen kívül 
az előző ciklusban megkötött projektmenedzseri díj 3.000.000.- Ft.
Az Óvoda felújítására elnyert és megkapott pályázati összegből  9.300.000.-
Ft hiányzik, ami a befejezéshez szükséges. 
Valamint 2011. januári esedékes kifizetetlen számlák 2.068.000.-Ft.
Mindez összesen 31.800.000 Ft-os hiányt jelent az Önkormányzat pénz-
ügyi helyzetében.
2011. január végén állami támogatásként 10.180.000.-Ft-ot utal az Állam-
kincstár, amiből a rendszeres szociális ellátásokat, valamint a közcélú fog-
lalkoztatottak bérének a kiegészítését utaljuk. 

Takács Adorjánné

FIgyElEM!
az Önkormányzat 2011. január 20-án, csütörtökön 
délután 5 órától Földtulajdonosi ülést tart a Műve-
lődési Házban. a megbeszélés fő témája a mező-őri 
szolgálat felállítása lesz.
Mindenkit várnak, aki geszteréden földtulajdonnal 
rendelkezik!



Geszterédi Forrás 3

Mint, ahogy arról a Forrás előző számából már értesülhettek a szociá-
lis étkezés terén Intézményünknél szolgáltatóváltás történt, a debreceni 
Fanny- Line Kft. által üzemeltetett Várkapu Étterem biztosítja az ebédet az 
étkeztetésben  részesülők számára.

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.

HEtI étrENd 
2011. január 17. – január 21. -ig

hétfő kedd szerda csütörtök péntek

Ebéd

Zöldbab  
leves 

Minestra 
leves

Bakonyi 
sertésragu 
leves

Reszelt-
tészta
leves

Karfiol
krém- le-
ves

Sertés 
vegyes 
pörkölt, 
főtt tészta

Paprikás-
krumpli 
kolbásszal

Csoki
kocka

Székely-
káposzta

Rántott 
csirke-
comb,
rizi-bizi

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.

Tájékoztatás a szociális étkeztetésről

 - az interjú folytatása
- Polgármester úr, Ön a választás előtt igen sok energiát fektetett abba, 

hogy tájékozódjon községünk- és a lakosság helyzetéről, valamint az 
Önkormányzat pénzügyi státuszáról. Ez utóbbival kapcsolatosan érték 
Önt meglepetések? Jobb, vagy rosszabb a helyzet, mint amire számított?

Az Önkormányzat pénzügyi helyzetét sajnos az előző vezetés nagyon jól 
titkolta, még a Képviselő-testület előtt is. Nagyon sok meglepetés ért, még 
december hónapban is érkeztek 2009-es kifizetetlen számlák, amik közel 
1 millió forintra rúgnak, és attól tartok, hogy még ez nem a lavina vége. 
Rossz a helyzet, de úgy látom, hogy nem reménytelen és ez bizakodásra 
ad okot. Óvodánál, iskolánál, Polgármesteri Hivatalon belül átszervezéssel, 
létszámleépítéssel, illetve illetmény megvonással próbálunk spórolni, 
aminek meg kell lenni az eredményének.
Az óvodánál beépítésre került egy használt, de nagyon jó állapotban lévő 
vegyes tüzelésű kazán, amit Kemény József alpolgármester úr ajánlott 
fel az óvodának. 2010. december eleje óta üzemel, két közcélú munkást 
alkalmazunk fűtőként. A kezdeti nehézségeket leküzdöttük, és most már a 
fűtés zavartalanul működik. 
A Geszteréd Községi Innovációs Nonprofit Kft. november közepén vásárolt 
egy homokszóró gépet, amivel a falu útjait síkosság mentesíteni tudjuk. 
Ezen kívül az Önkormányzat az Irinyi utcán vásárolt egy ingatlant. Még 
egy dolgot tartok nagyon fontosnak, hogy a 2010 december havi béreket az 
Önkormányzat úgy tudta kifizetni, hogy nem kellett újabb hitelfelvételhez 
folyamodnia az Önkormányzatnak (eddig az állam minden év decemberében 
előre átutalta a januári béreket), ez 2010 decemberében nem történt meg. 

- Kialakult már a testületi tagokkal, illetve a polgármesteri hivatal 
dolgozóival az az összhang, amely elősegíti a közös munkát, egyes 
döntések meghozatalát?

Úgy gondolom, hogy a Képviselő-testület tagjaival a kapcsolatom jó, 
szinte mindent megbeszélünk egymással, mindenről tájékoztatom őket, 
és a nagyobb horderejű döntéseket együtt hozzuk meg. A Polgármesteri 
Hivatal dolgozói közül van akivel megtaláltam az összhangot, valakivel 
sajnálatomra nem, ezért is történtek elbocsátások és a közeljövőben is van 
olyan kolléganő, akivel nem hosszabbítom meg a szerződést.

- A jövőre vonatkozó tervek megvalósításának tekintetében mi 
az, ami optimizmusra ad okot, hol lát esetleg problémákat, hibákat, 
nehézségeket, amelyek megakadályozhatják azt a fejlődést, amelyet az 
Ön választási programfüzetében felsorolt, időszakokra lebontott tervei 
biztosítanának?

Optimizmusra ad okot, hogy ismerem a geszterédi emberek munkához 
való hozzáállását, tisztába vagyok saját képességeimmel, a Képviselőkkel  
és a két alpolgármesterrel is nagyon jól tudok együttműködni, ezért úgy 
gondolom, hogy azokat az akadályokat, melyek az Önkormányzat elé 
hárulnak, együtt meg tudjuk oldani.

- Tudna említeni néhány konkrét tervet, ami az idei évre 
körvonalazódni látszik? 

A Geszteréd Községi Innovációs Nonprofit Kft. költségvetését 25 millió 
forintról le fogjuk faragni 10 millió forint alá. Itt már egy nagyobb pénzösszeg 
marad az Önkormányzat kasszájában, illetve az óvoda létszámleépítésével 
és átszervezésével, a fűtés vegyes tüzelésre való átalakításával 6 millió 
forintot kell, hogy megtakarítson az Önkormányzat. Az iskolánál közel 4 
millió forintot tudunk megtakarítani. Az Önkormányzatnál a létszámleépítés 
2 millió forint megtakarítást kell, hogy eredményezzen. Ezekből a pénzekből 
vissza lehet fizetni a 10 millió forintos likvid hitelt. Remélem, hogy jövő 
ilyenkor már a likvid hitel nélkül tud az Önkormányzat érvényesülni. 
Konkrét tervek a 2011-es évre: 

• A mezőőr szolgálat beindítása
• Buszvárók cseréje
• Brikett gyártó üzem beindítása
• Felvásárló telep beindításához jelenleg vállalkozót keresünk

•Dísznövény és faiskola, erdészeti csemetekert kialakításához a közcélú 
foglalkoztatás keretén belül lenne szó, ezzel kapcsolatban meg kell 
várni a közcélú foglalkoztatás további keretösszegét.
•Iskola udvarán a kültéri medence építését mindenképp májusban 
elkezdjük.
•Horgásztó és szabadidő park kialakításával kapcsolatban 
tulajdonviszonyok rendezése folyik.
•Száraztészta készítő üzem indítása terveim szerint 2011 év végéig 
megvalósul, erre is vállalkozót szeretnénk bevonni. 
•Szelektív szemétgyűjtő konténerek elhelyezése a faluban, a NyírFlop-
pal a tárgyalások előre haladott állapotban vannak.
•A Polgármesteri Hivatal épületében a 2011-es évben fogjuk 
visszaállítani a vegyes tüzelésű kazánt.
•A Művelődési Ház felújítása előre láthatólag márciusban elkezdődik, 
ki van írva a közbeszerzési pályázat. Ahogy a Művelődési Ház átadásra 
kerül, az épületen belül kialakításra kerül egy Teleház.
•A futballpályán egy fedett lelátó építését az Önkormányzat el fogja 
kezdeni, de ehhez támogatókra, szponzorokra van szükség.
•Kulturális rendezvény, az Aranyszablya fesztivál egybekötve a 
falunappal ebben az évben is biztosítottnak látszik.

Itt szeretnék röviden szólni Geszteréd sportot szerető lakosságához. Az 
Önkormányzat anyagi támogatást nyújt a futball és a kézilabda csapatnak 
a 2011. évben is.

- Köszönöm az interjút és jó egészséget, kitartó erőt kívánok a tervek 
megvalósításához!  (a szerk.)

Az első 100 nap összefoglalója
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Az ünnepségen megjelent mintegy 150 fő részére az Árpád Fejedelem Általános Iskola di-
ákjai által adott ünnepi műsor, az azt követő vacsora, valamint Polgármester Úr által kiosztott 
ajándékcsomag (2-2 csomag szaloncukor) segítette az év legszebb Ünnepére való ráhangoló-
dást.

Külön köszöntésre került településünk legidősebb lakója, balogh Mihályné, aki a napok-
ban tölti 96. életévét. Isten éltesse őt ezúton is sokáig!

Ünnepi visszapillantó

Az élelmiszerosztás derűs pillanatai

Karácsonyi adományok
A Dél- Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Szol-

gáltató Központ Geszterédi Intézményegysége 
munkatársaiként célunk, hogy lehetőségeinkhez 
mérten munkánkkal segítsük, adományokkal tá-
mogassuk rászoruló embertársainkat.

Geszteréd Község önkormányzatával szorosan 
együttműködve igyekeztük segíteni karácsony 
közeledtével a nehéz helyzetben élő családokon.

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat által 
2010. december 13-14-én szervezett ruhaosztá-
son az ADRA (Adventista Adventista Szeretet-
szolgálat Alapítvány), a Debrecen -Nyíregyházi 
Egyházmegyei Karitász, az érpataki Görög ka-
tolikus Egyházközség parókusa, Munkácsi János  
Úr, valamint néhány helybéli lakos adományá-
nak köszönhetően ruhaadományban részesült 
településünk rászoruló lakossága, összesen 84 
fő. 

Az MVH által működtetett EU élelmiszer se-
gély program keretében Geszteréd Község Ön-
kormányzata a  Magyar Ökumenikus Segélyszer-
vezetnek köszönhetően  élelmiszer adományban 
részesült.

A tartós élelmiszerekből (liszt, száraztészta, 
kukorica konzerv) álló csomagok 2010. decem-
ber 15-16-án kerültek kiosztásra, a szociálisan 
hátrányos helyzetben élő gyermekes családok, 
kisnyugdíjasok, valamint a létminimum közelé-
ben élők körében. Az élelmiszersegély program 
keretében 565 háztartás részesült adományban 
Szűcs zsolt polgármester úr közbenjárásának 
köszönhetően.

Jaksi János képviselő Úr, valamint kedves fe-
lesége révén az ADRA (Adventista Szeretetszol-
gálat Alapítvány) adományaival is bővült a  kis 
csomag, az alapítványnak köszönhetően, a kettő, 
illetve több gyermeket nevelő családok a fenti 
élelmiszereken kívül ablaktisztítóban, müzli sze-
letben, illetve leveskonzervben részesülhettek. 

Itt még nem ért véget az adományok sora, a 
településünkről elszármazott Nagy Tibor, jelen-
leg Csegöld község parókusa révén bébiételeket 
kaptunk, amelyeket 11, az elmúlt évben született 
gyermek között osztottunk ki plüss játékok kí-
séretében, néhány esetben ruha is került a cso-
magba.
Intézményünknél immár hagyomány, hogy 
helyben gyűjtött adományokból állítunk össze 
karácsonyi csomagokat. 
Nagy örömünkre még ennyi ajándék, mint 

az elmúlt karácsony előtt soha nem gyűlt ösz-
sze. Örömmel láttunk neki a csomagolásnak, és 
szentestét megelőzően, december 23-án adtuk 
át a  ruhából, játékokból álló ajándékot 72 gyer-
meknek.
Hálás köszönet mindenkinek, aki bármilyen 
módon hozzájárult ahhoz, hogy adhassunk és 
ezáltal örömet szerezhessünk.
Kívánunk a település minden lakója számára Bé-
kés, Boldog Új Évet!

A Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Szol-
gáltató Központ Geszterédi Intézményegysége 
dolgozói: 

Molnárné Sipos Krisztina, Pálovics Viktória,
Radócz Magdolna, Nagyné Mikle Katalin 

Köszönettel:
„Elárulok még valamit, neked is van egy 
mikulás zsákod.
Varázs-zsák, mely benned rejlik, ezért van, 
hogy nem látod.
Szíved az, ami a fény és szeretet központja,
Sosem ürül ki, telve van az kezdetektől 
fogva.
S ha ezen a karácsonyon segíteni vágysz 
nekem,
Ne azzal törődj, hogy fád alatt milyen játék 
legyen.
Nyisd ki inkább azt a zsákot, tárd szélesre 
szívedet,
Áradjon belőle béke, barátság és szeretet.”

Hálás szívvel köszönjük Jakabóczki 
Istvánnak, hogy karácsonyra az „otthon 
melegét” adta nekünk!

  a varga család

Idősek karácsonyi köszöntése

Szűcs Zsolt polgármester köszöntötte községünk legidősebb lakóját

2010. december 17-én, 
rendhagyó ünnep-
ség keretében Szűcs 
Zsolt Polgármester 
Úr Geszteréd Község 
Önkormányzata 
nevében köszöntötte 
településünk nyugdíjas 
lakosait. 
A rendezvény 
helyszíne az iskola 
tornaterme volt, ahol 
a szervezők kedvesen, 
szépen terített asztallal 
fogadták a vendégeket, 
akik szép számmal 
tettek eleget a meghí-
vásnak.
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Az óvodában is túl vagyunk az év végi ünnepeken, rendezvényeken. 
Mint minden évben, most is sok-sok programunk volt decemberben. 
A legszebb nap azonban az volt, amikor a gyerekek szüleikkel együtt 
készítették a karácsonyfadíszeket, együtt játszottak gyerekükkel, kö-
zösen díszítettük fel a fát, és együtt ünnepeltünk. A meghitt pillanatok 
könnyeket csaltak mindenki szemébe. A szürke hétköznapokban jó 
lesz ezekre a pillanatokra visszagondolni, a fényképeket nézegetni. 

Most újév körül a legtöbb emberben fölmerül a kérdés: mit vár ettől 
az esztendőtől?

Azt hiszem, a legtöbb ember a következőket fogalmazza meg: le-
gyen egészségem, létbiztonságom, jó állásom, legyen célja életemnek.

Én még azt is hozzátenném: a nehéz anyagi helyzet ellenére tudjuk 
fenntartani óvodánkat. 

Karácsonyi hangverseny gondolatok újév idején…
A Stadler klarinét kvartett művészei gondosan, a templomi hangzásra, va-

lamint az adventi időszakra való tekintettel összeállított repertoárjukkal igazi 
zenei csemegét szolgáltattak. Felemelő érzés volt hallani többek között Cho-
pin, Brahms művét, vagy Handel Halleluja-ját méltó, professzionista zenészek 
tolmácsolásában. De kik is ők?

A hangversenyt követően Csonka László, a zenekar vezetője adott interjút 
lapunknak.

- bemutatná az együttest?
A kvartett további tagjai: Áchim Tibor, Linzenbold Gábor és Herczeg Atti-

la. Alkalmanként fellép velünk ötödik tagként Dr. Szabó János főiskolai tanár, 
tanszékvezető, aki egyben a művészeti vezetőnk is, valamint az együttes alapító 
tagja. Neki jelenleg a Csokonai Színházban van előadása, a Debreceni Filhar-
monikus Zenekar szólamvezető klarinétosaként.

Mindannyian a Debreceni Egyetem Zeneművészeti karán szereztük meg ze-
nei képzettségünket, hivatásos művészek, illetve művészet-tanárok vagyunk, 
főfoglalkozásunk egyben a legkedvesebb időtöltésünk is, amely nem más, mint 
a zenélés.

- az együttes elnevezése kinek a személyére utal?
Klarinét zenészekként kézenfekvő volt, hogy egy híres klarinét-virtuózról, 

Anton Stadler-ről kapja együttesünk a nevét, ezzel is kifejezve tiszteletünket 
iránta. Ő volt az a 18. századi kiváló bécsi művész, aki a klarinétot, mint hang-
szert kifejlesztette és tökéletesítette. Mozart klarinétra írt kompozícióit is ő ih-
lette, neki írta a Klarinétversenyt élete utolsó évében, halála előtt nyolc-kilenc 
héttel. A klarinét, ez a sokrétű kifejezésre hivatott, nemes hangszer lényegében 
Mozart műveiben foglalta el az őt megillető helyet a fafúvósok között.

- Összeszokott játékuk, fiatal koruk ellenére is több éves zenei múltra en-
ged következtetni.

Zenekarunk tagjainak átlagéletkora 30 év, és 5 éve alakultunk együttessé. 
Azóta számtalan helyszínen volt alkalmunk fellépni: városi rendezvényeken, 
konferenciákon, önálló estet adva, vagy kísérőzenekarként. Zenei képzettsé-
günknek és a közös munkának köszönhetően igen széles a zenekar reperto-
árja. A tökéletes összhang elérése érdekében rengeteg gyakorlás és próba előzi 
meg fellépéseinket. 

- remélhetjük, hogy máskor is elkápráztatnak zenéjükkel bennünket itt 
geszteréden?

Természetesen, minden felkérésnek igyekszünk eleget tenni. Vendéglá-
tóink kedves fogadtatásának, valamint zenénknek a közönségből áradó po-
zitív visszatükröződésének köszönhetően nagyon jól éreztük magunkat itt 
Geszteréden.  Szívesen eljövünk máskor is!  (szerk.)

Végezetül a következő verssel szeretnék mindenkinek 
boldog Új évet Kívánni:

Kányádi Sándor: Csendes pohárköszöntő újév reggelén

Nem kívánok senkinek se
különösebben nagy dolgot.
Mindenki, amennyire tud,
legyen boldog.

Érje el, ki mit szeretne,
s ha elérte, többre vágyjon,
s megint többre. Tiszta szívből
ezt kívánom.

Szaporodjon ez az ország
Emberségbe’, hitbe’, kedvbe’,
s ki honnan jött, soha soha
ne feledje.

Mert míg tudod, ki vagy, mért vagy,
vissza nem fognak a kátyúk...
A többit majd apródonként
megcsináljuk.

Végül pedig azt kívánom,
legyen béke.-
Gyönyörködjünk még sokáig
a lehulló hópihébe.

Ezúton szeretném megköszönni a szülőknek, hogy ilyen aktívan 
részt vettek rendezvényünkön, Urszuly Ilikének, aki három szép 
fenyőfát ajándékozott a három csoportba, 
Jaksi Jánosnak az ajándékcsomagokat.
Köszönjük szépen, és reméljük, hogy támogató segítségükre a jövő-
ben is számíthatunk.
   Kemény Józsefné, óvodavezető

Közös foglalkozáson a szülőkkel

A STADLER kvartett tagjai
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Szabadidő

tészta elkészítése: 8 tojásfehérjét 35 dkg 
cukorral habosra keverünk, hozzáadjuk az 5 
tojás sárgáját, 30 dkg darált diót, fél csomag 
sütőport, 1 mokkáskanál szódabikarbónát, 6 
evőkanál zsemlemorzsát.
Közepes tepsibe sütjük. 2 ostyalapot egymás 
mellé hézagmentesen leteszünk az aljára, 
és ráöntjük a tésztát, majd megsütjük.(úgy, 
mintha piskóta lenne)
Krém: fél liter tejben megfőzünk 5 evőkanál 
lisztet, 3 tojás sárgáját, 20 dkg cukrot, 1 
csomag vaníliát. Kihűlés után 1 Rámával 
habosra keverjük. Csoki-mázzal bevonjuk. 
Jó étvágyat! 

Figyelem!
Indul 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. január 28., 
Károly napja, 11 óra, helyszín a könyvtár.

Sikeres sütést kívánunk!

Az őszi pihentetés után december közepétől fokozatosan 
cserépbe ültethetjük az amarillisz hagymáit. Érdemes erre 
nagyobb cserepet választani, mert egy súlyos virágról van szó, 
mely a kisebb cserepet könnyen feldöntheti. Hasonlóan fontos 
a jó minőségű virágföldbe helyezés, az egyszeri alapos öntözés, 
a meleg, 25 fokos helyre való tevés, és az, hogy a hagyma a 
földben keményen álljon úgy, hogy a felső harmada kilógjon.

Ebben az időszakban a növénynek nincs szüksége fényre, 
így a többi tényező betartásával bármely sarok megfelel neki. 
Most nagy türelemre van szüksége a virágkertésznek, mert 
nem szabad a cserepet újra megöntözni mindaddig, amíg 
a virágszár hegye meg nem jelenik. A hagyma közepéből 
mindig a levelek, oldalából pedig a virágszár fejlődik. Ha a 
növényt idő előtt bőségesen ellátjuk vízzel, akkor a levelek 
fognak kifejlődni, és nem képződik virágszár.

Ha a becserepezés után két-három héttel a hagyma 
oldalában megjelenik a leveleknél jóval zömökebb virágszár, 
akkor a cserépre fekete papírból készített süveget helyezünk, 
ez megakadályozza azt, hogy a virágszár „ülve maradjon”. A 
fény kizárásával gyorsabban nő a virágszár, és a virágok 60-80 
cm magasságban fognak megjelenni.

Ebben az időben már bőségesen öntözzük, és hetenként 
tápoldatozzuk a növényeinket. Amikor a virágszár eléri a 30 
cm magasságot, akkor a sötétítősüveget levesszük, ami az 
amúgy is gyors növekedést még tovább serkenti.

Fantázia-szelet

Vidám sarok
Vicces sorok

Válasz rácz Jánosné 
nyílt leVelére 

Kedves Zsóka!

Köszönöm elismerő és bíztató soraidat!
Egy község életében nagy fontossággal bír az 
a helyi lap, amely rendszeresen, aktuális és 
hiteles információkat közöl a lakosság részére. 
Egyedülálló helyi kommunikációs eszközként 
olyan közérdekű híreket juttat el minden 
háztartásba, amelyről minden lakosnak joga 
van tudni. Másrészt az emberi kapcsolatok 
ápolásában is szerepe van, hisz RÓLUK- 
NEKIK SZÓL, ahogyan nagyon frappánsan Te 
is megfogalmaztad.
Ezt a jelentőséget ismerte fel Szűcs Zsolt 
polgármester, akinek már a megválasztását 
követő napokban első intézkedései között 
szerepelt a Geszterédi Forrás újraindítása. 
Konkrét elképzelései között szerepelt a 
rendszeres megjelentetés, és a tartalmi 
sokszínűség, amely szerint e lap legyen 
hivatalos, közéleti, ugyanakkor szórakoztató is 
egyben, de mindenképpen hiteles!
Ezen elvárásoknak igyekszem eleget tenni 
mióta Polgármester Úr rám bízta ezt a nagy 
kihívást jelentő, szép, ugyanakkor nehéz 
feladatot. Örülök az olvasói visszajelzéseknek, 
és remélem, hogy a Geszterédi Forrás hozzájárul 
ahhoz, hogy olvasói hasznos információkkal 
legyenek gazdagabbak, ugyanakkor találjanak 
benne érdekességeket, amelyek megszínesítik 
a szürke hétköznapjaikat.

A kihajtás után nyolc héttel jelennek meg a virágok, ideális esetben akár öt tölcsér is. A virágai 
színe és mérete rendkívül változatos, virágzási idejük 12 nap, de hosszú virágzásra ösztönözhetjük, 
ha éjszakára hűvös helyre visszük. Az elvirágzás után kiemelten fontos a jó gondozás, hiszen ezzel 
érhetjük el, hogy a következő évben is ismét virágozzon. Az egészséges növényen ebben az időszakban 
legalább öt új lomblevélnek kell megjelennie ahhoz, hogy azt mondhassuk, minden rendben.

Egyes országokban az amarilliszkedvelők klubokba tömörülnek, és e szép virágok nemesítésével 
foglalkoznak. Ennek eredményeképpen csodálatosan szép színű és hatalmas virágú fajták születtek.

Ezt a szép hobbit bárki követheti: ha a virágok portokját éles körömollóval levágjuk, csipesszel 
megfogjuk, és más hagyma virágának bibéjére juttatjuk, akkor a megtermékenyítés után toktermés 
fejlődik ki. Az ebben levő magvak a nyár elejéig beérnek, és lapos edénybe elvetve kikelnek. A magoncok 
őszig megerősödnek, és a téli pihentetés után tavasszal már gyors növekedésnek indulnak.

+ egy hasznos tipp!
A kávézaccot sohase öntsük ki, mert szobanövényeink számára kitűnő trágyát ad. Időnként keverjük 

a virágföldbe, a virágok szépen fognak fejlődni, talajuk lazább lesz.

Új nagyfőnök érkezik a vállalathoz. Nézelő-
dik, hogy megy a munka. Meglát egy unottan 
ücsörgő fiatalembert, felmegy benne rögtön a 
pumpa.

- Fiam, mennyi a maga havi fizetése?
- Hatvanezer.
- Itt van hatvanezer, fogja, és most tűnjön el, 

meg ne lássam itt többé!
Az ember egy szó nélkül eltűnik. Egy beosztott 
jön oda egy ezressel a kezében, tanácstalanul 
néz körbe.

- Igazgató úr, nem látta a pizzafutárt?
~~~

Állásinterjú:
- Milyen fizetést tudnának adni?
- Egyelőre 140 Ft az órabér, de később ez még 

emelkedhet.
- Köszönöm, akkor majd később jövök. 

az amarillisz termesztése, hajtatása

helyi menetrend
A helyi buszjárat útvonala, indulási időpontja az 
alábbiak szerint módosult:

Indulás-
időpontja

Indulás helyszíne

 8.30
Szaráka László boltja előtt (Dió-
szegi utca)

 9.00 Kállói utca – Dózsa utca keresz-
teződése (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 
megállóhelyeken lehet le- és fölszállni rá. 

Szűcs Zsolt sk.
polgármester 
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Közélet
belvízveszély geszteréden
Sajnos községünket is érinti a felgyülemlett bel-

víz okozta veszély – tájékoztatta lapunkat Szűcs Zsolt 
polgármester, ezért 2010. december 9-én másodfokú 
belvízvédelmi készültséget kellett elrendelni. Az azóta 
eltelt időszakban  és jelenleg is, folyamatos a védekezés, 
szivattyúzással, gépi földmunkavégzéssel, homokzsá-
kokkal igyekszünk úrrá lenni a helyzeten. Kiemelendő, 
hogy még Karácsonykor, és az ünnepek alatt is a nap 24 
órájában dolgoztunk a veszély elhárításán.

Községünkben a legkritikusabb pontok: az Arany-
szablya-, Diószegi- és Hunyadi utcák. Jelenleg 1 ház van 
veszélyben, amely lakóinak elhelyezéséről a Polgármes-
teri Hivatal gondoskodik.

A munkálatokban önzetlen hozzáállásról tettek ta-
núságot a résztvevők: Geszteréd vezetése, a Geszterédi 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület, a Szakolyi Tűzoltóság, 
közcélú foglalkoztatottak, valamint civil geszterédi la-
kosok.

Sajnos ez a probléma tovább súlyosbodhat további 
csapadék lehullásával, illetve az olvadás bekövetkezté-
vel, de minden esetben igyekszünk megakadályozni, 
hogy az érintett lakók, valamint ingatlanjaik veszélybe 
kerüljenek. Pataki József vezetésével az önkéntes tűzoltók is részt vettek a szivattűzásban

Köszönetnyilvánítás

Geszteréd Község polgármestereként itt ragadnám meg a lehetőséget, hogy köszönetet mond-
jak mindazoknak, akik a karácsonyi ünnepek alatt fáradságot és munkát nem ismerve segítséget 
nyújtottak a belvízi védekezésben. Köszönöm a geszterédi Önkéntes tűzoltó Egyesület tagjainak 
a több napos kitartó munkájukat, önzetlen segítségűket, továbbá Czimre János,  volt geszterédi la-
kosnak, aki azonnal jött és rendelkezésünkre bocsájtotta munkagépeit. Nem szabad elfelejtkeznünk 
a lakosságról sem, akik az ünnepi asztalok mellől felállva ragadtak lapátot, hogy megvédjék saját és 
mások értékeit, vagy készítettek szendvicset, meleg teát és kávét azoknak, akik a hideg idő ellenére 
fáradhatatlanul dolgoztak. Külön köszönöm Nagyné Mikle Katalin és Molnárné Sipos Krisztina, a 
Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Központ Geszterédi Intézményegysége dolgozóinak, hogy 
meleg teával segítette a védekezésben részt vevők munkáját.

Úgy gondolom, minden elismerést megérdemelnek azok, akik részt vettek valamilyen formában a 
belvizes területek védelmi munkálataiban, küzdöttek a vízzel, védték a lakóházakat.

    Szűcs zsolt, polgármester

olVasói leVél

Köszönjük!....

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a jelenlegi 
polgármesternek, Szűcs Zsoltnak és a képviselő-testületnek, 
amiért az Aranyszablya lakótelepi lakosoknak 27 évvel 
ezelőtti, felelőtlen vezetők által tett ígéretet megpróbálták 
valóra váltani. Nem tévedés, igaz! 27 évvel ezelőtt kaptuk 
azt az ígéretet, miszerint a kialakítandó utcában megépítik a 
belvízelvezető árkot, de sajnos erről az ígéretről talán abban 
a pillanatban megfeledkeztek, amikor kimondták.

27 éven keresztül, mi, ezen utca lakói a falu 
mostohagyermekeinek éreztük magunkat. Kötelezettségeink 
voltak, de ahhoz nem volt jogunk, hogy legalább gyermekeink 
sármentes, pocsolyamentes úton indulhassanak el az 
óvodába, iskolába.

Most érezzük először úgy (pedig azóta már új vezetői 
is voltak a településnek), hogy velünk is törődik valaki, és 
nemcsak elkezdték az utca megmentését, de be is fejezik az 
elkezdett munkálatokat!
Reméljük, még időben érkezett a segítség és a lakóházak 
épségben maradnak a sok évi belvíz miatt, mert több éven 
keresztül voltunk veszélyben, de senkit nem érdekelt a 
problémánk.

Szeretnénk még köszönetünket kifejezni az önkéntes 
tűzoltóknak is, akik áldozatos, odaadó munkájukkal 
járultak hozzá, hogy az itt lakók kicsit biztonságban 
érezhessék magukat. Karácsony szent ünnepén éjjel-nappal 
szivattyúzták a vizet, hogy lakóházainkat megmentsék! 
Nevek felsorolása nélkül, vezetőjükön, Pataki József személyén 
keresztül szeretnénk mindenkinek köszönetet mondani, akik 
bármilyen módon részt vettek az utca megmentésében.

Kérjük, hogy ezután se feledkezzenek meg rólunk, 
kívánunk további munkájukhoz erőt, egészséget, sok sikert 
és boldog új évet!
     
 egy lakó

Horváth Mihály és felesége Jolánka
60. házassági évfordulójukat ünnepelték december 10-én. Ezúton is szeretettel 

köszöntik őket: fiai, menyei, unokái, dédunokái és nászasszonyuk, Klárika!

„Már vénülő kezemmel
Fogom meg a kezedet,
Már vénülő szememmel
Őrizem a szemedet.

Nem tudom, miért, meddig
Maradok meg még neked,
De a kezedet fogom
S őrizem a szemedet.”
 Ady Endre

Köszöntő
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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

„A napszámos, napszámosné
Tuskót fürészel és hasít;
Daróc pólyában gyermekök
A szélvésszel versenyt visít.
Hol a boldogság mostanában?
 ………………………….…”

Petőfi Sándor strófájának befejező sora vá-
laszt ad a kérdésre a nyíllal megjelölt függőle-
ges oszlopok betűiből.

A megfejtéseket a könyvtárba várjuk 2011. 
január 30.-ig. Sorsolás februás 2-án, a könyvtá-
ri teadélutánon lesz.

Előző rejtvényünk helyes megfejtése: 
„hogy emberek lehessetek”, 
a sorsoláson könyvjutalmat nyert: 
Balogh Evelin

Nyereményéhez gratulálunk!

aPrÓHIrdEtéSEK

Rejtvény
A megfejtendő vízszintes sorok:

  1. … Dénes, Nobel díjas fizikus, a hologram 
feltalálója
  2. Geszterédhez tartozó lakott külterület
  3. A vízkereszttől hamvazószerdáig tartó idő-
szak neve
  4. Drámaíró, fő műve: Az ember tragédiája
  5. Január 22-én ünnepeljük, A magyar … napja
  6. Hazai tájegység a szlovén határ közelében
  7. Ruhadarab
  8. Sietősen
  9. Hajdú … , közeli fürdőváros
10. Magyar király, 1387-ben koronázták
11. Tengerparti üdülőhely Kaliforniában
12. Vízimadár, a gödényfélék családjából
13. Látomás, káprázat
14. Rómeó és Júlia városa (Olaszország)
15. Az első űrhajós

Kistermetű, zsemleszínű, 3 hónapos kiskutya 
szerető gazdit keres, és ingyen elvihető. 
Érdeklődni: Aranyszablya u. 18., Vargáék.

A Nők lapja, a HVG, Autó-motor, valamint 
a Heti Válasz előző évi számait a Könyvtár 
szívesen elajándékozza. Érdeklődni a 
Könyvtárban személyesen, vagy telefonon:

42 268-401.

Eladóak asztalosipari satupadok, irányár: 
20 ezer Ft / darab.  Érdeklődni az Árpád 
Fejedelem Általános Iskola igazgatójánál lehet. 
Telefont: 42 268-451.

Itt a farsang...
A farsang a vízkereszttől (január 6.) ham-

vazószerdáig (az idén ez március 9.), a nagy-
böjt kezdetéig tartó időszak elnevezése, ame-
lyet hagyományosan a vidám lakomák, bálok, 
mulatságok, népünnepélyek jellemeznek. A 
farsang csúcspontja a karnevál, ez a farsang-
vasárnaptól húshagyókeddig tartó utolsó 
három nap, ami nagy mulatságok közepette, 
valójában télbúcsúztató is. Számos városban 
ekkor rendezik meg a híres karneválokat (riói 
karnevál, velencei karnevál), Magyarországon 
pedig a farsang legnevezetesebb eseményét, 
a mohácsi busójárást. Régen farsang idején 
a fonóházakban minden este zajlott valami-
lyen vidám esemény, énekeltek, táncoltak, 
játszottak. Ebben az időben a mezőgazdasági 
munkák szüneteltek, ez volt a szórakozás leg-
főbb ideje, a párválasztást is lehetővé tevő báli 
szezon időszaka, és egyben fontos „esküvői 
szezon”, mivel a húsvéti böjt időszakában már 
tilos volt esküvőt tartani.

Óvodai nagycsoport 1977-ből


