
ISMÉT VÁLASZTUNK!

VII.évfolyam, 10. szám   

A Geszterédi Forrás utolsó számait az 
Interneten is elolvashatják a

www.geszterediforras.ewk.hu
oldalon, a lapban megjelent színes 

képekkel!

1/2011. (IX.28.) sz. HVB HATÁROZAT

Tárgy: időközi választás kitűzése
Geszteréd Helyi Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a 
továbbiakban: Ve) 105/A. § (2) bekezdés j) pontjában megállapított hatáskörében eljárva 
időközi polgármester, valamint önkormányzati képviselő-választás kitűzése tárgyában meg-
hozta a következő határozatot:

A Helyi Választási Bizottság - a képviselő-testület feloszlásának kimondása miatt – Geszteréd 
település vonatkozásában 2011. december 04. napjára (vasárnapra) időközi polgármester, 
valamint önkormányzati képviselő-választást tűz ki, továbbá a határozat melléklete szerint 
állapítja meg annak naptár szerinti határnapjait.
Az időközi választásra az általános választás szabályait kell alkalmazni.
A határozat ellen a meghozatalától számított két napon belül a Területi Választási Bizottság-
hoz címzett fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést a Helyi Választási Bizottsághoz (HVB) 
kell benyújtani úgy, hogy legkésőbb 2011. szeptember 30-án 16.00 óráig megérkezzen.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 79. § (2) 
bekezdés szerinti alapját, benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől 
(székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint 
telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét, illetőleg a kézbesítési megbízottjának nevét és 
telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.
I N D O K O L Á S
A 2010. október 3. napján megtartott helyi önkormányzati képviselők, és polgármesterek 
választásán mandátumot szerzett képviselő-testület 2011. szeptember 26-án a 80/2011. 
(IX.26.) sz. önkormányzati határozatával kimondta az Ötv. 18. § (3) bekezdése alapján 7 
(hét) igen szavazattal, egyhangúlag a feloszlását.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. L. törvény (a 
továbbiakban: Övjt.) 20. § (5) bekezdésében foglaltak alapján „Ha az egyéni választókerületi 
képviselő vagy polgármester, főpolgármester megbízatása megszűnik, időközi választást kell 
tartani.”
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 18. § (3) be-
kezdése lehetőséget biztosít a képviselő-testületnek arra, hogy a megbízatásának lejárta előtt 
név szerinti szavazással, minősített többségű döntéssel (azaz a megválasztott települési kép-
viselők több mint a felének a szavazatával) kimondhassa a feloszlását.
A Ve. 115. § (1) bekezdése alapján „Az időközi választást az ok felmerülésétől számított 30 
napon belül az illetékes választási bizottság tűzi ki. Az időközi választást a mandátum meg-
üresedésétől számított négy hónapon belülre, a képviselő-testület feloszlatása vagy feloszlása 
esetén három hónapon belülre kell kitűzni. Nem lehet időközi választást tartani az általános 
önkormányzati választások évében április 1-je és az általános választás napja között. Az idő-
közi választásra az általános választás szabályait kell alkalmazni.”
A fentieknek megfelelően a Helyi Választási Bizottság a Ve. 105/A.§ (2) bekezdés j) pontjá-
ban kapott felhatalmazás alapján, a Ve. 115.§ (1) bekezdésében foglalt határidők figyelembe 
vételével az időközi választást a rendelkező részben foglaltak szerint 2011. december 04. 
napjára (vasárnapra) tűzte ki.
A Helyi Választási Bizottság a Ve. 105/A.§ (2) bekezdés j) pontja alapján az időközi választás 
naptár szerinti határnapjait a határozat mellékletében foglaltak szerint állapította meg.
A határozat a Ve. 105/A.§ (2) bekezdés j) pontján, 115.§ (1) bekezdésén, az Övjt. 20.§ (5) 
bekezdésén, valamint a 2000. évi XCVI. Törvény 2.§ d) pontján alapul.
A jogorvoslati jog biztosítására a Ve. 79.§ (1) bekezdése, 80.§ (1) és (2) bekezdése alapján 
került sor.
Geszteréd, 2011. szeptember 28.   /folytatás a 2. oldalon.

Frissítő, alakformáló zenés női torna 
indult községünkben. Minden alkalom-
mal szerepel a programban a gerinc-
torna-rész is. A foglakozások hétfőn és 
pénteken, este fél-hattól kezdődnek a 
tornateremben. Részvételi díj alkalman-
ként 200 Ft.

A szervezők várják a további jelent-
kezőket. Bárki eljöhet és kipróbálhatja, 
nyugodtan lehet még csatlakozni!

Diáksportolóink a Gyulaházán megrende-
zett megyei döntő előtt, Farkas Bertalan űr-
hajós MÍG 21 gépe előtt az iskola udvarán.
          /További diáksport hírek a 6. oldalon.

A könyvekkel való ismerkedést nem lehet 
elég korán kezdeni. Baba-Mama Klub ala-
kult a Könyvtárban.
 /További részletek az 5. oldalon.

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

Geszteréd Község Képviselő-testületének 2011.augusztus 11-én megtar-
tott ülésén az alábbi napirendi pontok kerültek megtárgyalásra:
1.) Előterjesztés 2011. évi féléves beszámoló elfogadásáról
2.) Közérdekű bejelentések
A polgármester úr kérésére a két nyugdíjas hölgy elmondta, hogy a meg-
szüntetett helyi járatot szeretnék, ha szerdai napokon újra indítanák, hogy 
ezeken a napokon az idősek fel tudjanak jönni a gyógyszertárba, orvoshoz, 
illetve az idősek klubjába is.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag úgy határozott, hogy a 
szerdai napokon biztosítják a kisbuszt a település lakosai számára.

§

Geszteréd Község Képviselő-testületének 2011.szeptember 8-án megtar-
tott ülésén az alábbi napirendi pontok kerültek megtárgyalásra:
1.) Orfeusz Kft. javaslata a temető üzemeltetésére
2.) Előterjesztés a pénzbeli és természetben nyújtott egyes szociális ellátás-
ból helyi szabályairól szóló 7/2007. (V.30.) önkormányzati rendelet felül-
vizsgálatára
3.) Előterjesztés a 2011. évi működési forráshiány fedezetéhez ÖNHIKI pá-
lyázat benyújtásáról
4.) Tulajdonosi hozzájárulás megadása
5.) Közérdekű bejelentések

§

Geszteréd Község Képviselő-testületének 2011.szeptember 16-án megtar-
tott ülésén az alábbi napirendi pontok kerültek megtárgyalásra:
1.) Előterjesztés Közalapítvány hitelfelvételéről
A felvett összeg a Művelődési Ház felújításához szükséges, mivel ez egy utó-
lag finanszírozott pályázat. Amikor elkészül a Művelődési Ház és lehívásra 
kerül a pályázati pénz, akkor a felvett hitel is visszafizetésre kerül, ez egy 
féléven belül várható, vagy még hamarabb.
2.) Tájékoztató az önkormányzat jelenlegi gazdálkodásáról
3.) Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő földterület értékesítésére
4.) Magyar Telekom földhasználati szerződés
5.) Előterjesztés ÖNHIKI pályázat benyújtásáról

§

Geszteréd Község Képviselő-testületének 2011.szeptember 26-án megtar-
tott ülésén az alábbi napirendi pontok kerültek megtárgyalásra:
1.)Döntés a jegyzőnő munkaviszonyáról. /2011.szeptember 30-án jár le a 90 
napos próbaidő/ 
Szűcs Zsolt polgármester javaslata, mely szerint Pálffyné dr. Szabó Ibolya 
közszolgálati jogviszonyát a próbaidő alatt indoklás nélkül megszüntesse, 
a testület részéről 0 igen szavazattal és 7 nem szavazattal nem került elfo-
gadásra.
2.)Előterjesztés a Képviselő-testület feloszlására
A Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 
18§ (3) bekezdése értelmében 7 igen szavazattal egyhangúan, név szerinti 
szavazással kimondta a testület feloszlását. A törvény értelmében a Képvi-
selő-testület az új Képviselő-testület alakuló üléséig, a polgármester az új 
polgármester megválasztásáig ellátja feladatát, gyakorolja hatáskörét.
3.)Előterjesztés Ideiglenes bizottság létrehozására
4.)Előterjesztés Balkányi orvosi ügyeletből történő kiválásra
2012. január 1.-től Bököny községgel együtt történne az ügyeleti szolgálat 
ellátása, amennyiben aláírásra kerül az új megállapodás.
5.)Közérdekű bejelentések

Az ülésteremből jelentjük
Kivonat a Képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvéből

Ismét választunk!

Kegyelettel emlékezünk az alábbi közelmúltban 
elhunyt geszterédi lakosokra:

Piránszki Mihály
Székely Gáborné
Molnár András

Emlékük örökre megmarad rokonaik, barátaik, 
ismerőseik szívében.

„Csak az hal meg igazán, akit elfelejtenek.”

A Választási Bizottság közleményének folytatása:
2011. december 04. napjára kitűzött időközi polgármester, valamint önkor-
mányzati képviselő választás eljárási határidőinek és határnapjainak naptár 
szerinti megállapítása:
1. A választójogosultság nyilvántartása
a.) A névjegyzéket 2011. október 19-től, 2011. október 24-ig közszemlére 
kell tenni. 
b.) A névjegyzékből való kihagyás, illetőleg törlés vagy a névjegyzékbe való 
felvétel miatt 
2011. október 19-től, 2011. október 24-én 16.00 óráig lehet kifogást benyúj-
tani. 
c.) A névjegyzékbe történő felvételről szóló értesítőt az ajánlószelvénnyel 
együtt 2011. 
október 17. és 2011. október 20. között kell megküldeni a választópolgár-
oknak. 
d.) A módosított névjegyzék 2011. december 2-án 16.00 óráig tekinthető 
meg a polgármesteri hivatalban. 
2. A választási szervek
A választási bizottság megbízott tagjait, a szavazatszámláló bizottság megbí-
zott tagjait 2011. november 18-án 16.00 óráig lehet bejelenteni a választási 
bizottság elnökénél, valamint a helyi választási iroda vezetőjénél. 
3. Választási kampány
A választási kampány 2011. december 04-én 00.00 óráig tart. Kampányt 
folytatni 2011. december 04-én 00.00 órától 2011. december 04-én 19 óráig 
tilos. (Ve. 40. § (2) bekezdés )
A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő köz-
ponti szerv (KEKKH) a névjegyzékben szereplő választópolgárok családi és 
utónevét, valamint lakcímét a jelölteknek, jelölő szervezeteknek kérésükre 
2011. november 14-től adja át. A közszemlére tett névjegyzék másolatát a 
helyi választási iroda vezetője a jelölt, jelölő szervezet kérésére 2011. novem-
ber 14-től adja át. 
4. A jelölés
Jelöltet ajánlani, bejelenteni legkésőbb 2011. november 04-én 16.00 óráig 
lehet. Az ajánlószelvényeket, valamint a technikai nyilvántartást a választási 
iroda 2011. december 04-én megsemmisíti. 
5. Szavazatok összesítése
a.) A választási bizottság a szavazatszámláló bizottságok jegyzőkönyvei alap-
ján 2011. december 04-ig összesíti a szavazatokat és megállapítja a választási 
eredményt. ( Ve. 73. § (3) bekezdés )
b.) A szavazóköri jegyzőkönyvek egy példánya a választási irodában 2011. 
december 7-én 
16.00 óráig megtekinthető .
c.) A szavazólapokat a polgármesteri hivatalban 2012. március 03-ig kell 
megőrizni, 2012. március 03. után a választási iratokat – a jegyzőkönyvek 
kivételével – meg kell semmisíteni. 
d.) A jegyzőkönyveket 2012. március 03. után kell átadni a levéltárnak.
Forrás:
http://www.gesztered.hu/
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1956. október 23.
Mondják, a nemzetek történelmét a győztesek írják, a világtörténelmet, 

az eseményeket formáló, formálni akaró mindenkori nagyhatalmak szer-
kesztik. Azt is mondják, csak a jövő biztos, a múlt az bizony néha változhat. 
Nekünk magyaroknak megadatott ezt a „múltat” megváltoztatni. A bukás 
tényét nem tudjuk eltörölni, de sikerült felragyogtatni azt az egykori célt, 
amiért oly sokan fizettek az életükkel, börtönökben töltött évekkel, keserves 
mellőzésekkel, nélkülözéssel. A korábban megírt történelmet az elbukot-
tak, a vesztesek csak ritkán tudják a világgal újra átértékeltetni, újra íratni. 
Mi magyarok azon kevesek közé tartozunk, akiknek ez sikerült, megadatott 
történelmünk során.

A 20. század népünkre is, mint a többi európai népre sok megpróbálta-
tást rótt. Két világháború: szenvedés, halál, az országhatárok hatalmi érde-
kek szerinti megváltoztatása.

1945-ben egy megnyomorodott nép -hat háborús év borzalma után – 
hittel, bizakodással tekintett a jövőbe, látott hozzá a romok eltakarításához, 
az ország újjáépítéséhez. Felszabadultunk szovjet segítséggel, ezért azonban 
nagy árat kellett fizetnünk. A segítség álarca mögött ott lapult a zsarnokság. 
Testet - lelket bénító, nyomorító, sokszor megalkuvásra kényszerítő idő kö-
vetkezett. 

A 40-es, 50-es években nagyszüleinknek mindent szovjet mintára kellett 
tenniük. Erre már készen állt egy erre jól kiképzett, megalkuvásra, árulás-
ra kész vezetőgárda. A túlzott iparosítás, a mezőgazdaság visszaszorítása, 
a torz gazdaságpolitika az országot lehetetlen helyzetbe sodorta. Akik szót 
mertek emelni ellene, azokat deportálták, bebörtönözték, de sokak kény-
szerültek az ország elhagyására is. Törvénysértések, koncepciós perek ke-
gyetlen időszaka volt ez.

1956. október 23-a kedd volt, verőfényes, kora őszi nap. Délután tízezer-
nyi budapesti egyetemista indult a Petőfi szoborhoz a Műegyetem elől. A 
Duna-parti téren moccanni sem lehetett. Egy színész elszavalta a Nemzeti 
dalt.

A város több pontján, szinte egyszerre indult el a tüntetők több csoportja 
Kossuth-nótákat énekelve…

Már alkonyodott. Az ablakokban megjelentek a rádiókészülékek. A tö-
meg egyre izgatottabban várta a hivatalos véleményt. Közben mozgolódás 
támadt, mert szájról szájra az a hír járt, hogy szét akarják oszlatni a né-
pet…

És egyszer csak a tér felett kialudtak a fények. Sötét lett, vaksötét. Fölmo-
rajlott a tömeg. A moraj megreszkettette a levegőt, de senki sem hagyta el 
a helyét.

Október 23. - Nemzeti ünnepünk

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
„Annyira akartam élni, a betegséget legyőzni,

Búcsúztam volna tőletek, de erőm nem engedett,
Így búcsú nélkül szívetekben tovább élhetek.”

Köszönetünket szeretnénk kifejezni mindazoknak, 
akik szeretett halottunk:

Hámori Sándor
a Mikroklíma Tervező Kft. ügyvezető igazgatója, 

Macskásy-díjas okleveles gépészmérnök, vezetőtervező, 
címzetes főiskolai docens

2011. szeptember 9-én, Debrecenben tartott 
temetésén, valamint a szeptember 25-én, a geszterédi 

Református Templomban tartott megemlékező 
istentiszteleten részt vettek, bánatunkban részvéttel 

osztoztak.
Balogh József és családja

FELHÍVÁS
Az 1993. évi III. törvény 36. §. 2. bekezdése szerint a foglalkozást helyettesítő 
támogatásra jogosult az ellátás éves felülvizsgálatakor igazolnia kell, hogy a 
felülvizsgálat időpontját megelőző egy évben, a foglalkozást helyettesítő tá-
mogatásra való jogosultság fennállása alatt legalább 30 nap időtartamban

- közfoglalkoztatásban vett részt, vagy
- keresőtevékenységet – ideértve az egyszerűsített foglalkoztatásáról szóló 

törvény szerint létesített munkaviszony keretében végzett, valamint a háztar-
tási munkát - folytatott, vagy

- munkaerő-piaci programban vett részt, vagy
- az 1991. évi IV. törvény szerinti (ajánlott vagy elfogadott képzés) és legalább 

hat hónap időtartamra meghirdetett képzésben vett részt vagy ilyen képzésben 
való részvétele van folyamatban.

- Önkéntes munka.
Önkéntes szervezeti munkát vállal a helyi önkormányzat is. Aki még eddig az 
ellátás fennállása alatt a 30 napos tevékenységeken, képzésen nem vett részt, 
az jelentkezhet a helyi önkormányzat polgármesterénél önkéntes munkára. 
A törvény szerint a 30 napos időtartam számításakor a közérdekű önkéntes 
tevékenység időtartamát az önkormányzat leigazolja.
Geszteréd, 2011. október 10.
  Szabóné Lovas Katalin, szociális ügyintéző

A teremben is kialszik a fény, a szereplők több gyertyát gyújtanak, majd 
az énekkarral együtt énekelnek

Sokan sírtak. Akkor a térre motorkerékpáros tisztek berregtek be.
– A rádióhoz! Lövik a népet! A Rádióhoz emberek! – hallatszott min-

denfelől. Hirtelen megmozdult az emberóceán. Pillanatok alatt a nyüzsgő, 
feldúlt, lángoló utcák csatatérré változtak.

Mi is történt 1956 októberében?
Nem történt más, mint egy hatalmas, vörös lobogós Góliát árnyékában 

fel mert állni a piros-fehér-zöld , kivágott címeres zászlajával egy kis Dá-
vid.

Nem történt más, mint egy térdre kényszerített, többszörösen kifosztott, 
becsapott nép fel mert állni, szembe mert nézni, fegyvert mert ragadni egy 
olyan hatalom ellen, amely hazug álmokra építette a saját ideológiáját.

Nem történt más azokban a hűvös napokban, mint egyszerre sok ember 
merte kimondani az igazságot. 

Nem történt más, csak az, hogy sok embernek volt bátorsága kimon-
dani a „NEM”-et az addig átélt nyomornak, a mindennapok addig megélt 
félelmeinek, az addig mondott hazugságainak, a családok rettegésének, a 
bizonytalanságnak.

1956 üzenete nemcsak az, hogy mindig „nem”-et kell mondani az embe-
rek szellemi és gazdasági kizsákmányolására.

1956 üzenete az is, hogy ne tűrjük meg azokat közöttünk, akik félelmet 
akarnak kelteni bennünk és körülöttünk.

1956 üzenete továbbá az is, hogy óvnunk kell mindig és mindenhol a 
demokráciát, a többség akaratát, a többség szavát.

1956 üzenete az, hogy bárhol élünk, nem engedhetjük meg, hogy meg-
zsaroljanak bennünket. Nem engedhetjük meg, hogy bárki arra kényszerít-
sen, hajtsuk le fejünket, ha az igazság megtipróival kell szembenéznünk.

Sok dal született a közelmúltban is, amelyek már nagyszüleink, szüleink 
megélt fájdalmából, a tegnap friss emlékeiből merítettek.

Higgyük azt, hogy egy kicsit mindig büszkébbek leszünk elődeink tet-
teire, egy kicsit mindig erősebbek, okosabbak, összetartóbbak leszünk a 
mindennapokban, mert ez 1956 igazi üzenete.

Ezen gondolatok jegyében várunk mindenkit 2011. októ-
ber 21-én /pénteken/ délután 17. órakor a községi parkba, 
ahol fáklyás megemlékezést tartunk az 1956-os hősök em-
lékére.

   Törő András 
   igazgató
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Éveket az életnek – Életet az éveknek!
Községünk kedves lakossága, Tisztelt lakótársaim!
Településünk társadalmi életéről, konkrétabban idős Barátainknak itt betöltött szerepéről 

kívánok szólni néhány gondolatban.
Az idősek egyesülete már több évtizedes munkára tekint vissza, volt a Kiss Simon bácsi 

időszaka, a Dán József munkássága, a Radócz Andrásné ténykedése, jelenleg a Molnár 
Gábor vezetése alatt végezzük közösségi munkánkat 30 fős, főleg nők tagságával.

A kis közösség jelen van társadalmi életünkben, segíti az ünnepélyeket, formálja a 
szépkorúak barátkozásait, működtet egy 8-10 fős énekkart szép sikerekkel idehaza és 
vendégségben, segíti a 20-22 fős idősek klubjának munkásságát.

Negyedévenként ülésezik az egyesület, van saját munkaprogramja, költségvetése a befolyt 
éves 1000 Ft-os tagsági díjból és a támogatásokból.

Soron következő taggyűlésünket e hónap 4-én tartottuk az elnökünk irányításával, aki 
számot adott a múlt hónapokról, megjelölte a jövő feladatait. Kedves vendégünk volt Szűcs 
Zsolt polgármesterünk, Törő András iskolaigazgató, Jaksi János képviselő-testületi tag.

Taggyűlésünk nagyon szép színes foltja volt a szokásos névnapi köszöntés 24 fő (19 nő és 
5 fő férfitársunk) részére.

Bacskai Andrásné
Bánhegyi Jánosné
Bartók Pálné
Felföldi Mihályné
Jakabóczki Józsefné
Jaksi Jánosné
Kemecsei Pálné
Keszler Béláné
Kiss Pálné
Marozsán Jánosné
Molnár Andrásné
Nagy Jánosné
Rácz Ferencné
Sós Ágnes
Sós Sándorné
Szabó Józsefné
Törő Istvánné
Törő Jánosné
Ugari Sándorné
Bodnár Mihály
Bujdosó Mihály
Sós Sándor
Szabó Gábor
Szabó József

Nyugdíjasélet
Az ünnepelteket egyesületünk elnöke egy-

egy szál virággal és humoros szavakkal 
köszöntötte. Polgármesterünk kedves, 
elismerő szavai mellett édességeket nyújtott 
át az érintettek részére.

Az eseményeket nagyon jó ízű vacsora 
követte az elnök adományaként, amelyhez 
a süteményeket a szorgalmas női kezek 
készítették.

A közös éneklést Radócz István segítette 
kazettás szép magyar dalokkal.

Kérjük kedves kívülálló, főleg idősebb 
lakóinkat, jöjjenek hozzánk, meglátják 
megéri! Községünk lakosságának 
felzaklatott életét minél többen tegyük 
nyugodtabbá, szebbé közös boldogulásunk 
reményében, érdekében.

Szeretettel és tisztelettel: Kirimi János

 Az általános iskola 3. osztályos tanulói műsorral köszöntötték az időseket

Köszöntjük a 84. évét töltő Buj-
dosó Mihályt névnapja alkalmá-
val, aki 1953-tól 1991-ig töltött be 
tanácselnöki munkakört, 10 évig 
Bökönyben, 28 évig Geszteréden. 
Az eltöltött években érte el a község 
a legnagyobb fejlődését csaknem va-
lamennyi területen. Ezért köszönetét 
és háláját fejezi ki a lakosság nagy-
többsége, valamint a Nyugdíjas Klub 
valamennyi tagja.

További jó egészséget és hosszú éle-
tet kívánunk részére a lakosság nevé-
ben tisztelettel:
  Nagyné Mikle Katalin klubvezető.

Új buszvárók

Megújult közelmúltban a 
Kossuth u.  sz. előtti részen 
levő buszváró, jelentősen ja-
vítva ezzel az utcaképet.
A központi váró hasonló 
jellegű átalakításával kap-
csolatos munkálatok éppen 
napjainkban zajlanak.
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Gyermekvilág
Óvodai élet - 2011 Október

2011. szeptember elsején az óvodában is 
megkezdtük az új nevelési évet. Három cso-
portban folyik a nevelési-oktatási munka. A 
dolgozók továbbra is csökkentett munkaidő-
ben dolgoznak, ami természetesen jelentős 
fizetéscsökkenéssel is jár. A gyermeklétszám 
magasabb, mint a korábbi években volt: je-
lenleg 67 gyermekünk van, és két gyerek van 
előjegyzésbe véve, ők később kezdik meg az 
ovit /- október-november hónapban / . Elő-
reláthatólag még októberben költözik egy 
család községünkbe, egy 3 és egy 4 éves gye-
rekkel.

Szeptember 1.-i létszám: 
Kiscsoport létszáma:  26
Középső csoport:        20
Nagy csoport:              21
Az önkormányzattól jelenleg három köz-

munkást kapunk, akik segítik az óvónők, 
dajka nénik munkáját.

Tanévünk kiemelt nevelési feladata az 
egészséges életmódra nevelés, ennek meg-
valósítását szolgálja több olyan program me-
lyeket október hónapra terveztünk.

Az egészséghét hetében, valamennyi cso-
portban alapelvként érvényesül, hogy a 
gyermekek minél több időt töltsenek a sza-
badban, hiszen az egészséges táplálkozás 
mellett, a mindennapos mozgás fontossá-
gának megismertetését már célszerű óvodás 
korban elkezdeni, hogy a későbbiekben  szo-
kássá alakuljon ki.

Az egy hétig tartó, gondosan előkészített 
és megszervezett, egymásra épülő tevékeny-
ségsorozat beilleszkedik az óvodai életbe, 
komplex jellegű, átszövi a hétköznapjainkat. 
Programjai az egészséges életmódra nevelés 
minden területére kiterjednek. Nagy feladat 
egy óvodás számára mindazokat a szabályo-
kat, szokásokat elsajátítani, melyek az egész-
ségét szolgálják.. Az óvodáskorú gyermekek 
gondolkodási, megértési folyamatában még 
főleg az érzelmek dominálnak, ezért sokat 
segítenek a témákhoz szorosan kapcsolódó 
különféle versikék, a testrészekkel, egészség-
gel kapcsolatos énekek, mondókák, mesék, 
történetek is.

Az Egészséghét napi programjáról a szülők 
részletes tájékoztatást kapnak a csoportok-
ban.

 Kemény Józsefné óvodavezető

Október 10.-én 1600 órai kezdettel tartott 
előadást az óvodában Dr. Kelemen Lajos 
pszichológus, családterapeuta, a Debreceni 
Egyetem munkatársa. 

Előadásának témája elsősorban az óvoda-
család kapcsolatának erősítése volt, továbbá 
kitért lelki egészségünk védelmére is. 

Október 17-21 között lesz egy 
ún.”Egészséghét”, melynek kertében óvodai-
és csoportszintű tevékenységek, rendezvé-
nyek lesznek. Természetesen ezt megelőző 
tevékenységekkel készítjük elő.

Az Egészséghét célja:
Elsősorban a 3-7 éves gyermekek helyes 

táplálkozási, mozgási, szokásainak kialakí-
tása.

Óvodánkban az egészséghét keretében, kü-
lönös gondot fordítunk a mindennapos gyü-
mölcs, illetve zöldség fogyasztásra. A táplál-
kozási szokások gyermekkorban alakulnak 
ki. Ilyenkor tanulja meg a gyermek a helyes 
ételválasztást, alakul ki az ételek preferenciá-
ja, formálódik az ízlés, rögzülnek a táplálko-
zási minták, kialakul a helyes étkezési mód, 
az étkezés biztonságos, higiénés, kulturált 
szintje, az egész életre szóló táplálkozási ma-
gatartás. 

2011. október 7-én, pénteken megalakult a Baba-Mama Klub községünkben, Hajduné 
Évike kezdeményezésére.
Ezen a klub-délelőttön alkalmunk nyílt nekünk anyukáknak a gyermekneveléssel kap-
csolatos tapasztalatok megbeszélésére, a gyerekeknek pedig a könyvtári környezettel 
való ismerkedésre és játékra. A kicsik nagyon jól érezték magukat, egy-kettőre megba-
rátkoztak egymással, a rendezvény végén ajándékot is kaptak, aminek nagyon örültek.

Az anyukákkal megbeszéltük, hogy kéthetente találkozunk a könyvtárban. A kö-
vetkező alkalom 2011. október 21-én, pénteken délelőtt 10 órától lesz, melyre szeretettel 
várjuk az anyukákat és a babákat.

Ezúton is szeretnénk megköszönni Évikének a lehetőséget, hogy ezzel az új prog-
rammal színesíti a kismamák és a gyerekek hétköznapjait!
      Pállné Garai Erika
(Szerkesztő megjegyzése: A klubfoglalkozásokhoz szívesen fogadunk egyes családoknál már fe-
leslegessé vált játékokat a legkisebbek részére.)

„Akikre büszkék lehetünk”
A magyar kormány 2001. november 24-én 

visszatérő nemzeti gyásznappá nyilvánította 
október 6-át, az Aradi Vértanúk napját. A 
kormányrendelet értelmében ezen a napon 
a Magyar Köztársaság lobogóját félárbocra 
eresztik, az iskolákban megemlékezést 
tartanak. Nálunk az iskolában október 10.-
én tartották az emlékműsort, melyre az 
óvodásokat is meghívta igazgató úr. A műsort 
a 6. osztályos gyereket adták elő. Egy gyerek, 
/ még az iskolás sem / igazán érti, hogy mi is 
történt 1849. október 6-án, és nem tudja, hogy 
azok, akiket ezen a napon kivégeztek, pontosan 
kik is voltak. Beszélünk olyan eszmékről, 
hogy szabadságharc, harc a szabadságért, 
hősök, feláldozták magukat értünk, nekik 
köszönhetjük a békét… stb. Figyelemre méltó 
azonban, hogy még az óvodások is érezték 
az ünnep jelentőségét, érezték, hogy fontos 
dolog miatt veszünk részt a megemlékezésen, 
mert nagyon fegyelmezettek, figyelmesek, 
türelmesek voltak.  Valószínűleg nagy 
szerepet játszott ebben a díszlet: a gyertya, a 
félárbocra engedett fekete zászló, a nemzeti 
szín megjelenése, a gyerekek ünnepi viselete, 
a zenék, a képek, mind-mind fontos üzenetet 
hordoztak. Úgy gondolom, méltán lehetünk 
büszkék a 6. osztályra, és osztályfőnökükre, 
Polyák Andrásra.

 És természetesen az óvodásainkra.
 Kemény Józsefné óvodavezető

Baba-Mama Klub
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Sport

Vidám sarok -
- Vicces sorok

A farmert két hónapra elítélik adócsalásért. 
Feleségétől szomorú levél érkezik a börtönbe: 
„Sajnos, a krumplit nem tudom elvetni, mert 
egyedül nem tudom felásni a kertet.”
Az elítélt azonnal megírja a választ. „Kár, kedves, 
mert elárulom neked, hogy rengeteg aranyat és 
kábítószert ástam el a kertben.”
Egy hét múlva új levél jön az asszonytól. „Tegnap 
rendőrök jöttek, és felásták az egész kertet.”
A farmer válasza: „Ezt akartam. Most már nincs 
akadálya, hogy idejében elvesd a krumplit.”

Segítőkész járókelő megpillant egy sofőr nélküli 
guruló kocsit. Halált megvető bátorsággal 
bepattan a vezetőülésre és berántja a kéziféket. 
Kiszáll a kocsiból, és büszkén mondja a közelben 
álldogáló overálos embernek.
- Képzelje, én állítottam meg az autót.
Mire a másik
- Tudom, én toltam.

Forduló Dátum Hazai csapat Vendég csapat Eredmény
1 2011.08.21. Geszteréd FC Nyírpazony SE 3:3

2 2011.08.28 Nyírgyulaj KSE Geszteréd FC 8:0

3 2011.09.04. Geszteréd FC Kállósemjén SE 3:1
4 2011.09.11. Geszteréd FC Nyírtelek SE 0:0
5 2011.09.18. Terem SE Geszteréd FC 2:10
6 2011.09.25. Geszteréd FC Kálmánháza SE 0:2
7 2011.10.02. Ófehértói SE Geszteréd FC 4:0
8 2011.10.09. Geszteréd FC Volán Sényő SC 2:3
9 2011.10.16. Nyírmihálydi SE Geszteréd FC 0:1
10 2011.10.23. Geszteréd FC Apagy SE
11 2011.10.30. Nyíribrony SE Geszteréd FC
12 2011.11.06. Geszteréd FC Nyírvasvári SE
13 2011.11.13. Nyírlugos SE Geszteréd FC
14 2011.11.20. Geszteréd FC Levelek SE
15 2011.11.27. Napkori SE Geszteréd FC

DIÁKSPORTHÍREK
Megyei Diákolimpia döntőjén vettünk részt 

Gyulaházán. Bemelegítésnek megtekintettük 
Farkas Bertalan Múzeumát, ahol láttuk az első 
magyar űrhajós eredeti szkafanderét.
2011. szept. 22-én a Megyei Atlétikai Csoport-
bajnokságra a megye összes iskoláját megelőz-
ve / neves nyíregyházi iskolákat is/ magasugró 
csapatunk I. helyezést ért el.

  A döntő után az iskola tanuszodájában regenerálódtunk

Az aranyérmeseink: Kozlok Fanni 120 cm, 
Gemzsi Alexandra 120 cm, Papp Renáta 120 
cm, Orosz Viktória 120 cm, Kelemen Mónika 
110 cm.

2011. szept. 29-én Napkoron rendez-
ték a Nagykörzeti Egyéni Atlétikai 
Versenyt. Itt 8 tanulóval vettünk részt. 
Káprázatos teljesítményt értünk el:
 5 arany, 3 ezüst.

Arany:  Kozlok Fanni kislabda, Kele-
men Mónika kislabda, Jobbágy János 
kislabda, Balogh István kislabda, Máté 
Szabina 800 m síkfutás.
Ezüst:  Dankó Evelin kislabda, Sós Vik-
tor kislabda, Seres Markó kislabda. 
Hajrá Geszteréd!
 Szőke László testnevelő

Geszteréd Football Club
MLSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság

Díjözön M. II. o. 1. sz. felnőtt – 2011/2012
A kisorsolt mérkőzések
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Ünnepi pillanatok

Osztálytalálkozó

„Minden nap megszűnik valami,
amiért az ember szomorkodik,

de mindig születik valami,
amiért érdemes élni, küzdeni.” 

Kemecsei Pálné
szül: Felföldi Ilonát

80. születésnapja alkalmával 
köszönti szerető családja!

Csendfoglalatba olvasztott szép szavak.
Ezer és ezer elsüllyedt pillanat
merül fel most a múlt ködéből halkan,
játszani könnyben, játszani mosolyban.
Csak tréfa. Szivárvány, délibáb talán:
ötven év. Elrepült egymás oldalán.
Közben felnőtt a fiú, és fel a lány,
de nem számolta senki meg, hogy hány
ölelés, érintés, szó, vagy tekintet
adott erőt, hitet, talált meg kincset,
mennyi csodát hozott, és mennyi nincset,
míg hajatokra hófehéret hintett
vesszőkosarából az idő csendben,
viharban, télben, nyárban, szeretetben.

Pipó Sándornak és nejének
Kiss Etelkának

50. házassági évfordulójuk alkalmával
sok boldogságot, hosszú életet kíván:

fiúk Sándor, a Kiss testvérek,
és azok családjai.

2011. 09. 24-én az 1986-ban elballagott Illés tanár bácsi volt osztálya 
25 éves találkozót tartott Debrecenben. Az osztály 1/3-a Klárika néni-
vel felidézte a múltat és vacsora közben mindenki beszámolt, milyen 
változások történtek az elmúlt 5 év alatt. Nagyokat nevetve, éjszakába 
nyúlóan meséltek magukról a volt diáktársak és szeretettel gondolnak 
vissza, milyen jó is újra meg újra találkozni.
Jelen voltak: Balogh László, Csorba Ágnes, Horváth Tibor, Kemény 
Veronika, Köblös Ágnes, Máté Piroska, Molnár Imre, Molnár Lajos, 
Mihali Zsolt, Pálocska Gyöngyi, Tamás Zsolt.

Találkozunk 5 év múlva Geszteréden!
    Kissné Pálocska Gyöngyi

„Áldd meg édesanyám járását-kelését,
Áldd meg könnyhullatását,

áldd meg szenvedését!
Áldd meg imádságát,
melyben el nem fárad,

Áldd meg két kezeddel az Édesanyámat!

Halld meg jó Istenem,
legbuzgóbb imámat:

Köszönöm, köszönöm az Édesanyámat!”
 Dsida Jenő : Hálaadás (részlet)

Balogh Józsefné,
szül. Rácz Margitot

70. születésnapja alkalmával
köszönti szerető családja.

Légy olyan boldog, mint amilyen 
szép vagy,

legyen életedben százmillió szép nap.
Ne tudd meg soha mi az a bánat,

kerüljön el téged minden, ami fájhat.
Kacagj, nevess csillogó szemekkel,

ezért imádkozunk összetett kezekkel!

Páll Blankát
névnapja alkalmából sok szeretet-
tel köszöntik: szülei, nagyszülei és 
keresztszülei: Mónika és Szabolcs.

 
 Mikor a kiskertemben jártam, Kedves Flóra mit hallottam? 
 Sárga rigó azt fütyülte, a tücsök meg hegedülte, 
 Igen kedves ünnep van ma, a Flórácska szülinapja! 
 Soká éljél azt kívánom, a szívemből muzsikálom!

 Szabó Flórát
 3. születésnapja alkalmából
 sok szeretettel köszöntik:
    szülei, keresztszülei, nagymamái
 és nénye.
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Felelős kiadó: 
Geszteréd Község Önkormányzata Képvi-
seletében Szűcs Zsolt 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

Nosztalgia-sarok

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

„Az örök fiatalság titka,
hogy becsületesen éljünk,
lassan  együnk, és
..........................................”

Lucille Ball bölcs gondolatának be-
fejezése kiolvasható a nyíllal megjelölt 
függőleges oszlopok betűiből.

A megfejtéseket a könyvtárba várjuk 
2011. október 29-ig.

Előző rejtvényünk helyes megfej-
tése: „Legszebb emlékeid tűző nap 
vigyázza”

A sorsoláson könyvjutalmat nyert:
Pataki Józsefné

Nyereményéhez gratulálunk!

Októberi rejtvényünk

   Általános iskolai kirándulás a Kékes-tetőn, a ’70-es években

Akácfát vásárolnék kis- és nagytételben! Akár 
erdőt, fasort, lábon is!

Tel.: (70) 703 83 59, (20) 501 62 60

Bontott cserépkályhát vennék! Tel.:
06-70-331 85 06

Eladó: 8 hetes malacok, koca (fekete-tarka, 
korvalt), 1 mangalica kan, 1 vietnámi koca, 1 ló 
(6 éves), 1 gumis kocsi. Ugyanitt kisbálás szénát, 
lucernát vennék! Érd.: Geszteréd, Kossuth út 
173.

APRÓHIRDETÉSEK

A megfejtendő vízszintes sorok:

1. Üzlethelyiség
2. Sóbányájáról híres Erdélyi település
3. ... Zoltán, világhírű magyar hegedű-
virtuóz
4. Borvidékéről híres város a Kopasz hegy 
lábánál
5. Kör alakú, tibeti-indiai eredetű színes 
kép, műalkotás
6. ... Ligája, Európai labdarugó verseny-
sorozat
7. Levegőt vesz, lélegzik
8. X ..., tévés tehetségkutató verseny
9. Bibliai személy, ő ítélte halálra Jézust
10. A Kincskereső kisködmön írója
11. Magvető hava a Gergely naptár szerint
12. ... István, Oscar díjas magyar filmren-
dező (Mephisto)
13. Hideg ellen működtetjük a lakásban

A Nyírségvíz Zrt. ivóvíz 
hibabejelentő telefonszáma:

Munkaidőben (7:00-15:20)
  06-42-290 700
Munkaidőn kívül
  06-20-9641 039

Újabb segítség
Dr. Kóti Csaba támogatásával újabb guru-
lós járókeret adományt kapott községünk. 
Így ismét lehetőség van, hogy további moz-
gásukban korlátozott geszterédi lakosok 
igénybe vegyék az eszköz használatát, és 
ezáltal teljesebb életet éljenek.
A gurulós járókeretre vonatkozó igényüket 
az érintett személyeknek, vagy hozzátarto-
zóiknak Szűcs Zsolt polgármesternél lehet 
bejelenteni.


