
Tisztelettel és szeretettel köszöntök minden Kedves Olvasót!
Elsősorban szeretnék köszönetet mondani annak az 1022 választópolgárnak, akik 2014. 

október 12-én részt vettek az Önkormányzati választáson! Külön köszönöm a 795 válasz-
tópolgárnak, akik a nevem mellé rakták azt a bizonyos „x”- et, és ezzel bizalmat szavaztak 
nekem, hogy én képviselhessem Geszteréd érdekeit a következő öt évben. Köszönettel tar-
tozok azoknak a személyeknek, akik a választás lebonyolításának tisztaságáért dolgoztak.  
Megköszönöm a mellettem álló emberek türelmét, és azt a pozitív hozzáállást, amit a vá-
lasztási időszakban ta-
núsítottak. Jó érzéssel 
töltött el, hogy sokan 
kezükbe vették sorsu-
kat. Igyekszem helyt 
állni e nemes feladat 
ellátásában. Kérem 
Önöket, hogy bizalom-
mal forduljanak hoz-
zám továbbra is!

Tisztelettel:
Szabó József
polgármester

Kedves Geszterédi Lakosok! Az Adventi 
meghitt készülődés jegyében köszöntöm 
Önöket!

Beköszöntött az év utolsó hónapja, és 
ezzel együtt az Advent, a várakozás idő-
szaka. Karácsonykor a keresztény vallás-
ban Jézus Krisztus születését ünnepeljük. 
A karácsonyt a gyerek és a felnőtt is egya-
ránt várja. Az ünnep hangulatát a két kor-
osztály másképp éli meg.

Karácsony gyerekszemmel
A ’60-as években még nem volt a pia-

con ilyen nagy kínálat ajándékokból, mint 
napjainkban, ennek ellenére emlékezetes, 
meghitt karácsonyi ünnepeket éltünk meg. 
Első ajándékom, amire már emlékszem 
egy lendkerekes kisautó volt 5 éves korom-
ban, amit évekig nagy becsben őrizgettem 
és szerelgettem. Nagy hagyománya volt 
akkoriban a kántálásnak, ami még hangu-
latosabbá varázsolta a szentestét. A kisebb 
gyerekek csörgős bottal, a nagyobbak dí-
szes csillaggal járták a falut, és karácsonyi 
énekeket énekeltek. Az idősebb gyerekek 
betlehemi játékokat adtak elő. Akkoriban 
még szegényebbek voltak a karácsonyi dí-
szek, amelyeket kézzel készítettünk szal-
vétából, dióból és pattogatott kukoricából.

Az újévet televízió nézéssel töltöttük 
nagyobb társaságban. Volt rá eset, hogy 
5-6 család ült össze a szilveszteri Hofi ka-
barékat nézni.

Karácsony felnőttként
A ’80-as évektől a karácsonyt teljesen 

más szemmel láttam. Mióta családot ala-
pítottam,  más a hangulata ennek az ün-
nepnek. Már hagyomány a családunkban 
a Vilia délutánja, és estéje. A gyerekekkel 
közösen díszítjük a fát, miközben Marika 
készíti az ünnepi vacsorát. Ajándékbon-
tás előtt közösen elénekeljük a Mennyből 
az angyalt. A szenteste lényege az éjféli 
mise, melyen mindnyájan részt veszünk. 

Mind gyerekként és felnőttként a 
legjobb dolog ebben az ünnepben, hogy 
együtt van a család. 

Karácsony közeledtével az ünnepi ké-
szülődésben melegség árasztja el lelkün-
ket. Az Advent a karácsonyhoz vezeti az 
embert, a karácsony pedig egymáshoz ve-
zet bennünket.

Mindenki a lehetőségeihez képest a 
legjobb, legdrágább és legértékesebb aján-
dékokkal szeretné meglepni a szeretteit. 
Manapság ez egy természetes emberi vi-
selkedés, de biztos, hogy erről kell szólni 

a karácsonynak? Nem! Nem a drága aján-
dékokkal tudjuk kimutatni szeretetünket. 
Lehet, hogy közhely, de szóljon ez az ün-
nep a szeretetről, arról, hogy egészségben 
és békében együtt lehet a család! Sajnos 
az ember már csak akkor érzi, hogy mi-
lyen fontos dolgok ezek valójában, amikor 
a szeretet ünnepén is hiányzik valaki.

Ez az időszak alkalmas a bocsánat-
kérésre, a megbocsájtásra, a konfliktusok 
rendezésére.

A Karácsony az egész világon az az 
ünnep, amikor az emberek egymás felé 
fordulnak, megkülönböztetett figyelem-
mel bánnak családtagjaikkal, ismerőseik-
kel, és lelkiekben felkészülnek egy új év 
kezdetére.

Kívánom mindenkinek, hogy a szere-
tet és a vele járó békesség tegye széppé az 
ünnepeket. Leljék meg örömeiket szeret-
teikben és embertársaikban, hogy a Kará-
csonyt és az Új Esztendőt új szívvel és új 
erővel kezdhessük.

Áldott, békés, szeretetteljes Karácsonyt 
és boldog új évet kívánok mindenkinek!

Szabó József
polgármester

X. évfolyam, 4. szám 

MEGHÍVÓ

Geszteréd Község Önkormányzata 
nagyon sok szeretettel meghívja a 

község lakosságát a 2014. december 
19-én, 17:00 órától megrendezésre 
kerülő karácsonyi ünnepségére.

Helye: Gajdos János Művelődési Ház

Program: Geszterédi 
Árpád Fejedelem Általános Iskola 

misztérium játéka

Geszterédi Nyugdíjas Egyesület 
ünnepi előadása

A Könyvtárban működő kézműves 
szakkör karácsonyi vásárt rendez az 

ünnepség ideje alatt.

A karácsonyi műsort követően 
bejglivel, forralt borral, és meleg 

teával várjuk a résztvevőket.

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

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

Karácsonyi Köszöntő!
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Még sötét van, mikor már harangoz-
nak a rorátéra. Hideg, decemberi sötétség 
ez, csak alig áttetsző. Férfiak, asszonyok 
fekete árnyékokként mozognak benne a 
templom felé... Az oltáron minden gyertya 
ég, s a viaszillat belévegyül be-beáramló 
téli levegő ködös ízébe... Az orgona mély 
búgással ered szólásnak. Hangjától remeg 
a fal is. A sok száz esztendős adventi ének 
megzendül a templomban: 

„Oh fényességes szép hajnal! Kit így 
köszöntött az angyal: Üdvözlégy teljes ma-
laszttal!”

Gárdonyi Géza roráté című novellájá-
ban így emlékszik vissza az ünnepi vára-
kozásban szokásos hajnali misékre.

A hajnali, úgynevezett aranyos miséket 
az egyház a kereszténység egyik legna-
gyobb ünnepére, Jézus születésére való 
ráhangolódásnak tekintette.

Természetesen a misztikumhoz soha 
nem csupán a vallásos hit tartozott, a 
népi hiedelmek ugyanúgy átszínezték ezt 
az időszakot. Legnagyobb ünnepeinkhez 
nemcsak keresztény, hanem korábbi po-
gány eredetű szokások is kapcsolódtak. 
A karácsony például az ókori hitvilág 
szerint a téli napforduló, azaz a fény új-
jászületésének ünnepe. A középkorban a 
karácsonnyal kezdődött az új esztendő. 
Éppen ezért az adventi szokásokban és hi-
edelmekben egyaránt megtaláljuk a Jézus 
születéséhez, a téli napfordulóhoz és az 
évkezdethez fűződő hagyományokat.

A karácsonyt megelőző hetekben ren-
geteg korlátozó szabály lépett életbe, 
ezek azonban soha nem önmagukért 
valók voltak. A hajnali misék például 
amellett, hogy felkészítették a híveket 
az ünnepi áhítatra, egyúttal befelé fordu-
lásra, elcsendesedésre is ösztönöztek. Ez 
tökéletesen harmonizált a 
hagyományos paraszti vi-
lág szükségleteivel, hiszen 
az emberek a nyári és őszi 
betakarítási munkák után 
télen végre megállhattak és 
pihenhettek. Ilyenkor jött el 
a könnyebb, többnyire kalá-
kában végzett – tollfosztás, 
fonás- ideje. Ezek többek 
között arra is módot adtak, 
hogy az emberek jókat be-
szélgessenek, énekeljenek 
– azaz kicsit önmagukkal is 
foglalkozzanak.

A másik fontos vallási előírás a hangos-
kodás tilalma volt. Advent kezdetétől, te-
hát az András napjától (nov. 30.) számított 
első vasárnaptól négy héten át egészen az 
Úr eljöveteléig – az advent szó eredetileg 
eljövetelt jelent – tilos volt a lakodalom, 

és más hangos mulatságok. Kivételt csak 
a disznóölés jelentett.  Mégsem volt egy-
hangú ez a hónap, már csak azért sem, 
mert olyan jeles napokat foglalt magába, 
mint András napja (november 30.), Borbá-
la napja (december 4.), Miklós napja (de-
cember 6.), Luca napja (december 13.), Ta-
más napja (december 21.) valamint Ádám 
és Éva napja (december 24.), és elsősorban 
a karácsony vigíliája, a szenteste.

Luca-napkor a sötétség és a fény csa-
tázik egymással, a sötétséget márpedig a 
boszorkányok képviselik. Ilyenkor a falu-
si emberek reggeltől estig a rontás ellen 
védekeznek. Fokhagymát esznek, keresz-
tet rajzolnak az állatok fejére, hamut önte-
nek az istálló elé, hogy a macska képében 
arra ólálkodó boszorkányt felismerjék. 
A boszorkányok leleplezésére szolgál a 
lucaszék is, amelyet egész karácsonyig, 
tehát tizenkét napon át készítenek. Innen 
ered a mondás: „Olyan lassan készül, 
mint a Luca széke”. A néphit szerint, aki 
a karácsonyi éjféli misén feláll erre a há-
romlábú zsámolyra, az meglátja, hogy a 
faluban ki a boszorkány, mert az a fején 
ilyenkor szarvakat visel. Ismeretes ilyen-
kor a Luca napi munkatilalom, miszerint 
ha ezen a napon az asszonyok fonnának 
vagy varrnának, avval bevarrnák a tyú-
kok fenekét. Úgyhogy inkább bontómun-
kákat végeztek, például tollat fosztottak, 
babot fejtettek, hogy a tyúkok könnyen 
tojjanak. Szokásban voltak ezen a napon 
a termékenység- és időjóslások is. Például 
egy edénybe gabonát vetettek, ám előtte a 
szemeket megszámolták, és attól függően, 
hány hajtott ki belőlük, következtettek a 
következő évi termésre.

Karácsonykor is e célból díszítették fel 
a lakást is zöld faággal, ebből fejlődött ki 

a 19. században a karácsonyfa-állítás szo-
kása. Egy másik manapság újjáéledő a ka-
rácsony előtt kilenc nappal kezdődő Szent 
Család-járás.

Ez az eredetileg középkori karácsonyi 
játék arról szól, hogy Mária és József te-

tőt keresnek a fejük fölé a kisded születé-
se előtt. A betlehemezésről, a karácsony 
legnépszerűbb misztériumjátékáról sem 
feledkezzünk meg, amelyet ugyancsak az 
ünnep előestéjén adnak elő a gyerekek, de 
egész adventben készülnek rá.

A régieknek nem kellett az ünnep mi-
benlétén törni a fejüket, minden tevékeny-
ségnek, szokásnak öröklődő rendje, ideje 
volt.

 A mai negyvenes-ötvenes korosztály 
többsége azonban már nem részesült val-
lásos neveltetésben, gyerekkorában talán 
hírét sem hallotta az adventnek. Nekik a 
rendszerváltás után maguknak kellett ezt 
az időszakot új tartalommal, az ünnepre 
való várakozást méltó szokássokkal meg-
tölteniük. A mértéktelen fogyasztásba 
torkolló készülődés távol áll attól, ami az 
emberi lélek elcsendesedését szolgálná. 
Ám a ’90-es években nálunk is elterjedt, 
és az emberek számára immár nélkülöz-
hetetlenné vált egy viszonylag új jelkép, 
az adventi koszorú. Eredetileg Németor-
szágból származik, egy evangélikus lel-
kész készítette menhelye árvái számára. 
Egy óriási csillárra huszonnégy gyertyát 
helyezett, és karácsonyig mindennap 
meggyújtott egyet, fényárban úszott a 
szoba a gyerekek nagy-nagy örömére.  Ezt 
fejlesztették tovább később úgy, hogy zöld 
fenyőgallyakból koszorút kötöttek, és rá-
helyezték a négy vasárnapot jelképező 
gyertyát. Az adventi koszorú ma már nem 
hiányozhat egyetlen ünnepi asztalról sem. 
Kiváló lehetőséget nyújt arra, hogy a csa-
lád az adventi vasárnapi gyertyagyújtások 
alkalmával, áhítattal körülülje.  

Törő András
intézményvezető

Adventre készülődés

Aranyosi Ervin:

Advent – első gyertya
Advent első vasárnapján

felgyullad egy gyertya fénye.
Melegítse át szívedet,

legyen fénylő eredménye.
Kezdődik a csodavárás,

ahogy egykor Jézust várták:
szeretettel, bizalommal,

a tűz lángját körül állták.
A megváltó tiszta fényt hoz,

szeretetet, ami éltet.
Felemel a puszta földről,
Isten fiává fogad téged.

Szeretettel tárd ki lelked,
öleld át a nagyvilágot,

kívánd azt, hogy minden ember
itt a Földön, legyen áldott!
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Aktuális

2014. október 24-én megalakult a helyi Önkormányzat új Képviselő-testülete. Az újon-
nan megválasztott Szabó József polgármester, Kemény József alpolgármester, valamint 
Urszuly László, Törő András, Jaksi János, Vámos Jánosné és Dr. Kovács Sándor képvi-
selők ünnepélyes keretek között vették át megbízóleveleiket. A rendezvényen a hivata-
los szervek részéről megjelent vendégeken kívül, a helyi lakosság is szép számban jelen 
volt.

Megalakult az 

Önkormányzat Képviselő-testülete

Karácsonyi miserend:
dec. 24.:  Bököny: 22.00

Geszteréd: 24.00
Mindkét mise előtt 30 perccel 
Pásztorjáték a templomban.

dec. 25.:  Geszteréd 08.00 11.00
Bököny: 09.30

dec. 26.:  Geszteréd: 08.00
Bököny: 09.30
Érpatak 11.00
Geszteréd 11.00 görög-
katolikus szentliturgia

dec. 28.:  Geszteréd: 08.00
Bököny: 09.30 
Geszteréd 11.00

dec. 31.:  Geszteréd: 17.00 
Óév búcsúztatás és TeDeum

jan. 01.:  Geszteréd: 08.00
Bököny: 09.30
Geszteréd: 11.00

Vers:

Kiss Zsolt Attila:

És holnap mi lesz?

Ma fényesebbek a csillagok!
Ma szebbek, jobbak az emberek.
Ma én is érzem, hogy VAGYOK,
És nem mondom, hogy: „Nem lehet!”
Ma édesebb a csók, a szó.
Egy kicsit mindenki jó!
Ma nevetnek a szép szemek,
Talán valamit sejtenek...

Ma átlátszóak a fellegek,
A hold, akár a nap: ragyog!
Szép mosolyok felsejlenek,
Egy csecsemő szépen gagyog.
Ma mindenki többet ér,
Csillagfényes, csendes éj...
Ma sok ember mosolyog,
Nevess, s én őrzöm mosolyod!

Ma eshet eső, fújhat szél,
Nagy pelyhekben hullhat hó.
Ma nincs ember, aki fél,
Hideg lehet, de ez most jó.
Most az tetszik, ami van,
Sírhatok, de boldogan,
Ma az Isten rám kacag!
Felhők felett ragyog a nap!

Áldott Karácsonyi ünnepeket, 
és Boldogabb új évet kívánok 

mindenkinek!

FELHÍVÁS !
2014. december 23-án 10:00 órától – 15:00 óráig

ismételten megszervezésre kerül a 
„Karácsony előtti véradás”!

Miért van szükség véradókra?
• Mert a vér semmivel sem pótolható. 
• Mert évente 400 ezer vérre, vérkészítményre szoruló beteg kerül a kórházakba. 
• Mert a vörösvérsejt-koncentrátum legfeljebb 35 napig tárolható. 
• Mert a 4 millió lehetséges véradóból csupán 250 ezer rendszeres donort tar-

tanak számon Magyarországon.
Köszönet azoknak, akikre eddig számíthattunk!

Várjuk Őket is ezen a napon, és várjuk az új belépő donorokat is.

Idézet
Egy pillanatnyi igazság megszépítheti, 
és meg is fogja szépíteni a világot.
Egy pillanatnyi béke megmentheti, 
és meg is fogja menteni a világot.
Egy pillanatnyi szeretet tökéletessé teheti, 
és tökéletessé is fogja tenni a világot.

(Sri Chinmoy)

Köszönettel és Tisztelettel:
A vöröskereszt nevében:
Radóczné Varga Gyöngyi
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Márton napi bál az iskolában

Nosztalgia-sarok

2014. november 8-án került megrende-
zésre Geszteréden a művelődési házban 
az immár hagyományosnak mondható is-
kolabál.

A bálra nagy volt az érdeklődés, amit az 
is bizonyít, hogy 110 fő vett részt rajta.

Az iskola szülői szervezete és a teljes ta-
nári kar képviseltette magát.

A szülői munkaközösség szervezte a 
bált.  Színvonalas dekorációt készítettek, 
amelyben a szülői szervezeten kívüli volt 
szülők is részt vettek. A bált megelőző 
héten tanulóink felelevenítették a Már-
ton-napi szokásokat, voltak ludas játékok, 
Márton-napi vetélkedők, rétessütés.

Az étkezést a helyi konyha biztosította. 
Volt Márton-napi ételkóstolás, ludaskása, 
őzpörkölt, hidegtálak.

Külön öröm volt számunkra, hogy a gesz-
terédi szülők és lakosok mellett sok volt 
geszterédi diák is megtisztelte bálunkat. 

Megköszön-
jük a szülők, 
nevelők a tá-
mogatók ön-
zetlen felaján-
lásait (tombola 
ajándék, támo-
gatójegy) ame-
lyek hozzájá-
rultak bálunk 
sikeréhez.

Az iskola, a 
nevelőtestület, 
a szülői szer-
vezet nevében 
itt szeretném 
megköszönni  
Felföldiné Baranyai Eszter felajánlását, aki 
egy gyönyörű faragott tükröt készített, és 
ajánlott fel az iskola részére.

Megköszönjük a Nyugdíjas Egyesület 
részvételét és 
közreműködé-
sét, akik szin-
tén hozzájárul-
tak a bál sike-
réhez.

A bál bevé-
telét a tavalyi 
báli bevétellel 
együtt két ját-
szóház létreho-
zására fordít-
juk. 

Ezzel szeret-
nénk hozzájá-
rulni a szaba-
didő hasznos 

eltöltéséhez és segíteni az egészségneve-
lést.

Azt hiszem, mindenki jól érezte magát, 
amit az is megerősít, hogy még hajnali há-
rom órakor is voltak vendégek. 

Még egyszer megköszönöm a szülői 
szervezetnek, a szülői szervezet vezető-
jének, Vámos Jánosnénak, a nevelőknek, 
diákoknak a segítségét, akik valamilyen 
formában hozzájárultak e szép este sike-
reihez. 

Bálunk mottója a következő volt:
Ha csak egy apró örömet szerzel, érzed, 

hogy máris több vagy ezzel.
Mert másnak egy világot jelenthet, lehet 

új cél, egy másik kezdet.
Ha adni tudsz, ne tétovázz sokat, így 

válthatsz valóra boldog álmokat!
Ezen gondolatoknak szombat este mind-

nyájan kiváló példát mutattunk. 
Törő András, igazgató

Kegyelettel emlékezünk községünk 
közelmúltban elhunyt lakosaira:

Urbin Józsefné
Hajdu Istvánné
Felföldi Jánosné

Gál Lajos
Simon Erzsébet

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

KEGYELETTEL EMLÉKEZÜNK
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A Művelődési Ház – IKSZT eseményei
Szeptember utolsó hétvégéjén az Itthon vagy! Szeretlek Ma-

gyarország című pályázat keretein belül rendeztük meg a szüreti 
felvonulást, és a szüreti mulatságot. A rendezvénysorozat szüreti 
felvonulással kezdődött, amely nagy sikert aratott. Bevontuk az 
óvódás és iskolás gyerekeket is, valamint a helyi civil szerve-
zeteket. Feldíszített lovas kocsikon és „kisvonaton” vonultak a 
lakosok, kisbíróval az élen, és természetesen nótaszóval.

A felvonulást követően Kemecsei Ferenc 
filmrendező, előadóművész előadását néz-
hették, hallgathatták meg az érdeklődők. Az 
előadóest címe: Lélektől lélekig – vallomá-
sok az időről, hitről, szerelemről. Színpadra 
lépésének első pillanatától érezhettük, hogy 
személyesen hozzánk szólva meséli el éle-
te eseményeit. Olyan versek hangzottak el, 

amelynek sorai mindenki fejében ott vannak. A közönségnek 
felejthetetlen élményben volt része.

Az eseménysorozat szüreti bállal folytatódott a Művelődé-
si Házban, 
ahol hajna-
lig ropták 
a táncot a 
vendégek a 
táncterem-
ben, és a te-
raszon is.

A bál 
egyik ér-
d e k e s s é -
ge a süte-
mény-sütő 

verseny volt, ahol 3 tagú zsűri értékelte a finomabbnál finomabb 
desszerteket és kiválasztotta a győzteseket.

Este csatlakoztunk az országos Szent Mihály napi tűzgyújtás-
hoz. A máglyát, mint mindenhol az országban, este 20:30-kor 
gyújtottuk meg a Művelődési Ház hátsó udvarán.

Az IKSZT-ben került megrendezésre a Geszterédi Árpád Feje-
delem Általános Iskola jótékonysági bálja, valamint a Geszterédi 

Nyugdíjas Egyesület ál-
tal szervezett mulatság.

Kiss Zsolt Atya szer-
vezésében szavalóver-
seny került megrende-
zésre. A versmondókat 
három kategóriában 
zsűriztük, így kilenc 
gyerek képviselte Gesz-
terédet a Nyíregyházán 
megrendezésre kerülő 

versenyen. Gratulálok a továbbjutóknak!
A Geszteréd FC tagjai részére számos rendezvényt szervez-

tünk, és bonyolítottunk le. A helyi fiatalok részére folyamatos 
hétvégi nyitva tartással biztosítjuk a szórakozás lehetőségét, 
amit maximálisan kihasznál az ifjúság. 

Továbbra is mindenkit szeretettel várok rendezvényinkre!

A Művelődési Ház dolgozói nevében Áldott, Békés Ünne-
peket, és Boldog Új Évet kívánok településünk lakóinak! 

Vámos Jánosné
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A beszokatás ideje minden óvodába 
érkező gyerekek számára kicsit nehéz, 
hiszen az anyától való elszakadás, a meg-
szokott otthoni környezet másabb, mint 
amibe csöppenek. De mi az óvoda dol-
gozói mindent megteszünk azért, hogy a 
gyerekeket nyugodt, derűs, családias lég-
kör fogadja. Számos programok részesei 
lehetnek, érdekes játék tevékenységekbe 

kapcsolódhatnak be, ami az egész napos 
időszakot átszövi. 

Szeptember –December hónapig tör-
ténő programjaink

A népmese napja (szeptember 30) alkal-
mából Benedek Elek „a nagy mesemondó” 
író, újságíró, tiszteletére megrendeztük 
az óvodánkban a Népmese napját. Ezen 
alkalomból a volt óvodásainkat kértük 
fel, hogy a nap folyamán a gyerekeknek 
Benedek Elek meséket adjanak elő, illet-
ve olvassanak fel. Na-
gyon köszönjük, hogy 
a vártnál jóval többen 
jelentkeztek e nemes 
feladatra. A „kis me-
semondóknak” ezúton 
is szeretnénk megkö-
szönni, hogy csodála-
tos előadásmódjukkal 
elbűvölték a mi kis cse-
metéinket. Külön köszönet az iskola igaz-
gatójának Törő Andrásnak és a felkészítő 
tanárnőnek Mészárosné Nagy Annának, 
hogy támogatták az elképzelésünket és 
segítették a megvalósulást.

Az őszi csodálatos időjárásnak köszön-
hetően a gyerekeinkkel kilátogattunk az 
almáskertbe. A Hétszín 
virág nagycsoport Jucika 
óvó néni szervezésében 
traktorral utaztak az al-
máskertbe. A reggelit 
követően megismerked-
hettünk a kertben ta-
lálható almák fajtáival, 
megízlelhettük őket, 

majd elkezdő-
dött a munka. 
Nagyon ügyesek 
voltunk, mert 24 
láda almát szed-
tünk, amelyet Ju-
cika óvó néni az 
óvodának aján-
dékozott. Amit, 

az óvodások nevében ez 
úton is nagyon szépen 
köszönünk! Minden gye-
rek megpakolt hátizsák-
kal indult haza a kertből. 
Ezután végigkísértük az 
alma útját a hűtőházig, 
sőt bemehettünk a hideg 
hűtőházba is. A bátrabb 
gyerekek még kérdéseket 
is tehettek fel az „alma 
témával” kapcsolatban 
Nagy Jani bácsinak. A vá-
laszok után vendéglátónk 
csemegével és innivalóval 

kedveskedett a gyerekeknek és a kísérő 
felnőtteknek.

A Margaréta kis- középső csoportos 
óvodások október 9-én voltak az almás-
kertben. A kicsik 
is már nagy izga-
lommal várták az 
indulást. A gye-
rekek az önkor-
mányzat buszával 
mentek ki a kert-

be. Az „almásban” 
körbeutazták a ker-
tet a „kisvonattal” 
és közben vidám 
daluktól volt han-
gos a táj. A gyere-
kek között csopor-

tokat hoztak létre, versenyt hirdettek a 
„leggyorsabb almaszedő” cím eléréséért. 
Az ügyes csapatok között oly szoros volt 
a verseny, hogy az óvó nénik nem is tud-
tak döntést hozni, így minden résztvevő 
gyermek kiérdemelte a dicső címet. A 
gyerekek élményekkel gazdagabban tér-

tek haza.
Tűzoltók bemu-

tatójára is nagyon 
vártak a gyerekek. 
Az időjárás is ke-
gyes volt hozzánk, 
mert igazi tavaszias 
időben volt részünk 
e napon. A gyere-

kek ismét megcsodálhatták a 
tűzoltóautót és annak felsze-
reléseit, utazhattak is vele a 
településen és egy kicsit ki-
próbálhatták a szirénát. Sőt, 
a bemutató után ők is átsza-
ladhattak, a víz sugár alatt.  
Igazán kellemes nap volt, kö-
szönjük szépen az aktív, gye-

rekszerető 
ön ké n te s 
tűzol tók-
nak és 
p a r a n c s -
nokuknak, 
Pataki Jó-
zsefnek.

Novem-
ber hónap-
ban tekintettük meg a Nyíregyházi Katica 
bábszínház előadásában a Kíváncsi kise-
lefánt című zenés darabot. A gyerekeket 
ismét elbűvölte e mesevilág káprázatos 
bája, mely magával repít a képzelet vilá-
gába. A harmonikus zene és a mese „mon-
danivalója” játékosan, észrevétlen hívja 
fel a gyerekek figyelmét a mesében rejlő 
tanulságokra.

„Séta az erdőn” prog-
ram sorozatunk követke-
ző állomása az őszi erdő 
megtekintése volt. A gye-
rekekkel előzetes ismere-
tek birtokában indultunk 
az erdőbe. Nagyon szép 
napsütéses őszi időben 
volt részünk. Az önkor-
mányzat kisbuszával ki-

mentünk az erdő „szélére” ahonnan már gya-
log folytattuk utunkat az erdőbe. Az étkezést 
követően különböző feladatok vártak ránk: a 
természet-
ben történt 
változások 
(tavasszal 
jártunk itt) 
megfigye-
lése mel-
lett, az őszi 
a v a r b a n 
kellett megtalálni az elbújt sünöket, valamint 
az erdőben elrejtett mozaik képeket kellett 
megtalálni és összeilleszteni. Mivel nagyon 
sok gally volt a területen a gyerekekkel rögtö-
nöztünk egy kis rőzsegyűjtő versenyt. Bátran 
kijelenthetjük, hogy ügyes és gyors rőzse-
gyűjtőink vannak! 

Külön szeretnénk megköszönni a fenn-
tartóknak és községünk polgármesterének 
Szabó Józsefnek az önzetlen segítségét és 
folyamatos támogatását.

Az óvoda hírei
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Az óvodánkban elkezdődött az adventi készülődés idő-
szaka. A programjaink már felfedezhetőek az adventi 
naptárunkon, valamint a folyosón található hirdetőtáb-
lán, ahol az óvodát érintő hírekről, eseményekről, folya-
matosan tájékoztatást kapnak a kedves szülők.
Programjaink advent időszakában:
December 1. Átjárhatóság a csoportok között – 
vizuális tevékenységek
December 2. Zenés énekes játékok csoportonként
December 3. Ovi mozi –Rudolf a rénszarvas címmel
December 4. Első osztályosok műsora, Érkezik a MIKULÁS
December 5.  Séta
December 8. Zenés karácsonyi műsor 
– Szemere Zsolt előadásában
December 9. Zenés, énekes játékok
December 10. Fenyőfadíszítés
December 11. Mézeskalácssütés
December 12. Nagycsoportosok karácsonyi 
műsorának főpróbája 
December 15. Átjárhatóság vizuális tevékenység 
December 16. Nagycsoportosok KARÁCSONYI MŰSORA
December 17. Kántálás
December 18. Ovi mozi – Az első karácsonyi története
December 19. Iskolások karácsonyi műsorának megtekinté-
se a Művelődési Házban  
Minden kedves Geszterédi lakosnak Áldott, Békés Kará-
csonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kívánunk! Sok sze-
retettel az óvoda dolgozói.

„SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN
Alapítványunk 20 éve biztosít INGYENES jogsegélyszol-
gálatot azok számára, akiket sérelem ért a pszichiátriai ke-
zelésük során. Ha Ön vagy ismerőse ilyen helyzetben van, 
illetve tudomása van ilyen esetről, kérjük jelezze az alábbi 
elérhetőségeken: 
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384
E-mail: panasz@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!”

„PSZICHIÁTRIAI SZEREK VISELKEDÉSI PROB-
LÉMÁKRA?
Ha gyermeke „tanulási problémára” vagy „viselkedési ren-
dellenesség” miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, 
hogy a gyermek állapota semmit sem változott vagy rosz-
szabbodott emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság az 
Emberi Jogokért Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes 
tájékoztató kiadvány is kérhető a hiperaktivitás témájában.
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384
E-mail: info@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!”

Kedves Geszterédi Lakosok!

A jelenlegi lapszámban is szeretném hasznos fogászati in-
formációkkal ellátni a lakosokat.
Szeretnék megosztani Önökkel pár hasznos tippet a megfe-
lelő szájápolásról és az ehhez szükséges eszközökről. Kezd-
jük máris az egyik legalapvetőbb szájápolási eszközzel, ami 
nem más mint a fogkefe.

A fogmosás naponta 2-szer, 
reggel és este lefekvés előtt 
kötelező, aminek az időtar-
tama minimum 3 perc kell 
legyen.
A megfelelő fogkefe kivá-
lasztása: a fogkefe feje legyen 
kisebb méretű, hogy a nehe-
zen hozzáférhető helyeken is 

tudjuk használni, a sörték legyenek puhák (soft), és végük 
legyen lekerekített. Fontos, hogy a fogkefét sose nyomjuk túl 
erősen ínyhez és a fogakhoz, mert az erős ínysorvadáshoz és 
gyors fogkopáshoz vezet.

A FOGKEFE HELYES HASZNÁLATA
Felső fogak esetében fentről lefelé, azaz ínytől a fog felé 
mossuk a fogainkat.
Alsó fogak esetében pedig alulról felfelé, szintén az ínytől a 
fog felé mossuk a fogainkat.

A SZÁJÖBLÍTŐK
A fogmosás kiegészítéseként hasznos eszközök, viszont fon-
tos megjegyezni, hogy a fogmosást nem helyettesíti, mivel 
a mechanikai, dörzsölő funkciót csakis a fogkefe révén és a 
helyes technika alkalmazásával érhetjük el.

A NYELVKAPARÓ:
Sokféle nyelv-
kaparó létezik, a 
legjobbak azok 
amelyek kemény 
műanyagból ké-
szülnek és íves 
alakjuk van. 

Rendszeres használatával csökkenthető a fogkő képződés 
illetve a kellemetlen szájszag.
Folytatás a következő lapszámban...

Az Ön fogorvosa 

Októberben változás történt 
a rendelési időt illetően.

Az új rendelési idő a következőképpen néz ki:
Hétfő és szerda 08.00-11.30 
Kedd és csütörtök 12.00-17.00

Óvodai programokÓvodai programok

Az Állampolgári Bizottság Az Állampolgári Bizottság 

az Emberi Jogokért az Emberi Jogokért 

Alapítvány KözleményeAlapítvány Közleménye

Fogászati hírekFogászati hírek
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Az ősz beköszöntével számos eseménnyel gazdagodtunk. Ün-
nepeltünk születésnapot, névnapot, és megemlékeztünk a halot-
tak napjáról is.

Szeptember 29-én, Balogh Lajos bácsit 95. születésnapja alkal-
mából kis közösségünkön kívül köszöntötte az Önkormányzat 
vezetősége is. Orbán Viktor miniszterelnök emléklapja mellett 

a klubtársak 
szép köszön-
tőjét is átve-
hette Gesz-
teréd leg-
idősebb férfi 
embere.

K í v á n j u k 
Neki, hogy a 
jó Isten még 
sokáig éltes-
se erőben- 
egészségben, 
klubunk sze-

retetét jó ideig érezhesse!
Megemlékeztünk az Erzsébet és 

Katalin nevű társainkról, szerény 
vendéglátás keretében köszöntöttük 
az ünnepelteket.

Ezek az összejövetelek mindig na-
gyon vidám, családias hangulatban 
telnek. Mindig jó érzés tölt el ben-
nünket egy-egy jól sikerült ünnepsé-
get követően.

Decemberhez közeledve együtt készülünk a Mikulás napra és a 
Karácsonyi ünnepségre.

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt, aki kedvet érez 
csatlakozni kis csapatunkhoz. Az ajtó mindig, minden nyugdíjas 

Idősek klubja hírei

Bálozott a Geszterédi 

Nyugdíjas Egyesület

2014. november 22-én került megrendezésre a Geszterédi Nyug-
díjas Egyesület ősz búcsúztató bálja. Az Egyesület tagjai a bált 
megelőző napon disznót vágtak, és saját maguk készítették el a 
finomabbnál finomabb ételeket. Több fogásos vacsorával várták 
a vendégeket, mindenki ízlésének megfelelöen választhatott a 
változatos menüböl. A bál vendégei voltak az Újfehértói Nyugdí-
jas Egyesület tagjai, valamint helyi lakosok. Vacsora után tom-
bolasorsolás, és hajnalig tartó mulatás volt a program. Egy jó 
hangulatú, színvonalas  bál részesei  lehettünk ezen az estén. Az 
Egyesület tagjai ezúton szeretnének köszönetet mondani minda-
zoknak, akik valamilyen formában támogatták a bál létrejöttét.

Advent
Ködös hajnalon kinézek a tájra,
Advent éjszakáján a kis Jézusra várva.
Várom, hogy égi jel tűnjön fel az égen,
S ragyogja be utam a sötét éjbe.

Vezessen az égi jel engem is el oda,
A kis Jézust meglássam a jászolba.
Megértsem az üzenetet, mi nekem szól,
Legyen az én szívem meleg jászol.

Szülessen meg szívemben és érezzem,
Ő nagyon szeret, s velem van szüntelen.
Jöjj el, jöjj el én Jézusom, szívemet ím kitárom,
Végy lakozást benne, neked éljek, csak erre vágyom.

Advent idejében várva, az emberek sokasága,
Gyertyákat gyújt a koszorúkba, egyre-másra.
Ilyenkor szív a szívhez jut közel,
Boldog, szeret, örül, s átölel.

Ő békességet, szeretetet ajánlott,
Bűneimre megváltást hozott.
Advent este rád gondolok, kezem imára kulcsolom,
Miatyánkot mondok néked, ISTENEM áldalak amíg élek.

Marozsán Jánosné

előtt nyitva áll. Klubfoglalkozásaink jó kikapcsolódási lehetősé-
get biztosítanak a szürke hétköznapokból.

Kívánunk mindenkinek jó egészséget, a közelgő ünnepekre bé-
kés-boldog karácsonyt, örömökben gazdag új évet!

Gondoskodás Idősek Klubja, Geszteréd
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A 2014-es évben új edzővel, Bihari 
Csanáddal kezdte meg csapatunk a felké-
szülést. 4-5 új játékos érkezett Egyesüle-
tünkhöz. A tavaszi szezon az ismerkedés, 
beilleszkedés jegyében telt, a csapat a baj-
nokságot az 5. helyen zárta. A nyári szü-
netben tovább próbáltuk erősíteni a kere-
tet újabb igazolásokkal, és régi játékosok 
is visszatértek csapatunkhoz. A csapat jól 
kezdte a bajnokságot, aztán kisebb hul-
lámvölgy következett, majd a bajnokság 

végére újra magára talált a 
társaság. A bajnokságot a 
csapat a 4. helyen zárta, és 
innen várja a tavaszi foly-
tatást.

Ezúton szeretnénk kö-
szönetet mondani min-
denkinek, aki valamilyen 
formában hozzájárult, köz-
reműködött abban, hogy 
csapatunk sikeres, ered-

m é n y e s 
évet zárt. 
Köszönjük 
az Önkor-
m á n y z a t 
egész éves támogatását, a 
hazai mérkőzéseken köz-
reműködő állandó rende-
zői gárda áldozatos mun-
káját.

Köszönetet mondunk a 
Művelődési Ház dolgozó-
inak, hogy csapatössze-
tartó rendezvényeinken 
biztosították számunkra a 

megfelelő hátteret, és ezáltal hozzájárul-
tak egy remek baráti társaság kialakulá-
sához csapaton belül.

Végül, de nem utolsó sorban köszönjük 
Szabó Józsefnek, hogy magánemberként 
felvállalta az évadzáró vacsora költségeit.

A Geszteréd FC minden tagja nevé-
ben szeretnénk Áldott, Békés Kará-
csonyi ünnepeket, és Boldog Új Évet 
kívánni a falu lakóinak!

Geszteréd FC vezetősége

A Geszteréd FC hírei

Edzői értékelésEdzői értékelés

Eltelt egy év. Én is majdnem egy éve 
vagyok a csapat életében. Ezúton szeret-
nénk megköszönni a sok-sok támogatást, 
és segítséget. Kezdve először is a legfon-
tosabb emberekkel, a község jelenlegi, 
illetve korábbi vezetőivel. Köszönjük ne-
kik az áldozatos munkát, mindazt, amit 
a községért, illetve a csapatért tettek. 
A támogatást, mind anyagi, mind magá-
nemberi értelemben. Köszönet jár a veze-
tőségi tagoknak akik bármikor segítenek 
ha gond, probléma merül föl. A műve-

lődési ház vezetőjének, és dolgozóinak, 
akik fáradtságot nem ismerve segítenek 
minden egyes összejövetel szervezésében 
és lebonyolításában. Nagy tisztelet a já-
tékosaim szüleinek, akik időt, pénzt nem 
sajnálva támogatják gyermekeiket. Végül, 
de nem utolsó sorban szeretném megkö-
szönni a játékosaim egész éves, kitartó 
munkáját, hogy segítségemet és tanácsa-
imat elfogadva mérkőzésről mérkőzésre 
kitartóan küzdöttek, hogy a bajnokságban 
minél jobb helyezést érjünk el. Voltak 

ugyan hullámvölgyek, de a végére mindig 
összeszedte magát a társaság, és bizonyí-
totta, hogy valóban EGY csapat vagyunk!

Öröm volt látni a fejlődéseket. Köszö-
net a Geszteréd FC szurkolóinak lelkesí-
tő, bíztató szavaikért, hogy vasárnapról 
vasárnapra kilátogattak a mérkőzésekre. 
Nélkülük nincs mérkőzés! Reméljük, a to-
vábbiakban is számíthatunk, számíthatok 
támogatásukra.

Bihari Csanád Máté!
Hajrá Geszteréd!
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Elérkezett a várva várt nap, december 5-e. Az Önkormányzat 
jóvoltából csodálatos kiránduláson vehettünk részt. Szlováki-
án keresztül vitt utunk, ahol elsőként Zólyom – várát nézhet-
tük meg, majd utunkat folytatva Árva – várának megtekintése 
következett.  Az esti órákban érkeztünk meg Zakopanéba, ahol 
a szállásunk is volt. A második napon Krakkó nevezetességeit 
nézhettük meg. Látnivaló volt bőven a királyi várban, a Wawel-
ben, ami a középkori Lengyelország uralkodóinak székhelye volt 
1038-tól 1596-ig, és a Visztula partján helyezkedik el. A nap fo-
lyamán még templomok csodáit, legendáit ismerhettük meg. Har-
madik nap, kirándulásunk utolsó napján siklóval felmentünk a 
Gubalówka hegy csúcsára, majd a karácsonyi vásár forgatagában 
vettünk részt.

Hálánkat és köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik hoz-
zájárultak ahhoz, hogy ezen a szép és élmény gazdag kirándulá-
son részt vehettünk.

Idősek Klubja dolgozói

Adventi 

kirándulás

Szociális tűzifa 

támogatás
Geszteréd Község Önkormányzata „A helyi önkor-

mányzatok 2014. évi szociális tüzelőanyag támogatá-
sáról” szóló rendelet alapján 321 erdei m3 tűzifa támo-
gatásban részesült,  ami a BM rendelet és a helyi rende-
let előírásai szerint kerül kiosztásra a lakosság részére.

A program a rezsicsökkentés része, a kistelepülése-
ken élő legrászorultabbak spórolhatnak vele.

A szociálisan rászorulók téli fűtését könnyítő program 
2011-ben indult, az ötezer lakosnál kisebb települések 
önkormányzatai támogatást kapnak ahhoz, hogy a lakos-
ság egy részének térítésmentesen adhassanak tüzelőt.

Vámos Jánosné

SZILVESZTER 

2014
BÚCSÚZTASSUK EGYÜTT AZ ÓÉVET, 

KÖSZÖNTSÜK EGYÜTT AZ ÚJÉVET!
A HELYSZÍN: GAJDOS JÁNOS MŰVELŐDÉSI 

HÁZ GESZTERÉD /IKSZT/
IDEJE: 2014. DECEMBER 31.

VENDÉGVÁRÁS: 19:00
JEGY ÁRA: 4000 Ft,

AMI TARTALMAZZA:
SVÉDASZTALOS ELLÁTÁS, 

KORLÁTLAN ÉTELFOGYASZTÁS, 
PEZSGŐ A KOCCINTÁSHOZ!

ÉLŐZENE, ZENÉT SZOLGÁLTATJA 
A KARAVÁN EGYÜTTES!

ÉJFÉL UTÁN KEZDJE 
AZ ÚJ ÉVET 

EGY KIS SZERENCSÉVEL, 
HISZ TOMBOLASORSOLÁST 

TARTUNK.

MINDEN KEDVES 
ÉRDEKLŐDŐT 

SZERETETTEL VÁRUNK!

ÉRDEKLŐDNI:
VÁMOS JÁNOSNÉ

TEL.: 06-30/533-3524
SZEMÉLYESEN: 

MŰVELŐDÉSI HÁZBAN
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Ünnepi pillanatok
Kosztin 

Nikolettát 
12. 
és

Kosztin 
Pannát 

6.
születésnapja 
alkalmából
szeretettel 
köszöntik:

anya és mamáék

Szépkorúak köszöntése

Községünk vezetősége a közelmúltban ismét szépkorú lako-
sokat köszöntött. Ezúttal a 90 éveseknek szóló oklevelet Törő 
Istvánné vehette át, valamint Felföldi Jánosné (alsó kép), aki 
sajnos azóta már eltávozott az élők sorából.

A közelmúltban ünnepelte 
házasságkötésük 
50. évfordulóját

Nagy János 
és felesége, Anna. 

E jeles alkalomból 
ezúton is 

sok boldogságot kívánnak 
szerető családtagjaik.

„Karácsonyi ajándék”
A képviselő testület tagjai egyöntetűen úgy döntöttek, hogy 
a településen élő 60 év feletti lakosoknak az Önkormányzat 

egy kis ajándékot juttat élelmiszer csomag formájában.
A döntés oka az, hogy ez a korosztály az, amely a legtöbb 

szociális juttatásból kimarad.

A csomagokat Polgármester úr, Jegyző asszony, 
és a képviselő testület tagjai személyesen adták át 

a faluban élő 60 év feletti lakosoknak.

Áldott, Békés Karácsonyi Ünnepeket, és Boldog Új Évet 
kívánunk a falu minden lakójának!

A képviselő testület tagjai

Szülinapodra 
kívánjuk neked:

Szerencse kísérje 
végig az életed.

Szerencse mellé még egyebet,
Sok-sok vidám, örömteli percet.

Sorsod útja legyen mindig egyenes,
Te pedig légy boldog és egészséges.

Boldog szülinapot kívánnak neked 
szüleid és nővéred Eszter.
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Felelős kiadó: 
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Készült:  
REXPO KFT. Nyomdaüzeme, Debrecen 
Felelős vezető:
 Rácz János ügyvezető igazgató 
Tel.: (52) 452-555, Mobil: (30) 9434-100
e-mail: rexpo@rexpo.hu

Közérdekű hírek

Közérdekű telefonszámok:Közérdekű telefonszámok:
MENTŐK 104
RENDŐRSÉG 107
Nagykállói Rendőrőrs KÖRZETI MEGBÍZOTT 06 20 620 5026
TŰZOLTÓSÁG 105
Geszterédi POLGÁRŐRSÉG 06 30 606 4409
ORVOSI ÜGYELET Balkány 06 42 361644
IVÓVÍZ HIBABEJELENTÉS 06 42 290 700

A Geszterédi Forrást 
az Interneten is elolvashatják a 

www.geszterediforras.ewk.hu 
oldalon!

Felhívás

Aki szeret ultizni, vagy szeretne megtanulni, itt a lehetőség! 
A hosszú téli estéken szívesen látjuk az érdeklődőket!

Szeretettel várjuk a Művelődési Házban 2014. december 20-án
(szombaton) 17:00 órától az első kártyapartira! 

MEZŐGAZDASÁGI GÉPET, MUNKAGÉPET,
KIEGÉSZÍTŐKET, ROSSZ ÜZEMEN KÍVÜLIT IS

AZONNAL KÉSZPÉNZÉRT VESZEK!
TELEFON: 06-70-703-83-59

A Geszterédi Közös 

Önkormányzati 

Hivatal ünnepi 

ügyfélfogadási rendje

Tájékoztatom a település lakossá-
gát, hogy a Geszterédi Közös Ön-
kormányzati Hivatal 

2014. december 22. napjától 
2014. január 2. napjáig igazga-
tási szünetet tart. 

Az igazgatási szüntet ideje alatt 
kizárólag haláleset anyakönyve-
zésére van lehetőség, melyet a hi-
vatal ajtaján kifüggesztett telefon-
számon lehet bejelenteni. 

Utolsó ügyfélfogadási nap: 
2014. december 19. (péntek)

Első ügyfélfogadási nap 2015. 
évben: 2015. január 5. (hétfő)

Kérek mindenkit hogy az ügyfél-
fogadási rendnek megfelelően in-
tézze ügyeit.

Pálffyné dr. Szabó Ibolya


