
SIKERES VOLT A RENDEZVÉNYSOROZAT
KÖZSÉGÜNKBEN

VII.évfolyam, 9. szám   

A rendezvénysorozatról készült további 
képes beszámoló a 4-5.oldalon található.

Gyógyszertári hírek

Tisztelt Lakosság!
Szeretettel üdvözlök mindenkit a bökönyi 

és geszterédi Oroszlán Gyógyszertár dol-
gozóinak nevében.
Rendszeres látogatóinknak biztosan fel-

tűnt, hogy változások történtek gyógyszer-
tárunkban. Idén július 1. óta dr. Majoros 
Szilvia gyógyszerésznő várja kedves vá-
sárlóinkat, bátran forduljanak hozzá kér-
déseikkel, problémáikkal. 
Változott a nyitvatartási rend, amely job-

ban igazodik a háziorvos rendelési idejé-
hez. Hétfőn, kedden, szerdán és pénte-
ken 10 órától 12 óráig,
csütörtökön 13 órától 15 óráig állunk 

rendelkezésükre.
Készletünket folyamatosan bővítjük az 

aktuális igényeknek megfelelően, készle-
ten nem lévő termékeket rövid határidővel 
beszerezzük.
Gyógyszertárunk megújulása fokozatosan 

történik. Tervezzük több új szolgáltatás 
bevezetését (pl. kártyás fizetés lehetősége, 
rendszeres akciók, stb.), még színvona-
lasabbá téve a lakosság ellátását. Kérjük 
mondják el véleményüket, észrevételeiket, 
javaslataikat személyesen, telefonon a
06-42-566-004 számon, vagy e-mailben 

az oroszlangyogyszertar@gmail.com cí-
men.
Várjuk kedves vásárlóinkat gyógyszertá-

runkban!
 Jó egészséget kívánok!
dr. Farkas Péter, vezető gyógyszerész

Törő András iskolaigazgató, mint 
a rendezvény fő szervezője alapos 
felkészültségéről és az ügy iránti 
elhivatottságáról tett tanúságot azzal, 
ahogyan az előadásokat felvezette, 
összegezte, a sokféle programot összhangba 
kovácsolta mindkét napon keresztül. 
Hozzájárult ahhoz, hogy mind az előadók, 
mind a résztvevők jó házigazda-hírünket 
vihessék közelre és távolra egyaránt.

TISZTELT LAKOSSÁG!
Sikeres rendezvénysorozatot tudhatunk magunk mögött, az augusztus 6-7-én, köz-
ségünkben megrendezett kétnapos konferencia és közösségi nap programjai kap-
csán. Mindez nem jöhetett volna létre segítő támogatók hozzájárulása nélkül.
Köszönetemet szeretném kifejezni mindazoknak, akik anyagi támogatásukkal, 
a szervezésben- és a lebonyolításban nyújtott áldozatos munkájukkal, illetve ak-
tív részvételükkel hozzájárultak rendezvénysorozatunk sikerességéhez! 
    Szűcs Zsolt sk.
    polgármester

A Geszterédi Forrás utolsó számait az 
Interneten is elolvashatják a

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

képekkel!

Vasárnap délután a tartalmas, komoly 
és megszívlelendő mondanivalóval 
teli előadásokat vidámabb, könnyebb 
szórakozást nyújtó programok váltották. 
Fergeteges sikert arattak a meghívott 
vendégeink-, és a helyi csoportok által 
előadott zenés-táncos műsorok.

Frissítő, alakformáló zenés női torna 
indul ősztől községünkben. A foglako-
zások heti rendszerességgel, kidolgozott 
edzés-programmal és tréner vezetésével 
történnek.

Részvételi díj alkalmanként 200 Ft. 
Érdeklődni és jelentkezni a Könyvtárban 
lehet.

A 4 for dance fellépő csapata

Kovács Viktória operett-dalokat adott elő

A POLIP együttes népszerű slágerekkel teremtett 
báli hangulatot

Geszteréd község Önkormányzatának társadalmi, politikai és kulturális lapja

„Küzdeni és győzni tanulj. Kell küzdeni és győzni hazádért” (Kölcsey Ferenc)
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    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

H I R D E T M É N Y
a 2011. évi népszámlálásról

A 2009. évi CXXXIX. törvény alapján Magyarország területén a 2011. 
október 1-jén 0 órakor fennálló állapot alapulvételével

N É P S Z Á M L Á L Á S T 
kell tartani, amelynek sikeres végrehajtásához kérjük az Önök együtt-

működését.
Az adatfelvételre

2011. október 1-je és október 31-e között
a településen található lakásokban, lakott üdülőkben, lakott egyéb lakó-
egységekben és a közösségi szálláshelyeken kerül sor. A népszámlálás 
során kérdőívet kell kitölteni a lakóhelyről és mindenkiről, aki ott élet-
vitelszerűen él. Az adatszolgáltató a népszámlálási kérdőíveket kitöltheti 
önállóan interneten vagy papíron, valamint a számlálóbiztosnak válaszol-
va. Az internetes és a papír alapú önkitöltésre 2011. október 1. és 2011. 
október 16. között van elehetőség.  
Az adatszolgáltatás név nélkül történik és a válaszadás kötelező, kivéve a 
nemzetiségre, az anyanyelvre, a vallásra, a tartós betegségre és a fogyaté-
kosságra vonatkozó kérdéseket. A kitöltött kérdőívek adatai csak statisz-
tikai célra használhatók. 
A számlálóbiztosok egyedi, névre szóló, a személyi igazolvánnyal együtt 
érvényes igazolvánnyal rendelkeznek, hivatalos személynek kell tekinteni 
őket. 
Kérem, hogy adatszolgáltatási kötelezettségüknek a fent leírtak alapján 
tegyenek eleget!
További információ:  www.nepszamlalas.hu weboldalon. 
  Pálffyné dr. Szabó Ibolya
  jegyző, mint települési népszámlálási felelős.

Közérdekű hírek

Geszteréd Község Képviselő-testületének 2011. augusztus 2-án megtartott 
nyílt ülésén az alábbi napirendi pontok kerültek megtárgyalásra:
1. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011 (III.1.) számú 
rendeletének módosítása. Ennek értelmében a képviselő-testület az ön-
kormányzat 2011. évi 
bevételi főösszegét 231.634 ezer forintban
kiadási főösszegét 257.960 ezer forintban
hiányát 26.326 ezer forintban állapítja meg.
2. napirendi pont: közérdekű bejelentés, mely szerint a Polgármester az 
önkormányzat nevében a falunap alkalmával a községünkben élő tizenkét 
fő, 90 év feletti lakost szerény ajándékkal kívánja felköszönteni.

Az ülésteremből jelentjük
Kivonat a Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvéből

Jegyzői közlemény

Új tároló
Talán sokan meglepődve tapasztalták, hogy az Óvoda udvaráról a neve-

lési év kezdetével gyerekzsivaly helyett nagy horderejű átalakításokat, tar-
tályt, sok földet, jelenleg is zajló munkálatokat észlelünk. Az alábbiakban 
erről olvashatnak tájékoztatást.

- Szennyvízgyűjtő tartályként üzemel az a 23 000 l-es zárt acéltartály, 
amely a napokban lett az óvoda udvarra, nem kis nehézségek árán elhe-
lyezve. Gondot annak igen nagy (8 tonnás) önsúlya okozott, ami miatt 
nehéz volt emelő- és szállítóeszközt találni a Lovastanyáról való beszállítá-
sához, valamint a célterületre való elhelyezéséhez.

A tartály már be van üzemelve, jelenleg folyik a rögzítése és körbebeto-
nozása. Ez teljes mértékben kiváltja a régi szennyvíz tartályt, amely elhe-
lyezkedése, elavultsága, és a magas talajvízszint miatt teljességgel alkal-
matlan volt a feladatra. Remélhetőleg igen magas költségmegtakarítást fog 
eredményezni az új rendszer, megspórolva a régi tároló gyakori, csapadé-
kos időszakban főleg talajvízzel teli, ürítését és elszállítását – tájékoztatta 
lapunkat Radócz István, a Geszteréd Nonprofit Kft. igazgatója.

Kegyelettel emlékezünk az alábbi közelmúltban 
elhunyt geszterédi lakosokra:

Urbin József,
Urbin Józsefné
Kovács Mihály

Tóth János
Vágó Bálint

Zakar Mihály

Emlékük örökre megmarad rokonaik, barátaik, 
ismerőseik szívében.

„Csak az hal meg igazán, akit elfelejtenek.”
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Igazán szép emlékeket őrzök az általános 
iskolás éveimről. Kiváló pedagógusok egyen-
gették az utunkat, akik a tananyag átadása 
mellett a világra való nyitottságra neveltek, és 
ezerféle lehetőséget kínáltak személyiségünk 
és tudásunk fejlesztésére. Szüleink is mindent 
megtettek annak érdekében, hogy élni tudjunk 
az adódó lehetőségekkel és minél sokoldalúb-
bak legyünk.  Pezsgő élet folyt az iskolában 
a tanítási órákon kívül is. A többi gyerekkel 
együtt a tantárgyi szakkörökön kívül kézilab-
dáztunk, elsősegély-nyújtó szakkörbe, zongo-
raórára, néptáncra, énekkarra, sportdélutánra 
is jártunk. Az úttörőéletben is aktívan részt 
vettünk. Az ehhez kapcsolódó kedves emlé-
kem, hogy az őrsünkkel megnyertük a járá-
si versenyt, így az osztályunk minden lánya 
együtt táborozhatott Zánkán.

Zökkenőmentes volt a további tanulmányaidat ezekre az ala-
pokra építeni?

Tanulmányaimat a nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium mate-
matika tagozatán folytattam. Nagyon jó alapokkal érkeztem ide, így 
gond nélkül meg tudtam felelni a középiskolában a megnövekedett 
elvárásoknak. Ezért nagyon hálás vagyok a geszterédi tanítóimnak 
és tanáraimnak, akik a tárgyi tudásomat megalapozták, és külön is 
foglalkoztak velem a szaktárgyi versenyekre való felkészítésben. A 
középiskolában erős matematikai képzést kaptunk, így kézenfekvő 
volt, hogy olyan pályát válasszak, ahol ennek hasznát vehetem. Így 
jelentkeztem a közgazdasági egyetemre.

Munkád mellett marad szabadidőd? Mivel töltöd legszíveseb-
ben?

A munka mellett kevés a szabadidőm, de törekszem arra, hogy 
megtaláljam az egyensúlyt a munka és a magán elfoglaltságok kö-
zött. A testvéremmel együtt önkéntesként részt veszünk a Cursillo 
keresztény mozgalom tevékenységében. Minden évben elmegyek 
hosszabb-rövidebb gyalogos zarándoklatokra is. Nagyon érdekel a 
művészettörténet, különösen a festészet, ezért két éve kedvtelésből 
elvégeztem egy festménybecsüs tanfolyamot is. Ha időm engedi, 
olvasok, és csak szurkolóként, de a kézilabdát ma is nagyon szere-
tem.

Örömmel tapasztaljuk, hogy szívesen veszel részt különböző 
geszterédi rendezvényeken. A legutóbbi, kétnapos közösségi kon-
ferencia programjain való megjelenésed arra enged következtetni, 
hogy kis helyi közösségünk tagjaként tarthatunk számon.

Természetesen érdekel, hogy mi történik a faluban, legalább ha-
vonta egyszer hazajövök. Nagy örömmel jöttem a legutóbbi rendez-
vényre is, hiszen láttam az értékes programot, ráadásul számítottam 
rá, hogy régi kedves barátokkal is találkozhatok. Büszke vagyok 
arra, hogy innen származom. Büszke vagyok a szüleimre, a nagy-
szüleimre, a családomra, akiktől a szeretet, a tartás, a hit példáját 
kaptam. Tisztelem és nagyrabecsülöm a geszterédi embereket, akik 
munkájukkal, áldozataikkal most is erősítik a falu közösségét. 

Köszönöm az interjút!
   (Hajdu Istvánné, szerkesztő)

„Igazi lelkünket, akárcsak az ünneplő ru-
hákat gondosan őrizzük meg, hogy tiszta le-
gyen majd az ünnepekre.” 

   (József Attila)
Névjegy
Név: Balogh Edit
Születési hely, idő: Nyíregyháza 1963
Foglalkozás: számviteli igazgató
Munkahely: Citibank Magyarország
Iskolai végzettség: okleveles közgazda

Budapesten élsz. Gyerekkorod csendes, 
nyugodt környezetét nem volt nehéz felcse-
rélni a főváros mozgalmas, zajos világára?

A gyermekkoromat is mozgalmasnak és za-
josnak mondanám. Népes családba születtem, 
ezért sok játszótársam volt.
Az unokatestvéreimmel meg a velem egykorú 
szomszéd gyerekekkel szinte minden időnket együtt töltöttük nya-
ranta. Iskolaidőben pedig rengeteg elfoglaltságot választhattunk a 
tanulás mellett. Számomra mindig fontos volt, hogy közösséghez 
tartozzak, így nem éreztem magam elveszettnek új környezetben 
sem. Az egyetem elvégzése után magától értetődőnek látszott, hogy 
Budapesten maradjak, hiszen ott kínálkozott több szakmai lehető-
ség, emellett a legtöbb barátom szintén ragaszkodott a fővároshoz. 
Így maradtam én is, de mindig is büszke voltam arra, hogy geszterédi 
vagyok. Úgy gondolom, mind a falusi, mind a nagyvárosi életnek 
megvannak a szépségei és az árnyoldalai is. Szerencsésnek érzem 
magam, hogy mind a kétféle életmódban otthonosan mozgok.

Sokunknak az az elképzelése, hogy a közgazdászok társadal-
munk működésére kizárólag matematikailag leírható módon fó-
kuszálnak. Ilyen szempontból te is a racionalitások emberének 
tartod magadat?

A tények ismerete és elemzése valóban alapvető fontosságú a 
szakmámban, azonban a számvitel nem pusztán a számokról szól. 
Beletartozik a gazdasági események elemzése, a vonatkozó jogsza-
bályok ismerete és a döntések következményeinek vizsgálata. Az 
emberi tényező figyelembevételének ugyanakkora a jelentősége, 
mint a számszerű adatoknak, hiszen a döntések közvetve vagy köz-
vetlenül végül mindig embereket érintenek. Szerintem ez igaz min-
den közösségre, legyen az a család, egy iskolai osztály, egy gazdál-
kodó szervezet, vagy a társadalom egésze.  S hogy miért szeretem a 
munkámat? Egy nagy globális cég munkatársaként részese vagyok a 
cég izgalmas életének, világszínvonalú nemzetközi tudásbázisra tá-
maszkodhatom, és napi munkakapcsolatban vagyok külföldi kollé-
gákkal az Egyesült Államoktól Londonon át a Fülöp-szigetekig, így 
sokféle kultúrát ismerhetek meg. Ezt azért említem, mert számomra 
nagyon fontos tapasztalat, hogy mindegy, hogy hol születtünk vagy 
hol nőttünk fel, milyen a bőrszínünk vagy a vallásunk, sokkal több 
dolog köt össze minket, embereket, mint ami elválaszt. 

Már kisiskolás korodban is jobban érdekelt a számok világa? 
Hogy emlékszel vissza általános iskolás éveidre?

Bár mindig szerettem a matematikát, az irodalom és a nyelvtanu-
lás ugyanúgy vonzott már gyerekkoromban is.

Akikre büszkék lehetünk
Portré sorozatunkban olyan geszterédi származású személyeket mutatunk be, akik jelenleg is kötődnek településünkhöz, és olyan kiemelkedő eddigi 

életpályát jártak be, amelyre méltán lehetünk büszkék, ugyanakkor példaértékű a mai geszterédi fiatalok számára. Örvendetes, hogy ezúttal egy hölgyet 
mutathatunk be Balogh Edit közgazdász személyében, megkísérelve állandó rovatunkban a nemek közti arány kiegyenlítését.
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Nagy Tibor görög katolikus pap Családok a 
család évében című előadásában elsősorban az 
utóbbi évtizedekben, a családok életében bekö-
vetkezett negatív változásokra hívta fel a résztve-
vők figyelmét.

A gyerekkorából fel-
hozott példák segít-
ségével szemléltette, 
hogy a jelenlegi fel-
gyorsult, teljesítmény-
orientált, különböző 
divat-irányzatok által 
meghatározott életvi-
tel hatására mekkora 
erkölcsi értékvesztés 
történt a családok 
mindennapjaiban. 

Felvetődik a kérdés, hogy mi hozhat gyógyulást 
a családoknak? A válasz egyértelműen az Isten 
felé fordulás lehet, hisz ő a szeretet forrása, ami 
összetartja a családot.

Szalai László - fehérgyarmati református 
lelkész Hit és szeretet mindennapjainkban című 
előadásában hangsúlyozta, hogy megosztott vilá-
gunkban nem az kell, hogy fontos legyen ami el-
választ, hanem ami összeköt minket, embereket. 

Legfontosabb, tisz-
telni egymást fajtól, 
nemtől, felekezettől 
függetlenül. Elgondol-
kodtató kérdést inté-
zett hozzánk: elődeink 
200 éve összefogással 
szinte a semmiből épí-
tettek templomot, mi 
mit tudunk felmutatni? 
Saint-Exupéry szavait 
idézte, amely így szól:

„Aki templomot épít, az otthont is teremt, s bi-
zalommal tekint a jövőbe”. Megfogalmazásában: a 
templom az a műhely, ahonnan árad ki a hit és a 
szeretet. A hit célt ad az életnek, a szeretet pedig 
tartalommal tölti fel.

Horváth János római katolikus plébános 
Önkéntesség az ifjúsági közösségekben című elő-
adásában Boldog II. János Pál 1994 és 1999 között 
írt leveleiből emelt ki négyet.
Az elsőt néhány nap-
pal a pápává válasz-
tását követően írta 
a családoknak. Élet-
művének 4 alappil-
lére volt: ökumené, 
család, ifjúság és 
világbéke. Második 
levelét a gyermekek-
hez intézte, akiket 
nagyon szeretett.

Hívei tudták, ezért kisgyerekkel a kézben várták 
őt, mert így mindig odament hozzájuk. Az élet 
furcsa játéka volt, hogy éppen kisgyereket adott 
vissza anyjának, amikor merénylet érte.

Harmadik levelét a nőkhöz, negyediket pedig az 
idős emberekhez intézte. Nagy hangsúlyt kapott 
benne a család szentsége és az élethez való jog.

Dr. Budai Gyula országgyűlési képviselő, 
mint a rendezvény fővédnöke üdvözölte a Család-, 
illetve az Önkéntesség évének megünneplését 
községünkben.

Emlékeztetett, hogy 
a Magyar Kormány 
szívén viseli a családok 
sorsát, hisz a társadalom 
legkisebb közösségeként 
szerves építőkövei egy-
egy községnek, tér-
ségnek és végső soron 
az egész országnak.

Gaál Sándor, a Debreceni Református 
Hittudományi Egyetem tanszékvezető tanára 
Az egyházi önkéntesség sajátosságai címmel 
tartott előadását a keresztény önkéntesség 
előzményeivel kezdte, visszamenve egészen a 
teremtésig, amikor már bebizonyosodott, hogy 
az ember társ nélkül nem boldogulhat.

Szót ejtett az Isteni 
önkéntességről, amely 
Krisztus kereszthalála 
által valósult meg. A 
keresztény önkéntesség 
értelmében, az Istentől 
kapott kegyelmi aján-
dékot tovább kell adni, 
megosztani rászoruló 
emberekkel.

A Keresztény Egyházak a társadalom hasznára 
vannak, annál is inkább, mivel struktúrájánál 
fogva lefedik az országot, tágabb értelemben 
az Európai Uniót. Hazánkban is példaértékű 
kezdeményezések indultak az önkéntesség 
nevében, pl. a 72 óra Kompromisszum nélkül 
országos ifjúsági szociális és karitatív program 
az Ökumenikus Ifjúsági Iroda koordinációjával, a 
három „történelmi” egyház ifjúsági és diakóniai 
képviseletének partneri együttműködésével. 
A Keresztény Önkéntesség jövőjére a 
megsokszorozódás elve alapján tekinthetünk, hisz 
minden elvégzett munka újat inspirál, újabb erőt 
szabadít fel mind a segítő-, mind a megsegített 
személyben.

Oroszné Pompár Ágnes a Kalamáris 
Egyesület képviseletében Önkéntesség az 
ifjúsági közösségekben címmel tartott előadást.

Először is kifejtette 
az önkéntes tevékeny-
ség fogalmát, mind a 
formális, azaz szerve-
zetekhez köthető-, mind 
pedig az informális, azaz 
magánszemélyek által 
végzett módját, majd 
ismertette annak jogi 

hátterét, a Közérdekű önkéntes tevékenységről 
szóló 2005. évi LXXXVIII. Törvényt. Ezt 
követően megismertette a résztvevőkkel a 
Kalamáris Egyesület tevékenységét, küldetését. 
Az Egyesület alapvető céljaként tűzte ki, hogy 
a fiatalokat és a velük dolgozó szakembereket, 
felnőtteket az őket érintő és érdeklő 
információkkal lássa el, ifjúsági programokat 
szervezzen, elősegítse ifjúsági közösségek 
születését.

Dr. Fekete Károly Az önkéntesség, mint 
összekötő erő címmel tartott előadásában többek 
között rámutatott arra, hogy a konferencia egyik 
célja közösségünknek szembenézni önmagával. 
Példázata, Pál apostol tanítása a sok tagból álló 
egy testről, örök érvényű az emberi közösségek 
működésére.

Elmondta, hogy 
az önkéntességnek 
természetes tevékeny-
ségnek kellene lennie, 
nem pótcselekvésnek. 
Nem szülhet ego-
izmust, hisz az ellen 
éppen küzdenünk 
kell.

Közösségen belül fontos az egyenrangúság 
érzése, amelyet jól példáz a nagycsütörtöki 
lábmosás szertartása, amelyet Jézus tett a 
tanítványaiért. Felhívta a figyelmet, mekkora 
károkat tud okozni közösségeken belül a hamis 
tekintéllyel rendelkező egyén, aki magasabb 
pozíciójánál fogva másokat alárendeltként kezel.

Előadását Teréz anya imájával zárta.

Himnusz az élethez
Az Élet egyetlen esély - vedd komolyan
az Élet szépség - csodáld meg
az Élet boldogság - ízleld
az Élet álom - tedd valósággá
az Élet kihívás - fogadd el
az Élet kötelesség - teljesítsd
az Élet játék - játszd
az Élet érték - vigyázz rá
az Élet vagyon - használd fel
az Élet szeretet - add át magad
az Élet titok - fejtsd meg
az Élet ígéret - teljesítsd
az Élet szomorúság - győzd le
az Élet dal - énekeld
az élet Kaland - vállald
az Élet jutalom - érdemeld ki
az Élet élet - éljed!

Király Anna a debreceni Máltai Játszótér 
vezetője képviseletében Krízisirodáktól a 
játszótér programig címmel mutatott be 
prezentációt. 
Betekintést kaphattunk 
a Magyar Máltai Szere-
tetszolgálat Egyesület 
t e v é k e n y s é g é r ő l , 
amely az 1989-es 
romániai forradalom 
idején indult, és mára
50-60 ezer mozgósít-
ható önkéntest tarta-
nak számon.

Megvalósult programjaik széleskörűek, pl. 
„Játszva megelőzni” program a lakótelepi kallódó 
gyerekekért, „Jegyet jegyért”-, „Kerékpárokat 
Kárpátaljára”. Tevékenységeik közé tartozik 
többek között: rászoruló gyerekek táboroztatása, 
fogyatékos ellátás, utcai ételosztás, hajléktalan 
ellátás, adománygyűjtés, segélyakciók, 
katasztrófavédelmi csoport működtetése.

Konferencia és Közösségi Nap - 
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„Nem az a megbízható ember, aki önmagát ajánlja, hanem az, akit 
az Úr ajánl”(2Kor 10, 18). Így hangzott az a bibliai idézet, amelynek 
mondanivalója köré Dr. Bona Zoltán, a Magyarországi Egyházak 
Ökomenikus Tanácsának főtitkára református istentiszteletét felépítette. 
Valós tényekkel szembesítette a megjelenteket.

Azzal, hogy legtöbbször mások döntését 
vagyunk kénytelenek követni, külső 
nyomás alatt élünk és elsősorban 
kötelezettségeinknek teszünk eleget, 
olyan magatartásformánk alakult ki, 
amely arra ösztönöz, hogy kibúvót 
keressünk a plusz feladatok elvég-
zése alól. Ez sajnos a közösségi, 
társadalmi munka rovására megy. Bibliai 
személyekkel (Jónás, Ézsaiás, Jeremiás) 
példázta, hogy igazi önkéntes abból 
válik, aki megérzi az Isteni elhívást, tőle 
kap feladatot és a feladat

elvégzéséhez való képességet is. A Magyar Református Szeretetszolgálat által 
meghirdetett Szeretethíd program célja, hogy az önkéntes tevékenység, amely 
ősrégi az egyház életében, kiáramolhasson a társadalom rászoruló rétegeibe. 
Az önkéntesség indítékai közül egyik legfontosabb, amikor az nemes eszmét 
szolgál, ilyen pl. a hazaszeretet, amelyet az utóbbi évtizedekben többé-
kevésbé sikerült kiölni az emberekből. Ehhez kapcsolódott az istentisztelet 
záró idézete is : „Ne azt kérdezd, mit tud érted tenni a hazád, inkább azt, hogy 
te mit tudsz tenni a hazádért.” (J.F. Kennedy)

- Képes összefoglaló
Gondolatok a geszterédi

falunapról
-Visszajelzés nagykállói vendégeinktől-

Augusztus hónap az üdülés ideje. 2011 augusz-
tusát Nagykállóba kezdtük, az újságot olvasva ta-
láltunk rá a geszterédi programra, a családokhoz 
kapcsolódó eseményekre. Szombaton délután 
érkeztünk, Kocsis Fülöp által bemutatott szabad-
téri vecsernyére. Fölemelő érzés volt a püspöki 
szentbeszéd a család fontosságáról. Jó volt látni 
a falu vezetőinek gondoskodását.A szentbeszéd 
után koncerten vettünk részt, majd átmentünk a 
református templomba, ahol két értékes előadást 
hallgattunk meg arról, hogy milyen fontos ma a 

Fent a Cantemus Kórus, lent az Érpataki Asszonykórus és a Dörzsölő 
Hagyományőrző Népdalkör látható

család, az emberi életet meghatározó hit és közös-
ségi élet. 

Az előadások után, zenekari koncert volt a 
templomba, majd kedvesen vacsorára hívták a 
résztvevőket, amin mi nem vettünk részt, mert azt 
gondoltuk, hogy vannak erre jobban rá szorultak. 
A programot az általunk már hallott csodálatos 
Cantemus kórus zárta. Vasárnap újra Geszterédre 
mentünk, ahol részt vettünk a Bosák Nándor püs-
pök által bemutatott szabadtéri szent liturgián. Jó 
volt látni a tömeget és hallgatni az értékes gondo-
latokat. A szertartás után ebédre invitáltak ben-
nünket, azon sem vettünk részt. Tömören leírva 
ez volt a konferencia vagy falunap programja, ami 
eszembe juttatta azt az ősi kérdést, hogy mi kell a 
fa  úsztatásához?  Mindenki mondja, hogy fa és

víz, pedig, legfontosabb a szándék: Akarjuk csi-
nálni! Geszterédi benyomásaim legfontosabb 
következtetése az volt, hogy itt a falu vezetői jót 
akarnak, jó a szándék. Én azt kívánom, a falu kö-
zösségének, tartsa meg, becsülje meg a jó szán-
dékú szervezőket és vezetőket, hogy a jövőben 
is legyen ilyen konferencia és falunap, aminek a 
témája a család.

Gratulálunk a falu vezetőinek és a rendezvény 
szervezőinek a 2 napos programhoz, amit átha-
tott az emberi szeretet. Önöktől sok szép élményt 
kaptunk itt 2011-ben a falunapon. Reméljük a jö-
vőben is lesz ebben részünk!

 Tisztelettel:
  Balla László és családja
  Nagykálló
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Szabadidő

Recept-ajánlatunk:
Barackos charlotte

Hozzávalók:
5 db őszibarack
fél citrom
500g túró
200g porcukor
2 csomag vaníliás cukor
250ml habtejszín 
20g zselatin por
2 csomag babapiskóta
1 csomag színtelen tortazselé

1, Forrázunk le 3 barackot, és húzzuk le a 
héjukat. Vágjuk ketté, majd magozzuk ki őket, a 
gyümölcshúst pedig aprítsuk fel.

2, A citrom háját reszeljük le, a levét facsarjuk 
ki. A túrót, a kétféle cukorral, a citromhéját és 
levét keverjük krémesre. Forgassuk bele előbb 
a tejszínből vert habot, aztán a csomagoláson 
olvasható leírás szerint elkészített zselatint is, 
végül pedig a gyümölcshúst is.

3, Egy tortaformát béleljük ki sütőpapírral, 
majd az alját és az oldalát rakjuk ki piskótával. 
Simítsuk bele a túrós tölteléket, és tegyük 
hűtőbe.

4, A maradék barackot mossuk meg, töröljük 
szárazra, magozzuk ki és vágjuk cikkekre. 
Osszuk el a gyümölcsöt a torta tetején. aztán 
öntsük le színtelen torta zselével!

Vidám sarok - Vicces sorok

Nemcsak egy ugrás
Az állatkert új kengurut vásárol. Az állatot 

bezárják egy 3 m magas kerítéssel az udvarra. 
Másnap azonban a kenguru vidáman ugrál a 
kerítésen kívül. Erre az állatkert vezetése úgy 
dönt, hogy a kerítést 6 m magasra emeli, de 
sajnos a következő nap ismételten ugyanezt 
tapasztalják. A zsiráf, látván az esetet, megkér-
dezi a kengurutól:

- Szerinted milyen magas lesz a következő 
rács?

- Nekem aztán mindegy – feleli a kenguru – 
csak továbbra is hagyják nyitva a kaput.

Nincs a leltárban
Két rendőr blattyog az utcán, egyszer csak 

találnak 3 kézigránátot. Elhatározzák, hogy a 
veszélyesnek látszó tárgyakat beviszik az őrsre. 
Útnak is indulnak, amikor egyikük váratlanul 
megszólal:

- Te, mi lesz, ha valamelyik útközben felrob-
ban?

Mire a másik: - Majd azt mondjuk, hogy csak 
kettőt találtunk!

Olvasói levél

Könyvtári hírek
Lezárult a Könyvtár által meghirdetett „Nyár 
olvasója” pályázat. A tapasztalatok azt mutatják, 
hogy a promóció elérte célját, amely az olvasás 
népszerűsítése, valamint az ifjúság olvasásra 
ösztönzése volt.
A játékban résztvevő pontgyűjtő kártyák 
összesítése jelenleg zajlik. A legtöbb pontot gyűjtő 
olvasók jutalomban fognak részesülni az október 
első hetében zajló „Országos Könyvtári Napok” 
rendezvényei alatt. Az eredményhirdetést lapunk 
októberi számában is közzé tesszük.

Balogh Zoltán
Hazafelé

Az úton magamban hallgatom 
e xenon fényű hajnalon 
hogy biztat társam a remény 
sok kanyaron túl Szabolcs peremén. 
hazaindultam Geszterédnek 
kertkapunál apró léptek 
anya apa s mindkét mamám 
ugyanezen rágódtam Kabán, 
hol a kalauz letessékelt 
modora nem volt mérsékelt, 
rozsdás felsőbbrendű robot 
bajusza mögül rám mormogott. 
hátizsákom a földön hever 
aszfalt fölött folt-köd lep el. 
kocsi pislog a kaptatón 
e bús xenon fényű hajnalon 
vajon úgy tesz mintha nem látna 
belebújik a kormányba, 
vagy a féklámpa vörössége 
magával visz az otthon-ízbe? 

Művelt nép
A tv a hegyi pásztorokkal akar riportot ké-

szíteni. Felmennek hát a hegyekbe, leültetik az 
egyik öreget a kamera elé.

- Bátyó, mesélje el nekünk egy napját!
- Há reggel főkelünk, benyomunk néhány 

felest, aztán felbattyogunk a hegyre, persze út-
közbe mán ízlelgetjük a páleszt a butykosból...

- Állj, állj! Ez így nincs rendjén. Ivás helyett 
használja inkább az olvasás szót!

- Jól van. No akkor hát reggel fölkelünk, el-
olvassuk az újságot. Aztán felcígelünk egypár 
könyvet, és fönt a hegyen kióvassuk azokat. 
Amint elfogyott, lesétálunk a faluba egészen a 
könyvtárig, és ha ott is kiolvastunk mindent, 
akkor átmegyünk a szomszéd faluba a Józsi bá-
tyóhoz, akinek otthon van a nyomdája.

Őszinteség
Egy fiatal szépség szemrehányó szavakkal il-

leti szoknyapecér udvarlóját.
- Azt hiszed, nem tudom, hogy egyszerre 

több nőt is bolondítasz?
- Tévedsz, szerelmem, egyedül csak téged.

Szép Jó Napot Kívánok!

Mint idegenbe szakadt geszterédi 
kötöttségekkel bíró hazánkfia örömmel 
találtam rá a világhálón a Geszterédi 
Forrásra. Nagyon jó, hogy pdf. formá-
tumban mindenki számára elérhető.

Szüleim, nagyszüleim Geszteréden, 
illetve a Lovas-Tanyán éltek, élnek ma 
is, és gyermekkorom ott töltött nyarait, 
bármerre is járok a nagyvilágban (je-
lenleg Írország), magamban hordozom. 
Néhány versemben vannak utalások 
Geszterédre és némelyik pedig kifejezet-
ten Geszterédről szól.

Szeretném megosztani verseimet 
Önökkel, hátha a falu megmaradásához, 
újjászületéséhez, szerény gondolataim-
mal építőn hozzájárulhatok.

Jelenleg első verses kötetem meg-
jelenésén munkálkodom, amelyben 
néhány vers közvetlenül vagy burkolva, 
de Geszterédi emlékekből táplálkozott, 
és remélhetőleg még a további munkáim-
ban is nyomonkövethető lesz.
  Üdvözlettel,
  Balogh Zoltán 
  Cork,Írország
A versek az alábbi honlapon elérhetőek:

http://www.poet.hu/user/zolihisztor/versek

Szeptember a kiskertben
Lassan vége a nyárnak, kertünkből eltűn-

nek az egynyári virágok, ideje nekilátni az őszi 
munkálatoknak! Íme, néhány őszi munka, amit 
érdemes már szeptemberben elvégezni! 
Őszi hagymás növények ültetése
Ha szeretné, hogy a tavasz első napsugara gyö-
nyörű tulipánokat és nárciszokat találjon a kert-
jében, most kell elültetni a hagymás növényeket! 
Ha még van a kertjében virágzó növény, akkor 
akár november elején is ráér elültetni a gyönyörű 
jácint, nárcisz és tulipán hagymákat.
Gondoskodjon a nem fagytűrő növényekről!
A leandert, hibiszkuszt, szobanövényeket és más 
mediterrán dísznövényeket vigyük be védett 
helyre. A mediterrán növényeket 10-15 fokos, vi-
lágos helyre tegyük, csökkentsük le a locsolást és 
hagyjuk el a tápoldatozást is.
Ültessünk magokat!
Ha még van hely a kertben, most ültessük el a ret-
ket, a metélőhagymát, petrezselymet.
Trágyázás
Ássuk fel az üresen maradt kertrészt és az ágyá-
sokat, valamint forgassunk be a talajba istálló tár-
gyát, így jövőre szép virágzó kertet kapunk.
Rózsák gondozása
A rózsákat vágjuk vissza, és a tövét takarjuk be 
télire fenyőkéreggel vagy falevéllel.
Felkészülés a télre
Készítsük fel télre kertünknek és szedjünk össze 
minden faágat és levelet! Az ágyásokat ássuk fel 
és gereblyézzük el, a szerszámokat és a fűnyírót 
tisztítsuk meg és tegyük a helyére. Eszközeink az 
őszi időjárásban, a hajnali párában károsodhat-
nak!
Forrás: http://viragcenter.hu/
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Ünnepi pillanatok

Mindenki jól érezte magát. Daloltunk, 
táncoltunk, igazi mulatság alakult ki.
Biztos vagyok benne, hogy szép emlékeink 
száma eggyel gyarapodott.

A végén az osztálytársak így búcsúztak: 
ezentúl gyakrabban találkozzunk!
Úgy legyen!

Köszönöm, hogy találkozhattunk!
  Molnár János
  volt iskolaigazgató.

A fotón az 50 évvel ezelőtt, 1961-ben 
iskolánkban végzett hölgyek, urak láthatók. 
Az idei találkozón az eredeti 42 főből csak 
11 fő jelent meg.
Az összejövetelt megtisztelte 4 volt 
tanárunk: Illés Sándorné, a Makszin 
házaspár és Hornyák Árpádné. Elsőként 
volt osztályfőnökünkre, Illés Sándorra 
emlékeztünk, akinek sírjára egy csokor 
virágot és egy szál gyertyát helyeztünk. 
Majd az iskolában az osztályfőnöki 
órával folytattuk, amelyet Illés Sándorné 
vezetett.

„Drága Jó Mamikánk az az imádságunk
Égben lakó jó Istenünk Rád nagyon vigyáz-

zon!
  Szórja be utadat gyönge violával,

Jutalmazó két kezének minden áldásával!”

Kirimi Józsefné, szül. Nagy Máriának
75. születésnapja alkalmából

ezúton szeretnénk köszönetet mondani a 
sok-sok szeretetért, jóságért, törődésért!
További jó egészséget kívánunk Neked és 

szívből reméljük, hogy az Égieknek még jó 
pár évig tervei lesznek Veled itt a földön is ;) 

Sok szeretettel, 
Unokáid, dédunokáid és az egész család!

Molnár Zita 13 éves

Szülinapodra kívánjuk neked:
Szerencse kísérje végig életed. 
Szerencse mellé még egyebet,

Sok-sok vidám, örömteli percet,
Sorsod útja legyen mindig egyenes,
Te pedig légy boldog és egészséges!

Szerető szüleid, nővéred,
keresztszüleid.

„Két szerető lélek, hosszú évek óta 
együtt megy az úton egymás mellett 
szépen. Bár a tűz már nem perzsel 

úgy, mint akkor régen, mégis szépen 
ragyog, mint csillag az égen.

Szívetekbe béke, lelketekbe nyugalom, 
legyetek boldogok, mint sok éve e 

napon!”

Karóczkai Józsefnek és nejének, 
Papp Piroskának

40. házassági évfordulójuk alkal-
mával sok boldogságot kíván szerető 

családjuk.

A nap az égen is neked ragyog, hisz ma 
van a születésnapod.

Rövid ez a pár sor, de benne van a lényeg,
Senki nem szert úgy, mint mi szeretünk 

téged!

Buczkó Richárdot
6. születésnapja alkalmából

szeretettel köszöntik: anyukája és 
testvérei.

50. Osztálytalálkozó!

Az elején gyertyagyújtással emlékeztünk 
az elhunyt osztálytársakra. Később sokat 
beszélgettünk, felidéztük a régi szép 
emlékeket. Az órának a legmeghatóbb 
epizódja volt, amikor Klárika néni egy 
nagyon kedves ajándékkal lepte meg a 
megjelent osztálytársakat, amit ezúton 
is köszönünk. Innen kívánunk neki jó 
egészséget, hosszú életet!
Következett a finom vacsora, bőséges 
étellel, itallal egyaránt.
A hangulatot fokozta a kellemes zene, amit 
Radócz István szolgáltatott.
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2 gyermekes fiatal pár fürdőszobás albérletet 
keres Geszteréden. Tel.: 06 20 286 83 52.

Fiatal pár sürgősen albérletet keres Geszteréden. 
Tel.: 06 70 589 91 35.

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

„Ezüstpillantással nézz vissza a nyárra!
.................................................................
Alkonysugáron visszajárnak emlékképeid,
vitorlavászon repíti szélvész gondolataid:
Vízparti játék! Táborok tüze lobban!
Játszótér, hinta! Szíved meg-megdobban.

Szivárvánnyá sűríti színeit a múló nyár,
minden gyerek érzi az ősz hívó szavát.
Most itt a szeptember! Hogy múlik az idő!
Mögöttünk szép nyár, előttünk dolgos jövő.”

P. Tófeji Vali: Szeptemberi hívogató 
című versrészletének hiányzó sora kiolvas-
ható a nyíllal megjelölt függőleges oszlopok 
betűiből.

A megfejtéseket a könyvtárba várjuk 
2011. szeptember 30-ig.

Előző rejtvényünk helyes megfejtése:
„Boldoggá teszik az embert”
A sorsoláson könyvjutalmat nyert:
Orbán Julianna
Nyereményéhez gratulálunk!

Szeptemberi rejtvényünk

   Konfirmálók 1965-ben Hajdu Sándor református lelkésszel.

Debrecenben, belvárosi két szobás 53 m2  
felújított 8.emeleti társasházi panel lakást 
cserélnék. Geszterédi 2 szobás összkomfortos jó 
állapotú központhoz közeli kertes házra.3-4 millió 
Ft értékben. Irányár: 8,5 millió Ft. Elérhetőség:

06 30 209 45 44

Töltésnek való beton és tégla törmelék 
ingyenesen lerakható Geszteréden a Kállói úton. 
Tel: (70) 703 83 59

APRÓHIRDETÉSEK

A megfejtendő vízszintes sorok:
1. Magyar uralkodói dinasztia, az Árpádháziak 
előtt (1440-1526)
2. Heves megye székhelye
3. Ismert varrógép márka, feltalálójáról kapta 
nevét
4. Magyarország legnagyobb mesterséges állóvize
5. Nem bonyolult
6. Író-, rajzoló eszköz
7. 20. századi Kossuth díjas költő (Tücsökzene, 
Ima a gyermekekért, Lóci versek)
8. Vízben élő nagytestű emlős
9. Hollandia fővárosa
10. Törvénykönyve szerint: ami el tud romlani, az 
el is romlik
11. Gyümölcsíz
12. Kamera is van ilyen
13. Csavargó
14. Lovaglóeszköz, nyereg része
15. Mennydörgést kísérő égi jelenség
16. A sereg legfőbb parancsnoka a háborúban (pl. 
Nagy Sándor, Hannibál, Caesar)
17. Kenyér alapanyaga
18. Hitchcock híres horror filmje

Ön is hirdethet a Geszterédi Forrásban!
Részletekért érdeklődni és hirdetést feladni 
a könyvtárban lehet személyesen, telefonon, 
e-mail-ben, a szerkesztő elérhetőségein.

A Nyírségvíz Zrt. ivóvíz 
hibabejelentő telefonszáma:

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


