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Megnyílt a fogászat!
Szűcs Zsolt polgármester és Székely Zoltán 
az Ép-Dent Egészségügyi és Szolgáltató Kft. 
ügyvezető-igazgatója átvágták a nemzeti színű 
szalagot, ezzel jelképesen megnyitva a fogászati 
rendelőt

/ részletek a 3. oldalon

Meghívó 
Geszteréd Község Vezetése
 tisztelettel meghívja Önt 

a 2011.március 11-én (pénteken)
3/4 12-kor tartandó március 15-i 

ünnepélyünkre. 
Helyszín: a Község Háza előtti tér.

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

oldalon, a lapban megjelent színes képekkel!

Március 15. az 1848–49-es forradalom és szabadságharc kezdetének, a mo-
dern parlamentáris Magyarország megszületésének napja, a Magyar Köz-
társaság nemzeti ünnepe. Időnként Március idusaként is emlegetik e napot. 
Az idus a római naptárban minden hónapnak a közepét jelentette, magyarul 
az idus szót kizárólag március 15. megnevezésére használjuk e jeles napjára 
emlékezve.

Mióta ünneplünk március 15-én? Mit és hogyan 
ünnepeltünk e napon?

Varga Gyula írása:
Először is a nemzeti ünnepünket az 1898. évi V. törvény szabályozta. Az 1.§. 
kimondja, hogy „kegyelettel és hálával emlékezünk” az 1848. évi törvények 
megszületéséről, az önálló magyar kormány felállításáról.

A 2 §. pedig ezt a napot április 11-re teszi - az áprilisi törvények életbelépésének napjára.
A második alkalommal már Trianon utána vagyunk. Ekkor az 1927. évi XXXI. törvény szerint „a 
balsorsában súlyos megpróbáltatás közepette hálával és kegyelettel egy jobb kor bekövetkeztében 
bízva ...” március 15-t ünneppé nyilvánítja. A saját kor nem tartotta jelentősnek március 15-t. Maga 
Kossuth is”egy kis pesti lárma”- ként említi azt a napot, amikor először hangzik el a „Nemzeti dal”, 
nyomtatják ki a „12 pontot”! Ekkor születik meg az egységes magyar nemzet.
Az a nemzet, ahol a kunyhótól a palotáig mindenki egyenlővé, a magyar nemzet részévé lett! Ekkor 

jelenik meg és válik elfogadottá a háromszínű nemzeti zászló - a piros-fehér-zöld színű trikolor. A 
korabeli ifjúság francia mintára  mellére tűzi a nemzeti színeket kokárda formájában – a nemzethez 
tartozás jeleként.
Hogyan ünnepeltük március 15-t a különböző korokban?
1867-ig sehogyan, hiszen a Bach és Schmerling korszak tiltotta. A millennium után az 1898. évi 

törvény  csak a kezdete volt az ünneplésnek, nem terjedt el, mivel április 11. mást jelentett a ma-
gyar népnek. Sőt, az 1919-es kommün (Tanácsköztársaság) alatt még a nemzet jelképét, a háromszínű 
zászlót is betiltják és kicserélik az internacionalista  vörös zászlóra. A 2. világháború előtt és alatt hol 
a bal-, hol a jobboldal igyekezett kihasználni tömegdemonstrációra az ünnepet. Az ország szovjet 
megszállásának következményeként megalakult látszat demokratikus állapot alatt fennen hirdetik, 
hogy elsősorban a kommunista  párt a forradalmárok örököse. Elsősorban Táncsics, Petőfi és Kossuth 
voltak az ikonjaik. Nem tartott sokáig. A fordulat éve (1949 – a kommunista hatalomátvétele) után 
azonnal megszüntetik az ún. „Kossuth címer”-t. Ezután csak a vörös zászlóval együtt lehet használni 
a trikolort. A  „Kossuth címer” visszatér egy rövid időre, mert a nemzeti zászlóból kivágták a Rákosi-
címert. Majd átveszi helyét az ún.”Kádár -hagyma”. Ezt váltotta a koronás címer.

/a cikk folytatása a 2. oldalon

A Nemzetközi Nőnap 
alkalmából őszinte 

csodálattal és tisztelettel 
köszöntöm a kedves ház 

hölgy tagjait!
Legyen különleges és 

szép a mai ünnep, majd 
kövessék tisztelettel 

és szeretettel teli 
mindennapok!

Szűcs Zsolt
polgármester

Szalai Pál: Nőnapi köszöntő

Mi a nő nekünk? Az egész világ maga, a szüntelen változás,
Az anya, akinek testén át e világba léptünk, az első és végtelen önfeláldozás.
Ő őrzi első lépteink, törli le könnyeink, testéből etet, szeretetéből nevel,
Mindig megbocsát, ha kell és soha nem enged el, ő a fény, a meleg és minden ami jó,
semmihez sem fogható és semmivel sem pótolható.

Ahogy tudatunk lassan a világra nyílik, ő maga is átalakul, megváltozik.
Előbb éteri szépség, ideál, trubadúrok álma, költők ihletője, szerelem és őrület forrása,
Majd társunk a jóban és rosszban, életünk néma napszámosa,
Vetett ágy, vasalt ing, étel és ital, kedvesség, szerelem, a test gyönyöre, az apokalipszis 
kínja és a mennyország ígérete.

Mindez ő, egy személyben, lelkünk másik fele, aki értünk létezik és mi őérte.
Köszöntöm hát őket, a nőket, kívánom nekik mindazt a szépet,
amit érettünk ma és minden nap önként megtesznek.

Március 15. - Nemzeti ünnepünk

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

Március 15. - Nemzeti ünnepünk

Geszteréd Község Önkormányzat Képviselő – testületének 2011. február 
15-én megtartott ülésén az alábbi napirendi pontok kerültek megtárgya-
lásra:
1. Geszteréd Község Önkormányzata 2011. évi költségvetésének megtár-
gyalása Szűcs Zsolt polgármester írásbeli előterjesztése alapján. Az elő-
terjesztést a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és a több dologban felme-
rülő pontosítások után kíván határozni a rendelet-tervezetről. Szűcs Zsolt 
polgármester azt javasolta, hogy az előterjesztés számadatain sorról-sorra 
menjenek végig, majd a már megváltoztatott, átdolgozott, a település je-
lenlegi anyagi helyzetéhez igazított rendelettervezetet újra egyeztetési el-
járása során, újra tárgyalja a pénzügyi bizottság és csak ezután fogadják 
el azt.
2. napirendi pontban szó esett Inzsöl János jegyző felmentéséről, a közös 
megegyezéssel történő munkaviszonyának megszüntetéséről, amelyhez 
a Képviselő-testület egyhangú hozzájárulását adta, majd a jegyzői állás 
2011. május 1-jétől történő megüresedésével kapcsolatos új pályázat ki-
írásáról döntött.
3. napirendi pontként került sor a Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti 
Szolgáltató Központ Geszterédi Intézményegység 2011. évi költségveté-
sének megtárgyalására, amelyet a Dél-Nyírségi társulás készített el, és 
Szűcs Zsolt polgármester terjesztett elő, majd ezt követően történt meg 
annak határozatban történő elfogadása.

Polgárőrség Geszterédért
Hírek

Az elmúlt hónapban több helyi vállalkozót károsítottak meg a 
vas- és színesfém tolvajok.
A napokban a polgárőrség éjszakai járőrszolgálatának megfigye-
lései és adatgyűjtései segítségével a rendőrség nyomozást indí-
tott. 

A nyomozás során rövid időn belül több helyi fiatalra terelő-
dött a gyanú, ami a térfigyelő kamerák segítségével be is bizo-
nyosodott.

Miközben a nyomozás más bűncselekményekre is fényt derí-
tett az elkövetőkkel kapcsolatban, a nagykállói rendőrség őrizet-
be vette a gyanúsítottakat.
    Dán Gábor
    Polgárőr

Az ülésteremből jelentjük
Kivonat a Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvéből

Tisztelt Lakosság!

2011. március 10-én, csütörtökön délelőtt fél 12-től 14 
óráig süteményvásárt tartunk a Polgármesteri Hiva-
tal házasság-kötő termében.
Ez alkalommal is, és a jövőben rendszeres időközön-
ként többféle különleges cukrásztermék közül lehet vá-
logatni és vásárolni a debreceni Fanny- Line Kft. által 
üzemeltetett Várkapu Étterem jóvoltából.

 - folytatás az előző oldalról
A Rákosi időkben – 1956-ig csak az iskolákban említik, futólag, egy sza-

valattal. A Kádár időszakban nem erőszakkal, hanem eljelentéktelenítéssel 
élnek. Besorolják a szocialista ünnepek közé – tavaszi ünnepsorozat címen, 
ahol a hangsúly a felszabadulásra esik. Ezek voltak a Forradalmi Ifjúsági 
Napok (FIN). Ezen a napon így szól a verdikt: Holnap sportnap lesz, min-
denki melegítőben jön! Ja és a héten minden osztályfőnöki órán legyen szó 
március 15-ről. Ennyi!
Az 1989-es év (a Köztársaság kikiáltása) után hol kordonnal, hol esernyő-

vel, hol kommandósokkal a Nemzeti Múzeum timpanonján-(ahol soha 
nem szavalta Petőfi a nemzeti dalt), védték magukat az ünnepi szónokok.
Ha egy nemzet nem hordja szívében azok emlékét, akik mindennél drá-

gább kincsüket, az életüket tették kockára a Hazáért, akkor minden ünnep 
felesleges!
Végezetül a teljesség igénye nélkül hadd soroljak fel néhány nevet, akik 

elsőként jelentkeztek a 28. honvédzászlóalj soraiba. Ez a zászlóalj dicső-
ségesen végigküzdötte a szabadságharcot egész a világosi fegyverletételig. 
Egyik századparancsnoka volt egy ideig maga Petőfi Sándor is.
Maga a sorozóbiztos is geszterédi volt: Finta Márton (Kufstein várában ra-

boskodott miatta)
Pataki István
Lengyel Mihály
Dublinszki János
Varga Gábor
Széplaki István
Almási János
Miskolci Péter
Ungora János
Siroka György
Marton István
Tóbiás János.
Ők voltak az elsők. 

Varga Gyula, nyugdíjas tanár        Kegyelettel emlékszünk rájuk! 
2011. március 7-től 25 fő alkalmazottal elkezdődött a termelés az újon-
nan berendezett varrodában, de a létszám a közeljövőben 30 főre fog 
bővülni.

Üzenete egyszerű: Kapcsolj le mindent!
Idén sem marad el a Föld Órája program.
2011. március 26-án 20:30 és 21:30 között csatlakozhat mindenki 
ahhoz a világszintű kampányhoz, amely során ünnepélyes keretek 
között kapcsolják le városok vagy nagyobb települések egyik ismert 
épületének, közterének világítását egy órára.
Ez egy figyelemfelkeltő, tudatosító kampány… nem ettől az egy órától 
fog megállni a klímaváltozás, viszont sokan talán ekkor gondolkoznak 
majd el a bolygónk jövőjén…

 További részletek: www.foldoraja.hu

Föld Órája: 
bolygónk egyik legnagyobb ünnepe!

Beindult a varroda
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Elkezdődött a fogászati rendelés
2011. február 22-én megtörtént a fogorvosi rendelő ünnepélyes átadása. 

A rendezvényen megjelent Székely Zoltán az Ép-Dent Egészségügyi és 
Szolgáltató Kft. ügyvezető-igazgatója is, aki Szűcs Zsolt polgármesterrel 
együtt átvágta a nemzeti színű szalagot, jelképesen megnyitva a rendelő 
ajtaját. Ezt követően az ünnepélyen megjelent Önkormányzati-képviselők 
és helyi lakosok megtekinthették a korszerűen felszerelt fogászat belső 
elrendezését, valamint tájékoztatást kaphattak a szolgáltatásról.

A rendszeres fogászati szakrendelés március 2-án kezdődött el Dr. 
Dehbashi Masoud fogorvos által, aki szívesen megosztott néhány 
információt személyéről és a fogászati szolgáltatásról a Geszterédi Forrás 
olvasóival. Tanulmányait a Debreceni Egyetem Fogorvosi Karán végezte, 
majd ezt követően Debrecenben és Nyírmártonfalván szerzett gyakorlati 
tapasztalatot. Elmondása szerint a geszterédi szakrendelés beindítása 
zökkenőmentes volt, már az első napon sok beteg megjelent, illetve többen 
is elő lettek jegyezve további kezelésekre. 

„A fogászati rendelőnk – tájékoztat a Doktor Úr – Társadalombiztosítás 
által támogatott formában működik a geszterédi lakosok részére, tehát ez 
nem magánrendelő. Teljeskörű fogászati ellátás vehető igénybe: foghúzás, 
fogtömés (amalgám, esztétikus), pótlások (kivehető és rögzített), esztétikai 
kezelések (fogfehérítés, fogékszerek). Jelenleg teljesen ingyenes a 
foghúzás, fogkő-eltávolítás, az időszakos kontroll-vizsgálat, a fogtömések 
egy része. Ez függ a felhasznált tömőanyag fajtájától, ezeket a TB, az 
országos szabályozások alapján, különböző mértékben támogatja.

Rendszeres lesz az iskolások, óvodások fogászati ellenőrzése, hogy 
időben felismerjük és kezeljük az elváltozásokat.

A rendelés időpontja: Hétfőn és Szerdán délután 14.00 - 19.00 óráig,
Csütörtökön délelőtt 8.00 - 13.00 óráig 
Az alábbi telefonszámon lehet elérni a rendelőt érdeklődés, vagy időpont-

egyeztetés céljából: 06-20-236-5899
Kérjük, hogy a betegek hozzák magukkal a betegkártyájukat és a 

lakcímkártyájukat!
További információk a www.epdent.hu oldalon. Itt érdemes tájékozódni 

a különböző időszakos akciókról, kedvezményekről.
Forduljanak hozzánk bizalommal!”
    Dr. Dahbashi Masoud

 Egészségünk

ÉRTESÍTÉS

Értesítjük a község lakosságát, hogy községünkben 
tüdőszűrő vizsgálat lesz!

A tüdőszűrő vizsgálat 30 éves kortól kötelező és ingyenes, a 30 
éves kor alattiaknak a vizsgálat elvégzéséhez a háziorvosuktól be-
utalók kell kérniük. 
A vizsgálatok helye: Művelődési Ház
A vizsgálatok időpontja: 2011. április 01. és április 04.
   délelőtt 08:00 – 13:00-ig.

2011. április 01.-jén ingyenes komputeres látásvizsgálatra is sor 
kerül a Művelődési Házban. 
Egészsége megőrzésének érdekében kérünk mindenkit a vizsgá-
latokon való aktív részvételre!

A geszterédi fogászat létrejöttében leginkább érintett személyek: 
Szűcs Zsolt polgármester és Székely Zoltán az Ép-Dent 
Egészségügyi és Szolgáltató Kft. ügyvezető-igazgatója

Nőnapi köszöntő

Őszintén kívánom nőnapra szívemnek mélyéből,
Vegyenek erőt Isten igéjéből.
Tündököljön az életük, mint nap az égen,
Legyenek csillagok családjuk közt fényes tündöklésben.
Ezt kívánom e szép napon, míg tart az életük.
Krisztus fogja kezüket s vezesse őket,
Göröngy útjukba ne kerüljön soha;
Szívük mélyét ragyogja be a boldogság sugara!
Hit, remény, szeretet legyen életük célja,
Ezt kívánom minden nőnek, nemcsak mára,
De életük minden napjára.
Csillagok, fák, völgyek és hegyek:
Szeressétek e csodás lényeket!

Kovács János, Geszteréd, Kölcsey u. 26.

Dr. Dehbashi Masoud és asszisztense
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Helyesen döntöttünk, amikor az ovifarsangot márci-
us elejére terveztük. Az influenzás időszakon szerencsé-
sen túljutottunk, és csaknem teljes létszámban vonultak 
fel a csoportok a jobbnál-jobb jelmezeikben.

A rendezvényre komoly előkészítő munka után 
került sor. A szülők készítették az ötletes jelmezeket, a 
süteményeket, az óvoda dolgozói, pedig a dekorációt, a 
farsangi fánkot, és a saját jelmezeiket. Farsang napján 
minden gyerek felvette a megálmodott maskarát, és 
jó hangulatban szórakozhatott a farsangi ovi buliban. 
Csoportonként egy kis műsorral készültünk, melyeknek 
igen nagy sikere volt. Seprűnyélen lovagolva megérke-
zett boszorkányanyó is,/ Jolika óvó néni/ aki táncával 
igyekezett kiűzni a telet, majd seprűnyélen a verőfényes 
napsütésben ellovagolt. Két bohóc tréfálkozásaival 
csalt mosolyt kicsik-és nagyok arcára / Erika óvó néni, 
Ildike néni/, míg egy másik a trombitáját fújta volna, de 
az csak nem akart megszólalni/ Anikó óvó néni /. Két 
Túró Rudi igyekezett megédesíteni a napunkat / Éva óvó 
néni, Marika néni /, Erzsike néni segített a fotózásban, 
a szakács néni hatalmas fakanalához ragaszkodott na-
gyon / Ancika néni / és ezt a zűrzavart próbálta kézben 
tartani Pumukli/ Jucika óvó néni. Kicsik és nagyok jót 
buliztunk, ettünk, ittunk, mulatoztunk. 

Köszönjük a segítséget Sósné, Ica néninek, és 
Ráczné, Margitkának.

  Az óvoda dolgozói

Farsang az óvodában

Vidám sarok - 
Vicces sorok

Az óvoda nagycsoportja

Két, a Közgáz előtt posztoló rendőr beszélget:
- Te Józsi! Már öt éve minden nap itt vagyunk, ennyi 

idő alatt akár el is végezhettük volna az egyetemet.
- De hiszen te még írni-olvasni sem tudsz!
- Nem is levelezőn gondoltam!

~•~
A székely meg a fia az érett gyümölcsöket szedik össze 

a kertben. A fiú megkérdezi:
- Mi lesz ebből a sok gyümölcsből, édesapám?
- Hát ha anyád meggyógyul lekvár, ha nem, akkor pá-

linka.
~•~

Az öreg székely kegyetlenül be van rugva, s a kocsmá-
ból hazafelé tart a szekéren bóbiskolva. Ezt meglátja a 
rendőr, s megállítja a fogatot.

- Bátyám, maga olyan részeg, hogy majd lefordul a ko-
csiról, szerencsétlen ló meg csak megy a feje után, még 
baleset lesz belőle.

Az öreg székely csak mordul rá egyet. A rendőr intéz-
kedés gyanánt a következőket mondja:

- Bátyám, látva a jelenleg állapotát, mit szólna ahhoz, 
ha most elvenném a lovát?

A székely meghúzza a vállát, s közli :
- Mit szólhatnék? Rendőr vejem még úgysem volt!

~•~
A rendőrt nyaggatja a felesége, hogy neki kell egy kro-

kodilbőr papucs. A rendőrök elmennek Afrikába, ve-
szettül lövik a krokodilokat, aztán ezt mondja az egyik:

- Még egyet lelövünk, ha nincs rajta papucs, akkor ha-
zamegyünk!Az óvoda kiscsoportja

Az óvoda középső csoportja
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Kultúra - Oktatás

1962-ben kerültünk Geszterédre. Az évek során 
alsó-tagozati nevelőként, több generációt indítot-
tam útjára. Meghatódva tapasztalom, hogy egy-
kori tanítványaim közül sokan már boldog, büsz-
ke nagyszülők. Az itt eltöltött közel fél évszázad 
feljogosít arra, hogy tősgyökeres geszterédinek 
érezhessem magam.

Szívesen gondolok vissza a munkában töltött, 
aktív éveimre. Mindig nagy várakozással tekin-
tettem a szeptember elé. Ha volt osztályomat kap-
tam vissza azért, hogy vajon mennyit fejlődtek 
a nyáron, ha új csoportot várhattam azért, hogy 
milyen lesz az összetétel, milyen feladatokkal kell 
megbirkóznom.

Ma is jó érzéssel gondolok vissza az osztályki-
rándulásainkra, mert többször előfordult, hogy 
kiállításokon, múzeumokban nagy dicséretet 
kaptunk. A mi gyerekeink mindig tudták, hogyan 
kell viselkedni.

Ezt az elismerést a szülők együttműködő segít-
sége nélkül nem kaphattuk volna meg. Bár igaz, 
hogy az iskola nevelő munkája nagyon fontos, de 
a szülők példamutatása meghatározó, mert ahogy 
Dr. Gyökössy Endre lelkész-pszichológus mond-
ja:

„A gyermek hibáját elsősorban magadban ke-
resd, mert majd’ mindig bűntársak vagyunk, hi-
szen tőlünk örököl, lát, hall és les el mindent.”

Ha mi felnőttek nem adjuk meg a kellő tiszte-
letet, nem vagyunk toleránsak egymás iránt, nem 
várhatjuk el a gyermekektől sem.

Pár évvel ezelőtt a nagykállói buszmegállóban 
várakoztam, jól öltözött 15-16 éves fiatalok kö-
zött. Akarva, akaratlan hallottam a beszélgetésü-
ket, ami tele volt tűzdelve azzal a bizonyos b.....
betűs szóval, amit szinte kötőszóként használtak 
s nemcsak a fiúk.

Kedves geszterédi Fiatalok !
Remélem nem engeditek, hogy a ti szókincse-

tekbe is betolakodjanak ezek a jók ismert, durva 
szavak, annak ellenére sem, hogy sajnos a médiá-
ból is ez ömlik ránk.

A magyar nyelv párját ritkítja az egész világon. 
Egyetlen példát említek. A helyváltoztatás fogal-
mát több mint 70 szóval ki tudjuk fejezni.(fut, 
szalad, csörtet, vonul, andalog stb.)

Sir Jhon Bowring (1792-1872) angol nyelvész, 
irodalmár és gondolkodó több mint száz nyelvet 
beszélt, köztük a magyart is. 

El volt ragadtatva a nyelvünktől, azt írta: „A 
magyar nyelv a régmúltba vezet. Nagyon sajátos 
módon fejlődött, és szerkezete ama távoli idők-
re nyúlik vissza, amikor a legtöbb európai nyelv 
még nem is létezett. Ez egy olyan nyelv, amelynek 
logikája és matematikája a feszített húr erejének 
kezelhetőségével és rugalmasságával bír.

N. Erbersberg bécsi tudós szerint pedig: „Olyan 
a magyar nyelv szerkezete, mintha  nyelvészek 
gyülekezete alkotta volna, hogy meglegyen ben-
ne minden szabályosság, tömörség, összhang, 
világosság és e mellett szorgosan kerül minden 
közönségest, kiejtésbeli nehézséget és szabályta-
lanságot”

Hosszan lehetne idézni írókat, tudósokat, akik 
valamennyien elragadtatással beszélnek szép ma-
gyar nyelvünkről.

Minden jóérzésű magyar embernek kötelessé-
ge, hogy ezt a kincset ápolja és védje. Igyekezzünk 
felhasználni a benne rejlő szépségeket és tisztít-
suk meg a vadhajtásoktól!

  Vincze Károlyné
  nyugdíjas pedagógus

Gondolatok a magyar nyelvről

Az aktív-tábla használat ösztönzi a 
sokoldalú tanóra-tervezést. Az aktív-
tábla használat egyik legfontosabb 
értéke tehát, hogy a tanári tervező 
munka minőségét fejleszti. 

Aktív táblánk használata akkor lesz 
hatékony, ha:
- lehetőséget adunk tanárainknak az 
új taneszközök megismerésére, gya-
korlatban való kipróbálására, tanárok 
és diákok egyaránt használják, hasz-
nálatát részletes és pontos felkészülés, 
továbbá gondos tervezés előzi meg; 
- biztosított a szükséges időbefektetés 
a tanárok részére, hogy magabiztosan 
tudják használni az interaktív-táblát, 
és különféle digitális forrásanyagokat 
tudjanak gyűjteni/ adaptálni/ kidol-
gozni munkájukhoz,

Interaktív-tábla használata az iskolában
Iskolánk két pályázat eredményeként, két in-

teraktív táblával gazdagodott. A táblákat ki is szál-
lították és megtörtént a pedagógusok felkészítése 
is. A táblához szükséges interaktív tananyagokat 
az Apáczai kiadótól kapjuk, mivel tőlük rendeljük 
a tankönyveinket, ingyenesen bocsájtják iskolánk 
rendelkezésére. A következőkben az új taneszköz 
használhatóságával, eredményességével kapcso-
latos információkat szeretném Önökkel megosz-
tani. 
Ma az oktatástechnológia fejlődésének köszön-
hetően, a tudás közvetítésben, a tanulási folya-
matban, olyan taneszközök és médiumok meg-
jelenhetnek a tantermekben, amelyek forradalmi 
változásokat eredményeznek. Mindezek közül 
kiemelkedik az interaktív tábla, amely átmenetet 
biztosít a frontális óravezetés és a tanulók konst-
ruktív tevékenységén alapuló kollaboratív tanu-
lása között.  Az interaktív táblák használata az 
oktatás- és a multimédia technológiák előnyeinek 
szegmentált felhasználásával a tudáshoz történő 
jobb hozzáférést-, a szemléletesebb oktatást segí-
tik elő az iskolákban. 
Az interaktív- tábla használatával lehetővé válik a 
prezentációs oktatási stratégia megújítása-, a tan-
órai interaktivitás növelése-, az ellenőrzés –érté-
kelés fejlesztése. Ugyanakkor az eredményesnek 
bizonyult tanítási/ tanulási módszerek (pl. ma-
gyarázat, problémamegoldó előadás, esetelem-
zés) megőrzését is elősegítheti az elektronikus 
osztálytermi tábla használata. 

- jól szervezett és nagy megbízhatóságú technikai támogatás áll rendelkezésre, hogy a felmerülő prob-
lémákat a lehető leggyorsabban meg lehessen oldani;

A tanítási-tanulási környezet átalakításával, a preferált médiahasználat megváltoztatásával, a tanulás-
központú módszerek preferálásával, az interaktívabb oktatásszervezéssel, az értékelési formák sokféle 
alkalmazásával saját tanításra vonatkozó szemléletmódunk, személyes tanítási paradigmánk is átala-
kul. Ezzel együtt a teljes oktatástechnológiai folyamat innovációja valósulhat meg az iskolában. 

       Törő András
       igazgató
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Citrom
Az immunrendszer őrzője

Nemcsak a limonádé fő alkotóeleme - a citrom 
akár gyógyszerként is használható! Erősíti im-
munrendszered és megvéd a daganatos betegsé-
gekkel szemben.

Hihetetlenül sok gyógyhatású vegyületet tar-
talmaz, melyek együttesen erősítik az immun-
rendszert és a vérereket, elősegítik a bőr gyógyu-
lását, sőt, még bizonyos rákos sejtelváltozásokat 
is gátolhatnak.

A citrom a lehető legjobb C-vitamin-forrás, 
egyetlen gyümölcs 40 milligramm C-vitamint 
tartalmaz, ami a teljes ajánlott napi adagnak fe-
lel meg. A citrom kifacsart leve vízzel elegyítve, 
mézzel ízesítve tökéletes torokfájás elleni elixír, és 
a házi készítésű, köhögés elleni keverékek elen-
gedhetetlen alapanyaga is. A megfázás elleni küz-
delemben azért is hatékony lehet, mert csökkenti 
az orrdugulásért és a könnyezésért felelős hiszta-
min szintjét, és erősíti az immunrendszert.

A szív- és érrendszeri betegségek megelőzésé-
re is használható a citrom, hiszen a vitamin erős 
antioxidáns, vagyis gátolja a sejtkárosító moleku-
lák, az úgynevezett szabadgyökök működését, és 
védelmet nyújt a szívbetegség ellen is.

Termesszünk citromot!
Sok családi otthonban megbecsült növény a 

citrombokor vagy fácska. Teljes joggal, hiszen 
hajtásai tavasztól őszig nőnek, gyakran egyidőben 
van rajtuk bimbó, nyíló virág, növekvő zöld és 
érő gyümölcs, amely hozzá még fogyasztható is! 
A citrusokat folytonosan figyelemmel kell kísér-
ni, mert koránt sem igénytelenek: világos, napos, 
védett helyet szeretnek és meghálálják a rendsze-
res öntözésen kívül a bőséges tápanyagellátást is. 
Nagyon gondosan kell kiválasztani a teleltetésre 
alkalmas helyet is a számukra (5-10 fokos világos, 
jól szellőztethető helyen). Az érett gyümölcsök 
magjai bármikor elvethetők, majd a magoncokat 
tavasszal be kell oltani, vagy ősszel be kell sze-
mezni, különben nem fognak teremni. Dugvá-
nyozással is egyszerű a szaporításuk.

A citromfácskát a legcélszerűbb cserépben, lá-
dában nevelni, minthogy télre fagymentes helyre 
kell menekíteni. Tavasszal vissza lehet metszeni, 
formálva ezzel a koronáját is. Tavasztól őszig bő-
ségesen kell öntözni, hetente egyszer tápoldattal 
is el kell látni és a betegségek, különösen a levél-és 
pajzstetvek ellen védeni kell.

Gasztronómia

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

Lapunk előző számában megjelent 
„Legfinomabb süti” pályázatán, a leközölt 
Dobostorta elkészítésével és bemutatásával 
lehetett részt venni.

A zsűri esztétikailag és ízben egyaránt értékelte 
az elkészült cukrász-remekműveket, majd ezt 
követően az alábbi eredmény született:

1. helyezett Balogh Katalin
2. helyezett Csonka Boglárka
Mindkettejüknek ezúton is gratulálunk, 

reméljük örömmel használják a díjjal járó 
ajándékot!

Márciusi ajánlatunk:
Citromkrémes mézes
Hozzávalók:
5 dkg vaj vagy margarin
30dkg liszt
15 dkg porcukor
1 kávéskanál szódabikarbóna
1 egész tojás
1 evőkanál olvasztott méz
tejföl

A krémhez:  A mázhoz:
4 egész tojás  2 tojásfehérje
4 evőkanál víz  15 dkg porcukor
30 dkg kristálycukor 1 kanál kakaó
2 csapott evőkanál liszt
1 egész citrom
20 dkg vaj vagy margarin

Elkészítés:
A vajat a liszttel elmorzsoljuk, hozzáadjuk a 

többi hozzávalót, és annyi tejfölt, hogy könnyen 
nyújtható tésztát kapjunk. A tésztát két felé 
osztjuk, vékonyra kinyújtjuk és sütőlemezen vagy 
a gáztepsi hátoldalán egyesével megsütjük.

A krémhez a tojásokat a vízzel, a cukorral 
és a liszttel lassú tűzön felfőzzük. Ha kihűlt, 
a citrom levével és a reszelt héjával ízesítjük, 
majd kikeverjük a margarinnal. Az így elkészült 
krémmel megtöltjük a lapokat.

A tojásfehérjét habbá verjük a porcukorral. 
Tehetünk bele pár csepp citromlevet. Kétharmadát 
a sütemény tetejére simítjuk, a maradékba pedig 
kakaóport szitálunk és elkeverjük. Nejlonzacskóba 
tesszük, a zacskó sarkát ollóval kicsípjük és a 
fehér lapra vékony kakaós csíkokat húzunk, 
kb. 1 cm távolságban, párhuzamosan. Ezután 
egy kés fokával keresztben oda-vissza csíkokat 
húzogatunk, így alakul ki a leveles minta.

A mázat száradni hagyjuk, és csak másnap 
szeleteljük. Ezalatt a mézes lapok is megpuhulnak 
a krémtől.

Sütemény-verseny

Balogh Katalin távollétében édesanyja 
Balogh Jánosné vette át az ajándékot

Csonka Boglárka ismét biztonyított
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Életmód - Környezetünk
A tisztaság fél egészség!

A betegségek kialakulását, létrejöttét igyekszik 
megelőzni az ember a rendszeres tisztálkodással 
és a takarító- tisztítószerek rendszeres használa-
tával is. A „tisztaság fél egészség” szólásmondás 
szerint egészségünket szolgáljuk azzal, ha tisztán 
tartjuk magunkat és környezetünket. Ez a tevé-
kenység éppen olyan természetes része kell legyen 
életünknek, mint az alvás, vagy a táplálkozás. 

A tisztaság nem pénzkérdés és nem is ma-
gánügy! A víz mindenki számára elérhető és az 
olcsóbb tisztítószerek használatával is el lehet 
érni egy megfelelő higiéniai szintet. Közösségi 
helyeken (iskola, bolt, hivatalos ügyintézés szín-
terei, tömegközlekedés) általános és jogos elvárás 
a tiszta, rendezett külső.

Községi szinten a védőnő az, aki rendszeres 
ellenőrzésekkel a helyes tisztálkodási szokások 
kialakulását hivatott elősegíteni a kisgyerekek 
közösségbe kerülését követően, óvodás- és isko-
láskorban is. Törő Andrásné védőnő tájékoztatta 
lapunkat a higiénés ellenőrzések részleteiről.

- Mind az óvodában, mind az iskolában rend-
szeresek a gyerekek megfelelő ápoltságára, ruhá-
zatuk tisztaságára irányuló vizsgálatok.

Rendszeressé kellene váljon minden gyerek 
számára a napi alapos tisztálkodás, naponta tiszta 
fehérnemű, hetente a körmök levágása.

Pedig ezeket a gyerekeket a megfelelő szak-
rendelésre kellene vinni, hogy a fennálló prob-
lémát kivizsgálják és kezeljék, ellenkező esetben 
további egészségromlás következhet be, pl. a lá-
tás- vagy hallásproblémák kihatnak a tanulmányi 
előmenetelre is.

Kérem az érintett szülőket, hogy gyermekeik 
érdekében vegyék komolyan mindezeket!

  Törő Andrásné, védőnő

Sajnos a tapasztalatok azt mutatják, hogy 
ezekről még mindig beszélnünk kell.

Óvodáskorban elsősorban a tetvességet, fül-, 
nyak-, körmök tisztaságát szoktam ellenőrizni. 
Ruházatuk állapotával elsősorban az óvónők, daj-
kák szembesülnek. Az iskolás gyerekek esetében 
a csütörtöki nap az, amelynek során történnek 
ezek az ellenőrzések. Vizsgáljuk a gyerekek higié-
nés állapotát, ruházatuk tisztaságát, valamint Dr. 
Kovács Sándor elvégzi a szükséges orvosi szűrő-
vizsgálatokat is.

A vizsgálatok eredményei a gyerekek többsé-
génél jónak mondható, de sajnos vannak kirívó 
rossz példák is. A gyerekek egy része nincs az 
évszaknak megfelelően öltöztetve (nem viselnek 
atlétát, harisnyanadrágot még a kisebbek sem), 
pedig egy gyerekkori felfázásnak akár meddőség 
is lehet a következménye. Folyamatosan előfordul 
a fejtetvesség, és majdnem mindig ugyanazon 
családok esetében. Ennek az az oka, hogy az ott-
honi körülmények miatt mindig újrafertőződik a 
gyerek. Nem elég a hajat kezelni, a ruhaneműket, 
ágyneműket is fertőtleníteni kellene magas hőfo-
kon való mosással, vasalással.

Másik nagy probléma, hogy a Doktor Úr ál-
tal kiszűrt látás, hallás, mozgásszervi, fogászati 
rendellenességekről egyes szülők, bár megkapják 
az értesítést, nem vesznek róla tudomást.

DIÁKSPORTHÍREK
 
- 2011. február 21-én Nyírbátorban a Nagykörzeti IV. kcs. fiú kézilab-
dadöntőn iskolánk csapata a III. helyen végzett.
- 2011. március 1-én Nagykállóban a Nagykörzeti Diákolimpián 7.-8. 
osztályos lány kézilabda csapatunk négy csapat közül ( Kállósemjén, 
Szakoly, Sényő) az I. helyen végzett veretlenül.
Így a megye legjobb hat csapata között folytathatja szereplését. 
Csapattagok: Zováth Klaudia, Szabó Fanni, Szilágyi Eliza, Kozlok Fan-
ni, Plangár Csilla, Bartók Klaudia, Gemzsi Alexandra, Papp Renáta. 
 
    Szőke László testnevelő

Kedvencünk, az orchidea
A lepkeorchidea(Phalenopsis) hazánkban is elterjedt és közkedvelt 
növény, ugyanakkor még sokak számára ismeretlenek ennek a külön-
leges egzotikus virágnak a tartási körülményei. Pedig, ha biztosítjuk 
a megfelelő feltételeket hónapokig gyönyörködtetnek csodálatos 
virágaikkal évről-évre.
Az orchideák legnagyobb igénye a pára. Gyökerük léggyökér, így a 
nedvességet és a tápanyagot is a levegőből nyerik, tehát ne a locsolásra 
koncentráljunk, hanem a párás környezet kell biztosítani. Ha átülte-
tésre kerül sor, vásároljunk speciális orchidea ültető közeget, soha ne 
ültessük a növényt virágföldbe, mert a földben a növény megfullad. 
Az átlátszó cserép a növénynek azért hasznos, mert a növény gyökere 
is képes a fotoszintézisre, hasznosítani tudják a cserépen átjutó fényt, 
és ellenőrizni tudjuk a gyökér állapotát.

A legfontosabb ápolási tanácsok:
- hetente egyszer öntözzük
- soha ne álljon alatta a víz
- rendszeresen kb. kéthetente tápoldatozzuk 
speciális orchidea tápoldattal
- világos, meleg, de tűző naptól mentes
helyen neveljük
- két-háromévente egyszer ültessük át, spe-
ciális orchidea közegbe.

   + 1 érdekesség!
Kevesen tudják, hogy a konyhában használt és nálunk is kedvelt vaní-
lia is az orchidea félék családjába tartozik. A vanília egy kúszó őserdei 
faj, amely léggyökereivel megkapaszkodik a fákon. Származási helye a 
mexikói őserdő, de több őserdőben is megtalálható a növény. A meg-
termékenyített virágból képződő sárgászöld színű, fürtökben növő 
rudak nagyon lassan, 6-9 hónap alatt érnek be. Hosszú utat tesz meg a 
növény az őserdő mélyéről a mi konyhánkba, leszedés után hőkezelik, 
érlelik, hogy az általunk kedvelt aromája kialakuljon.
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Nosztalgia-sarok

KözérdeKű telefonszámoK:

MENTŐK 104

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

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

„Ragyogva jön. Fut már a völgy homálya.
Egy hang flótáz a völgyben valahol.
Azt hiszed, hogy a tavasz fuvolája?
……………………………………..”

Áprily Lajos versének kipontozott, utolsó sora 
a nyíllal megjelölt függőleges oszlopok betűiből 
olvasható ki.

A megfejtéseket a könyvtárba várjuk 2011. 
március 31.-ig.

Előző rejtvényünk helyes megfejtése:
„cseperészget a bádogeresz már”,
könyvjutalmat nyert: 
Bujdosó Lászlóné
Nyereményéhez gratulálunk!

APRÓHIRDETÉSEK

Márciusi rejtvényünk

A megfejtendő vízszintes sorok:
  1. A legrangosabb filmes díj
  2. Magasrangú török főtiszt
  3. Horgászatra alkalmas állóvíz
  4. … Dezső, az Édes Anna írója
  5. Az ókorban erre írtak
  6. Papírra veti
  7. Nedves
  8. Csökkenő a vízszint
  9. Megyeszékhelyünk
10. Gyógyszertár
11. Hideg desszert
12. … Farkas, híres matematikus
13. Erszényes állat
14. Székelyföldi búcsújáró hely
15. Út-zárlat
16. Tavaszi hagymás virág

- Eladó 100m2-es alapterületű összkomfortos, 
alápincézett, felújított, kertes családi ház be-
építhető tetőtérrel. Irányár: 5 millió Ft. Érd.
Tel.: 06-70-388-8962, vagy az esti órákban 
06-52-951-529.
 - Szobafestést, mázolást, tapétázást és külső 
homlokzatszínezést vállalok. Tel.: 
06-70-581-7633
- Fiatal pár albérletet (2-3 szobást) keres 
Geszteréden, Tel.: 06-70-326-4558.

Nyíritanya, 1958.: Ferenczi Tibor és tanítványai

KÖSZÖNTŐ

E napon születtél,
Tavaszt köszöntve,
Éltessen az Isten
Szerető örömben.
Napjaid míg telnek
Adjanak sok erőt.
Parányi bánattól is
Óvjanak az idők.
Derűs legyen életed,
Ragyogja be a nap,
A következő 70 év alatt!

Szaráka Józsefné
szül. Kapási Juliannát 

83. születésnapja alkalmával 
köszöntik szerettei:

Balogh Béla és családja,
Balogh Ágnes és családja,

valamint Balogh János.

KÖSZÖNTŐ

Sipos Zsomborka!
A nap az égen is Neked ragyog,

hisz ma van az első születésnapod.
Rövid ez a pár sor, de benne van a lényeg, 

senki sem szeret úgy,
mint mi szeretünk téged!

Gyermán nagyszüleid és Gergő.


