
Virágos Geszteréd

VIII.évfolyam, 2. szám   

FELHÍVÁS!
Geszteréd Község Önkormányzata mél-

tó módon kívánja megörökíteni, megkü-
lönböztetetten elismerni azon személyek, 
szervezetek, közösségek tevékenységét, akik 
(amelyek) hozzájárultak Geszteréd fejlő-
déséhez, jó hírnevének öregbítéséhez, akik 
(amelyek) kiemelkedően és maradandóan 
gazdagították a község gazdasági, társadal-
mi, kulturális, művészeti és egyéb értékeit.

Ennek a kívánalomnak megfelelően 
Geszteréd Község Önkormányzata Képvi-
selő-testülete a  kitüntető díjakra vonatkozó 
önkormányzati rendeletében az alábbi elis-
merési formákról rendelkezik:

- „Geszteréd Község Díszpolgára” kitünte 
       tő cím

- „Geszterédért” kitüntetés
- Oktatási és Közművelődési Díj
- Ifjúsági és Sport Díj
- A Köz Szolgálatáért Díj
- Kaszap Béla Díj
A díszpolgári cím adományozására javas-

latot tehetnek:
a) a Képviselő-testület,
b) a polgármester,

c) legalább 100 geszterédi állandó lakos.
A kitüntetések és díjak adományo-

zásának időpontja, az önkormányzat 
által minden évben megrendezett Fa-
lunapja. (2012. évben augusztus 4.)

A kitüntető díjakból minden évben egy da-
rab adományozható, kivéve az  „Ifjúsági és 
Sport Díjat”, amely két személy részére ado-
mányozható.

A kitüntető díjak adományozása a Képvi-
selő-testület hatáskörébe tartozik.

A kitüntető díjak odaítéléséről a Képviselő-
testület 2/3-os minősített többséggel hozott 
határozattal dönt.

Amennyiben élni kíván az önkor-
mányzati rendeletben biztosított le-
hetőséggel, kérem a kitüntető díjra 
vonatkozó javaslatát 2012. július 16. 
napjáig tegye meg írásban, a kitünte-
tett személy nevének megjelölésével és 
indoklással ellátva, amely alapján a je-
lölt alkalmas lehet a díj elnyerésére.

  Pálffyné dr. Szabó Ibolya
  jegyző

Falunap
Augusztus 4. 

Program

Délelőtt – futballmérkőzések
Délután – 1 órától ebéd a község
 lakosainak
14.00 –  Óvoda műsora
14.30 –  Geszterédi néptánccsoport
 fellépése
15.00 –  művész –bűvész zenés produció/ 
 gyerekeknek/
16.00 –  moderntánc csoport fellépése
16.30 -  Érpataki Asszonykórus
17.00 -  Szarka Tibor operett műsora
17.20 -  Geszterédi asszonykórus műsora
17.30  -  Nyíracsádi népdalkör előadása
17.50 –  Polgármesteri köszöntő, kitünte 
 tések átadása
18.00 -  Nyíracsádi néptánccsoport
 műsora
18.30 -  Rácz Anita magyar nóta
19.00 -  Roma show, fellép Liszter
 Sándor és tánckara
20.00-  Bál

Kovács János születésétől, felesége Gizi-
ke 1970 óta él Geszteréden. Házuk elé érve 
Gizike nénit a kiskertben találom, gyönyörű 
virágait gyomlálja. 

A Kovács házaspár több láda őszirózsa pa-
lántát adományozott a falu részére.

Kérdésemre, hogy milyen céllal ajándékoz-
ták a palántákat Geszterédnek, Kovács János 
a következő választ adta:

 - Sajnos anyagilag nem tudjuk támogat-
ni a falut, ezért a saját kezünk által előte-
remtett virágokkal szeretnénk hozzájárulni 
Geszteréd „virágzásához”. Nagyon boldogok 
lennénk, ha a régi időkben elnyert Virágos 

Geszteréd címet újra visszakaphatná a falu, 
és ez által a szeretet és a boldogság is visz-
szaköltözne az emberek közé. Szeretnénk 
példát mutatni a mai fiataloknak, megsze-
rettetni velük a természetet, mert természet 
nélkül nem lehet létezni.

A Kovács házaspár nemcsak virágkerté-
szettel foglalkozik, hanem mindenféle kony-
hakerti növényt maguk termelnek meg, va-
lamint sokféle gyógynövény található meg 
kertjükben.

/A kert egyik különlegessége ez az óriás kaktusz/

Mint ahogy szűkebb környezetükben is 
igénylik a szép virágos udvart, így boldogan 
látnák az egész falut virágba borulni. Mind-
ketten elmondták, hogy szívesen adnak 
másoknak is palántákat, ha ez által örömet 
tudnak adni az embereknek, és a kapuk előtt 
újra kinyílnak a virágok.

Az Önkormányzat és a település nevében 
szeretnénk köszönetet mondani Kovács 
Jánosnak és kedves feleségének a virágpa-
lántákért!

Kovács János a következő mondatokkal 
búcsúzott tőlem:

„Örülj! Örülj a világnak!
Örülj a kinyíló virágnak. 
Lásd meg mások örömét,
örülj, ha valakit öröm ér.
Örömet adj, minden kicsi örömért!
Az öröm az egy jó dolog,
akik örülni tudnak azok boldogok!
Te is az lehetsz ha akarod!”

 
  Vámos Jánosné 

Geszteréd község Önkormányzatának társadalmi, politikai és kulturális lapja

„Küzdeni és győzni tanulj. Kell küzdeni és győzni hazádért” (Kölcsey Ferenc)
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Író-olvasó találkozó

A költészet napja alkalmából április 11-én 
író-olvasó találkozó került megrendezésre a 
Művelődési Házban.

A találkozó ven-
dége volt a Ludastón 
született és nevel-
kedett Honvári Er-
zsébet költőnő, és 
a Nyírségi Gondo-
lat című folyóirat 
munkatársai.

Húsz év, nyolc önálló kötet. Ezek Honvári 
Erzsébet nyíregyházi költőnő írói pályájá-
nak mérföldkövei. Munkái számos irodal-
mi és vallási folyóiratban is megjelentek. 
Legújabb munkája a Mélységből a fénybe  
című verseskötet, melyben gyönyörű, mély 
érzéseket, nemes gondolatokat tartalmazó 
verseket olvashatunk.

Az irodalmat kedvelő közönség számos 
versét hallgathatta végig a költőnőnek sa-
ját előadásában, amely művek bemutatják 
Erzsike életének szakaszait, állomásait. Az 
elhangzott versekről megtudhattuk, hogy 
miért és mikor íródtak, milyen esemény 
váltotta ki az adott vers hangulatát.

A költőnő verseiben megem-
lékezik a hozzá közel álló szemé-
lyekről, környezetéről. Verseiből 
sugárzik az embertársai, a ter-
mészet és az állatvilág iránti sze-
retet:

„Mert szeretni jó dolog.
Kik szeretnek - boldogok.
Szeretem a zöld erdőt.
Csöndet lehel, friss erőt”

 

A költőnő Istenbe vetett hite gyakran 
megjelenik verseiben:

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

Ezúton szeretnénk megköszönni Hon-
vári Erzsébetnek, hogy elfogadta meg-
hívásunkat, és ez által megismerhettük 
életútját, csodálatos költeményeit! Kívá-
nunk Neki jó egészséget, erőt és kitartást 
további munkásságához!

   Vámos Jánosné

Ünnepi rendezvények

Sztányi Gáborné gyerekkori ismerősként
üdvözölte a költőnőt

„Gondolj hálásan tanítóidra! Ők a legnemesebb, de legnehezebb 
munkát végzik. Neked is sok kincset adtak.”

Ezt a felhívást olvastam a napokban egy 1939-ben használt értesítő 
könyvecskében sok más ma is megszívlelendő bölcsesség között. 
Az azóta eltelt időszakban sok minden változott, de ezen gondolatok 
örök érvényűek, még akkor is, ha kevesebbet beszélünk róluk. 

A pedagógus pálya nem egyszerűen foglalkozás, hanem hivatás is 
egyben. A pedagógus a szabályozott nevelési elvek, ismeretanyagok 
átadásán túl az egész jellemével nevel. Magatartásával helyes 
viselkedésre-, türelmével kitartásra ösztönöz, szavaival a szép 
beszédstílus kialakulását segíti, külső megjelenésével ízlést 
formál akaratlanul is. Empatikus képességei által a gyermeki lélek 
ismerője.

Carl Gustav Jung szavaival kifejezve: „A tanterv nagyon fontos, 
új ismeretanyag, de a melegség életfeltétel a sarjadó növény és a 
gyermeki lélek számára.” Ezért a pedagógusi munkát a csendes 
esőhöz lehet hasonlítani, amely jó sokáig tart, áztatja a földben 
megbújó magokat. Azok magukba szívják a nedvességet, és később 
ezért aztán akár szárazság idején is képesek termőre fordulni. 

1951-ben vált június első vasárnapja pedagógus-ünneppé, 
lehetővé téve bárki számára, hogy egy szál virággal, bármilyen 
ajándékkal, vagy gesztussal kifejezésre juttassa háláját, köszönetét, 
megbecsülését a tanítók, nevelők iránt.

Községünkben az Önkormányzat által szervezett formában történt 
meg a helyi aktív- és nyugdíjas pedagógusok köszöntése, egybekötve 
a köztisztviselők napjának előrehozott megünneplésével.

Az ünnepnek méltó keretet adott Kemény József polgármester 
köszöntője, amelyben a helyi oktatás-nevelés jelenlegi 
helyzetértékelése és prognózisa mellett hangsúlyt kapott a 
pedagógusok- és köztisztviselők munkájának jelentősége is. Az 
elismerő szavak, a szerény ajándék és vendéglátás mind hozzájárult, 
hogy a jelenlevők ünnepként éljék meg ezeket a perceket, és 
hivatásukban megbecsülve, új erővel folytassák munkájukat.

    Hajdu Istvánné, könyvtáros

Köztisztviselők és pedagógusok köszöntése
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Honosítás
„Áldd meg, Isten, a magyart itthon és a világ 

minden táján!”
Baranyai Erzsébet geszterédi lakos szűk 

családi körben 2012. 05.24-én Geszteréd 
Község Polgármestere előtt letette az 
állampolgársági esküt. Magyar állampolgár 
lett.

Erzsike néni 1939-ben született 
Csíkszentiványon, és Marosvásárhelyen élt. 
1940-ben a második bécsi döntéssel Székelyföld 
ismét Magyarország része lett. Így jelen esetben 
visszahonosításról beszélünk. A „magyar világ” 
sajnos nem tartott sokáig.

Erzsike néni kint született és élt, de románul 
nem tudott. Sajnos voltak olyan idők, amikor az 
utcán nem mertek megszólalni magyarul.

Magyarnak tartja magát, sőt még nagyobb 
magyarnak, mint aki itt él, mert neki meg kellett 
küzdenie magyarságáért. Férje halála után 
költözött Magyarországra itt élő családjához. Öt 
éve él Geszteréden.                                                                

Most békében élnek kint a románok és a 
magyarok. Szeretett ott élni, hisz ott született és 
nevelkedett, de jól érzi magét itthon is. Elmondása 
szerint két hazája van. A mai napig szívesen jár 
vissza ottmaradt barátaihoz, rokonaihoz.

Köszöntjük a magyar állampolgárok 
között!

„Magyarnak lenni: büszke gyönyörűség!
Magyarnak lenni nagy szent akarat
Mely itt reszket a Kárpátok alatt.”

  Vámos Jánosné

A Művelődési Ház eseményei
A Művelődési Házban a tervezett 

programok sikeresen beindultak, különböző 
korcsoportokat vonva be ezáltal településünk 
kulturális életébe. 

A tanév ideje alatt az iskoláskorú gyer-
mekek kézműves foglalkozáson vehettek 
részt.

Péntek délutánonként Törő János 
közreműködésével sakkozni tanulhatnak 
az érdeklődők, mely program a nyári 
szünidőben is folytatódik.

A tornázni, táncolni vágyó hölgyeket Tóth 
László Attila zumba oktató várja hetente 
egy alkalommal.

A Művelődési Ház az óvodával és az 
iskolával együttműködve teret biztosít a 
két intézmény számos rendezvényének 
lebonyolítására.  Az iskola szervezésében itt 
nézhették meg a gyerekek a Szegedi Mini 
színház előadását, ami nagy sikert aratott.

2012. 06. 02-án beregisztráltunk az 
országos szemétszedő napra, amelyhez 
az iskola teljes létszámmal csatlakozott. 
Munkájukat a Helyi Polgárőr szervezet 
segítette. A Művelődési Ház hátsó udvarán 
a jól megérdemelt ebéd várta mind a 
gyerekeket, mind a felnőtteket.

A tanév utolsó hetében részt vettünk az 
Általános Iskolában szervezett programok 
megvalósításában.

A Civil szerveztek rendezvényeinek 
lebonyolítására is teret biztosít a Művelődési 
Ház, többek között itt került megrendezésre 
a Kistérségi Nyugdíjas találkozó több mint 
200 résztvevővel, valamint a Geszteréd FC 
záró vacsorája. 

Áprilisban, a költészet napja alkalmából 
író-olvasó találkozó került megrendezésre, 

melynek vendége Honvári Erzsébet költőnő 
volt, valamint a Nyírségi Gondolat című 
irodalmi folyóirat munkatársai.

Több fórum, egészségmegőrző előadás, 
egészségmegőrző vizsgálatok színtere a 
Művelődési Ház.  

Nagy érdeklődést váltott ki a foci EB 
mérkőzéseinek kivetítése az Intézmény 
hátsó teraszán.

 A nyári szünidőben a nyári 
gyermekétkeztetés résztvevőinek heti 
rendszerességgel szervezünk különböző 
programokat a Gyermekjóléti Szolgálattal 
közösen. A programok résztvevői a nyári 
napközit igénybe vevő gyermekek is, 
illetve az otthon „nyaraló” gyerekeket is 
szívesen látjuk! Július 30. és augusztus 03. 
között minden nap programokkal várjuk a 
kisiskolásokat.

Továbbra is nyitva áll a Művelődési Ház 
kapuja, minden érdeklődőt szeretettel 
várunk, javaslatokat, ötleteket szívesen 
fogadok!

  Vámos Jánosné

Kegyelettel emlékezünk 
községünk közelmúltban elhunyt 

lakosaira:

Bacskai József
Bacskai Józsefné
Radócz Erzsébet

Karóczkai Jánosné
Orsó Mihályné

Kovács Mihályné
Ferkó István
Rácz Jánosné
Bus Mihály

Vadász Dezsőné
Ari Imre

Csuka Imre

,, Nem múlnak el, kik 
szívünkben élnek, hiába 

szállnak árnyak, álmok, évek.”

FELHÍVÁS

Geszteréd Község Önkormányzata 
2012. szep. 1-től bérbe adja az 
ISKOLAI BÜFÉ üzemeltetését.

Részletek felől érdeklődni és 
jelentkezni (pályázatot leadni) a 
Polgármesteri Hivatalban lehet.

Tel.: 06 42 561112
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A közelmúlt óvodai eseményei…
Kiscsoport

Eseményekben gazdag időszakon vagyunk túl az óvodában.

- Kezdődött április 27.-én a Kiscsoportosok évzáró- és anyák napi 
műsorával.
A délelőtt folyamán a kiscsoportos gyerekek együtt játszottak szüleikkel, 
nagyszüleikkel.
Szendvicseket készítettek, süteményeket hoztak, amelyet a nap folyamán 
jóízűen, közösen elfogyasztottunk. Tízórai után az egész évben megismert 
mondókák, versek, játékdalok által összeállított műsorral kedveskedtek a 
vendégeknek.
Szeretném megköszönni a szülőknek az éves együttműködést, segítséget.
    Sós Csaba Sándorné

Középső csoport
A középső csoportban az egész éves programok közül a legmeghittebb, 
a legbensőségesebb az anyáknapja volt. Eredetileg az évzáróval közösen 
terveztük, de mivel az május közepén volt, úgy gondoltuk, hogy ezt a napot 
különleges módon tesszük emlékezetessé.
A készülődést már hetekkel korábban elkezdük a gyerekekkel, megbeszéltük 
hogyan lepjük meg az anyukákat, hogyan szerezhetünk nekik örömet, nem 
csak nyáknapján, hanem a mindennapokban is. Az ajándékkészítésben is 
több napon keresztül segédkeztek. A csoportszobát ünnepibb hangulatúvá 
varázsoltuk. Megkértük az anyukákat, hogy aznap, ők jöjjenek az óvodába 
a gyermekükért. A gyerekek már az ajtóban egy kedves kis versikét súgtak 
az édesanyjuk fülébe, majd kézen fogva bevezették őket a csoportszobába, 
leültették az előre megterített ünnepi asztalhoz amit, egy nagy csokor 
orgona is díszített. A kisgyermek az édesanyja ölébe ülve, ajándékkal, az 
előre elkészített virágcsokorral, és meghitt versikével köszönte meg a sok 
szeretetet, törődést, és gondoskodást.

A legtöbb édesanya, (és mi is) könnyeivel küszködött. Majd, az ovónénik 
által készített süteményből, megkínáltuk az ünnepelteket, amiből a 
gyermekeknek is jutott. Véleményünk szerint és a visszajelzésekből ítélve 
ezek a pillanatok feledhetetlenek lesznek. 
 Az évzárót már hagyományosan családi nappal egybekötve tettük 
emlékezetessé. Ezt a napot is izgalmas készülődés előzte meg, meghívókat 
készítettünk, gipszképeket, figurákat öntöttünk, a szülők ill. a nagyszülők 
finomabbnál finomabb süteményeket készítettek erre a napra. A reggeli 
gyülekezési időtől együtt játszhattak a szülők a gyermekeikkel. Szívesen 
mutatták meg legkedvesebb játékaikat, mesekönyveiket. A különféle 
kezdeményezésekben, tevékenységekbe a szülők is szívesen bekapcsolódtak. 
A gyermekeknek, szülőknek, nagyszülőknek, öröm volt a közös játék a közös 
munka. Közben elkészültek a finom szendvicsek is, amit a mindennapos 
közös torna után, jóízűen elfogyasztottunk. Tízórai után a két dajkanénink 
és a szülők segítségével, a csoportszobát előadó teremmé varázsoltuk. Addig 
mi a gyermekekkel, az öltözőben izgatottan készülődtünk az előadásra, 
igazítottuk egyenpólóinkat. Az évzáró műsoron a szülők és a vendégek 
ízelítőt kaphattak, az egész évben tanultakról, láthatták gyermekeik 
fejlődését. A délelőtt folyamán lehetőség volt még egy kis udvari játékra is. 
A közös ebéd után elfogyasztottuk a sok finom sütit a másik két csoportot 
is megkínálva.-- (az egyik óvó néninek ezen a napon volt a nagyon kerek 
születésnapja, és  a kedves munkatársak erről sem feledkeztek meg , a 
gyermekeket és szülőket bevonva, örökre emlékezetessé tették ezt a napot!- 
köszönet érte! )
A gyermekek fejlődése közös munka, köszönjük a szülőknek, a szülői 
munkaközösségnek, az egész éves segítő munkáját, köszönjük a két 
dajkanéninek: Ancika néninek, és Valika néninek az odaadó, lelkiismeretes, 
segítő munkáját, végül de nem utolsó sorban köszönjük a fenntartónknak 
is, hogy igyekezetünket erkölcsileg és a lehetőségekhez mérten anyagilag is 
elismeri! 
  Plósz Ferencné és Kévésné Szabó Erzsébet

FELHÍVÁS!
Tisztelt Szülők! Kedves Gyerekek!

A Gyermekjóléti Szolgálat valamint a Gajdos János 
Művelődési Ház a nyári szünetben szeretettel hívja és 
várja a kézműveskedni, vagy csak játékra, társaságra vágyó 
gyermekeket!
Minden hétre más és más programot tervezünk, 
megismerkedhettek különféle kézműves technikákkal, 
szervezünk filmvetítést, játszóházat, „Ki mit tud?”-ot a 
gyermekek körében.
A foglalkozásokat szerdánként 9 órától tartjuk a Művelődési 
Házban.
 Várunk szeretettel Titeket!
  Vámos Jánosné és Molnárné Sipos Krisztina
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Óvodai ballagás

2012. június 9.-én volt a nagycsoportosok Évzáró és 
Ballagó műsora.
   A gyerekekkel közösen már hetekkel ezelőtt készülődtünk erre a 
napra. Megbeszéltük, hogy milyen műsorral tegyük emlékezetessé 
ezt a napot. Izgatottan és kíváncsian választottuk ki a szereplőket 
a „Vásáros” jelenethez. Volt olyan gyermek, aki eleinte félénken, 
bátortalanul mondta a szövegét, de a kitartó, sok gyakorlás, bátorítás 
és a szülők segítsége végül meghozta gyümölcsét. A gyermekek 
megértették, hogy milyen jelentős pont ez a nap az életükben. Öröm 
volt látni, hogy a kezdeti nehézségek hogy alakulnak át egy szép 
egész műsorrá. Fegyelmezetten, szépen adták elő műsorukat.
A ballagás előtti napon bankettel zártuk a tanévet. Énekekkel, 
versekkel búcsúztunk el a kis – és a középső csoportos gyerekektől, óvó 
néniktől, dajka néniktől, akik ajándékokkal kedveskedtek nekünk. 
Mindenkit meghívtunk a „buliba”, ahol közösen elfogyasztottuk 
a nagycsoportos szülők által hozott finom süteményeket, üdítő 
italokat.
Ezúton szeretném megköszönni a szülők, nagyszülők és az SZMK 
tagok segítségét, amit ez alatt a három év alatt nyújtottak nekünk.
Egy idézettel szeretnék búcsúzni:
  

„Nézz vissza most egy percre, nézz az útra
Nézd meg, mit tett, mit alkotott a munka,
Nézz vissza…aztán ismét csak előre,
S indulj tovább az alkotó jövőbe. (Kiss Jenő)”

    Sziráki Jánosné

Új mozgásfejlesztő eszközzel bővült az óvoda udvara.

Június 22.-én pénteken reggel érkezett meg az óvodába a mozgó híd, 
amit a gyerekek azonnal birtokukba is vettek.
A játékeszköz egyensúlyérzéket, figyelmet, szem - kéz, szem - láb 
koordinációt, kitartást, türelmet, önfegyelmet fejleszt.
Szeretnék köszönetet mondani készítőjének: Hajdú Lászlónak, aki 
még népművészeti elemekkel is díszítette a játékot.

Jún. 26.-án vehették birtokukba a gyerekek a Lego Manufacturing Kft. 
- Nyíregyháza pályázatán nyert játékokat. A játékok kiszállításában 
Kosztin Panna kiscsoportos gyerekünk mamája / Orsó Józsefné/ 
segédkezett. Ezúton szeretnénk megköszönni a közreműködését.

Ezúton tájékoztatom az érintetteket, hogy az óvoda augusztus 6.-tól 
lesz zárva. Első nevelési nap szeptember 3.-a hétfő.
Az óvodai beiratkozásra továbbra is van lehetőség, aki még nem íratta 
be gyermekét, a nyár folyamán is megteheti. Születési anyakönyvi 
kivonat, lakcímkártya, TAJ-kártya bemutatása szükséges!

A nyári szünetre mindenkinek jó pihenést kíván: az óvoda dolgozói 
nevében: 
    Kemény Józsefné óv. vez.
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BESZÁMOLÓ

Tárgya: Írás, olvasás és matematika tanítás 
eredményei első osztályban
Az iskola meghatározó elve a továbbhaladásra 
való felkészítés érdekében, a magabiztos tudás 
megalapozása az eszközjellegű tantárgyak 
területén.
Az anyanyelvi nevelés /beszéd, írás, olvasás/ 
megalapozása fontos oktatási feladatunk. A 
feladatok megvalósítása három szakaszban 
történik.
1. előkészítő időszak
2. a hang, betű és írástanítás időszaka
3. hangos olvasás, szövegértés és 
íráskészség fejlesztésében

1.Az előkészítő időszakban legfontosabb 
feladatunk volt a kisgyerekek bevezetése 
az iskolai életbe, zökkenőmentes átmenet 
biztosítása az óvodából az iskolába. A tanulók 
mozgástevékenységük felmérése, fejlesztése. 

2.A hang-, betű – és írástanítás időszakában az 
új betű hangjának tudatosítása, nyomtatott kis 

és nagybetűk megismertetése, írott kisbetűk 
elsajátítása.

3.Az utolsó szakaszban a már megtanult 
ismeretek mélyítése és gyakorlása történik. 
A betűk megismerését több hónapig tartó 
olvasásgyakorlás követett. A II. félévben a 
hangos olvasást, szövegértést, íráskészséget 
/írástechnikát, íráshasználatot, helyesírást/ 
fejlesztettük.

Az eltelt időszakot végig gondolva az első 
osztályból a követelményeket:

kíválóan teljesítette   3 fő
jól teljesítette   6 fő
megfelelően teljesítette  4 fő
felzárkóztatásra szorul  4 fő

A másik fontos oktatási területünk a matematika. 
A matematikai nevelés célja kezdeti időszakban, 
azoknak a képességeknek a fejlesztése, 
amelyek segítségével a tanulók felkészülnek az 
önálló ismeretszerzésre. A matematikai tanulás 
alapja a tapasztalatszerzésből kiinduló induktív 
megismerés.
Ennek keretében került sor a megfigyelés 
irányítására, a spontánból, a céltudatos 

megfigyelésre való felkészülésre, az 
észrevételek megfogalmazására, rendezésre, 
lejegyzésre a szerzett tapasztalatok más tanulási 
helyzetben való alkalmazására.

A matematika tanulása alapozó jellegű és kettős 
célt szolgál. Egyrészt a kognitív képességek 
fejlesztését. Másrészt a tanulási szokások 
kiépülését, rendszerességre, tudatosságra, 
önálló alkalmazásra nevel. Hozzájárul a 
szövegértő képességek fejlesztéséhez: az 
adatok kiemelésével, közöttük lévő kapcsolat 
feltárásával számok műveletekkel való 
kifejezésével.
Az életkori sajátosságok figyelembe 

vételével /játékosság, fokozatosság elve, 
tapasztalás/ jutottunk közelebb a matematika 
megismeréséhez.
Az elmúlt egy év tükrében a matematikai 
követelményeket: 

kiválóan teljesítette  4 fő
jól teljesítette                  6 fő
megfelelően teljesítette  3 fő
felzárkóztatásra szorul     4 fő

  Csabainé Kirimi Andrea

2012. június 2-án részt vettünk a 
„TeSzedd! összefogás a tiszta Magyaror-
szágért” országos hulladékgyűjtési akció-
ban.

Az ország legnagyobb hulladékgyűjtési 
akcióját június 2-án reggel 8 és este 6 óra 
között rendezték meg, melyhez iskolánk is 
csatlakozott.

A szervezők az Önkéntesség Európai Évé-
ben Magyarország eddigi legnagyobb hulla-
dékgyűjtő akciójával hívták fel a figyelmet 
az önkéntes tevékenység és a környezettu-
datos viselkedés fontosságára.

Kesztyűket és zsákokat kaptunk, hogy 
szebbé, tisztábbá varázsolhassuk a környe-
zetünket.

A szemét összeszedése az iskolából in-
dult.

Az alsós tanulók az iskola, a park, a 
játszótér és a focipálya környékét sza-
badították meg az oda nem illő csoma-
goló- és csokipapíroktól, palackoktól, 
csikkektől minden kisebb nagyobb 
szeméttől.

A felsősök a falu kivezető útjain 
szedtek zsákokba mindenféle hulladé-
kot és eldobált szemetet.

Megtisztították a Bököny, Balkány, 
Érpatak felé vezető bekötőutakat, az 
illegálisan eldobált hulladékoktól.

Közel száz zsák szemetet gyűjtöttek össze 
a gyerekek, példamutató magatartással.

Mennyivel jobb lenne, ha a szemetet nem 
az út mellett tennék ki egyesek, hanem rög-
tön a kukába tennék azt!

A sikeresen végzett munka után, jól esett 
a finom slambuc és a jó hideg ásványvíz, 
amivel a művelődési ház udvarán várták a 
gyerekeket.

   Nagy Lászlóné
   tanító

Országos szemétszedési akció
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Versenyek, megmérettetések
„Kincskeresés” Biriben!

A Dankó Pista Egységes Óvoda-Bölcsöde, 
Általános Iskola, Szakképző Iskola, 
Gimnázium és Kollégium 2012. április 26.-
ára irodalmi versenyt hirdetett az általános 
iskolák 3.- 4. osztályos tanulói részére, 
csoportos (4 fő) formában.

A téma: Móra Ferenc Kincskereső 
kisködmön című olvasmánya volt.

A mi iskolánk is benevezett egy csapattal. 
Nagy izgalommal láttunk munkához. 
Sok- sok közös órát töltöttünk el a 
„kincskereséssel”. 

A verseny három fordulóból állt, melynek 
témakörei:

I. forduló:  TOTÓ
II. forduló:   Ki mondta Gergőnek?
  Távirat
  Rejtvény
  Osztálytársak
III. forduló: Villámkérdések

KOMPETENCIAMÉRÉS

A kompetenciamérés 2012.május 30-án 
történt meg a 4-6-8. évfolyamon, melynek 
célja a diákok kulturális eszköztudásának 
feltérképezése volt, s ezen belül a tanulók 
olvasási – szövegértési képességét és 
matematikai műveltségét mérték fel.
A tesztek nem tantárgyi ismereteket, 
hanem sok év alatt fejlődő alapkészségeket, 
képességeket / írás, olvasás, számolás, 
gondolkodás/ mértek. 
A feladatok ugyanolyanok voltak, mint 
az előző években. Több alkalommal volt 
lehetőségünk gyakorolni a tesztfüzetek 
feladatai közül.
A gyerekek nagyon szerették a különböző 
típusú feladatokat. 4. osztályban főleg 
a képes szóolvasás, a szinonimaolvasás 
nyerte el a tetszésüket. 
A matematikai feladatok színvonala 2. 
osztály szintű volt, kivétel a mértékváltás, 
ami kissé nehézséget jelentett számunkra.
A sok gyakorlás ellenére néhány tanuló 
mégis elkapkodta a feladatokat, a 
rendelkezésre álló időt nem használták ki, 
melynek oka a kapkodás, figyelmetlenség, 
olvasástechnikai probléma, gyenge 
szövegértés, gyenge logikai gondolkodás.
A legnehezebb feladat az elemi gondolkodás 
képesség feladat volt.
  Mészárosné Nagy Anna
  tanító

MESEMONDÓ VERSENY 
ÉRPATAK

Egy izgalmas felkészülés után egy elő-
döntőn vettünk részt, ahol eldőlt, hogy ki 
fogja képviselni iskolánkat az Érpatakon 
megrendezett Móra Ferenc mesemondó 
versenyen.

Az elődöntő eredménye kinek örömöt 
kinek csalódást okozott, mert az alsó tago-
zatos tanulók közül osztályonként két-két 
versenyző juthatott tovább. A versenyen 
érdekes meséket ismerhettünk meg, sok 
jó előadást láthattunk. A végeredmény azt 
bizonyítja, hogy érdemes volt tanulni, és az 
izgalmakat legyőzni, mert igen jó eredmé-
nyeket értünk el:

1.osztály:     1. helyezés: Felföldi Szabolcs
2.osztály:     1. helyezés:  Varga Tamás
3.osztály:     1. helyezés  Kiss Petra
4.osztály:     1.helyezés   Felföldi Csenge
Köszönjük tanárainknak és szüleinknek 

a segítséget a felkészüléshez, valamint a 
lehetőséget, hogy részt vehettünk a verse-
nyen.

  Felföldi Csenge
  4. oszt. tanuló

SPORTMUNKA
ÉRTÉKELÉSE

Továbbra is Geszteréd község sikerszéri-
áját a diáksportolók „szállítják”. A tanév fo-
lyamán, 20 versenysorozaton vettünk részt 
járási /nagykörzeti/ megyei és országos 
szinten.

Közel 92 órát töltöttünk el versenyhely-
zetben. 89 arany, 27 ezüst, 28 bronzérem 
volt a „termés”.

Pécs Országos Diákolimpia még ezután 
következik! Sikersportszámaink a lány kézi-
labda, tusa és váltószámok valamint a mezei 
futás. 

Országos döntőre jutott a mezei futó 
csapatunk valamint a kisiskolák között 24 
tanulónk. Iskolánk sportolói a megye bár-
mely rangos iskolájával fizikálisan vagy 
eredményességben felveszik a versenyt, eb-
ben közrejátszik, hogy felszereltségünkben 
folyamatosan javulnak, az utazási lehető-
ségeinket előteremtik, biztosítják a verse-
nyeken való részvételünket, felkészülésünk 
színvonalát /pl. megyei szintű távolugró pá-
lyánk elkészülése/.

  Szőke László
  felkészítő tanár

A csapat tagjai:Szilágyi Virág Luca (3. o.)
  Kiss Petra (3.o)
  Felföldi Csenge (4.o.)
  Serbán Gvendolin (4.o.)

Felkészítő tanárok: Zakarné Bakti Ilona 
  Mészárosné Nagy Anna

     
  Zakarné Bakti Ilona 
   tanitó

A versenyen 12 csapat 
indult. Nem volt hiábavaló 
a sok fáradságos munka, 
gyakorlás, ami a vetélkedőt 
megelőzte. A mi kis csapatunk 
vehette át győzteseknek járó 
jutalmat. Nagyon örültünk 
mindannyian a győzelemnek, 
hogy a gyerekek meg-
mutathatták a tudásukat, 
hatalmas sikerélményben volt 
részük.

Nemcsak kerestük a 
„kincset”, meg is találtuk!

A verseny mellett kézműves 
foglalkozásokkal, elemózsiával vártak 
bennünket.

A vendéglátóink mindent megtettek azért, 
hogy mindenki jól érezze magát.

Eredményhirdetés után az iskola udvarán 
elültettük közösen a „Tehetség és tudás 
fája”-t.
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Oktatás - emelt szinten

Az 5. és 
6. osztályos 
tanulók ebben a 
tanévben a heti 
három tanórán 
felül hetente két 
angol szakkörön 
foglalkozhattak 
az angol nyelv 
t a n u l á s á v a l .
Az angol 
szakkörökön a

tanulóknak sokkal több lehetősége van 
párbeszédekben megszólalni, a megtanult 
szerkezeteket szóban is gyakorolni. 
Többször kell úgy megszólalniuk, hogy 
nemcsak a már megtanult kifejezéseket 
alkalmazzák, hanem saját maguk állítanak 
össze mondatokat, és ez egyre gyorsabban 
és ügyesebben megy. A szókincsbővítés is 
egyik fő célja a szakköröknek. Rengeteg 
olvasási, magnóhallgatási anyaggal 
találkoznak a tanulók, amelyek során mindig 
újabb szavakat, kifejezéseket ismernek meg. 
Az ötödik osztályban a tanórákon megtanult 
szerkezetek alapos gyakorlására és 

elmélyítésére került sor. A cél az volt, hogy 
bátrabban szólaljanak meg, könnyedebben 
írjanak rövid fogalmazásokat a tanult 
témákban, olvasási készségük fejlődjön 
és minél több szót ismerjenek meg. A 
hatodik osztályban már sokkal komolyabb 
anyag került feldolgozásra. Több olyan 
nyelvtani szerkezetet megismertünk, ami 
az eredeti tanterv szerint csak hetedik 
osztályban következne. Sok érdekes 
olvasnivalóval találkoztak a gyerekek, 
tankönyvünk rengeteg hallott szöveg értési 
feladatot tartalmazott. Olyan párbeszédeket 
olvastunk, gyakoroltunk, amik a mindennapi 
életben alkalmazhatóak.
Versenyen is voltunk, ahol bebizonyítottuk, 
hogy a legügyesebb tanulóink felvehetik 
a versenyt olyan tanulókkal, akik 
csoportbontásban tanulnak heti 5 órában 
angolt. Kirimi Kristóf 1. helyezést, Máté 
Boglárka 2. helyezést ért el az ötödikesek 
között. Csabai Andrea 4., Néző Dominika 
5. helyezést értek el a hatodik osztályosok 
között.
  Molnár Regina
   tanár

  A házi feladatok segítségével az önálló 
feladatvégzés gyakorlása és az internet, 
ezen belül a keresőprogramok és az e-mail 
írás gyakorlása, mellékletek csatolása, 
stb… használata, készség szinten történő 
alkalmazása a cél, mely több – kevesebb 
sikerrel megvalósulni látszik. (Itt 
hátrányban van az a néhány tanuló, akik 
nem rendelkeznek otthon számítógéppel). 
Illetve a szövegszerkesztéssel kapcsolatos 
további ismeretek megszerzése és azok 
használata készség szintre való emelése.
  
  Az eredményes és hatékony munkának 
azonban továbbra is az lenne a 
feltétele, hogy az informatika teremben 
rendelkezésre álljon egy projektor, mert 
annak segítségével nem kell egyesével 
minden gépnél elmagyaráznom a feladatot. 
Mintát tudnék adni a feladat bemutatásával 
és több segítséget tudnék nyújtani 
azoknak, akiknek picit lassabban megy a 
feladat megoldása. A jobb képességűeknek 
pedig lehetősége nyílna több feladat 
megoldására.

 dr. Rubiné Pető Lívia
  tanár

A 2011./2012. 
–es tanévtől 
vettem át az 
i n f o r m a t i k a 
oktatását.
5. osztályban 12 
fő emelt szinten 
heti 3 órában 
foglalkozik a 
tárggyal. Ebből 
év végére 1 fő 
kiválóan, 6 fő 

nagyon ügyesen önállóan végzi feladatát a 
többi tanuló kisebb – nagyobb segítségre 
szorul. 
 Cél: 8. évfolyam végére az ECDL START 
bizonyítvány megszerzése. Jelenleg a 
felkészülés 1. szakaszában tartunk, ahol a 
kitűzött cél a szövegszerkesztési ismeretek 
elsajátítása volt. A Microsoft Office 2007 
szövegszerkesztő program széles körű 
ismeretét tűztük ki célul.
 A szövegszerkesztés elsajátítása egyben 
a jó gépelési technika elsajátítását is 
lehetővé teszi, fejleszti a tanulók írásbeli 
készségét és kiemelném szerepét a 
helyesírás gyakorlásában is. Szerepe van az 
alapkészségek fejlesztésében is. 
 A szövegszerkesztés jó lehetőséget 
biztosít az alakiságok megtanulásával és 
betartásával, illetve más tanórákhoz

kapcsolódó anyagok felhasználásával 
arra, hogy a tanulók ismételjenek, 
kapcsolatrendszereket fedezzenek fel 
egyes témák között. Illetve a feladatok 
típusai lehetővé teszik a diákok számára 
a mindennapi életben való könnyebb 
eligazodást.
  A szövegszerkesztés modul célja: Ezen 
a vizsgán tudni kell szövegszerkesztővel 
dokumentumokat létrehozni, formázni, 
módosítani, szöveget másolni és mozgatni 
akár dokumentumon belül, akár több 
dokumentum között. Ismerni kell továbbá 
a szövegszerkesztő-alkalmazások néhány 
más funkcióját is: tudni kell például 
egyszerű táblázatokat létrehozni, képeket 
és rajzokat beilleszteni, vagy körlevelet 
létrehozni.
  Ezeknek a feltételeknek a csoport nagy 
része megfelel már most 5. osztály év 
végére. A színes feladatok élvezetessé 
tették a szakköröket és felkeltették a 
tanulók érdeklődését. Természetesen 
a következő tanévben is folyamatosan 
fenntartjuk ezt az érdeklődést és tovább 
bővítjük ismereteinket. Egy új témakör 
kerül a „terítékre”, a prezentáció készítése, 
melybe már ebben a tanévben sikeresen 
belekóstoltunk és a csoport nagy 
érdeklődéssel várja, milyen lehetőségeket 
rejt még ez a program.

Emelt informatika tanítás helyzete az 5. osztályban

Az angoltanítás alakulása az 5. , 6. osztályban A TOVÁBBTANULÁSRÓL

A tanév során az eredményes pályavá-
lasztás elérése érdekében iskolalátogatás-
okon, Pályaválasztási Kiállításon, tantárgyi 
felkészítéseken aktivizáltuk tanulóinkat.

A továbbtanulási dokumentumokat idő-
ben elkészítettük, továbbítottuk. Pálya-
választási Szülői értekezletet háromszor 
tartottam az eredményesség érdekében. 
Az értesítéseket követően ötször éltem a 
fellebbezés lehetőségével – ebből négyszer 
eredményesen.

A 16 továbbtanulásra jelentkezőből 13-at 
az első helyen megjelölt középiskolába vet-
tek fel. 

Gimnáziumba felvettek:           3 fő
Szakközépiskolába felvettek:   9 fő
Szakmunkásképzőbe felvettek: 5 fő
A továbbtanulók közül 1 fő felvételi ered-

ményessége a javítóvizsga függvénye.
Kívánom eredményes továbbtanulásu-

kat!

  Szőke László
  8.o.osztályfőnök
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A 2011/2012-es tanév konkrét eredményei

A ballagási ünnepség jellegzetes pillanata: a végzősök em-
lék-szalagot tűznek az iskola zászlajára.

   Törő András 
   igazgató

Továbbtanulási statisztika:
Gimnáziumba felvett tanulók: 3 fő
Szakközépiskolába :  9 fő
Szakmunkásiskolába:  5 fő

Tanulmányi átlag:
1 osztály:
Kiválóan teljesített: 2 fő
Jól teljesített:  8 fő
Megfelelően teljesített: 4 fő
Felzárkóztatásra szorul: 3 fő

Tanulmányi versenyekről:

2.o 3.8
3.o 4.5
4.o 3.5
5.o 3.5
6.o 3.8
7.o 3.5
8.o 3.2

Tan. átlagunk: 3.6

és sport versenyeken elért kimagasló teljesít-
ményéért

Mészáros Petra: kiváló tanulmányi és kö-
zösségi munkájáért, példamutató magatar-
tásáért valamint magyar és angol versenye-
ken elért kimagasló teljesítményéért

7.osztály 
Kitűnő tanulmányi eredményért, példa-

mutató szorgalmáért: Kovács Zsanett
Jeles tanulmányi eredményéért, sportmun-

kájáért: Orosz Viktória
Jeles tanulmányi eredményéért és matema-

tika versenyen való eredményes részvételé-
ért: Hajdu Patrik

Kiemelkedő sportteljesítményéért: Balogh 
Beatrix, Kelemen Mónika, Nagy Tímea

Máté Szabina, Miszkuly Márk 
Katasztrófavédelmi versenyen való részvét-

eléért: Palincsár László, Szaráka László Má-
tyás, Szilágyi Patrik, Sós Viktor

8. osztály
Tanulmányi munkájáért: Agócs Attila
Tanulmányi munkájáért és sport munkájá-

ért: Balogh Nikolett, Gemzsi Alexandra
Sport munkájáért és katasztrófavédelmi 

versenyen való részvételéért: Jobbágy János 
Sport munkájáért: Kozlok Fanni, Papp Re-

náta Zováth Klaudia
Példamutató magatartásáért és szorgalmá-

ért: Tamás Zsanett

1. osztály
Kulturális és tanulmányi munkájáért:
Felföldi Szabolcs, Balogh Gréta, Kiss Eve-

lin, Mészáros Máté

2. osztály
Kiváló tanulmányi és kulturális munkájá-

ért: Nagy Annamária, Jenei Virág, Radócz 
Bence, Varga Tamás Dominik

Kiváló tanulmányi eredményéért és szor-
galmáért: Molnár Péter 

3. osztály
Kiváló tanulmányi eredményéért: 

Miszkuly Béla, Varga Nóra, Kulcsár Petra, 
Balogh Nóra, Oláh Kármen

Kiváló tanulmányi és kulturális: Kosztin 
Nikoletta, Szilágyi Virág és Kiss Petra

4. osztály
Kiváló tanulmányi eredményéért: Felföldi 

Csenge Kulturális és közösségi munkájáért: 
Serbán Gvendolin

5. osztály
Máté Boglárka: kiváló tanulmányi ered-

ményéért: angol, matematika, és sport ver-
senyen elért kiváló teljesítményéért

Kirimi Kristóf, kiváló tanulmányi ered-
ményéért, angol versenyen elért kiváló tel-
jesítményéért 

Könyvjutalomban  részesültek névsora

Angol feladat-
megoldó verseny

Matematika 
verseny

Magyar nyelv Móra F.  kötelező 
olv.verseny Biri

1. Kirimi Kristóf 
    5.o
2. Máté Boglárka 
    5.o
4. Csabai Andrea 
    6.o
5. Néző Domini
    ka 6.o 

7. Csabai
   Andrea 6.o.
4. Hajdu Patrik  
    7.o.
9. Molnár Péter  
    1. o

4. Csabai 
Andrea

1. hely 4.osztály 
Geszteréd

Felföldi Csenge, 
Serbán Gvendolin
Kiss Petra
Szilágyi Virág

Vámos Lilla: tanulmányi és sporteredmé-
nyeiért

kiváló sport teljesítményéért: Hajdú Erika

6. osztály
Balogh István: sport versenyeken elért ki-

váló teljesítményéért
Kebles Mónika: kiváló közösségi munká-

jáért, sport versenyeken elért teljesítményé-
ért

Metercsik Virág Noémi: Kiváló tanulmá-
nyi és közösségi munkájáért, példamutató 
magatartásáért valamint rajz versenyeken 
elért teljesítményéért

Mihali Gábor: Kiváló tanulmányi és kö-
zösségi munkájáért, példamutató maga-
tartásáért valamint sport versenyeken elért 
teljesítményéért

Kósa Izabella: Kiváló közösségi munká-
jáért, magatartásáért valamint sport verse-
nyeken elért teljesítményéért

Jaksi Nikolett: Kiváló tanulmányi és közös-
ségi munkájáért, magatartásáért valamint 
sport versenyeken elért teljesítményéért

Néző Dominika: kiváló tanulmányi és 
közösségi munkájáért, példamutató maga-
tartásáért valamint magyar, matematika és 
angol versenyeken elért kimagasló teljesít-
ményéért

Csabai Andrea: kiváló tanulmányi és kö-
zösségi munkájáért, példamutató magatartá-
sáért, valamint magyar, matematika, angol,
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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@freemail.hu
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 30 327 7646

Orvosi ÜGYELET
BALKÁNY 06 42 361644

IVÓVÍZ HIBABEJELENTÉS 06 42 290 700

Nosztalgia-sarok

Geszterédi Róm. Kath. Elemi Népiskola II.-III. osztálya 1943-ban.
Törőné Kovács Anna feljegyzése alapján a ké-
pen látható személyek neve (a teljesség igénye 
nélkül):
Alsó sor balról: Ferencsák József, Dudás Gyurka, 
Mihalovics Jancsi, Kemény Jóska, Metercsik 
Bandi, Felföldi Pista, Felföldi Jani, Bartók Laci, 
Jakabóczki Pista, Radócz Ferke

2. sor balról: Jakucska Erzsi, Urszuly Kati, 
Bodnár Ilon, Kövér Julis, Gnáp Klári, Csernyik 
Margit, Felföldi Irén, Gajdos Gizi, Szőlősi Ica, 
Mészáros Anna, Csabai Magdi, Budinszki Zsófi, 
Ördög Magdi

3. sor balról: Urbin Julis, Kovács Magdi, Kraj-
csovics Magdi, Felföldi Magdi, Kovács Anna, 
Papp Mariska, Tóbiás Bözsi, Bátori Manci, Hetei 
Magdi, Kókán Margit, Orsó Irén, Mondok Sanyi

4. sor balról: Éliás Ica, Kinyik Kati, Törő Julis, 
Bodó Magdi, Bodnár Marcsa, Tóth Juci, Szőlősi 
Mariska, Törő Laci, Felföldi Mari, Kontyos Ica, 
Jakucska Mari, Kis Julis, Brinkusz Mari, Kiss Ica, 
Pulinka Julis, Felföldi Erzsi

5. sor balról: Szabó Pista, Orsó Imre, Szaráka 
Andrásné, Piráncki Jancsi, Csorba Pista, Törő 
Imre, Bányász Bandi, Rinyu Miska, Piskóti Pityu

6. sor balról: Pazsák Jani, Varga Lajos, Dézsi 
Bandi, Karóczkai Jani, Tóbiás Pista, Kis Bandi, 
Metercsik Jóska, Orosz Laci, Pető Miska, Bar-
tók Jancsi, Ördög Miska, Lázár Sanyi, Prinkusz 
Miska
Tanító néni: Jakabfi Ágnes, Pap: Benke István

          FELHÍVÁS

Ismét indul a „Nyár olva-
sója” pályázat a Könyvtár-
ban!

A nyár folyamán a könyvtárba látogatók 
pontgyűjtő kártyát kapnak, amelybe min-
den további látogatás- és könyvkölcsönzés 
alkalmával további pontokat lehet gyűjte-
ni. A nyár végén (legkésőbb szeptember 
15-ig) összesítjük az eredményeket, és a 
legtöbb ponttal rendelkező olvasókat meg-
jutalmazzuk. Várom az olvasás- és a köny-
vek kedvelőit!

   Hajdu Istvánné
   könyvtáros


