
Az elmúlt három hónap munkájának értékelése

VIII.évfolyam, 1. szám   

2011. december 12- én vettem át az önkormányzat vezetését, majd megalakult az új kép-
viselő testület.

Képviselőtestületek munkáiban eltöltött évek alatt volt rálátásom, hogy mi az, ami rám 
vár, de meglepett az a káosz, amit találtam.

Úgy gondoltam, hogy tiszta lappal kell indulni, meg kell mutatni az itt élőknek a valós 
helyzetet, a tényeket, a számokat. Mindent pontosan úgy, ahogyan azt megörököltük. Ebből 
azok is világosan megismerhetik azt a nehéz örökséget, amit kaptunk, akik nem foglalkoz-
nak naponta politikai, gazdasági kérdésekkel. / Ebben a lapszámban megtalálhatóak (a 3. ol-
dalon)a hivatal gazdasági előadója által kimutatott év végi pénzügyi adatok, melyek a kettős 
könyvvitel szabályai szerint kerültek összeállításra./

Ahhoz hogy a képviselők megfelelő döntést tudjanak hozni a gazdálkodást érintő ügyek-
ben, tisztába kell lenniük az önkormányzat, helyzetével, és döntéseik pontos költség kihatá-
saival. Az elmúlt 3 hónapban ezt a költségelemzést kellett elvégezni, és a felelőtlen gazdálko-
dás okozta tűzoltó munkát elvégezni. Ezen időszak alatt sikerült megértetni az emberekkel, 
- mivel az önkormányzat hitelből gazdálkodik, - nem fizetheti ki a különböző ellátásokat 
előlegként.  Nagy erőfeszítést tettünk az adóhátralékok behajtására, melyet következetesen 
végzünk az óta is. A lakosságnak be kell látnia, hogy kötelezettségei is vannak, és a helyi adók 
megfizetése a közteherviselés része . December 28-án az önkormányzat  az ÖNHIKI kereté-
ben Kormányzati támogatást kapott  tartozásainak rendezéséhez, ez időtől kezdve nem vet-
tük igénybe  a rendelkezésre álló hitelkeretet. Jelentős megtakarítást eredményez az is, hogy 
képviselőtársaimmal társadalmi megbízatásként végezzük a munkát. Az eltelt időszakban 
elértük, hogy az önkormányzat a számláit időben ki tudja fizetni, és kötelező feladatainak 
maradéktalanul eleget tesz. A KFT és az Önkormányzat tulajdonában lévő leamortizált esz-
közöket erőnkhöz mérten felújítottuk, melyre eddig közel 2 millió forintot költöttünk.

Költségcsökkentésként a START munkaprogram segítségével átállítottuk a hivatal és az 
Öregotthon fűtését fatüzelésűre. Az iskola üzemeltetési költségeinek csökkentése érdekében  
új ebédlő kialakítására kerül sor az utcafronton lévő szolgálati lakásban, valamint a követke-
ző fűtési időszakra meg fogjuk oldani a tornaterem fatüzelésre történő átállítást is.

Február 1.-tól visszaállítottuk az óvodai dolgozók 8 órás munkaidejét. 
A művelődési házban végrehajtott felújítás után, az alapítvány foglalkoztatásában felvételre 

került 1 fő, akinek feladata a pályázat előírásainak megfelelően megtölteni élettel ezt a közös-
ségi teret, és azt jó gazda módjára működetni, melyhez az önkormányzat anyagi segítséget 
nyújt. Megteremtjük annak lehetőségét, hogy újra rendelkezésre álljon 250-300 fő részére a 
felszerelés egy nagyobb családi vagy közösségi rendezvény megtartásához.

Sajnos nem jártunk sikerrel az orvosi ügyelet megváltoztatásában, mivel a felettes hatóság 
ezt nem támogatta, így Bökönnyel nem tudtunk kiválni a közös Balkányi központtal mű-
ködő ügyeletből.

A START munkaprogram keretében 200 főt foglalkoztatunk, melyben az önkormányzat 
életét tartósan befolyásoló beruházások is végrehajtásra kerülnek. E program sikeres végre-
hajtása alapvető érdekünk.

A képviselőtársaim az eltelt időszakban választási ígéretüknek megfelelően kivették részü-
ket a munkákból: A napi feladatok ellátásában Szabó József alpolgármester és Urszuly László 
önzetlen munkája van a segítségemre Dr. Kovács Sándor alpolgármester az egészségmegőr-
zés és egészséges életmód területén, Törő András képviselőtársam a községi rendezvények 
szervezése, az Önkormányzat és iskola következő években történő átszervezésének előkészí-
tésében vállalt feladatokat.

Törő János képviselő társunk az ivóvíz ellátás és szilárdhulladék kezelés, illetve a belvízelve-
zetés területén, Jaksi János földügyek és erdőtelepítés területén vállalt feladatokat.
Mindenki előtt ismert hogy az elkövetkező időszak sorsfordító lesz az önkormányzat életé-
ben, melyre igyekszünk legjobban felkészülni.
 - Az általános iskola fenntartásának átszervezése
 - A 2000 fő alatti önkormányzatok átalakítása

Mivel a végrehajtási rendeletek nem teljes 
körűek ma még pontosan nem látszik, hogy 
kik lesznek ennek az átalakításnak vesztesei, 
de minden ember tisztában lehet azzal, hogy 
a hatalmas adósságot felhalmozó állam nem 
fog tudni több anyagi forrást biztosítani az 
önkormányzatok részére. Önálló bevételek 
jelentős növelése pedig Geszteréd esetében 
nem lehetséges.
Geszteréd életében az alábbi feladatok ha-
laszthatatlanok:
- Energia felhasználás területén további 
megtakarítást kell elérni,
- Az iskolát fel kell újítani,
- A polgárőrséget támogatni kell a közrend 
megőrzésére tett erőfeszítésében
- A temető bővítését, rendbetételét meg kell 
oldani,
- Az önkormányzat bérleti szerződéseit ak-
tualizálni kell,
- Fel kell készülni az önkormányzati társu-
láshoz
- Sajnos a gyerek létszám, és a kihasználtság 
csökkenése miatt az óvoda átszervezését is 
napirenden kell tartani.
- A futballklubot hozzá segíteni a látvány-
sportok támogatására létrehozott pályázaton 
elnyerhető pénzekhez, hogy mentesüljön a 
hivatal a finanszírozás terhétől
Úgy gondolom, hogy az elmúlt három hó-
nap eredményei azt mutatják, jó irányba ha-
ladunk. Munkámat igyekszem úgy végezni, 
hogy azzal a közösség érdekét képviseljem. 
Ha eredményt akarunk elérni, úgy nem csak 
a mára vagy a holnapra, hanem a holnap-
utánra is gondolnunk kell.
Végezetül az alábbi kis versikével kívánok 
mindenkinek Áldott Húsvéti Ünnepeket.

Sok kedves földit,
Illatos kölnit.
Sok tojást színeset,
Locsoló verseket.
Jó erős tormát,
Húsos nagy sonkát.
Omlós kalácsot,
Tavaszi virágot.
Ugráló nyulacskát,
Finom kis borocskát.
Szép Húsvéti Ünnepet
Kívánok én Tinéktek !!!

 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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Közérdekű hírek

Tisztelt Adózóink! 

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 55/B. 
§-a 2012. január 1. napjától törvényi lehetőséget ad az 
önkormányzati adóhatóság számára, hogy a helyi adó és 
gépjárműadó vonatkozásában a tízezer – magánszemélyek 
esetében az ezer – forintot elérő adótartozással rendelkező 
adózó nevét, címét és az adótartozás összegét az ese-
dékességet követő 10. nap 0.00 órájától a helyben szokásos 
módon (pl. honlap, helyi újság) közzétegye!

Tájékoztatom továbbá a lakosságot, hogy a 2012. első 
félévi adófizetési kötelezettség március 19-én lejárt. A má-
sodik félévi adófizetési kötelezettségüket szeptember 17-ig 
fizethetik be pótlékmentesen.

    Pálffyné dr. Szabó Ibolya
    jegyző

 Nagyon sok mellékutcán kátyúk, az útszélek letöredezettsége nehezíti a 
közlekedést, ill. balesetveszélyesek. A projekt keretében a Kállói utca 1,75 
km-es útszakasz egyik oldalának a feltöltése történne padkakővel. A program 
keretében a balesetveszély megszüntetése, további állapotromlásának 
megakadályozását szeretnénk megvalósítani.

A közfoglalkoztatás felelősen nyújt lehetőséget az értékteremtő, a köz 
számára hasznos tevékenységhez. A mintaprogramok közösségformáló 
hatásúak, élhetőbbé, lakhatóbbá teszik a településeket, azok közvetlen 
környékét, növelik a lakosság szubjektív biztonságérzetét, javítják 
a közbiztonságot. A belvízelvezetés hozzájárul a településeket és a 
mezőgazdasági területeket fenyegető belvizesedés kialakulásának 
megelőzéséhez, a programok folyamatos munkalehetőséget, így biztos 
megélhetést biztosít a résztvevőknek. A munkaerejüket, a tudásukat 
az elsődleges munkaerőpiacon értékesíteni nem tudók a nehézségek 
áthidalására jutnak közfoglalkoztatás során segély helyett munkabérhez.

    Szabóné Lovas Katalin

KÖZFOGLALKOZTATÁS 

GESZTERÉDEN

Településünk az idei évben STARTMUNKA PROGRAM KERETÉBEN 
132.460.857.- Ft-ot nyert a Belügyminisztériumtól a foglalkoztatást 
helyettesítő támogatásban és a Munkaügyi Központ által nyilvántartott 
személyek foglalkoztatására, 8 órás munkaidőben, 100%-os támogatási 
intenzitás mellett. 96.773.433.- Ft-ot a közfoglalkoztatottak bérére, valamint 
jelentős közvetlen költségben részesül az önkormányzat eszköz, szerszám- 
és anyag beszerzésre, amely 35.687.424.- Ft-ot takar.

A pályázatban 205 főt foglalkoztatunk, és 6 programot valósítunk meg, 
melyek a következők:

 I. program: a 2 hónapos téli közfoglalkoztatás keretében 
betonelem-gyártás folyik Geszteréd belterületén lévő földmedrű árkok 
burkolására, a törött elemek cseréjére, valamint az Aranyszablya lakótelepre 
tervezett belvízelvezető árok kialakításához. Intézményeink vegyes tüzelésű 
kazánjába fakitermelést végzünk, mellyel csökkentjük közüzemi számláink 
költségeit.

 II. program: Településünkön 2 kilométer belvíz árok van zártan 
kiépítve, 4 km földmedrű árok van, és 5 km burkolt árok, továbbá több 
mint 260 tisztítónyílás és víznyelő akna van, amelyek tisztítása és takarítása 
történne meg a második program keretében. Az árkok tisztán tartása az 
önkormányzat kötelező feladata, a csapadékosabb esztendőkben rengeteg 
gondot és komoly kellemetlenséget, sőt, károkat okoz a lakosok számára. 
A burkolt árkok egy részén a burkolatok eltörtek, elcsúsztak, cseréjük 
szükséges. A közfoglalkoztatás keretében a földmedrű árkok tisztítására, 
valamint egy 1,5 km hosszú belvízelvezető földmedrű árok kialakítására, 
hivatalos kimérésére, és betonlapokkal történő kiépítésére kerül sor az 
Aranyszablya lakótelepen.

 III. program: Geszteréd 25 kilométer külterületi úttal 
rendelkezik, amely karbantartása szintén fontos feladatunk. Előfordul, 
hogy az útvonalak járhatatlanok, a hivatalosan bejegyzett utak gyakran 
eltérnek a természetben használt útvonalaktól. Az utak nyomvonala mellett 
önkormányzati tulajdonú fasorok találhatók, melyeket a projekt keretében 
tervezünk kezelni. A program keretében egy 15 km út és a mellette lévő 
fasor hivatalos kitűzésére és a vízelvezető árok tisztítására kerülne sor, 
majd ezt követően az utak helyreállítása, kitakarítása, és a mezőgazdasági 
gépek számára járhatóvá tétele lenne a feladatunk.

 IV. program: Geszteréd 60 ha földterülettel rendelkezik, amelyből 
a projekt keretében 30 ha kíván akácfával betelepíteni. Korábban a földterület 
szőlőföld volt, ahol a gyomkultúra túlburjánzott.- Az erdőtelepítés csak 
úgy kezdődhet meg, ha ez a terület gyommentesítésre kerül, a fanövések 
kiszántásra kerülnek, a talaj előkészítés megtörténik (tárcsázás, szántás, 
újbóli tárcsázás) feladatként jelentkezik, hogy az erdőtelepítést követően 
több éven keresztül a facsemete környezetének gyommentesítése kézi és 
gépi erővel tovább folytatódjon annak érdekében, hogy a telepítés minél 
hatékonyabb legyen, a tőszám minél magasabb arányban álljon be.

 V. program: Geszteréd Község közigazgatási területén az illegális 
hulladéklerakó helyek felszámolása a környezetvédelem szempontjából 
elengedhetetlen. Az egészséges környezet megőrzése szempontjából 
kötelező feladatai közé tartozik az Önkormányzatnak. Sajnos az figyelhető 
meg településünk külterületén és a belterületi utak mentén, hogy egyre 
több a kommunális szemét és építési törmelék. A 2010. június 14-én 
településünkön orkán erejű vihar sepert végig, ennek következtében több 
lakás tetejét megrongálta, melyek többnyire palával voltak fedve. A lakosság 
anyagi helyzete nem tette lehetővé, hogy legális hulladéktelepre szállítassák 
el a hulladékot. 200 m3 veszélyes hulladék és 200 m3 kommunális hulladék 
felszámolására kerül sor ebben a programban.

 VI. program: Geszteréd 20 km aszfalt úttal rendelkezik, amelyek 
karbantartása az önkormányzat feladata.

Országos tűzgyújtási tilalom! 
Általános tűzgyújtási tilalmat rendelt el 
a vidékfejlesztési miniszter 2012. márci-
us 11-től átmeneti időre. 

A csapadékmentes és szeles időjárás miatt fokozott tűzveszély 
alakult ki, ezért az erdőkben, valamint az erdőterületek 
határától számított kétszáz méteren belül tilos tüzet gyújtani.  
A tilalom kiterjed a felsorolt területeken kijelölt tűzrakó 
helyekre is, a közút és vasút menti fásításokra, valamint a 
parlag- és gazégetésre is!
A miniszter felhívja a közúton és vasúton utazók, az erdőben 
kirándulók, a mezőgazdasági területeken dolgozók figyelmét, 
hogy az égő cigarettát ne dobják el, mert ez fokozott 
tűzveszéllyel jár.Aki a tűzvédelmi rendelkezéseket megszegi, 
erdővédelmi bírsággal sújtható.
Az elrendelt tűzgyújtási tilalom visszavonásig érvényes.

   Forrás: http://www.kormany.hu
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A húsvét a kereszténység
legnagyobb ünnepe, ez az

„ünnepek ünnepe”

A keresztény egyházak tanítása szerint húsvét Jézus Krisztus fel-
támadásának és vele az emberiség megváltásának ünnepe, amelyet a 
325-ben tartott első niceai zsinat döntése értelmében a tavaszi nap-
éjegyenlőséget követő holdtölte utáni első vasárnapon tartanak.

 A kereszténység főünnepe az ószövetségi pászka ünnepéből nőtt 
ki, mely a zsidók számára az egyiptomi fogságból való szabadulás-
nak, és az utolsó estén elfogyasztott szent vacsorának, a szédernek 
az ünnepe. Ennek az előképnek - a keresztény tanítás szerinti - beteljese-
dése Jézus Krisztus átmenetele a halálból a feltámadott életre. 

A zsidó pászkától a keresztény húsvétig ívelő kapcsolat kezdő-
pontja a kereszténység szerint az a történeti tény, hogy a Názáreti 
Jézust közvetlenül a zsidó húsvét előtt (mai időszámításunk szerint va-
lószínűleg Krisztus után 30. április 7-én) Poncius Pilátus halálra ítélte, 
keresztre feszítették (nagypénteken), és vasárnap hajnalban, föltá-
madván a halálból, megmutatkozott a tanítványainak. A keresztény 
húsvét hittartalmát a hitvallás így fejezi ki: „harmadnapon halotta-
iból föltámadott”. 

A keresztény vallási előírások szerint Krisztus feltámadásának ünnepét 
böjti időszak készíti elő, amely hamvazószerdától nagyszombatig (negyven 
napig) tart.

A húsvéti ünnep központi liturgiája, csúcspontja a nagyszombat esti-éj-
szakai húsvét vigiliája  szertartása, vagy más néven húsvét éjszakája szer-
tartása. Az ünneplés tárgya a világosság győzelme a sötétség, az élet 
győzelme a bűn és halál fölött. Ez a győzelem a kereszten született, a 
kereszthalál és a feltámadás egymásba fonódik az ünneplésben. 

A nagyszombat napján szentelt húsvéti gyertya a feltámadt Üdvözítőt, 
mint a világ világosságát jelképezi. Húsvétvasárnap ünnepélyes szentmisét 
tartanak. A húsvét elnevezés a böjti időszak megszűntére utal, tehát ek-
kor lehet újra húst enni. A húsvétvasárnapi szertartás része a húsvéti ételek 
megáldása, mely az utolsó vacsorára és Jézus csodálatos kenyérszaporításá-
ra emlékezteti a híveket. 

Bárányhúst vagy helyette sonkát, kalácsot, tojást, sok helyen bort, más 
ételeket is visznek ilyenkor a templomba szentelésre, a jellegzetes húsvé-
ti ételeknek szimbolikus jelentésük van. (A bárány Jézus életáldozatának 
jelképe, a kalács Jézus feltámadására utal, aki megjelent tanítványainak, a 
kenyeret megáldotta és tanítványaival evett.) 

Húsvéthétfő húsvét másnapja. Ehhez kapcsolódik a bibliai eredetű 
Emmausz-járás (Jézus feltámadása után az Emmauszba vezető úton meg-
jelent két tanítványának) szokása, amely Magyarországon elsősorban a 
baranyai németek körében őrzött hagyomány. E naphoz fűződnek a legis-
mertebb népszokások - a locsolás és ennek jutalmául a festett, piros vagy 
hímes tojás ajándékozása is. A locsolkodás alapja a víz tisztító, termékeny-
ségvarázsló erejébe vetett hit. 

A keresztény hagyomány a húsvéti locsolást a keresztelésre vezeti vissza, 
amely hajdan vízbemerítéssel, leöntéssel történt. 

A húsvéthétfőt régebben - a locsolkodás szokására utalva - vízbeve-
tő, vízbehányó hétfőnek is nevezték. Korábbi szokások szerint a lányokat 
vödörrel locsolták le, s felöltözve befektették őket az itatóba. Húsvéthétfő 
egyúttal a fiatal lányok és legények mulatságainak egyik legfontosabb alkal-
ma, igazi tavaszünnep volt szabadban töltött szórakozással, s az ünnepen 
országszerte húsvéti bálokat rendeztek. 

Kívánunk a község minden lakójának áldott ünnepeket!
     Törő András 
     igazgató

HÚSVÉT

Kegyelettel emlékezünk községünk közelmúltban 
elhunyt lakosaira:

Rinyu Mihály
Orsó Mihály
Antal Csaba

Dudás Józsefné
Emlékük örökre megmarad rokonaik, barátaik, 

ismerőseik szívében.
„Csak az hal meg igazán, akit elfelejtenek.”

A  Képviselő-Testület kérésére a találgatások és a 
félretájékoztatás elkerülése végett szeretném tájékoztatni 
a lakosságot, minden év végén decemberi hónapnak 
megfelelően az önkormányzat pénzügyi helyzetéről.

 Tájékoztatás a 2011. decemberi pénzügyi 
helyzetről

2011. december 4-i állapot szerint a polgármesteri 
munkakörök átadás-átvételi jegyzőkönyvben szereplő 
önkormányzat pénzügyi mérlege az alábbiak szerint alakult.

10.000 eFt folyószámla hitel keretből 8.824 eFt-ot 
használtunk fel.

Előző évi lejárt esedékességű tartozás: 6.979 eFt
Tárgyévi lejárt esedékességű tartozás: 1.674 eFt
Decemberi esedékességű tartozás: 4.220 eFt

A jegyzőkönyvben nem szereplő tartozások (pályázat 
kapcsán felmerült költségek): 1.852 eFt

TARTOZÁS ÖSSZESEN: 23.549 eFt
    Takács Adorjánné
    Pénzügyi előadó

TÁJÉKOZTATÓ
A TAVASZI LOMTALANÍTÁSRÓL

Geszteréden a lomtalanítást a Nyír-Flop Kft. 2012. április 23-án, 
hétfőn végzi.
Kérjük a lakosságot, hogy az elszállítandó hulladékot úgy helyez-
zék el a közterületen, hogy a jármű és gyalogos forgalmat ne akadá-
lyozza, a begyűjtő szállítóeszköz által jól megközelíthető legyen, to-
vábbá ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.
Az ANTSZ felhívásának értelmében „Tilos veszélyes hulladékot a 
lomok közé kirakni, mivel az sok esetben nem azonosítható, és a 
csomagoló anyagok sérülése miatt mind a környezetre, mind az 
ember egészségére megnövekedett kockázatot jelent”.
Veszélyes hulladékok: akkumulátor, szárazelem, festékes göngyöle-
gek, növényvédő szerek és azok csomagolása, használt hűtőberen-
dezések, veszélyes összetevőjű tisztítószerek és göngyölegeik, elekt-
ronikai cikkek, használt étolaj, olajos flakon, fáradt olaj, fénycső, 
gyógyszer, leselejtezett számítógép, pala, autógumi stb.  
     NYÍR-FLOP Kft.
     Hulladékgazdálkodás
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Közérdekű közlemények
NÉPÜGYVÉD

Dr. Bojté Gizella – ügyvéd
4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 4. I/14.
Tel./Fax: 42/411-618, 30/9656-331
 e-mail: drbojte@gmail.com
Ingyenes jogi segítségnyújtás:
- Tanácsadás (földügyekben, tartásdíjak megállapításában,    

 válóperekben),
- Ügyintézés,
- Beadványok szerkesztése,
- Bírósági iratok készítése,
- Hivatalos szervek felé levelek, panaszok megfogalmazása,
- Büntető ügyben tanácsadás, képviselet (pl.: testi sértés, rágalmazás,   

 zaklatás),
- Polgári peres ügyekben tanácsadás, képviselet,
- TIGÁZ, E-ON számlázással, közműszolgáltatói szerződésekkel,   

 kötbérezéssel, kapcsolatos tanácsadás, ügyintézés,
- Cégek alapításával kapcsolatos tanácsadás, ügyintézés,
- Orvosi műhibák,
- Kártérítési ügyek.
Ingyenes segítségnyújtásra jogosultak köre:

- bérpótló támogatásban részesülők,
- közgyógyellátásban részesülők,
- rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosultak.
- Jogosult továbbá az is aki kevés jövedelemmel rendelkezik, azonban a 

fenti támogatásokban nem részesül, viszont magas a hitel-, kölcsöntartozása. 
Az ingyenes szolgáltatás igénybevételéhez a nálam is megtalálható nyomtatványt 

kell kitölteni, illetve juttatásokat megfelelően igazolni, határozatokat, számlákat 
mellékelni.

Bővebb felvilágosítást a fenti elérhetőségeken, illetve Nyíregyháza, Kereszt u. 9. 
szám alatt lehet kérni, valamint 42/597-670-es telefonszámon.

A jövőben heti rendszerességgel kívánok a lakosság rendelkezésére állni, 
melyre feltehetően csütörtöki napokon, a délutáni órákban fog majd sor kerülni 
Geszteréden, és Bökönyben.

Dr. Bojté Gizella
ügyvéd

Sírkő Akció
Gránit sírkő már 250 •	
ezer Ft-tól
Minden 400 000 Ft •	
feletti sírkő választás 
esetén ajándék bronz 
betű

Ajánlatunkért keresse:

Keczán János
Nyíradony, Galamb u. 73/A
06/30-7493511

Tisztelt Lakosok!

Az elmúlt néhány napban a településen élők közül 
sokan kapták kézhez a folyószámlájukra vonatkozó 
egyenlegközlőt az OTP Zrt.-től. A folyószámla az 
évekkel korábban tervezett szennyvízberuházáshoz 
került megnyitásra. Jelenleg az egyenleg nem tartal-
maz tartozást az ügyfelek számára, azonban számla-
vezetési díjat a számlavezető pénzintézet ezt követően 
felszámolhat.
Tekintettel arra, hogy a szennyvízberuházás megvaló-
sítására az elkövetkezendő időszakban nem kerül sor, 
javaslom a lakosságnak, hogy szüntesse meg a pénz-
intézettel kötött számlaszerződést.
Aki ezzel a lehetőséggel élni szeretne, kérem fáradjon 
be az egyenlegközlővel a Polgármesteri Hivatalba, 
ahol egy hozzájáruló nyilatkozatot adunk ki. Ezt kö-
vetően fel kell keresni a legközelebbi OTP fiókot és 
a nyilatkozat birtokában kerülhet sor a számla meg-
szüntetésére.

   Pálffyné dr. Szabó Ibolya
   jegyző

Tisztelt Gazdálkodók!

Értesítjük a Tisztelt Gazdálkodókat, hogy 2012. 
01.11-től a felújított Kultúrházban van a falugazdászi 
ügyfélszolgálat.
Ügyfélfogadási nap: szerda 8.00-tól – 12.00-ig.
Őstermelői igazolvány érvényesítését megkezdtük, 
melynek határideje:
 2012. márc. 20.

  Hornyák Gyula
  falugazdász
  Tel: 06-30-3374896Segítség a mozgáskorlátozott idős embereknek

A közelmúltban dr. Kóti Csaba főorvos Úrnak köszönhetően 17 db 
gurulós járókeret (mozgáskorlátozott emberek közlekedését megkönnyítő 
segédeszköz) került településünkre.
Főorvos Úr már több alkalommal támogatta ilyen módon településünket, 
a korábbi adományok közül 19 db kiosztásra került rászoruló idős 
emberek körében, akik ideiglenes, illetve tartós használatra kapták meg 
a segédeszközöket, (mindaddig használhatják amíg szükségük van rá) a 
járókeret állagának megóvása ellenében.
Felhívjuk az idős, mozgásukban korlátozott lakosság figyelmét, hogy 
akinek szüksége van ilyen segédeszközre, aki úgy érzi mozgását 
mindennapjait megkönnyítené a járókeret használata az Idősek Klubjában 
jelezheti igényét és ő vagy hozzátartozója, egy átvételi elismervény 
aláírásával átveheti a kért segédeszközt.
Ezúton nevükben is tisztelettel megköszönjük, Főorvos Úr segítségét, 
településünknek nyújtott támogatását.
Az idős bácsiknak, néniknek, pedig kívánjuk, hogy jó egészséggel 
használják az általuk kapott segédeszközöket és kérjük segítségüket, 
hogy akinek szüksége van rá hozzájuthasson ehhez a lehetőséghez.
   Molnárné Sipos Krisztina
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A Művelődési Ház hírei Köszönet
Sorsdöntő volt az a pillanat,
Megpecsételte életem az a tudat,
Hirtelen zavaros lett minden,
Meg is remegtem a hitben,
- hogy talpra állok,
- hogy erőre találok…
Fel kellett fognom, hogy nem játék,
Mintha egy csapásra felnőtté válnék,
Nem volt már gondolatom,
Csak az elmondhatatlan fájdalom.

Próbáltam megbékélni a sorssal,
Továbbélni ekkora gonddal,
Emelt fővel álltam tekinteteket,
Tudtam, hogy összesúgnak az emberek:
„Szegény fiú, hisz még gyerek!”
Hirtelen zavaros lett minden,
Meg is remegtem a hitben
- de ti mellettem álltok!
- így bármit kiállok!

Nem tudtam takarni a jeleket,
Nem tudtam elrejteni a könnyeket,
Nagyon fájt testem, lelkem,
De vigaszt találtam a szeretetben,
Csak rám figyelt a családom,
A szerelmem, s minden barátom,
Erőt kaptam tőletek, s támaszt,
Isten meghallgatta az imámat!

Most, hogy túl vagyok a nehéz dolgokon,
A gyógyulás felé félúton,
Könnyes szemmel visszagondolok,
És örülök, hogy veletek vagyok,
Mert akkor zavaros lett minden,
De ma már jobb abban a hitben,
Hogy teljesen felállok,
Mert rám Ti vigyáztok!

Tudom még nincs vége az útnak,
De hiszem, hogy a jövő csak jót hozhat.
Nem rajtam fog múlni azt megígérhetem!
Erősebb vagyok, mint azt valaha hittem!
Nehéz lesz tudom, de meglátjátok,
Ha elétek egészségesen állok.
Értetek és magamért,
Imádkozok a szebb életért.

De addig míg küzdök, nem feledem,
Mennyien voltak mellettem,
Hány mosolyt és ölelést kaptam,
Hány bátorító szót hallottam,
Mikor hirtelen zavaros lett minden,
S talán meg is remegtem a hitben…

Ma még csak annyit tehetek,
Hogy a harcban amit vívok, nyerek
És ezzel próbálom megköszönni,
Hogy igyekeztetek megkönnyíteni,
A mögöttem lévő hónapokat,
Enyhítve minden fájdalmamat,
Köszönöm a törődést, a javakat!
S a szeretet mellett az anyagiakat!
Köszönöm a hitet, a figyelmet!
Köszönöm, hogy szerettek!

Ezúton köszönöm a segítséget a családomnak 
és mindenkinek, aki segített:

   Papp Roland.

Újra megnyitotta kapuit településünkön a Művelődési Ház, az Integrált Közösségi 
és Szolgáltató Tér beruházásnak köszönhetően, amit pályázat útján nyert a Geszteréd 
Község Jövőjéért Közalapítvány.

Célja: A vidéki lakosság megtartása érdekében a helyben elérhető alapszolgáltatások 
körének bővítése, minőségének és hozzáférhetőségének javítása többfunkciós szolgál-
tató központok létrehozásával.

A Művelődési Ház teret biztosít különféle rendezvények (esküvők, bálok, halotti 
torok stb.) lebonyolítására. Az óvódás és iskoláskorú gyermekek részére különféle 
programok, foglalkozások, szakkörök, szabadidős tevékenységek különböző formái-
nak megvalósítása a cél, amely programokat az óvodával és iskolával együttműködve 
szervezzük.

 Ifjúsági közösségi programok szervezése által támogatjuk a fiatal közösségek szer-
veződését, részvételét a falu kulturális életében.

Helyet biztosítunk a lakosság számára szervezett egészségmegőrző szűrővizsgálat-
oknak, az egészséges életmóddal kapcsolatos tanácsadásoknak.

A falugazdász heti egy alkalommal, szerdai napon tart fogadóórát a Művelődési 
Házban lévő irodájában.

Az Intézmény helyet biztosít a településen működő civil szervezetek számára, a 
szervezetek különféle rendezvényeinek lebonyolítására.

A Művelődési Házban büfé helyiség lett kialakítva, amit a közeljövőben szeretnénk 
üzemeltetni.

A közeljövőben szervezett programok:
- Heti rendszerességgel kézműves foglalkozások az iskoláskorú gyermekek részére a 

Könyvtárral és Gyermekjóléti Szolgálattal közösen.
- Április 11-én, a költészet napján, író-olvasótalálkozó kerül megrendezésre, ahol a 

meghívott vendég Honvári Erzsébet költőnő, aki Ludastón született, és nevelkedett.
- Hetente egy alkalommal Zumba Fitness órák várják a mozogni vágyó érdeklődő-

ket. Az órákat tartja: Tóth Attila László zumba-oktató.
- Sakk-szakkör indul heti rendszerességgel a fiatal- és a felnőtt korosztály részére.
Minden érdeklődőt szertettel várok!
A szolgáltatások körének folyamatos bővítése a célunk, hogy ez által a Művelődési 

Ház újra településünk kulturális és szabadidős központja legyen minden korosztály 
számára.

Elképzeléseket, javaslatokat, észrevételeket szívesen fogadok!

       Vámos Jánosné
       igazgató

Nagy volt az érdeklődés a fiatalok részéről a kézműves foglalkozás iránt.



Geszterédi Forrás6

Diáksporthírek
II. Kézilabda Diákolimpia Megyei Elődöntő Nyíregyháza 2012.02.23. 
A négyes csoportból lányaink veretlenül jutottak az áprilisban rendezendő megyei 
döntőbe!

Az igazi versenyidőszak még el sem 
indult, de tanulóink, versenyzőink máris 
„szállították” az érmes helyezések 
sokaságát.

I. Nyíregyháza Főiskola Atlétikai 
Csarnok 2012.02.21.
Fedettpályás Megyei Atlétikai Verseny

- 1000 m síkfutás1. Máté Szabina
- súlylökés 1. Papp Renáta
  3.Kozlok Fanni
- magasugrás 2.Gemzsi Alexandra
  3.Papp Renáta

IV. Nyíregyháza repülőtér Megyei Mezei futó Diákolimpia 2012.03.29.

A mostoha időjárás ellenére bizonyították felkészültségüket tanulóink. 
A 7- 8. oszt. lánycsapatunk 4., a fiúk 3. helyezést értek el. A kicsi lányok 
sporttörténelmet írtak az Országos Diákolimpiára jutottak ki, melyet Gödöllőn 
rendeznek.
   Szőke László testnevelő

III .Napkor Erdei Iskola Nagykörzeti Mezeifutó Diákolimpia 2012.03.23.
A négy induló csapatunkból 3 győzött és jutott a megyei döntőbe.
Mérlegünk:
16 arany
6 ezüst
1 bronz!!!

2012. januárjától ingyenes úszótanfolyamon vehettek részt, az iskola 
alsós tanulói.  a  nyíradonyi  uszodában.
Az utaztatás és az úszótanfolyam költségeit pályázati forrásból az iskola 
biztosította. A szülők nagy részének anyagi helyzete nagymértékben 
befolyásolja a gyerekek lehetőségeit, ezért ez nagy segítség a családok 
számára.
Összesen 31 kisdiák vette igénybe ezt a lehetőséget, akik két csoportban 
sajátították el, az úszás technikáit.
Az alap célkitűzés, az úszás megismertetése és megszerettetése, hogy a 
gyerekek közül minél többen megtanuljanak úszni, továbbá az uszodai 
és fürdőkultúra elsajátítása.

Az úszás az emberi mozgás egyik legtermészetesebb formája, 
sokoldalúan fejleszti a szervezetet. Állóképességet, kitartást, 
akarati koncentrációt fejleszt.
A 10 alkalom alatt, az úszással most ismerkedő gyerekek 
alapszinten megtanultak úszni, azok a diákok, akik már biztosan 
mozognak a vízben alaposabban  elmélyíthették tudásukat. 
Az úszás élményt és sikert biztosított a gyerekeknek. A játékos 
oktatás során észre sem vették, hogy megtanultak úszni…

    Nagy Lászlóné
    tanító

Úszni tanultak az iskolások
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Iskolai hírek

Kolozsvári csoportkép

2012. március 14-én a geszterédi Árpád 
fejedelem Általános Iskola tanulói és taná-
rai, a Napsugár Óvoda kispajtásai, óvónői, 
Geszteréd Község Önkormányzata és Hiva-
tala, lakosai valamint a Labdarúgó Szövet-
ség vezetői, a Civil Szervezetek ünnepélyes 
műsor keretében emlékeztek meg a márci-
usi eseményekről.

Az 1848-49-es polgári forradalom és sza-
badságharc kezdete ez a nap, amelynek célja 
az alkotmányos berendezkedés megterem-
tése és a függetlenség kivívása volt.

1848. március 15-én a márciusi ifjak – írók, 
költők, egyetemisták – a Pilvax kávéházban 
gyülekeztek, majd Landerer nyomdájába 
kinyomtatták a 12 pontba foglalt követelé-
seiket és Petőfi Sándor: Nemzeti dal című 
versét. Innen a Nemzeti Múzeum elé tó-
dult a tömeg és együtt a költővel szavalták 
el a verset, visszhangozva zúgták a refrént: 
„Rabok tovább nem leszünk!” Felolvasták a 
Tizenkét pontot, mely a legfontosabb köve-
teléseiket tartalmazta: szabad sajtó, felelős 
minisztérium, törvény előtti egyenlőség…

Kirobbant hát a forradalom, amely meg-
hozta a magyar nép számára a polgári át-
alakulást, a modern parlamentáris Magyar-
ország megszületését. 

A szabadságharc nagy erőket mozgatott 
meg Magyarországon, hatalmas volt a lel-
kesedés az összefogás.

ta értelmében március 15-e az 1848-1849-
es forradalom és szabadságharc kezdetének 
napja és a Magyar Köztársaság nemzeti ün-
nepe. Ezen a napon osztják ki a Kossuth- és 
Széchenyi-díjakat.

1990 óta ez a napot a magyar sajtó napja-
ként is ünnepeljük.

  dr. Rubiné Pető Lívia
  tanár

Általános vélemény, hogy a matematika 
tantárgyat sokan nem szeretik és nem is 
lehet azt megtanulni. Azonban aki akarja 
és van megfelelő szorgalma, kitartása az 
sok gyakorlással jó eredményeket érhet el. 
Iskolánkban voltak és vannak is tehetséges 
tanulók. A továbbtanuló diákjaink állják a 
versenyt más iskolából érkező társaikkal 
szemben, tudásuk megfelelő alap Debrecen, 
Nyíregyháza, Nagykálló iskoláiban. A jobb 
eredmények elérése érdekében egyre több, 
elsősorban szöveges feladatokat oldunk 
meg tanórákon kívül. A szakkörökön és 
otthoni feladatokkal .,készülünk a megyei 
szervezésű versenyekre, ahol feladatok ne-
hézsége meghaladja az iskolai elvárásokat. 
Ezek a felkészülések előkészíthetik nyolca-
dikos felvételi vizsgákat.

Jelenleg minden évfolyamon vannak olyan 
tanulók, akik biztató eredmények elérésére 
alkalmasak. Hagyományoknak megfelelő-
en vettünk részt a Nyíregyházi Evangélikus 
Kossuth Lajos Gimnázium háromfordulós 
versenyén magyar, rajz és matematika tan- 

Matematika versenyek az iskolában
tárgyakból negyedikes és hatodikos tanu-
lókkal. Közel ezer résztvevőből nyolcan ke-
rültek be a második fordulóba és egy fő a 
döntőbe. Csabai Andrea hatodikos tanuló 
magyarból negyedik, míg matematikából a 
tizenegyedik helyezést ért el.

Nyírbátorban hét tanuló képviselte isko-
lánkat. Évfolyamonként általában negyven 
versenyző volt a megye számos intézmé-
nyéből. Negyedik helyezést ért el ebben az 
évben is Hajdu Patrik hetedikes, hetedik 
helyezést Csabai Andrea hatodikos, kilen-
cedik helyezést Molnár Péter másodikos 
tanuló. Dicséret illeti meg továbbá Varga 
Tamás Dominik másodikos, Felföldi Csen-
ge negyedikes, Máté Boglárka ötödikes és 
Néző Dominika hatodik osztályos tanuló-
kat.

Az országos alapműveltségi vetélkedőn 
Csabai Andrea indult, akinek az eredmé-
nyét még nem ismerjük.

Természetesen dolgozunk tovább a jobb 
eredmények elérése érdekében.

   Polyák András

Az 1848/49-es forradalom és szabadságharcra emlékezünk

Kossuth toborzó körútja, a pákozdi győze-
lem, a dicsőséges tavaszi hadjárat mind ezt 
tükrözik.Azonban Magyarország egyedül 
maradt ebben a nemes küzdelemben, a kör-
nyező államok nem támogatták a nemzeti 
önállósodásunkat. A pénzhiány és a túlerő 
csak tetézte a bajokat, így a szabadságharc 
legfőbb törekvése: a Habsburg Birodalom-
tól való elszakadás meghiúsult.
A Magyar Országgyűlés 1991-es határoza-

ÉRTESÍTÉS!
A geszterédi Árpád Fejdelem Általános 

Iskola Igazgatója tájékoztatja a leendő első 
osztályos gyerekek szüleit a beiratkozásról:

Ideje:
2012. április 10  -   2012. április 27.
Minden nap: 8-tól  -  16-ig
Helye:

Árpád Fejedelem Ált. Iskola titkársága
Beiratkozáshoz szükséges: 
• személyi igazolvány
• a gyermek születési anyakönyvi kivonata
• a gyermek TAJ kártyája
• igazolás, ha valamilyen kedvezményre 

jogosult (gyermekvédelmi támogatás, tartó-
san beteg stb.)

Diákigazolvány igénylés ára: 1.400 Ft.
___________________________________
Tavaszi szünet időpontja:

2012. április 2-től (hétfő)-2012. április 
10-ig (kedd).

Első tanítási nap: 2012. április 11. (szerda) 
  Törő András 
  igazgató
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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

Nosztalgia-sarok

Névadó ünnepség 1984-ben

Mindenféle női szabás-varrást, javítást, gomb-
behúzást vállalok! Szaráka Lászlóné, Kállói u.; 
Tel.: 06-20-4600027.

Telek kiadó Geszteréd, Kállói u. 45. sz. alatt, 
összközműves. Raktározásra s telephelynek 
egyaránt használható. Rövid és hosszú időre 
egyaránt. Érdeklődni: 06-70-7038359.

Bököny központjában összkomfortos, gázkon-
vektoros, cserépkályhás családi ház több mel-
léképülettel, pincével, kiskerttel eladó.
Buszmegálló, óvoda, iskola 3 percre. Irányár: 
2.300.000 Ft. Tel.: 06 42 268499.

APRÓHIRDETÉSEK

Szilvi Szépségszalon
Szolgáltatások:

- női-férfi-gyermek hajvágás - alkalmi smink
- festés, melír, dauer  - szemöldökfestés
- alkalmi frizura,konty  - szempillafestés
- hajhosszabbítás, dúsítás  - gyantázás

 Szolárium:
 -52 csöves álló szolárium

A hét minden napján várjuk kedves női- és férfi 
vendégeinket, akik szépülésre, felfrissülésre, 

megújulásra vágynak!

Cím: Geszteréd, Kállói utca 34/a.
Bejelentkezés személyesen vagy a 
06-70-3792941-es telefonszámon. 

Eladó Geszteréd, Kossuth u. 119. sz. alatti kör-
bekerített telek. Gyümölcsfával, szőlővel tel-
epített (víz, gáz van). Tel.: 30/ 5325-054

Dughagyma és vetőmagvak nagy választékban! 
Aranyszablya u. 1 sz.

Eladó a geszterédi 0569/92 helyrajzszámon ny-
ilvántartott, 3600 négyzetméter szántó-terület 
6,42 aranykorona értékben. Irányára 500.000 Ft. 
Érdeklődni a következő telefonszámokon lehet: 
06 1 2844387, 06 20 2856292, Márta Józsefné.

Használt monitorok és színes folyóiratok (Nők 
lapja, Heti Válasz) előző évi számai ingyen 
elvihetők a Könyvtárból!

Felhívás!

Szépen gyarapodik a Könyvtár archív fotó-gyűjteménye. 
Igazi élmény a fényképek között lapozgatva nosztalgiázni 
a képeken szereplőkről és a megörökített eseményről.
Nagyon szeretném tovább gazdagítani a gyűjteményt a 

tisztelt lakosság segítségével. Ezért arra kérem Önöket, 
hogy amennyiben rendelkeznek régi fényképekkel, 
video-felvételekkel, hozzák be a Könyvtárba, hogy ott 
is megörökíthessük. Természetesen, néhány nap múlva 
sértetlenül vissza fogom szolgáltatni a tulajdonosának!

A gyűjtemény mindenki számára nyilvános, megtekinthető 
a nyitvatartási időben.
  Hajdu Istvánné, könyvtáros

 KÖSZÖNET!
Bacskai József főkonzul, községünk szülötte két számítógép-konfigurációval 
ajándékozta meg Könyvtárunkat a közelmúltban. Támogatónk évek óta szívén 
viseli intézményünk sorsát, már többször is értékes adományokat juttatott el 
hozzánk, amelyekért minden könyvtárhasználó nevében ezúton is szeretnék 
köszönetet mondani!
A két modern gép felváltotta a már elavult régieket, így már összesen öt gép áll 
a könyvtárban internetezni vágyók szolgálatában.
    Hajdu Istvánné, könyvtáros


