
Anyák napja az Óvodában
Az érzelem, a kapcsolatok fontosak az 

ember életében. A legfontosabb és a leg-
meghatározóbb mégis az anya gyermek 
kapcsolat, hiszen ez a későbbi, felnőttko-
ri életünkben is végigkísér bennünket, 
meghatározza egész életünket. Ahogy az 
évek telnek, gyakran megfogalmazódik 
bennünk, hogy vajon mindent megtet-
tünk- e annak érdekében, hogy gyerme-
keinknek boldog gyermekkora legyen, s 
a majdani nagybetűs életben is megáll-
ják helyüket?
Ezért tartottuk fontosnak, hogy úgy 

ünnepeljük meg az anyák napját, hogy 
az édesanya és a gyermek meghitt kap-
csolatba legyen egymással egész délelőtt 
folyamán. 

A gyerekek örömmel mutatták meg az anyukájuknak, nagymamájuknak a kedvenc játékaikat. A kü-
lönböző tevékenységek, a közös játék, varázslatos hangulatot teremtett a csoport szobákban. 
 A gyerekek anyukával is kipróbálhatták a kedvenc játékukat. Készültek szép tavaszi képek, gyöngyöt 

fűztek, főzőcskéztek, máshol az építőjátékok, a társasjátékok kerültek előtérbe. A sokszínű közös tevé-
kenységek megkoronázásaként került sor az ünnepi műsorokra. Az édesanyák, nagymamák könnyes 
szemmel, meghatottan nézték, gyermekeiket, unokáikat. A gyermekek ajándékkal köszönték meg 
édesanyjuknak a sok törődést, gondoskodást. Bennünket is elérzékenyített az édesanyák könnyektől 
csillogó szeme.
       A geszterédi óvónők.

VII.évfolyam, 5. szám   

KIRÁNDULÁS 
CSÍKSOMLYÓRA

Még lehet jelentkezni arra a kirándulásra, 
amelyet Geszteréd Önkormányzata szervez 
közösen a geszterédi Katolikus Egyházkö-
zösséggel. Az úti cél a Csíksomlyói búcsú, 
időpontja június 11-12. (szombat és Pün-
kösd vasárnapja).
A felejthetetlen élményt nyújtó utazás (2 
nap, 1 éjszaka) részvételi díja 9000 Ft/fő, 
amely magába foglalja a busz-, valamint a 
szállás költségét is.
Érdeklődni és jelentkezni Szűcs Zsolt pol-
gármesternél és Dr. Lipták József plébános-
nál lehet.

FELHÍVÁS
Várjuk azon geszterédi fiatalok jelentkezését, 
akik szívesen részt vennének Geszteréd Község 
honlapjának (www.gesztered.hu) szerkesztésében, 
segítenék egy új, tetszetős arculat kialakítását, és 
feltöltenék folyamatosan aktuális és színvonalas 
tartalommal!

Társulási megállapodást kötött Geszteréd és Érpatak 
Önkormányzata az általános iskola közös fenntartására

A 2011/2012-es tanévtől az érpataki általános iskolai nevelés-oktatás feladatellátására Geszteréd Község 
Önkormányzatával kötött közoktatási társulási megállapodást, amelynek értelmében a Geszterédi 
Árpád Fejedelem Általános Iskola tagintézményeként a 2011/2012-es tanévtől Érpatakon újra indul 
az 1-4. évfolyamon történő oktatás az Érpataki Önkormányzat tulajdonában lévő iskolaépületben. A 
geszterédi általános iskolában, geszterédi telephelyen biztosítjuk a lehetőséget igény szerint az érpataki 
5-8. osztályos általános iskolai tanulók nevelésére, oktatására a szabad iskolaválasztás keretében. 
Geszteréden a születendő gyermekek száma csökkenő tendenciát mutat, Érpatakon ezzel szemben, 
éves szinten mintegy 18-20 fővel stagnál. A két település szempontjából az önkormányzati iskolai 
intézményi társulás a következő évekre vonatkozóan lehetőséget teremt egy kiegyensúlyozott iskolai 
oktató-nevelő munka megvalósítására, a pedagógusok időkeretének optimálisabb kihasználására. A 
települések megtartó képessége szempontjából nagyon fontos, hogy az itt élő gyerekek helyben kapják 
meg a megfelelő nevelési, oktatási ellátást így a két önkormányzat közös megállapodást kötött iskoláik 
intézményi társulási formában való működtetésére.

Az érpataki tagintézmény beindítása érdekében a székhely geszterédi önkormányzat pályázatot nyújt 
be a Nemzeti Erőforrás Minisztérium által meghirdetett „kisiskolák újraindítására” kiírt pályázatra. 
Mindkét önkormányzat vállalja, hogy a közoktatási társulási szerződésben rögzített feltételekkel és 
módon hosszú távon működteti az érpataki tagintézményt az igény szerinti évfolyamokkal.
A feltételrendszer megteremtésében, a nevelési-oktatási folyamatban kiemelt hangsúlyt kap a 
halmozottan hátrányos helyzetű tanulók magas számaránya.
A társulással Geszteréd pályázati lehetőségei is bővülni fognak. Tagintézménye révén az a célunk, hogy 
közösen próbáljunk egy autóbuszt pályázni, amely ellátná a sport – és kulturális feladatokat. 
Lehetőségünk lesz a tornaterem felújítására is. Érpatak anyagilag is támogatni fogja Geszteréd község 
önkormányzatát. Ezen kívül az új munkahelyek teremtése révén a geszterédi szakemberek is taníthatnak 
Geszteréd új tagintézményében.    Törő András
       igazgató

Óvodai ballagás
Nagycsoportosok évzáró és ballagási műsora 
2011. május 28-án /szombaton/ 11 órakor 
kerül megrendezésre a Művelődési Ház 
színháztermében, amelyre a nagycsoportos 
gyerekek szüleikkel együtt lelkesen 
készülnek.
  Sós Csabáné, óvónő

A ballagó nagycsoportosok tablóját lapunk 
kovetkező számában tesszük közzé.

Értesítés jegyzői 
ügyfélfogadásról

Mártonné Dr. Csimbók Ildikó jegyző 
asszony (Érpatak) szerdai napokon 
7:30-tól 16:00-ig tart ügyeletet a 
községünkben.

Ez az átmeneti állapot a jegyzői állásra 
kiírt Önkormányzati pályázat lezárásáig 
fog tartani.

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 Önkormányzat Képviselő–testületének 2011. március 29- én 
megtartott rendkívüli nyílt ülésén a következő napirendi pontokat tárgyalta meg 
a képviselő testület:
1. Az Öregek Otthona épületének felújítására és akadály-mentesítésére kiírt pályá-
zattal kapcsolatosan a 20 %-os önerő biztosításáról hozott határozatot a Testület.
2. A Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Geszterédi In-
tézményegység térítési díjairól a Képviselő-testület úgy határozott, hogy elfogadja 
a folyamatos áremelések miatt szükségessé váló szociális étkezés térítési díjainak 
emelését, amellyel egyidőben egységesítve lesz a térítési díjrendszer.
3. A Szociális törvény változása miatt, mely szerint az aktív korú ellátás rendelke-
zésre állási támogatását a bérpótló juttatás váltja fel, szükségessé vált a helyi ren-
delet ide vonatkozó részének a módosítása. Ez többek között tartalmazza az ellátás 
folyósításának feltételei között a kérelmező lakókörnyezetének rendezettségét és 
tisztaságát is, amelyet helyszíni szemle lefolytatásával ellenőriznek.
4. A Képviselő-testület határozott a Geszteréd Község Önkormányzat Polgármes-
teri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról egyes szakfeladati besorolások ki-
egészítéséről a törvényi változások értelmében.
Az Egyebekben Szűcs Zsolt polgármester szólt arról, hogy a konyhával kapcsolatos 
bérleti konstrukció veszteséget termelt az Önkormányzatnak, amely számításaik 
szerint 1.420.000 Ft.

§
2011. április 14.-én Geszteréd Község Önkormányzat Képviselőtestülete és Érpa-
tak Község Önkormányzat Képviselőtestülete Geszterédre kihelyezett rendkívüli 
együttes ülést tartott. Két napirendi pont került közös, összevont vitában, az együt-
tes ülés szabályainak elfogadása után megtárgyalásra és megszavazásra:
1. Határozathozatal a közösen előterjesztett Közoktatási Intézkedési Tervről, 
amelynek értelmében Érpatakon ismét beindulna az általános iskolai oktatás „A 
kisiskolák újraindítása című pályázat” segítségével az alsó tagozatban. A 2011/2012-
es tanévtől az érpataki általános iskolai nevelés-oktatás feladatellátására Geszteréd 
Község Önkormányzatával köt közoktatási társulási megállapodást. A Geszterédi 
Árpád Fejedelem Általános Iskola tagintézményeként a 2011/2012-es tanévtől Ér-
patakon újra indul az 1-4. évfolyamon történő oktatás az Érpataki Önkormányzat 
tulajdonában lévő iskolaépületben. A geszterédi általános iskolában, geszterédi te-
lephelyen biztosítják a lehetőséget igény szerint az érpataki 5-8. osztályos általános 
iskolai tanulók nevelésére, oktatására a szabad iskolaválasztás keretében.
2. Napirendi pontként kisebb módosításokkal elfogadásra került a Közoktatási In-
tézményfenntartó Társulási Megállapodás, amely a két község között jött létre az 
általános iskola közös fenntartása érdekében.

§
A Képviselő–testületének 2011. április 14-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén az 
alábbi napirendi pontok kerültek megtárgyalásra:
1. Határozat született a Nemzeti Erőforrás Minisztérium által kiírt „Kisiskolák 
újraindítása” című pályázat benyújtásáról és az ehhez szükséges önerő biztosítá-
sáról.
2. Döntést hozott a testület az Árpád Fejedelem Általános Iskola Alapító Okiratá-
nak módosításáról, amelyet a tagintézmény bevonása tett szükségessé.
3. Törő András igazgató úr vezényletével elkészült az új Pedagógiai Program a mó-
dosított Alapító Okiratnak megfelelően. A Képviselő-testület egyhangúan elfogad-
ta és határozatba foglalta.

Tájékoztató a Közgyógyellátás igényléséről

Alanyi jogon jogosultak
Közgyógyellátásra alanyi jogon jogosult: hadigondozott,  az, aki I., II. csoportú 
rokkantság alapján részesül nyugellátásban,  az, aki után szülője vagy eltartója 
magasabb összegű családi pótlékban részesül.

Normatív alapon jogosultak
Kérelemre a települési önkormányzat jegyzője állapítja meg egy személy jogo-
sultságát, ha havi rendszeres gyógyító ellátásának a területileg illetékes, Egész-
ségügyi Pénztár (a továbbiakban: MEP) által elismert térítési díja az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 10 százalékát meghaladja, feltéve, 
hogy családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegét, egyedülálló esetén 150 százalékát. 2008. január 
1-jétől az öregségi nyugdíj legkisebb összege 28.500 forint.

Méltányossági alapon jogosultak
Az önkormányzat képviselő-testületének rendelete megállapíthat 
közgyógyellátásra való jogosultságot. Ebben az esetben azonban a Szociális 
Törvény korlátokat szab az önkormányzatok számára. Még önkormányzati 
rendelettel sem lehet megállapítani közgyógyellátásra való jogosultságot annak, 
akinek az egy főre számított havi családi jövedelme az öregségi nyugdíj minden-
kori legkisebb összegének 150 százalékánál, egyedül élő esetén 200 százalékánál 
magasabb, és a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (2008. január 1-jétől 28.500 forint) 25 
százalékát nem haladja meg.

A közgyógyellátási igazolvány igénylése
A közgyógyellátásra való jogosultság megállapítására irányuló kérelmet a ké-
relmező lakóhelye szerint illetékes jegyzőhöz kell benyújtani. A kérelemhez 
formanyomtatványt kell használni. A kérelemhez mellékelni kell: a házior-
vos igazolását (ha csupán az eseti gyógyszerkeret megállapítása iránt nyújta-
nak be kérelmet, és az egyéni gyógyszerkeret megállapítását nem kérik, nincs 
szükség az orvosi igazolás csatolására), amennyiben alanyi jogon igénylik a 
közgyógyellátást, annak jogcímét igazoló iratot, a jövedelemigazolásokat (alanyi 
közgyógyellátás esetén ezen igazolások nem szükségesek). Amennyiben az ön-
kormányzat rendelete alapján méltányossági alapon igénylik a közgyógyellátást, 
csatolni kell az önkormányzati rendeletben felsorolt egyéb igazolásokat is. 

Az ülésteremből jelentjük
Kivonat a Képviselő-testületi ülések jegyzőkönyveiből

2011. május 20.: Közeleg az adóbevallás

határideje!

A magánszemélyek számára az idén is május 20-a a személyi jövede-
lemadó bevallásának és befizetésének határideje. Minden adófizető 
magánszemély rendelkezhet adója 2 x 1 %-áról, amennyiben szemé-
lyi jövedelem adóját határidőre, maradéktalanul befizeti.
Az egyik adó 1 %-ot alapítvány, társadalmi szervezet vagy külön ne-
vesített intézmény javára lehet felajánlani. A másik adó 1 % pedig 
valamely egyház vagy a törvényben meghatározott kiemelt költség-
vetési előirányzat javára adható.
Használja ki a lehetőséget és segítsen Ön is az adója 1 %-nak felaján-
lásával!

Tájékozódjon az alábbi, felajánlást- és rendelkező nyilatkozat kitöl-
tést ösztönző oldalon:
http://adoegyszazalek.lap.hu/

Pályázati hírek dióhéjban
A közeljövőben pályázati forrásból megvalósuló projektek:
- Árpád Fejedelem Általános Iskola felújítása, fűtési rendszerének 

korszerűsítése
- Óvoda napkollektoros rendszerének kiépítése
- Júniusban fog elkezdődni a Gajdos János Művelődési Ház felújítása
- Öregek Otthonának felújítására beadott pályázat elbírálás alatt
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Akikre büszkék lehetünk
A közelmúltban beindított 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.

„Innen indul ki minden gondolatom
               és ide is tér vissza.”

Névjegy
Név: Bacskai József
Született: Geszteréd, 1960. augusztus 12. 
Foglalkozás: főkonzul, EU Elnökségi Gazdál-
kodási Főosztály államtitkári megbízott, 
főosztályvezető
Munkahely: Külügyminisztérium, Ungvári Fő-
konzulátus
Családi állapota: nős
Felesége: Bacskainé Papp Anna, a Budapesti
Corvinus Egyetem munkatársa
Gyermekei: Anita és Enikő, mindketten 
egyetemi hallgatók

A névjegye alapján jól értelmezem, hogy egy 
időben két munkakört lát el, ráadásul többszáz 
kilométerre egymástól?

Igen, pillanatnyilag két munkakört látok el és mindkettő egyformán 
nagyon fontos. Ungváron a főkonzuli teendőket végzem, Budapesten pedig 
az EU Elnökségi Gazdálkodási Főosztály vezetőjeként a hazánk uniós 
elnökségének megszervezésével kapcsolatos pénzügyi tevékenységet 
irányítom, miután tavaly hazarendeltek ez ügyben. Ez szeptember 30-ig 
fog tartani, az elnökség befejeztét követően, a háttérmunkák lezárásáig. 
Örömmel jelenthetem ki, hogy a minden szempontból világszínvonalú 
elnökségi ügyeket mindössze öt hónap alatt sikerült felállítanunk. Mindez 
rengeteg utazással jár, hisz heti 2-3 napot Budapesten, a hét többi részét 
Ungváron töltöm. 

A kárpátaljai sajtó gyakran méltatja közéleti tevékenységét. 
Nívós rendezvények ünnepi beszédeit mondja, részt vesz különböző 
környezetvédelmi akciókban, fát ültet, stb. Ez mind a főkonzuli 
tevékenységi kör része? 

Igen, mindezeken a rendezvényeken Magyarországot képviselem. 
Igyekszem minden olyan eseményen, rendezvényen részt venni, ami az 
ottani lakosságnak hasznos és hazánk külföldi megítélésére is pozitív 
hatással van. Tudjuk, hogy az idei év az „Önkéntesség éve”. Mivel adódott 
egy lehetőség, hogy szebbé tegyük Ungvárt, tisztítsuk meg a környezetét, 
növeljük a zöld területeket faültetéssel, úgy gondoltam, hogy nekem is ott 
a helyem.

Mindezek mellett marad szabadideje? Mivel tölti legszívesebben?
Sajnos nagyon kevés szabadidőm marad a munkám mellett. Azt a kis időt 

legszívesebben a családdal töltöm. Próbálok időt szakítani minden nap egy 
kis sétára, olvasásra, vagy egy-egy történelmi film megnézésére. 

Tudom, sokat jelent Önnek az írott kultúra, a könyv és a könyvtár. Ezt 
bizonyítja annak az adománynak a geszterédi könyvtárba juttatása is, 
amely által megújult a teljes bútorzat, számítógépekkel, fénymásolóval 
bővült a technikai felszereltség.

Mindig sokat jelentett nekem a könyvtár. Már gyermekkoromban 
is rendszeres olvasó voltam, nem sok olyan könyv akadt az akkori 
állományban, amelyet ne ismertem volna. Szüleim lehetővé tették, hogy 
eljárjak a geszterédi könyvtárba, és soha nem akadályoztak meg abban, 
hogy olvassak, tanuljak. Az egyik tanárom, látva érdeklődésemet, 
rendszeresen ajánlott nekem olvasnivalókat, amelyekkel gazdagíthattam 
ismereteimet. Tudom, hogy kevés a rendelkezésre álló forrás a könyvtár 
fejlesztésére, ezért próbáltam segíteni.

Már gyerekkorában is nemzetközi karrierről 
álmodott?

Gyerekként ez egyáltalán nem fogalmazódott 
meg bennem. Volt egyfajta álmom, hogy 
tanulni szeretnék. Nagyon sokat köszönhetek 
egykori pedagógusaimnak, akik felkeltették az 
érdeklődésemet a különböző tudományágak 
iránt, megszerettették velem a történelmet, 
irodalmat, matematikát, hisz ebből alapoztam 
meg későbbi életemet. Jó szívvel gondolok 
vissza valamennyi tanáromra, mindenkitől 
nagyon sokat tanultam, irányultságomat látva 
sokat segítettek. Ezúton is kívánom nekik, hogy 
még sokáig jó egészségben velünk legyenek!

A középiskolát Nyíregyházán végeztem, 
közben elsajátítottam, hogy szorgalmas 
munkával az ember oda tud figyelni a jövője 
alakítására. Szentpéterváron szereztem meg 
első, építész hadmérnöki diplomámat, amellyel

a Közületi Beruházó Vállalat osztályvezetőjeként építkezéseket 
irányítottam.

Később váltottam a műszaki pályáról közgazdasági irányba.
Elvégeztem az akkori Közgazdaságtudományi Egyetemet Budapesten, 

így kerültem az Állami Számvevőszékhez, majd hét évig igazgattam a 
Magyar Külügyminisztérium Moszkvai Kereskedelmi Képviseletét. 
2001-ben szólított haza a munkám a Külügyminisztériumba, ahol újabb 
hét évig voltam a Gazdálkodási Főosztály főosztályvezetője. Három 
éve vagyok főkonzul, két évig a Beregszászi-, jelenleg az Ungvári 
Főkonzulátuson.

Nem gondolta későbbi tanulmányai során, hogy vidéki gyerekként 
hátrányból indult?

Soha nem tartottam hátránynak. Én úgy hiszem, hogy egy vidéki gyerek 
is messzire eljuthat. Lehet, hogy kicsit több munkával, de a legfontosabb, 
hogy meglegyen benne az akarat, kitartás, hisz nincs semmi előre 
elrendelve, eldöntve.

Milyen gyakran tud Geszterédre hazalátogatni?
Általában havonta, vagy kéthavonta sikerül. Utazásaim során szerencsére 

nem jelent nagy kitérőt, öröm számomra minden itthon töltött perc.
Milyennek látja községünket?
Bizakodó vagyok. A geszterédi emberek különlegesek, szeretnek 

dolgozni, én így ismertem meg azt a generációt, aki engem nevelt. 
Legfontosabbnak az élni akarását tartom egy településnek, fontos 
hogy elsősorban maga próbáljon változtatni a sorsán, ne várjon külső 
segítségre, mert az mindig bizonytalan. A Geszterédi Forrásban olvasva, 
az új munkahelyek teremtése már egy előrelépést jelent a fejlődés terén. 
Tudom, hogy az emberek világnézete is megváltozott az utóbbi években, 
de szükséges az, hogy jobbat akarjanak. 

Szavakba lehet önteni azt, hogy mit jelent Önnek Geszteréd?
Természetesen. Találkoztam egy nagyszerű emberrel, akit Soós 

Kálmánnak hívnak, Szalókára való, a beregszászi II. Rákóczi Ferenc 
Kárpátaljai Magyar Főiskola rektora. Egyik látogatásom során ő 
mondta, hogy neki Szalóka a világ közepe. Nos, számomra Geszteréd 
a világ közepe, idekötnek a szüleim, gyermekkorom, és sok minden a 
felnőttkoromból is. Innen indul ki minden gondolatom és ide is tér 
vissza.

Legyen ez a záró gondolat! Köszönöm az interjút! 
      (szerk.)
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Oktatás - Nevelés

Diáksport hírek
2011. március 31-én a nyíregyházi Repülőtéren 
rendezték a megyei mezei futó Diákolimpiát.
A IV. korcsoportos lányaink mindössze 3 ponttal 
maradtak le a dobogóról. A III. kcs fiuk 5., a III kcs. 
lánycsapatunk 6. helyezést ért el.

Folytatták idei kimagasló szereplésüket atlétáink is,
2011. május 2-án és 3-án Napkoron rendezték a 
Nagykörzeti Diákolimpiát. A leány négy tusa csapatunk 
második lett. Első helyezést ért el a fiú négy tusa 
csapatunk / Jobbágy János, Miszkuly Márk, Molnár 
Dávid, Ignácz Sándor, Sós Viktor, Szilágyi Patrik.)
Több mint 500 pontos előnnyel nyert leány öttusa 
csapatunk. ( Gemzsi Alexandra, Kozlok Fanni, Dobos 
Eszter, Szabó Fanni, Bartók Klaudia, Plangár Csilla.) 
   Szőke László 
   testnevelő

Környezetvédelmi nap
A világ eljutott arra a pontra, hogy a Föld napját nem csak ünnepelni kell, 

hanem tenni, sokat tenni azért, hogy szűkebb és tágabb környezetünkben meg-
óvjuk a levegőt, a vizeket, növényeket, madarakat, állatokat. \”Ki mondta, hogy 
nem tudod megváltoztatni a világot?\” - Így hangzik a Föld napja mozgalom 
egyik jelmondata.

Iskolánkban 2011. április 20-án akadályverseny keretében ünnepeltük a 
Föld napját. Az alsó tagozatosok az iskola udvarán versenyeztek, míg a felső 
tagozatosok az akadályokat hosszú gyalogtúra megtételével érték el. 

Az állomásokon a gyerekek különböző játékos feladatokon keresztül adtak 
számot meglévő ismereteikből: tojáskeresés, szelektívhulladék válogatás, ener-
giatakarékosság, valamint ügyességi játékok. A gyerekeknek legjobban a tojás-
keresés tetszett. Izgatottan kutatták a fűbe, bokorba elrejtett színes tojásokat. 

A felső tagozatosok állomásai: ügyességi, kérdés-felelet, valamint aszfalt 
rajzversenyből állt. 

A legnagyobb sikert azonban mindkét tagozat számára az ügyességi felada-
tok nyújtották. 

A felsősök utolsó akadálya az iskola udvarán ért véget, ahol aszfalt rajzver-
seny került megrendezésre. Sok szép színes rajz került ki a gyerekek kezeiből, 
köztük ilyen felirattal:

 „Védd a Földet! Ültess fát! Ne szemetelj!”
A nap végén a gyerekek az iskolától szerény kis ajándékban részesültek. 
Az eredményhirdetésre egy későbbi időpontban került sor, melyet már na-

gyon vártak. Minden győztes csapat jutalomban részesült.
Nap, mint nap szembesülhetünk azzal, hogy a bolygónk veszélyben van. 

Elég csak az utcán, autópálya mentén, vagy erdőinkben végig menni. Minden-
hol szeméttel találkozunk. Egyre aggasztóbb a helyzet. 

Május 1.
Kettős ünnep az idén

Megható ünnepi műsor köszöntötte az édes-
anyákat, nagymamákat május elsején, a közsé-
gi pihenőparkban megtartott rendezvényen. Az 
óvodás gyerekek, valamint az általános iskola 
alsó tagozatos diákjai adtak elő az alkalomhoz 
illő verseket, dalokat, megható jeleneteket.

Szűcs Zsolt polgármester, folytatva az édes-
apja évekkel ezelőtti hagyományát, ünnepi 
köszöntőt mondott teletűzdelve nagy klasszi-
kusoktól idézett, az anyaságról szóló szép gon-
dolatokkal.

 Az aszfalt-rajzverseny résztvevőinek egy csoportja az alkotásukkal

A Föld nem a miénk, csak kölcsön kaptuk! Gondoljunk gyermekeinkre, unokáinkra: 
hogy ők is szabadon lélegezhessék be a levegőt, futkoshassanak a mezőn, a patak parton, 
kirándulhassanak tiszta! erdeinkben. Tanítsuk meg őket arra, hogyan védjék, tiszteljék kör-
nyezetüket, és a Földet, amin élnek!

    Mészárosné Nagy Anna
    tanítónő

A rendezvény további részé-
ben a vidám majális került 
a középpontba. A szervezők 
minden résztvevőt megvendé-
geltek egy tál meleg étellel. A 
gyerekek lovaskocsival és pó-
ni-fogattal tehettek kirándulást 
községünkben.
Sajnos az időjárás már nem 
igazán kedvezett a további 
szabadtéri programoknak, hisz 
a hideg szél mellett eleredt az 
eső is, amely megakadályoz-
ta, hogy a jókedv és a mulatás 
késő estig is kitartson.

Az alsós diákok virággal köszöntötték az anyukákat.

  A sikeres versenyzők
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Diákélet
Tanulmányi verseny

Jól szerepeltek a geszterédi Árpád Fejedelem Általános 
Iskola diákjai a közelmúltban, Bökönyben a TÁMOP 
3.4.3 „Iskolai tehetséggondozás” című pályázat keretén 
belül megrendezett angol, magyar és matematika tárgyú 
tanulmányi versenyen.
A kistérség 7 települését képviselő szép számú diák 
közül három dobogós helyezést sikerült hazahozniuk 
Geszterédre az alábbi tanulóknak.
1. helyezett: Felföldi Emese matematikából a 8. osztá- 
 lyos korcsoportban
2. helyezett: Hajdu Patrik matematikából a 6. osztályos  
 korcsoportban.
 Mindkettejük felkészítő tanára: Polyák András
3. helyezett: Mészáros Petra angol versmondásból, az 5.
 osztályos korcsoportban.
 Felkészítő tanára: Molnár Regina

A győzteseknek és felkészítő tanáraiknak gratulálunk!

Szaráka László 6. osztályos tanuló Arany János 
Hasadnak rendületlenül című versét választotta. 
A megértéshez elmondtuk közösen a Szózat első 
versszavait. Örömmel tapasztaltuk, hogy kellő is-
meret után jól értelmeztük az intő szavakat. 

Arany J. Hasadnak rendületlenül

Hasadnak rendületlenűl
Légy híve, oh magyar!
Bölcsődtül kezdve sírodig
Ezt ápold, ezt takard.
A nagy világon ekivűl
Nincs más, amit mivelj:
Áldjon vagy verjen sors keze,
Itt enned, innod kell.

A díszes, ékes szózat a 7. osztályosok részesítették 
előnyben. Ők kedvelik a Csokonai Lilla –dalokat, 
és ezekből válogattak, így többet is elolvastak már 
napokkal korábban. 
Csokonai sok írásában gúnyolja az emberi gyen-
geségeket, tükröt állítva elénk, nézzünk bele!
Tamás Zsanett ezek tudatában választotta: A ke-
vély című költeményt. 

„Irodalom nélkül élni lehet, de 
nem érdemes.”

Április 11. a költészet napja.

E napon 1905-ben született nagy költőnk, József 
Attila. Ebből az alkalomból iskolánkban a versek 
felé fordultunk. 60 percen át „non-stop” versolva-
sást tartottunk.  Ünnepeltük e napot a 4.-8. osztá-
lyosokkal rendhagyó irodalomóra keretében. 

József Attila: Születésnapomra: 
Harminckét éves lettem én --
meglepetés e költemény 
 csecse 
 becse:
ajándék, mellyel meglepem
e kávéházi szegleten 
 magam 
 magam.

Harminckét évem elszelelt
s még havi kétszáz sose telt. 
 Az ám, 
 Hazám!
Lehettem volna oktató,
nem ily töltőtoll koptató 
 szegény 
 legény.

A verset kedvelők, maguk választhattak a széles 
skálából életkori sajátosságiaknak, ill. tanulmá-
nyaiknak és hivatottságuknak megfelelően. 
A negyedikesek inkább a ritmikusabb, zeneibb 
költeményeket zengték Weöres Sándor palettá-
járól.
Az 5.-6. osztályosok Petőfi és Arany örökké szép 
soraiból válogattak. Nem maradt elhallgatva a 
mindig megható Családi kör.

Vidám versolvasás a „Költészet Napján”

Csokonai Vitéz Mihály: A kevély 

Nézd csak azt, ki amott sétálgat kevélyen,
Mindent megvét s útál szemeivel mélyen.
Felemeli orrát a többiek felett,
Öblös vitorlája hajt igen nagy szelet.
Ezt mihelyt valami szellő megmozgatja,
Azonnal kétfelé büszkén fintorgatja.
Fel sem vesz senkit is nagy rátartiságban,
Mintha csak ő volna ember a világban.
Sajnálja a főldre bocsátni lábait,
Útálván a véle testvér főld porait.
Sőt büszke lelkének az esik terhére,
A Teremtőt azért veszi crisisére;
Hogy amely levegőt a szegény kilehell,
Úri tüdejének színi ugyanazt kell. - 

Valamennyien jót derültünk ezen.
A nyolcadikosok Radnóti eclogáiból a kortárs 
írók műveiből szemelgettek.
Az egy órán át tartó ünneplésben emlékeztünk, 
gazdagodtunk, és a legnemesebb módon szóra-
koztunk.

  Horváth Mihályné
  magyar tanárnő
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Gasztronómia
Májusi ajánlatunk:

 Főétel: Rácponty          Desszert:Lajcsi-szelet

Hozzávalók:

Tészta: 
2 tojás
20 dkg. cukor
5 dkg.vaj vagy margarin
2 evőkanál kakaó
2 evőkanál méz
40 dkg. liszt
2 mokkáskanál szódabikarbóna

Krém:
2x3 dl tej
1 cs. vaníliás pudingpor
1 cs. puncs pudingpor
25 dkg.Ráma margarin
15 dkg. porcukor

Elkészítés:
A tojásokat a margarinnal, porcukorral, 

kakaóval és a mézzel gőz felett felfőzzük. A gőzről 
levéve hozzáadjuk a szódabikarbónás lisztet, jól 
összedolgozzuk, és három lapot sütünk belőle. 
A pudingporokat egyenként felfőzzük a tejjel, 
kihűtjük őket, közben a margarint habosra 
keverjük a porcukorral. Ezt két részre osztjuk, a 
kihűlt pudingokkal külön-külön összedolgozzuk, 
majd megtöltjük a lapokat. Alulra a rózsaszín-, 
felülre a sárga krém kerül.

Tetejét csokoládémázzal vonjuk be.
Másnap szeletelhető.

Vidám sarok - 
Vicces sorok

A vidéki favágónak ad a TSZ egy motoros 
fűrészt, hogy gyorsabban menjen a munka. 
Mikor hó végén jön a szövetkezeti elnök, meg-
kérdi:

- Na bátyám, hány fát vágott ki?
- 25-öt.
- De hát ezzel naponta lehet kivágni 50-et!
- Én pedig reggeltől estig melózok, de csak 

ennyi ment.
- Na majd én megmutatom, hogyan kell! – 

ezzel beindítja a fűrészt.
Ekkor megszólal a favágó:
- Mi ez a berregés?

~ • ~
Egyetemen igen-nem típusú tesztet írnak. A 

szöszi lány egy idő után elővesz egy pénzdara-
bot, és elkezdi dobálni: ha fej igen, ha írás nem. 
A többiek már régen befejezték, ő még mindig 
dobál. Végül a tanár nem bírja tovább, megkér-
dezi:

- Mégis, mi tart ennyi ideig? Hogy-hogy nincs 
még készen?

- Kérem, én már mindent megoldottam, most 
csak ellenőrzöm a válaszokat.

Számomra mit jelent ez a klub?
Kikapcsolódás a munkahely, a család mellett. 
Megadja az alkotás örömét, fejleszti a kreatív 
képességet.
Ezek a kéthetes találkozások három, sőt néha 
négy generációt is összehoznak. Beszélgetéseink 
során eltűnnek a korkülönbségek. Egészségügyi 
tanácsok, tapasztalatok, természetgyógyászati 
eszmecserék is történnek.
Mindemellett megemlékezünk az adott hónap 
jeles szülötteiről, irodalmi személyeiről. Remek 
ajándékötleteket kapunk és el is készítjük őket.
Egy hónapban 2, esetleg 3 alkalommal találkozunk 
egy-két órára. Én munka mellett is be tudom 
szorítani ezt az időt. Azt hiszem, ezt csak akarni 
kell, hisz velem is előfordult már, hogy innen 
mentem dolgozni az éjszakai műszakba.
A mai világban, amikor a depresszió veszélye 
mindenkit fenyeget, megelőzésének egyik módja 
lehet ez a csoportfoglalkozás, amikor a monoton 
életviteltől elszakadunk és erre a kis időre 
megfeledkezünk mindennapos gondjainkról.
Szívesen fogadunk körünkbe mindenkit, aki 
szintén szeretné kipróbálni kézügyességét, 
valamint szeretne kikapcsolódni.
  Balogh Béláné Anikó

Könyvtári teadélutánok

Hozzávalók:
1,5 kg pontyszelet
1,5 kg krumpli
1 fej hagyma
6 db paprika
6 db paradicsom
3-4 cikk fokhagyma
4-5 szelet füstölt szalonna
4 dl tejföl

Elkészítés:
A szalonnát bevagdalva (kakastaréjra) kisütjük 

és félretesszük. A krumplit karikára vágjuk, 
megsózzuk. A paprikát, paradicsomot, hagymát, 
fokhagymát apróra vágjuk és összekeverjük. 
Egy zománcozott vagy rozsdamentes tepsit 
a szalonnazsírral kizsírozunk. Beleterítjük a 
krumplit, beborítjuk a zöldségekkel, ráöntjük a 
maradék szalonnazsírt. Lefedjük alufóliával és 
egy óra hosszáig pároljuk a sütőben.

Ezután alufólia nélkül addig sütjük, amíg a 
krumpli széle a tepsiben lepirul. Majd ráöntjük 
a tejfölt és tovább sütjük ameddig barnulni kezd 
a tejföl széle. Közben a pontyszeleteket paprikás 
lisztbe forgatjuk és kisütjük.

A sült halszeleteket a szalonnával felváltva a tejföl 
tetejére tesszük és 10 percig összemelegítjük.

  /Vincze Károly receptje/
Jó tudni!
Halfogyasztásban hazánk az európai átlag 

mögött is elmarad, pedig a hal nemcsak 
fehérjékben és vitaminokban (D, B2, B12) gazdag, 
jelentős ásványianyag- és nyomelemforrás (jód, 
szelén, fluor) is egyben. A benne rejlő omega-3 
zsírsavnak köszönhetően a gyakori halfogyasztás 
jótékony hatással van az egész testre, csökkenti a 
szív- és érrendszeri betegségek előfordulását!

Teadélutánon a klubtagok többsége

Figyelem!
Folytatódik a „Legfinomabb süti”verseny!
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. május 30., hétfő, 11 óra, helyszín a 
könyvtár.
Sikeres sütést kívánunk!
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Óvodai hírek

Hogy mögötted az évek száma
hány örömmel eltelt napból áll,
szomorú perceket fakulni látod,
sok boldog pillanat órákból áll.

Előre tekintesz, bár szíved a múltban,
visszahúz az egyszerű, tiszta világ,
merre vezethet a jövő rögös útja,

a kérdés néma válaszodra vár. 
Boldogságban, egészségben légy gazdag,

mindent megkapj, amit az élet csak megadhat!
Tőlünk ezt a kis köszöntőt kapod,

kívánunk nagyon boldog 75. születésnapot!

Balogh Józsefet 75. születésnapja alkalmából 
köszönti

szerető családja.

Gyerekszáj

A gyerekek jóízűen falatozzák a tízórait, a 
menü: főtt virsli, mustár, kenyér és tea. 

–Óvónéni én még kérek szamálit!!! 
–mondja Bianka

Az őszről beszélgetünk a gyerekekkel. A be-
szélgetés összegzéseként az óvónéni még meg-
kérdezi:

– Gyerekek, honnan tudjuk, hogy ősz van?
–Az anyukám azt mondta – válaszolta Vik-
tória:

 
A három és fél éves Csabika beszélget az 
óvónénivel.

- Óvónéni jó lenne ide az udvarra egy me-
dence, láttam a Tescóba, ott lehet venni.
– Igen??, - mikor jártál te a Tescoba,?
– akkor, amikor még fiatal voltam!!!

Hétfői nap az udvaron odaszalad hozzám  a 
másik csoportból Gábor és kedveskedik.

—Óvónéni, de sokat nőttél amióta nem 
láttalak!!  

Matematika foglalkozáson megkérdezem a 
gyerekeket:

– Mi az átló???
- egy át meg egy ló!! - vágja rá Szabi.

ÉRTESÍTÉS
ÓVODAI BEIRATKOZÁSRÓL

A Geszterédi Napsugár Óvoda vezetője tá-
jékoztatja a leendő óvodás gyerekek szüleit a 
beiratkozásról:

Ideje: 2011. május hónapban
           Minden munkanapon 8-14 óráig
A beiratkozáshoz szükséges:
A gyermek születési anyakönyvi kivonata
A gyermek TAJ kártyája
Igazolás, határozat, ha a gyermek valamilyen 

kedvezményre jogosult / gyermeknevelési tá-
mogatás, tartós betegség,  … /

Más óvodából átiratkozó 5. életévét betöltött 
gyermek esetében, az előző óvoda által kitöl-
tött, „Értesítés óvodaváltoztatásról” c. igazolás 
szükséges.

A szülő személyi azonosító okirata
„Az óvoda felveheti azt a körzetében lakó 

gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvé-
telétől számított fél éven belül betölti, feltéve, 
hogy minden, a településen található, az érin-
tett településen lakóhellyel, ennek hiányában 
tartózkodási hellyel rendelkező három éves és 
annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérel-
me teljesíthető.”

Geszteréd, 2011-04-18
  Kemény Józsefné sk.
  óvodavezető

A délutáni lefekvéshez készülődünk. A kis Balázs-
kának nem nagy kedve van az alváshoz, sóhajtozik, 
anyát akarja.
Az óvónéni terelgeti a gondolatait, az ágyneműjét is 
megdícséri.

- Óvónéni, tudod hol vette anyukám az én 
ágyneműmet?
- az ágyboltban!

Az óvónéni játékra invitálja  a gyerekeket.
- Óvőnéni, most  nem érek rá! – mondja Csa-
bika.

Összegyűjtötte: Plósz Ferencné, óvónő

Anyák napi közös játék az oviban.

Radócz András 90. születésnapját ünnepelte 
meg családja, valamint a nyugdíjas 
klubtársak körében, akik verssel, dallal és 
ajándékkosárral fejezték ki jókívánságaikat. 
Szűcs Zsolt polgármester is gratulált az 
ünnepeltnek, egy tortával ajándékozta meg, 
majd átadta az Orbán Viktor miniszterelnök 
által aláírt 90 éveseknek járó oklevelet, amely 
a kormánynak a „szépkorú polgárok iránti 
tiszteletét és háláját” hivatott kifejezni.

Ünnepi
pillanatok

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Ezúton szeretném a nyilvánosság előtt 
tiszteletemet kifejezni és megköszönni 
Szűcs Zsolt polgármester úrnak önzetlen 
segítőszándékát, amelyet irántunk tanúsított 
a lányunk ballagásának lebonyolításában. 
Egyetlen telefonhívásunkra azonnal 
intézkedett, rendelkezésünkre bocsátotta a 
vendégek fogadásához szükséges asztalokat, 
padokat, és gondoskodott azok szállításáról is.

Nagyon pozitív 
gesztus a részéről 
az is, amikor egy-
egy ünnep kapcsán 
megemlékezik a helyi 
lakosságról, üdvözöl 
minket, egyszerű 
embereket.

Marozsán Jánosné
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Felelős kiadó: 
Geszteréd Község Önkormányzata Képvisele-
tében 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

„S egyszerre a májusi éjben
valami hullám megcsapott:
illatok szálltak láthatatlan,
sűrű és nehéz illatok,
a lélegző, édes sötétben
szinte párolgott a világ
és tengerként áradt felém az
…………………………….”

Szabó Lőrinc strófájának befejező sora a 
nyíllal megjelölt függőleges oszlopok betűiből 
olvasható ki.

A megfejtéseket a könyvtárba várjuk 2011. 
május 25-ig.

Előző rejtvényünk helyes megfejtése: „túljár 
az eszeden, mire észrevennéd”, a sorsoláson 
könyvjutalmat nyert: Varga Tamás Dominik

Nyereményéhez gratulálunk!

Áprilisi rejtvényünk

Óvodai dolgozók 1970-ben

Szobafestést, mázolást, tapétázást és külső 
homlokzatszínezést vállalok. Tel.:
 06 70 5817633.

MÁJUS UTOLSÓ VASÁRNAPJA –
A MAGYAR HŐSÖK EMLÉKÜNNEPE

Községünben koszorúzási ünnepséggel emlékezünk 
meg a háborús hősökről, különös tekintettel 
a községünkben fájdalmas veszteséget jelentő 
áldozatokról, május utolsó vasárnapján (29-én) 
délelőtt 10 órától a posta előtti emlékműnél.
Kérjük, hogy az ünnepségen való részvételükkel 
és egy szál virággal Önök is juttassák kifejezésre 
kegyeletteljes tiszteletüket a Magyar Hősök 
Emlékének!

APRÓHIRDETÉSEK

Eladó 1 db, 1 m magas és 90 cm átmérőjű 
beton kút-gyűrű. Tel.: 06 70 5817633.

Eladó a geszterédi 0569/92 helyrajzszámon 
nyilvántartott, 3600 négyzetméter szántó-
terület 6,42 aranykorona értékben. Irányára 
500.000 Ft. Érdeklődni a következő 
telefonszámokon lehet: 06 1 2844387, 
06 20 2856292, Márta Józsefné.

A megfejtendő vízszintes sorok:
  1. …, a lakály – híres magyar film címe
  2. A nyomorultak írójának teljes neve
  3. Papírhajtogatás
  4. Szőlőből készült alkoholtartalmú ital
  5. Hajózásban jártas személy
  6. … Mihály, híres költő, író (Jónás könyve)
  7. A reformkonyha értékes alapanyaga, más 
néven pohánka
  8. Akarat, eltökéltség
  9. Szemléltet, bemutat idegen eredetű 
szóval
 10. A világ második legkisebb város-állama 
a Földközi tenger partján
 11.  A Dzsungel könyve írójának vezeték-
neve
 12. Egyházzenész, istentiszteletet zenével 
kísér

A Geszterédi Forrást az Interneten is 
elolvashatják a 

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

képekkel!


