
Ismét választás előtt állunk: a 2014- es 
önkormányzati képviselő- és polgár-
mester-választás több szempontból is 
jelentős változást hoz majd.

Közismert tény, hogy nem négy, hanem 
öt éves időtartamra kapnak felhatalmazást 
az önkormányzatok képviselő-testülete-
inek tagjai és a közvetlenül megválasz-
tott polgármester. Nekik, és a tisztség-
viselőknek egy jelentősen megváltozott 
felépítésű rendszerben kell majd ellátniuk 
feladataikat. Nekünk is fel kell tennünk a 
kérdést, hogy milyen jövőt akarunk? Mi 
itt helyben tudjuk, a közmeghallgatáson is 
elhangzott, hogy mit értünk el, és még mit 
szeretnénk. Itt élünk. A helyismeretnél, a 
településen élők helyzetének ismereténél 
nincs nagyobb előny. De üres frázisokkal 
Geszteréd nem megy semmire. Élhetővé 
kell tenni! Mindenáron! Mi, akik itt élünk 
és itt szeretnénk leélni életünket, fontos, 
hogy rendelkezzünk egy jövőképpel. Ha 
egy településnek van jövőképe, az csu-
pán annyit jelent, hogy az ott élőknek is 
van egy elképzelése a jövőt illetően. De a 
jövő a jelen pillanat, az októberi választás 
következménye. MOST kell döntenünk 
jövőnkről, gyerekeink jövőjéről, Geszte-
rédről... Arra kérek mindenkit, hogy ne 
egyéni érdekek vezéreljék önöket, hamis 
ígéreteknek, légből kapott ötleteknek ne 
higgyenek. 

A közéleti, társadalmi szerepet válla-
lóknak ahhoz, hogy Geszterédet képvisel-
ni tudják; geszterédiként kell élni, gondol-
kodni és döntéseket hozni. 

Azoknak, akik egy közösség bizalma, 
megbízása alapján viselik tisztségüket, 
végzik munkájukat, mindig a megbízást 
adó közösséget kell képviselniük, annak 
az érdekei szerint kell döntéseiket meg-
hozniuk. Nem valami, vagy valaki ellen 
kell politizálni, hanem valamiért: Geszte-
rédért. 

Képviselőtársaimmal az elmúlt három 
évben bebizonyítottuk, hogy szervezett-
ség, rend nélkül nem működik semmi, 
sem a világ, sem egy ország, de még egy 
önkormányzat sem. 

A káoszból sikerült rendet teremte-

nünk. A rendetlenségből, a zűrzavarból, a 
szervezetlenségből, a fejetlenségből ren-
det, nyugalmat sikerült formálnunk. 

Büszke vagyok településünkre, azok-
ra, akik segítették munkánkat, bíztattak, 
megerősítettek bennünket, hogy jó, amit 
teszünk. A közösség összetartó erejénél 
nincs nagyobb. A közösség erejében lehet 
bízni! Keresztül visz mindenen. 

Továbbra is nagyon fontosnak tartom 
az együttműködést. Egy jelentősen meg-
változott önkormányzati, állami, -po-
litikai berendezkedésben kell hatékony 
együttműködésekkel végezni a munkán-
kat. A Geszteréden lévő intézmények, ci-
vil szervezetek, valamint a járásunkban és 
megyénkben lévő önkormányzatok, a gaz-
dasági élet szereplőinek együttműködése 
is szükséges ahhoz, hogy eredményesek 
legyünk. A kölcsönös előnyök alapján 
megvalósuló együttműködések hoznak 
biztos eredményt. Nem szeretnénk, és 
nem is fogjuk feladni Geszteréd szem-
pontjainak, érdekeinek a képviseletét. 
Vigyáznunk kell értékeinkre, elért ered-
ményeinkre. Következetesen, szerényen, 
de öntudatosan kell szempontjainkat és 
törekvéseinket képviselnünk. 

Valakinek a megítélésekor csak az al-
kalmasság, a teljesítmény, az eddig vég-
zett munka, az elért eredmények, és a hoz-
záértés lehet a mérce. Ha nem így járunk 
el, sokat veszíthetünk.

A helyi közösség, társadalom meg-
osztása – különösen, ha azt szándékosan, 
értelmetlenül, megalapozatlanul teszik, 
mint azt 2010-ben már megtapasztaltuk – 
nagyon sok kárt okozhat. 

Célunk: életet és értelmet adni e hely-
nek; boldogulást, otthont, közösséget te-
remteni és kapni itt, Geszteréden...

Kedves geszterédiek! Ne a gyűlölet 
uralkodjon ezen a kis településen! Ne jus-
sunk ugyanoda, ahol három éve voltunk. 
Helyben van annyi szakértelem, hogy 
Geszteréd fejlődése tovább folytatódjon! 

Ezúton szeretném megköszönni a 
Jegyző asszony és valamennyi köztisztvi-
selő áldozatos munkáját. Köszönöm kép-

viselőtársaim támogatását, külön Szabó 
József alpolgármester úr önzetlen segít-
ségét. Köszönet az intézményvezetők-
nek,  a Művelődési ház vezetőjének, a sok 
program szervezéséért, lebonyolításáért, 
és megköszönöm a Könyvtár vezetőjének 
munkáját, a Geszterédi Forrás szerkeszté-
sét, a kézműves kör működtetését. Min-
denkinek további jó munkát kívánok!

Végezetül köszönöm, hogy bíztak ben-
nem három éve, elfogadták, hogy a telepü-
lést akarom szolgálni, nem önös érdekek 
vezérelnek. Ha újra beválasztanak a kép-
viselőtestületbe továbbra is mindent meg-
teszek annak érdekében, hogy Geszteréd 
javát szolgáljam.

Kemény József
polgármester

X. évfolyam, 3. szám 

További információk 
lapunk tartalmából:

• Választási információk 
a 2. oldalon

• Programbeszámoló 
a Falunapról, valamint az 
azt követő Közösségi Napról 
a 3-4. oldalon

• A Művelődési Ház esemé-
nyei az 5. oldalon

• Óvodai élet hírei 
a 6. oldalon

• Tanévnyitó, diáksport és 
további iskolai programok 
a 7-9. oldalon

• Geszterédi Nyugdíjas 
Egyesület hírei a 10. oldalon

• Ünnepi pillanatok 
a 11. oldalon

• Nosztalgia sarok, közérdekű 
információk a 12. oldalon

„Küzdeni és győzni tanulj.
Kell küzdeni és győzni hazádért”

(Kölcsey Ferenc)
Geszteréd község Önkormányzatának társadalmi, politikai és kulturális lapja

Kedves Geszterédiek!
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Magyarország Köztársasági Elnöke 
2014. október 12. napjára (vasárnap) 
tűzte ki a helyi önkormányzati képviselők 
és polgármesterek általános választását. 

A megadott határidőig 3 polgármes-
ter-jelölt és 20 képviselő-jelölt kérte 
nyilvántartásba vételét. A Helyi Válasz-
tási Bizottság minden jelöltet nyilvántar-
tásba vett, mivel a nyilvántartás feltételei 
teljesítésre kerültek. 

A hatályos szabályozás alapján a pol-
gármester az lesz, aki a legtöbb szava-
zatot kapja. A nyilvántartásba vett 20 
fő képviselő-jelöltből 6 fő kerülhet be a 
testületbe, az az 6 fő aki a legtöbb érvé-
nyes szavazatot kapja. 

A szavazás szabályai nem változtak, ér-
vényesen szavazni a polgár-mester vá-
lasztásra vonatkozó szavazólapon csak 
1 jelöltre lehet. 

A képviselők közül érvényesen 6 je-
löltre lehet szavazni. Amennyi-ben a 
szavazólapon több mint 6 fő neve mellé 
tesznek X vagy + jelet, szavazatuk ér-
vénytelen, de ha 6 főnél kevesebb jelölt-
nek szavaznak bizalmat, szavazatuk 
akkor is érvényes. 

Változatlanul két szavazókörben adhat-
ják le szavazataikat. 

A szavazókörök reggel 6 órától 19.00 
óráig tartanak nyitva. 

Mozgóurnát írásban a szavazás napját 

megelőző nap 16.00 óráig a Helyi Válasz-
tási Irodánál  (Geszterédi Közös Önkor-
mányzati Hi-vatal) igényelhetnek, a sza-
vazás napján pedig a Szavazatszámláló 
Bizottságnál. 

Arra kérek mindenkit, hogy már most 
ellenőrizze személyazo-nosságát, lakcí-
mét igazoló okmányait annak érdekében, 
hogy a szavazáskor érvényes okmányok-
kal rendelkezzen! 

Tájékoztatásul közöljük a jelöltek név-
sorát, mely azonos a szavazólapon feltün-
tetett sorrenddel. 

(A sorrend nem ABC-ben, hanem a HVB 
sorsolása alapján került felállításra.)

A helyi választási iroda 

közleménye

POLGÁRMESTER-JELÖLTEK:

1. Szabó József Fidesz-KDNP

2. Békési László Független

3. Szűcs Zsolt Független

KÉPVISELŐ-JELÖLTEK:

1. Urszuly László Fidesz-KDNP
2. Dr. Kovács Sándor Független
3. Törő Norbert Független
4. Koholák Mihály Független
5. Kemény József Fidesz-KDNP
6. Sallai Anikó Zsuzsa Független
7. Vámos Jánosné Független
8. Jaksi Mihály János Független
9. Urbin Zoltán Független

10. Horváth János Független
11. Békési László Független
12. Fekete János Független
13. Molnár János Független
14. Kókán István Független
15. Molnár Tibor Független
16. Gulyás András Független
17. Szabó József Fidesz-KDNP
18. Urszuly Sándorné Független
19. Törő András József Fidesz-KDNP
20. Kovács József Független

Kérem éljenek a törvény által biztosított szavazójo-
gukkal és minél többen vegyenek részt a választáson!

Pálffyné dr. Szabó Ibolya 
HVI vezető-helyettes

FOGÁSZATI HÍREK

Kedves Geszterédi lakosok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 
megváltozott a fogászat rendelési ideje. 
Az új rendelési idő 
a következőképpen néz ki:
Hétfő 8.30-tól 14.30-ig
Szerda és Csütörtök 12.30-tól 18.00-ig.

Időpontot a megadott telefonszámon kérhetnek: 
06202365899

Rendelőnkben lehetőség van röntgen felvétel készítésére.
Várunk minden kedves lakost fogászati szűrésre, melyre 

évente egyszer érdemes bejelentkezni.
E szűrések alatt felvilágosítjuk betegeinket a szájüreg álla-

potáról, megvizsgáljuk a szájnyálkahártyát illetve a fogazatot. 
A betegek tájékoztatást kapnak arról hogy mely fogak szorul-
nak kezelésre. Az alapellátás keretein belül terítésmentesen 
elvégezzük a szükséges kezeléseket. Az alapellátásba tartozik 
a fogkőleszedés, foghúzás, tömés készítés, gyökérkezelések, 
gyerekek esetében pedig idetartozik még a barázdazárás.

A barázdazárás 6 éves kortól végezhető a gyerekeknél, ami-
kor is megjelennek az első maradófogak a szájban. Ez egy 
olyan folyamat mely során feltöltjük a fogfelszinen található 
barázdákat és ezzel lassitjuk a fogak szuvasodását. Ajánlom  
minden kedves szülő figyelmébe ezt a beavatkozást, mert 
egyszerű, rövid időt igényel és  rendkivűl hasznos.

A 62 évet betöltött betegeink fogpótlás készitésekor ked-
vezményben részesülnek az Országos Egészségügyi Pénztár 
jóvoltából. A hiányzó fogak bepótlása rendkivül fontos, mert 
alapvető eszközünk a rágásban. A fogatlanságnak rengeteg 
következménye van ezek közül a legfontosabb az hogy hiány-
zik az étel megrágása, emiatt nagy falat képződik amit a gyo-
mor nehezen vagy egyál-talán nem tud megemészteni és végül 
gyomor-, bélbántalmak jelentkeznek.

Rendelőnk nyitva áll minden kedves lakos számára!

Az Ön fogorvosa Dr. Kocsis Erzsébet Edit
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Falunap
Községünk lakói a közelmúltban számos 

közösségi, kulturális program részesei 
lehettek. Szeptember 13-án került meg-
rendezésre a Falunap, ahol a változatos 
programoknak köszönhetően a lakosság 
egyre szélesebb rétege képviseltette ma-
gát. A helyi lakosságon, civil szerveze-

teken, községünkből 
elszármazott meg-
hívott vendégeken 
kívül rendezvényün-
ket megtisztelték je-
lenlétükkel: Dr. Ka-
rakó László a Nagy-
kállói Járási Hivatal 
vezetője, Dr. Simon 

Miklós országgyűlési képviselő, és Koz-
ma Péter Kormánybiztos.

 A civil szervezetek, valamint más ön-
ként szerveződött csoportok már hajnaltól 
készítették a finom ételeket, hatalmas si-
kerrel. A zsűri munkája igen nehéz volt, 
mert minden csapat étele kiváló volt, ezt 
bizonyították az üres kondérok is, de ezen 
a napon a Geszterédi Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület csapata aratta le a babérokat.

 A község lakóit 13:00-tól ízletes ebéd 
várta a parkban. Ezt követően jól szer-
vezett, színes programok várták az ér-
deklődőket. Minden korosztály igényét 
kielégítő, változatos műsorszámok követ-
ték egymást a színpadon, szinte szünet 
nélkül. Sztárvendégeink voltak: Dancs 
Annamária, Mandala dalszínház, V-Zoy, 
Szirota Jennifer, Tesók. Este tombolasor-
solás, tűzijáték, majd éjfélig tartó bál zárta 
a rendezvénysorozatot. 

A falunapi rendezvény megnyitóját kö-
vetően Geszteréd Község Önkormányzata 
a következő kitüntetéseket adományozta:

Oktatási és Közművelődési Díj: Szőke 
László –  A testnevelés, és sportoktatás 
területén végzett kimagasló munkájáéért.

Kaszap Béla díj: Nyolc éven keresztül 
végzett kimagasló tanulmányi, és kulturá-
lis munkájukért: Mészáros Petra, Csabai 
Andrea, Mihali Gábor.

Gratulálok a díjazottaknak, és sok sikert 
kívánok további munkájukhoz!

Ezúton szeretnék köszönetet monda-
ni Geszteréd Község Önkormányzata 
nevében mindazoknak, aki felajánlá-
sukkal támogatták a falunapi rendez-
vényeket: 

Radócz Lászlóné
Nagy János
Nyírségvíz Zrt.
„KÁLLÓ-FÉM” Kft.
Jakabóczki László
Nimród Vadásztársaság

Nagy Tibor
Hajdusági Sütöde
Gulyás András
Tóbiásné Csordás Ibolya
 Szabolcs Takarékszövetkezet 
  Nyíregyháza
ISO – FÉM Kft.
Halovács Géza
Szabó József
Zsindelyes Pálinkafőzde Kft.
Rexpo Kft.
Jakabóczki Dániel
KSB csemege
Ferencsák János
Hetei Sándor
Idősek Klubja Geszteréd

Vámos Jánosné
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Közösségi Nap
A falu kulturális életének egyik színfoltja volt a szeptember 20-

án megrendezésre kerülő Kapunyitogató című rendezvényünk, 
amelyet a Nemzeti Művelődési Intézettel közösen szerveztünk. 

Ennek a napnak a lényege, a helyi értékek, szokások bemutatá-
sa, átadása a fiatalabb generációk tagjainak. A programok hűen 
tükrözték az esemény célját. 

A rendezvény vendégei voltak Simon Miklós Országgyűlési 
képviselő, és Kiss Andorné Kondás Mária a Nemzeti Művelődé-
si Intézet munkatársa. Az ünnepélyes megnyitót követően ebédre 
invitáltuk a jelenlévő vendégeket, majd a helyi közösségek, és a 
vendég fellépők bemutatkozása vette kezdetét.

A Napsugár 
Óvoda táncos 
lábú óvodásai 
léptek először 
színpadra, őket 
követték a szom-
széd településről 
érkező nyugdíjas 
egyesületek, majd 
a Nyíradonyi 
néptánc együttes 
t áncbemutató -

ját élvezhette 
a közönség. A 
bemutató után 
a vendégek is 
bekapcsolódtak 
a táncosok által 
kezdeményezett 
körtáncba, na-
gyon jó hangula-
tot varázsolva ez 
által a Művelő-
dési Ház udvará-
ra. A továbbiak-

ban Geszteréd történetét 
hallgathattuk meg Varga 
Gyula előadásában. 

A Geszterédi Nyug-
díjas Egyesület tagjai 
kora reggeltől készítet-
ték a finom ételeket a 
vendégek részére, majd 
fáradtságot nem kí-
mélve még egy ötletes 
műsorszámot is bemutattak a közönségnek. Ezúton is szeretnék 
köszönetet mondani munkájukért!

Rácz János, településünk díszpolgára, citeraszólót adott elő, 

amely méltó befeje-
zése volt a Hagyo-
mányőrző Asszony-
kórus műsorának. 
A fellépők sorát a 
Csengeri Orfeusz 
Egyesület vidám mű-
sora zárta.

A gyerekek szó-
rakoztatásáról az 
Aranykapu Egyesü-

let munkatársai 
gondoskodtak, 
akik érdekes 
népi játékok-
kal ismertették 
meg a gyermek-
közösséget. A 
Gyer mekjólé t i 
Szolgálat mun-
katársai kézmű-
ves foglalkozást 

tartottak az érdeklődő gyermekek számára.
„Az én falum” címmel rajpályázatot hirdettünk az óvódás, és 

iskoláskorú gyermekek részére. A beérkező csodálatos művek 
igen nagy fejtörést okoztak a zsűri tagjainak. A rajzokat Rácz 
Jánosné, Zsóka, a zsűri elnöke értékelte szakértő szavakkal, és 
átadta a legjobbaknak járó díjakat.

A délután folyamán megtekinthettük a Könyvtárban működő 

kézműves szakkör gyönyörű munkáit, valamint a helytörténeti 
kiállítás darabjait is megcsodálhattuk.

A napot retro disco zárta.
Vámos Jánosné
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A Művelődési Ház – IKSZT eseményei
A Művelődési Ház a nyári szünidőben 

folyamatos nyitva tartással fogadta az ér-
deklődőket. Minden nap az esti órákban 
is nyitva tartottunk, ezáltal biztosítva az 
ifjúság számára a kikapcsolódás lehető-
ségeit. Szervezett programok is várták a 
fiatalokat a Művelődési Házban. Közö-
sen néztük a foci VB mérkőzéseit, bográ-
csoztunk az udvaron, élőzenés bál került 
megrendezésre. A VB döntő kivetítése 
alkalmából Szabó József Alpolgármester 
Úr meghívta a Geszterédi FC játékosait, 
és a jelenlévő fiatalokat egy vacsorára, 
majd ezt követően közösen néztük a döntő 
mérkőzést. Köszönjük ezt az estét Szabó 
Józsefnek!

A Gyermekjóléti Szolgálattal közösen 
minden héten egy alkalommal foglalko-
zást szerveztünk, valamint egy hetes nyá-
ri tábor keretében minden nap különböző 
szakkörök várták az érdeklődő gyerme-
keket. A programok igen színesek voltak, 
mozgásos, és kézműves foglalkozással, 

kirándulással tar-
kítva. Kiss Zsolt 
Atya több alka-
lommal is meglá-
togatott bennünket 
a tábor ideje alatt, 
és kreatív játéka-
ival nagy örömet 
szerzett az itt lévő 
gyermekek szá-
mára. 

Zsolt Atya köz-
r e műkö dé s é ve l 
közös filmvetí-
tést szerveztünk, 
amely nagy sikert 
aratott, és minden 
korosztály kép-
viseltette magát. 
Ezt a programot a 
jövőben is szeret-
nénk „megismé-
telni”, amelynek időpontjáról tájékoztatni 

fogjuk a lakosságot.
A Művelődési Ház te-

ret biztosít különböző 
fórumok, gazdagyűlések 
lebonyolítására, a falu-
gazdász továbbra is itt 
fogadja a gazdákat, ős-
termelőket minden héten 
egy alkalommal, keddi 
napon.

Az elkövetkező idő-
szakban is megemlé-
kezünk jeles nemzeti 
ünnepeinkről, valamint 

számos rendezvény színtere lesz a Műve-
lődési Ház, amely eseményekről folyama-
tosan tájékoztatni fogjuk a lakosságot. 

Szeptember 20-án a Nemzeti Művelő-
dési Intézettel közös szervezésben Közös-
ségi nap került megrendezésre a Művelő-
dési Házban.

2014. szeptember 27-én (szombaton) 
17:00 órától Kemecsi Ferenc színész, 
filmrendező előadóestjét láthatták a ked-
ves érdeklődők, Lélektől lélekig címmel. 

Továbbra is mindenkit szeretettel vá-
runk rendezvényeinkre! 

Vámos Jánosné
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Nem csak a naptár jelzi, hogy beköszöntött 
az ősz, és ezzel új élet kezdődik a legtöbb csa-
lád számára. Kevés olyan családdal találkoz-
hatunk, ahol valamelyik gyerkőc ne indulna 
reggel akár iskolába, akár óvodába. 

Az ősz sok változást hoz a természetben és 
az emberi környezetünkben is. A természet fő-
képpen csodálatos színváltozásaival hívja fel 
magára a figyelmet, ebben az időszakban. Az 
ősz az évnek, az - az évszaka, amely a nyugal-
mat, az elgondolkodást, a természetben való 
járás igazi szépségét hozza el. A színek ilyen-
kor a legszebbek, a zöldnek, barnának, sárgá-
nak mindenféle árnyalata megtalálható.

A természet átalakulása közben az óvodánk-
ban is változás történt. Sajnos a folyamatosan 
csökkenő gyereklétszám következményeként, 
a fenntartó szükségszerű döntése alapján, az 
idei nevelési évben két óvodai csoportot in-
dítottunk. A Margaréta csoportban a kis-kö-
zépsős korú gyerekek, míg a Hétszínvirág 
csoportban, a nagycsoportos korú gyerekek 
számára kezdődött meg az óvodai nevelés, ok-
tatás. Az alkalmazotti közösség négy óvoda-
pedagógussal és két dajkával végzi a feladatát.

A megváltozott körülmények ellenére mi min-
dent megteszünk annak érdekében, hogy az óvo-
dában folyó pedagógiai munka továbbra is zök-
kenőmentesen és magas színvonalon történjen.

Óvodánkban a gyerekek fejlesztését logopé-
dus, fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus is 
segíti, a gyerekek igényeihez, fejletségi szint-
jéhez igazodva.

A „régi” ovisok számára, mint ősszel a termé-
szet oly színpompás az újbóli találkozás, az óvó 
nénikkel, dadusokkal és természetesen a csoport-
társaikkal, akiket a nyár folyamán nélkülözniük 
kellett.  A nyári élmények, az átélt események 
megbeszélése, felidézése ezen időszak legjel-
lemzőbb sajátsága. A gyerekek egymás szavá-
ba vágva elevenítik fel a számukra oly kedves, 
szívmelengető kis történeteiket. A tapasztalata-
ik, benyomásaik, élményeik szinte életre kelnek 
a szemeink előtt. Az óvoda ilyenkor olyan, mint 
egy kis zsibvásár, „mindenki el akarja adni a 
portékáját”. Természetesen az új helyzetet nekik 
is meg kell szokniuk, alkalmazkodniuk kell az 
újonnan kialakult körülményekhez. A lehetősé-
gek tárháza azonban végtelen és mi igyekszünk 
is megragadni ezen alkalmakat.

Ízelítő a tervezett programjainkból, ame-
lyekről a szülői megbeszéléseken már említést 
tettünk:

- „Mazsolázó” havi egy alkalommal szülőknek
- „Zeneovi” játékos zeneműhely heti rend-

szerességgel gyerekeknek
-„Fejlesztő játékdélután” a nagycsoporto-

soknak heti egy alkalom
-Nyitott „beöltözős” farsang

Néhány ötlet az óvodát most kezdő gyere-
keknek és szüleiknek.

Az óvoda-kezdés nem csupán a gyer-
mekek számára jelent jelentős változást, 
szüleik is izgalommal és sokszor félelem-
mel tekintenek a kicsik számára ismeretlen 
helyzetet hozó közeg felé. Ilyenkor ősszel 
sok kisgyerek számára megkezdődik egy 
újfajta élet. Ekkor már nem csak az anya a 
társ napközben és nem csak az otthon a kör-
nyezet. Meg kell ismerkednie egy új hellyel, 
új gyerekekkel és felnőttekkel.

Bár még csak pár hete, hogy a drága kis 
gyermekek először lépték át az óvodánk kü-
szöbét, mégis sokféle dolgot megtapasztal-
hattak ezen idő alatt. A „kicsik” mesélték is 
nagy büszkén a rokonságban, hogy ovisok 
lesznek, de valószínűleg fogalmuk sem volt 
arról, milyen is óvodásnak lenni.

Azt hiszem, nem mondok nagy újdonságot, 
ha elárulom, az édesanyáknak legalább any-
nyira kell készülni az óvodára, mint a gyer-
meknek. Míg az iskolába lépést megelőzi egy 
iskolaérettségi vizsgálat, addig az óvodát a 
legtöbb három éves gyermeknek el kell kez-
denie. Három éves korukig a kisgyermekek 
azon dolgoznak, hogy megtalálják helyüket a 
világban, és megtanulják, mennyiben tudják 
befolyásolni az őket közvetlenül körülvevő 
környezetet. Három évesen a gyermekek el-
kezdik az óvodát, ami nagy változást jelent a 
gyermek és a család életében egyaránt.

Ha belegondolunk, hogy az iskolakezdés-
re sem egy időpontban érnek meg a gyere-
kek, akkor el kell fogadnunk, hogy nincs ez 
másképpen az óvodakezdés előtt sem. Emiatt 
aztán sokkal türelmesebbnek kell lennünk, ha 
gyermekünk eleinte nem mindig kitörő öröm-
mel indul az oviba.

De mégis, mit tehetünk, hogy minél keve-
sebb problémával találjuk szembe magunkat 
az első időszakban?

- Először is készítsd fel arra, mi vár rá! Egy-
szerűen, egy kisgyermek által is érthető kifeje-
zésekkel meséld el neki, hogyan fog telni egy 
napja!

- Ha teheted, gyere be az oviba, még mielőtt 
óvodások lesztek!(Bekukkantó óvodai napok!)

- Legyen egy kis rongyocskája, plüssállat-
kája, amit magával vihet az oviba – ez lesz 
számára az otthon biztonsága az idegen kör-
nyezetben.

- Alakíts ki otthon az ovihoz hasonló napi-
rendet! A legtöbb óvodában van délutáni alvás, 
ha csak lehet, te se hagyd ki otthon!

- Minden esetben mondd meg a gyermek-
nek, hogy mikor mész érte! Ez az ígéreted le-
gyen szent! Az ovisok nemigen ismerik még 
az órát, így ne azt mondd, hogy “4-kor jövök 

érted”, hanem kösd egy ovis eseményhez, pl. 
“uzsonna után érek ide”.

- Soha ne menj el köszönés nélkül az ovi-
ból! Alakíts ki rövid búcsú-szertartást, és ra-
gaszkodj ehhez. A helyzet nem szokott javulni 
attól, ha még három puszit adsz, vagy ötször 
körbesétálsz az udvaron.

- Minden este és reggel beszélgess vele! Este 
arról, mi minden történt aznap, reggel pedig 
arról, mi fog aznap történni!

- Tanítsd meg gyermekednek az óvó nénik 
és a dadus néni nevét!

- Reggel időben keljetek fel, és nyugodtan 
készülődjetek! Sokkal könnyebb lesz az elvá-
lás, és ha ez zökkenőmentes, akkor a gyerme-
ked óvodában töltött napja is békésebb lesz.

- Fogadd el, hogy neked is nagyon nehéz 
időszak lesz megválnod a gyermekedtől. Fájni 
fog... sírj nyugodtan!

„Minél szorosabb – és az egyén számára ér-
tékesebb – valamely közösség, annál nagyobb 
a szerepe a személyiség integrációjában vagy 
megváltoztatásában.” (Buda Béla)

 Az óvoda dolgozói

Óvodai élet
Itt van az ősz, és vele az óvodakezdés

Margaréta csoport: Plósz Ferencné Jolika néni 
és Szabó Sándorné Anikó néni óvodapedagógusok, 
Kókán Andrásné Ildike néni dajka

Hétszínvirág csoport: Kiriminé Kovács Hajnalka 
és Sós Csaba Sándorné Erika néni óvodapedagógu-
sok és Bojté Györgyné Marika néni dajka
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Elmúlt a nyár, a felhőtlen szórakozás 
ideje, eltelt egy év és élményekben, is-
meretekben gazdagabbak lettünk. Is-
mét szól a csengő, ami komoly munká-
ra hív. Arra a munkára, amely minden 
diák kötelessége, a tanulás. Egy régi kí-
nai mondás szerint: „Minden út, a leg-
hosszabb is az első lépés megtételé-vel 
kezdődik, de mindegyiket meg kell ten-
ni ahhoz, hogy célhoz is érjünk.”

Minden tanévben az első ilyen lépés a 
tanévnyitó. Közös cél, amiért mi tanárok 
és diákok ide járunk az iskolába. Ti meg 
akartok tanulni valamit, nekünk pedig az 
a feladatunk, hogy ebben segítsünk nek-
tek.

Szent-Györgyi Albert szerint: „Az is-
kola dolga, hogy megtaníttassa velünk, 
hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tu-
dás iránti vágyunkat, hogy megtanítson 
szeretni, amit csinálunk és hogy segítsen 
megtalálni azt, amit szeretnénk csinálni.”

A mi iskolánk családias kis iskola, ahol a 
pedagógusok és a tanulók közötti kapcso-
latot a szeretet hatja át. Szeretnénk, ha ta-
nulóink éreznék a pedagógusok figyelmét, 
szeretetét tanítványaik iránt. A szeretet és 
a tisztelet jegyében végezzük munkánkat.

Arra törekszünk, hogy a kezeink között 
felnövekvő generáció olyan alapokat kap-
jon, hogy felnőtté válva megtalálja helyét 
a társadalomban. Intézményünkben ezek-
hez az elvárásokhoz a feltételek biztosí-
tottak. Nevelőtestületünk szakmailag jól 
felkészülten várja a következő tanévet. 
Iskolánkban a szakos ellátottság 100 %, 
ami azt jelenti, hogy minden tantárgyat 
a végzettségüknek megfelelő diplomával, 
magas szakmai tapasztalattal tanítják a 
pedagógusok.

A 2014/2015. tanév fontosabb idő-
pontjai:

A tanítási év
• első tanítási napja 2014. szeptember 1. 

(hétfő),

• utolsó tanítási napja 
2015. június 15. (hétfő).

A tanítási napok szá-
ma száznyolcvanegy 
nap. 

Az első félév
A tanítási év első féléve 

2015. január 16-ig tart. 
Az iskolák 2015. január 
23-ig értesítik a tanuló-
kat, kiskorú tanuló esetén 
a szülőket az első félév-
ben elért tanulmányi eredményekről.

A tanítási szünetek
Az őszi szünet 2014. október 27-től 

2014. október 31-ig tart. A szünet előtti 
utolsó tanítási nap 2014. október 22. (szer-
da), a szünet utáni első tanítási nap 2014. 
november 3. (hétfő).

A téli szünet 2014. december 22-től 
2015. január 2-ig tart. A szünet előtti utol-
só tanítási nap2014. december 19. (pén-
tek), a szünet utáni első tanítási nap 2015. 
január 5. (hétfő).

A tavaszi szünet 2015. április 2-től 
2015. április 7-ig tart. A szünet előtti utol-
só tanítási nap 2015.

április 1. (szerda), a szünet utáni első ta-
nítási nap 2015. április 8. (szerda).

Országos mérések, értékelések
Országos kompetenciamérés
A 2014/2015. tanévben országos mérés, 

értékelés keretében meg kell vizsgálni a 
szövegértési és a matematikai eszköztu-
dás fejlődését a hatodik, a nyolcadik és a 
tízedik évfolyamon valamennyi tanulóra 
kiterjedően. A méréseket, értékeléseket 
az Oktatási Hivatal szervezi meg az Or-
szágos szakértői névjegyzékben szereplő 
szakértők bevonásával 2015. május 27-én. 
A mérés napja tanítási napnak minősül, 
amelyet az érintett tanulók a mérésben 

való részvé-
tellel teljesí-
tenek.

Angol, né-
met idegen 
nyelvi mérés 
az iskolák 
hatodik és 
nyolcadik év-
folyamain

Az isko-
lák hatodik 
és nyolcadik 
év folya mán 
angol vagy 

német nyelvet első idegen nyelvként 
tanulók körében le kell folytatni az Ok-
tatási Hivatal által szervezett írásbeli 
idegen nyelvi mérést. A tanulók idegen 
nyelvi szövegértési készségeit vizsgá-
ló mérőeszközöket az Oktatási Hivatal 
készíti el, a vizsgálatot az iskola peda-
gógusai 2015. június 11-én végzik el az 
Oktatási Hiva-tal által az iskolákhoz 
eljuttatott mérőeszközök alkalmazásá-
val. Az iskola a vizsgálatot saját döntése 
alapján kiegészítheti az idegen nyelvi 
szóbeli tudásfelméréssel is az érintett 
tanulóknál.

Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rend-
szer alkalmazásával történő mérés

A tanuló eltérő ütemű fejlődéséből, fej-
lesztési szükségleteiből fakadó egyéni 
hátrányok csökkentése, továbbá az alap-
készségek sikeres megalapozása és ki-
bontakoztatása érdekében iskolánk 2014. 
október 10-ig felméri azon első évfolya-
mos tanulóik körét, akiknél az óvodai 
jelzések vagy a tanév kezdete óta szer-
zett tapasztalatok alapján az alapkészsé-
gek fejlesztését hangsúlyo-sabban kell a 
későbbiekben támogatni, és ezért a tanító 
indokoltnak látja az azt elősegítő peda-
gógiai tevékenység megalapozásához a 
Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer 
alkalmazását. 

A meghatározott vizsgálatokat iskolánk 
a kiválasztott tanulókkal 2014. december 
5-ig végzi el.

A tanulók fizikai állapotának és 
edzettségének vizsgálata

A 2014/2015. tanévben országos mérés, 
értékelés keretében gondoskodni kell a 
tanulók fizikai állapotának és edzettsé-
gének vizsgálatáról. A vizsgálatot az is-
koláknak – az 1–4. évfolyamán tanulók 
kivételével – a nappali rendszerű iskolai 
oktatásban részt vevő tanulók esetében 
2015.január 5. és 2015. május 27. között 
kell megszervezniük.

Tanévnyitó 2014
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Nemzeti lovas program 

elindítása
A lovaskultúra-oktatást a délutáni sportköri foglalko-

zások keretében, évfolyamonként meghatározott szabad 
időkeret terhére lehet megszervezni. A lovaskultúra-okta-
tás csak azokban az intézményekben indulhat meg, ahol a 
fenntartó az ismeretanyag oktatását korábban jóváhagyta, 
tekintettel arra, hogy felmerülő költségeket a fenntartó fe-
dezi. A lovaskultúra-oktatás az nevelési-oktatási intézmény 
és az adott lovarda között létrejött megállapodás alapján 
kezdődhet meg. A lovardának kell biztosítania a lovas kul-
túra ismeretanyagának oktatásához szükséges ismeretek-
kel rendelkező szakembert. 

A foglalkozások során az iskola köteles biztosítani a meghatá-
rozott felügyeletet a tanulók számára.

Intézményünkben a 4. osztálytól indul a lovas program okta-
tása. A helyszín Újfehértó lesz.

Köszönöm a szülők segítségét, bizalmát, köszönöm a fenntar-
tónak: KLIK, Geszteréd Község Önkormányzatának, hogy az 
oktató-nevelő munkánkhoz szükséges feltételeket a következő 
tanévre is biztosítja. Mindennapi munkánkhoz sok örömet, jó 
egészséget, a gyermekekben a lehetőségek birodalmának felfe-
dezését, a szülőkben igaz segítőtársakat, velük együtt elért és 
megélt sikereket, optimizmust, a pedagógustársakkal együtt jó 
csapatmunkát, valamennyiünknek jó egészséget, eredmények-
ben és sikerekben gazdag új tanévet kívánok!

Törő András intézményvezető

Fecsketábor
Iskolánkban már hagyománnyá vált a „fecsketábor”. Min-
den év augusztusában szeretettel hívjuk és várjuk a leendő 
elsősöket egy kis közös játékra, beszélgetésre és az iskolai 
környezet megismerésére, felfedezésére.
Az idén augusztus 25-től 28-ig került megrendezésre ezen progra-
munk. Ez a néhány nap nagyon jó volt arra, hogy a gyerekek meg-
ismerjék az iskola épületét és udvarát, a leendő pedagógusaikat, a 
betartandó szabályokat. Belekóstoljanak az itt folyó munkába.
A játékok és beszélgetések mellett verseket és énekeket tanul-
tunk, amit a tanévnyitó műsor keretében elő is adhattunk.
A közösen eltöltött rövid idő alatt a kezdeti félelmek, a szülői 
aggodalmak lassan kezdtek feloldódni. A régi barátságok újra 
éledtek, s a gyerekek egyre jobban otthon érezték magukat új 
környezetükben.
Bízunk benne, hogy a kezdeti lelkesedés az idő és a tanulandó 
anyag előrehaladtával sem fog alább hagyni. 

Csabainé Kirimi Andrea tanító

2014. szeptember 7-én (vasárnap) tanévnyitó szentmisén 
vettek részt iskolánk tanulói és tanárai.

Iskolai programok
Tanévnyitó szentmise

Udvari játszóházak építése 

az iskolában

A Geszterédi Árpád Fejedelem Általános Iskola szülői szerveze-
te által kezdeményezett jótékonysági bál bevételéből két játszó-
ház készült el az iskola udvarán.
Köszönetünket fejezzük ki a kedves szülőknek, vendégeknek, 
akik megtisztelték iskolánkat és részt vettek, a bálon illetve tá-
mogat jegyet vásároltak. 
Külön köszönetünket fejezzük ki Geszteréd község önkormány-
zatának, amely lehetővé tette a játszóház kivitelezését, megépí-
tését. 
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A Geszterédi Árpád Fejedelem Álta-
lános Iskola pedagógusai nyáron három 
továbbképzésen vettek részt, összesen 
90 órában. A továbbképzések témái és 
időpontjai a következőek voltak: 

augusztus 8–12: „Pedagógusok felkészí-
tése az óvoda-iskola átmenet megsegítésére”;

augusztus 13–15: „A tanulók egyéni 
képességeihez igazodó differenciált fej-
lesztés”;  

augusztus 25–27: „Az 
integrációs pedagógiai 
rendszer a mindennapi 
gyakorlatban”. 

A képzéseken sok új in-
formációhoz jutottunk, já-
tékokat tanultunk, új mód-
szereket ismertünk meg. 

A képzések fő célja: 
- A halmozottan hátrá-

nyos hely-
zetű tanu-
lók iskolai 
sikeressé-
gének elősegítése

- Az egész napos iskola ke-
retében a tanulók magasabb 
szintű nevelése-oktatása

- Az intézmény pedagó-
giai-módszertani megúju-
lása, beleértve a szakta-
nárok szakmai fejlődését, 
valamint az egyéni fej-
lesztés módszertanának 
továbbgondolását

- A családokkal való együttműködés 
megerősítése, partneri kapcsolatok, kap-
csolati háló fejlesztése

- Az átmenetek tudatos kezelése, külö-
nös tekintettel a pályaválasztásra.

A képzéseken tanultakat beépítjük a 
tanítási gyakorlatba, az új módszerek be-
épülnek a tanmenetekbe és a dokumentu-
mokba.

Molnár Regina

Az előző tanév végén labdajátékban a leány kézilabdázóink sze-
repeltek a legeredményesebben. A Megyei Diákolimpia döntőjébe 
verekedték be magukat és IV. helyezést értek el.

A kisiskolák Megyei Diákolimpián megyei I. helyezést ért el:

- a leány háromtusa csapat
- a fi ú háromtusa csapat
- leány svédváltó

Leány kéziseink a meghívásos versenyeken is szépen szerepeltek, 
megnyerték az ibrányi Húsvét Kupát, a kállósemjéni Kállay Kupát, 
a balkányi Szabolcs Vezér Kupát, a geszterédi Aranyszablya Kupát!

Sportolóink az előző tanévben hagyományokhoz hűen ápolták 
elődeink eredményességét.

Ebben a tanévben sokkal nehezebb lesz tanulóink dolga, hiszen a 
délutáni felkészülésre mindössze 1 óra áll rendelkezésünkre. 

Szőke László testnevelő

Iskolai hírek
Továbbképzések az iskolában

Diáksport-hírek
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Kedves Olvasó!
A Geszterédi Nyugdíjas Egyesület meg-

alakulása óta igen sok minden történt, ami 
között volt jó, és kevésbé jó is.

Sok munkával és  szabadidőnk feláldo-
zásával jutottunk ide ahol most vagyunk.  
Voltak nehézségeink, de örömeink is. 
Örömünket többek között, köszönhetjük  
az önzés nélkül  támogató  vállalkozók-
nak és magánembereknek, köztük 
Czimre Jánosnak és kedves feleségének. 
Az Egyesülettel való kapcsolatuk a 2013. 
évben kezdődött a falunap  alkalmával. A 
szüreti bálon is részt vettek, és magánem-
berként anyagilag is hozzájárultak ahhoz, 
hogy a falu apraját-nagyját terített asztal 
várja.  Az étkeket a Nyugdíjas Egyesü-
let tagjai társadalmi munkában készítet-
ték el. Ettől kezdve állandó támogatói az 

Egyesület Asszonykórusának. 2013 októ-
berében meghívást kaptunk tőlük a Gyo-
maendrődön lévő magánházukba, ahol 
közösségformáló 3 napot tölthettünk el. 
Az élelemről az első nap kivételével az 
egyesület tagjai gondoskodtak.

 Barátságunk 2014 évben is folytatódott.
Részt vettünk az MVH Térségi Össze-

fogás Pályázatán nyert Apagyon megren-
dezett I. Aranykalász Fesztiválon, ahol az 
Egyesületünk Geszterédet képviselte. A 
főzőversenyről elhoztuk az I díjat. A ren-
dezvényen részt vettek községünk veze-
tői, Önkéntes Tűzoltói  és  Geszterédhez 
valamilyen formában kötődő emberek, 
és reméljük, hogy  szívükben büszke-
séggel és elégedettséggel tértek haza. A 
rendezvényen meghívottként ott voltak 
támogatóink is. A fesztivál előtti napon, 

és a verseny napján  is so-
kat dolgoztak nyugdíjasa-
ink ezért az eredményért.  
Czimre Jánosné Magdika 
Geszterédi  születésű, több 
szállal is kötődik az Egye-
sületünkhöz.  Itt Apagyon 
látva a  közösségformáló 

összetartásunkat, és munkánkat Geszte-
rédért,  köszönetképpen az ott résztvevő 
tagokat és a község  vezetőit meghívta  
egy kirándulásra. 

Az általuk finanszírozott kirándulás 
alkalmával jutottunk el  Borsod-Aba-
új-Zemplén megye több településére.  
Jártunk cseppkőbarlangba,  jégbarlang-
ba, részt vettünk Szentmisén,  sétáltunk 
Kastélyban és városközpontba és végül 
strandoltunk is. Az étkeket  és programo-
kat részben önerőből finanszíroztuk. Kö-
szönjük, hogy lehetővé tették számunkra  
ezt a kirándulást.

Hálás szívvel gondolunk mindazon em-
berekre akik,  bármely módon értékelik a 
Geszteréd községért tett erőfeszítéseinket, 
és bizonyítékát adták ennek azzal is, hogy 
adójuk 1%-át Egyesületünknek felajánlot-
ták

A NAV előzetes tájékoztatása alapján, 
úgy ítéljük meg, hogy   Egyesületünk szá-
mára ez egy jelentős összeg, melyet az 
Alapszabályunkban  megfogalmazott cé-
lok szerint kívánunk felhasználni.

Köszönettel: 
Geszterédi Nyugdíjas Egyesület tagjai

A Nyugdíjas Egyesület hírei

HÉTKÖZNAPI HÍRMORZSA
Az utobbi években Geszteréd lakosságának száma jelentősen lecsökkent, a település elöregedett, a házak lakók nélkül, 

üresen állnak. Az önkormányzat mindent megtesz annak érdekében, hogy ez a helyzet ne romoljon tovább, próbálnak minél 
több embert megnyerni községünk jelenbeli szépségével, és jövőbeli lehetőségeivel. Nagy örömünkre szolgál, hogy vannak 
családok, akik látnak fantáziát Geszterédben, és az eddig üres, csendtől kongó falakat, újra élettel, gyermek zsivajjal töltik 
be. Köszönjük, hogy ittlétükkel emelik a falu színvonalát, és példát mutatva, közös erővel kapcsolódnak be a közösség 
életébe. Ez alkalomból szeretném köszönteni Geszteréd legújabb lakóit, és kivánom, hogy  érezzék jól magukat szeretett 
községünkben.

Plósz Jolán
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Ünnepi pillanatok
Boldogságban, egészségben légy gazdag,
Mindent megkapj, amit az élet megadhat!

Tőlünk ezt a kis köszöntőt kapod,

Kívánunk BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT:
Szüleid, Csilláék, mama és a Tarján család.

Hajdu Eszter 9 éves
Születésnapodon mit kívánjunk néked?
Adjon a Teremtő hosszú, boldog éltet.
Ameddig a szívünk utolsót nem dobban,
Szeretünk kislányom, mindenkinél jobban.
Ne ismerj szenvedést, ne ismerj bánatot,
Adjon a Sors neked igaz boldogságot.
S hogyha bármi gond ér tudd, hogy amíg vagyunk,
Örömben és bajban mi melletted állunk.
Boldog születésnapot kívánnak neked: 
Szüleid és testvéred, Kristóf.

Élménydús könyvtári élet zajlott ezen 
a nyáron is intézményünkben. Az idei 
évben is meghirdettük a „Nyári pont-
gyűjtő játékot”, amely ismét nagyon sok 
iskolás gyereket buzdított rendszeres ol-
vasásra, könyvtárlátogatásra. Örömmel 
adták kézről-kézre a számukra ajánlott 
olvasmányokat és szívesen látogatták a 
könyvtárban megtartott kézműves foglal-
kozásokat. Most először önkéntes közép-
iskolások is segítettek ezen rendezvények 
szervezésében és lebonyolításában. Hasz-
nos volt minden segítő kéz ahhoz, hogy 
igazán szép alkotások készülhessenek. 

A pontgyűjtő játék eredményhirdetésé-
re, valamint a győztesek megjutalmazá-
sára az október 13-20. között megtartott 
Országos Könyvtári Napok rendezvényei 
alkalmával kerül sor. 

Nemcsak a gyerekek, hanem a felnőttek 
igényeihez is igyekszünk alkalmazkodni. 
Szolgáltatásaink között szerepel: fény-
másolás, szkennelés, faxolás, laminálás, 
spirálozás, elektronikus ügyintézések, 

stb. Folyamatos az új könyvek beszerzé-
se az olvasók részéről felmerülő igények 
szerint és töretlen lelkesedéssel működik 
az Irodalmi- és kézműves szakkör a meg-

szokott szerda délutáni foglalkozásokkal. 
Minden érdeklődőt várunk!

Hajdu Istvánné, könyvtáros

Könyvtári hírek

Szeptemberben ünnepelte születésnapját és névnapját, 
Kirimi Józsefné, akit ezúton is sok szeretettel köszönt csa-
ládja, rokonai és barátai.

 „Köszönjük a lelkét, melyből reggel, este imádság száll 
Hozzád, értünk esdve. Köszönjük a szívét, mely csak értünk 
dobban – itt e földön senki sem szerethet jobban! Köszön-
jük a szemét, melyből jóság árad, Istenem, köszönjük a mi 
Kirimi mamánkat!”

Augusztus 20-án, Szent István királyunk ünnepén került sor 
az új kenyér megszentelésére is, ökumenikus szertartás kereté-
ben. Az ünnepséget követően községünk vezetése a megáldott 
kenyérrel köszöntötte a 95 éves Balogh Ferencné Gizike nénit, 
településünk legidősebb lakóját.
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Nosztalgia-sarok

Közérdekű telefonszámok:Közérdekű telefonszámok:
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Elsőáldozók 44 évvel ezelőtt, 1970. május 27-én Kaszab Béla plébánossal. Felső sor: Urszuly Ilona, Papp Anna, Urbin Ilona, 
Kovács Erika, Fekete Erzsébet, Györgyi Margit; Középső sor: Kiss Éva, Felföldi Ibolya, Tóbiás Ágnes, Antal Ibolya, Felföldi Katalin, 
Szabó Erzsébet, Molnár Mária; Alsó sor: Metercsik Katalin, Tóth Klára, Tamás Erzsébet, Kirimi Jolán, Szabó Irén, Pulinka Mária.

A Geszterédi Forrást 
az Interneten is elolvashatják a 

www.geszterediforras.ewk.hu 
oldalon!

Kegyelettel emlékezünk községünk 
közelmúltban elhunyt lakosaira:

Felföldi Józsefné
Palincsár László

Ferkó István
Urbin Józsefné

„Nem múlnak el, kik szívünkben élnek, 
hiába szállnak árnyak, álmok, évek.”

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Mindig örömmel tölt el, ha azt tapaszta-
lom, hogy községünkből elszármazott 
emberek sok év után is aktív, jó kapcso-
latot ápolnak az itthoniakkal, érdeklődést 
tanúsítanak kis közösségünk sorsa iránt 
és amennyiben lehetőségük adódik, azon-
nal segítségünkre sietnek. Dr. Kóti Csaba 
már többször is ajánlott fel adományt, pl. 
gurulós járókerettel segítette a mozgásuk-
ban korlátozott geszterédi lakosokat. Szép 
számmal akadnak községünkben is olyan 
személyek, akik betegként fordultak dok-
tor úrhoz, aki igen magas szintű szakmai 
tudásával elősegítette gyógyulásukat.

A közelmúltban azzal az ötlettel keresett 
meg, hogy családi könyvgyűjteményük 
egy részét községünknek adományozná. 
Természetesen, szívesen vettük az aján-
dékot, a több mint félszáz kötetet, amely 
községünk könyvtárában lett elraktá-
rozva. Gondoskodni fogunk, hogy méltó 
módon őrizzük tovább és minél nagyobb 
arányban hasznosíthassák az érdeklődők.

Dr. Kóti Csabának ezúton is szeretném 
megköszönni az ajándékát a magam- és a 
község lakóinak nevében egyaránt!

Szabó József, alpolgármester

KEGYELETTEL EMLÉKEZÜNK


