
FALUNAP

VIII.évfolyam, 3. szám   

Geszteréd Község Önkormányzata által 
színvonalas falunap került megrendezés-
re 2012. augusztus 04-én Geszteréden. Itt 
szeretnénk megragadni az alkalmat, hogy 
köszönetet mondjunk minden kedves támo-
gatónak, akik munkájukkal és hozzájárulá-
sukkal segítették a falunap létrejöttét!

A község lakóit 13:00-tól ízletes ebéd várta 
a parkban, valamint a Geszterédi Nyugdíjas 
Egyesület által krumpli lángos, ízes és mákos 
fánk került az asztalra. Ezt követően jól szer-
vezett, színes programok várták az érdeklő-
dőket. Minden korosztály igényét kielégítő, 
változatos műsorszámok követték egymást 
a színpadon, szinte szünet nélkül. A helyi 
csoportok előadásait is megtekinthettük, így 
a Moderntánc csoport, Néptánc csoport, a 
Geszterédi Nyugdíjas Egyesület műsorát, 
valamint nagy sikert aratott a nemrégiben 
szerveződött Zumba csoport bemutatója. A 
vendég fellépők műsorait is nagy érdeklődés 
fogadta. 

A rendezvény sztár vendége Liszter Sándor 
és tánckara volt, akik nagyon jó hangulattal 
alapozták meg az éjfélig tartó táncmulatsá-
got.

Délután a Polgármester Úr köszöntője után 
átadásra kerültek a különféle kitüntetések:

Geszteréd Község Díszpolgára:
Bacskai József – Főkonzul, EU Elnökségi 
Gazdálkodási Főosztály – Államtitkári 
megbízott – Főosztályvezető. Nagyon 
fontos számára Geszteréd a szülőföldje, 
ezt bizonyítja a sok segítség, amelyet 
településünk Intézményeinek juttat 
„Geszterédért” kitüntetés:

Balogh Józsefné – Évtizedek óta nagy 
szerepet tölt be községünk népművészeti 
hagyományainak ápolásában és továbbörö-
kítésében.

Oktatási és Közművelődési Díj:
Horváth Mihályné – 1976 szeptemberétől 
dolgozik Geszteréden magyar-orosz szakos 
tanárként. Nagyon sok kulturális, irodalmi 
rendezvény, verseny lebonyolítása fűződik 
nevéhez.                                                                                                                                        
Oktatási és Közművelődési Díj:
Polyák András – 1972 szeptemberétől 
tanít, hetedik éve dolgozik Geszteréden. 
Tehetséggondozás, matematika, technika 
versenyek fűződnek a nevéhez, amely ver-
senyeken egyre több diák, egyre jobb ered-
ménnyel vesz részt.                  

Gratulálok a díjazottaknak, és sok sikert 
kívánok további munkájukhoz!

  Vámos Jánosné

M E G H Í V Ó
Geszteréd Község Képviselő-testü-

lete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 13. §-a, valamint 
Geszteréd Község Képviselő-testülete és 
Szervei Szervezeti Működési Szabályza-
táról szóló 10/2012. (VI.6.) önkormány-
zati rendelete alapján

2012. szeptember 24. napján 
(hétfőn) 17 órától 

közmeghallgatást tart.
A közmeghallgatás helye: 

Gajdos János Művelődési Ház 
nagyterme

(Geszteréd Kossuth u. 78. )

A KÖZMEGHALLGATÁSRA 
TISZTELETTEL

MEGHÍVOM.

Napirendi javaslat

1./ Tájékoztató Geszteréd Község va-
gyonáról és annak működtetéséről

(szóbeli előterjesztés alapján)
Előadó: Kemény József polgármester

2./ Tájékoztató az általános iskola jö-
vőbeni működtetése körében várható 
döntésekről 

(szóbeli előterjesztés alapján) 
Előadó: Kemény József polgármester

3./ Tájékoztató a 2013-ban létrehozan-
dó közös önkormányzati (polgármeste-
ri) hivatal működéséről

(szóbeli előterjesztés alapján)    
Előadó: Kemény József polgármester

4./ Lakossági közérdekű bejelentések, 
javaslatok, kérdések.

  Kemény József 
  polgármester 

Geszteréd község Önkormányzatának társadalmi, politikai és kulturális lapja

„Küzdeni és győzni tanulj. Kell küzdeni és győzni hazádért” (Kölcsey Ferenc)
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2012. január 1-től az Országgyűlés lehetővé tette a települési 
önkormányzatok részére hogy  helyi rendeletben az aktív korúak 
ellátására való jogosultság és a lakásfenntartási támogatás egyéb 
feltételeként előírhatja, hogy a kérelem benyújtója, illetve az ellátás 
jogosultja a lakókörnyezete rendezettségének biztosítására vonatkozó 
feltételeket teljesítse. A lakókörnyezet rendezettségének biztosítása 
körében a kérelmező vagy jogosult által életvitelszerűen lakott lakás 
vagy ház és annak udvara, kertje, a kerítéssel kívül határos terület, 
járda tisztán tartása, az ingatlan állagának és rendeltetésszerű 
használhatóságának, valamint higiénikus állapotának biztosítására 
irányuló kötelezettség írható elő.

Tekintettel arra hogy a településen egyre több az elhanyagolt 
ingatlan, a szemetes udvar,  a derékig érő gaz,  a képviselő-testület élt 
a törvény által biztosított lehetőségével és elfogadta 2012. augusztus 
28-án megtartott ülésén az új szociális rendeletét. 

Az aktív korúak ellátására, valamint a lakásfenntartási támogatásra 
való jogosultság megállapításának feltétele, hogy a kérelem benyújtója, 
illetve az ellátás jogosultja a lakókörnyezete rendezettségét a az 
alábbiak szerint biztosítsa: 

(1) A lakókörnyezet rendezettségének biztosítása körében a 
kérelmező, vagy jogosult az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy 
ház, és annak udvara, kertje, a kerítéssel kívül határos terület és a 
járda tisztán tartása körében köteles

a) az életvitelszerűen lakott ház vagy lakás takarításáról 
folyamatosan gondoskodni.

b) heti rendszerességgel gondoskodni az ingatlanon 
összegyűjtött hulladék, törmelék, zárt edényben vagy zsákban 
történő összegyűjtéséről és elszállításáról.

c) az általa lakott ingatlanhoz tartozó udvar, kert rendszeres 
takarítására, a területek gyomtalanítására, az ingatlanról az utcára 
kihajló növényzet levágására.

d) az általa lakott ingatlanhoz tartozó járda, ennek hiányában 
1 méter  széles területsáv és az utcafronti kerítéssel vagy utcai 
mezsgyehatárral kívülről határos és az úttestig terjedő zöldterület és 
a csapadékvíz elvezető árok rendszeres takarítására, eltömődésének 
megakadályozására, a területek gyomtalanítására valamint a téli hó 
és síkosság mentesítésére.    

e) a lakókörnyezetében lévő füves terület rendszeres 
gondozására, ennek keretében köteles a fű nyírásáról, vagy 
a növényzet kaszálásáról oly módon gondoskodni, hogy az 
aljnövényzet magassága a 10 cm-t ne haladja meg. 

(2) Az ingatlan állagának és rendeltetésszerű 
használhatóságának biztosítása körében a kérelmező, vagy jogosult 
köteles gondoskodni a háza, vagy lakása emberi tartózkodásra 
alkalmas állapotban tartásáról, úgy hogy köteles a felhalmozott 
használaton kívüli tárgyaktól megtisztítani, az ingatlanán összegyűlt 
feleslegessé vált eszközöket, lomokat eltakarítani. 

(3) A lakókörnyezet és az ingatlan higiénikus állapotának 
biztosítása körében a kérelmező, vagy jogosult köteles az általa lakott 
ház, valamint a hozzátartozó kert és udvar vonatkozásában a fertőző 
betegségek megelőzésére a rágcsáló-és kártevő írtást elvégezni vagy 
elvégeztetni.

(4) Az (1)-(3) bekezdésben szabályozott együttes 
feltételek nem teljesítése esetén a jegyző a kérelmezőt 

illetve a jogosultat megfelelő, de legalább ötnapos 
határidő tűzésével – az elvégzendő tevékenységek 
konkrét megjelölésével – felszólítja. Ha a jegyző írásos 
felszólításában írt határidő eredménytelenül telik el – 
a kérelmet el kell utasítani vagy a megállapított ellátást 
meg kell szüntetni.

Kérem a tisztelt lakosságot, hogy a rendeletben meghatározott 
feltételeket mindenki tartsa be annak érdekében hogy ne kerüljön 
sor a szükséges intézkedések megtételére. 

A rendelet 2012. szeptember 15. napján lép hatályba. 

Tájékoztatom továbbá a lakosságot hogy a 
háztartásokba eljuttatott felhívásban meghatározott 
gyommentesítést végezzék el a lakóingatlanok, 
kiemelten az üresen álló telkek, házas ingatlanok 
esetében, mert szeptember második felében a szükséges 
intézkedéseket megtesszük azokkal szemben akik e 
kötelezettségüket nem teljesítették. 

   Pálffyné dr. Szabó Ibolya 
   jegyző

ŐSTERMELŐK, MEZŐGAZDA-
SÁGI VÁLLALKOZÓK

FIGYELEM!
KÖTELEZŐ AGRÁRKAMARAI 

TAGSÁG!
Minden mezőgazdasági tevékenységet folytató gazdálko-

dónak, őstermelőnek, egyéni vállalkozónak, továbbá társas 
vállalkozónak, aki bármilyen mezőgazdasági tevékenysé-
get folytat, kötelező az agrárkamarai regisztráció.

Legkésőbb 2012. szeptember 30-ig kötelesek:
- bejelentkezni az agrárkamarai nyilvántartásba a Ma-

gyar Agrárkamara honlapján (www.agrarkamara.hu) ta-
lálható online regisztrációs felületen, és                                 

- 5.000 Ft összegű kamarai hozzájárulást fizetni a 
14100000-10790649-02000004 számú bankszámlára 
(Volksbank)

A bejelentkezés módja:
- a bejelentkezés kizárólag az online regisztrációs felü-

leten történhet, határideje 2012. szeptember 30. A kitöltés-
ben segítséget nyújtanak a falugazdászi irodában.

A regisztrációhoz hozza magával:
- őstermelői igazolvány  
- regisztrációs szám
- telefonszám
A regisztráció időpontja: kedd, szerda, csütörtök reggel 

8:00-13:00-ig.
   Hornyák Gyula
   falugazdász

ÚJ SZOCIÁLIS RENDELET!



Geszterédi Forrás 3

Geszteréd Község Jövőjéért Közalapítvány
A kuratórium összetétele tavasztól megváltozott, tagjai :

Geletei Éva  a Kuratórium elnöke
Molnár Gábor  a Kuratórium elnök-helyettese
Kiss János  Kuratóriumi tag
Sós Csaba Sándorné Kuratóriumi tag
Urszuly László  Kuratóriumi tag

Kuratóriumunk igyekszik folytatni a már megkezdett 
munkálatokat, ill. a mindennapi teendőket  a lehető legjobb tudás 
szerint elvégezni.

A Művelődési Házat szebbé, komfortosabbá „formáltuk” a minden 
ablakra felkerülő szalagfüggönyökkel, új színpadi függöny került a 
mondhatni évtizedes régi helyére.    

Szúnyoghálók  a nagyterem ablakaira, fehér abroszokkal bővült a  
teríték készlet, bővítettük a „sörpad”garnitúrát, falvédők (koptatók) 
kerültek fel három terem falára és nem utolsó sorban lenyűgöző 
„fali festménnyel”   kívánta esztétikusabbá tenni a termek falait 
településünk egyik kiemelkedően tehetséges leánykája PETŐ 
GABRIELLA.

A Művelődési Házban ifjúsági közösségi programok, 
közművelődési programok, egészségfejlesztési programok, stb. 
kerülnek megvalósításra, melyről bővebben Vámos Jánosné a 
Művelődési Ház vezetője számol be majd a későbbiekben.

    Geletei Éva
    Kuratórium elnök

2012. szeptember 08-án Balkányban meg-
rendezésre került az önkéntes és létesít-
ményi tűzoltók megyei szintű versenye. A 
szombat reggeli ünnepélyes megnyitó után 
21 település, 40 csapata vett részt a két pá-
lyán rendezett versenyen.

A Geszterédi Tűzoltó Egyesület két csa-
pattal, egy ifjúsági és egy felnőtt csapattal 
vett részt a megmérettetésen. Mindkét csa-
patunk kiválóan teljesített, harmadik-har-
madik helyezést értünk el. A versenyről 

hazatérve finoman elkészített vacsora várta 
a csapatokat, és vendégeinket a Művelődési 
Házban.

Itt szeretném megragadni az alkalmat, 
hogy köszönetet mondjak közel húsz szpon-
zorunknak, akik támogatásukkal biztosítot-
ták e rendezvény létrejöttét!

Tűzoltó Egyesületünk 1927-ben alakult, 
így az idén 85 éves. Ezt a kerek évfordulót 
egy jubileumi ünnepség keretében kívánjuk 
emlékezetessé tenni.

Geszterédi Tűzoltó Egyesület

Ezen alkalomból szombaton a Megyei 
Tűzoltó Szövetség Emlékplakettet ajándéko-
zott Egyesületünk részére.

Szeretném megköszönni mindekét csapat 
tagjainak áldozatos, kitartó munkáját!

  Pataki József
  Tűzoltó parancsnok
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CIVIL SZERVEZETEK HÍREI
Geszterédi Nyugdíjas Egyesület
Ez a nyár is esemény dús volt a nyugdíjas egyesület tagjai számára. 
Talán az év legmelegebb napján július 7-én, Bökönyben megrendezett 
főzőversenyen vettünk részt. A nagy meleg sem tántorított senkit, 
főtt a habart paszuly leves csülökkel, öhön, sült az ízes és mákos fánk, 
amit házi ribizli és meggylekvárral tálaltunk a zsűri elé. Helyezést 
nem értünk el, de szívvel, lélekkel álltunk színpadra a közönség 
szórakoztatására.
2012. július 27-én Kállósemjénben megrendezett Szépkorúak 
találkozójára is meghívást kaptunk, ahol az egyesületek kis 
műsoraikat mutathatták be. A vacsora után, egy jót mulattunk, az 
sem zavart bennünket, hogy másnap ismét nehéz nap vár ránk.
2012. július 28-án Újfehértó Hagyományápolás a mesterségek és ízek 
világában megrendezett főzőversenyen vettünk részt. A zsűri asztalára 
csülökpörkölt, főtt burgonyával, mákos és meglepetésfánk került. A 
desszert sem maradhatott el sárgadinnyéből készült gyümölcskosár 
tele gyümölccsel került az asztalra, és házi meggypálinkával 
koccintottunk. Az eredményhirdetést nagy izgalommal vártuk, nem 
is gondoltuk, hogy az első helyezésért járó 50.000 Ft-ot a Geszterédi 
Nyugdíjas Egyesület nyeri. Nagy volt a boldogság és az öröm, ezt az 
érzést nem lehet elmondani. 

2012. augusztus 3. szombat reggel ismét beindul a munka nem 
máshol, hanem a kis falunkban Geszteréden falunap. Krumpli 
lángost, ízes és mákos fánkot sütöttünk a falu lakosainak, akik 
ellátogattak a rendezvényre. Este fáradtan ugyan, de boldogan 
álltunk színpadra. 
2012. szeptember 1-én Zsindelyes Fesztiválra így érkeztünk: „a 
részvétel a fontos.” 40 csapat nevezett be a főzőversenyre, esélyt 
nem láttunk, de azért titokban reménykedtünk. Sertéspörkölt 
csülökkel, főtt burgonyával, krumplis lángos, rongyos lángos és 
görögdinnyéből készült gyümölcskosár házi almapálinkával leöntve, 
került a zsűri asztalára. Az eredményhirdetést izgatottan vártuk, 
nagy meglepetésünkre a legszebb stand-ért járó díjat ítélte nekünk 
a zsűri. 
Köszönöm mindenkinek a lelkesedését, odaadó munkáját. 

Ezúton szeretnénk megköszönni a Polgármester Úrnak, az 
Alpolgármester Úrnak , a Jegyző Asszonynak és a képviselőknek, 
hogy támogattak, és elkísértek bennünket minden rendezvényre. 
  Geszterédi Nyugdíjas Egyesület
  Halovácsné Sós Ágnes
  alelnök

Röviden a geszterédi labdarúgásról
A múlt szezon nehéz és olykor kudarcos viszontagságai után, megállás 
nélkül dolgozott az egyesület azon, hogy minél versenyképesebb 
csapatott állítson össze. Az egyesület több játékost is igazolt 
magasabb osztályokból és most egy, a megye 2-es csapatnál is 
erősebb gárdát szedett össze. Kisebb változáson mentek keresztül az 
átcsoportosítás miatt, a Nyíregyházi csoportból a Mátészalkai Arany 
Fácán csoportba kerültek át. Úgy néz ki a kemény munka meghozza 
gyümölcsét, ígéretes kis társulattá alakulnak. A heti két edzés látszik 
az eredményeken, valamint nem utolsó sorban az összekovácsolódó 
csapat tagjai is jó társaságot képeznek. A felkészülési időszakban 
100%-ban részt vettek a tagok, valamint a bajnokság megkezdésekor 
is teljes erőbedobással kezdték a szezont. Túl vannak már három 
mérkőzésen, ebből az első a szomszédvári rangadó volt Bökönyben. 
Itt még az összehangolatlanság jeleit véltük felfedezni csapatunknál, 
ennek ellenére nem igazán bírt velünk a szomszéd Bököny, majd 
sajnálatunkra két góllal kaptak ki. Ez viszont nemhogy eltántorította 

volna őket, hanem feltüzelte a fiainkat amit az is alátámaszt, hogy 
a következő két fordulóban, hazai pályán a Hodászi SBK-t, majd 
idegenben a Kisléta SC-t gyűrték maguk alá. Ezzel az egy vereséggel 
és két győzelemmel, máris az 5. helyre kűzdötték magukat, amihez 
gratulálunk a csapatnak, csak így tovább! Hajrá fiúk!
Szeretnénk megköszöni a támogatóink és a szurkolók lelkes 
kitartását, a belénk vetett bizalmat és hitet, amit igyekszünk a legjobb 
tudásunk szerint kamatoztatni.
    Geszteréd FC

„Nyújtsd mindig a legtöbbet! Ne elégedj meg azzal, ami vagy! Próbálj 
meg az lenni, ami lehetnél!
Engem a futball megtanított győzni, és megtanított veszíteni is, és 
megtanított arra is, hogy az öröm úgyis felülkerekedik a bánaton, 
és hogy a gól maga a boldogság, a megkönnyebbülés és a gyógyír 
minden addigi kihagyott helyzetre.”
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PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓK - BERUHÁZÁSOK
Geszteréd Község Önkormányzata az elmúlt 
időszakban több pályázaton indult sikeresen, 
a nyertes pályázatok megvalósításával 
megfelelő ütemben halad. 

A Startmunka programban az útjavítások 
közül a Kállói utca padkakészítése a 
várakozásoknak megfelelően befejeződött. 
Az ott lakók és utazók tapasztalhatják, hogy 
az egyik oldalon zavartalanul félre lehet 
húzódni, így már kényelmesen elfér két 
gépjármű egymás mellett. Az útjavítások 
folytatódnak tovább.

Az erdőtelepítés befejeződött. Az 
önkormányzat 30Ha erdőt telepített, melyet 
a későbbiekben intézményei fűtésére 
kíván felhasználni, az így megspórolt 
közszolgáltatási díjakat pedig a községre 
tudja fordítani. 

A Külterületi utak szélesítése folytatódik 
a Szállásföld irányába. A munkálatok során 
kitermelt földet a többi mezőgazdasági út 
töltésére használják föl, ezzel próbálva meg 
járhatóvá tenni azokat az útszakaszokat.

Az Aranyszablyán a vízelvezetők kiépítése 
jelenleg tervezés alatt áll. A mérnökök által 
előírt módon kívánja az önkormányzat 
megvalósítani a vízelvezetést, mivel nem 
szeretné, ha később 1-1 közműszolgáltató 
visszabontatná.

A belterületen található veszélyes hulladék 
mára elszállításra került, továbbá még a kül-
területeken is folyik a gyűjtésük, hogy 
településünk tiszta és szemétmentes legyen.

ÖNHIKI pályázaton Geszteréd Község 
Önkormányzatának 2012. június 21.-
én 5.085.000 Forintot ítélt meg a 
Belügyminisztérium. A kötelező feladatok 
működési kiadásaira lehet ezt az összeget 
felhasználni.

A belügyminiszter július 19-én döntött az 
önkormányzati felzárkóztatási támogatás 
kifizetéséről is. Geszteréd önfenntartó 
képességet segítő, önkormányzati tulajdonú, 
ingatlanok felújítására, átalakítására, 
bővítésére adta be a támogatási igényét.
Ezen a pályázaton a Polgármesteri Hivatal 
fűtés korszerűsítésére, szigetelésére, a 
hátsó elavult ablakok cseréjére és a volt 
kazánházban egy nyilvános wc kialakítására 
nyert 4.849.910 Forint vissza nem térítendő 
támogatást. 

A Geszteréd FC a TAO program keretében 

az utánpótlás csapat edzésére, felszerelésére, 
a nagy csapat felszerelésére, fűnyíróra és 
az öltöző fűtés kiépítésére nyert 2.500.000 
Forintot. A TAO (Társasági adó pályázat) 
lényege, hogy sportszervezetek az MLSZ-
en keresztül támogatást kérhetnek 
gazdasági társaságoktól meghatározott 
célokra. A gazdasági társaságok az MLSZ 
által jóváhagyott támogatási szerződés 
alapján pénzbeli támogatást nyújthatnak 
a sportszervezetnek, melynek összegével 
társasági adójukat csökkenthetik. Jelen 
esetben ezt az összeget a GFC részére a  
Kálló-fém Kft. biztosítja, melyet ezúton 
is szeretne a csapat megköszönni. Az 
eredményhirdetés megtörtént, az MLSZ-
nek a szükséges dokumentumok beküldése 
folyamatban van.

A Geszterédi Innovációs Kft. pályázatot 
nyújtott be géptároló szín építésére, több 
mint 10.000.000 forint értékben. .A pályázat 
elbírálása folyamatban van. 

A településen található összes buszmegálló 
cseréje és újak építése megtörtént, ezzel 
könnyítve meg a Geszterédiek utazásait. 
Jelenleg 10 darab fából készült buszmegálló 
van kiépítve a településen. 

Az önkormányzat által benyújtott, az óvoda 
épületén lévő napkollektorok felszerelésére 
nyert KEOP pályázat kivitelezése és 
elszámolása befejeződött. 

  Urszuly László
  képviselő

 Napkollektorok az Óvodatetőn

Iskola-
beruházás:

Az általános iskolában a nyár fo-
lyamán több beruházást hajtott 
végre az önkormányzat 5.879.852 
Ft összegben, a saját költségvetése 
terhére.

Ebből az összegből a Geszterédi 
Innovációs Kft. két tanteremben le-
cserélte a padlózatot linóleumra, va-
lamint kialakította az orvosi szobát 
és elvégezte a festési munkálatokat.

A tető átfedése a beázások miatt 
vált szükségessé, a felújítást az em-
berek társadalmi munkában segítet-
tek elvégezni.

Köszönetünket fejezzük ki:
Mihali Jánosnak,
Miszkuly Bélának,
Sáránszki Atillának,
Kulcsár Ferencnek,
Sándor Jánosnak,
Sándor Andrásnak,

és azoknak, akik a startmunka 
mellett a hétvégéjüket feláldozták, 
hogy megvalósuljon ez a beruhá-
zás. 
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ÓVODAI HÍREK
Ovizáró buli

Augusztus 3.-án ovi zárogató bulit tartot-
tunk a nagycsoportos gyerekekkel. Délután 
három órától este tízig csak a mienk volt 
az ovi. A gyerekek nagyon várták már ezt 
a napot, különösen azért, hogy végre késő 
estig / sötétben/ is az oviban lehetnek. A jó 
közérzet biztosításához pizzát rendeltünk, 
fagyit ettünk, gyerekpezsgővel koccintot-
tunk, és természetesen jót játszottunk.

Azt hogy mindenki nagyon jól érezte ma-
gát mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy 
este tízkor is alig akartak hazamenni.

Úgy gondolom, hogy ez a délután felejt-
hetetlen élményt nyújtott a gyerekeknek, 
szép emlékekkel indultak az iskolába, mely-
hez ezúton is – a magam, Éva néni-és Mari-
ka néni nevében is  -  sok sikert, jó tanulást  
kívánok nekik.
  Kemény Józsefné
  Óvoda-vezető

Óvodánk abban a szerencsés helyzetben volt 2012. májusában, hogy 
egy óvodapedagógusunk, Plósz Ferencné, részt vehetett a FMRFK 
(Fejét Megyei Rendőr-főkapitányság) Bűnmegelőzési Osztályának 
szervezésében tartott előadáson.
Az előadás középpontjában az „OVI-ZSARU” program ismertetése 
állt, melyet a jelenlévők a saját óvodájukban megismertethettek a 
nagycsoportos gyerekekkel.
A program
CÉLJA: Az óvodáskorú – elsősorban nagycsoportos – gyermekek 
biztonságérzetének segítése, erősítése.
FELADATA: Az egyéni ismeretek feltérképezése az áldozattá válással 
kapcsolatosan, az életkori- és egyéni sajátosságaiknak megfelelő 
információk átadása a különböző témakörökben.
A program átöleli JÁTÉKOS formában feldolgozva mindazon 
életszerű – veszélyforrást tartalmazó – helyzeteket, melyek otthon és 
közvetlen környezetükben érhetik őket.

Az egyes témakörök megismerésével olyan ismeretanyagot sajátít 
el a gyerek, melynek segítségével BIZTONSÁGOSABBAN játszhat, 
közlekedhet, tartózkodhat játszótéren és otthon egyedül a későbbi 
évek folyamán.
Óvodánkban 2012. szeptember 18-án kezdődik a program, melynek 
első témakörét /ismerkedés szabályai; ki az idegen számunkra?; 
mit mondhatok el idegen embernek magamról és családomról/ egy 
„igazi rendőr” közreműködésével vezetjük be.
    Kévésné Szabó Erzsébet
    Óvodapedagógus

„Ovi-zsaru” program az óvodában
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Megkezdődött az új nevelési év az óvodában is...
Ezt az évet is három csoporttal indítottuk, gyermeklétszámunk 62 fő. 
Az új kiscsoportos gyerekek nagyon hamar beilleszkedtek, beillesz-
kednek. Az óvodáskor kezdetén nem csupán a kisgyermek, hanem a 
szülei is valami újat kezdenek. Egy új életszakasz kezdődik a család 
életében, tele izgalommal, szorongással, félelemmel. Hatalmas változás 
ez a kisgyermek életében, hiszen ő 3-4 éves koráig egy aurában él édes-
anyjával. Azaz, minden egyes rezdülését, érzését, érzelmét, gondolatát 
vele együtt éli meg. Minden kisgyermeknél más és más szakaszban 
érkezik el az óvodaérettség. Egy gyerek általában 4 évesen már óvo-
daérett, készen áll a szocializálódásra. A jó együttműködés érdekében 
nagyon fontosnak tartom a napi kapcsolattartást. Meg kell találnunk 
a közös nyelvet, hiszen a cél ugyanaz, hogy boldog, harmonikus, ki-
egyensúlyozott óvodáskora legyen a gyerekeknek, ahol bővülnek is-
meretei, fejlődnek készségei, képességei. Érezze magát biztonságban, 
és szeressen óvodába járni!

Néhány pillanatkép az első napokról:

ÓRIÁS-KAKTUSZ
Geszteréden igazi növényritkaságnak számít ez télálló óriáskaktusz, 
amely sok más virág gyűrűjében díszíti a Balogh család virágoskertjét, 
sok örömet okozva tulajdonosának, a 98 éves Balogh Mihálynénak, 
községünk legidősebb lakójának. Anna néni ma is aktívan részt vesz 
a kerti munkálatokban, erejéhez mérten, korát meghazudtolva gyom-
lál és kapál. Nyugdíjas lányával együtt nagy gondot fordítanak a 
növényeik ápolására, fáradságos munkájuknak köszönhetően példásan 
rendezett és gyommentes az egész portájuk.

SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS
NE FELEDJE!

A szelektíven gyűjtött hulladékot (papírt és műanyagot) a Nyír-Flop 
Kft. minden hónapban egy alkalommal elszállítja, csere-zsákot hagyva 
a tulajdonosnak.
Legközelebb október 4-én, csütörtökön lesz elszállítás.
Nagyon fontos lenne, hogy minél többen bekapcsolódjanak közsé-
günkben is a szelektív gyűjtésbe, védve ezzel környezetünket és jelentő-
sen csökkentve a kommunális (vegyes) szemét mennyiségét. Ez utóbbi 
kihat a szemételszállítás díjának mértékére is. Amennyiben még nincs 
szabványos zsákja, használhat bármilyen más tiszta zsákot.
A fűtőberendezésekben a műanyag eltüzelése káros és veszélyes, mind 
a környezetre, mind pedig a készülékre nézve!
A kert művelése, valamint az udvar rendezése során keletkező, kom-
posztálható növény-maradványokat ne tegye a kukába!
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2012. szeptember 3-án ünnepélyes tan-
évnyitóval megkezdődött iskolánkban a 
2012/2013-as tanév.

A személyi feltételek 100 %-an biztosítot-
tak. Intézményünkben 148 tanuló tanul, 10 
pedagógus és 2 fő óraadó látja el a nevelő-
oktató munkát. A tárgyi feltételek a tanév 
illetve a nyári szünetben sokat javultak. Az 
önkormányzat hozzáállásának köszönhető-
en iskolánk többet fejlődött az elmúlt 9 hó-
napban, mint a megelőző 9 évben. 

A II. félévben a tantermeket olajfestéssel 
láttuk el, amelyek higiénikusak és tisztán 
tarthatók. Új ebédlő lett kialakítva, amely 
praktikusabb és esztétikusabb a korábbinál. 
Két tanterembe került új PVC a régi helyett. 
3 tanteremben új szalagfüggönyt szereltünk 
fel. A bejárati ajtót új műanyagra cseréltük. 
Új helyiséget alakítottunk ki a pszichológus, 
logopédus és a védőnő számára. 

Az önkormányzat jóvoltából új tető került 
iskolánkra. Várjuk az új pályázatok elbírálá-
sát, amelyből az iskola szigetelése, külső fes-
tése és fűtési rendszere korszerűsödik. 

Augusztus végén véglegesítettük a tan-
tárgyfelosztást, kijelöltük az osztályfőnökö-
ket, elosztottuk a tantermeket. 

A tankönyvek kiosztása megtörtént, min-
denki átvehette tankönyveit. 

A 2012/2013-as tanévben a tanítási év első 
tanítási napja: 2012. szeptember 3-a hétfő, 
utolsó tanítási napja: 2013. június 14. pén-
tek. 

A tanítási napok száma: 182 nap
Őszi szünet: 2012. október 29-től- novem-

ber 4-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási 
nap: október 27 szombat. Szünet utáni első 
tanítási nap: november 5. hétfő.

Téli szünet: 2012. december 27-től – 2013. 
január 2-ig tart.

A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2012. 
december 21. péntek, A szünet utáni első ta-
nítási nap: 2013. január 3. csütörtök.

Tavaszi szünet: 2013. március 28-tól – áp-
rilis 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási 
nap: március 27 szerda. A szünet utáni első 
tanítási nap: április 3. szerda. 

2012. szeptember 1-én lép hatályba a Nem-
zeti Köznevelési törvény, melynek legfőbb 
intézkedése késleltetve fokozatosan kerül 
bevezetésre. 2012. szeptember 1-től első és 
5. osztályban bevezetésre kerül a mindenna-
pos testnevelés. Ez azt jelenti, hogy a gyere-
keknek első és 5. osztályban a heti 3 testne-
velés órán felül még két testnevelés órán kell 
részt venniük, amely lehet bármilyen moz-
gásforma tánc, úszás is. A részvétel ezeken 
az órákon is kötelező. 

2013. január 1-től a települési önkormány-
zatok által fenntartott köznevelési intézmé-
nyek állami fenntartásba kerülnek. A telepü-
lési önkormányzatok köznevelési szerződés 
keretében vállalhatják az intézmények mű-
ködtetését. Önkormányzatunk is fontos di-
lemma elé érkezett hisz szeptember 30-ig 
elvi nyilatkozatot kell adnia arról, hogy, kí-
vánja e működtetni az iskolát. 

Ez az önkormányzatnak plusz terheket 
ró, azonban hosszú távon ez megtérül hisz 
helyben marad az iskola, így a falu tovább-
élésének lehetőségei nőnek. Hisz abban az 
esetben, ha település elveszíti, iskoláját meg-
indulhat egy kivándorlási folyamat, amely 
veszélyezteti községünk létét. 

A polgármester úr a Geszteréd község ön-
kormányzata szülői értekezleten és közmeg-
hallgatáson is szeretné megismerni a szülők 
és a lakosság véleményét ebben a témakör-
ben. Az önkormányzat azzal a lépésével, 
hogy elkezdte az iskola felújítását hitet tett 
amellett, hogy tovább kívánja működtetni 
községünkben az iskolát. 
2013. január elsejétől életbe lép a tankö-
telezettség kezdetére és végére vonatkozó 
szabály, a tankötelezettségi korhatár 16 évre 
csökken.

 
2013. szeptember 1-től az általános iskolá-

ban 16 óráig kell foglalkozásokat szervezni a 
gyerekek részére, ekkortól kerül bevezetésre 
az erkölcstan és a hittan. 

A tankönyvek ettől a tanévtől válnak foko-
zatosan ingyenessé.

A kedves szülőknek és a tanulóknak köte-
lezően választaniuk kell, hogy római, görög, 
református hittanra vagy erkölcstanra irat-
koznak be. 

A kedves szülőknek összevont szülői érte-
kezletet tartunk, amelyben tájékoztatni fog-
juk őket a tanév feladatairól és a köznevelési 
törtvény által történt változásokról. 

Megköszönöm a szülők eddigi segítségét, 
bizalmát, megköszönöm a fenntartónak 
Geszteréd község önkormányzatának, hogy 
az oktató-nevelő munkánkhoz szükséges 
feltételeket a következő tanévre is biztosítja. 

Mindennapi munkánkhoz sok örömet, jó 
egészséget a gyermekekben a lehetőségek 
birodalmának felfedezését, a szülőkben igaz 
segítőtársakat, velük együtt elért és megélt 
sikereket, optimizmust, a pedagógustársak-
kal együtt jó csapatmunkát, eredményekben 
és sikerekben gazdag új tanévet kívánok! 

„Az iskola dolga, hogy megta-
níttassa velünk, hogyan kell ta-
nulni, hogy felkeltse a tudás iránti 
étvágyunkat, hogy megtanítson 
bennünket a jól végzett munka 
örömére és az alkotás izgalmára, 
hogy megtanítson szeretni amit 
csinálunk és hogy segítsen megta-
lálni azt, amit szeretünk csinálni.”

 /Szentgyörgyi Albert/

   Törő András 
   igazgató

Tanévnyitó az Árpád Fejedelem Általános Iskolában
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Iskola-előkészítő
A jelen oktatási rendszerünkben, fontos szerepet tölt be az  óvodából-

iskolába való átmenet kérdése. Annak ellenére, hogy az óvónénik - 
lehetőségeikhez mérten- próbálják felkészíteni a nagycsoportos gyerekeket 
a váltásra, tapasztalataink szerint szükség van a beszoktatásra. Ennek 
áthidalására szerveztük meg az iskola- előkészítőt augusztus 28-tól--31-ig.

Az volt a fő célom,hogy a gyerekek felkészüljenek a zökkenőmentes 
átmenetre. Sok játékkal, mozgással, változatos eszközhasználattal 
fejlesztettem a meglévő képességeiket. 

Az előkészítő alatt fejlesztett képességek: 
-értelmi képességek
-érzelmi, akarati képességek
-szocializációs képességek
-anyanyelvi képességek
Azt tapasztaltam, hogy rendelkeznek azokkal a képességekkel, amikre 

építeni lehet a tanulást:
-térbeli- időbeli tájékozottság
-beszédértés
-számolási készség
-gondolkodás
A fejlődés azonban nagyon különböző ütemben zajlik. Hangsúly a 

fejlesztésen van. Megfigyeltem, megismertem minden gyereket, ennek 
megfelelően terveztem a munkát. Kiemelt szerepet kapott a mozgás a 
játék. Ezek segítségével észrevétlenül nagyon sok mindent megtanultak. 
Sok idő eltelik, míg az óvodásból valódi iskolás lesz. Az előkészítő segített 
abban, hogy mielőbb alkalmassá váljanak az iskolai tanulásra. A sok 
játékos feladat felkeltette tudásvágyukat, érdeklődésüket az iskola iránt. 

Nem féltek az iskolától, tudták mi vár rájuk. A tanító nénit is ismerősként 
üdvözölték. Az iskolai élet legfőbb problémája a megváltozott életritmus, 
eltérő napirend és hogy a játék helyét a tanulás veszi át. “ Az iskolás hét˝ 
segített ezen is könnyebben túljutni. Megismertük az iskola házirendjét, 
szokásrendszerét. Lényegesen megkönnyítette az első napokat, hiszen már 
ismerték és betartották a viselkedésnormákat, szabályokat. 

A gyerekek kipróbálhatták magukat iskolásként, pozitív élményeket 
szereztek. Az első tanítási napon nem lépték át félve az iskola küszöbét.--
Már ez megérte!

    Zakarné Bakti Ilona

DIÁKSPORTHIREK

Országos Diákolimpiára sorozatban 9. alkalommal jutott ki iskolánk 
csapata. Az idén nyáron június 20-21-22-23-án Pécsett rendezték meg a 4 
napos rendezvényt. 

Az eredményes szereplést segítette a mediterrán nyárban egy klimatizált 
autóbusz, egy tapasztalt sofőr ( Kókán László aki a versenysorozat idején 
mindenben maximálisan segítségemre volt), kényelmes szállás baranyai 
ízek és kielégítő mennyiség az étkezésben, a kísérő szakmai tanácsadó 
Szőkéné Csorba Ágnes, és a csodálatos környezetben fekvő sportkomple-
xumok. 

A megnyitó a londoni olimpiához hasonló volt, bevonulás megyénként, 
olimpiai láng, olimpiai eskütétel, színvonalas műsor. 

Leány svédváltócsapatunk a 2. nap az előselejtezőben könnyedén jutott 
tovább és a 8 csapatos döntőben folytathatta szereplését. Másnap szoros 
versenyben ( melyet élőben is láthattak a hozzátartozók interneten) orszá-
gos IV. helyezett lett. 

Leány háromtusacsapat a rekkenő hőségben rövid távú futás, távolugrás, 
kislabdahajitás teljesítése után minimális ponthátránnyal és maximális bal-

szerencsével az országos VI. helyezett lett. 
Leány kézilabdacsapatunk 6 mérkőzést játszott, a balszerencsés sorsolás 

miatt a 3. nap négy, a befejező nap két mérkőzésen volt érdekelt. 
Az első két nyertes játék után a fáradság és a sérülések miatt két szoros 

mérkőzést vesztettünk ( 1 góllal).
Összesítésben lányaink az országos VIII. helyen végeztek. 
Összegzés: az Országos Döntőn 19 megye több mint 100 iskolája közül 

51 intézmény szerzett olimpiai pontot. 
Az iskolák közötti versenyben 18 szerzett ponttal az országos 9. helyen 

végeztünk. 
Csodálatos! Szép volt lányok!
Köszönjük településünk önkormányzatának, iskolánknak, szülőknek, 

hogy lehetővé tették ezt az eredményes részvételt. 

Diákolimpikonjaink: Kelemen  Mónika, Balogh Nikolett, Gemzsi Ale-
xandra, Papp Renáta, Plangár Csilla, Kozlok Fanni, Brinkusz Henrietta, Pa-
taki Vivien, Dankó Evelin, Balogh Beatrix, Máté Boglárka, Kebles Mónika, 
Nagy Tímea, Hajdu Erika, Zováth Klaudia, Máté Szabina, Vámos Lilla. 

    Szőke László testnevelő
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“Elmúlt percek fénye
majd emlék lesz csupán.
Elmerengsz a régi
lángok parazsán. 
Mosoly ül a szádon
vagy könnyes a szemed?
Az emlék a tied,
ilyen volt az életed!”

 Özv. Szabó Imrénét
          90. születésnapja alkalmából
 szeretettel köszönti:
  fia, Öcsi és családja

ÜNNEPI PILLANATOK

Ballagásuk 50. évfordulójának 
megünneplésére gyűltek össze a geszterédi 
általános iskolában végzett diákok és 
tanáraik. A jó hangulatú összejövetelen 
az egykori osztályból tizennégyen vettek 
részt, helyi lakosok és az ország különböző 
részein élők egyaránt. A pedagógusok 
részéről Radócz József és neje tisztelte meg 
a rendezvényt.

Különleges élményt volt a fél évszázaddal 
ezelőtti események felelevenítése, valamint 
az azóta eltelt időszak vidám és szomorú 
eseményeinek megosztása egymással. 
A nosztalgiázás meghittségét fokozta a 
gyertyagyújtással történt megemlékezés az 
elhunyt osztálytársakra és pedagógusokra 
– tájékoztatta lapunka Molnár Mihály 
szervező.

Törő Jánosné
szül. Kovács Ilonát 83.,

lányát Varga Józsefné
szül. Törő Katalint 60. 

születésnapja alkalmából köszönti:
szerető családja, klubtársai.

Szülinapodra azt kívánom
legyen az életed Tündérálom!
Szíved egy Tündérrózsa,
mely nem hervad el soha!
Öröm legyen a szívedben,
s Boldog légy az életben!
Ezt kívánják Neked:
Szüleid, Nagyszüleid és Keresztszüleid.

Páll Blanka 2 éves

Találkozó 50 év után Tisztelt Képviselő Testület!
Ezúton szeretnénk köszönetünket és 

hálánkat kifejezni mindazért, amit a 
szállásföldi lakosok érdekében tettek.                                                                                                                                    
Az ezt megelőző években Geszteréd mosto-
ha gyermekének éreztünk magunkat, kéré-
seink nem nagyon találtak meghallgatásra.                                                                                                                           
Ez az utóbbi hónapokban megváltozott, 
kértük az Önkormányzatot, hogy a havat, 
amennyiben mód van rá, takarítsák a ta-
nyán is a téli hónapokban. Nem kellett csa-
lódnunk, folyamatosan takarítva voltak az 
utak, így könnyen tudtak a tanya lakói is 
közlekedni.

A közvilágításra sokszor panaszkodtunk, 
mivel régebben szinte egyáltalán nem mű-
ködött. A jelenlegi vezetésnek köszönhető-
en manapság már nincs probléma a vilá-
gítással, megfelelően működik, ha valami 
gond adódik, azonnal megoldják a problé-
mát.

Végül, de nem utolsó sorban, sokat segí-
tettek a tanyasi embereken azzal, hogy aki 
bevonható volt a közmunka programba, 
mindenki dolgozhatott, ezáltal több ember 
számára biztosítottak megélhetést az utóbbi 
hónapokban.

Köszönjük szépen a Geszterédi Képviselő 
Testületnek, az Önkormányzatnak, és Sza-
bó József Alpolgármester Úrnak a velünk 
való törődést!

  Győri Gáborné
 A szállásföldi lakosok nevében 
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A Művelődési Ház hírei
A Művelődési Házban a nyári szünidőben is szervezett progra-

mok biztosították a szabadidő hasznos eltöltését a gyermekek ré-
szére.  A nyári gyermekétkeztetés, valamint a nyári napközi részt-
vevői minden héten szerdán délelőtt különböző foglalkozásokon 
(kézműves foglalkozás, szellemi, ügyességi vetélkedők, ügyességi 
játékok, társas játékok)  vehettek részt, amit a Gyermekjóléti Szol-
gálattal közösen szerveztünk. A hét többi napján is több alkalom-
mal volt a gyermekek részére filmvetítés. Augusztus első hetében 
egy hetes nyári tábor keretében minden nap programok várták az 
érdeklődő gyermekeket.

A Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálattal közösen ruhaosz-
tást végeztünk az a rászoruló családok körében.

A sakk kör Törő János közreműködésével a nyári hónapokban is 
működött, ahová a szünidő ellenére is nagy létszámban érkeztek a 
gyerekek.

A néptánc és moderntánc csoport is több táncpróbát tartott a 
nyári szünetben.

Az ifjúság részére helyet biztosítunk a Művelődési Ház hátsó ud-
varán kisebb-nagyobb összejövetelek, találkozók, főzések lebonyo-
lítására.

Az áprilisban megkezdődött Zumba-Fitness tovább folytatódott 
egy jól összekovácsolódott stabil csapattal, amely csoportba min-
den új érdeklődőt szívesen látunk. Az órákat továbbra is Tóth Lász-
ló Attila zumba oktató tarja.

Szeptember 08-án Zumba-Fitness Party került megrendezésre, 
amely a magas létszám miatt az iskola tornatermében zajlott.  Az 
eseményen 45 fő vett részt. A geszterédi táncosok mellett sokan 
érkeztek más településről is. A „táncrendet” hét vendégoktató dik-
tálta, a táncosok lelkes csapata két órán keresztül táncolt a latinos 
zenék ritmusára. A rendezvény végén értékes tombolanyeremé-
nyek kerültek kisorsolásra a vendégek között.

A Nyugdíjas Egyesület tagjai heti rendszerességgel összejönnek 
az irodájukban. Ilyenkor gyakorolnak a különböző fellépésekre, 
megbeszélik a soron következő programjukat, és az aktuális név-
napok, és születésnapok is megünneplésre kerülnek. Ezen a nyáron 
is több szomszédos településen felléptek, főzőversenyeken vettek 
részt, különféle díjakkal öregbítették településünk hírnevét.

A Művelődési Ház teret biztosít különböző fórumok, gazdagyű-
lések lebonyolítására, a falugazdász továbbra is itt fogadja a gazdá-
kat, őstermelőket.

Ezúton szeretnék köszönetet mondani Szabó Józsefné, Ica néni-
nek az Intézmény részére adományozott gyönyörű virágokért, ami 
a Művelődési Ház ékes díszévé vált.

    Vámos Jánosné

FELHÍVÁS

TISZTELT LAKOSSÁG!
A SEGÍTSÉGÜKET SZERETNÉNK KÉRNI!

PAPÍRGYŰJTÉSI AKCIÓT SZERVEZÜNK
PAPP ROLAND RÉSZÉRE!

A PAPÍRGYŰJTÉSBŐL BEFOLYT TELJES ÖSSZEGET 
ROLAND GYÓGYKEZELÉSÉRE FORDÍTJUK!

FELHÍVJUK A KEDVES LAKOSSÁG FIGYELMÉT, HOGY 
MINDEFÉLE ÚJSÁGOT, RÉGI KÖNYVET, FÜZETEKET, 

KARTONPAPÍRT SZÍVESEN FOGADUNK!
AMENNYIBEN HOZZÁ TUDNAK JÁRULNI A 
GYŰJTÉSHEZ, KÉRJÜK ÖNÖKET, HOGY AZ 
ÖSSZEGYŰJTÖTT PAPÍRT A GESZTERÉDI 

MŰVELŐDÉSI HÁZBAN SZÍVESKEDJENEK LEADNI!

SEGÍTŐ EGYÜTTMŰKÖDÉSÜKET ELŐRE IS 
KÖSZÖNJÜK!
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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

Elsőáldozók  1950-ben.

Kegyelettel emlékezünk 
községünk közelmúltban elhunyt 

lakosaira:
Molnár Lajos

Saláta Mihályné
Bakonszegi György

ifj. Pári András
Krajcsovics János
id. Tarján Ferenc

Molnár Zsigmondné
id. Horváth Mihály

Kókán Mária

,, Nem múlnak el, kik 
szívünkben élnek, hiába 

szállnak árnyak, álmok, évek.”

ŐSZI LOMTALANÍTÁS
A Nyír-Flop Kft. Községünkben az őszi lomtalanítást
2012. szeptember 19-én, szerdán végzi.

Kérjük a lakosságot, hogy az elszállítandó hulladékot úgy helyezzék el a közte-
rületen, hogy a jármű és gyalogos forgalmat ne akadályozza, a begyűjtő szállító-
eszköz által jól megközelíthető legyen, továbbá ne járjon baleset vagy károkozás 
veszélyének előidézésével.

Az ANTSZ felhívásának értelmében kérjük a lakosságot, hogy „Tilos veszé-
lyes hulladékot a lomok közé kirakni, mivel az sok esetben nem azo-
nosítható, és a csomagoló anyagok sérülése miatt mind a környezetre, 
mind az ember egészségére megnövekedett kockázatot jelent”.

Veszélyes hulladékok: akkumulátor, szárazelem, festékes göngyölegek, nö-
vényvédő szerek és azok csomagolása, használt hűtőberendezések, veszélyes 
összetevőjű tisztítószerek és göngyölegeik, elektronikai cikkek, használt étolaj, 
olajos flakon, fáradt olaj, fénycső, gyógyszer, leselejtezett számítógép, pala, au-
tógumi stb.

ÉRTESÍTÉS
Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy

2012. 09. 17-én, hétfőn,
8:00 órától 13:00 óráig

SZÜNETELNI FOG A 
GÁZSZOLGÁLTATÁS!

Kérjük a lakosságot, hogy ezen időszak 
alatt zárják el a gázmérőjük előtti fő-
csapot és szüneteltessék a fogyasztást a 
gázszolgáltatás zökkenőmentes újrain-
díthatóságának érdekében!
Az üzemszünettel kapcsolatos rendel-
lenesség esetén hívható telefonszám:
06-80-300-300.


