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Geszteréd Község Önkormányzata és a 
Geszterédi Árpád Fejedelem Általános 
Iskola Vezetősége szeretettel meghívja 

Önt és kedves családját a

2013. december 20-án 
(pénteken) megrendezésre

kerülő karácsonyi ünnepségre!
Helyszín: Gajdos János 

Művelődési Ház /IKSZT/
Délelőtti gyermek programok:
 9:00 Karácsonyi filmvetítés
 10:00  Érpataki Nyugdíjas Egyesület mű sora
 12:00  Karácsonyi misztériumi játék be-

mutatása a 7.-8. osztályos tanulók 
előadásában.

Egész napos játszóház, kézműves foglal-
kozás, táncház, karácsonyi vásár várja a 
gyerekeket. A tornateremben egész déle-
lőtt sportversenyeket szervezünk. A kará-
csonyi hangulatot fokozza a frissen sült 
bejgli és a meleg tea.

Az egész napos rendezvény folytatá-
saként délután 17:00-ra várjuk a falu 
lakosságát az esti ünneplésre!

Délutáni programok:
– Karácsonyi misztériumi játék bemutatása
– Érpataki  Nyugdíjas Egyesület betlehe-

mes játéka
– Geszterédi Nyugdíjas Egyesület műsora
– Adventista Egyház kórusának előadása
A vendégeket forralt bor, meleg tea, és 
frissen sült bejgli várja!

Kemény József polgármester

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

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

Kedves geszterédiek!

Év végi ünnepi köszöntőmhöz 
Vass Albert ma is időtálló gon-

dolataiból közvetítenék néhányat:
Bár jól tudjuk, hogy Újév napja, mint kez-
det, kiindulási pont, mindössze ember csi-
nálta illúzió az idő végtelenségében, mégis 
emberöltők óta ez a nap, amikor az ember 
számadást készít a múltról, és terveket sző, 
fogadalmakat tesz a jövendőre nézve.

Szükséges is, jó is, hasznos is úgy a 
tetteinkkel való elszámolás, mint időn-
ként az újrakezdés józan kitervelése en-
nek az elszámolásnak az árnyékában. 
Emberek vagyunk, s ez által hibákat 
követünk el, úgy egyénenként, mint kö-
zösségként, avagy nemzetként. Ha fölis-
merjük ezeket a hibákat, és igyekszünk 
levetkőzni, akkor elmondhatjuk, hogy 
szenvedésünk haszonnal járt. Ha azonban 
elmulasztjuk akár a felismerést, akár az 
orvoslást, szenvedéseink értelmetlenek és 
hiábavalók maradnak. Aki verembe esett, 
az csak fölfelé menekülhet ki onnan. Ha 
lefele próbál menekülni, egyre mélyebb-
re ássa önmagát. Mi, magyarok, Trianon 
óta a lefelé való meneküléssel próbálkoz-
tunk. Legnagyobb hibánkat, a széthúzást, 
mely Mohács óta egyik nyomorúságból a 
másikba vitt, odáig tökéletesítettük, hogy 
ma már alig található két magyar ezen a 
földön, aki huzamosabb ideig képes, min-
den erejét összetéve, egy közös cél érde-
kében dolgozni. Ez az oka annak, hogy 
egy lépést sem haladunk előre, sőt egyre 
mélyebbre ássuk magunk alatt a vermet. 

Tudatosan vagy öntudatlanul, de va-
lamennyien tudjuk, hogy sorsunk nem is 
fordulhat jóra mindaddig, amíg meg nem 
szabadulunk lelki hibánktól, mely újra és 
újra vesztünket okozta. Amíg föl nem is-
merjük, hogy erőt csupán egymásból me-
ríthetünk.

Irigység, hiúság, önzés és egyéb kicsi-
nyes tulajdonságaink azonban megakadá-

lyoznak abban, hogy felülemelked-
jünk a gyöngeségeinken, és összefogás 
helyett viszálykodunk, egymás segítése 
helyett aláássuk egymást, és közben pa-
naszkodunk, hogy egyre mélyebbre süly-
lyedünk a világ népei között.

Behunyhatjuk a szemünket, hogy ne 
lássuk, de a kép nem változik meg ettől. 

Ha van még jelentősége az Újeszten-
dőnek, mint ember állította mérföldkőnek, 
akkor ez a jelentőség módot kell nyújtson 
számunkra ahhoz, hogy komoly, becsü-
letes és lelkiismeretes önrevízió után 
valóban ráismerjünk hibáinkra, s azokat 
kiküszöbölve testvérekhez méltó módon 
éljünk és dolgozzunk, egymás mellett és 
együtt, nemzetünk érdekében. 

Az adventi koszorú fényei, a négy 
gyertya évszázadok óta a biztosan bekö-
vetkező, mindannyiunkra váró örömhír-
re figyelmeztetnek. Arra, hogy nem va-
gyunk reménytelenül magunkra hagyva 
és kiszolgáltatva. Különösen akkor nem, 
ha egymás felé fordulunk, ha tekintetün-
ket egymásra szegezzük, ha észrevesszük 
elsősorban a családot, amely körülvesz 
bennünket. De észre kell vennünk a szom-
szédot, a munkahelyi közösséget, sőt a né-
peket, és nemzetek is.

Karácsony napja közeleg– döntse el 
ki-ki magának, hogy mit képzel oda, a 
család karácsonyfája alá, hogy egy legyen 
a család, a magyar nép és nemzet!

Csendüljön a harang, és szálljunk ma-
gunkba legalább ilyenkor, hogy közöm-
bösségbe vagy érzelgősségbe fulladó fel-
színes ünnepléseinket tegyük erőt adó és 
lelkünket megtisztító karácsonyokká. 

Adjon az Isten mindenkinek Békés 
Karácsonyt, és Boldog újesztendőt!

Kemény József
polgármester
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Advent I. vasárnapjával megkezdődött 
az őrült készület a karácsonyra, a sze-
retet és az ajándékozás ünnepére. A 
nagy bevásárló központokban már ok-
tóber végétől áll a karácsonyfa, egyik 
szolgáltató a másikra licitálva hirdeti, 
hogy hol tudnánk még boldogabbá és 
szebbé tenni az ünnepünket. 

Mire elérkezik a nagy nap, már min-
denkinek elege lesz belőle, nem beszélve 
a mérhetetlen és fölösleges kiadásokról... 
Valóban ennyi lenne az advent és a ka-
rácsony? Mi értelme is van annak, hogy 
egy szűk hónapig elő karácsonyt tartunk? 
Egyszerűen válaszolva: semmi.

Az advent nem erről szól a mi életünk-
ben és látván a körülöttünk hömpölygő re-
ményvesztett tömeget, ennek szívből örü-

lök is. Az advent az érkezés és a várakozás 
időszaka. Érkezés, hisz minden karácsony 
ünnepén megérkezik Valaki, aki formáló 
és alakító erővel bír az életünkben. Jézus 
Krisztus születését várjuk, erre készülünk 
minden év adventjén. Joggal merülhet fel a 
kérdés, hogy miért kell várnunk a születését, 
mikor megszületett 2000 évvel ezelőtt erre a 

világra? Talán mindannyiunk szá-
mára ismerős érzés, hogy vagyunk 
valahol, de nem vagyunk ott ér-
zéseinkkel és a gondolatainkkal. 
Lekötnek bennünket a mindennapi 
életnek a gondjai, amelyek elho-
mályosítják előlünk életünk fontos 
kérdéseit és eseményeit. 

Ilyenek a hétköznapjaink, 
amelyek ellen gyakran nem is 
tudunk igazán mit tenni. Pe-
dig tudjuk, keresztényként úgy 
kell élnünk adventben, hogy ne 
hagyjuk figyelmünket eltéríteni 
a csillogás által, hanem helyesen 
értékeljük a dolgokat, s így belső 
tekintetünket Krisztusra irányít-

suk. Igazi orvosságunk az advent. Szük-
ségünk van erre az időszakra, hogy felké-
szítsük magunkat a születés, a Megváltó 
közénk érkezésének az ünnepére, hisz az 
ünneplés által újra és újra megszületik az 
Üdvözítő bennünk, a mi szívünkben. 

Viszont az érkezésre készen kell áll-
nunk, tudatosan kel várakoznunk, hisz tud-
juk, hogy nem akárkit várunk. Nagy próba 
ez mindannyiunk számára, mert a várako-

zás az egyik gyengénk. Nem szeretünk vár-
ni, mindent azonnal akarunk, így semminek 
nincs akkora jelentősége. Krisztust azonban 
nem tudjuk másként életünkbe fogadni, csak 
úgy, ha készülünk rá. Gondoljuk csak meg, 
hogy mekkora örömet tud adni számunk-
ra, ha egy általunk szeretett embert látunk 
vendégül egy adott időpontban és a várt 
személy pontosan megérkezik. A várakozás 
öröme teszi még nagyobbá a találkozás örö-
mét. Az a találkozás, amire nem készülünk, 
az hamar el is illan az életünkből, hisz nincs 
gyökere, nem alapoztuk meg. 

Az adventi időben alapot vetünk 
Krisztusnak, mert az igazi kérdés nem 
az, hogy karácsonykor megünnepeljük-e a 
születését, hanem az, hogy az én szívem-
ben megszületik-e és a megszületett bet-
lehemi kisded felnő-e majd a szívemben. 
Minden évben megkapjuk ezt a néhány 
hetet az Egyházunktól, aki gondos anya és 
tanítóként vezet bennünket életünk útján. 

Használjuk ki bátran, hogy itt állunk az 
egyházi évünk elején, amikor újra kezdjük 
élni hitünk szent titkait, és kapcsolódjunk 
be a közös ünneplésbe, a közös Krisztus-vá-
rásba, amely majd húsvéti misztériumok ün-
neplésével válik teljessé az életünkben.

Kívánok mindenkinek áldott adventi 
készületet, amelyben újra felfedezheti az 
érkezés és a várakozás csodálatos érzését, 
amely által gazdagodik mindannyiunk 
bensője, és amely által gazdagíthatjuk 
egymást is!

Törő András

2013. november 29-én, a hajnali órákban 
indultunk a szép útra az Önkormányzat 
jóvoltából. Az első állomásunk a Pan-
nonhalmi Apátság volt, ahol betekintést 
nyerhettünk a Bencés rend mai életébe, 
oktatási rendszerébe és a régmúlt emlé-
keibe. A több ezer kötetet tároló könyv-
tár lenyűgöző látványt nyújtott.

Tovább indultunk Bécsbe, ahol a cso-
dálatos Sissi kastély külső- és belső szépsé-
geiben gyönyörködhettünk. Az esti órákat 
Mosonmagyaróváron töltöttük. Vacsora 
után jó zenére táncoltunk, daloltunk.

Másnap idegenvezető kíséretében 
megcsodálhattuk Bécs nevezetességeit, és 
betekintést nyerhettünk az adventi vásár 
forgatagába.

Hálánkat és köszönetünket fejezzük ki 
Polgármester úrnak és a Hivatal vezetői-
nek, akik lehetővé tették, hogy részt ve-
hessünk ezen a csapatépítő tréningen.

Az Idősek Klubja dolgozói

Várakozás és érkezés

Adventi kirándulás Bécsbe!
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Ezen a szent ünnepen mi keresztények 
az Isten Földre léptét ünnepeljük. Hi-
szen a bűn sötétségében járó emberi-
ségnek az Úr azt ígérte, hogy egyszer, 
amikor az idő megérik rá, elküldi a sza-
badítót számunkra, emberek számára. 
Azt, aki elhozza: a megváltást, és a vele 
kötött és az emberiség által tönkretett 
szövetséget helyre állítja!

Ez a személy pedig nem más, mint a 
második isteni személy a Szenthárom-
ságból, aki emberi testet vesz föl 

magára, hogy az Atyától 
kapott feladatot 

végrehajtsa. Hozzánk hasonlóan édesanyá-
tól születik (Máriától) miként minden em-
ber ezen a Földön. Ám a Szentlélek erejével 
testesül bele az Ő szent méhébe, így Isten 
fia Ő. Így mondhatjuk: istenember.

Nem a mi elképzelésünknek megfele-
lően érkezik, hiszen bár királyi családból 
(Dávid) származik a prófétai jövendölé-
sek igazolására, mégsem palotába jön. A 
szegény ács József a nevelő atya, aki igaz 
ember lévén megtudhatja Isten és Má-
ria titkát, sajátjaként végtelen szeretettel 
fogadja és születése előtt fiának tekinti, 
hiszen a zsidó hagyományoknak megfe-
lelően feleségül veszi Máriát, mintha tőle 
várná gyermekét.  És folytatódik a titok, 
mert az embertelenség, az együttérzés, 
és jóság és szeretet hiánya már akkor is 
jellemző volt rengeteg emberre. Ezért 
kell egy barlang istállóba behúzódniuk a 
vajúdó Máriával, mert az emberek közt 
nincs számára hely. Teher egy zsidó újszü-
lött és vajúdó anya. De az istállóban ahol 
a bárányok és marhák szállása van, mint 
egy közülünk: megszületik. Születése pil-
lanatát és örömhírét angyalok adják tudtul 
az arra érdemeseknek: „megszületett a ti 

Megváltótok Dávid városában! Ez lesz 
nektek a jel: kisdedet találtok pólyába ta-
karva és jászolba fektetve!” – tudják meg 
a pásztorok. 

S elindulnak, hogy megkeressék meg-
váltójukat. Amijük csak fogható és vihető 
viszik magukkal ajándékba neki. És mi-
kor rátalálnak, s igazolódnak az angyalok 
szavai hódolva eléje borulnak, és oda ad-
ják szerény ajándékaikat az Ő messiásuk-
nak. Majd ujjongva térnek vissza nyájuk-
hoz munkájukat végezni. 

Mi is várjuk idei születése 
napját. Szerény ajándékokkal 
kedveskedhetünk Neki. Szere-
tettel, jósággal, emberséggel, 

kedvességgel, megbo-
csájtással: amik nem 
kerülnek pénzbe. A 

mostani gazdasági prob-
lémákkal teli vilá-
gunkban azt kéri 

tőlünk, sőt su-
gallja, hogy 
egyszerűsé-
gét követve, 
ne óriási 
és drága 
ajándékok-
kal lepjük 
meg sze-
retteinket, 

e g y m á s t , 
születésének 

ünnepén, hanem az imént felsoroltakkal. 
Külső díszítések és ragyogó fények 

mellé a tiszta lelkünket tárjuk ki előtte. 
Hátha nálunk keres szállást a szent éjben a 
Szent Család! S léphessen be lelkünk haj-
lékába, szeretetével, békéjével, jóságával 
és a mi lelki sebeinket ez által gyógyítsa 
meg az Ő végtelen hatalmával. 

Ha így tesszük, szabadon, boldogan és 
örömmel születhet meg, és mindannyian a 
karácsonyfák alatt otthonainkban énekel-
hetjük a legszebb szent énekeket születése 
ünnepén.

Szeretteinkkel együtt énekelve a fát 
körül állva vagy ülve imáinkkal és az 
egymásra figyelés, beszélgetés szépségé-
vel tölthetjük meg otthonainkat, ahol nem 
csak a konyha, az ünnepi asztal, a kará-
csonyfa alatti ajándékok, hanem a szeretet 
teljes boldogságává válik az ünnep. 

Ahol biztosan örömmel jelenik meg 
rajtunk keresztül az Isteni kisded. 

Adja Isten, hogy így legyen! Ámen. 

Szűcs József
római katolikus plébános

Karácsony

A Római Katolikus 
templom 

ünnepi miserendje:
December 24-én, 
Szenteste 12 órától:

Születési szentmise

December 25-én, 
Karácsony I. napján
8 és 11 órától: 

Római katolikus 
ünnepi szentmise 

December 26-án, 
Karácsony II. napján
8 órától: 

Római katolikus 
ünnepi szentmise
11 órától: 

Görög katolikus 
szent liturgia
15 órától: Pásztorjáték 
az általános iskola 
tanulóinak előadásában

December 31-én, 
Szilveszter napján
20 órától: 

Év végi hálaadás

Január 1-jén
8 és 11 órától: 

Római katolikus 
ünnepi szentmise
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A Geszterédi Nyugdíjas Egyesület (Asz-
szonykórus) 2013. november 23-án ünne-

pelte fennállásának 10. évfordulóját. Ez 
alkalomból az Egyesület tagjai bált szer-

veztek, amelyre meghívták korábbi veze-
tőiket, tagjaikat, valamint az Újfehértói 
Nyugdíjas Egyesület tagjait, mint legré-
gebbi barátaikat. A meghívottak között 
volt a falu vezetősége, intézményvezetők, 
az Egyesület támogatói.

Az ünnepélyes köszöntőt követően a 
Geszterédi Önkormányzat vezetősége el-
ismerő oklevelet adott át az asszonykórus 
régi, és jelenlegi tagjainak. Az asszony-
kórus tagjai egy nótacsokorral köszönték 
meg az elismerést.

A vacsorára feltálalt ételeket az Egye-
sület tagjai saját maguk készítették a meg-

hívott vendégek részére. Vacsora után kö-
vetkezett a hajnalig tartó mulatság.

Az Egyesület nevében szeretnék kö-
szönetet mondani mindenkinek, aki bár-
milyen formában támogatott bennünket. 
Köszönöm a szervezésben résztvevők 
áldozatos munkáját, valamint mindazok 
odaadó munkáját, akik az asztalra vará-
zsolták a sok-sok finomságot.

Jó egészséget kívánok mindenkinek!
Halovácsné Sós Ágnes alelnök

A Geszterédi Önkéntes Tűzoltó Egye-
sület november 16-án, 50 év után elő-
ször, jótékonysági bált rendezett. 
A rendezvényen 90 fő vett részt.

Ezúton szeretném megköszönni mind-
azoknak a részvételt, akik jelenlétükkel 
megtiszteltek, támogatottak bennünket. 

Külön köszönetet szeretnék mondani 
azoknak, akik támogatójegy vásárlással 
támogatták az Egyesületet.

A bál bevétele: 387 650 Ft. Ezt az ösz-
szeget tűzoltó védősisak, és gyakorlóruha 
vásárlásra fordítjuk.

Köszönettel:
Pataki József tűzoltó parancsnok

Polgárőr-szolgálat

A geszterédi polgárőr-szolgálat civil 
szerveződés, amelyet a benne részt-
vevő személyek önkéntes feladatvál-
lalása éltet. A megfelelő működéshez 
azonban tárgyi feltételek, elsősorban 
egy működőképes gépkocsi szükséges. 
Mint tudjuk, a néhány éve lakossági 
adományokból beszerzett autó, már a 
koránál fogva is időről időre felújítás-
ra szorul.

A közelmúltban helyi önkéntesek, 
nevezetesen Horváth János vezetése 
alatt Balogh István, valamint Nagy Ti-
bor közreműködők fáradságos munkája 
által a gépkocsi ismét jó állapotban, ér-
vényes műszaki iratokkal szolgálja a he-
lyi polgárőrök tevékenységét.

Horváth Jánosnak, Balogh Istvánnak 
és Nagy Tibornak ezúton is megköszön-
jük önzetlen segítségüket!

Geszteréd Község Vezetősége

VÉRADÁS
2013. december 23-án

13:00-17:00 óra között 
a Művelődési Házban 

VÉRADÁS lesz!
Mindannyian tudjuk, mennyire fontos 
a véradás, mennyi ember életét tudjuk 

megmenteni azzal, hogy karunkat nyújt-
juk önzetlenül! A véradással együtt járó 

vizsgálatok által megállapítjuk az Ön 
egészségi állapotát.

Adj vért, és ments meg 
3 életet! Várunk minden jelenle-

gi és leendő véradót!
Radóczné Varga Gyöngyi

Véradás-szervező

Geszterédi Nyugdíjas Egyesület

Geszterédi Tűzoltó 
Egyesület
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Az elmúlt két hónap során is számos eseménynek adott he-
lyet a Gajdos János  Művelődési Ház /IKSZT/.

Október 22-én az 1956-os forradalomra emlékeztünk, 
mely Magyarország népének a sztálinista diktatúra elleni forra-
dalma és a szovjet megszállás ellen folytatott szabadságharca, 
amely a 20. századi magyar történelem egyik legmeghatáro-
zóbb eseménye volt. Törő András köszöntőjét követően a Gesz-
terédi Árpád Fejedelem Általános Iskola 5. osztályos tanulói 
mutatták be ünnepi műsorukat.

Október 29-én író-olvasó találkozó került megrendezésre, 
amelynek vendégei voltak Debreceni Szabó Irma költőnő,  aki 
csodálatos verseivel kápráztatta el a közönséget, valamint Rácz 
Jánosné, Zsóka akinek ezúton szeretném megköszönni a talál-
kozó szervezésében és lebonyolításában végzett lelkiismeretes 
munkáját. A családias hangulatú összejövetel résztvevőit ke-
mencében sült tökkel, és meleg teával vendégeltük meg.

November 16-án jótékonysági bál került megrendezésre a 
Geszterédi Önkéntes Tűzoltó Egyesület szervezésében, ahol a 
finom vacsorát követően reggelig mulattak a vendégek.

A Nyugdíjas Egyesület november 23-án ünnepelte 10 éves 
fennállását. A meghívott vendégeknek az Egyesület tagjai ké-
szítettek finomabbnál finomabb ételeket, majd hajnalig mulat-
tak a bál résztvevői.

Az Intézmény hátsó termében megnyílt csocsó és biliárd 
terem nagy sikert aratott a fiatalok körében. Minden este nyit-
va tartunk, továbbra is várjuk az ifjúságot! A szeptemberben 
átadásra került terasz, kemence és grillező is közkedvelt a la-
kosság körében. A kemence használata a hideg idő ellenére sem 
csökkent.

Teret biztosítunk különböző fórumoknak, gyűléseknek, 
tanfolyamoknak, civil szervezetek, az iskola és az óvoda ren-
dezvényeinek.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk további rendezvénye-
inkre!

Áldott, békés ünnepeket kívánok!

Vámos Jánosné

Búcsúztassuk együtt az óévet, Búcsúztassuk együtt az óévet, 
köszöntsük együtt az újévet!köszöntsük együtt az újévet!

A helyszín: Gajdos János A helyszín: Gajdos János 
Művelődési Ház Geszteréd /Művelődési Ház Geszteréd /IKSZTIKSZT//

Ideje: 2013. december 31.Ideje: 2013. december 31.

Vendégvárás: 19:00Vendégvárás: 19:00
Jegy ára: 4000 Ft,Jegy ára: 4000 Ft,
Ami tartalmazza:Ami tartalmazza:

Svédasztalos ellátás,Svédasztalos ellátás,
Pezsgő a koccintáshoz!Pezsgő a koccintáshoz!

Élőzene, zenét szolgáltatja Élőzene, zenét szolgáltatja 
a Karaván együttes!a Karaván együttes!

Éjfél után kezdje az új évet egy kis Éjfél után kezdje az új évet egy kis 
szerencsével, hiszszerencsével, hisz

Tombolasorsolást tartunk.Tombolasorsolást tartunk.
Minden kedves érdeklődőtMinden kedves érdeklődőt

Szeretettel várunk!Szeretettel várunk!

Érdeklődni:Érdeklődni:
Vámos JánosnéVámos Jánosné

Tel: 06-30/533-3524Tel: 06-30/533-3524
Személyesen: Művelődési HázbanSzemélyesen: Művelődési Házban

SZILVESZTER 2013SZILVESZTER 2013

A Művelődési Ház hírei
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November hónapban két színházi előa-
dás színesítette az óvodás korú gyerekek 
életét. A Zenebona Társulat látogatott el 
a Napsugár Óvodába. Sanyi bohóc és Cili 
közreműködésével zenés gyermekműso-
ron vettünk részt. A gyermekek kezdeti 
félénkségét hamar feloldotta az első vidám 
dal: „Sanyi bohóc szeret minden kicsi gye-
reket..” kellemes jó hangulatú, élménydús 

perceket szereztek. Az inter-
aktív jellegből adódóan az 
óvodás gyermekek is kibonta-
koztathatták a művészi előadó 
képességeiket, mindannyiunk örömére. Az 
ovisok csillogó szemekkel és álmélkodó 
arccal vettek részt az eléjük táruló játékos, 
zenei betétekben gazdag előadáson. Az 
intézmény apraját és nagyját elkápráztatta 
a hatalmas kék, Flipper nevű cápa, amely 

pillanatok alatt óceánná vál-
toztatta a csoportszobát. A 
mesével azonosulva a „nagy 
kékség” élőlényeivé váltunk 
és benépesítettük az élőhe-
lyünket. A sokoldalú érdekes 
és értékes információ áradat-
tól gazdagabbá váltak a kis 
csemeték. Úgy érezzük tartal-
mas, szórakoztató, tanulságos 
délelőttünk volt, melyet sze-
retnénk megismételni. 

A Katica Bábszínház színvona-
las bábelőadására november 26-án 
került sor. A mese címe: A három 
kismalac.

A kismalacok történetét zenés já-
tékos formában dolgozták fel a báb-
művészek. A gyerekek igen aktívan, 
érdeklődéssel, teljes átéléssel segí-
tették a malackák útját, a farkas elől 

menekülés során, bíztatásuktól 
zengett az egész óvoda. A gyerek 
csillogó szeméből látszott, hogy 
az előadás, és az előadók elérték 

a céljukat: elröpítették a gyermeke-
ket egy röpke órára a mese világá-
ba. Az itt töltött idő alatt, átélhették 
és megtapasztalhatták, a szeretet, 
az aggódás, a félelem, a törődés és 
a segítségadás fontosságát, amely a 
mindennapjaink része.

Az Adventi ráhangolódás elő-
készítő szakaszában közösen a gye-
rekekkel megbeszéltük, elkészítettük az 
Adventi naptárunkat. Jól látható helyen, a 
– gyerekek és szülők számára – helyeztünk 
el, amelyet mindennap közösen tekintünk 
meg, hogy az aznapi programra fény de-
rüljön. E naptárnak az a különlegessége , 

hogy a feltárt titok a nap folyamán minden 
csoportban megvalósul. Tartalmas az Ad-
venti ünnepkörünk pl. átjárhatóság a cso-
portok között, kézműves tevékenységek, 
mese-vers tanulás, énekes gyermekdalok, 
zeneovi bemutató, karácsonyfa díszítés, 
az ovisok kántálása a hagyományoknak 

megfelelően, nagycsoportosok karácsonyi 
műsora, nyugdíjasok betlehemes műsora, 
iskolások karácsonyi műsorának megte-
kintése stb.

A lappföldi Mikulás hozzánk, már de-
cember 3-án megérkezett! Elmondása sze-
rint, azért jött ide elsőként, mert elhatá-
rozta, hogy legelőször azokat az óvodákat 
keresi fel, ahol a legjobb gyerekek vannak. 
Így esett elsőként választása a geszterédi 
Napsugár Óvoda kis csemetéire. Nagyon 
boldogok voltunk, amikor ezt megtudtuk! 
Külön ajándékként elhozta magával a se-
gítő Manóját, aki elmesélte, mi a dolga 
Mikulás gyárban és tette mindezt táncos, 
zenés műsor keretében. Pillanatok alatt 
idevarázsolta Rudolfot a rénszarvast, aki 
a gyerekek segítségével megelevenítette 
Mikulás bácsi mindennapjait pl. rénszar-
vasokká, hó tündérekké váltak. Kápráza-
tos, színvonalas előadásban volt részünk, 

Élményt nyújtó percek

az óvodában
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Községünkben, a Petőfi utca fele 
közlekedők már szemtanúi lehettek 
a Református templom körül zajló 
munkálatoknak. Molnár Csilla re-
formátus lelkész adott tájékoztatást 
lapunknak a felújítás részletei felől. 

Geszteréden a református temp-
lom felújítási munkái kezdődtek el 
a következő ütemezés szerint:

Idén a teljes lábazati rész felújí-
tása (vakolat leverése, újravakolá-
sa), akadálymentes rámpa építése, a 
templomkert rész térkövezése és pa-
dok, szeméttároló elhelyezése, teljes 
homlokzati vakolat leverése a hajó 
ereszmagasságáig. Ezt tartalmazza 
az 1. ütem. 

Jövő héten elkezdődik a 2. 
ütem, a templom hajó részén a te-
tőhéjazat bontása, tetőlécezés, fó-
liázás, bádogos munkák és az idő-
járási körülmények függvényében 
megkezdődik a cserépfedés is. A 
2. ütem munkáinak teljes körű befejezése 
jövő évre esik. 

Az utolsó ütemben a hajó vakolása kö-
vetkezik 2014-ben. A munkák befejezése 
2014 végére  várható.

Köztudott, hogy már nagyon időszerű 
volt ez a javítás, felújítás. Minek köszönhe-
tő, hogy most sor kerülhet erre?

Egyházközségünk pályázott, az MVH 
utólagos finanszírozású pályázatán nyer-
tünk  17 984 432 Ft-ot (bruttó). Természe-
tesen egyházközségünk pénztárában nincs 
nagy összeg, ezért a hitel felvétele folyamat-
ban van. A Tiszántúli Ref. Egyházkerület  
kezességvállalásával tudunk – reménység 
szerint – kedvező kamatozású hitelhez jutni. 
Természetesen ennek van így is némi anya-
gi vonzata ezért is hirdettünk adakozást a 
templom felújításának javára.

Maradnak-e még a jelenleg beüteme-
zett munkálatok után is elvégzendő felada-
tok? Lát esélyt ezek megvalósítására?

A hátralévő munkák elvégzésére ter-
mészetesen újabb pályázatokban remény-
kedünk. Egy kisebb összegű (nem MVH-s) 
pályázatot az elmúlt héten adtunk be, en-
nek eredménye jövő februárban várható.

A limitált megpályázható összeg mi-
att (5 000 000 Ft) – siker esetén is, csak 
kisebb munkákra lesz elegendő. Bízunk 
abban, hogy a következő évben-években 
is lesz MVH-s, nagyobb összegű pályázati 
lehetőség.

Köszönöm szépen válaszait!
Áldott Adventet és Karácsonyt kívánok!

Szeretettel: 
Molnár Csilla ref. lelkész

(szerk.)

Megújul a református 
templom

Könyvtári hírek
Könyvtárunk sikeresen vett részt a 

Liget Műhely Alapítvány által kiírt pá-
lyázaton. Az elnyert értékes kiadvány-
csomagban kortárs írók, költők műveit 
tartalmazó könyvek, valamint a Liget- 
és a gyerekeknek szóló Szitakötő című 
folyóirat számai egyaránt megtalálható-
ak. A pályázati feltételek értelmében a 
könyvtár együttműködést vállalt a Liget 
szellemiségével, amely négy pilléren 
alapszik: irodalom, ökológia, társada-
lom, filozófia. Irodalmi rendezvényeink 
során betekintést nyerhetünk a pályázat 
kiírójának tevékenységébe, megismer-
kedhetünk a gondozásában megjelent 
kiadványokkal.

Új könyvek
A közelmúltban történt állomány-

gyarapításnak köszönhetően sok érdekes 
újdonsággal bővült a könyvtár gyűj-
teménye. Minden korosztály, számos 
érdeklődési körben talál olvasnivalót, 
hogy kellemesebben, értékesebben telje-
nek a hosszú téli esték. 

Szolgáltatások
Könyvtárunkba a beiratkozás az ed-

dig megszokott módon történik (szemé-
lyi igazolvány bemutatásával) és tovább-
ra is INGYENES. A tagságot minden 
évben megújítjuk.

Könyvek, folyóiratok kölcsönzésén 
túl számos további szolgáltatás igénybe 
vehető: fénymásolás, faxolás, nyomta-
tás, szkennelés, spirálozás, laminálás, 
internet-használat, információk külön-
böző adathordozóra mentése, stb.

A közelmúltban elkezdődött a 
könyvtár helytörténeti gyűjteményében 
található analóg VHS kazetták digitali-
zálása. Célunk, hogy mindenki számára 
könnyen elérhetővé tegyük ezeket az idő 
múlásával egyre értékesebb felvételeket.

Szerdánként, délután 2 órától tartjuk 
kreatív irodalmi teadélutánjainkat, ahol 
versekkel, novellákkal emlékezünk meg 
az aktuális jeles napokról, ünnepekről, 
esetenként kézműves foglalkozásokkal 
tesszük tartalmasabbá rendezvényein-
ket. Csoportunkhoz csatlakozhat bárki, 
minden kötelezettség nélkül.

Találkozzunk a könyvtárban!
Hajdu Istvánné,

könyvtáros

mely által szintén gazdagabbak lettek 
gyermekeink.

Az óvoda életében újdonsággént jelent 
meg ebben a nevelési évben a „Zeneovi” 
tehetséggondozó tevékenység. Ebben a 
zenei műhelyben azon gyerekek vehet-
nek részt, akik a játék és mozgás segít-
ségével átérezni és kifejezni képesek a 
hang jelentését, egyszerű mozgások és 
tartáshelyzetek utánzását. A gyerekek 
heti rendszerességgel vettek részt e tevé-
kenységen, az óvodai ének-zenei neve-
lésre építve, magasabb szinten, speciális 
zenei képességek fejlesztése útján. Az itt 
kapott ismeretek birtokában készítettek 
egy előadást, amellyel, nagyon meglepték 

a részvevőket. Igen színvonalas, tartalmas 
évadzáró műsort láthattunk. Külön köszö-
net, az őket felkészítő óvodapedagógus-
nak. Köszönjük!

Köszönjük a lehetőséget, mely lehe-
tővé tette, hogy kicsiny kis településünk 
óvodásai is részesei lehettek színvonalas, 
tartalmas, élményt nyújtó programsoro-
zatoknak.

Külön köszönet a szülők segítségének, 
a fenntartó anyagi támogatásának!

Minden kedves partnerünknek :
Áldott karácsonyi ünnepeket és békés 

boldog egészségben, sikerekben gazdag 
új évet kívánunk! 

Az óvoda dolgozói
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A PÁLYAVÁLASZTÁS (így, csupa 
nagybetűvel írva) évről évre sok rán-
cot barázdál minden olyan szülő hom-
lokán, akinek gyermeke a továbbta-
nulás fontos, egész életet befolyásoló 
döntéseinek közelébe ér. Rendszerint a 
nyolcadikosok feladatának tekintjük a 
döntés meghozatalát, de legalább ilyen 
jelentős a döntés megfelelő előkészítése, 
ami már az alsóbb évfolyamokban is 
időszerű lehet. 

A megfelelő iskolába való bejutás 
egyik legfontosabb előfeltétele, hogy a 
szükséges tanulmányi eredmény birtoká-
ban, a tanuló valóban az érdeklődési terü-
letéhez illeszkedő iskolát válasszon, és ne 
kerüljön kényszerpályára, azaz oda jelent-
kezhessen, ahová szeretne, ne pedig csak 
oda ahová a bizonyítványa megengedi. 
Ezért fontos a folyamatos, és rendszeres 
tanulás, mint a biztos tudás, és jó tanul-
mányi eredmény alapja.

A másik fontos összetevője a dön-
tés meghozásának, hogy rendelkezzünk 
a megfelelő, naprakész információkkal 
azokról az iskolákról, ahová továbbtanul-
ni jelentkeznek a gyermekek. 

Az oktatás manapság egy folyamato-
san változó, átalakuló folyamat, ahol már 
régen nem elég csak a felnőttek személyes 
élményeire támaszkodni, hiszen a folya-
matos oktatási reformoknak köszönhető-
en, a képzési formák, és a képzési kínála-
tok néha évről-évre átalakulnak. 

Az iskolák aktív beiskolázási kampá-
nyának köszönhetően rengeteg informá-
ció jut el az általános iskolákhoz, és itt 
segítenek eligazodni azok a nyíltnapok, 

melyeket intézmények 
szerveznek bemutat-
kozási céllal.

A leginkább várt 
bemutatkozó program 
pedig a nyíregyhá-
zi Bujtosi Szabadidő 
Csarnokban évről évre 
megrendezett „Dönts 
jól, jövőd a tét!” című 
pályaválasztási ki-
állítás, melyre 2013. 
november 21-én láto-
gattak el iskolánk he-
tedikes és nyolcadikos 
tanulói, pedagógusok 
valamint az érdeklődő 
szülők kíséretében.

Az iskolában futó 
„A GESZTERÉDI 
GYEREKEK ESÉLYEINEK JAVÍTÁSA” 
című pályázatnak köszönhetően, lehető-
ségünk volt a csoportot külön járatú autó-
busszal, díjmentesen elutaztatni a kiállítás 
megtekintésére, ami azért is nagyon sze-
rencsés volt, mert így valóban csak a kiál-
lítás megtekintésére kellet koncentrálnunk, 
és nem határolta be az időnket a menetrend.

A kiállításon nagyon színvonalas 
standok, jól felkészült pedagógusok, és 
tanulók várták az érdeklődőket. Jó volt 
így sűrítve látni, hogy milyen sokirányú, 
és gyakorlatorientált képzés várja a leendő 
középiskolásokat. Örömmel ismertük meg 
az új képzési lehetőségek, intézmények 
megjelenését, melyek még tovább tágítják 
a lehetőséget a továbbtanulni vágyók szá-
mára, hogy azok is elérhessék a céljukat, 

akik ezek után szánják rá magukat a rend-
szeresebb tanulásra.

A rendezvény annyi arcát mutatta az 
érdeklődőknek, ahányan megtekintették, 
hiszen mindenki más és más, az elkép-
zeléséhez legközelebb álló információra 
lett figyelmes, és raktározta el magában. 
Ezért van az, hogy ugyan arról a program-
ról hazatérve, szinte gyermekenként elté-
rő beszámolókat halhattunk. 

Abban azonban biztosak lehetünk, 
hogy a résztvevők információkkal, élmé-
nyekkel, prospektusokkal megrakottan 
térhettek haza erről a programról, és sok 
segítséget kaptak a nagy kérdés, a „Ho-
gyan tovább?” eldöntéséhez.

Olasz Bertalan
8. osztályfőnök

„Dönts jól, jövőd a tét!”, pályavá-

lasztási kiállítás Nyíregyházán

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, 
hogy december hónapban az alábbiak szerint alakul 

a nyitvatartási és ügyfélfogadási rend:

2013. december 16 (hétfő) – december 20 (péntek):
megszokott ügyfélfogadási rend.

2013. december 21. és 2014. január 01. között: 
igazgatási szünet miatt ZÁRVA.

Az év utolsó munkanapja: 2013. december 20. (péntek)
Az Újév első munkanapja: 2014. január 02. (csütörtök)

Halálozás esetén hívható Szabóné Lovas Katalin ügyintéző 
a következő telefonszámon:

06-30-845 37 97.
Kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a fentiek szerint 

tervezzék hivatali ügyintézésüket!

Pálffyné dr. Szabó Ibolya aljegyző

ÜTájék t tj k Ti t lt Ü f l i k t
KÖZLEMÉNY – A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje decemberben
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Nyíregyházán a Megyeháza Dísz-
termében 2013. december 4-én tar-
tották a 2012/2013-as tanév diáksport 
tevékenységének értékelését, ahová a 
legeredményesebb iskolák képviselőit 
hívják meg. A helyszín ismerős szá-
munkra az utóbbi években ugyanis 
rendszeres résztvevői vagyunk a ren-
dezvénynek. 

Ilyen különleges év azonban 
még nem volt, minden kategóri-
ában kiemelkedőnek tartották a 
diáksportban végzett munkán-
kat is értékelték azt impozáns 
serlegekkel. 

Először a „Jó tanuló- jó 
sportoló” diákokat díjazták. 
Eddig iskolánk tanulói közül 
Szőke Evelin, Urbin Bence és 
Gemzsi Alexandra kapott ilyen 
díszes trófeát

A következőkben a legered-
ményesebb alapfokú intézmé-
nyeket részesítették elismerés-
ben. Iskolánk a 2000-es tanévtől 
14-ből 9-szer, az utolsó 5 évből 
5-ször kapott ilyen magas me-
gyei elismerést. 

Következtek az értékelésben 
a testnevelők. Idézet a serlegről 
„kiemelkedő diáksport munká-
jáért” elismerést kapta Szőke 
László iskolánk testnevelője.

A díjakat Balogh Gábor a 
Magyar Diáksport Szövetség 
elnöke olimpiai bajnok öttusázó 
adta át.

Még egy megegyezés a mi tankerüle-
tünkben csak a geszterédi iskola volt „hi-
vatalos” az ünnepségre.

A képek hátterében az utóbbi évek 
eredményességét érzékeltető trófeák lát-
hatók. 

Törő András
intézményvezető

Diáksporthírek Köszönet
Tisztelt Olvasó!

Bizonyára észrevette, hogy lapunk je-
lenlegi száma új arculattal jelent meg. 
Önkormányzati vezetőink kezdemé-
nyezésére, napjaink folytonos megúj-
hodásra késztető kihívásainak  eleget 
téve színesebbé, tetszetősebbé vált az 
újság. A cél elsősorban az, hogy ezáltal 
még színvonalasabb információszol-
gáltatásban részesüljenek a lap olvasói.

Természetesen, a színes és megú-
jult külső plusz anyagi ráfordítást is 
igényel, amely szerencsére nem terheli 
az Önkormányzat költségvetését. Rácz 
János, Geszteréd díszpolgára az előző 
évekhez hasonlóan a Geszterédi Forrás 
kiadásának teljes költségeit átvállalja.

Áldozatvállalását, szülőfaluja iránt 
meg nem szűnő ragaszkodását, szerete-
tét és segítőszándékát ezúton is tiszte-
lettel megköszönjük!

Az Önkormányzat vezetői

Egy éves lettél
Kicsi gödrös kezed arcomra teszed, 

kedvesen, tündérmosollyal 
megpihensz egy percet. 

Egyetlen gyertyádat még elfújni nem, 
csak csodálni tudod, 

de apró kezeddel örömöd győztesen 
a tortába tapsolod...

Sipos Milánt első születésnapja 
alkalmából szeretettel köszöntik:

Sárosi mama, papa és keresztanyu.

Máté Boglárka Vámos Lilla

Szőke László testnevelő
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2013. december 2-án a Gajdos János Művelődési Házban 
(IKSZT) a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Szabolcs-Szat-
már-Bereg megyei Szervezetének elnökének vezetésével meg-
alakult a Geszteréd települési agrárgazdasági bizottsága. 

A bizottság tagjai Szabó József elnök vezetésével a település 
gazdálkodói számára megfelelő fórumot tudnak biztosítani min-
den olyan szakmai kérdés megvitatására, amely elsősorban a he-
lyi érdekek megtárgyalását és szükség szerinti képviseletét kell 
hogy előtérbe helyezze. Ezzel lehetővé válik, hogy az önkéntes 
tagság jogaival élve, részt vegyen a kamarai életben. Javaslatait, 
ötleteit és esetlegesen felmerülő sérelmeit közvetlenül tudja el-
juttatni a megyei, ezen keresztül az országos vezetéshez. 

Az ülésen Rácz Imre a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg megyei Szervezetének elnöke ismertette az 
elmúlt év eredményeit, működésüket és sikereiket, valamint a 
következő évek várható munkáiról is tájékoztatta a résztvevőket.

Urszuly László

KISZOLGÁLÓ ÉPÜLET FELÚJÍTÁSA

Geszteréd Község Önkormányzata a 102/2012. (X.1.) VM ren-
delet alapján, falumegújításra és –fejlesztésre LEADER Helyi ak-
ciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető  támoga-
tások jogcímre pályázatot nyújtott be, amely pozitív elbírálásban 
részesült és 9 223 624 Ft, 100%-os nettó támogatást kapott. 

Így a Polgármesteri Hivatal (4232 Geszteréd, Petőfi utca 7, hrsz: 1) 
mellett található eddig kihasználatlan épületrészt újítjuk fel, és egy 
helytörténeti kiállítás kap benne helyet. A felújítás tartalmazza az 
épület külső megszépülését és részben a belső rendbetételét.

A hideg időjárás miatt a beruházás befejezését májusra tervezzük.

TANYAFEJLESZTÉSI PROGRAM

2013. november 14-én Balkányban  a VM által harmadik al-
kalommal meghirdetett Tanyafejlesztési Program eredményeit és 
jövőjét jelentette be Dr. Budai Gyula parlamenti államtitkár, egy 
előadás sorozat keretében. 

Községünk a külterületi összekötő utak karbantartására nyert 
9 486 080 Ft visszanemtéritendő támogatást (a beruházás 90%) 
amiből egy grédert kell megvásárolni az Önkormányzatnak. Ez-
zel a külterületi utak karbantartását lehet biztosítani.

Geszteréd 

települési agrár-

gazdasági bizott-

ság alakuló ülés

PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓK
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Pünkösdi búcsú

Csíksomlyó búcsújáró hely jellegét az 
adja meg, hogy már a XV. században vi-
rágzik a Boldogságos Szűz Mária tisztele-
te a székely nép körében. A környék népe, 
Mária-ünnepeken Somlyón gyűlt össze. 

IV. Jenő pápa az 1444. évi körlevelében 
arra buzdítja a népet, hogy legyenek segít-
ségére a ferenceseknek a templomépítés-
ben. Viszonzásul - a kor szokása szerint 
-, búcsút is engedélyezett a jótevőknek. A 
templom építését azzal indokolja a pápa, 
hogy „a hívek nagy sokasága szokott ösz-
szejönni ájtatosságnak okából és gyakorta 
nem szűnik odagyülni, Máriát tisztelni”. 

Azóta is megszakítás nélkül tart a 
zarándoklat Csíksomlyóra, Szűz Mária 
tiszteletére. 

1567-ben újabb fordulat következett be 
a búcsújárásban. A hitújítás korában Já-
nos Zsigmond, erdélyi fejedelem, haddal 
akarta a színtiszta katolikus Csík, Gyer-
gyó és Kászon népét az unitárius vallás 
felvételére kényszeríteni. Csík, Gyergyó 
és Kászon népe, István gyergyóalfalvi 
plébános vezetésével fegyvert fogott hité-
nek védelmére. 

A gyülekező Csíksomlyón volt, pün-
kösd szombatján. Isten kegyelmébe aján-
lották magukat és Szűz Mária segítségéért 
esedeztek, majd elindultak a Hargitára, 
szembeszállni a hitújítók hadával. Ezalatt 
az idősek, az asszonyok és a gyermekek 
Somlyón maradtak és győzelemért imád-
koztak. A csata diadallal végződött. A 
győztesek nyírfaágakkal ékesítették fel 
lobogóikat és úgy vonultak le a Hargi-
táról. A templomban maradt nép elébük 
ment, és együtt jöttek vissza hálát adni a 
győzelemért és megköszönni a Szent Szűz 
segítségét. Ennek a történelmi esemény-
nek emlékére fogadalmat tettek, hogy ez-
után minden évben, pünkösd szombatján 
elzarándokolnak Csíksomlyóra. Ezt az ősi 
hagyományt őrzi és folytatja a mai napig 
Mária népe. Ugyancsak az eredeti hagyo-
mány szerint, nyírfaággal kezében, vagy 
a járművét feldíszítve tér haza otthonába. 
Csíksomlyó most is a katolikus székelység 
hírneves búcsújáró helye. Most már a más 
vallású keresztény hívek is szívesen vesz-
nek részt a búcsújárásban. A Szűzanya 
iránti tiszteletben a buzgóság az idő múl-
ásával sem lankad. Év közben is szünte-
lenül özönlik a nép Somlyóra Máriát tisz-
telni, köszönteni, előtte imádkozni. 1990 

óta minden évben 
több százezer em-
ber zarándokol 
Somlyóra és vesz 
részt a Szűzanya 
tiszteletére tar-
tott körmeneten, 
szentmisén. 

Az Önkor-
mányzat két autó-
buszt kíván indí-
tani a búcsúra. Az 
egyik busz, egy 
éjszakát tölt Er-
délyben. A busz 
költségét átvállal-
ja az önkormány-
zat, egy éjszakai 
szállás, vacsora, 
reggeli költsége 
7 000 Ft.

A másik au-
tóbusz 4 napos zarándokúton vesz részt. 
A busz költségét az önkormányzat fizeti, 
a szállások, étkezések, belépők költségét 
minden zarándok saját maga rendezi. 

A szállások, étkezések költsége: 
20 000 Ft.

Program:

1. nap: 2014. június 6. péntek
Indulás: 2.00 óra
Látogatás a Fogarasi-havasokba
Gyulafehérvár városlátogatás
2. nap: június 7. szombat
Részvétel a búcsún (mindkét busz együtt 
vesz részt)
Szekereket fogadunk és szekérrel, vala-
mint gyalogosan érkezünk a szálláshely-
ről a búcsúra.
3. nap: június 8. vasárnap
Mise az ezeréves határon: Gyimesbükkön.
Látogatás a gyimesi csángóknál.
4. nap: június 9. hétfő
- Szováta – fürdési lehetőség
- Torda: Sóbánya meglátogatása
- Kolozsvár: városnézés
A búcsúra mindkét autóbuszra lehet je-
lentkezni az iskola Igazgatójánál. Felirat-
kozás a jelentkezés sorrendjében a férőhe-
lyek betöltéséig lehetséges.

Jelentkezési határidő: 2014. január 15.

Törő András 
intézményvezető

Geszteréd Község Önkormányzata 

zarándokutat szervez Csíksomlyóra

Szociális tűzifaSzociális tűzifa
A helyi önkormányzatok szociális célú tűzi-
fa-vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támo-
gatásáról szóló 57/2013. (X. 4.) BM rendelet 
alapján megszületett dr. Pintér Sándor bel-
ügyminiszter döntése, amelynek értelmében 
1760 önkormányzat kap mintegy kétmilliárd 
Ft értékben tűzifa-támogatást.
Geszteréd is ezen önkormányzatok között 
szerepel, 4 328 160 Ft értékben jutott tűzi-
fához.
Az önkormányzatok a támogatásból vásárolt 
tűzifát a szociálisan rászorulóknak termé-
szetbeni juttatásként adhatják a téli fűtési 
időszakban. Az állami támogatáshoz az ön-
kormányzatoknak önrészt is biztosítaniuk 
kellett, ez Geszteréd esetében 721 360 Ft-ot 
tett ki. Úgyszintén az önkormányzatot terhe-
li a tüzifa szállítási költsége, amelyet néhány 
geszterédi lakos önkéntes fuvarvállalása 
által sikerült az eredeti kiadás közel felére, 
azaz kb. 200 000 Ft-ra mérsékelni.  Az ön-
kéntes személyek: Kemény József polgár-
mester, Szabó József alpolgármester, Jakabó-
czki László és Radócz István helyi lakosok. 
Községünkben jelenleg folyik a helyi rende-
letben szabályozott feltételek szerint rászo-
rulók kérelmének feldolgozása, teljesítése.

(www.kormany.hu)
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Kegyelettel emlékezünk községünk 
közelmúltban elhunyt

lakosaira:

Id. Oláh Györgyné
Id. Radócz András
Krisztián György

Szabó Imréné
Kvetkó András

Pári András

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

Köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik szeretett hozzátartozónk, 

a 91 éves korában elhunyt 
Szabó Imréné gyász szertartásán 

megjelentek, sírjára virágot, 
koszorút helyeztek, 

mély gyászunkban osztoztak.
fia Öcsi, és családja

Köszönetünket fejezzük ki 
mindazoknak, akik Radócz András 

temetésén megjelentek, 
sírjára koszorút, virágot helyeztek 

és fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
a gyászoló család

KEGYELETTEL

EMLÉKEZÜNK

GYÁSZKÖSZÖNET

IMPRESSZUM:
Felelős kiadó: Geszteréd Község Önkormányzata 
Képviseletében 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, Mobil: (30) 9434-100
e-mail: rexpo@rexpo.hu

Hétfő-kedd: 14.00-17.00 | Szerda: 8.00-11.30 | Csütörtök: 8.00-12.30
Telefonszám: 0620/2365899

A 2011. évi CXCI. egészségügyi törvény alapján minden 62 év feletti nyugdíjas, megváltozott 
munkaképességű-, illetve közgyógyellátásban részesülő betegünk esetében 4 évente jogosult 

társadalombiztosítás által támogatott rögzített illetve kivehetős fogpótlás készíttetésére.

A geszterédi rendelőben kiváló minőségű rögzített, illetve kivehetős fogpótlását 
elkészíttetheti, melyekre a fent említett társadalombiztosítás általi 

támogatás igénybe vehető!

FOGÁSZAT RENDELÉSI IDŐ:

A családsegítő és gyermekjóléti szolgálat karácsonyi gyűjtést szervez 
rászoruló családok és gyermekek számára. 

Ezért kérjük, ha vannak:
– kinőtt, de szépállapotú ruhák

– vagy bármi ami otthon feleslegessé vált (ágynemű, függöny, terítők...)
– megunt játékok

Jutassák el a családsegítő szolgálat irodájába!
(polgármesteri hivatal épülete)

2013. december 20-ig. Segítő szándékukat köszönjük!
„Tégy minden jót,
Amit megtehetsz,

Ott ahol vagy,
Úgy , ahogy teheted”

(Sík Sándor)

Nosztalgia

A római katolikus templomi énekkar 1962-ben.

Felhívás!!! Tisztelt lakosság!Felhívás!!! Tisztelt lakosság!

Közérdekű telefonszámok:Közérdekű telefonszámok:
MENTŐK 104
RENDŐRSÉG 107
Nagykállói Rendőrőrs KÖRZETI MEGBÍZOTT 06 30 903 0247
TŰZOLTÓSÁG 105
Geszterédi POLGÁRŐRSÉG 06 30 606 4409
ORVOSI ÜGYELET Balkány 06 42 361644
IVÓVÍZ HIBABEJELENTÉS 06 42 290 700


