
Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 
lényeges változást hozott azon községek te-
kintetében, melyek lakosságszáma nem éri 
el  a 2000 főt. Ezen települések a törvény ér-
telmében közös önkormányzati hivatalt hoz-
nak létre, tehát nem tarthatnak fenn önálló 
polgármesteri hivatalt, így szervezetalakítási 
szabadságuk e tekintetben korlátozott.

A közös hivatalokat első alkalommal 2013. 
január 1-jétől számított 60 napon belül kel-
lett megalakítani.  A 2013. január 1-jén ha-
tályba lépett szabályozás szerint a települési 
önkormányzatoknak – amennyiben közös 

hivatal létrehozására kötelezettek – meg kell 
hozniuk az ehhez szükséges intézkedéseket. 

Tekintettel arra hogy Geszteréd is 2000 fő 
alatti település, a geszterédi önkormányzatot 
is kötötte a törvényi szabályozás.

A környékbeli, szomszédos települések kö-
zül még két település volt érintett e témában: 
Érpatak és Biri Községek.

Nagy dilemma előtt ált a képvi-
selő-testület, hogyan is kezdje meg 
az ehhez szükséges előkészítő lé-
péseket. Elsőként Érpatak Polgár-
mesterével és a még akkor hivatal-
ban lévő jegyzőjével kezdtük meg 
az első egyeztetést. A választás el-
sőként azért esett Érpatak község-
re, mivel 2011. évben közös intéz-
ményfenntartó társulást hozott lét-
re a két önkormányzat, az érpataki 
iskola újraindításához szükséges 
pályázat feltételeként. Gondoltuk 
már van közös kapcsolat, a telepü-

lés lakosságszáma is nagyjából azonos, 
szomszédos települések vagyunk, ezért 
ahogy mi nevezzük: ez a „házasság” lehet 
számunkra a legoptimálisabb. ( Geszteréden 
a 2010. január 1. napján nyilvántartott lakos-
ságszám 1878 fő volt, Érpatakon 1795 fő.)  

 /folytatás a 2. oldalon/

LÉTREJÖTT A GESZTERÉDI KÖZÖS
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

IX.évfolyam, 1. szám   

Almási Katalin Polgármester Asszony és 
Kemény József Polgármester Úr

MEGHÍVÓ
Május 3-án, pénteken 15 órakor rendezzük 

meg a Művelődési Házban
az Anyák napját,

melyre tisztelettel hívjuk és várjuk a 
községünk édesanyáit és nagymamáit. 

Törő András igazgató

PÜNKÖSD 
ÜNNEPÉRE
„MIKOR ELÉRKEZETT 
PÜNKÖSD NAPJA, 
MINDNYÁJAN EGYÜTT 
VOLTAK UGYANAZON A 
HELYEN…VALAMENYIEN  ELTELTEK 
SZENTLÉLEKKEL ÉS KÜLÖNFÉLE 
NYELVEKEN KEZDTEK BESZÉLNI, 
ÚGY AMINT A SZENTLÉLEK SZÓLÁS-
RA INDÍTOTTA ŐKET.” (ApCsel. 2, 1;4.)

Pünkösd ünnepének közelségében a Szenthárom-
ság harmadik Személyére, vagyis a Szentlélek 
kiáradására emlékezik Egyházunk. Szent Lukács 
evangélista is ír arról, hogy a Szentlélek a Feltá-
madt Üdvözítő mennybemenetele után leszállt az 
apostolokra. Ő kapta meg azt a hatalmat, amellyel 
minden népet elvezethet az igazi keresztényi és 
örök életre, és szélesre tárta az újszövetség kapu-

ját. Ennek a hatalomnak a birtokában volt képes 
arra a Szentlélek, hogy a sok különböző nyelvű, 
ajkú embert Isten dicsőítésére elvezessen.

Az Úr is megígérte már előre, hogy elküldi a Vi-
gasztalót, aki felkészít bennünket az Istennel való 
találkozásra.

Amint a száraz búzaliszt nem lehet tésztává és 
kenyérré víz nélkül, úgy mi sem lehetünk Krisz-
tus Jézusban egyek a mennyből származó „lelki 
víz” nélkül. A száraz föld is képtelen termést hoz-
ni, ha nem jut nedvességhez, úgy mi sem terem-
hetnénk az élet gyümölcseit a mennyből érkező 
„isteni eső” nélkül.

Leszállt az Úrra az Isten Lelke, aki a bölcsesség 
és az értelem Lelke, a tanács és az erősség Lelke, a 
tudás és a jámborság Lelke, és az Isten félelmének 
Lelke, és akit az Úr azután tovább adott Egy-
házának, amikor elküldte a Vigasztalót az egész 
földre.

Azért van tehát szükségünk az Isten „har-
matára”, hogy e világban meg ne égjünk, és ter-
méketlenné ne váljunk, és ahol vádlónk van, aki 
maga a Sátán és a bűn, ott legyen Védelmezőnk is, 
aki maga a Szentlélek. Hiszen az Úr a Szentlélekre 

bízta az egész emberiséget, azt az emberiséget, aki 
rablók kezébe került, akin ő maga megkönyörült, 
és akinek bekötözte sebeit.

Tette mindezt azért, mert a legjobb helyen a 
Szentlélek kezében van az emberiség élete, Vele, 
Benne és Általa hozhatunk örök életre szóló 
gyümölcsöt.

Vajon látjuk-e, érezzük-e a Szentlélek embert 
formáló természetfölötti erejét? Vajon oda he-
lyezzük-e életünket a Harmadik Isteni Személy 
kezébe azért, hogy az örök élet gyümölcseit te-
remjük?

Pünkösd ünnepéhez érkezve azt kívánom 
mindenkinek, hogy a Szentlélek ereje te-
gye teljessé Húsvét ünnepét és a húsvéti 
időszakot, töltse be testünket és lelkün-
ket, irányítson és vezessen a helyes úton az 
egyetlen cél, az örök élet felé.

Dicsértessék a Jézus Krisztus!
  Dr. Lipták József
  plébános

 
 Nagy Ferenc:
 Édesanyám

 /részlet/
Van egy szó, van egy név ezen a világon,
Melegebb, színesebb, mint száz édes álom.
Csupa virágból van, merő napsugárból..
Ha ki nem mondhatod, elepedsz a vágytól.
     Amikor a szíved már utolsót dobban,
     Ez az elhaló szó az ajkadon ott van.
     Mehetsz messze földre, véres harcterekre,
     Ez a szó megtanít igaz szeretetre.
Bánatban, örömben – ver az Isten vagy áld,
Hogyha elrebeged, már ez is imádság.
És ha elébed jön könnyes szemű árva,
E szóra felpattan szíved titkos zárja.
     S ha szomorú fejfán olvasod e nevet,
     Virágos sírdombon a könnyed megered.
Van egy szó, van egy név, valóság, nem álom,
Nekem a legdrágább ezen a világon.
Ez a legforróbb szó, az én legszebb imám,
Amikor kimondom: anyám, édesanyám.

Geszteréd község Önkormányzatának társadalmi, politikai és kulturális lapja

„Küzdeni és győzni tanulj. Kell küzdeni és győzni hazádért” (Kölcsey Ferenc)
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/ folytatás az előző oldalról

Az előzetes egyeztetések eredményeként 2012. augusztus 26-án 
megtartott testületi ülésre meghívást kapott az érpataki képviselő-
testület. Kemény József polgármester Úr az ülésen lehetőséget adott 
a képviselőknek arra hogy elmondják a véleményüket, elképzelésü-
ket a jövőbeni közös kapcsolatról. 

A mi elképzelésünk az volt, hogy ugyan a törvény ezt a döntést 
rákényszeríti az érintett önkormányzatokra, de nekünk arra kell 
törekednünk, hogy mindenki élhesse a korábbi életét, a két önkor-
mányzat a lehető legkevésbé szóljon bele egymás életébe, munkájá-
ba, döntéseibe.
A közös hivatal a hatósági ügyek mellett a két testület munkáját 
segítve működjön, azonban az önkormányzatok nem függnek egy-
mástól.
Talán az egyetlen kikötés volt részünkről, hogy mi legyünk a szék-
helytelepülés mivel mi vagyunk a lakosságszám alapján a legnagyob-
bak. Az ülésen igazából nem volt összhang már akkor sem az érpa-
taki képviselők 
között, ezért az ülésen azt az ígéretet kaptuk részükről hogy haza-
mennek, otthon még átbeszélik részletesen az elképzeléseiket és tes-
tületi döntést követően írásban értesítenek bennünket. A döntésről 
ezt követően nem kaptunk tájékoztatást. 

Az idő rohamosan szaladt ezért visszajelzés hiányában megkeres-
tük a harmadik érintett település ( Biri) vezetőit. Almási Katalin 
Polgármester Asszony és Gyirán Zoltán Jegyző Úr nem zárkózott 
el a közös hivatal létrehozásától. Megkeresésünket továbbították a 
képviselő-testületük felé, azonban ott sem volt egységes az elképze-
lés. Ennek eredményeként ők is megkerestek más településeket is 
egyeztetés céljából. Álláspontunkat osztotta a többség abban, hogy 
mindkét település jobban jár ha hasonló méretű településhez csatla-
kozik és nem egy sokkal nagyobb városhoz. Két lényeges státuszon 
azonban „osztoznunk” kellett, ez pedig a székhelytelepülési cím, a 
másik pedig a jegyző személye.  

A többszöri egyeztetés eredményeként a végleges döntést, vagyis 
a közös önkormányzati hivatal alakításáról és fenntartásáról szóló 
megállapodást 2013. február 21-én fogadta el Biriben a két testü-
let a közösen megtartott ülésen, minősített többségű szavazatával. 
(Geszteréd képviselő-testülete 7 igen szavazattal egyhangúlag, Biri 
képviselő-testülete 4 igen és 3 nem szavazattal támogatta a közös hi-
vatalra vonatkozó megállapodás elfogadását.

A megállapodás szerint a 2013. március 1-jével megalapított új hi-
vatal neve: „Geszterédi Közös Önkormányzati Hivatal”, amelynek 
székhelye Geszteréd, Petőfi utca 7. szám.
Felmerül a kérdés: Miért jó ez Geszterédnek? A válasz a következő: 
először is a  székhelytelepülés önkormányzatát illeti meg az az 
állami normatíva amit a közös hivatal működésére ad a Kormány, 
de nyílván ezt teljes egészében a hivatal működésére kell fordítani. 
A székhelytelepülés polgármestere – jelen esetben Kemény József 
– a jegyző és az aljegyző munkáltatói jogkörének gyakorlója. 
Nem utolsó sorban pedig a közös megállapodás alapján mindkét 
település megtarthatta korábbi hivatalát. Biriben a közös hivatal 
állandó jelleggel „Geszterédi Közös Önkormányzati Hivatal Biri 
Kirendeltsége” elnevezéssel kirendeltséget működtet a Birit érintő 
hatósági, önkormányzati és pénzügyek helyben történő intézése 
céljából. 

A közös hivatal létszáma 12 fő, tehát 6-6 köztisztviselő dolgozik 
Biriben és Geszteréden is. A közös hivatalt a két település 
polgármestere irányítja oly módon, hogy a polgármesterek 
egyetértése szükséges a közös hivatal köztisztviselője, alkalmazottja 
kinevezéséhez, bérezéséhez, vezetői megbízásához, felmentéséhez, 
vezetői megbízásának visszavonásához és jutalmazásához. 

A közös hivatalt a jegyző vezeti. A két polgármester úgy egyezett 
meg a hivatalvezető személyéről, hogy a jegyző Biri Község 
jegyzője, míg az aljegyzői feladatokat Geszteréd  jegyzője látja el. 
Ennek következtében a jegyző a kirendeltségen, míg az aljegyző a 
székhelyen dolgozik. 
Összességében elmondható, a két település vezetése eleget tett a 
törvényi kötelezettségnek, március 1. napján felállt az új hivatal. 
A geszterédi lakosság csupán annyit tapasztalhatott, hogy a 
hivatalból kiküldött határozatokon Gyirán Zoltán Jegyző Úr 
neve szerepel, a falu ügyeit továbbra is a korábbi jegyző felügyeli, 
immár aljegyzői pozícióban. A hivatalban egy fő létszám bővítésre 
kaptunk lehetőséget, melyre Kókán Adrienn kapott határozott 
idejű kinevezést. A közös munka elkezdődött, az eredeti elképzelés 
és egyezség szerint mindkét település éli önálló életét. A hivatal 
két településen történő működését pedig koordinálja a jegyző és 
az aljegyző.    
   Pálffyné dr. Szabó Ibolya
   aljegyző

HIVATALOS INFORMÁCIÓK

Pálffyné Dr. Szabó Ibolya és Gyirán Zoltán jegyzők

Új Hivatali Ügyfélfogadás!

Tájékoztatom a település lakosságát, hogy 2013. 
május 1. napjától a Közös Önkormányzati Hivatal 
ügyfélfogadási rendje az alábbiak szerint változik: 

 Hétfő, Szerda, Péntek   8 – 11 óráig 
 Kedd, Csütörtök  13 - 16 óráig

Kérem szíveskedjenek ügyeiket a fent megjelölt 
időpontokban intézni.

   Pálffyné dr. Szabó Ibolya
   aljegyző
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KÖZÉRDEKŰ HÍREK

TÁJÉKOZTATÁS SZOCIÁLIS 
ÉTKEZTETÉSRŐL

A szociális étkeztetés szociális alapszolgáltatási forma, amelyet a település 
Önkormányzatának biztosítania kell a lakosság részére. Napi egyszeri 
meleg ebédet nyújt munkanapokon azok részére, akiknek életkoruk, 
betegségük, szociális helyzetük miatt az erről való gondoskodás nehézséget 
okoz. Az ellátást tehát idős korú, vagy egészségügyi problémákkal küzdő, 
nyugdíjszerű ellátásban részesülő lakosság körében igényelhető.
A szociális étkeztetés igénybevételére Geszteréden  a Dél-Nyírségi 
Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ intézményegységénél van 
lehetőség.
Jelenleg két beszállítóval van megállapodásunk, Biriben Szilágyi Ferencné 
vállalkozóval, és a Geszterédi Piac Kft.-vel, amelynek Ügyvezetője Molnár 
Gábor, a főzés helye esetében az óvoda konyhája.
Mivel az elmúlt időszakban már egy éve az ebédet ellátottaink Biriből 
kapták meg, ezúton tájékoztatjuk a lakosságot, illetve az étkeztetést 
igénybevevőket, hogy lehetőség van arra, hogy a következőkben az ebédet 
a geszterédi konyháról igényeljék. Mindkét vállalkozó azonos feltételekkel 
biztosítja a szolgáltatást, az ebéd kiszállítását térítés mentesen végzik. Az 
étkezésért  jövedelemtől függő térítési díjat kell fizetni. Az igénybevételért 
fizetendő térítési díj összege május 01-től: 27.000 Ft, vagy az alatti 
jövedelem esetében 350 Ft, 27.000 Ft feletti jövedelem esetében 380 Ft/
nap.
Az Önkormányzat ki szeretné hangsúlyozni, hogy mi csak a választás 
lehetőségét szeretnénk megadni, mindenki szabadon eldöntheti, honnan 
szeretne étkezni. Aki tehát korábban is étkezett és továbbra is Biriből 
szeretné megkapni az ebédet, annak nincs semmi teendője, aki viszont 
a továbbiakban a geszterédi konyháról szeretné megkapni a napi ebédet 
annak nyilatkoznia kell az Idősek Klubjában, 2013. április 22- április 26-ig, 
illetve minden hónap végén (25.-ig) jelezhetik, ha szolgáltatót szeretnének 
váltani. 
Amennyiben eddig nem vették igénybe, de igényelni szeretnék a szociális 
étkeztetés ellátást, arra Nagyné Mikle Katalinnál van lehetőség az Idősek 
Klubjában (Petőfi utca 9. sz.) személyesen, illetve további tájékoztatást 
kérhetnek a 42/268-435 telefonszámon. Az igénylés során eldönthetik 
melyik szolgáltatótól szeretnék megkapni a napi egyszeri meleg ételt. A 
szükségletekhez igazodóan lehetőség van az étel helyben elfogyasztására, 
házhoz szállításra vagy saját részre ételhordóban elvitelre.  
Az igényléshez szükséges dokumentumok: TAJ-kártya, személyi 
igazolvány, illetve jövedelem igazolás fénymásolata.
   Molnárné Sipos Krisztina

Lássunk tisztán a konyha kapcsán!
A napokban került a háztartásokba kiküldésre az az értesítés, mely 

alapján 2013. április 1-től megkezdi működését a Geszterédi Piac 
Beruházó és Üzemeltető Kft. a Napsugár Óvoda konyhájában. Sokan 
kérdezik tőlünk hogy mi alapján került a konyha ismét a Molnár 
Gábor által vezetett cég működtetésébe? A válasz nagyon egyszerű. 
Az önkormányzatnak  érvényben lévő szerződése volt az M&FOOD 
Kft-vel ( vagyis Molnár Gáborral) , mely 2013. júliusában járt volna 
le. 

Az elmúlt közel három évben a szerződésben vállalt kötelezettsé-
günknek nem tudtunk eleget tenni, mivel a konyha felújítását végez-
tük, ezért a vállalkozó nem tudta a helyiséget igénybe venni.

2013. év elején megkereste Molnár Gábor a képviselő-testületet 
azzal, hogy járuljon hozzá a szerződés meghosszabbításához olyan 
időtartamban, mint amilyen időtartamban ő nem tudta a konyhát 
használni. A képviselő-testület ekkor arra a döntésre jutott, hogy 
amennyiben a felújítási munkálatok elkészülnek és megfelelő bérleti 
díj kerül megállapításra, akkor a szerződés 2018-ig meghosszabbí-
tásra kerül. Nyilván ez a megoldás volt a legegyszerűbb számunk-
ra, hiszen a vállalkozó ha bírósághoz fordul az önkormányzat nagy 
valószínűséggel kártérítést kellett volna fizessen azért az időszakért 

amikor a konyhát nem biztosította a szerződésben vállaltak szerint. 
2013. március 21-én megtartott testületi ülésen fogadta el a képvi-

selő-testület azt a vállalkozási szerződést, mely alapján az M&FOOD 
Kft. jogutódja a Geszterédi Piac Beruházó és Üzemeltető Kft. 2013. 
április 1. napjától 2018. augusztus 31. napjáig bérli és üzemelteti az 
óvoda konyháját. 

Ügyvezető Igazgató Úr megkereste a Dél-Nyírségi Többcélú Ön-
kormányzati Kistérségi Társulás Elnökét és kérte hogy a Társu-
lás kössön szerződést a felnőtt étkeztetés biztosítására a céggel. A 
szerződés aláírásra került, így ezentúl már két szolgáltató biztosítja 
Geszteréd lakosai számára a szociális étkeztetést.

Úgy ítélem meg, hogy mindenképpen jó egy település életében ha 
a lakossági megrendelésért több cég is versenyez. Senkit nem kötele-
zünk arra hogy a szociális étkeztetést vegyen igénybe, arra meg főleg 
nem kötelezünk senkit hogy ki melyik vállalkozótól rendelje meg az 
ebédjét. Ezt mindenki maga dönti el, mi csak a lehetőségét teremtet-
tük meg annak hogy választhasson a lakos. 

Bízom benne hogy mindkét vállalkozó a lakossági igényeknek és az 
előírt minőségi, mennyiségi követelményeknek megfelelő ételt juttat 
majd el a szociális étkeztetést igénybevevő személyek számára!                      

   Kemény József 
   polgármester

Tájékoztatás az Önkormányzat 2012. év 

december 31-i pénzügyi helyzetéről 

2012. december 31-i állapot szerint az Önkormányzat 
pénzügyi mérlege az alábbiak szerint alakult. 

10.000 eFt folyószámla hitel keretet visszafizettük a 
pénzintézet felé, vagyis jelenleg folyószámla hitelünk 
nincs. 
Előző évi lejárt esedékességű tartozás: nincs
Tárgyévi lejárt esedékességű tartozás: nincs 
Záró pénzkészlet: 32.507 eFt 

Feladattal terhelt pénzkészlet 2012.12.31.-én:13.129eFt.
1.) Pályázaton elnyert kazán ára 7.968 eFt. 
2.) Szociális tűzifa 4.008.eFt állami támogatás,illetve
 668.eFt önerő
3.) A Polgármesteri Hivatal felújítására elnyert   
 pályázatból 485 eFt.

Szabad pénzkészlet 2012.12.31-én: 19.378 eFt.
2013. évben realizálódó,2012 évről áthúzódó 
követelésünk, 8.641 eFt
1.) Az állami normatív hozzájárulás elszámolásának 
eredményeként visszajáró 5.884.-eFt, amit  március végén 
az Államkincstár az éves beszámoló benyújtása során 
elfogadott.
2.) 2010. évről áthúzódó informatikai normatíva 1.214 eFt
3.) A Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi 
Társulás normatív elszámolása miatti 1.543.-eFt

    Takács Adorjánné 
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KÖZFOGLALKOZTATÁS GESZTERÉDEN
Településünk az idei évben STARTMUNKA PROGRAM KERETÉBEN 

100 %-os támogatási intenzitás mellett 146.731.806.- Ft-ot nyert a Belügy-
minisztériumtól a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban (későbbiekben: 
FHT) és a Munkaügyi Központ által nyilvántartott személyek foglalkozta-
tására, 8 órás munkaidőben. A pályázatban 162 főt foglalkoztatunk, és 6 
programot valósítunk meg. A fent említett összegből 119.559.471.- Ft-ot a 
közfoglalkoztatottak bérére és járuléktámogatásra, valamint 27.172.335.- Ft 
közvetlen költségre fordíthatunk, amely eszköz és anyagköltséget takar a kö-
vetkező beruházások megvalósításához:

I. program: Mezőgazdasági projekt
A startmunka ezen projekteleme 2013. március 1.-től 2014. február 28.-ig 

tart, és 40 fő foglalkoztatását teszi lehetővé. Az önkormányzat 60 ha föld-
területtel rendelkezik, ebből a 2012-es évben 30 ha betelepítettünk akác-
fával. A jelenlegi projekt keretében 19 ha betelepítésére kerülne sor, vala-
mint a 2012-es évben telepített különböző okok miatt kialakult hiányokban 
a facsemeték pótlására kerülne sor. Maga a projekt magába foglalja a talaj 
előkészítését, a facsemeték beszerzését, valamint az ültetést is. Az erdősí-
tést követően célunk, hogy több éven keresztül a facsemete környezetének 
gyommentesítése kézi és gépi erővel megtörténjen. 1,5 ha földterület előké-
szítéséről gondoskodunk, különféle zöldség (burgonya, hagyma, káposzta, 
karalábé) és 13,5 ha kukorica ültetése, ápolása és feldolgozása lesz a felada-
tunk. A projekt keretében nagyértékű eszközök is vásárlásra kerülnek, pl.: 
egy traktor, hozzá pótkocsi, motoros permetező. A közfoglalkoztatottak ré-
szére védőruházatot, a telepítéshez akáccsemetéket, ültetéshez vetőmagokat, 
növény védőszereket vásárolunk.

II. program: Téli és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatás keretében 32 
fő 10 hónapos foglalkoztatása során 8 ha fasor gyérítéséből az intézménye-
ink (óvoda, iskola, önkormányzat, művelődési ház) vegyes tüzelésű kazán-
jába fakitermelést végeznek. Az ehhez szükséges famennyiség előkészítése, 
elszállítása ezen projekt keretében kerül megvalósításra. A Kossuth u. 80. 
szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő Művelődési Ház külső terüle-
tén 30 m2-es WC épület építésére, teljes kialakítására, valamint egy 84 m2 
előtető építésére kerülne sor. A település központjának szépítése érdekében 
virágládák készítését tervezünk, valamint a közterületek karbantartását 
valósítjuk meg. A Művelődési Ház mögötti terület parkosítása, szabadtéri 
főzőhely kialakítása. Ravatalazóban a WC -és a temető kerítésének a fel-
újítása. Polgármesteri Hivatal festése, a parkban lévő színpad felújítására 
kerül sor. A fakitermeléshez szalagfűrész, a közterületek karbantartásához 
2 db nagyértékű fűnyíró kerül vásárlásra. A WC építéséhez építőanyag, 
villanyszerelés, burkolás, teljes kialakításához alapanyagok megvásárlására 
kaptunk engedélyt.

III. program: Belvízelvezető árkok tisztítása
Ez a projektelem 20 fő foglalkoztatását teszi lehetővé 8 hónapos időtar-

tamra, 2013. április 1-jétől 2013. november 30-ig. A projekt során több bel-
területi árok kitisztítására, felújítására kerül sor. Az árkok tisztán tartása az 
önkormányzat kötelező feladata, a csapadékosabb esztendőkben rengeteg 
gondot és komoly kellemetlenséget, sőt, károkat okoz a lakosok számára, 
amelyet rövid távon a vis major keretében próbáltunk orvosolni. A közfog-
lalkoztatás keretében településünkhöz tartozó külterületi földmedrű árkok 
tisztítása is megvalósul, amelyek a főcsatornákba vezetik el a vizet. A köz-
foglalkoztatottak részére védőruházat is (gumicsizma, bakancs, védőkesz-
tyű, munkaruha, esőmentes ruha) kerül kiosztásra. A szétcsúszott, széttört 
betonelemek helyreállításához cement, folyami homok, sóder kerül vásár-
lásra. Az árkok és a közút közötti füves terület kaszálásához egy fűkaszát, a 
mélyebb árkokban keletkezett víz eltávolításához pedig egy nagy teljesítmé-
nyű szivattyú kerül megvásárlásra.

IV. program: Hulladéklerakó helyek felszámolására 25 fő közfoglalkoz-
tatott alkalmaz az önkormányzat 2013. április 1. – 2013. augusztus 31.-ig 
terjedő időszakban. Geszteréd Község közigazgatási területén az illegális 
hulladéklerakó helyek felszámolása a környezetvédelem szempontjából el-
engedhetetlen. Az egészséges környezet megőrzése szempontjából kötele-
ző feladatai közé tartozik az Önkormányzatnak. Sajnos az figyelhető meg 
településünk külterületén és a belterületi utak mentén, hogy egyre több a 
kommunális szemét és építési törmelék.

Ebben a projektben 35.000 kg veszélyes hulladék felszámolására kerülne 
sor.

Célunk, hogy a 2010. június 14-én történő orkán erejű viharból származó 
veszélyes hulladék minden háztartásból teljes mértékben ártalmatlanításra 
kerüljön.

V. program: Mezőgazdasági földutak rendbetétele
Ez a projektelem 20 fő közfoglalkoztatott irányításával 2013. május 1.-

jétől indul 8 hónapon keresztül. Geszteréd 30 km külterületi úttal rendelke-
zik, amely karbantartása az önkormányzat kötelező feladata. Előfordul, hogy 
az útvonalak járhatatlanok, a hivatalosan bejegyzett utak gyakran eltérnek 
a természetben használt útvonalaktól. Az utak nyomvonala mellett önkor-
mányzati tulajdonú fasorok találhatók, melyeket a projekt keretében terve-
zünk kezelni. A program keretében egy 15 km út (Nyíri-tanya, Lovastanya 
vége, Dózsa Gy. utca vége, Diószegi utca vége a Szállásföldig) és 5 km dülő 
utak és a mellette lévő fasor hivatalos kitűzésére és a vízelvezető árok tisztí-
tására kerülne sor, majd ezt követően az utak helyreállítása, kitakarítása, és a 
tanyákon élő lakosság számára és a mezőgazdasági gépek számára járhatóvá 
tétele lenne a feladatunk. Fő célunk, hogy a tanyákon élő idősek számára a 
mozgó bolt, veszélyelhárítás érdekében mentő és tűzoltó kijutása a lakott 
területre, ill. az idős ellátás zökkenőmentes biztosítása, valamint a 2012.-
es évben kitűzött, kitakarított utak karbantartása is. A programon belül az 
eszközök közül vásárlásra kerül egy motoros fűrész, és több kisebb eszköz 
(pl: balta, lapát, ásó, csákány, kasza, irtókapa, talicska, stb.), amelyek az utak 
kialakításához szükségesek.

VI. program: Közúthálózat javítása
Ez a projektelem 25 fővel indul 2013. augusztus 1.-jétől 4 hónapon ke-

resztül. A projekt keretében a Kállói utca 1,6 km-es (0,5 méter x 0,4 méter 
x 1600 méter) útszakasz feltöltése történne padkakővel, folytatva a 2012-es 
évben elkezdett munkálatokat. A program keretében a balesetveszély meg-
szüntetése, további állapotromlásának megakadályozását szeretnénk meg-
valósítani. A programon belül a közfoglalkoztatottak részére védőkesztyű, 
bakancs, láthatósági mellény kerül kiosztásra, az útszélesítéshez pedig 150 
m3 padkakő vásárlására kaptunk engedélyt.

HOSSZÚ KÖZFOGLALKOZTATÁS
E program keretében az önkormányzatnak 2013.05.01.-től 2013.11.30.-

ig 5 fő segédmunkás, 2013.07.01.-től 2013.11.30-ig 3 fő segédmunkás, 
2013.07.01.-től 2014.01.31.-ig 1 fő segédmunkás, 2013.11.30.-tól 3 fő segéd-
munkás, 6 órás időtartamban történő foglalkoztatására kerülne sor. Legfon-
tosabb ellátandó feladatok (amelyeket a Startmunka keretében nem lehet 
megvalósítani): intézményi karbantartási feladatok, természeti és lakókör-
nyezet védelme, tisztán tartása, intézmények közötti iratanyagok kézbesíté-
se. Az önkormányzat a programok megvalósításához 4.241.763.- Ft bér és 
járuléktámogatást nyert.

A közfoglalkoztatás felelősen nyújt lehetőséget az értékteremtő, a köz 
számára hasznos tevékenységhez. A mintaprogramok közösségformáló ha-
tásúak, élhetőbbé, lakhatóbbá teszik a településeket, azok közvetlen környé-
két, növelik a lakosság szubjektív biztonságérzetét, javítják a közbiztonságot. 
A munkaerejüket, a tudásukat az elsődleges munkaerőpiacon értékesíteni 
nem tudók a nehézségek áthidalására jutnak közfoglalkoztatás során segély 
helyett munkabérhez.

A projektek fő célja, hogy olyan emberek foglalkoztatása valósuljon meg, 
akik foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülnek, ugyanis az ön-
kormányzat a segélyhez havonta 20 %-os önerőt biztosít. 

Ennek pénzügyi vonzata, ha a lakosok csak segélyben (FHT-ban) része-
sülnének egész évben (ez kb. 100 főt érintett volna minden hónapban) az 
államnak 27.360.000.- Ft-ba kerülne, és ennek 20 %-át kellene az önkor-
mányzatnak hozzá tenni, pontosan: 5.472.000.- Ft-ot. Ezzel szemben, ha 
mindenki elvállalja a felajánlott munkát, aki FHT-ban részesül) nettó mun-
kabérként megközelítőleg a 100 főnek átlagosan 8 hónapi foglalkoztatás 
esetén nettó 40.000.000.- Ft kerül a kezébe.

    Szabóné Lovas Katalin
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Értékes könyvgyűjteményt adományo-
zott a Bartók – Csernyik család a kö-
zelmúltban községünk könyvtárának. A 
könyvhagyaték közel ezer darabos (938 
db könyv, valamint félszáz ismeretter-
jesztő füzet). Tartalmuk felöleli az emberi 
tudástár széles skáláját, a szépirodalomtól 
kezdve a tudományok majd’minden ágá-
ig. A könyvek számbavétele, téma szerinti 
szelekciója megtörtént, a további feldolgo-
zása folyamatos.

Azon leszünk, hogy ezt a jelentős eszmei értékkel bíró, követke-
zetesen gyűjtött és megbecsült családi könyvtárat méltó módon 
elhelyezzük, használatát lehetővé tegyük minden érdeklődő szá-
mára, és megőrizzük az utókornak. Az író Christopher Paolini 
szavai is az adományozók döntésének helyességét támasztja alá: 
„Abban ugye egyetértünk, hogy a könyveknek ott a helyük, ahol 
a legnagyobb szükség van rájuk, és nem porosodnak olvasatlanul 
egy elfeledett polcon?”

Az Önkormányzat, valamint minden könyvtárhasználó nevében 
köszönetemet szeretném kifejezni a családnak!

   Hajdu Istvánné, könyvtáros

FELHÍVÁS !!!!
Az elmúlt időszak csapadékos időjárása következtében a temető 

területén több síremlék, sírhely a víz alámosásának következtében 
megsüllyedt, elrepedt.       

Kérem a tisztelt lakosokat, hogy elhunyt hozzátartozóik sírem-
lékét vessék alá alapos vizsgálatnak a temetői balesetek elkerülése 
végett.

(Baleset esetén a hozzátartozót terheli büntetőjogi felelősség !)
Az önkormányzat által megbízott munkások azon síremlékek 

esetében ahol a sírhely nem került újra megváltásra, vagy a hoz-
zátartozót nem tudjuk felkutatni, a mozgó, levált elemeket a sír-
hantra fektetik óvintézkedésként. 

Kis odafigyeléssel, tragédiák kerülhetők el. 

Közélet

„Mennyei Atyám!
Tőled jöttem én.
Te vagy az életem,
- Te vagy a fény!”

Akire ismét büszkék lehetünk

A 2013. április 11-ei, „Debrecen Város Napja” címmel 
megrendezett ünnepi közgyűlésen Debrecen képviselő-

testülete közösségépítő munkájáért Pro- Urbe díjat 
adományozott Geszteréd szülöttének, Felföldi Lászlónak, 
a debreceni Megtestesülés-templom plébánosának, püspöki 

helynök esperesnek. 

A 12 éve felszentelt Megtestesülés-templom első plébánosa, 
az elmúlt évtized alatt több mint ötszáz fős közösséget hozott 

létre.  A plébánia a környék kulturális központjává is vált. 
Jelenleg 22 kis közösség tevékenykedik itt, ezeken vallási 

hovatartozástól független bárki részt vehet. Felföldi László 
közösségépítő, közösségformáló munkája kiemelkedő. Nagy 

tisztelet és szeretet övezi őt. Munkássága kivívta a debreceniek 
elismerését, megbecsülését.  

Ezúton gratulálunk László Atyának Geszteréd község 
lakossága nevében kiemelkedő tevékenységéért!

Isten áldása kísérje további munkásságát szeretett hívei 
körében!

   Vámos Jánosné

Testületi ülésről jelentjük…..
Március végén döntött a képviselő-testület arról, 

hogy a Lovastanyán lévő régi iskolaépület tetőszer-
kezetét felújítja. 

Az évek során a tetőszerkezet állapota olyan 
mértékben megromlott, hogy az épület falazata is 
veszélybe került. Ahhoz hogy a jövőben a hasz-
nosítás egyáltalán szóba jöhessen mindenképpen 
szükségessé vált a felújítást. A költségekre 500 ezer 
forintot különített el a testület a 2013. évi költség-
vetéséből.   

Az iskolaépület láthatóan felújításra szorul
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Iskolai hírek
2013. január 3-án fenntartó váltás történt 
iskolánk életében. Tanév közben vette át 
az állam az önkormányzati fenntartású 
iskolánkat. 
A köznevelési törvény kimondta, hogy 
a köznevelés biztosítása állami feladat 
és fő szabály hogy a 3000-nél kisebb 
lélekszámú települések iskoláinak 
működtetése január 1-től autómatikusan 
az állam kötelessége. 
Tantárgyfelosztást, órarendet nem 
érintette a változás. Az intézmény 
mindenapjaiban nem okozott zavart a 
Klebelsberg – központba való beolvadás. 
A mi iskolánk a nagykállói tankerülethez 
tartozik. Tankerület igazgatója Birta 
Ferencné Madar Anna. 
Az ország legnagyobb állami 
szervezeteként kezdte meg munkáját, 
január elsején a Klebelsberg 
Intézményfenntartó központ, amelybe 
az egyházi és magánintézmények 
kivételével az ország összes általános 
iskolája, középiskolája, szakiskolája, 
kollégiuma és pedagógiai szakszolgálata 
beolvadt. A KIK 3000 intézmény 
működéséért 1.2 millió diák oktatásáért 
felel, valamint 120 ezer pedagógus és 
30 ezer iskolai alkalmazott munkáját 
irányítja több mint 400 milliárd Ft-ból.
A fenntartó váltás gyakorlatban azt 
jelentette, hogy az érintett ingóságok 
és ingatlanok, épületek, taneszközök az 
önkormányzat tulajdonában maradt, de 
ingyenes használatra átkerült a KIK-hez. 
A KIK a munkáltatói jogokat is átvette.

A szakmai munka színvonaláért 
továbbra is az iskola igazgató felel ő 
dönt arról mely pedagógusok látják 
el az órákat, és kit vegyenek fel az 
intézménybe. Településünkön az 
iskolánk üzemeltetéséhez kapcsolódó 
tárgyi feltételek biztosítását az 
épület karbantartását, takarítását az 
állagmegóvást az önkormányzat kft-je 
végzi. A felmerülő költségeket a KIK 
fizeti. A közüzemi díjak, villany, víz, gáz, 
szemét központilag a KIK számlájáról 
utalódnak. 
Így biztosítva van az iskolai munka 
zavartalansága. A gyerekek és a szülők 
az átadás-átvételből a fenntartóváltásból 
semmit nem érzékeltek. 
A zökkenőmentes munka biztosítása 
érdekében még azt is rögzítették, hogy 
a pedagógusok munkavégzési helye a 
tanítási év végéig nem változtatható. 
A szakos ellátottság megoldása 
érdekében tankerületen belül a 
pedagógusok fognak utazni nem pedig 
az osztályok. Így nyilvánvalóvá vált, 
hogy településünkön az iskola működése 
biztosított, hisz már 8 főtől lehet osztályt 
indítani alsó tagozatban, és 14 főtől felső 
tagozatban. 
Gyerekeinknek a jövőben is helyben 
tudjuk biztosítani a nevelést-oktatást, és 
a tévhitekkel ellentétben nem kell más 
településre menniük. 
A Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ fő alapelve, hogy minden 
településen egyforma színvonalú kép-

zést biztosítsunk a gyerekeknek. Így a 
mi iskolánkban is biztosítja a KIK az 
angol és a számitástecnika tagozatos 
szintű oktatását. Szeptembertől 
minden gyerek számára biztosítjuk az 
ingyenes úszást Nagykállóba. Az iskola 
fizeti az autóbuszt, a belépőt, és az 
úszásoktatót. A gyerekek 5 testnevelés 
órájából egyet úszásoktatásra fordítunk. 
Ingyenes színházi előadást tudunk a 
gyerekeknek biztosítani szeptembertől 
évi 2 alkalommal. Minden belépő első 
osztályos tanuló, ingyenesen kapja meg 
a tankönyvet és az iskolai nyakkendőjét. 
Szeptember 1-től az állami általános 
iskolákban kötelező bevezetni az 
erkölcstant vagy az egyházak által 
szervezet hit és erkölcstant. Felmenő 
rendszerben az első és 5. osztályban kerül 
bevezetésre. A hitoktatást oly módon kell 
megszervezni, hogy azok illeszkedjenek 
a foglalkozás rendjéhez. Az állami 
általános iskolában a hit és erkölcstan 
óra szervezéséért egyértelműen az 
egyházi jogi személy felelős. 
Az iskola biztosítja a tantermet, az 
egyházi jogi személy feladata a tanügyi 
dokumentumok vezetése és a tanulói 
teljesítmények értékelése. 
Intézményünkben, első osztályban 2 fő a 
római katolikus hittant, 3 fő református 
hittant, 14 fő a görög katolikus hittant 
választotta. 5. osztályban 5 fő római 
katolikus hittanra, 3 fő református 
hittanra, 8 fő görög katolikus hittanra 
iratkozott be. 
Minden tanuló hittant választott, 
erkölcstanra senki nem jelentkezett. 

Legfontosabb feladatunk a közeljövőben 
iskolánk külső felületének felújítása. 
Szeretnénk a nyílászárókat kicserélni, 
megoldani az épület szigetelését, a fűtés 
korszerűsítését. 
Valószínűleg pályázati pénzből és a KIK 
támogatásából esztétikussá tudnánk 
tenni iskolánk épületét. 

Május 3-án, pénteken 15 órakor 
rendezzük meg a Művelődési Házban az 
Anyák napját. 
Melyre tisztelettel hívjuk és várjuk a 
községünk édesanyáit és nagymamáit. 

  Törő András igazgató

„Egy csepp víz
-egy csepp élet…”
címmel természetvé-

delmi csapatversenyen 
vettünk részt április 12-
én a nagykállói tanke-
rület iskoláival együtt.

A 9 csapatból és 10 fordulóból álló 
versenyen a téma a víz, mint anyag, 
mint életfeltétel, mint életközösség és 
ezek védelme. 

A tanítványaim a nagykállói és a 
kállósemjéni iskolát megelőzve a „do-
bogó” első helyét magabiztosan, meg-
győző fölénnyel szerezte meg. 

Csapattagok:

Kovács Zsanett  8. o.,
Csabai Andrea  7. o.,
Kirimi Kristóf  6. o.,
Felföldi Csenge  5. o.

Köszönet a tanulók szorgalmáért és 
mindazoknak, akik segítettek abban, 
hogy öregbíthettük iskolánk hírne-
vét. 

   
 Szőke László
 felkészítő-testnevelő
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Diáksporthírek
A Nyíregyházi Tanárképző Főiskola atlétikai 
csarnokában rendezték a megyei nyílt fedett 
pályás atlétikai versenyt.
Iskolánk atlétái „ápolták” a hagyományokat 
és kiválóan szerepeltek!

A 2013. február 05-én elért eredmények:

1. - lányok: 300 m síkfutás 
 I. Vámos Lilla
 II. Kelemen Mónika
 III. Máté Boglárka

-1000 m síkfutás I. Máté Szabina

- leány váltófutás csapat II. helyezés (Balogh 
Beáta, Máté Szabina, Máté Boglárka, 
Kelemen Mónika)

- fiúk: - fiú váltófutás csapat  I. helyezés
( Koncz László, Jobbágy János,
Molnár Dávid, Balogh István)

- 300 m síkfutás  II. Molnár Dávid
  III. Koncz László

-100m síkfutás:  II. Jobbágy János
   III. Koncz László

2. Nyíregyházán rendezték a III. korcsoport 
megyei kézilabda lány elődöntőt a négy 
csapat két sorozatban 6-6 mérkőzést játszott. 
Mi 4 győzelem, 1 döntetlen, 1 vereség után a 
másodikak lettünk.

3. Demecserben rendezték a IV. korcsoport 
megyei lány kézilabda elődöntőt, ahol 
szintén a második lett csapatunk. 

4. Aztán hogy az „ezüstös” sorozat ne 
szakadjon meg arról a fiúk gondoskodtak. 
A Kálló-kupán a kéziseink közül Szaráka 
László a torna gólkirálya lett.

5. A négyszer is elhalasztott megyei mezei 
futó Diákolimpiát rendkívül mostoha 
időjárás fogadta.

Az április 9-én rendezett versenyen hideg
esőben, sárban a 
nyíregyházi Repü-
lőtéren még sok-
szor a kifutópályára 
is ráterelték a futa-
mot.
Közel 500 gyerek 
állta a „sarat”.
Legeredményesebb 
sportolóink:
Máté Boglárka3., 
Dobos Emese 5., 
Kebles Mónika 8., 
Máté Szabina 9.

 Szőke László
 testnevelő

A Föld Napja
Sokan úgy gondolják, nem számit egyet-

len nap, mikor az év többi részében úgyis 
mindenki tovább rombolja szeretett boly-
gónkat. 

De ez az egy nap is számít valamit, ha né-
hány emberben elveti a gondolat magját. 

„ Ki mondta, hogy nem tudod megvál-
toztatni a világot? „ – hangzik a Föld napja 
mozgalom egyik jelmondata. 

E nap alkalmából különféle eseményeket 
rendeznek világszerte, amelyekkel felhívják 
a figyelmet, a Föld természeti környezeté-
nek megóvására.

A mi iskolánk 2013. április 19-én ünne-
pelte a Föld napja és a Világ napját. 

A program 9. órakor kezdődött az iskola 
udvarán. Elsőként a Rendőrség Közlekedés-
biztonsági előadását hallhattuk. 

Ezt követően egy nagyon tartalmas elő-
adás fültanúi lehettünk, hogy hogyan, s 
milyen formában táplálkozzunk egészsége-
sen? 

Majd ezután következett a gyermekek 
várva várt nagy eseménye, az akadályver-
seny.

Az alsó tagozatosak az iskola udvarán 
versenyeztek, míg a felső tagozatosak az 
akadályokat 5-6 km-es gyalogtúra megtéte-
lével érték el.

A gyermekek a Föld- Víz témakörében 
adhattak számot tudásukról. 

Az állomásokon különböző és sokszínű 
feladatok várták, többek között „kérdezz-
felelek”, ügyességi, képkirakás, aszfalt ver-
seny.

A legnagyobb sikert az ügyességi felada-
tok nyújtották. 

A felsősök az utolsó akadályt már az is-
kola udvarán hajtották végre, ahol aszfalt-
rajzverseny került megrendezésre.

Az eredményhirdetésre egy későbbi idő-
pontban került sor, melyet mindenki na-
gyon izgatottan várt.

Minden győztes csapat jutalomban része-
sült. 

A program sorozatot közös ebéd zárta, 
melyet mindenki jóízűen fogyasztott el. 

 Mészárosné Nagy Anna
 tanítónő
 

Versenyen az ifjú atléták

Színes diákélet
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Az elmúlt időszakban is számos esemény színtere volt a Művelődési Ház. 
Geszteréd Község Önkormányzata nevében karácsonyi ünnepséget 
szerveztünk a település lakossága részére a Gajdos János Művelődési 
Házban (IKSZT). A vendégek délután öt órára érkezetek.  A karácsonyi 
megemlékezést Kemény József Polgármester Úr nyitotta meg egy kis ünnepi 
beszéddel. Majd Fehér János rendőrkapitány köszöntötte a vendégeket. 
Az első műsorszám az alsó tagozatos gyerekek előadása volt.

Ezt követően a Geszterédi Nyugdíjas Egyesület tagjai mutatták be 
Betlehemes játékukat.

Majd a hetedik osztályos tanulók színvonalas produkciója következett.

A karácsonyi 
műsorszámokat 
a Nyugdíjas  
Egyesület kántáló 
előadása zárta.
A műsort követően 
a vendégeket be-
jglivel, forró teával, 
forralt borral 
vendégeltük meg.

Az ízletes bejgliket hajnaltól megkezdve a Nyugdíjas Egyesület tagjai 
sütötték ki. 

A Magyar kultúra napja alkalmából megemlékezést tartottunk a Művelődési 
Házban (IKSZT). A rendezvényt Törő András az Árpád Fejedelem 
Általános Iskola Igazgatója nyitotta meg. Igazgató Úr megnyitóját követően 
az Általános Iskola nyolcadik osztályos tanulói mutatták be ez alkalomból 
készült műsorúkat. 

A műsort követően 
„Az Óperenciás 
tengeren túlról” 
című Magyar 
népmesékből álló 
kiállítást nyitotta 
meg Cservenák 
László a Nyíregy-
házi Váci Mihály 
Kulturális Központ 
igazgatója.
Gratulálunk min-
den résztvevőnek!

A Művelődési Ház hírei



Geszterédi Forrás 9

A kiállítás képei két hétig voltak megtekinthetőek Geszteréden, ami 
különleges eseménynek számított, hisz ez a kiállítás a megyében csak 
négy településen volt látható. A kiállítás látogatására minden nap volt 
lehetőség.

Minden osztály, és óvodai csoport külön érkezett, valamint a szomszéd 
települések iskoláiból is érkeztek csoportok a kiállításra. Először minden 
csoport egy népmesét hallgatott meg a meghívott vendégek előadásában. 
A Polgármester Úr, Alpolgármester Urak, Jegyző Asszony, Testületi tagok, 
Intézményvezetők szívesen tettek eleget ennek a feladatnak, és örömmel 
vállalták a mesék felolvasását. Majd a gyerekek megcsodálták a gyönyörű 
képeket, és ezt követően a Magyar népmesék sorozatból néztünk meg 
meséket, ami nagy élmény volt mind a gyerekek, mind a felnőttek 
számára.
Ezúton szeretnék köszönetet mondani Mészáros Szilárdnak, a Nyíregyházi 
Váci Mihály Kulturális Központ Szakmai munkatársának, hogy 
közbenjárásával lehetővé tette számunkra a kiállítás megrendezését!

Az Árpád Fejedelem Általános Iskola és az IKSZT szervezésében került 
megrendezésre a helyi Móra mesemondó verseny. Az Általános Iskola alsó 
tagozatos diákjai vettek részt a megmérettetésen, közülük kerültek ki a 
Tankerületi mesemondó verseny képviselői:
1. osztály: Hajdu Eszter
2. osztály: Felföldi Szabolcs
3. osztály: Varga Tamás
4. osztály: Kosztin Nikolett
Gratulálunk a helyezetteknek!
Geszteréden került megrendezésre az Árpád fejedelem Általános Iskola és 
az IKSZT szervezésében 2013.március 01-én a Tankerületi mesemondó 
verseny. A járáshoz tartozó hét település iskoláiból érkeztek alsó tagozatos 
diákok pedagógusaik kíséretében. A versenyzőket két csoportra osztottuk, 
mindkét helyen 5-5 főből álló zsűri pontozta a produkciókat.

A versenyzők kiválóan szerepeltek, azok a gyerekek is kaptak egy kis apró 
elismerést, akiknek a mai napon nem sikerült helyezést elérni. A geszterédi 
résztvevők közül Kosztin Nikolett 4. osztályos tanulónk második helyezést 
ért el.

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményeire emlékeztünk a 
Művelődési Házban (IKSZT).

A rendezvényt 
Törő András, az 
Árpád Fejedelem 
Általános Iskola 
Igazgatója nyi-
totta meg. Igazgató 
Úr megnyitóját 
követően Bakti 
János a Megyei 
Közgyűlés tagja 
mondta el ünnepi 
beszédét.

Az ünnepi beszédet 
követően a 
Napsugár Óvoda 
óvodásai, és az 
általános iskolás 
tanulók mutatták 
be műsorukat 
az énekkar 
közreműködésével.

A sakk kör Törő János közreműködésével továbbra is funkcionál heti 
egy alkalommal, csütörtökön délután három órakor. Minden érdeklődőt 
szeretettel várunk!
Immár egy éve működik folyamatosan Tóth László Attila zumba oktató 
közreműködésével a zumba-fitness heti egy alkalommal. Az egyéves 
fennállásunkat egy szülinapi Zumba-Fitness partival ünnepeljük meg 
vendégoktatók közreműködésével.
A fiatalok részére helyet biztosítunk a hátsó kisteremben a különböző 
összejövetelek lebonyolítására.
Az általános iskolások és az óvodások közreműködésével kézműves 
foglalkozásokat szervezünk jeles ünnepekre készülve.
Ezúton szeretnék köszönetet mondani Székely Pálnénak, Kovács Jánosnak 
és kedves feleségének a Művelődési Háznak adományozott virágokért, ami 
Intézményünk ékes díszévé vált.

Továbbra is mindenkit szeretettel várunk rendezvényeinkre!
     Vámos Jánosné

A Művelődési Ház hírei
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Értesítjük a szülőket, hogy Geszteréd 
Község Önkormányzatának óvodájába       
/Napsugár Óvoda Geszteréd Kossuth 
út 101sz. / a 2013/2014. nevelési évre az 
alábbi időpontokban lehet beíratni gyer-
mekeiket:

2013. május 6-10.ig 8-14 óra között

Kötelező beíratni azt a gyermeket, aki 
5. életévét 2013. december 31. napjáig be-
tölti, és még nem jár óvodába.

Felvételre jelentkezhetnek azok a gyer-
mekek, akik:

• 2013. augusztus 31-ig betöltik a 3. élet-
évüket

Előjegyzésbe vesszük azokat a gyerme-
keket akik: 

• 2013. december 31-ig betöltik a 3. élet-
évüket

Az 1993. évi LXXIX. törvény 24.§ (3) 
bekezdése értelmében „A gyermek abban 
az évben, amelyben az ötödik életévét be-
tölti, a nevelési év kezdő napjától napi 
négy órát köteles óvodai nevelésben részt 
venni.”

Ha az 5. életévét adott évben betöltő 
gyermek egy nevelési évben igazolatlanul 
tíz napnál többet mulaszt, az óvoda veze-
tője értesíti a gyermek tényleges tartózko-
dási helye szerint illetékes gyámhatóságot, 
az általános szabálysértési hatóságként el-
járó kormányhivatalt.

A napi négy órában óvodai nevelésre 
kötelezett gyermek szülője, amennyiben 
gyermeke az óvodakötelezettségét kül-
földön teljesíti, köteles 2013. június 15-ig 
írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, an-
nak hiányában tartózkodási helye szerint 
illetékes jegyzőt. 

Az óvodai beiratkozáshoz szükséges 
iratok:

• a gyermek lakcímet igazoló hatósági 
igazolványa (lakcímkártya)

• a gyermek anyakönyvi kivonata
• a szülők személyi azonosító és lakcí-

met igazoló hatósági igazolványa (ameny-
nyiben a gyermeket valamelyik szülőnél 
elhelyezték, a szülői felügyeletet gyakorló 
szülő) vagy más törvényes képviselő sze-
mélyazonosító igazolványa, más törvényes 
képviselő esetén a gyámhivatal gyámren-
delő határozata

Az óvodai felvételről hozott döntésről 
szóló határozatot a beiratkozáskor meg-
adott címre postázza az óvoda.

 Kemény Józsefné óvodavezető

ÓVODAI HÍREK

Év végéhez közeledve a nagycsoportban 
is sűrűsödnek az óvodai programok. 
Megtörtének az iskola érettségi felmérések, 
vizsgálatok. A leendő tanító néni, és az 
igazgató bácsi is ellátogatott csoportunkba, 
rövid betekintést nyerve mindennapjainkba. 
A gyermekek izgalommal várták a 
vendégeket. A foglalkozás végén a 
tanító néni, és igazgatóbácsi elismerően 
értékelte a látottakat,(a nagycsoportosok 
nagyon örültek a dicsérő szavaknak) 
és a  gyermekeket arra buzdították, 
hogy az iskolában is maradjon meg a 
lelkesedésük a tanulás iránt. A  gyermekek 
képességei megfelelnek az iskolába lépés 
kritériumainak,ezzel kapcsolatosan szülői 
értekezletet is tartottunk,ahol a vezető 
Óvónő köszöntése után az iskola igazgató, 
és a Tanítónéni is tájokoztatta a szülőket az 
iskolai elvárásokról.  A szülői értekezleten 
csaknem kivétel nélkül minden szülő részt 
vett. 
 A 2013-2014-es tanévben 
18 első osztályos lépi át az 
iskola küszöbét. Nem csak 
az iskolából látogattak el 
hozzánk,  a szülőknek is 
lehetősége volt az óvodai 
életbe való betekintésre a 
„Nyílt Napok”keretében

További programjaink:
Május utolsó heteit a bal-
lagásra való előkészülettel 
töltjük amely 2013. júni-
us 8.án (szombaton) 10-
órától kezdődik a művelő-
dési házban. Erre a jeles al-
kalomra, minden érintettet 
és érdeklődőt szeretettel 
várunk.

Itt szeretnénk megköszönni a szülők 
hároméves együttműködő munkáját, 
különösen az SZ.M.K. tagok aktivitását. 
(Vámos Jánosné, Szabó Olga) reméljük, 
hogy az iskolában is ilyen tevékenyen fognak 
részt venni a közös munkában. Kívánunk a 
szülőknek kitartást, türelmet, sok örömet 
gyermekeinkben.

A gyermekeknek tartalmas, balesetmentes 
vakációt, jó felkészülést, érzelmi 
ráhangolódást az új feladatokhoz az 
iskolában.

Plósz Ferencné,
Kévésné Szabó Erzsébet
Nagycsoportos Óvónők  
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A Geszterédi Polgárőr és Faluvédő
Egyesület hírei röviden

2012 decemberében polgárőrségünknél tisztújító ülést tartottunk. 
A vezetőség tagjai:

Kiss János – polgárőr parancsnok
Radócz András –alelnök
Vámos János – alelnök
Urszuly László – titkár 
A választás után több új taggal bővültünk, így közel 40 fő a létszá-

munk. Tagjaink ebben az évben sikeres polgárőr vizsgát tettek az 
új törvényekből, továbbá jelenleg is folyamatban van az új polgárőr 
igazolványok igénylése.  Jelenleg is szívesen várjuk új tagok jelent-
kezését Egyesületünkbe.

A polgárőrség a rendőrséggel szorosan együttműködve látja el 
feladatát. Amennyiben lehetőség van rá együtt teljesítenek szolgá-
latot.

A polgárőrség a nap bármelyik szakában elérhető a következő te-
lefonszámon: 06-30/606-4409, ha valakinek bármilyen problémá-
ja, vagy észrevétele van, kérjük, ezen a számon jelezze!

Végül, de nem utolsó sorban ezúton szeretnénk megköszönni az 
Önkormányzat támogatását!

    Kiss János
    Polgárőr parancsnok

 90. születésnap
A Magyarország Kormánya az Idős-ügyi Tanács kezdeményezé-

sére, a szépkorúak iránti társadalmi megbecsülés kifejezésekép-
pen rendeletet alkotott a szépkorúak jubileumi köszöntéséről. Egy 
hosszú élet munkája, eredményei elismerést és tiszteletet érdemel-
nek, melynek meg kell nyilvánulnia a társadalom tagjai, közösségei 
részéről. 

Aki ezt a szép kort megéri, a tisztelet érzését vívja ki az ember 
társaiban. Van mit tanulni a fiatalabb generációnak az idősektől, 
amelyért nem elég köszönetet mondani.

Önkormányzatunk vezetői otthonában köszöntötték a telepü-
lésünkön élő Dudás Ferencet, aki a közelmúltban töltötte be 90. 
életévét.

Az idősek iránti tisztelet és hála jeléül átadták az Orbán Viktor 
miniszterelnök úr által aláírt emléklapot számos jókívánság és egy 
kis szerény ajándék kíséretében.

Szívből kívánunk Feri Bácsinak nagyon jó egészséget, sok öröm-
teli napot maga és családja örömére!

  Vámos Jánosné

Civil élet

Zöldség-gyümölcs szobrászat
Ha jártál a Zsindelyes fesztiválon Érpatak házánál, és láttad mi-

lyen szépségek készültek dinnyéből, egyéb zöldségekből, akkor 
neked tudnod kell mi a gyümölcs-zöldség szobrászat.

Most lehetőség nyílik saját magad is megtanulni ezt a csodálatos 
mesterséget!

Érdeklődésed, jelentkezésed a Művelődési Házban tudod leadni 
május 20-ig.

A jelentkezés nem jelent kötelezettséget, csak egy előzetes fel-
mérés, hányan szeretnének ebben a képzésben részt venni. A 
részvételi feltételek, a tanfolyam díjának kialakítása a jelentkezők 
arányában történik.

Megfelelő létszám (min.10 fő) esetén helyi tanfolyam is elkép-
zelhető.

   
   Várjuk érdeklődéseteket!
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Felelős kiadó: 
Geszteréd Község Önkormányzata Képvi-
seletében Kemény József 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@gmail.com
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

KözérdeKű telefonszámoK:

MENTŐK 104

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

A TŰZOLTÓSÁG: 105
A geszterédi 
POLGÁRŐRSÉG: 06 30 606 4409

Orvosi ÜGYELET
BALKÁNY 06 42 361644

IVÓVÍZ HIBABEJELENTÉS 06 42 290 700

Nosztalgia-sarok

FELHÍVÁS
 Tisztelt Gazdálkodó!
Ezúton tájékoztatom, hogy elkezdődött 
a 2013. évi egységes kérelmek ele-
ktronikus benyújtása.
A beadási határidő: 2013. május 15.
A kérelmek elkészítésében segítséget 
nyújtunk a Művelődési Ház falugazdászi 
irodájában, 2013. április 23-tól folyama-
tosan. Minden gazdálkodó időpontot kap, 
kérem ennek betartását!

Kérem, hozza magával:
A 2009. évi belépési kódot (jelszót)• 
Földhasználati lapot• 
(A 2012. évi területalapú támogatását)• 

Továbbá, akinek van:
Az  AKG határozatot• 
Az EMVA-erdő, NVT erdő határo-• 
zatot

Ha nincs meg a belépési kód, akkor az 
MVH erre rendszeresített G946-12-01 
formanyomtatványával igényelje meg azt 
személyesen vagy postai úton
(MVH-Nyíregyháza- Hősök tere 9.)

  Hornyák Gyula,
  falugazdász

      Geszterédi nyolcadikosok Vincze Károly osztályfőnökkel 1980-ban.

Kegyelettel emlékezünk 
községünk közelmúltban elhunyt 

lakosaira:

Farkas István
Páll Istvánné

Kovács Sándor László
Babos Frigyesné
Boró Andrásné

Sárosi Sándorné
Ferencsák András

Szabó Mihály
Dobos László

Ördögh István
Jakabóczki József

Bakti Józsefné
Harsányi Jánosné

Gulyás Jánosné
Bodnár Jánosné

Ferencsák Jánosné

,, Nem múlnak el, kik szívünkben 
élnek, hiába szállnak árnyak, 

álmok, évek.”

A gyászoló család köszönetét fejezi 
ki minden rokonnak, barátnak, volt 

munkatársaknak, jó ismerősnek, akik
felejthetetlen szerettünk
Jakabóczki József

temetésén megjelentek, sírjára virágot 
helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.

Külön köszönet a Polgármesteri Hivatal és 
a Művelődési Ház munkatársainak lelkiis-

meretes munkájukért.
 A gyászoló család


