
Színes programok községünkben

IX.évfolyam, 3. szám   

Ünnepélyesen átadásra került a 
Művelődési Ház hátsó szabadidős-terasza.

/további részletek az 5. oldalon

 Köszönet

Lassan négy hónappal a papszentelésem, 
és a Geszteréden bemutatott első szent-
misém után szeretnék köszönetet mon-
dani. 
Nagy öröm volt számomra a papszentelés, 
az első szentmisém bemutatása, de igaz, 
amit az örömről mondanak, hogy akkor 
teljes, ha van kivel megosztani, ha mások 
is örülnek, ünnepelnek. Abban a szerenc-
sés helyzetben vagyok, hogy nekem volt 
kivel megosztani az örömömet, amiért na-
gyon hálás vagyok! A távolabbról érkezett 
vendégeim, akik közül sokan június 23-
án, a primiciám napján jártak először 
Geszteréden, megerősödött, sőt felfokozó-
dott az a pozitív kép, amit tőlem hallot-
tak az elmúlt évek alatt. Eddig bárhová is 
kerültem, mindenütt örömmel és büszkén 
beszéltem a Falunkról, ezután, ha lehet ezt 
mondani, még büszkébb lehetek azokra, 
akik ott élnek. 
Hálás vagyok a Gondviselésnek, hogy azok 
ott tudtak velem ünnepelni, akik fontosak 
számomra, akik kísértek eddigi  utamon. 

Külön szeretném megköszönni Kemény 
József polgármester úrnak és személyében 
Geszteréd Község Önkormányzatának azt, 
hogy megteremtette a külső feltételeket az 
ünnepléshez. 
Hálával fordulok természetesen az 
egyházközség- és a község minden lakója 
felé, akik a legkevesebbel is hozzájárultak 
ahhoz, hogy életemnek ez számomra oly 
fontos napja ilyen szépen sikerüljön. 
Mindnyájuk életére és munkájára a Jóisten 
áldását kérem és kívánom! 

  Törő András
  Római katolikus pap

A szüreti felvonuláson kicsik és nagyok 
egyaránt részt vettek színes ötleteikkel el-

varázsolva az utca népét.
/további részletek az 5. oldalon

M E G H Í V Ó

Geszteréd Község Képviselő-testülete 
2013. november 28. napján ( csütörtök) 

17 órától
k ö z m e g h a l l g a t á s t    t a r t .

A közmeghallgatás helye: Gajdos János 
Művelődési Ház

A Közmeghallgatásra tisztelettel meg-
hívom.

Napirendi javaslat:
1./ Tájékoztató Geszteréd Község vagyo-
náról és annak működtetéséről.

2./ Lakossági közérdekű bejelentések, ja-
vaslatok, kérdések

Geszteréd, 2013. október 15.
   Kemény József  sk.
  polgármester

Községünk lakói a közelmúltban számos 
közösségi program részesei lehettek.

Augusztus 20-án, Szent István ünnepén 
ökumenikus szertartás keretében, községünk 
egyházi- és világi előljáróinak részvételével 
áldották meg az új kenyeret. A községi park-
ban megtartott magasztos ünnep után min-
den résztvevő kenyér-áldásban részesült.

Az ősz beköszöntével további érdekes ren-
dezvények tették még színesebbé a szeptem-
beri napokat. 

Szeptember 21-én került megrendezésre 
a Falunap, ahol a változatos programoknak 
köszönhetően a lakosság egyre szélesebb 

rétege képviseltette magát közreműködőként 
és nézőként egyaránt. A helyi  lakosságon-, 
civil szervezeteken-, községünkből elszár-
mazott meghívott vendégeken kívül ren-
dezvényünket megtisztelték jelenlétükkel: 
Dr. Karakó László országgyűlési képviselő, a 
Nagykállói Járási Hivatal vezetője és Dr. Si-
mon Miklós országgyűlési képviselő is.

Az ünnepélyes megnyitót követően 
nem mulasztották el meglátogatni azokat 
a főzőpontokat sem, ahol helyi csopor-
tok szorgoskodtak: nyugdíjasok, tűzoltók, 
polgárőrök, sportolók, közcélú dolgozók.

 /folytatás a 4. oldalon - szerk.

Geszteréd község Önkormányzatának társadalmi, politikai és kulturális lapja

„Küzdeni és győzni tanulj. Kell küzdeni és győzni hazádért” (Kölcsey Ferenc)
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Lakókörnyezet vizsgálat
a szociális ellátások megítéléséhez
Tájékoztatjuk a település lakosságát, hogy az 1993. évi III. törvény ( 

Szociális törvény) valamint a képviselő- testület 20/2012 (XII. 31.) önkor-
mányzati rendelete alapján a szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátá-
sok (aktív korúak ellátása, normatív lakásfenntartási támogatás, rendszeres 
szociális segély) megállapításának feltétele, hogy a kérelem benyújtója, illet-
ve az ellátás jogosultja lakókörnyezete rendezettségét biztosítsa. 

A lakókörnyezet akkor rendezett, ha a lakás udvara, kertje, a kerítéssel 
kívül határos terület és a járda tiszta, az összegyűlt hulladék heti rendsze-
rességgel elszállításra kerül, a fű nyírott, használaton kívüli tárgyak, feles-
legessé vált eszközök nincsenek felhalmozva, a lakás illetve a hozzátartozó 
kert rágcsáló- és kártevő mentes. 

A kérelem benyújtását követően környezettanulmány elvégzésére kerül 
sor. Amennyiben hiányosságot észlelünk, a kérelem benyújtójának 5 nap 
áll rendelkezésére, hogy a hiányosságokat megszüntesse. Az 5 nap eltelté-
vel újabb környezettanulmány elvégzésére kerül sor. Amennyiben az észlelt 
hiányosságok nem kerülnek megszüntetésre, a benyújtott kérelmek eluta-
sításra kerülnek. 

A Szociális törvény 38. § (10) bekezdés a) pontja értelmében a döntés 
jogerőre emelkedésétől számított három hónapon belül a háztartás egy 
tagja sem nyújthat be normatív lakásfenntartás iránti kérelmet, valamint 
b) pontja értelmében a döntés jogerőre emelkedésétől számított egy éven 
belül benyújtott kérelem esetén a normatív lakásfenntartási támogatás ki-
zárólag természetbeni szociális ellátás formájában nyújtható. 

Tájékoztatjuk továbbá a lakosságot, hogy 2013. szeptember 01. -től a 
2011. évi CVI. törvény (Közfoglalkoztatási törvény) értelmében a lakókör-
nyezet vizsgálata a közmunka programban való részvételnek is feltétele. 
A törvény szerint az álláskeresőt három hónap időtartamra ki kell zárni a 
közfoglalkoztatásból, ha:
•	 tanköteles	gyermekének	mulasztása	miatt	vele	szemben	szabály-

sértési eljárás van folyamatban vagy
•	 e	szabálysértés	miatt	három	hónapon	belül	jogerősen	elmarasz-

talták, vagy
•	 önkormányzati	rendeletben	előírt,	a	lakókörnyezet	rendezettsé-

gének biztosítására vonatkozó kötelezettségét nem teljesíti. 
Első fokon a kizárásról a munkaügyi kirendeltség dönt hatósági hatá-

rozattal az illetékes általános szabálysértési hatóság ( járási hivatal) meg-
keresése, valamint az önkormányzati rendeletben előírt kötelezettség nem 
teljesítéséről – a helyi önkormányzati közfoglalkoztatás kivételével – az ál-
láskereső lakóhelye szerinti illetékes jegyző igazolása alapján. 

Kérjük fentiek szíves tudomásul vételét. 
    Kókán Adrienn
    szociális ügyintéző

Szociális hírek
Módosult a hátrányos 

és a halmozottan hátrányos helyzet 
megállapítása

2013. szeptember 1-jétől megváltoztak a hátrányos és a halmozottan 
hátrányos helyzet megállapításának szabályai. A gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény (továbbiakban: Gyvt.) 
67/A.§-a határozza meg a megállapításhoz szükséges feltételeket.

Eszerint, hátrányos helyzetű gyermek az a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre jogosult gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül 
egy fennáll:

a) - a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, 
ha a gyermeket együtt nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő 
szülőről vagy a családbafogadó gyámról – önkéntes nyilatkozata alapján – 
megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylése-
kor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, 

b) - a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, 
ha a gyermeket nevelő szülők bármelyikéről vagy a családbafogadó gyámról 
megállapítható, hogy a rendszeres 

c) gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor az Szt. 33.§-a szerinti 
aktív korúak ellátására (foglalkoztatást helyettesítő támogatásra vagy rend-
szeres szociális segélyre) jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi ked-
vezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 
hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy (alacsony foglalkoztatottság, 
melynek fennállását az eljáró hatóság ellenőrzi), 

d) - a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, 
ha megállapítható, hogy a gyermek a településre vonatkozó integrált város-
fejlesztési stratégiában szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben 
vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan 
lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges 
fejlődéshez szükséges feltételek. 

Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek az a rendszeres gyermekvédel-
mi kedvezményre jogosult gyermek, aki esetében a fenti három körülmény 
közül (alacsony iskolai végzettség, alacsony foglalkoztatottság, elégtelen 
lakókörnyezet) legalább kettő fennáll.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság elbírálásával 
egyidejűleg kérelemre a jegyző megállapítja a gyermek, nagykorúvá vált 
gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetének fennállását, 
de lehetőség van a hátrányos/halmozottan hátrányos helyzet fennállásának 
megállapítására a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosult-
ság megállapítását követően is.

   Szabóné Lovas Katalin
   gyámügyi ügyintéző

  
Tisztelt Őstermelők!

 A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény a helyi 
adókról szóló 1990. évi C. törvény értelmében iparűzési adóbevallást 
kell minden mezőgazdasági őstermelőnek benyújtani, akinek az 
őstermelői tevékenységéből származó – évi bevétele a 600 000 Ft-ot 
meghaladja. 
Az adóalanyt azon településeken terheli állandó jellegű iparűzési 
tevékenység utáni adókötelezettség (így bevallás-benyújtási 
kötelezettség) ahol székhelye, illetőleg telephelye található, 
függetlenül attól, hogy tevékenységét részben vagy egészben 
székhelyén (telephelyén) kívül folytatja.
 
Az iparűzési adó alapja a nettó árbevétel 1.5%-a.

A bevallást minden évben május 31-ig az előző évi bevételéről az 
adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Törvényben (továbbiakban: 
Art.)az iparűzési adót működtető székhely, telephely szerinti 
település önkormányzati adóhatósághoz kell benyújtani.

Amennyiben a bevétele a 600.000.-Ft-ot nem éri el, úgy erről 
nyilatkoznia kell.

A bevallás önkéntes, de a NAV (Nemzeti Adó és Vámhivatal) adatai 
alapján ellenőrizhető, ezért mulasztás esetén a magánszemély adózó 
200 ezer forintig, míg más adózó 500 ezer forintig terjedő mulasztási 
bírsággal sújtható.
Információért és nyomtatványért forduljon a Polgármesteri Hivatal 
Adóosztályához.
   Takács Adorjánné
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Közérdekű hírek
Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság 
tájékoztatója a társadalombiztosítási öregségi

nyugdíjról és az öregségi nyugdíj folyósítás nélküli 
megállapításáról

Az öregségi nyugdíj olyan saját jogú nyugellátás, amely meghatáro-
zott életkor (öregségi nyugdíjkorhatár) elérését követően, meg-
határozott szolgálati idő megszerzése esetén jár. Mindkét jogosult-
sági feltételnek együttesen kell teljesülnie.

A társadalombiztosítási öregségi nyugdíj típusai: öregségi teljes-, 
öregségi rész-, nők kedvezményes öregségi nyugdíja. 

Melyek az öregségi nyugdíjra jogosító korhatárok?
Az öregségi nyugdíjra jogosító korhatár az 1952. január 1-je előtt 

születetteknél – nők és férfiak számára – egységesen a 62. betöltött 
életév.
2010. január 1-jétől fokozatosan 62-ről 65 évre emelkedik az 
öregségi nyugdíjra jogosító nyugdíjkorhatár.

Az öregségi nyugdíjkorhatár az alábbiak szerint módosul:
• aki 1952-ben született, annak a 62. életév betöltését követő  

 183. nap,
• aki 1953-ban született, annak a betöltött 63. életév,
• aki 1954-ben született, annak a 63. életév betöltését követő  

 183. nap,
• aki 1955-ben született, annak a betöltött 64. életév,
• aki 1956-ban született, annak a 64. életév betöltését követő  

 183. nap ,
• aki 1957-ben született, annak a betöltött 65. életév.
 Az igénylő azon a napon, amelytől kezdődően az öregségi teljes-, vagy 

résznyugdíjat megállapítják biztosítással járó jogviszonyban nem állhat.
Ki jogosult öregségi teljes nyugdíjra?
Az öregségi teljes nyugdíjra az jogosult, aki a reá irányadó öregségi  nyug-

díjkorhatárt betöltötte, legalább 20 év szolgálati időt szerzett és biztosítással 
járó jogviszonyban sem belföldön, sem külföldön nem áll.

Ki jogosult öregségi résznyugdíjra?
Öregségi résznyugdíjra jogosult az a személy, aki húsz év szolgálati idővel 

nem rendelkezik, de legalább tizenöt év szolgálati időt szerzett, a reá irány-
adó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte és biztosítással járó jogviszonyban 
sem belföldön, sem külföldön nem áll.

Mikortól állapítható meg öregségi nyugdíj?
Az öregségi nyugdíj attól a naptól állapítható meg, amelytől vala-

mennyi jogosultsági feltétel teljesült. Amennyiben az igénylő részére 
munkanélküliség esetére járó ellátást folyósítanak, öregségi nyugdíjat legko-
rábban a munkanélküliség esetére járó ellátás folyósításának megszűnését 
követő naptól lehet megállapítani. Ha a korhatár előtti ellátásban részesülő 
személy az öregségi nyugdíjkorhatárt betölti, az öregségi nyugdíjkorhatár 
betöltésének napjától a korhatár előtti ellátás összegét öregségi nyugdíjként 
kell továbbfolyósítani.

Mikor kell az öregségi nyugdíj folyósítását szüneteltetni?
A Tny. alapján az öregségi nyugdíj folyósítását – a jogviszony kezdő hónap-

ját követő hónap első napjától a jogviszony megszűnése hónapjának utolsó 
napjáig – szüneteltetni kell, ha a nyugdíjas közalkalmazotti jogviszonyban, 
kormányzati szolgálati jogviszonyban, állami vezetői szolgálati jogviszony-
ban, közszolgálati jogviszonyban, bírói szolgálati viszonyban, igazságügyi 
alkalmazotti szolgálati viszonyban, ügyészségi szolgálati viszonyban, fegy-
veres szervvel hivatásos szolgálati viszonyban, vagy a Magyar Honvédséggel 
szerződéses vagy hivatásos szolgálati viszonyban áll. A 2013. január 1-jén 
a jelzett jogviszonyban álló, öregségi nyugdíjban részesülő személy a fel-
sorolt jogviszony fennállásának tényét köteles 2013. április 30-ig bejelen-
teni a nyugdíjfolyósító szervnek. Ha a jogviszony továbbra is fennáll, úgy 
az érintett személy öregségi nyugdíját 2013. július 1-jétől kezdődően kell 
szüneteltetni.  

Hol lehet az öregségi nyugdíjigényt előterjeszteni?
Az igénylő lakóhelye szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatóságnál 

személyesen vagy postai úton nyújtható be – az ONYF. 3515-272/B jelű 
nyomtatványon, vagy a K02 számú űrlapon. 

Milyen okmányokat lehet csatolni a kérelem benyújtásakor?
A gyorsabb és hatékonyabb ügyintézés érdekében a következő eredeti vagy 

hitelesített okmányok beküldését javasoljuk: az igénylő birtokában lévő ira-
tok olyan szolgálati idők igazolására, amelyek a nyugdíjbiztosítás igazgatási 
szervek nyilvántartásában nem szerepel, így különösen

a) főiskolai vagy egyetemi leckekönyv, végbizonyítvány, oklevél, továbbá 
külföldön folytatott tanulmányok esetén annak igazolása, hogy a külföldi 
végzettséget honosították, a külföldi tanulmányi időt a hazai tanulmányi 
időbe beszámították, vagy a külföldi állam joga szerint kiállított bizonyítvány 
és oklevél Magyarországon egyenértékűnek ismerhető el, a szolgálati 
időként elismerhető, 1998. január 1-jét megelőző felsőoktatási tanulmányi 
idő igazolására,

b) katonakönyv vagy a Magyar Honvédség illetékes szerve által kiállí-
tott igazolás a sor-, tartalékos-, vagy hivatásos katonai szolgálatban, illetve 
polgári szolgálatban eltöltött idő igazolására,

c) a fegyveres rendvédelmi szerv igazolása a hivatásos vagy továbbszolgáló 
állományban töltött idő igazolására,

d) ipari tanuló munkakönyv, szakmunkástanulói bizonyítvány, egészségü-
gyi vagy mezőgazdasági szakiskolai bizonyítvány, oklevél vagy szakképző 
iskolai tanulószerződés a szolgálati időként elismerhető, 1998.január 1-jét 
megelőző szakiskolai tanulmányi idő igazolására,

e) bedolgozói kiskönyv vagy munkabér-jövedelemigazolás a szolgálati 
időként elismerhető, 1998.január 1-jét megelőző bedolgozói jogviszony iga-
zolására,

f) mezőgazdasági, halászati termelőszövetkezeti tagkönyv, a 1998.január 
1-jét megelőző tagsággal szerzett szolgálati idő igazolására,

g) egyházi igazolás az egyházi személyként, szerzetesrendi tagként, diako-
nissza nővérként szerzett szolgálati idő igazolására,

h) kórházi zárójelentés a szolgálati idő alatt vagy az ezt követő harminc 
napon belül kezdődött kórházi ápolással 1998.január 1-jét megelőzően sz-
erzett szolgálati idő igazolására,

i) munkakönyv, foglalkoztatói igazolás vagy szerződés az egyéb, a nyugdíj-
biztosítás igazgatási szervek nyilvántartásában nem szereplő egyéb szolgála-
ti idők igazolására,

j) az 1988. január 1-jét megelőző időszakra szóló, az igénylő birtokában 
lévő munkabér-, illetve jövedelemigazolás, ha az ezt követő időszakra az 
ügyfél nem rendelkezik a jogszabályban meghatározott számú naptári napra 
nyugdíjjárulék-köteles keresettel, jövedelemmel,

k) az 1997. december 31-ét követő időszakra szóló, az igénylő birtokában 
lévő munkabér-, illetve jövedelemigazolás, ha az adat a nyugdíjbiztosítási 
igazgatási szervek nyilvántartásában nem szerepel,

l) a megyei és fővárosi kormányhivatal egészségbiztosítási szakigazgatási 
szervének vagy a társadalombiztosítási kifizetőhellyel rendelkező foglalkoz-
tatónak az igazolása a táppénz vagy egyéb egészségbiztosítási pénzellátás 
folyósításának időtartamáról, 1997. december 31-ét megelőző időtartamra 
csak abban az esetben, ha az adat a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek ny-
ilvántartásában nem szerepel,

m) az ápolási díjat megállapító határozat másolata, valamint – ha a határo-
zatból a hozzátartozói viszony nem állapítható meg – a gyermek születési 
anyakönyvi kivonat, vagy az örökbefogadást engedélyező határozat, ha a 
Tny. 18. § (2a)–(2d) bekezdése szerinti öregségi teljes nyugdíjat a jogosult 
súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére is tekin-
tettel igénylik,

n) gyermek születési anyakönyvi kivonat vagy az örökbefogadást 
engedélyező határozat, ha az öregségi teljes nyugdíjat a Tny. 18. § (2d) 
bekezdésében foglaltakra is tekintettel.

  /forrás: www.onyf.hu
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Falunap
Geszteréd Község Önkormányzata  által színvonalas falunap 
került megrendezésre 2013. szeptember 21-én Geszteréden.
A község lakóit 13:00-tól ízletes ebéd várta a parkban, valamint 
a Geszterédi Nyugdíjas Egyesület által készített krumpli lángos, 
és fánk került az asztalra. Kora reggeltől főztek finomabbnál-
finomabb ételeket a helyi civil szervezetek, valamint önként 
szerveződött csoportok tagjai, hatalmas sikerrel.  Ezt követően 
jól szervezett, színes programok várták az érdeklődőket. Minden 
korosztály igényét kielégítő, változatos műsorszámok követték 
egymást a színpadon, szinte szünet nélkül .

A helyi csoportok előadásait is megtekinthettük, így a Geszterédi 
Napsugár Óvoda tánccsoportját, a Moderntánc csoportot, a 
Geszterédi Nyugdíjas Egyesület műsorát, valamint nagy sikert 
aratott a Zumba csoport bemutatója.

A vendég fellépők műsorait is nagy érdeklődés fogadta. A 
rendezvény sztár vendégei Dred és Doris, DJ Szatmári és Jucus, 
valamint Szandi voltak. A fellépők után hajnalig tartó bál 
szórakoztatta a résztvevőket.

A falunapi rendezvény megnyitóját követően Geszteréd Község 
Önkormányzata „Geszterédért” kitüntetést adományozott 
a Geszterédi Nyugdíjas Egyesület tagjainak. Gratulálunk az 
elismeréshez!

Ezúton szeretnék köszönetet mondani Geszteréd Község 
Önkormányzata nevében mindazoknak, aki felajánlásukkal 
támogatták a falunapi rendezvényeket:
 Radócz Lászlóné őstermelő Molnár Mihály 
 Kemény Józsefné   Kemény József
 Szabó Józsefné   Szabó József
 „KÁLLÓ-FÉM” Kft.  Érpataki VT.
 Szilágyi Mihály Biri  Nagy Lajos
 Balkányi Nimród VT.  Id.Jaksi János
 ifj.Jaksi János   Hetei Sándor
 Hajdusági sütöde   KSB Csemege
 Varga Krisztián   Dán László
 Rácz János Debrecen  Nagy Tibor
 Zsindelyes  Pálinkafőzde Kft. Nyírségvíz Zrt.
 Geszterédi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
 Szabolcs Takarékszövetkezet Nyíregyháza
     Vámos Jánosné
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A Művelődési Házban a nyári szünidőben is szervezett programok 
biztosították a szabadidő hasznos eltöltését a gyermekek részére. A 
Gyermekjóléti Szolgálattal karöltve minden héten egy alkalommal 
foglalkozást szerveztünk, valamint egy hetes nyári tábor keretében 
minden nap programok várták az érdeklődő gyermekeket.                                                                                                                            

A Művelődési Ház teret biztosít különböző fórumok, gazdagyűlé-
sek lebonyolítására, a falugazdász továbbra is itt fogadja a gazdákat, 
őstermelőket.

Hetente két alkalommal (hétfőn és szerdán) este 19:00 órától alak-
formáló aerobic órát tart Pásztor Tünde aerobic oktató. Minden ér-
deklődőt szeretettel várunk! 

Urbin Mónika táncoktató minden pénteken 18:00 órától várja az 
érdeklődőket táncórájára, ahol többféle táncformával ismerkedhe-
tünk meg. 

A Művelődési Ház hátsó udvarán elkészült az Intézmény „szabad-
idős” terasza, ahol található kemence, grillező, mosogató. Az udva-
ron igényesen felújított mosdó került átadásra. Ez az egyedien felépí-
tett terasz alkalmas különböző rendezvények lebonyolítására. Szere-
tettel várjuk és hívjuk a baráti társaságokat, ifjúsági csoportokat, civil 
szervezeteket, családokat összejöveteleik megrendezésére.

A fiatalok igényeinek ele-
get téve megnyitottuk az In-
tézmény hátsó épületében a 
csocsó, és biliárd termet. A 
játszani szerető ifjúságot a 
hét minden napján (hétfői 
nap kivételével) örömmel 
várjuk 21:00 óráig!

A fenti létesítmények hivatalos átadására és megszentelésére szep-
tember 28-án került sor, az Itthon vagy! Magyarország Szeretlek 
című pályázat keretein belül. A hétvégi rendezvénysorozat szüreti 
felvonulással kezdődött, amely nagy sikert aratott. 

Bevontuk az óvódás 
és iskolás gyerekeket 
is, valamint a helyi ci-
vil szervezeteket. Fel-
díszített lovas kocsi-
kon és „kisvonaton” 
vonultak a lakosok, 
kisbíróval az élen, és 
természetesen nóta-
szóval.

A felvonulást követően Szűcs József helyi Plébános megáldotta a 
főtéren felállított Kopjafát, és az Önkéntes Tűzoltó Egyesület ha-
rangját is.

Az eseménysorozat vacsorával egybekötött szüreti bállal folytató-
dott a Művelődési Házban, ahol mindenki ízlésének megfelelő zené-
re rophatta a táncot hajnalig.

Szeptember 29-
én, vasárnap este 
csatlakoztunk az 
országos Szent Mi-
hály napi tűzgyúj-
táshoz. Az érdek-
lődőket már este 
hét órától forralt 
bor és meleg tea 
várta. A máglyát, 
mint mindenhol 
az országban, este 
21:30-kor gyújtot-
tuk meg.

Ezúton szeretnék köszönetet mondani Czimre János Úrnak, hogy 
felajánlásával hozzájárult a rendezvény létrejöttéhez, valamint mind-
azoknak, akik munkájukkal segítették az esemény lebonyolítását!

Továbbra is mindenkit szeretettel várunk rendezvényeinkre! 
     Vámos Jánosné

A Művelődési Ház hírei
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Egyedülálló ünnepe volt Geszteréden 
a Radócz családnak az „Unokatestvé-
rek találkozója” 2013. július 6-án. A 
családalapítók – néhai Radócz József és 
felesége Papp Erzsébet leszármazottai, 
családtagjaik – unokák, déd- és ükuno-
kák az ország 11 településéről mintegy
120 fő jött össze egy nagy családi 
találkozóra.

A lista a 90 év körüliektől a 2 
hetes legifjabbakig terjedt.

A távolban lakók a helybéli 
rokonok vendégszeretete mel-
lett keresték a régi emlékeket. 
Megcsodálták a szépen felújított 
templomunkat, dicsérték szép 
középületeinket, gondozott köz-
tereinket.

Szombaton a felnőttek együtt 
készítették az üstökben a többfé-
le finom vacsorát, a gyerekek te-
rítették az asztalokat, díszítették 
a Művelődési Házat. Mindenki 
vendég és házigazda volt.

Közben felidézték életük ese-
ményeit, emlékeiket az ismerő-
sök, egymást soha nem látottak 
kötöttek testvérséget, cseréltek 

címeket, fotókat.
Vacsora után hajnalig szólt a zene, 

táncra perdültek a „görbebotos” öre-
gektől kezdve a csetlő-botló apróságo-
kig, zengett a nótaszó. Egy életreszóló 
feledhetetlen élménnyel gazdagodva 

meghatódottan búcsúztunk el egymás-
tól, megfogadva, hogy adandó alkalom-
mal ismét találkozunk.

A szervezőknek is köszönve, a család 
nevében:

  Radócz József

Radócz találkozó 2013.

Manapság adott a lehetőség, hogy híres előadókat hallgat-
hassunk meg az internet segítségével. A személyes találkozás 
varázsát azonban semmi nem pótolhatja.

 Ezért fogadtuk nagy örömmel a hírt, szokásos szerdai tea-
délutánunkon, hogy vendégelőadót kapunk, Dr Csikai Erzsé-
bet természetgyógyász orvos személyében.

 Nem lehet elhallgatni a tényt, hogy erre az anyagi le-
hetőséget is meg kell teremteni. Jelen esetben a Megyei 
Könyvtárhoz beadott és megnyert pályázat segítette 
hozzá a könyvtár vezetőjét.

 A vendégvárás mindig kicsit ünnepszámba megy. Jó 
alkalom ez arra is, hogy az előadóra várva egymással is 
váltsunk néhány szót. Én idős nyugdíjasként, örömmel 
láttam viszont régi kollégáimat, kedves tanítványaimat. 
Nagy volt az érdeklődés. Lassan minden ülőhely gaz-
dára talált.

 A doktornő nem először járt nálunk. Pillanatok alatt 
családias hangulatot teremtett. Lenyűgöző előadásmód-
jával, az életből merített gyakorlati példáival, több mint 
két órán keresztül lekötötte figyelmünket.

 

Biztosra vehető, hogy az egészséges életmóddal kapcsolat-
ban – ami az előadás témája volt – mindenki vitt haza magával 
valamilyen jó tanácsot vagy megvalósítható ötletet.

   Vincze Károlyné

Vendég a könyvtárban
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Az önkormányzat, az öregek otthonának 
dolgozói és a klubtársak szeretettel

köszöntik
Farkasné Erzsike nénit születésnapja 

alkalmából.

Ünnepi pillanatok

Major József és Major Józsefné
2013. szeptember 15-én ünnepelték 

a 40. házassági évfordulójukat.

Nagyon sok boldogságot kíván
szerető családjuk:

  Nóra, Tamás
  Éva és Attila.

Szabó Flóra 5 éves lett!

Csillagfényes álmaid váljanak valóra,
legyen ünnep lelkednek
minden nap és óra.
Kerülje bánat örökre el szíved, 
érjen annyi boldogság,
mit ember kívánhat.

Boldog születésnapot kíván: anya, 
apa, mamáék és nénye.

Akit párodul melléd rendelt az ég,
Becsüld meg, szorítsd meg kezét,
És ha minden álmod valósággá válik,
Akkor se feledd el, légy hű mindhalálig.

  /Madách Imre

Brinkusz Hajnalkának és Felföldi 
Jánosnak

házasságkötésük alkalmából sok bol-
dogságot kívánnak szeretteik!

Sorsunk egybeforr, együtt megyünk tovább,
Az élet viharában Te vigyázol reám.
Köszönöm, hogy szeretsz, s hogy hiszel nekem,
S hogy megosztod az életed velem.

 /Vörösmarty Mihály

Karóczkai Nórának és Major
Tamásnak

házasságkötésük alkalmából sok bol-
dogságot kívánnak a rokonok, barátok!

Pataki József a térség tűzvédelme érde-
kében végzett 30 éves parancsnoki munká-
jáért kitüntetést vehetett át Dombrádi Lász-
lótól, a Megyei Tűzoltó Szövetség elnökétől.
Gratulálunk!

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Édesanyám, Balogh Mihályné, községünk legidősebb lakó-
ja, egészségi állapota miatt sajnos nem tudott részt venni az 
augusztus 20-án megtartott ünnepélyes kenyérszentelésen, ám 
nagy meglepetésünkre mégsem feledkeztek meg róla. Az ün-
nepség után Szabó József alpolgármester úr személyesen hozta 
le a megszentelt gyönyörű szép kenyeret. Leírhatatlan örömet 
szereztek ezzel, sírással küszködtünk a meghatódottságtól.

Köszönetünket szeretnénk kifejezni községünk vezetőinek, 
elsősorban Kemény József polgármesternek, Pálffyné Dr. Sza-
bó Ibolya jegyző-asszonynak és Szabó József alpolgármester-
nek tiszteletteljes, odafigyelő magatartásukért.

  Édesanyám nevében is: Móricz Jánosné

Plósz Ritának és
Fazekas 

Krystiannak

házasságkötésük
alkalmából ezúton 

is gratulálnak és sok 
boldogságot kívánnak 

szeretteik!
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Október 11-én “Vidám Őszi Játékos Nap” ot szerveztünk 
az oviban. A programba minden csoport bekapcsolódott. Az 
időjárás is kegyes volt hozzánk így a tevékenységeket, az udvaron 
bonyolítottuk le. 

A szülők szívesen hozták “őszanyó kincseit” amivel a gyermekek 
örömmel tevékenykedtek. (dió, alma, szőlő, körte, kukorica, 
napraforgó, tök, stb.)

A tízórai után, a délelőttünk Diókereső, és diótörő ügyességi 
játékkal folytatódott, amelyben minden gyerek örömét lelte. a 
diót gyűjtő gyerekeket alkalomhoz illő ajándékkal jutalmaztuk. 
(papírból készített diófalevél.) 

A gyerekek megismerkedhettek, és megtapasztalhattak, játékosan 
olyan őszi munkákat, mint a: 
-kukorica morzsolás, 
-napraforgó-bugázás, 
- diótörés. 

A “munka” végeztével Jólesően fogyasztották, a gyümölcsöket, és 
a finom szörpöt is. 

A nap sikerét bizonyítja, a gyerekek véleménye:
  “Hűű ez egy jó nap volt!”

Beszoktatás 

Szeptember elején 18 kiscsoportos lépte át az óvoda 
küszöbét.

Augusztus végén szülői megbeszélést tartottunk a kis-
csoportos szülőkkel, ahol igyekeztünk az anyukákkal oldott 
légkörben megismerkedni, és elbeszélgetni, az óvodai életről.
(ami egy finom szörp, és rágcsi mellett még jobban sikerült). 
Az anyukák örömmel vitték haza az új kis óvodásoknak, az 
elkészített óvodai jelüket. 

legfontosabb feladatunknak az óvodai élet megszerettetését, 
a szokások elmélyítését, a meleg szeretetteljes családias hangu-
lat kialakítását tartjuk. 

A zökkenőmentes beilleszkedés elősegítése céljából, 
lehetőséget biztosítottunk, az “anyás beszoktatás”-ra is( kez-
detekben igény szerint az anyuka is a csoportban maradhatott 
gyermekével).A közös munka meghozta gyümölcsét, a gyer-
mekek reggelente mosolyogva lépnek be a csoportszobába. 
(1-2 gyerek kivételével) 

A gyerekek különböző képességekkel, különböző szokás-
rendszerrel érkeznek az óvodába, minden igyekezetünkkel, 
tudásunkkal az óvónénik, dajkanénik, és persze a szülők seg-
ítségével azt szeretnénk elérni, hogy 3-4 év múlva érett nagy-
csoportosok legyenek.

Hírek az óvoda életéből
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Az iskolaérettség feltételei
A gyerekek élet-és nevelés körülményei eltérőek. Különböz-

nek egymástól testi, lelki értelmi képességeik, nyelvi kifeje-
zőkészségük, társas magatartásuk,  aktivitásuk. Mindez attól 
függ, hogy hogyan hat rájuk az óvodai környezet.

Az óvoda a gyermek érdeklődésére, kíváncsiságára építve 
biztosít a gyerekeknek változatos tevékenységeket. Fontos az 
anyanyelv fejlesztése, a gyermek spontán szerzett ismeretei-
nek, tapasztalatainak rendszerezése, bővítése az értelmi ké-
pességek és a kreativitás fejlesztése.

Érdeklődésük kiszélesedhet, vagy lelassulhat, ami csak átme-
net lehet ,amely magyarázható akár a gyermek otthoni kedve-
zőtlen környezetével is.

Szavainkkal, tetteinkkel igyekszünk kifejezni a gyerekek kö-
zötti egyéni különbségeket, az eltérő fejletségi szinteket a fel-
adatmegoldásban megjelenő teljesítmény különbségeket.

Nagycsoport évvégére fontos, hogy a feladattudat, feladattar-
tás szándékos figyelem, megfigyelőképesség, figyelem megosz-
tási képesség, a kitartás, kézügyesség szilárduljon, és az iskola 
érettségszintjét elérjék. Érzelmileg gazdagabbak legyenek, for-
málódjon ízlésviláguk, szépérzékük, érezzenek felelősséget a 
vállalt feladatokért.

Legyenek képesek gondolataik, érzéseik kifejezésére, önálló 
vélemény alkotásra.

Spontán szerzett ismereteket, tapasztalatokat tudjanak rend-
szerezni, bővíteni egyéni fejlettségüknek megfelelően, diffe-
renciált feladatmegoldások elvégzésével sokoldalú, színes te-
vékenység keretében.

 /Az óvodai híreket összeállították az óvoda dolgozói

Így emlékeztünk az aradi vértanúkra
A szabadságharc leverése után 164 

éve végezték ki a 13 aradi vértanút, 
melynek alkalmából megemlékezést 
tartottunk az iskola udvarán.

Ennek során felidéztük a történelmi 
eseményeket, az ünnepi műsor után 
a diákok akadályversenyen vettek 
részt. 

Külön versenyeztek az alsó és a 
felső tagozatos tanulók. A kisebbek 
az iskola udvarán versengtek, míg a 
nagyobbak egészen a Mamutfenyőig 
jutottak el különböző akadályok 
leküzdésével.

Többek között ügyességi 
játékokkal, képkirakással, 
memória, kérdezz-felelek 
feladatokkal, s az utolsó ál-
lomás plakátkészítés okt. 
6-ával kapcsolatban. 

A kicsit szomorkás időjá-
rás ugyan nem kedvezett a 
feladatok teljesítéséhez, de 
a gyerekek lelkesedésének 
ez sem szegte kedvét. Vi-
dáman tették meg a hosszú 
utat a Mamutfenyőig mi-
közben lelkesen teljesítet-

ték az akadá-
lyokat. 

Az utolsó 
akadály telje-
sítése után a 
Mamutfenyő 
alatt közösen 
fogyasztották 
el a jól megér-
demelt ebédjüket, ez-
zel zárva az egész na-
pos rendezvényt.

 
 Mészárosné Nagy Anna

 tanítónő
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Iskolánk a TÁMOP-s pályázaton 26 
millió forintot nyert-amelyet a tehet-
séges geszterédi és érpataki gyerekek 
fejlesztésére fogunk fordítani.

Iskolánk pedagógiai elveihez szervesen 
igazodik a projekt: gyermekeink tanulá-
si esélyegyenlőségének megteremtése, az 
alapkészségek megszilárdítása, az egyéni 
adottságok figyelembevétele, az önálló tanu-
lási képesség alakítása, a reális önismeret és 
életszemlélet kialakítása, mellyel a megfelelő 
továbbtanulási irány, illetve pálya kiválasz-
tását segítjük. A pályázat megvalósítandó 
tevékenységei ezen alapelvekhez kötődő 
célok megvalósítását segítik. A pedagógiai 
módszertani megújulás - melyhez kapcso-
lódó továbbképzéseken 16 pedagógus vesz 
részt - a folyamatos fejlesztést biztosítja. A 
bevezetést segítik a pedagógus munkáját 
támogató szakmai mentorok. Projektünkbe 
55 halmozottan hátrányos helyzetű tanuló 
kapcsolódik be. A közösségi programok, il-
letve a módszertani fejlesztések hatása a má-
sodlagos célcsoportot is eléri, azaz iskolánk 
valamennyi tanulója élvezi. 

Az átmenetek kezelését szülőknek és ta-
nulóknak szervezett klubfoglalkozásokkal 
segítjük. A tanévenként 4 alkalmas program 
külső szakértők és pedagógiai munkát segítő 
alkalmazott bevonásával történik.  Az isko-
la és szülők együttműködésének továbbfej-
lesztése az egyéni fejlesztési tervek (55 db) 
közös kialakítása mellett közös tréning, ki-
rándulás, kreatív szabadidős programok (6 
közös program) szervezésével valósul meg. 
A személyes kapcsolatok alakítása és erősí-
tése a pedagógiai munkát segítő alkalmazott 
támogatásával fejlődik. Pályaorientációs 
programok szervezésével segítjük tanuló-
ink helyes pályaválasztását. A projekt ideje 
alatt legalább 4 ilyen program valósul meg. 
A korszerű tanulást segítő eszközök segít-
ségével az alapkészségek megszilárdítására 
törekszünk. Aktív együttműködések kiala-
kítását tervezzük a helyi roma szervezet-
tel és társ szakmák szervezetivel. Az aktív 
együttműködésünk korszerű testnevelés és 
tehetséggondozás területén a helyi Football 
Clubbal, egészségmegőrzés és pályaorientá-
ció területén a Védőnői szolgálattal, a Roma 
önkormányzattal, a közösségi szolgálat a 
Gyermekjóléti Irodával valósul meg.

 
A projekt hosszú távú és közvet-

len céljai
Hosszú távú célok:
A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók, 

köztük roma gyermekek iskolai sikerességé-
nek elősegítésével a térségben a szakmai és 
érettségizett végzettségűek számszerű bővü-

lése, ezáltal munkavállalói esélyeik növelése.
Közvetlen célok:
- Az egész napos iskola keretében tanulók 

iskolai sikerességének javulása. 
- Az intézmény pedagógiai-módszertani 

megújulása, beleértve a szaktanárok szak-
mai fejlődését, valamint az egyéni fejlesztés 
módszertanának tovább-gondolását. 

- A családokkal való együttműködés meg-
erősítése, partneri kapcsolatok, kapcsolati 
háló fejlesztése.

- Az átmenetek tudatos kezelése, különös 
tekintettel a pályaválasztásra.

Várható eredmények: 
- Lemorzsolódás tartós megszüntetése, a 

pályázati időszak alatt 0 %. 
- Akkreditált pedagógus-továbbképzésen 

részt vettek: 16 fő
- Képzésen tanultak beépítése a tanítási gya-

korlatba mentori segítéssel - új módszetani 
elemek beépítése tanmenetekbe, órai doku-
mentumokba.

- Bevont tanulók (55 fő) szüleivel/nevelői-
vel kapcsolati rend kialakul.

- A kapcsolatrendszer működtetése beépül 
az intézményi dokumentációba.

- Az átmenetek kezelésére munkacsoport 
alakul, valamint a folyamat beépül az intéz-
ményi dokumentációba.

A projekt 2 éves időtartamú, amelyből is-
kolánk minden tanulója profitálni tud.

A pályázatban szereplő technikai beszer-
zések gazdagítani fogják iskolánk korszerű 
IKT eszközökkel való ellátását. A klubok, 
a szabadidős programok, a kirándulások, a 
nyári táborozások pedagógiai munkánkat 
közvetlenül segítik, s hozzájárulnak a gyere-
kek érzelemvilágának alakításához. 

Délelőtt és délután nyitva tartó
általános iskola 

Általános iskolában a nevelés-oktatást 
a délelőtti és délutáni tanítási időszak-
ban olyan módon kell megszervezni, 
hogy a foglalkozások legalább tizenhat 
óráig tartsanak, továbbá tizenhét óráig – 
vagy addig, amíg a tanulók jogszerűen 
tartózkodnak az intézményben – gon-
doskodni kell a tanulók felügyeletéről. 

A gyermek, tanuló felügyelete a közne-
velési törvény szerint: a gyermek, tanuló 
testi épségének megóvásáról és erkölcsi 
védelméről való gondoskodás, a nevelé-
si-oktatási intézménybe történő belépés-
től a nevelési-oktatási intézmény jogsze-
rű elhagyásáig terjedő időben, továbbá a 
pedagógiai program részeként kötelező, 

a nevelési-oktatási intézményen kívül 
tartott foglalkozások, programok ideje 
alatt.

Nkt. 55. § (1) bekezdés szerint: „Az 
iskolában – kivéve, ha az intézmény e 
törvény rendelkezéseinek megfelelően 
egész napos iskolaként működik – az 
igazgató a tanulót a szülő kérelmére fel-
mentheti – az általános iskolában tizen-
hat óra előtt megszervezett egyéb foglal-
kozás alól.”

A tanév rendje

A 2013/2014. tanév fontos időpontjait 
és a tanév rendjét a 47/2013. (VII. 4.) 
EMMI rendelet határozza meg:

A tanítási év első tanítási napja: 2013. 
szeptember 2. (hétfő) utolsó tanítási 
napja: 2014. június 13. (péntek). 

A tanítási napok száma az általános 
iskolában száznyolcvan nap, a nappali 
oktatás munkarendje szerint működő 
középiskolában és szakiskolában száz-
hetvenkilenc nap. 

A tanítási év első féléve 2014. január 
17-ig tart. Az iskolák 2014. január 24-ig 
értesítik ki a tanulókat, kiskorú tanuló 
esetén a szülőket az első félévben elért 
tanulmányi eredményekről. 

A tanítási szünetek 

•	Az	 őszi	 szünet	 2013.	 október	 28-tól	
október 31-ig tart. A szünet előtti utolsó 
tanítási nap október 25. (péntek), a szü-
net utáni első tanítási nap november 4. 
(hétfő). 

•	A	 téli	 szünet	2013.	december	23-tól	
2014. január 3-ig tart. A szünet előtti 
utolsó tanítási nap 2013. december 21. 
(szombat), a szünet utáni első tanítási 
nap 2014. január 6. (hétfő). 

•	A	 tavaszi	 szünet	 2014.	 április	 17-től	
április 22-ig tart. A szünet előtti utolsó 
tanítási nap április 16. (szerda), a szünet 
utáni első tanítási nap április 23. (szer-
da). 

  Törő András
  igazgató

ISKOLA HÍREI
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DIÁKSPORTHÍREK

Országos Diákolimpián történt
Az események még a májusi Megyei Diákolimpiával kez-

dődtek ahol előbb a leány kézilabdacsapatunk „szokásához 
híven’’ megnyerte a Gyulaházán rendezett megyei döntőt.

Nagy Tímea, Mikó Dzsenifer, Kebles Mónika, Jaksi Niko-
lett, Csabai Andrea, Kósa Izabella, Balogh Beáta, Kozlok Fan-
ni, Plangár Csilla, Papp Renáta, Zováth Klaudia, Papp Dóra

A nyíregyházi Városi Stadionban atlétáink is kiemelkedtek 
a megyei mezőnyből, s jogot szereztek az országos döntőn 
való részvételre:

- fiú  háromtusa csapat: Ignácz Dániel, Miszkuly Béla, 
Balogh István, Molnár Máté, Molnár Dávid, Miszkuly Márk

- leány  svédváltó: Bacskay Vivien, Vámos Lilla, Kebles 
Mónika, Máté Szabina

- fiú  svédváltó: Miszkuly Béla, Balogh István, Molnár 
Dávid, Jobbágy János

egyéni 1.  helyezet lett 800 m síkfutás: Máté Szabina
                                  600 m síkfutás: Máté Boglárka

Az eddigi legsikeresebb megyei Diákolimpiánk volt, 28 
sportolónk lett megyei első- volt, aki kétszer is.

Zánka 2013. június 19-20-21-22, az országos döntőn több 
mint ezer versenyző, testnevelő vett részt. Az egykori Úttö-
rővárosban több rendezvény is zajlik egyszerre és közel 10- 
ezer főnek ad otthont. A több mint 100 hektáron csodálatos 
erdei környezetben  saját ABC-je, mozija, színházterme, sok 
ebédlője, sportcsarnoka, atlétikai stadionja, hihetetlen kör-
nyezetben kézilabda pályája (a Balaton parttól 100 méterre!), 
természetesen saját strandja, kikötője. A hajnali indulást kö-
vetően, egy rövid budapesti városnézést beiktatva 14 órakor 
érkeztünk a helyszínre.

Már délután 4-kor mérkőzést kellett játszanunk a közel 40 
fokos melegben bitumenes pályán! A későbbiekben a nagy 
meleg miatt volt úgy hogy este 8 órakor játszottunk meccset. 
A lányaink az utolsó két mérkőzésre „melegedtek be’’, és így 
összesítésben a 11. helyen végeztek. A második nap atlétáink 
is megkezdték a szereplést a trópusi hőségben. A rendkívü-
li igénybevételt (volt, aki a déli órákban futott 600 vagy 800 
métert!) kiválóan bírták és csodálatosan szerepeltek az egyéni 
versenyzők és a csapataink: 

- fiú háromtusa csapat 3. helyezett
- leány svédváltó 4. helyezett
- Máté Szabina 6. helyezett
- Máté Boglárka 6. helyezett 
- fiú svédváltó 8. helyezett

Az Országos Diákolimpián 116 iskola vett 
rész, (1-8 helyezésig pontozták a résztvevőket) 
65 iskola szerzett olimpiai pontot. Tanítványa-
ink 28 pontot gyűjtöttek és így az ORSZÁGOS 
HARMADIK helyen végeztek!!!

Köszönjük mindenkinek aki segítette munkánkat, hogy 
ilyen szép sikert érjünk el.

Szőke László testnevelő, Szőkéné Csorba Ágnes kísérő
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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
  Bujdosó Mihály, Dankó József, Felföldi 
István, Illés Sándor, Tóth Dezsőné, Ba-
logh Imre, Zakar Mihály, Maxin Lász-
ló, Rinyu Mihályné, Czirják Sándorné, 
Farkas Lajosné, Bújdosó Ferencné, 
Rácz Józsefné, Szűcs Sándor, Lukács 
József, Horváth Mihály, Urbin István, 
Csernyik György, Rása Imre, Kinyik 
István, Gulyás József, Nyéki Bálint, Vi-
rágos Mihály, Zsögön András, Urbin 
Sándor, Tóbiás Sándor, Törő András, 
Kókán József, Aradványi György, La-
katos Mihály, Hetei Mihály, Juhász Mi-
hály, Törő László, Varga Lajos, Köblös 
Pál, Nagy Mihály.

Kegyelettel emlékezünk 
községünk közelmúltban elhunyt 

lakosaira:

Gulyás Andrásné
Köblös Pál

Id. Pulinka József
Dézsi Józsefné

Id. Pipó Sándor
Id. Köblös János
Dudás Ferencné

Nagy József Sándor
Oláh Györgyné

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

álmok, évek.”

Megnyitottunk!!!!
     - Friss pékáru 
     - Tejtermék, Élelmiszer, Ital
     - Vegyi áru 
     - Ajándéktárgy
     - Babaruha, Pelenka

Minden egy helyen:
Minimix Diszkont
Geszteréd Kálló utca 34/a szám alatt

Nyitva: 
Hétfőtől vasárnapig 6-tól-19ig

Itt van az ősz, itt van újra... 

A szeptemberi bágyadt búcsúzónál 
utolszor kitárul az ég, s káprázóan kék 
tükrén láz vörös levelek úsznak. A liget 
tarlott bokrai közt izzik a piros ruhás 
galagonya. A lángsugarú nyár még egy 
utolsó mosolyt küld felénk, s elalvó Föld-
gyermekét Napunk mély, fagyos álomba 
ringatja. “Őszbe csavarodott a természet 
feje” - s már nincs messze az idő, mikor 
a csermely violás völgye végleg elnémul a 
tél ködében. A népi kalendáriumokban 
a nyárutó és az ősz a betakarítás vala-
mint a búcsúk évszaka Az ősz álmatag 
szépsége számos költőt és festőt sarkallt 
arra, hogy pennát avagy ecsetet ragad-
jon s újraálmodja a növekedő alkony 
évszakát.

Meghívó
 A Gajdos János Művelődési Ház 

nevében 
szeretettel hívjuk és várjuk Önt és 

kedves családját a 
2013. október 29-én, 15 órától 

megrendezendő 
író-olvasó találkozóra. 

Vendég: 
DEBRECENI SZABÓ IRMA, 

aki verseivel őszi hangulatot 
varázsol. Ezt fokozza a 

kemencében sült tök illata és íze.

A Geszterédi Forrást az Interneten is 
elolvashatják a 

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

képekkel!


