
Geszteréd község Önkormányzatának társadalmi, politikai és kulturális lapja

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

VI.évfolyam, 2. szám

Az iskolába járás feltételéhez kötik az is-
koláztatási támogatást!

Több törvény együttes módosítása 2010. 
augusztus 30-ai hatállyal bevezette az isko-
láztatási támogatás jogintézményét. Ezen 
törvények és rendeletek értelmében, ha a 
gyermek nem teljesíti tankötelezettségét és 
50 igazolatlan órája összegyűlik, a jegyzői 
gyámhatóság – az iskola jelzése alapján – 
felfüggeszti az iskoláztatási támogatást és 
védelembe veszi a gyermeket.

 /Jegyzői tájékoztatás a 2. oldalon /

felhívás!

Megalakult az új képviselőtestület

A választópolgárok viszonylag magas részvételével zajlott az idei Önkormányzati Választás 
Geszteréden. Az 1 478 névjegyzéken szereplő választópolgár közül 1 061 személy, vagyis 
71,79 % ment el választani. Két polgármesterjelölt-, illetve a 22 képviselőjelölt indult a 
győzelemért, viszont ez utóbbiból az idei törvényváltozás miatt községünkben mindössze 
hatot választhattunk.  
Ilyen magas részvételre Geszteréden régóta nem volt példa. Legutóbb, a 2006-os választás 
alkalmával a szavazók 68,03 %-a adott le voksot valamelyik jelöltre, 2002-ben kicsit keves-
ebb, 64,85 %, míg 1998-ban mindössze 57,54 %.

Az idei választási eredmények a következőképpen alakultak:
Szűcs Zsolt  polgármester 692 szavazattal, a leadott szavazatok   65,90%-ával megnyerte a 
választást. Ellenfele Vitkovics Béla 358 szavazatot kapott, így 34,10 %-os eredményt ért el.
A hat megválasztott képviselő szavazati eredménye a következő:
Kemény József  708
Jaksi Mihály János 576
Dr. Kovács Sándor 529
Törő András József 414
Bujdosó László  393
Szőke László  287    /forrás: www.valasztas.hu/

A szavazás községünkben rendben lezajlott, rendkívüli esemény nem zavarta meg.
A Képviselőtestület október 8-án megtartotta alakuló ülését, ahol megtörtént a polgár-
mester és a képviselők ünnepélyes eskütétele, illetve határozat született az alpolgármesteri 
tisztségről is. Ettől a naptól kezdve az Önkormányzatban a Polgármester tevékenységét két 
alpolgármester fogja elősegíteni, nevezetesen: Jaksi Mihály János és Kemény József. Erre az 
intézkedésre azért volt szükség, hogy zavartalan legyen a Polgármesteri Hivatalban-, és a 
lakosság részéről felmerülő ügyek intézése.
Az Önkormányzati Testület rendszeres üléseiről készített jegyzőkönyvek rövid átfutási 
idővel a könyvtárba kerülnek archiválásra, ahol a tisztelt lakosságnak helyben lehetőség van 
az elolvasásukra.
   Pataki Györgyné, a Helyi Választási Bizottság Elnöke

választási hírek - kicsit részletesebben

Tisztelt Geszterédiek!
Ezúton is szeretném megköszönni 

mindazon választópolgárok bizalmát, 
akik rám szavaztak! Munkámat igyek-
szem úgy végezni, hogy azok is bizalom-
mal fordulhassanak hozzám, akik más 
személyre adták le voksukat.

Szűcs Zsolt, polgármester 

Tisztelt Lakosság! Geszteréd Község Ön-
kormányzata jóvoltából községünkben köz-
célú munka keretében lehetőség van idős, 
mozgásában korlátozott személyek minden-
napi életvitelének a segítésére.

  /részletek a 3. oldalon /

Meghívó 
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 

54. évfordulója alkalmából ünnepi megem-
lékezést tartunk 2010. október 22-én (pénte-
ken) 18.00 órától a parkban.

Tisztelettel hívjuk és várjuk községünk 
minden lakóját.

Kérem, hozzanak magukkal mécsest 
vagy gyertyát.

Törő András
igazgató

/Megemlékezés az ünnepről a 2. oldalon 
található cikkünkben./
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Az iskoláztatási támogatás felfüggesztésének szabályairól
Az iskolába járás feltételéhez kötik az iskoláztatási támo-

gatást!

Az iskolakezdés olyan új szabályokat is magával hozott, mely-
ről talán még sokan nem értesültek. A gyermekvédelmi törvény 
(Gyvt.) és végrehajtási rendelete (Gyer.) is módosításra került, 
melynek szigorú szabályai nem kis odafigyelést igényelnek a szü-
lőktől sem.

Több törvény együttes módosítása* 2010. augusztus 30-ai ha-
tállyal bevezette az iskoláztatási támogatás jogintézményét. Az új 
jogintézmény célja a tankötelezettség teljesítésének, ezáltal a gyer-
mek helyes irányú fejlődésének elősegítése. Ennek értelmében „a 
gyermek nevelésével, iskoláztatásával járó költségekhez az állam 
havi rendszerességgel járó nevelési ellátást vagy iskoláztatási tá-
mogatást (a továbbiakban együtt: családi pótlékot) nyújt.” (Cst. II. 
fejezet, 6. § (1) bek.)

Változások a családi pótlék esetében
A családi pótlék kétféle támogatás, a nevelési ellátás és az is-

koláztatási támogatás összefoglaló elnevezése. A nevelési ellátás 
azon gyermekek után jár, akik még nem tankötelesek, a tanköte-
lessé válás évének október 31-éig. Nevelési ellátás jár továbbá azon 
nagykorú, tartósan beteg, súlyos fogyatékossággal élő személynek, 
aki közoktatási intézményben már nem folytat tanulmányokat. Az 
iskoláztatási támogatás a tanköteles gyermekre tekintettel jár, vala-
mint a tankötelezettség megszűnését követően arra a személyre te-
kintettel is, aki közoktatási intézményben folytat tanulmányokat. 
Utóbbi esetben annak a tanévnek a végéig jár az iskoláztatási tá-
mogatás, amelyben a tanuló a 20. életévét, sajátos nevelési igényű, 
de fogyatékossági támogatásra nem jogosult tanuló esetében a 23. 
életévét betölti. A módosítás a családi pótlék összegét nem érinti.

Ezen törvények és rendeletek értelmében, ha a gyermek nem tel-
jesíti tankötelezettségét és 50 igazolatlan órája összegyűlik, a jegy-
zői gyámhatóság – az iskola jelzése alapján – felfüggeszti az iskoláz-
tatási támogatást és védelembe veszi a gyermeket. 

Amennyiben az iskoláztatási támogatás felfüggesztésre kerül 
a Magyar Államkincstár a települési önkormányzat részére meg-
nyitott családtámogatási folyószámlára utalja át a támogatást, és 
nem a szülőnek, kivéve ha a gyermek rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesül. Ebben az esetben a felfüggesztés időtar-
tama alatt az iskoláztatási támogatás teljes összegét természetbeni 
formában kell a gyermek számára nyújtani.

Az iskoláztatási támogatás felhasználásáról a továbbiakban a 
jegyzői gyámhatóság által kirendelt eseti gondnok gondoskodik. 

A felfüggesztés megszüntetésekor az összegyűlt iskoláztatási 
támogatás – az estei gondnok közreműködésével – természetben 
kerül a gyermek számára biztosításra, ám ekkor sem egyszerre, 
hanem a felfüggesztés időtartamával megegyező számú hónapra 
elosztva. 

Az iskoláztatási támogatás felfüggesztése határozatlan idejű. 
Háromhavonként és a tanév végét követően a jegyzői gyámható-
ságnak felül kell vizsgálnia, a gyermek teljesíti-e a tankötelezett-
ségét.

* A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. Törvény
  A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 

XXXI. Törvény,
  A tankötelezettség teljesítésével összefüggésben módosító 2010. évi 

LXVI. Törvény,

Október 23. 
Az 56-os forradalom és szabadságharc emléknapja

Jegyzői tájékoztatás

Október 23-a, az 56-os forradalom és szabadságharc emléknapja, 
mely nemcsak nekünk, de a 20. század világtörténetében számos nép 
közös ünnepe. E nap a terror és az elnyomás elleni hősi küzdelemre, 
a szabadság szeretetére emlékeztet. 1956 nélkül ma Európa sem len-
ne az a szellemi, gazdasági és politikai közösség, melyben Magyar-
országnak ismét helye van!  Ezt a küzdelmet idézik fel a kortársnak, 
Albert Camus-nek híressé vált sorai: „A legázolt, bilincsbe vert Ma-
gyarország többet tett a szabadságért és igazságért, mint bármelyik 
nép a világon az elmúlt 20 esztendőben”. 

Ahhoz, hogy ezt a leckét megértse a fülét betömő, a szemét eltakaró nyu-
gati társadalom, sok magyar vérnek kellett elhullnia — s ez a vérfolyam most 
már alvad az emlékezetben. A magára maradt Európában csak úgy marad-
hatunk hívek Magyarországhoz, ha soha és sehol el nem áruljuk, amiért a 
magyar harcosok az életüket adták, és soha, sehol — még közvetve sem — 
igazoljuk a gyilkosokat. Nehéz minékünk méltónak lenni ennyi áldozatra.” 

A forradalom bukása után, az 56-os meghurcoltakkal, és üldözöttekkel 
telt meg a kórház. Erdélyi magyarok ezrei kerültek börtönbe vagy bitófa alá. 
Ők voltak azok, akik az aradi vértanúk áldozatához közösen tették hozzá 
a magukét. Mert ők sem hősnek születtek, csak reménytelenül szabadnak, 
akikre a hősi napok multával lesből csapott le a szabadságtól rettegő hata-
lom. 

A nagy nyugati nemzetek győztes forradalmakra, világtörténelmi győ-
zelmekre emlékeznek. Mi, magyarok október hónapban két, világra szóló, és 
a leveretésben is győztes forradalmunkra emlékezünk. Az 1848-as forrada-
lomra, szabadságharcra és az 1956-os forradalomra. 

Arad után Budapestre, melyről Örkény István ezt írta: 
„A kerek világon, minden térképen és glóbuszon ma átírják a neve-

det Budapest. Ez a szó már nem egy várost jelöl. Budapest ma annyit 
tesz, mint hősiesség. Budapest minden nyelvén a világnak azt jelenti: 
hűség, önfeláldozás, nemzeti becsület. Kívánom én is: légy mindörökké 
olyan, amilyen ma vagy Budapest. Büszke és bátor emberek tanyája, 
magyarok jó útra vezérlője, az emberi fajta csillagfénye.” 

Amikor az 56-os Budapestre és az egész Magyarországra gondo-
lunk, akkor Kolozsvárra, Temesvárra és Erdélyre is gondolnunk kell, 
kegyelettel hajtva meg fejünket az áldozatok emléke előtt. 

Az 48-as honvédzászlók nemcsak múzeumi kincseink, hanem az egész 
nemzet öröksége. Az-az 56-os lyukas zászló pedig, amely ma Strasbourgban 
az Európa Tanács székhelyét ékesíti, már régen a közös Európa egyik szép 
jelképe. 

A történelem ritkán ismétli önmagát. Vannak azonban események, 
amelyeknek ugyanaz a jelentése történelmi távlatból tekintve. Az 1848-as 
szabadságharc és az 1956-os forradalom között is sok különbség van, több 
mindenben mégis hasonlítanak. Abban mindenképpen, hogy azt üzenték a 
világnak: egy kis európai nép a döntő történelmi pillanatokban méltósággal 
kezébe vette a sorsát, és „megbűnhődve, múltat és jövendőt”, véráldozat árán 
kivívta szabadságát. Azt lehetne mondani, hogy de hát nem vívta ki: mind-
kettőt, 1848-at is, 1956-ot is leverték! Csakhogy az igazságos forradalmak 
mindig győznek; olykor levertükben még inkább – mert megváltoztatják a 
jövőt, megreformálják a társadalom életét, olykor intézményrendszerét, ön-
tudatát, erkölcsét is. 

Mit üzen hát 1956? Elsősorban azt, hogy a magyarság egy ret-
tenetes és vesztes háború, az ország ismételt megcsonkítása és egy 
évtized kegyetlen zsarnoksága után is fel tudott emelkedni, a bele-
nyugvás és a megalkuvás helyett fel tudott emelkedni történelmi lé-
tének mélypontjáról. 

Ha az összetartozás az egymás iránti szeretet és a megértés érzése 
tölt el majd bennünket - geszterédi embereket, - mi is meg fogjuk 
érteni az októberi forradalom üzenetét. 

Törő András
igazgató
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ÉRTESÍTÉS! TISZTELT LAKOSSÁG!

Szociális étkeztetés
Napi egyszeri meleg ebédet nyújt mun-

kanapokon azok részére, akiknek életkoruk, 
betegségük, szociális helyzetük miatt az erről 
való gondoskodás nehézséget okoz. A szük-
ségletekhez igazodóan lehetőség van az étel 
helyben elfogyasztására, házhoz szállításra 
vagy saját részre ételhordóban elvitelre. Az 
étkezésért és a házhoz szállításért jövedelem-
től függő térítési díjat kell fizetni.

Jelenlegi térítési díjaink jövedelmi hatá-
rok szerint a következők:

42. 750 Ft alatti jövedelem esetén, kiszál-
lítás nélkül: 190 Ft, kiszállítással 240 Ft.

42. 750- 85. 500 Ft jövedelem esetén, ki-
szállítás nélkül: 230 Ft, kiszállítással: 280 Ft.

85. 500 Ft fölötti jövedelem esetén kiszál-
lítás nélkül: 300 Ft, kiszállítással: 350 Ft.

Házi segítségnyújtás
Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást 
igénybe vevő személy saját lakókörnyezeté-
ben kell biztosítani az önálló életvitel fenn-
tartása érdekében szükséges ellátást. 

Fő tevékenységek: 
- alapvető gondozás-ápolás, 
- segítségnyújtás a gondozott személyi il-

letve lakókörnyezetének higiénéjének meg-
tartásában, 

- ügyintézés, gyógyszer felíratása, kiváltás, 
adagolás,

- vásárlás, segítségnyújtás az étkezéshez.
A házi segítségnyújtás célja, hogy az idős 
emberek otthonukban, megszokott környe-
zetükben élhessenek és az önálló életvitelük 
megtartásához szükséges segítséghez rend-
szeresen hozzájussanak.

Jelenleg egy gondozónő látja el települé-
sünkön a házi gondozói teendőket. A törvé-
nyi előírásoknak megfelelően 9 fő gondozá-
sát végzi.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Településünkön jelenleg 5 db készülék mű-
ködik idős, egyedülálló, beteg emberek la-
kásain. Szerettük volna bővíteni a rendszert, 
mivel egyre nagyobb igény mutatkozik erre 
az ellátási formára, de erre jelenleg nincs le-
hetőség

A fenti szolgáltatásokat a telephelyünkön 
a gondozónőktől, vagy a telephelyvezetőtől 
kérelmezhetik személyesen vagy telefonon, 
mely után a munkatársak felveszik a kapcso-
latot.

A szolgáltatások igényléséhez szükséges 
az intézményünknél beszerezhető kérelem 
adatlap kitöltése, valamint személyi igazol-
vány, TAJ kártya, orvosi zárójelentések , jö-
vedelem igazolás is.

Bővebb információ, tájékoztatás:
4232 Geszteréd, Petőfi u. 9. sz.
Tel.: 06-42 561-112
Forduljanak hozzánk bizalommal!

Szociális hírek

.Intézményegységünk jelenlegi formájában 2007. évben kezdte meg működését. Feladatunk a 
törvényben előírt szociális alapellátások biztosítása a Geszteréd Község közigazgatási területén élők 
számára.

Intézményegységünk az alábbi ellátási formákat biztosítja a lakosság számára:
• családsegítés,
• nappali ellátás (Idősek Klubja),
• szociális étkeztetés,
• házi segítségnyújtás,
• jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
• gyermekjóléti szolgálat.

A továbbiakban ezen ellátásainkat mutatjuk be.
Családsegítés

A családsegítés a szociális vagy mentális problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló 
személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszünteté-
se, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.

Mindenki éltében lehetnek olyan időszakok, amikor nem képes egyedül megbirkózni gondjaival, 
problémáival. Ha megtisztel bizalmával és felkeres minket, közösen végig gondolhatjuk, mi okozza 
problémáját, és mit lehet tenni megoldása érdekében.

Az ellátás igénybevétele önkéntes. A Családsegítő Szolgálat által nyújtott szolgáltatások igénybe-
vétele ingyenes.

A családsegítés keretében a következő szolgáltatásokat biztosítjuk a problémák megelőzése, meg-
oldása érdekében:

• Tájékoztatást, információt nyújtunk szociális, családtámogatási, társadalombiztosítási ellátások, 
egészségkárosodás esetén leszázalékolás, nyugdíjazás formáiról és a hozzájutás lehetőségeiről,
• Ügyintézési nehézségek esetén segítséget nyújtunk családtámogatási ellátások igénybevételéhez, 
rokkantsági nyomtatványok kitöltésében, meghatalmazások, kérelmek elkészítésében, közüzemi 
tartozások, díjhátralékok rendezésében, 
• Szociális, életvezetési, mentálhigiénés tanácsadást biztosítunk közvetlenül klienseink számára,
• Megszervezzük az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, 
továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutást.
• Programokat szervezünk, stb.
Nem csak kéréseivel, hanem segítő szándékával is megkereshet minket. Örömmel fogadjuk javas-

latait, hasznos ötleteit, adományait, szolgáltatásainkkal kapcsolatos észrevételeiket.
Az ügyfélfogadás helye:
4232 Geszteréd, Petőfi utca 7. (Polgármesteri Hivatal épülete)
Tel/ Fax:. 06/42/561- 112
Ügyfélfogadás ideje: Hétfő- Péntek: 800-1200-ig.

Nappali ellátás, Idősek Klubja
Telephelyünkön barátságos klub működik a következő nyitvatartási rend szerint:

Hétfőtől- csütörtökig 8-16 óráig, 
Pénteken 8-13 óráig.

Célunk az idős emberek elmagányosodásának megelőzése, tartalmas időtöltés biztosítása, mentális 
(lelki) problémák enyhítése.

A programok mellett az alapvető higiénés szükségletek kielégítése érdekében mosási, tisztálkodási 
lehetőségek is adottak, ezen kívül kérhető információnyújtás és segítség az ügyintézésben is.

Az idősek klubjában igény szerint az étkezés is biztosított, mely helyben fogyasztással, vagy elvi-
tellel is megoldható. 

A nappali ellátás térítési díja étkezés igénybevételével 240 Ft.

Szeretettel és tisztelettel várjuk minden ked-
ves idős, segítségre szoruló lakos jelzését telefo-
non vagy személyesen az Idősek klubjában illetve 
a Családsegítő Szolgálatnál. 

Forduljanak hozzánk bizalommal!

Pálovics Viktória családgondozó Családsegí-
tő Szolgálat Tel: 06/42/561-112

Nagyné Mikle Katalin Idősek Klubja vezetője 
Tel: 06/30/ 648- 7673

Geszteréd Község Önkormányzata jóvoltából 
községünkben közcélú munka keretében lehető-
ség van idős, mozgásában korlátozott személyek 
mindennapi életvitelének a segítésére. Az alábbi 
területeken kaphatnak segítséget:

• gyógyszerek kiváltása, • bevásárlás, 
• házi és házkörüli munkák elvégzésében se-

gítségnyújtás (külső és belső lakókörnyezet tisz-
tán tartása),

• a segítségre szoruló segítése a megfelelő 
szociális ellátásokhoz való hozzájutásban, ügyei 
intézésében.

„Egy embernek csak akkor van joga lenézni egy másikra, amikor segítenie kell neki felállni.”
/Gabriel Garcia Marquez/

Tájékoztató a Dél- Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Geszterédi Intézményegysége szakmai munkájáról
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Beszoktatás az óvodába
A kisgyermeknek a szülőtől való elválása a 

kezdeti időszakban mindkét félt megviseli. 
Az új gyermekek érkezésekor a legfontosabb 

feladatunk: az óvoda megismertetése, a szokás-
rendszerek kialakítása, az óvodai élet megsze-
rettetése, a meleg, családias, érzelmi biztonságot 
nyújtó légkör kialakítása. A kiscsoportos gyer-
mekek számára az új ingerek által az érzelmek 
felerősödnek. Ez sok gyermek számára kezdetben 
nehézségekkel, jár, hiszen a beilleszkedés, alkal-
mazkodás nehéz feladat. Több gyermek egyedüli 
nem volt eddig gyerekek között, számukra még 
inkább elhúzódik ez a folyamat. Szeptember ele-
jén az „új” szülőknek szülői értekezletet tartot-
tunk. Már a tavaszi” Nyílt nap”- on több leendő 
kiscsoportos gyermek ízelítőt kapott az „óvodai 
élet”- ből, a nyári nyitvatartáskor is szívesen 
vettük az ismerkedést. Nagyon fontos a kapcso-
lattartás, a bizalom, hogy a szülő érezze, hogy 
„jó helyen és jó kezekben hagyja csemetéjét”! A 
beszoktatás első napjára elkészítettük a gyermek 
óvodai jelét, amit ő választhatott ki, és amit min-
den gyerek nagy örömmel vitt haza. Az óvoda-
kezdésnél, lehetőséget biztosítottunk a „szülős” 
beszoktatáshoz is igény szerint. A szülőkkel való 
megegyezés alapján a fokozatosság elvét betart-
juk, fontos, hogy a gyerekek biztonságban érez-
zék magukat, és kiegyensúlyozottak legyenek. A 
kezdeti sírások után örömmel tapasztaljuk a po-
zitív változásokat, amikor a gyermek szívesen jön 
az oviba és a sírós arcokat mosolygós, érdeklődő 
tekintetek, váltják fel.

Az új közösségbe való beilleszkedés, a szo-
cializációs folyamatok elindítása, az egészséges 
életmód kialakítása: a gondozás, a testápolás, ét-
kezés, öltözködés, a legfontosabb. Alakítjuk a he-
lyes szokásokat, (higiéniai, étkezési, viselkedési) 
a szokásrendszert. A beszoktatásnál (és később 
sem) nem lehet merev szabályokhoz ragaszkod-
ni, hiszen nincs két egyforma gyermek. Fontos a 
gyermekeink életében, hogy legyen rendszeres-
ség, kialakított napirend, minden tevékenységnek 
legyen meg a maga helye és ideje. Ebben az élet-
korban (és óvodáskorban  később is) a JÁTÉK, a 
mozgás a legfőbb tevékenység, - ezáltal történik 
az értelmi fejlesztés. Játék közben feloldódnak, 
érzelmeiket, érzéseiket kifejezik, a társas kapcso-
lataik alakulnak. Személyiségük a különböző te-
vékenységek közben sokoldalúan fejlődik.

- Fontos, hogy a gyermek rendszeresen jár-
jon, ne csak alkalomszerűen látogassa az óvodát, 
mert ez megnehezíti a beilleszkedést! 

- Fontos, hogy a szülő egyértelműen megbe-
szélje gyermekével, mikor jön érte.

-A szülő, ha nyugalmat mutat gyermeke felé, 
a gyermek is nyugodtabb.

- A búcsúzásnál fő a határozottság.
Célunk, hogy a gyerekek szívesen, örömmel jöj-
jenek óvodába. Kiegyensúlyozott, érzelemgazdag 
gyerekek legyenek, maradjanak. 

Mindezt a családdal, a szülőkkel közösen, egy-
mást támogatva érhetjük el.

Egy ókori bölcs mondása szerint (és sze-
rintem is) „A gyökerek persze nem látsza-
nak, de tudod azok tartják a fát”!!

Plósz Ferencné, óvónő - kiscsoport 

A pedagógiai munka tervezése a Nagycsoportban

Óvodánkban, 20 gyermek lépte át a nagycsoport küszöbét. Ez egyben öröm és szomorúság is, 
hiszen jövőre már első osztályosok lesznek, elhagyva az óvodai fészket.

Mint minden évben, így az idén is sok színes tevékenységet szeretnénk végezni a gyerekekkel, 
mely sokoldalú fejlesztést és fejlődést biztosít számukra. A gyerekek képességeinek meghatározásában, 
mérésében, nemcsak megfigyeléseket, feljegyzéseket alkalmazunk, hanem a DIFER-programcsomag 
játékos tesztjeit.  AZ így kapott eredmények mutatják meg, hogy egy-egy gyerek mely képességek te-
rületén szorul fejlesztésre, amelyre egyéni fejlesztési terveket készítünk minden gyermek számára. A 
fentiek alapján, az éves ütemterv elkészítésében figyelembe vesszük a gyerekek ÉLETKORI-
és EGYÉNI SAJÁTOSSÁGAIT, ELTÉRŐ FEJLŐDÉSI ÜTEMÉT. 

A képességek fejlődésében alapkő a motorikus képesség, hiszen a mozgás révén szerzi ismereteit a 
gyermek, így raktározza élményeit, tapasztalatait. Szükséges, hogy a gyermek minél többet kutasson, 
manipuláljon az őt körülvevő világban, hisz így, biológiai érésének függvényben, valamint az őt kö-
rülvevő környezet mintakövető magatartásán alapszik a beszédkészsége, mely a gyermek önkifejezé-
sének fontos eszköze. A beszéd révén kapcsolatot létesít pajtásaival, melytől egy újabb mérföldkőhöz 
érkezik a szociális képességhez. Ezek a képességek együttesen járulnak hozzá az értelmi képességek 
fejlődéséhez.

A napirendünkben körforgásszerűen ismétlődő elemek követik egymást, mely a gyerekeknek biz-
tonságot, az események, előre kiszámíthatóságát teremti meg. Az év során nagy figyelmet fordítunk 
arra, hogy minél több szem-kéz, szem-láb koordinációt fejlesztő tevékenységet biztosítsunk számukra, 
melyekkel az írás előkészítését  alapozhatjuk meg. Kimeríthetetlen a vizuális-és akusztikus észlelést, 
valamint a rövid távú emlékezetet fejlesztő játékok tárháza.  A nagyoknak nemcsak térben, hanem a 
síkbeli világban is jól kell tájékozódni, azaz majdan a tankönyvekben, füzetekben…

Pl.- balról-jobbra való haladás
- ritmusérzék, ha meg kell valamit számolni
- rövid idejű emlékezet, ha fel kell idézni a látottakat
- grammatizmus, ha a képet meg kell nevezni „robot-nyelven”
E fejlesztések az olvasás tanulásának jövőbeni, könnyebb elsajátítását segítik elő.

A gyerekek egészséges személyiségfejlődésére nagy hatással van szociális érettségük. A társakhoz, fel-
nőttekhez, helyzetekhez fűződő érzelmi megnyilvánulás az, amely megmutatja egy-egy gyermek ez 
irányú fejlettségét. Tudatos pedagógiai módszerekkel és persze a szülői ház megfelelő nevelési attitűd-
jével, a gyerekek szociális készségei nagycsoport vége felé meg fog felelni az iskolába lépés feltételei-
nek. Hisz tudjuk, hiába „értelmes” valaki, ha szociálisan éretlen, tehát ehhez kell az érzelem, amit az 
óvodás gyerekeinknek meg kell „tanulni”, hogy nemcsak készség, jártasság szintjén viselkedjenek, ha 
nem váljék SZOKÁSSÁ a mindennapi életben való cselekvéseik által.     
 

Kévésné Szabó Erzsébet
Óvodapedagógus

Óvodai hírek
„Csináljon bármit, 
ami nyitogatja szemét és eszét, 
ezért szaporítja tapasztalatait.
Ő azt hiszi: csak játszik, de mi már tud-
juk, mire megy a játék
Arra, hogy e világban otthonosan mozgó, 
eleven eszű
és tevékeny ember váljék belőle.” 
                                      /Varga Domokos/

Az óvoda legfiatalabb tagjai ebéd közben
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értesítés
Ez úton értesítjük a Tisztelt geszterédi lakosságot, 
hogy Geszteréd Önkormányzata helyi buszjáratot 
indít, annak érdekében, hogy megkönnyítse az 
emberek ügyeinek intézését (orvoshoz, postára, 
boltba, Polgármesteri Hivatalba, Takarékszövet-
kezetbe, könyvtárba, stb. jutását). A járatot 2010. 
október 18-án (hétfőn) indítjuk el először.
A járat útvonala:
minden hétfői, szerdai és pénteki napokon

Indulás
 időpontja

Indulás helyszíne

 8.30
Szaráka László boltja előtt (Dió-
szegi utca)

 9.00 Kállói utca – Dózsa utca keresz-
teződése (Gévás)

 9.30 Kossuth utca eleje buszmegálló 
(Bököny felőli vége)

 9.35 Kossuth utca – Kállói utca keresz-
teződése (Zakar Mihály előtt)

 9.40 Vasvári Pál utca (volt Szőke bolt 
előtt)

10.10 Kossuth utca vége buszmegálló 
(Balkány felőli vége, Nyíri tanyai 
leágazás)

A járat óránként indul vissza az Orvosi rendelő és 
a Posta elől! A járat utolsó visszaindulása 12.00
Kérem figyeljék a KFT. kisbuszát, és bátran ve-
gyék igénybe ezt az új szolgáltatást!
A járat igénybevétele ingyenes. 

Szűcs Zsolt sk.
polgármester

egésznapos  iskola 
a gyakorlatban

Az iskola hírei
2010. szeptember 1-én ünnepélyes tanévnyitóval megkezdődött a nevelés és az oktatás intézmé-

nyünkben. Központi szülői értekezletet tartottunk, ahol ismertettük az iskola programját, céljait lehe-
tőségeit. 
Az önkormányzat által nyújtott támogatás lehetővé tette, hogy 123 gyerek ingyenesen kapta meg a tan-
könyveket. Ez óriási terhet vett le a szülők válláról. Intézményünkben működik az ügyeleti rendszer. 
Reggel fél nyolctól délután fél kettőig. 
Megkérem a kedves szülőket, hogy ¾ 8 után ne zavarják a tanítási órákat. 
Ezen tanévtől havi rendszerességgel tájékoztatjuk a szülőket, a tanulók aktuális tanulmányi eredmé-
nyéről. 

Szeretném felhívni a kedves szülők figyelmét a tankötelezettségi törvény megváltoztatására: Az a 
tanuló, aki 10 órát mulaszt igazolatlanul, a tanuló szülőjét az önkormányzat felszólítja a jogkövetkez-
ményekre. Ha a tanuló 50 órát mulaszt igazolatlanul, a jegyző elrendeli a gyermek védelembevételét és 
a teljes összegű iskoláztatási támogatás folyósításának felfüggesztését.
Szeptember hónapban beindult a művészeti oktatás is. Ez a képzés tanulóink művészeti, esztétikai, 
zenei képzését hivatott elősegíteni. 

A tanárok Nyíregyházáról, Debrecenből érkeznek, s itt helyben tanítják diákjainkat. Nem kell el-
utazniuk városi iskolákba. A művészeti oktatás keretein belül intézményünkben következő képzések 
indultak be: moderntánc, néptánc, furulya, zongora, kézműves foglalkozás.
Igen széles a választási lehetőség, s így minden gyermek megtalálja a neki megfelelő művészeti tevé-
kenységet. 

Az első osztálytól meglévő angol nyelv mellett fakultatív módon tanítjuk a német és a francia nyel-
vet is. Nagyon fontos a nyelvtanulás a továbbtanulás időszakában, pályaválasztáskor, munkavállalás 
idején is. Uniós elvárás a két idegen nyelv ismerete – s iskolánk ingyenesen biztosítja ezt a lehetőséget 
tanulóinknak. A 2010-es tanévtől 5. osztálytól kezdődően tagozatos szinten tanítjuk az angol nyelvet. 
Az a célunk, hogy 8. osztály végére a tanulók lehetőséget kapjanak a nyelvvizsga megszerzésére.
Bízzunk benne, hogy jövőre be tudjuk vezetni tagozati szinten a számítástechnika oktatását, s a 8. osz-
tályból kilépő tanulóinknak ECDL bizonyítványt tudunk biztosítani. 
Kiemelt hangsúlyt fektetünk a beszédhibás és a sajátos nevelési igényű tanulóink felzárkóztatására. 
Ezért heti rendszerességgel látogatja iskolánkat a logopédus és a pszichológus.

Rendkívül fontos a testedzés, mozgás ezért lehetőség van a diáksport keretében a mindennapi 
testnevelésre, testmozgásra is. Itt szeretnék mindenkit biztatni, hogy használják ki a konditerem adta 
lehetőségeket, amely heti 3 alkalommal várja a mozogni vágyókat. 
Intézményünkben, a 2010-2011-es tanévben az első évfolyamon bevezettük az iskolaotthonos oktatást. 
Célját tanulási és szabadidős tevékenységek révén közvetettebb vezetési módszerekkel, kötetlenebb 
légkörben valósítja meg. Nagyban elősegíti a tanulási képességek kialakítását és hatékony segítséget 
nyújt az 1 osztályos szülőknek. 
Az iskolát megfelelő infrastruktúrával kell ellátni, ez a minőségi oktatás egyik alapfeltétele. Ide tartozik 
az iskolaépületek, új bútorok, berendezések a szélessávú kommunikáció biztosítása, eszközök felújítá-
sa, beszerzése, karbantartása. 
Intézményünk pályázati forrásokból kicserélte a régi szekrényeket, tanulói padokat, asztalokat. Egy 
vállalkozó 12 személyes udvari padot ajándékozott iskolánknak. 
Egy szaktanterembe megtörtént az interaktív eszközök beszerzése, folyamatban van egy másik tante-
rem interaktív eszközökkel való ellátása.
Pályázat útján 1 millió Ft értékű sporteszközbeszerzés támogatását nyertük el, realizálására az év utolsó 
hónapjában kerül sor. 
Az iskola elkészítette a munkatervét, melynek rendezvényeire tisztelettel hívjuk a kedves szülőket. 
Bízom benne, hogy e tanévünkben is jó együttműködést tudunk kialakítani a kedves szülőkkel, civil 
szervezetekkel, önkormányzattal gyermekeink jövője érdekében. 
Róth Márta költőnő versének sorai vezessenek feladatunk megvalósítása során! 

„Kezedbe teszem a Könyvet, hogy vezessen a sűrű ködben. 
Kezedbe teszem az átlátszó kristályt, hogy lásd a szépet, keresd a tisztát! 
Kezedbe teszem a gyertyalángot, világíts annak, aki bántott! 
Kezedbe teszem a szőtt takarót, takard be az árván fázót! 
Kezedbe teszem a fénylő kulcsot, hogy meleg legyen és várjon az otthon. 
Indulj hát, s hívd magaddal a gyerekeket, hogy kezükbe tehesd a szeretetet!”

Törő András
igazgató

Az idei tanévben, az első osztályban új okta-
tásszervezési formát vezettünk be iskolánkban. 
Iskolaotthonos vagy más néven egész napos is-
kolát. Az eddigi tapasztalataink szerint megoldást 
nyújt az óvoda-iskola átmenet problémáinak eny-
hítésére. Nálunk is 8 órakor kezdődik a tanítás és 
16 óráig tart.

/Zakarné Bakti Ilona és Nagy Lászlóné osz-
tályfőnökök részletes beszámolóját lapunk követ-
kező számában olvashatják./

-2010. szeptember 29. Nyíregyházán  
megyei atlétikai ügyességi csapatbajnoksá-
gon vettünk részt  2 csapattal.

-2010. október 7-én Napkoron őszi egyé-
ni atlétikai versenyen 7 tanulóval vettünk 
részt.

Részletes eredményeket és fotókat a kö-
vetkező számban közlünk. 

Szőke László
testnevelő

rÖviD sport-
hírek
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Védőnői munka községünkben
A társadalmi változások a magyar egészségügyben is új kihívásokat eredményeztek, mely 

kihívásoknak a védőnői ellátásnak is meg kell felelnie.
 A kívánatos egészségi állapot eléréséhez a magyar lakosság életmódjának kedvező irányú 

változásán keresztül vezet az út. Az életmód közvetlenül az egyéni magatartásban nyilvánul 
meg, amelyet értékek, normák, szükségletek, a közvetlen emberi-társadalmi környezet, így a 
család, a helyi társadalom és a makrogazdasági, társadalmi feltételek befolyásolnak.

 A klasszikus védőnői ellátás színtere a család otthona, és a helyi társadalmi környezet, 
tehát az a mikró környezet, ahol kialakul az életmód, megtörténik a szokásrend-,viselkedés 
megerősítése, vagy lehetőség nyílik a módosulásra.

 A védőnő, kifejezetten prevenciós tevékenységre képzett, egészségügyi szakember,
A védőnői ellátás az egészségügyi alapellátás részeként nyújtja a szolgáltatást a gyerme-

ket váró és a gyermekes családok részére. Feladatát a szakmai szabályok, és iránymutatások 
mellett a gondozottak igényeit figyelembe véve kell végezni.

 Községünkben a védőnői feladatot 2002. óta látom el. A tanácsadó a törvény által előírt 
feltételeknek megfelel. A gyerekek is szívesen jönnek a tanácsadóba, mivel játékok, színes 
kifestők állnak a rendelkezésükre, amelyek a várakozás idejét megkönnyítik számukra. A ta-
nácsadóba nem csak várandós és a gyermekes családok jönnek, hanem egyre többen igény-
lik a segítségemet nővédelemmel, gyerekneveléssel, családtervezéssel kapcsolatos problémá-
ikban is.

 A várandós anyák száma 2010. szeptember 30-ig 9 fő. Tanácsadásra rendszeresen járnak, 
minden hónap első szerdáján szakorvos ellenőrzi az állapotukat. 

 2010. szeptember 30-ig 14 gyerek született a faluban. Tanácsadásra rendszeresen hord-
ják az anyák a gyerekeket. Védőoltást minden gyerek időben megkapja, elmaradás nincs, 
kivétel, amikor nem érkezik meg az oltóanyag az ÁNTSZ-be.

A látogatások rendszeresek a családoknál. Fokozott figyelemmel kisérem az újszülöttek, koraszü-
löttek fejlődését. Tanácsot kapnak a szülők gyermekük gondozásához, táplálásához, harmonikus szü-
lő-gyermek kapcsolat kialakításához.

Iskolában, óvodában rendszeresen ellenőrzöm a gyerekek tisztaságát. A fejtetűvel évek óta sok 
gondunk van. Azok a gyerekek, akikben fejtetűt találok haza küldöm, csak igazolással mehetnek óvo-
dába, iskolába. A szülők tanév elején mindig meg kapják az erről szóló tájékoztatót.

Ősszel, tavasszal fogászati szűrővizsgálaton vesznek részt a gyerekek. Fogászati kezelésre a szülők 
nagy többsége sajnos nem viszi el a gyereket.

A védőoltásokat az iskolások időben megkapják, ami a szülők beleegyezésével történik.  
 A korábbi évekhez hasonlóan ebben az évben is több szűrő vizsgálatot szerveztem, mivel úgy 

gondolom, hogy az egészséges embernek legalább annyi törődésre van szüksége, hogy egészséges ma-
radjon, mint a betegnek, hogy meggyógyuljon, illetve állapota javuljon.

Januárban tüdőszűrő és érvizsgálat volt, a falu lakossága igen nagy arányban vett részt rajta.
Áprilisban nőgyógyászati szűrővizsgálat volt, a lakosságnak ezért nem kellett fizetni, az önkor-

mányzat finanszírozta a vizsgálatot. A vizsgálaton 110 fő vett részt, az eredmény nagyon rossz lett, 
sajnos több nőnek itt derült ki, hogy kezelésre van szükség. 

Májusban vastagbélrák szűrés, illetve bőrrák szűrése volt. A két szűrésen több mint százan vettek 
részt. Az eredmények itt is nagyon kedvezőtlenek  voltak A vizsgálatokat részben finanszírozta az ön-
kormányzat.

A vizsgálati eredmények azt mutatják, hogy érdemes ezeken részt venni, és szükségesek 
ezeket a szűrések. A következő évben is szervezek ilyen szűréseket. A legközelebbi szűrővizs-
gálat novemberben lesz prosztatarák szűrése. Napjainkban egyre nagyobb számban fordul 
elő ez a betegség, ezért tartom fontosnak ezt a szűrővizsgálatot. 

Törő Andrásné
Védőnő

Hasznos tippek 
a ház körül

A muskátli teleltetése.
A nyári időszakban Geszteréd utcáit 

járva örömmel tapasztalhatjuk, hogy sok 
családi házat díszítenek ápolt, ízléses virá-
goskertek, virágládák, amelyek színpompás 
virágözönnel kápráztatnak el. Sokakban 
felmerül a kérdés, miként lehetne ezeket a 
család által megkedvelt, kitartóan gondozott 
növényeket átmenteni, hogy a következő év-
ben is gyönyörködhessünk bennük, egyben 
anyagi ráfordítást spórolva. 

Az egynyári virágok esetén (pl. petúnia) erre 
nincs esély, viszont a muskátli tövekkel érdemes 
kísérletezni, mert megéri. Mivel egyre hidegebbek 
az éjszakák az őszi időben, érdemes a növényeket 
behordani, mert az éjszakai lehűlésnél könnyen 
megfázhatnak, és elpusztulhatnak. 

Az első és legfontosabb tudni való, hogy 
csak a három évnél fiatalabb muskátlikat ér-
demes teleltetni, ha a növényeink ennél idő-
sebbek, érdemes inkább tavasszal lecserélni 
az állományt. A fiatal muskátlikat viszont több 
módszerrel is eltehetjük.

Ha van egy világos, de hűvös folyosó, vagy 
előtér, vágjuk vissza a muskátlikat a felére és egy 
9-10 fokos helyiségbe helyezzük el őket cserepes-
től. A locsolást ilyenkor csökkentsük le, éppen 
hogy picit legyen nedves a földje. Tavasszal ültes-
sük át egy nagyobb cserépbe, és kezdjük el a kinti 
levegőhöz hozzá szoktatni a növényeket, és emel-
jük az öntözést is. A következő hónapban kezdjük 
el tápoldatozni, és az első hajtásokat vágjuk vissza 
a felére.

A másik bevált módszer, ha kivesszük a mus-
kátlit a cserépből, a gyökerét és a szárát vissza-
vágjuk, összerakjuk őket egy nagyobb cserépbe, 
betakarjuk földdel, és így tesszük el egy sötét, de 
jól levegőző pincébe. Így a muskátli nem hajt ki. 
A beteg sárgult leveleket okvetlenül távolítsuk el, 
ugyanígy az esetleges virágkezdeményeket is.

Ilyenkor ősszel muskátlikat könnyen szapo-
ríthatjuk hajtásdugványról is. Vágjuk le a muskátli 
szárát kis darabokra, és ültessük el őket cserépbe. 
Tegyük őket ablakpárkányra és tartsuk meleg vi-
lágos helyen. Ezek tavasszal gyönyörű szép mus-
kátlik lesznek.

Tehát a muskátli teleltetéshez ideális a folyo-
só, az ablakpárkány, a pince, a garázs, a télikert. 
Érdemes szót ejteni a muskátlifajok különböző-
ségéről is, mivel nem azonosak az igényeik. A 
hagyományosnak mondott, ún. álló muskátlik 
sokkal strapabíróbbak, mint a futó-csüngő roko-
naik. Ez utóbbi sokkal inkább igényli a nyárihoz 
hasonló körülményeket, jobban megsínyli a fény-
hiányt.

Tavasszal a muskátlikat érdemes friss földbe 
ültetni, és elkezdeni tápoldatozni. Az első haj-
tásokat vágjuk vissza a felére így elkerülhetjük, 
hogy felnyúlt hajtásokat kapjunk. Azt tudni kell, 
hogy az átteltetett muskátlik soha nem lesznek 
olyan szépek, mint a tavasszal vásárolt friss állo-
mány, ezért ha nem ragaszkodunk hozzá, ne te-
leltessünk, hanem vásároljunk minden tavasszal 
új muskátlit.

Helyesbítés!
/egy választás előtt megjelent 

szórólap kapcsán/

A választás előtt a képvise-
lők átvizsgálták a Polgármes-
teri Hivatal számláit, amelyek 
közé tévedésből kerültek bele  
az Iskola Igazgatójának úti-
számlái, félreértésre adva ez-
zel okot..



Könyvtári hírek
Könyvtárunk az idén is csatlakozott az országosan meghirdetett, 

évente megrendezésre kerülő „Könyvtárak összefogása a társadalo-
mért” nevű program-sorozathoz. Az idén ez október 4. és 10. között, a 
Családi Olvasás Éve jegyében zajlott. A mozgalom célja a célközönség 
figyelmét ráirányítani a könyvtárakra, az ott elérhető mérhetetlen in-
formációs- és tudásanyag könnyű elérhetőségére, felhasználhatóságára 
az élet minden területén. Ezen kívül egyben felhívás is az olvasás és 
olvastatás fontosságára, amelyet a tanításban és tanulásban, kulturális 
életben szerepet játszó társadalmi rétegek nem győznek felgyorsult vi-
lágunkban eléggé hangsúlyozni

Geszteréden is igyekeztünk a lakosság minél szélesebb rétegének progra-
mot kínálni. A helyi programok között szerepelt egy előadás, amelyet Lakatos 
Erzsébet záhonyi előadónő tartott a lelki egészségről. A résztvevők egy újfajta 
spirituális életszemlélettel ismerkedhettek meg, amelynek el-, és befogadása 
nagyban függ az egyéni beállítódástól.

A fiatalabb korosztályt vetélkedőre hívtuk, a SZÉF könyvtári különkiadás-
ára. Az elhangzott kérdések között egyaránt voltak irodalmi jellegűek, valamint 
a tudományok minden területét érintették. Sok jó válasz született, így minden 
nyeremény gazdára talált.

Szombaton Benedek Elek születésnapjának emlékére mesemondó délelőt-
töt tartottunk, ahol minden résztvevő felolvasott egy általa kedvelt történetet.

Vasárnap rendkívüli nyitvatartással szintén az olvasók rendelkezésére állt 
a könyvtár. A legnagyobb számban ekkor is a fiatalabb korosztály képviseltette 
magát. Keresztrejtvények-, játékos feladványok helyes megoldásával újabb nye-
reményekkel távozhattak. 

A könyvtár programjait, az apróbb ajándéktárgyakat, valamint a jutalom-
könyveket a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár támogatásával fi-
nanszíroztuk.

A könyvtár szeptember hónapban zárva tartott. A könyvtári szol-
gáltatások szüneteltetése miatt ezúton is szeretném megköszönni az 
olvasók, könyvtárhasználók megértését és türelmét!

Hajdu Istvánné
könyvtáros

Kreatív, irodalmi teadélutánok 
a könyvtárban

Már közel egy éve, kéthetenként, kézműves teadélutánra jö-
vünk össze jó néhányan, lányok asszonyok a könyvtár társalgó 
részében. Ügyes kezű társaink bemutatják otthon készített szebb-
nél-szebb gobelinjeiket, gyöngyfűzéseiket, kisebb nagyobb, kéz-
zel készített használati és dísztárgyaikat.

Hajdú Istvánné Évike személyében olyan könyvtárosunk van, 
aki időt és fáradtságot nem kímélve, mindnyájunkat hozzásegít 
ahhoz, hogy megtapasztalhassuk az alkotás örömét.

 Előre elkészített munkadarabjai, pontos precíz szabásmintái, 
méretre szabott anyagai segítségével gyorsan és hatékonyan ké-
szíthetjük el mi magunk is a különböző tárgyakat. Pl: egyedi üd-
vözlőlapot, ceruzatartót, virágot, szemüvegtokot, edényfogót stb. 
Konzervdobozból készített, hímzéssel díszített ceruzatartónkat 
a "Keresztszemes Magazin" is bemutatta , mint az anyagok újra-
hasznosításának jó példáját.

Munka közben, az idő jó kihasználása érdekében, verseket , 
elbeszéléseket. és anekdotákat hallgatunk, amelyeket lemásolva 
megkapunk és a magunk készítette mappában összegyűjtünk, 
hogy otthon is olvasgathassuk.

 A foglalkozások nagyon színesek és érdekesek, mert az em-
lítetteken túl jut idő az évfordulók és jeles napok, aktualitások 
megbeszélése mellett , kötetlen beszélgetésre, valamint sütemény-
receptek és növényszaporító anyagok cseréjére is.

 Mindig nagy várakozással nézünk a következő foglalkozás 
elé, melyre kéthetenként szerda délután 2 órától szeretettel vá-
runk minden érdeklődőt!

Vincze Károlyné

A hónap receptje
Burgonyás pogácsa

Hozzávalók:  50 dkg liszt
  20 dkg margarin
  20 dkg főtt, áttört burgonya
  3 tojás sárgája
  5 dkg élesztő, mokkás-kanál só
Elkészítése: A lisztet elmorzsoljuk a margarinnal. Hozzáadjuk az 

áttört, főtt burgonyát, sót, a felfuttatott élesztőt, tojás sárgáját, s annyi 
tejfölt, hogy összeálljon. Jól összegyúrjuk.

Meleg helyen 1 óra hosszat pihentetjük. Ujjnyi vastagra nyújtjuk. 
Szaggatjuk, felvert tojással lekenjük, és forró sütőben pirosra sütjük.

Tetejét megszórhatjuk szezámmaggal, vagy reszelt sajttal.

Vidám sarok - Vicces sorok
Úszás után

Petit beíratják úszótanfolyamra. Először 
nagyon megkínlódik az eredményért, nem 
megy a dolog. Azt  mondja végül az úszó-
mesternek:

- Szerintem mára elég lesz.
- Hogy gondolod fiacskám?
- Úgy, hogy már nem vagyok szomjas.

Egy nap alatt

A kisfiút az anyja az iskola kapujában 
várja az első tanítási nap után.

- Na, mit tanultatok ma? – kérdi tőle
- Képzeld, megtanultam írni! – feleli a 

kisfiú büszkén.
- Igen? Egyetlen nap alatt? És mit írtál?
- Hát azt nem tudom, olvasni még nem 

tanultam meg.
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nosztalgia-sarok

horgászverseny

Örömmel közölhetjük a hírt, mely sze-
rint a Biri községben 2010. október 10-én 
vasárnap, a Kertalja Horgásztó szervezé-
sében megrendezett horgászversenynek 
két kategóriában is geszterédi győztese 
született vincze károly nyugdíjas peda-
gógus személyében. Neki sikerült kifog-
nia a legnagyobb össztömegű-, valamint 
a legnagyobb pontyot is, amely 12,27 kg-
ot nyomott.

Gratulálunk! 

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik szeretett halottunk

keMény jános 

geszterédi lakost utolsó földi útjára el-
kísérve temetésén megjelentek, sírjára ko-
szorút, virágot helyeztek, és a gyász nehéz 
óráiban együttérző szeretettel mellettünk 
álltak.

A gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik szeretett halottunk

varga tibor

geszterédi lakost utolsó földi útjára 
elkísérve temetésén megjelentek, sírjára 
koszorút, virágot helyeztek, és a gyászunk-
ban együttérző szeretettel osztoztak.

A gyászoló család

Tisztelt Lakosság!
Ezen oldalon lehetőség van lakossági hirdetések megjelentetésére is: 
ünnepi köszöntés, megemlékezés, köszönetnyilvánítás, stb.
Részletek felől érdeklődni és hirdetést feladni a könyvtárban lehet.

További hírek, érdekességek röviden

különdíj 
a geszterédi asszonykórusnak!

A Geszterédi Asszonykórus ismét sikerrel 
szerepelt a közelmúltban, az Újfehértón meg-
rendezett idősek ki-Mit-tud-ja versenyen. 
Míg két évvel ezelőtt a második helyezést érték 
el, most a verseny különdíját hozhatták haza.

A Nyugdíjas Egyesület elnökének részletes 
beszámolóját, az Asszonykórus megalakulásá-
nak történetét, községünk hagyományainak 
megőrzésében játszott szerepét lapunk követ-
kező számában olvashatják részletesen.

Közérdekű telefonszámok:
A RENDŐRSÉG ingyenesen hívható telefonszáma:

107
A Nagykállói Rendőrőrs KÖRZETI MEGBÍZOTT szolgálatá-

nak mobilszáma:  06 30 903 0247
A TŰZOLTÓSÁG ingyenesen hívható telefonszáma:

105
A geszterédi POLGÁRŐRSÉG (településőrök) telefonszáma:
    06 30 327 7646

új játszótér geszteréden
A közeljövőben átadásra kerül az orvosi 

rendelő mögötti területen kialakított játszótér, 
amely pályázati forrásból, a sportöltöző felújí-
tásával együtt valósul meg. A gyerekek nagyon 
várják, hogy birtokba vehessék, jelenleg kb. 
70%-os készültségi állapotban van. 
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értesítés
A Nyír-Flop Kft. a lomtalanítást 2010. október 20-án, szerdán végzi.
Kérjük a lakosságot, hogy az elszállítandó hulladékot úgy helyezzék el a közterületen, 

hogy a jármű és gyalogos forgalmat ne akadályozza, a begyűjtő szállítóeszköz által jól meg-
közelíthető legyen, továbbá ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

Az ANTSZ felhívásának értelmében tilos veszélyes hulladékot a lomok közé kirakni.
Veszélyes hulladékok: akkumulátor, szárazelem, festékes göngyölegek, növényvédő sze-

rek és azok csomagolása, használt hűtőberendezések, veszélyes összetevőjű tisztítószerek és 
göngyölegeik, elektronikai cikkek, használt étolaj, olajos flakon, fáradt olaj, fénycső, gyógy-
szer, leselejtezett számítógép, pala, autógumi stb.

a hónap idézete
OKTÓBER

Hűvös arany szél lobog,
leülnek a vándorok.
Kamra mélyén egér rág,
aranylik fenn a faág.
Minden aranysárga itt,
csapzott sárga zászlait
eldobni még nem meri,
hát lengeti a tengeri.

  Radnóti Miklós


