
Szent Pál így vall önmagáról: „Élek, de 
már nem én, hanem Krisztus él énben-
nem.” (Gal 2,20). Vajon hogyan vonat-
kozhat ez a mondat ránk, minden egyes 
keresztényre, akik húsvét ünnepére ké-
szülünk? Lehet-e ez legmélyebb vágya-
ink egyike? Az a vágy, hogy Krisztus él-
jen bennünk, ahogyan az apostolokban 
az emmauszi találkozás után?

Az egyik professzorom kedvelt képe, 
szimbóluma a fa. A fa, amely a földbe 
gyökerezik, onnan táplálkozik, ott van 
szilárd alapja. Ha kivágják, nem él többé, 
megszűnik az éltető kapcsolat a tápanya-
got biztosító termőfölddel. A mi termőföl-
dünk Krisztus – magyarázza a professzor 
úr. Ugyanakkor a fa csemetekorán át fo-
lyamatos növekedésen megy keresztül. 
Ennek a folyamatában földbegyökerezet-
ten él. Mi is, analógiában vele, a növe-
kedés állapotában élünk, ami még nem 
a teljesség. A földből bekerülő tápanyag 
beépül a fa rostjaiba, alkotóelemé válik. 
Krisztusból való folyamatos táplálkozás 
révén az Ő életének teljességéhez egyre 
inkább hasonul a mi életünk. A Római-
akhoz írt levélben ezt olvassuk: „Akiket 
ugyanis eleve ismert, azokat előre arra 
rendelte, hogy hasonlókká váljanak Fia 
képmásához.” (Róm 8,29)

Mikor leszünk a teljesség állapotában? 
Kivé válunk? 

„Ő (Krisztus) előbb van mindennél, és 
minden benne áll fenn.” – írja Pál a Kolosz-
szei levélben (Kol 1,17).

Az ember igazi és örök boldogságra 
teremtetett, melyet egyedül Isten szeretete 
képes megadni. De a mi megsebzett sza-
badságunk eltévedne, ha lehetetlen vol-
na már most valamit megtapasztalnunk 
az eljövendő beteljesedésből. Egyébként 
minden embernek, hogy megfelelő irány-
ban tudjon haladni, a végső cél felé kell 
irányulnia. E végső cél valójában maga az 
Úr Krisztus, a bűnnek és a halálnak legyő-
zője, aki különleges módon jelenik meg 
közöttünk az eucharisztikus ünneplésben. 
Így bár még «idegenek és zarándokok» 
(1Pt 2,11) vagyunk ebben a világban, a 

hitben már részesedünk a föltámadott élet 
teljességében.

A mindennapi táplálék, amelyet meg-
eszünk, hozzánk hasonul, beépül a szer-
vezetünkbe. Ugyanakkor pedig mi haso-
nulunk Krisztushoz. Szent Ágoston egy 
alkalommal, az Eucharisztia vételével 
kapcsolatban így fordult a hívőkhöz: „Le-
gyetek Azzá, akit magatokhoz vesztek, 
vegyétek magatokhoz azt, Akivé lesztek!”

P. Cantalamessa atya – a Pápai Ház 
szónoka – így fejti ki prédikációját: „Ami-
kor Jézus kimondja: «Vegyétek, ez az én 
testem», konkrét életét adja nekünk. Adja 
az időben megélt nehézségeket, örömöket, 
mindazt, ami betöltötte az ő életét. «Vegyé-
tek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez 
az én vérem kelyhe», szavakat kimondva, 
Jézus halálát adományozza nekünk. Az 
Eucharisztia Jézus életének és halálának 
(„földbehullott”) magva. ...Próbáljuk el-
képzelni, mi történne, ha a hívek, az átvál-
toztatás pillanatában, csöndben kimonda-
nák: «Vegyétek, egyétek: ez az én testem. 
Vegyétek, igyátok: ez az én vérem»? Egy 
édesanya így bemutatja az ő Szentmiséjét, 
majd hazamegy és elkezdi végezni napjá-
nak ezer apró tevékenységét. Élve a szó-
használattal: megtöri az életét; látszólag 
nem hagy semmiféle történelmi nyomot. De 
valójában nem ilyen jelentéktelen az, amit 
tesz: ez egy eukarisztia együtt Jézussal.”

Az Egyház hét közben bemutatott 
szentmiséi is, melyekre hívja a híveket, 
mintaképét az Úr napjában, ti. Krisztus 
feltámadásának napjában találja meg – ta-
nítja az Egyház.

„Az Egyház hiszi, hogy Krisztus, aki 
mindenkiért meghalt és föltámadt, Szent-
lelke által világosságot és erőt ad az em-
bernek, hogy megfelelhessen nagyszerű hi-
vatásának; és nem adatott az ég alatt más 
név az embereknek, melyben üdvözülhet-
nének. Hasonlóképpen hiszi, hogy az egész 
emberi történelem kulcsát, középpontját 
és célját Urában és Mesterében találja 
meg. Az Egyház azt is hirdeti, hogy az ösz-
szes változás mögött sok minden van, ami 
nem változik, és mindezeknek végső alapja 

Krisztus, aki ugyanaz tegnap, ma és mind-
örökké.” (Gaudium et Spes 10)

„A remény pedig nem csal meg, mert a 
nekünk ajándékozott Szentlélekkel kiáradt 
szívünkbe az Isten szeretete. Amikor még 
erőtlenek voltunk, Krisztus éppen akkor 
meghalt a bűnösökért.” (Rom 5,5-6a)

Húsvétkor, amikor Krisztus szenvedé-
sére, halálára és feltámadására emlékezünk 
az ünneplésünkkel, elmélyítjük hitünket, 
és ezáltal elmélyítjük életünk értelmét is. 
Ugyanis a Feltámadott Üdvözítővel való 
találkozás adja meg a magyarázatot az éle-
tünk kérdéseire és vezet bennünket, krisz-
tushívőket életünk zarándokútján.

Kívánok minden kedves Olvasónak ál-
dott ünnepet, melyből erőt merítve tudjuk 
megtörni minden nap az életünket azokért és 
azoknak, akiket a Gondviselés ránk bízott. 

Törő András

X. évfolyam, 1. szám 

A Római Katolikus temp-

lom ünnepi miserendje
Geszterédi falusi keresztút 
virágvasárnap délután 15:00 órakor 
lesz, amelyen Molnár Csilla reformá-
tus tiszteletesasszony és a református 
testvérek is részt vesznek.
Nagycsütörtökön 19:00 órakor 
utolsó vacsora emlékezete
Nagypénteken 15:00 órakor 
Jézus kereszthalálának emlékezete 
(csonka mise)
Nagyszombaton 20:00 órakor 
Jézus feltámadásának ünnepi liturgiája, 
majd a feltámadási körmenet.
Húsvét vasárnap a kis mise 
pászkaszenteléssel együtt.
Ünnepi nagymise 11:30 órakor. 

MEGHÍVÓ

2014. április 19-én, Nagyszombaton, 
17:00 órától Ünnepi Műsort ad az 
Adventista Gyülekezet debreceni kórusa 
a Művelődési Házban, amelyre minden 
érdeklődőt szeretettel várnak.

„Küzdeni és győzni tanulj.
Kell küzdeni és győzni hazádért”

(Kölcsey Ferenc)
Geszteréd község Önkormányzatának társadalmi, politikai és kulturális lapja

Húsvéti gondolatok
Krisztus bennünk él
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Az EU élelmiszersegélyről
Ahogy a neve is mutatja egyfajta segít-

ség akar ez lenni, lehet nem számottevő, 

csak csekélység, de a semminél, a nincs-
nél mégiscsak több. 

Az Önkormányzat évek óta komoly erő-
feszítéseket tesz azért, hogy alkal-
manként ezt a néhány kiló élelmet 
oda tudja adni a lakosoknak. 

Legutóbb is még december-
ben elkezdődtek az egyeztetések 
az EU Élelmiszerbank koordiná-
torával , mert a település vezetői 
szerették volna még az ünnepek 
előtt ezzel is meglepni az embe-
reket, és esetleg megszépíteni, 
könnyebbé tenni néhány nehéz 
helyzetben levő család ünnepét. 
Sajnos azt a tájékoztatást kaptuk, 
hogy a raktáron levő mennyiség 
egy ekkora település számára 
nem elegendő, most nem tudnak 
segíteni.

Aztán januárban újabb telefonok és 
e-mailek jöttek , majd végre a jó hír meg-
kapjuk a kért támogatást. 

A következő lépésben ki kellett 
találni hogyan és mikor tudjuk az 
adományt elszállítani az Élelmiszer-
bank szigetszentmiklósi lerakatából. 
(101 500 Ft a szállítási költség.) de ez 
is megoldódott.

Mint ahogy tapasztalták időről-időre 
változik a csomag összetétele, így a meg-
kapott mennyiség is alkalmanként eltérő, 
ezért van az, hogy a csomagok mérete is 
különböző az osztások során, de elmond-
hatjuk, hogy az Önkormányzat örömmel 
rendezte, szervezte, hozatta, és adta át, és 
reméljük az emberek is örömmel fogad-
ták. Mert, ha belegondolunk, ritka dolog 
a mai világban, az hogy valamit, „csak 
úgy kapunk”, amivel nincs más dolgunk, 
csak érte menni, megköszönni, hazavin-
ni. Ezért állunk értetlenül az osztás során 
minket ért támadások, és rosszindulatú 
megjegyzések előtt.

A kapcsolat a Segélyszervezettel azóta 
is folyamatos de az már most az év elején 
körvonalazódik hogy ez a fajta támogatás-
mód is megváltozik, az EU-s támogatási 
időszak lejárt, így szűkülnek a lehetősé-
gek.

Végre megtörtént, sikerült, mert 
nem volt egyszerű. 

Az átalakítás terveit még 2009-ben 
elkészíttettük, mert akkor volt egy 
kiírt pályázat szociális szolgáltatást 
nyújtó épületek akadálymentesítésére, 
sajnos a miénket elutasították. 

Pedig szorított az idő, mert műkö-
dési engedélyünk 2012. december 31-ig 

határozott időre szólt, többek 
között azért, mert az épület 
több érvényben levő jogszabá-
lyi előírásnak nem felelt meg, 
viszont sok idős ember ellátása 
volt a tét, mert működésünk ke-
retében biztosítjuk a település 
lakossága számára a szociális 
étkeztetést, idősek nappali el-

látását, házi 
segítségnyúj-
tást , jelzőrendszeres 
házi segítségnyújtást és 
a családsegítést is. Ez 
majdnem 150 ember napi 
ellátását jelenti. 

Figyeltük az újabb 
lehetőségeket, 2010-
ben is pályáztunk, is-
mét sikertelenül, majd 
2012-ben a Dél-Nyír-
ségi Többcélú Ön-
kormányzati Társulás 
által benyújtott „Szo-
ciális ellátások fejlesz-

tése a Dél-Nyírségben című pályázat: 
147 177 095 Ft összegű támogatást 
nyert. Ebből több település (Geszteréd, 
Érpatak, Nagykálló és Kállósemjén) is 
részesült, mi 7 000 000 Ft-ot kaptunk a 
szükséges munkálatok elvégzésére.

 Az Önkormányzat biztosította a pá-
lyázathoz szükséges önerőt 348 384 Ft-ot 
és további 1 400 000 Ft támogatást, mert 
a kiviteli tervek készítésekor kiderült az 
épület fűtése is korszerűsítésre szorul, vi-
szont ez a pályázati összegbe már nem fért 
volna bele.

Szociális hírek

Az Idősek Klubja felújításáról

Néhány hír jön ide, amelyek, akár öröm hírek is lehettek volna, de nem tudnak 
azok lenni, valamiért. Nem, mert voltak vádak, támadások és féligazságok. 

Mert valami körülöttünk, bennünk -félő, hogy végérvényesen és visszavonha-
tatlanul– megváltozott. 

Azt már régóta érzi az ember, hogy nagyot fordul a világ, látjuk a nyomasz-
tó jeleket ahogy a szeretet és összetartozás helyét a gyűlölködés és széthúzás, a 
jószándékét az irigység és önzés veszi át, de valamiért– ki tudja miért azt hittük 
ez minket nem érint, mert Geszteréd az más, meg tud maradni.., velünk ez nem 
történhet meg, de megtörtént és megtörténik.

Ezért lesz most néhány jó és örömteli hírből, száraz tényközlés. 
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2013. októberében megkezdődtek a 
munkálatok, akadálymentesítésre ke-
rült az épület, külső és belső környe-
zete is megújult. Külsejét tudatosan 
igazítottuk a Polgármesteri Hivata-
léhoz, hogy egységes képet mutathas-
sanak, de a két épület felújításának, 
mint a fent leírtakból is kitűnik nincs 
köze egymáshoz. A projekt az Széche-
nyi Terv keretében az Európai Unió 
támogatásával az Európai Regionális 
Fejlesztési Alap társfinanszírozásával 
valósult meg.

Az átalakításoknak köszönhetően kor-
szerű, az elvárásoknak megfelelő épüle-
tet kaptunk, viszont a a tető beázott, en-
nek felújítását szintén az Önkormányzat 
vállalta magára. 

A berendezési tárgyak nagy része is el-
avult, elhasználódott, ezek cseréjére nem 
állt rendelkezésünkre anyagi forrás. 

A klub vezetőjének, Nagyné Mikle Ka-
talinnak támadt az a merész ötlete, hogy 
szólítsuk meg az embereket, próbáljunk 
adományokat gyűjteni.

Bízva az emberek jó szándékában vál-
lalkozókat és magánembereket kértünk 
fel adományozás céljából, zömében gesz-
terédi illetékességű, és településünkről 
elszármazottakat. 

Készpénzt és ajándéktárgy felajánláso-
kat kaptunk Összesen: 600 000 Ft érték-
ben a következő személyek és intézmé-
nyek támogatásának köszönhetően: 
Czimre János, Nagykálló
Molnár Mihály
Ferencsák János
Urbin Istvánné
Nagy János
Csehné Kondor Bernadett
Kertiné Herczku Angéla 
(a „100-as bolt”tulajdonosa)
Radócz András
Radócz Lászlóné Jucika
Móré Rudolf, Debrecen
Urbin Csilla 
Járcsics István

Bojté Györgyné
Dr. Kovács Sándor
dr. Simon Miklós
Szabolcs Takarékszövetkezet 
Nyíregyháza
Tiszamenti Vízművek Zrt. 
Szolnok
Szegfű Bútorbolt Nyíregyháza
Varga Tamás

Tóbiásné Csordás Ibolya
Szabóné Bencsik Szilvia
Bornemissza Kft., Kemecse
Marozsán Jánosné
Végső Katalin 
Jakabóczki László 
Id. Jaksi János
Almásiné Papp Tímea
Radócz Tamás
Urbin István
Major Mihály, Balkány
Bojténé Bujdosó Katalin

Így valósulhatott meg a berendezési tár-
gyak cseréje, a tárgyi felajánlások között 
volt: kávéfőző, kenyérpirító, vérnyomás-
mérő a készpénzből pedig beszerzésre 
kerültek a szükséges tárgyi eszközök. (új 
konyhabútor, gáztűzhely, ülősarok stb..) 
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani 
az Önkormányzat támogatásáért, minden 
magánszemélynek és intézménynek, aki 
bármilyen módon hozzájárult ahhoz, hogy 
klubunk megújulhasson. 

A továbbiakban is számítunk a jó szán-
dékú emberek támogatására, és szeret-
nénk elkerülni a további támadásokat, 
ezért a tisztán látás kedvéért osztottuk 
meg a fenti információkat. A felújítás, 
ahogy mindenki láthatja pályázati forrás-
ból az Önkormányzat és néhány magán-
személy támogatásának köszönhetően 
valósulhatott meg, ezzel nem hátráltattuk 
más intézmény munkáját, működését.

Hagy zárjuk a fenti beszámolónkat az 
elmúlt idők tapasztalatai alapján egy ide-
illő idézettel: 

„ Az egész csak azon múlik, hogy ben-
ned van-e csakazértis. Csak azért is men-
ni, csinálni, megbotlani, szeretni, csalód-
ni, félni, folytatni, fájni, örülni, gúnyos 
kacajok tárgya lenni, elérni...

Merni elérni... Mert a kitartás és az alá-
zat sikert szül.”

Azzal, hogy ez az épület most ilyen 
szépen megújulhatott nem a magunk ja-
vát szolgáltuk, kerestük, hanem azt tar-
tottuk szem előtt, hogy Geszteréd ettől 
is szebb, jobb, több lehet, az itt élőket, a 
betérő időseket, a településünkre látogató 
vendégeket egy méltó, szép környezetben 
várhatjuk és nem kell a továbbiakban ami-
att aggodalmaskodnunk, hogy megkapjuk 
-e a szociális ellátásokra szóló működési 
engedélyt egy olyan helyre ami sem épí-
tészeti sem tárgyi feltételeiben nem felel 
meg az előírásoknak. 

Köszönjük még az alapítvány munka-
társainak segítségét, a Művelődési Ház 
dolgozóinak türelmét és segítségét, mert 
a felújítás ideje alatt ők adtak helyet ne-
künk és segítettek a programok lebonyo-
lításában. 

Karácsonyi 

csomagok

Intézményünkben immár hagyo-
mánnyá vált, hogy a helyben gyűjtött 
adományokból állítunk össze szerény 
karácsonyi csomagokat, melyek első-
sorban több gyermekes , nehéz sorsú 
családok körében kerülnek kiosztásra. 
Eddig mindig csak a hirdetést láthat-
ták, hogy gyűjtést szervezünk, azt vi-
szont nem, hogy mi lesz az összegyűlt 
adományok további sorsa, ezért készült 
ez a rövid kis beszámoló. 

Mint az eddigi években oly sokszor 
most is az utolsó pillanatban kezdtem 
el a gyűjtést, a határidő lejárta után 
küldtem el Évikének az újságba készült 
felhívást. Mert az embernek sokszor 
megrendül a hite a világban, emberek-
ben, munkájában, felmerül a kérdés, 
hogy érdemes-e, de a következő pilla-
natban mégis megy tovább, az egyetlen 
ami most is motivált a gyermekek csil-
logó szemű öröme. 

És hála Isten gyűltek az adományok, 
a kis irodánkban alig tudtam mozdulni 
a dobozok és zsákok között, ezúton is 
köszönöm mindenki felajánlását. 

Összesen 17 család, 52 gyermek ré-
szesülhetett adományban. 

Lehet, hogy kicsit szomorúan indult 
ez az írás, de végigolvasva mégis csak 
az tűnik, ki, hogy jó dolgok történtek 
velünk, mert emberek tettek, összefog-
tak, segítettek, támogattak, adakoztak 
a többi emberért.

Molnárné Sipos Krisztina 
telephelyvezető 

és Nagyné Mikle Katalin 
klub vezető

Idősek Klubja
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Tisztelt olvasók!

A Geszteréd-i Önkormányzat vezetése 
a közmunka program keretében fásított te-
rület kialakítását kezdte el 2012 tavaszán.

Az első fásított terület kialakítása, te-
lepítése a Szomjúháti szőlő föld területén 
kb. 30 ha-nyi részében történt.

20 ha talajművelés (szántás, tárcsázás) 
után került telepítésre, 10 ha terület pedig 
sor csík műveléssel.

Ebben az évben nagyon kedvezőtlen 
időjárási körülmények ellenére a művelt 
területrész 90 % állományban megma-
radt, gondos ápolással őszre bizakodásra 
adott okot a meglévő állomány.

2013 tavaszán újabb telepítésre került 
sor, a Szőkehegy és a Kerekerdő területré-
szeken közel 20 ha.

A kisfák eltelepítése időben és a tava-
lyi év tapasztalatai alapján szakszerűbben 
és gyorsabban történt. A megmaradás az 
állományban bizakodásra adott okot. Az 
időjárás nem volt kegyes hozzánk, eső 
szinte nem is áztatta meg egész nyáron. 
Ennek ellenére az őszi egyelő ágeltávolító 
metszés idejére egyenletes jó állomány-
ban gyönyörködhettünk.

Nem volt elég a száraz nyár, a természet 
tovább próbálkozott rossz értelemben, mi-

vel a sokáig tartó meleg késő-őszi időjárás 
hatására a már levelét lehullajtó megnyu-
godott csemeték újra kezdtek rügyezni és 
az ezt követő fagyban elfagytak.

A fent leírtak itt a megye területén 
óriási károkat okoztak a tavalyi telepíté-
sekben.

Szerencsénkre a viszonylag rossz nyá-
ri körülmények miatt a mi telepítésünk 
facsemetéiből kevesebb indult újra, így a 
fagykár nem jelentős mértékű.

Mindkét évben telepített állomány 
gyomtalanítását folyamatosan elvégezve, 
sorközművelést alkalmazva szemetgyö-
nyörködtető az erdőtelepítés.

Több telepítést is megnéztem, melyek 
ugyan ebben az időben készültek, s a mi-
einknél jobb állományt nem nagyon talál-
tam.

A megfelelő időben való kezelés ered-
ményeként, a 2012. telepítés állományá-
nak nagyobb hányada olyan, hogy joggal 
várható el vágásérett állapotában szer-
számfaként értékesíthető majd, mely lé-
nyegesen nagyobb értéket képvisel, mint 
a tűzifa.

A mellékelt fényképek, remélem hűen 
tükrözik mindazt, amit a cikkben leírtam.

Tisztelettel: Dán László

Önkormányzatunk vezetői otthonában 

köszöntötték a településünkön élő 

Csorba Sándort, aki a közelmúltban 

töltötte be 90. életévét. Az idősek iránti 

tisztelet és hála jeléül átadták az Orbán 

Viktor miniszterelnök úr által aláírt 

emléklapot számos jókívánság és egy kis 

szerény ajándék kíséretében.

Szívből kívánunk Sanyi Bácsinak 

nagyon jó egészséget, sok örömteli 

napot maga és családja örömére!

LAKÁSVÁSÁRLÁS

Testületi ülésen problémaként vetődött 
fel az óvoda és az iskola gyermek lét-
száma. Intézkedéseket kell hozni az 
ügyben, hogy az oktatási intézmények 
létszámát megőrizzük, vagy még in-
kább növeljük, mert mindkét intézmény 
meghatározó a település életében.
A képviselő testület úgy döntött, hogy 
az Önkormányzat kedvezményes la-
kásvásárlással támogatja azokat a csa-
ládos fiatalokat, akik Geszteréden sze-
retnének letelepedni. 
Kimondottan a családos fiatalokra vo-
natkozik ez a kedvezmény, ezért sajnos 
időseknek, és olyan fiataloknak, akiknél 
nincs gyermek, nem tudunk segíteni.
Minden eladó lakást nem tudunk meg-
vásárolni a településen, mert erre nincs 
lehetősége az Önkormányzatnak.
 A lakásvásárlásokkal kapcsolatban 
bővebb tájékoztatást tudunk nyújtani 
az Önkormányzatnál, mindenki kérdé-
sére szívesen válaszolunk.
 Tisztelettel:
 Szabó József

START 
MUNKAPROGRAM

Először is mindenkinek köszönetet 
szeretnék mondani, akik a programban 
részt vettek, és helyt álltak. 
Többszöri ellenőrzésnek voltunk része-
sei, amelyeken kiderült, hogy az első 
évhez képest lényegesen kevesebb és 
kisebb problémák adódtak a kivitele-
zésben. Sokan vitatták a mezőgazdasá-
gi programot, de mi nem tehetünk róla, 
hogy csak ilyen programokat indítottak, 
és ráadásul arról sem, hogy ezt egy rossz 
minőségű földön kellett végezni. Ennek 
ellenére az eladott termények (kukorica, 
burgonya) az aszálykárral együtt 2 mil-
lió forint hasznot hoztak a településnek.
Sok épület megújult, és még jelenleg is 
folyamatban vannak újítások, amelyek 
nemcsak forintban mérhető hasznot 
hoztak Geszterédnek.
Az erdészek véleménye szerint az erdő-
terület állapota reménységen felüli, ami-
ért külön köszönetet szeretnék mondani 
Dán Lászlónak és fiának, hogy munká-
jukat ilyen szakértelemmel végezték.
 Tisztelettel:
 Szabó József

Önkormányzati hírek

KÖSZÖNTÉSKÖSZÖNTÉS
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Kiszolgáló épület felújítása

Acélvázas tároló építése

Geszteréd Község Önkormányzata a 
102/2012. (X.1.) VM rendelet alapján, 
falumegújításra és -fejlesztésre LEADER 
Helyi akciócsoportok közreműködésével 
2012-től igénybe vehető támogatások jog-
címre pályázatot nyújtott be, amely pozi-
tív elbírálásban részesült és 9 223 624 Ft, 
100%-os nettó támogatást kapott. 

Így a Polgármesteri Hivatal (4232 
Geszteréd, Petőfi utca 7, hrsz:1) mellett 
található eddig kihasználatlan épületrész 
újítjuk fel és egy helytörténeti kiállítás 
kap benne helyet. A felújítás tartalmaz-
za a külső megszépülését az épületnek és 
részben a belső rendbetételét.

Urszuly László

Bálozott az iskola
2014. február 15-én került megren-
dezésre Geszteréden a művelődési 
házban az immár hagyományosnak 
mondható iskolabál.

A bálra nagy volt az érdeklődés, 
amit az is bizonyít, hogy 130 fő vett raj-
ta részt. Az iskola szülői szervezete és 
a teljes tanári kar képviseltette magát.

A gyerekek, a szülők és a pedagógu-
sok egyaránt részt vállaltak a szervezés-
ben, lebonyolításban. Színvonalas dekorá-
ciót, készítettek a bálozók nagy örömére.

A bál színvonalát emelte, hogy fel-
léptek iskolánk néptánccsoportja. A jó 
hangulatot növelték a modern táncosok. 

Az étkezéshez a hidegtálakat, töl-
tött káposztát, vaddisznópörköltet a he-
lyi konyha biztosította. 

Külön öröm volt számunkra, hogy a 
geszterédi szülők és lakosok mellett sok 
volt geszterédi is megtisztelte bálunkat. 
Megköszönjük a szülők, nevelők a tá-
mogatók önzetlen felajánlásait (tom-
bola ajándék, támogatójegy) amelyek 
hozzájárultak bálunk sikeréhez. 

A bál bevételét udvari játékok ké-
szítésére fordítjuk. Egy cölöpvárat sze-
retnénk kialakítani az iskola udvarán. 
Ezzel szeretnénk hozzájárulni a szaba-
didő hasznos eltöltéséhez és segíteni az 
egészségnevelést.

Az hiszem, mindenki jól érezte ma-
gát, amit az is megerősít, hogy még haj-
nali három órakor is voltak vendégek. 

Még egyszer megköszönöm a szü-
lői szervezetnek, a szülői szervezet ve-
zetőjének, a nevelőknek, diákoknak a 
segítségét, akik valamilyen formában 
hozzájárultak e szép este sikereihez. 

Bálunk mottója a következő volt: Ha 
csak egy apró örömet szerzel, érzed, hogy 
máris több vagy ezzel. Mert másnak egy 
világot jelenthet, lehet új cél, egy másik 
kezdet. Ha adni tudsz, ne tétovázz sokat, 
így válthatsz valóra boldog álmokat!

Ezen gondolatoknak szombat este 
mindnyájan kiváló példát mutattunk. 

 Törő András intézményvezető

Pályázati információk

A Geszteréd Községi Innációs 

Kft , nem rendelkezett megfelelő 

telephellyel, munkagépei, felszere-

lései ki voltak téve az időjárás vi-

szontagságainak. Profi ljába a gépi 

földmunkavégzés, építési tevékeny-

ségek, mezőgazdasági munkavégzés 

és egyéb gépi munkák tartoznak. A 

szakszerűtlen tárolás jelentős anya-

gi terhet jelentett a cégnek.

A 118/6 hrsz-on egy Acélvá-

zas tároló építésére pályázott, a 

47/2012. (V.11.) M rendelet alapján, 

mikrovállalkozások létrehozásá-

ra és fejlesztésére LEADER Helyi 

akciócsoport közreműködésével 

2012-ben nyújtandó támogatások 

jogcím alapján Erre nettó kiadásra 

jutó 8 772 631 Ft támogatást kapott. 

A megépülő tárolóban lehetőség 

nyílik a Nyírség HACS területén a 

gépek szakszerű, fedett helyen tör-

ténő tárolására így csökken a javítá-

si költségük, amortizációjuk.

Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alap:
a vidéki területekbe 
beruházó Európa
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Az év végi adventi készülődés, és a nagycsoportosok színvonalas 
karácsonyi előadása után, a 2014-es év is sok örömöt, újdonságot ho-
zott az óvodások életébe.

A téli szünetről visszatérve fontosnak tartottuk, hogy a gyerekek 
megismerkedjenek gyökereinkkel, kultúránkkal, így a Magyar Kultú-
ra napja alkalmából január 22. én megrendeztük a Tarka – Barka vers 
és mesemondó versenyt, ahol a bátrabbak elmondhatták, elszavalhat-
ták kedvenc meséjüket, versüket.

A gyerekek izgatottan készültek a megmérettetésre, melyre he-
tekkel előtte elkezdték a gyakorlást, aminek később meglett az ered-
ménye.

Minden résztvevő jutalmazva lett oklevéllel és kis kedves foglal-
koztatóval. A zsűri a legügyesebbeket külön jutalomban is részesí-
tette.

 
Mese kategóriában:
1. Kosztin Panna (középső cs.)
2. Jakabóczki Csenge (nagy cs.)
3. Szabó Flóra (nagy cs.)
Vers kategóriában:
1. helyezett: Balogh Szilárd (nagy cs.)
2. helyezett: Moldván Máté (nagy cs.)
3. helyezett: Tasi Flóra (középső cs.)                            
Különdíjat kapott: Molnár Emese (kis cs.)

Köszönjük a szülőknek, hogy segítették gyermekeik felkészítését, 
és jelenlétükkel emelték, ennek a fontos napnak a színvonalát.

A Kultúra napja után, január közepén az Óvodánk farsangra han-
golódott. Minden gyerek számára, izgalommal teli ez az időszak, hi-
szen elérkezett a vígság, és a jókedv ideje, amikor a tél már vége  felé 
közeleg, és a várva várt tavasz lassan elérkezik. 

A kiscsoportosok, még újdonságként tekintettek a farsangi díszí-
tésre, mókás dalokra, míg a nagyobbak, már vígan és ünnepi hangu-
latban fújták a jól ismert tréfás dalokat.

Február 14. én elérkezett a nagy nap: a Farsangi Karnevál.  Az idei 
farsang újdonsága az volt, hogy a szülők is jelmezt öltöttek magukra, 
és együtt vigadtak, táncoltak gyermekeikkel.  A mulatságon szebbnél 
szebb, ötletesebbnél ötletesebb jelmezekkel találkozhattunk. Ez a dé-
lelőtt a vidámságról, a táncról, és a finom süteményekről szólt, amit 
a szülők készítettek. A Farsangi Karnevál zárásaként átsétáltunk a 
művelődési házba, ahol az iskolások színes jelmezekkel, műsorokkal 
szórakoztattak, és finom fánkkal láttak vendégül bennünket.

Óvodai hírek
Vidám napok az óvoda életéből
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A farsang zárásaként Február 25.– én ismét meglátogatott bennün-
ket  a nyíregyházi Katica Bábszínház. Ezúttal az Aranycsibe című me-
sét élvezhettük az élethű báboknak köszönhetően. A gyerekek átélték a 
főszereplők örömeit, bánatait, együtt izgulták végig, a kiscsibe sorsát, 
életének boldog alakulását. A bábjáték csodálatos élményt nyújtott a 
gyermekeink részére. A színészek boldogan fogadták a plusz honorári-
umként kapott tapsvihart, hangos nevetést, és sok boldog mosolyt.

Az előttünk álló időszak is mozgalmas lesz számunkra: A hagyo-
mányokhoz híven megrendezzük a Tavaszváró hét eseménysorozatot, 
amely változatos programokkal várja az óvodába járó gyerekeket.

Kedves Érdeklődők! Szeretettel tudatjuk Önökkel, hogy
– Április 9–11. Nyílt napokat tartunk
– Április 14–15. „BEKUKKANTÓ” Nyitott óvodai napokat tar-

tunk a leendő óvodások számára
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!
Az óvoda dolgozói

A 2014-es évet is számos rendezvény le-

bonyolításával kezdte az IKSZT. 

A sikeres szilveszteri bált követően, köz-

kívánatra élőzenés pótszilveszteri mulatság 

került megrendezésre, ahol a legfőképp fi a-

talokból álló vendégsereg hajnalig mulatott. 

A későbbiekben is szeretnék hasonló ren-

dezvényt szervezni, hogy fi ataljaink hely-

ben tudjanak kulturáltan, színvonalasan 

szórakozni. Legközelebb Húsvét vasárnap 

este tervezek egy tavaszköszöntő, húsvéti 

bált élő zenével, melynek részleteiről a ké-

sőbbiekben tájékoztatom az érdeklődőket.

A tavalyi évben növényvédő szer tanfo-

lyam indult a Művelődési Házban, ame-

lyen helyi, és környékbeli dohánytermelők 

vettek részt. A tanfolyam február közepéig 

tartott.

A magyar kultúra napját 1989 óta ünne-

peljük meg január 22-én, annak emlékére, 

hogy – a kézirat tanúsága szerint – Kölcsey 

Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le 

Csekén a Himnusz kéziratát. Az évfordu-

lóval kapcsolatos megemlékezésen a Gesz-

terédi Árpád Fejedelem Általános Iskola 7. 

osztályos tanulói mutatták be színvonalas 

emlékműsorukat.

„Ne légy áldozat!”címmel bűnmegelőzési 

előadás sorozatot szervezett a Nagykállói 

Rendőrség a nyugdíjas korosztály részére. 

Az első előadást január végén hallgathat-

ták meg az idősek. 

Februárban zajlott az általános iskolások 

farsangi felvonulása, valamint az Általá-

nos Iskola jótékonysági bálja.

Továbbra is állandó programjaink a 

Pásztor Tünde vezetésével rendezett aero-

bic, és jóga órák. Az edzések hétfőn, ked-

den, szerdán este 19:00 órától kezdődnek.

Újra beindult a zumba– fi tness edzés 

Tóth László Attila közreműködésével, 

aminek időpontjáról értesülhetnek a Mű-

velődési Ház facebook oldalán.

Március 7-én településünk vezetői Nő-

nap alkalmából köszöntötték, és vendégül 

látták a helyi közintézmények, a civil szer-

vezetek, és a közfoglalkoztatottak hölgy 

tagjait. 

Március 8-án a helyi fi atalok és a Gesz-

teréd FC tagjai részére főzést szervez-

tünk az Önkormányzat, valamint Szabó 

József Alpolgármester úr támogatásának 

köszönhetően.  A menü ízletes vaddisz-

nó pörkölt volt, aminek elkészítését Dán 

László ajánlotta fel. Ezúton is köszönjük 

neki!

Áprilisban a költészet napja alkalmából 

író– olvasó találkozó kerül megrendezés-

re, kedvenc versek felolvasásával színesít-

ve, valamint az általános iskolás gyerekek 

mondhatják el kedvenc verseiket szavaló-

verseny keretében. 

Az Intézmény hátsó termében megnyílt 

csocsó és biliárd terem továbbra is várja az 

ifj úságot!

Teret biztosítunk különböző fórumok-

nak, gyűléseknek, a civil szervezetek, az 

iskola és az óvoda rendezvényeinek.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk 

további rendezvényeinkre!

Vámos Jánosné

A Művelődési Ház (IKSZT) eseményei
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Minden tanévben talán az egyik 
legjobban várt iskolai rendezvény 
a farsang. Itt lehetőség nyílik a fel-
hőtlen szórakozásra, mulatásra. A 
jelmezfelvonulást is hosszas készülő-
dés, tervezgetés előzi meg. Jelmezbe 
bújók néha már az előző farsangkor 
eldöntik, hogy jövőre mik szeretné-
nek lenni. Az idén is az alsós tanulók 
voltak a legbátrabbak, akik vállalni 
merték a megméretetést más osz-
tálybeli tanulókkal. A klasszikus 
jelmezek mellett (seriff, királylány, 
pókember) néhány egyéni ötletet is 
láthattunk (szőlő, ősember, idomár).

Ebben a tanévben újra megrende-
zésre került a farsangi családi bál. A 
díszítésben, teremrendezésben nagy 
segítséget jelentet a szülői munkakö-
zösség tagjainak tevékeny részvétele. 

A gyerekekkel közösen készített 
díszek hamar a helyükre kerültek, a 
terem berendezésével és az asztalok 
megterítésével a helyszín elnyerte vég-
ső arculatát. A bál kezdete előtt a műsor 
szereplői izgatott készülődésbe kezd-
tek. Tudták most iskolájukat képvise-
lik, ezért minden tőlük telhetőt megtet-
tek, hogy a népi farsangot idéző műsor 
minél hűebben idézze fel egy elfelejtett 
kor népi hagyományát. Ezen az estén 
fellépett még a modern tánccsoport és 
művészeti iskola néptánccsoportja / 
népi játék és tánc produkcióval/.

A közel 140 fős szülői munkakö-
zösség hosszas tapssal hálálta meg a fel-
lépők igyekezetét. 

A jó hangulatot még tovább fokozta a 
svédasztalos vacsora és a hajnalig tartó bál. 

Csabainé Kirimi Andrea tanító

Iskolai hírek

Az általános iskolai beiratkozás ideje:
2014. április 28. (hétfő) 
 8.00-18.00 óra között
2014. április 29. (kedd)
 8.00-18.00 óra között
2014. április 30. (szerda) 
 8.00-18.00 óra között
A beiratkozás helye: Árpád Fejedelem 
Általános Iskola tikársági iroda
A beiratkozáshoz az alábbi dokumen-
tumok szükségesek:
–  a gyermek születési anyakönyvi 

kivonata,
–  a gyermek személyazonosítására 

alkalmas, a gyermek nevére kiállított 
lakcímét igazoló hatósági igazolvány 
(lakcímkártya),

– a gyermek TAJ kártyája,

–  óvodai szakvélemény,– nevelési 
tanácsadás keretében végzett 
iskolaérettségi szakértői vélemény,

–  sajátos nevelési igényű gyermekek 
esetében a Szakértői Bizottság 
szakértői véleménye,

– érvényes gyermekvédelmi határozat,
–  a diákigazolvány igényléséhez 

1400 Ft.
Beiratkozáskor a szülő önkéntes írásbeli 
hozzájárulással egyidejűleg írásban 
nyilatkozhat az iskolának arról, hogy 
valamely, a hit– és erkölcstan oktatás 
megszervezését vállaló egyházi jogi 
személy által szervezett hit– és erkölcs-
tan oktatást, vagy az erkölcstan oktatást 
igényli gyermeke számára. 

Törő András intézményvezető

A ál lá i k l i b i k á id jA ált lá i k l i b i tk á id j ó d i k él é lé ió d i k él é lé i

ÉRTESÍTÉS! – Felvételi eljárási rend a 2014/2015. tanévre

2014. március 18-án megkezdődött 

a tavaszi diáksport-sorozat. Napko-

ron az Erdei Iskola impozáns környe-

zetében 16 iskola és 550 (!) tanulója 

részvételével Nagykörzeti Mezei futó-

versenyt rendeztek. 

A „bronzkedden” hat korcsoport-

ban 30 tanulóval vettünk részt és 18 

érmet szereztünk.

Érmeseink: Felföldi Szabolcs, Hor-

váth Zoltán, Jobbágy Benjamin, Far-

kas Gábor, Mikó Attila, Kiss Petra, 

Dobos Emese, Felföldi Csenge, Job-

bágy Gabriella, Balogh Nóra, Kulcsár 

Petra, Máté Boglárka, Kebles Mónika, 

Mikó Dzsenifer, Farkas Petra, Békési 

Dorottya, Vámos Lilla.

Legeredményesebb egyéni ver-
senyzők: Bacskay Vivien, Felföldi 

Szabolcs, Dobos Emese (2 bronzé-

rem), Miszkuly Béla, Máté Boglárka, 

Dobos Dávid. 

Köszönöm tanítványaim erőfeszí-

tését és lelkesedését!

Szőke László
testnevelő

Diáksport-

hírek
Farsangi családi nap
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Talpra Magyar! Hangzik el megany-
nyiszor, így március közepe táján ez a 
rövid mondat. Két szó, mely egyszerre 
hangzik felszólításnak és mindennél 
előbbre való óhajnak. Egy mondat, ami 
megszületése óta vezényszava az elmúlt 
150 évnyi magyar történelem legdi-
csőbb napjainak. A nemzeti dal, amit 
a legfiatalabbaktól a legidősebbekig 
szinte mindenki ismer, a himnusszal, 
szózattal egy magasságba emelkedve 
segít megélni a Magyarság közösségét 
határon belül, és túl, Európában, vagy 
bármely távoli földrészen.

Petőfi lényegre törő egyszerűséggel, 
látnoki verse első szavaival tudtára 
adja a hallgatóságának a legfontosabb 
mondanivalóját. Egyszerre sugárzik 
szavaiból lelkesedés, a változtatni aka-
rás, a hazaszeretet és a mindenre el-
szánt akarat egy jobb, és igazságosabb 
világ megteremtésére.

A nemzeti dal sorai idézték meg az 
akkori márciust községünk idei megem-
lékezésén is. Törő András iskolaigazga-
tó úr köszöntőjében felidézte az akkori 
történelmi, társadalmi állapotokat, és 

azokat a folyamatokat 
melyek Magyarországon, 
és egész Európában tör-
vényszerűen fellángoló 
forradalmakhoz vezettek. 
Irodalmi szemelvények-
kel méltatta a forradalom 
céljait, szándékait, és a 
legyőzése ellenér is elért 
eredményeit.

A nyolcadikosok ün-
nepi műsora a forradalom 
hangulatába kalauzolta a 
hallgatóságot segítségül 
hívva versidézeteket, ze-
néket, dalokat, és természetesen Nemzeti 
dal korszakidéző sorait. A végzős tanulók 
ezzel a műsorral nemcsak a 48-as hősök 
előtt tisztelegtek, hanem, mint egy búcsú-
fellépésen fiatalabbaknak átadva a stafé-
tát, jelképesen az iskolától való búcsúzást 
is megkezdték.

Kedves eseménye volt a megemlékezés-
nek az óvodások mini műsora, amelyből 
nemcsak a legkisebbek lelkesedése volt 
érezhető, de látható volt az is, hogy az ő 
generációjuk is méltó követője lesz a szám-
talan műsorban szereplő végzősöknek.

Az ünnepség zárásaként a Geszterédi 
Tűzoltóság képviselői helyezték el az em-
lékművön a megemlékezés virágait, majd 
az óvodások és kisiskolások díszítették fel 
a kertet saját készítésű zászlóikkal, kokár-
dáikkal.

A feldíszített emlékművet látva újra és 
újra megerősödhet bennünk a gondolat, 
hogy a forradalom, bár leverték nem bu-
kott el, hiszen eredményeit ma is érezzük, 
emlékét pedig örökké megőrizzük a szí-
vünkben.

Olasz Bertalan felkészítő tanár

Engedjék meg, hogy köszöntőmet egy 
Márai idézettel kezdjem:

Köszönet neked, aki megszültél. És ne-
ked, aki a feleségem voltál. És neked, te 
harmadik, tizedik, ezredik, aki adtál egy 
mosolyt, gyöngédséget, egy meleg pillan-
tást, az utcán, elmenőben, vigasztaltál, mi-
kor magányos voltam, elringattál, mikor a 
haláltól féltem. Köszönet neked, mert sző-
ke voltál. És neked, mert fehér voltál. És 
neked, mert a kezed szép volt. És neked, 
mert ostoba és jó voltál. És neked, mert 
okos és jókedvű voltál. És neked, mert tü-
relmes és nagylelkű voltál. És neked, mert 
betakartad hajaddal arcomat, mikor meg-
buktam és rejtőzni akartam a világ elől, s 
neked, mert tested meleget adott testem-
nek, mikor fáztam az élet magányában. És 
neked, mert gyermeket szültél nekem. És 
neked, mert lefogod majd puha ujjakkal a 
szemem. És neked, mert kenyeret és bort 
adtál, mikor éhes és szomjas voltam. És 
neked, mert testedből a gyönyör sugár-
zott. És köszönet neked, mert jó voltál. 
És neked, mert testednek olyan illata volt, 
mint a földnek az élet elején. Köszönet a 
nőknek, köszönet.” 

Kedves lányok, anyák, nagymamák!

Az élet boldog és nehéz napjaiban 
mellettünk álltok. Nevelitek gyerme-
keinket, biztosítjátok az otthon békés 
melegét, nyugalmát, köszönet Nektek. 
Hálával gondolunk rátok, akik gon-
doskodtok rólunk, együtt örültök kö-
zös sikereinknek, vigasztaltok nehéz 
napjainkban, erőt adtok 
és biztattok bennünket. 
Nemcsak az év egy nap-
ján, hanem a mindenna-
pok jelenében is. 

Weöres Sándor: Tel-
jesség felé művének két 
sora hűen tükrözi, hogy 
hibáinkkal együtt elfo-
gadtok és szerettek ben-
nünket.

„Örömöm sokszorozód-
jék a Te örömödben. Hiá-
nyosságom váljék jósággá 
Benned” Legyetek min-
dig ilyen bájosak, jóságo-
sak, vonzók és megértőek. 
Sugározzátok a gyengéd-

séget, a békét. Tegyétek mosolyaitokkal 
teljessé életünket!

Községünk Önkormányzata 2014. már-
cius 7-én vendéglátással egybekötött ün-
nepség keretében virággal köszöntötte az 
intézményi dolgozók-, a közcélú alkal-
mazottak-, valamint a civil szervezetek 
hölgytagjait.

Törő András, intézményvezető

Ünnepi megemlékezés – március 15.

Köszönet a nőknek

Talpra Magyar – 2014
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Molnár Gábor januárban lemondott elnöki tisztségéről, 
így 2014. február 04-én az egyesület tagjai új vezetőségi 
tagokat választottak a következő emberek személyében:

Bakonszegi Lászlóné – elnök
Kasaróczky Lajos Sándor – alelnök
Farkas Istvánné – elnökségi tag
Halovácsné Sós Ágnes – titkár

Reméljük, az új vezetőségi tagok munkájával egyesületünk 
még hatékonyabban tud majd működni.

A rét és tarlóé-
getések valamint 
növényi hulladé-
kégetések során – 
az eddigi jelentős 
számban bekövet-

kezett tűzesetekre 
való tekintettel – a 

tűzesetek elkerülése érdekében mindnyá-
junkban legalább az alábbiakat szükséges 
tudatosítani.

– A növényi hulladékot csak szélcsen-
des időben, és csak a megfelelő tűzvédel-
mi szabályok betartásával szabad elégetni. 

– A növényi hulladékégetés csak úgy 
végezhető, hogy az a környezetére tűz– és 
robbanásveszélyt ne jelentsen. Az érintett 
területen az apró vadban okozható károk 
elkerülése érdekében vadriasztást kell 
végrehajtani. 

– A fasorok, facsoportok védelmét biz-
tosítani kell.

– Az égetést szakaszosan, kezelhető 
nagyságú területen kell végezni, és csak 

az egyik szakasz felégetése után szabad a 
másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni.

– Az égetés időtartamára a tűzoltásra 
alkalmas kéziszerszámmal ellátott, meg-
felelő létszámú, kioktatott személy jelen-
létéről kell gondoskodni.

– A tüzet tilos őrizetlenül hagyni, és 
veszély esetén, vagy ha a tűzre már szük-
ség nincs, azt azonnal el kell oltani.

– Az égetés befejezése után a helyszínt 
gondosan át kell vizsgálni és – vízzel, 
földtakarással, kéziszerszámokkal stb. – a 
parázslást, izzást meg kell szüntetni.

Kérjük, hogy saját területükön tartsák 
be az előírásokat és tegyenek meg min-
dent a tűzesetek megelőzése érdekében. 
Fontos, hogy az égetéseket megelőzően 
az érintett területet és annak környezetét 
átvizsgáljuk, mivel a képződő füst a kö-
zelében elhelyezett méhcsaládok pusztu-
lását is eredményezheti, de a múlt évben 
arra is volt már példa, hogy halált okozott 
a növényzettűz.

Amennyiben mégis tűzeset következik 

be, annak észlelésekor az első és legfonto-
sabb feladat a kezdeti „kis tűz” eloltásán 
túlmenően, az illetékes tűzoltóság – és ha 
lehetséges a terület tulajdonosának – hala-
déktalan értesítése.

Az észlelt tűzesetet késedelem nélkül 
a 105 vagy a 112 (ingyenes) telefonszá-
mon jelezni kell a tűzoltóságnak. 

A tűzvédelmi szabályok megszegése 
esetén annak súlyosságát és következmé-
nyeit mérlegelve a felelős személy(ek)el 
szemben a Katasztrófavédelem 10 000 000 
Ft-ig terjedő tűzvédelmi bírságot szab ki, 
melynek megfizetése a büntetőjogi, ill. a 
polgári felelősség, valamint a tűzvédelmi 
bírság kiszabására okot adó szabálytalan-
ság megszüntetésének kötelezettsége alól 
nem mentesít.

A tűzgyújtási tilalomra vonatkozó 
rendelkezések megsértése erdővédelmi 
bírsággal sújtható. Minden kedves honfi-
társunknak tűzmentes szép tavaszt kíván 
a Nyíregyháza Katasztrófavédelmi Kiren-
deltség.

A Geszterédi Nyugdíjas Egyesület hírei

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS
A SZÁRAZ FŰ ÉS AVARTÜZEK MEGELŐZÉSE ÉRDEKÉBEN

Ezúton szeretném megragadni az alkalmat, hogy amennyiben lehetőségük van rá, adójuk 1 %-ával támogassák egyesületünket!
Geszterédi Nyugdíjas Egyesület • Adószám: 18811269-1-15
Segítő együttműködésüket előre is köszönöm! Bakonszegi Lászlóné elnök

Az elmúlt időszakban is aktív részesei voltunk a település rendez-
vényeinek, szívesen részt veszünk a különböző eseményeken, ahol 
tudunk, segítünk a szervezésben, kivitelezésben.

1%
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2013. december 10-én nagy tisztelettel 
köszöntöttük településünk többszörös vé-
radóit.  Egész évben, de így november vé-
gén, december elején megkülönböztetett 
figyelemmel és tisztelettel gondolunk a 
véradókra. A helyi ünnepségre a legkivá-

lóbbakat hívtuk meg, akik már többszörös 
véradók és sokszorosan adták át teljes vé-
rüket másoknak, a gyógyuló betegeknek.

Geszteréden már több éve nem volt ilyen 
alkalom, ahol köszönetet mondhatunk 
hűséges véradóinknak.  Azonban Botáné 
Hadházi Mónika a Magyar Vöröskereszt 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szerve-
zetének koordinátora, és Radóczné Varga 
Gyöngyi helyi véradás szervező közremű-
ködésével most megszervezhettük ezt a 
véradó ünnepséget.

Szarkáné Kövi Márta asszony, a Magyar 
Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg 

Megyei Szervezetének igazgatója, és Sza-
bó József Alpolgármester Úr köszöntötték 
a jelenlevőket, majd átadták a többszörös 
váradóknak járó ajándékot, és oklevelet, 
valamint köszönetet mondtak kitartásu-
kért, hűségükért.

Az ünnepséget több műsorszám színesí-
tette helyi diákok, valamint az Asszony-
kórus előadásaival.

Az ajándékok átadását követő-
en, megvendégeltük a jelenlevő-
ket, ezzel is kifejezve hálánkat.

Ezúton is köszönetet szeretnék 
mondani a Nyugdíjas Egyesület 
tagjainak áldozatos munkájukért!

Vámos Jánosné

Véradó ünnepség Geszteréden

Meghívó
Véradásra

2014. április 15-én, 
kedden 13:00–17:00 óra között 

a Művelődési Házban 
VÉRADÁS lesz!

Mindannyian tudjuk, mennyire fontos 
a véradás, mennyi ember életét tudjuk 

megmenteni azzal, hogy karunkat 
nyújtjuk önzetlenül!

A véradással együtt járó 
vizsgálatok által megállapítjuk 

az Ön egészségi állapotát. 
Adj vért, és ments meg 3 életet!

Várunk minden jelenlegi 
és leendő véradót!

Radóczné Varga Gyöngyi
Véradás-szervező

A kitüntetetteknek  szívből gratulálok, 
sikereket, jó egészséget kívánok 

Náhóczki János: Ember vagy! című versével:

Mi ez a pár csepp vér? Neked szinte semmit!
De másnak e néhány csepp, az életét jelenti.
Kevésből lesz sok, sokból pedig tenger,
S tengernyi vérrel már segíthet az ember.

Láttad már haldokló, lázas gyermek arcát?
Ki életéért vívta esélytelen harcát?
Néztél már reménnyel teli kis szemébe?
Kezedet adtad már gyönge kis kezébe?

S ugyanaz a gyermek, néhány hónap múlva,
Erős kis kezével, a homokozót túrta.
Mert volt, aki segített! A vérét adta érte!
Ha most így láthatná, mondaná: Megérte!

Egy tűszúrás a karon, csak pár csepp a tengerből,
S újra élet lehet, a halódó életből.
Hálát ezért ne várj, nincs idő arra,
Életéért harcol, ki véredet kapja.

Magadnak légy hálás, hogy segítettél élni,
Reményteleneknek, életet remélni.
Nem lettél ünnepelt, magam is belátom,
De új életet adtál, s ember vagy barátom!



12 GESZTERÉDI FORRÁS

IMPRESSZUM:
Felelős kiadó: Geszteréd Község Önkormányzata 
Képviseletében 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@gmail.com
web: www.geszterediforras.ewk.hu
Készült:  REXPO KFT. Nyomdaüzeme, 

Debrecen 
Felelős vezető: Rácz János ügyvezető igazgató 
Tel.: (52) 452-555, Mobil: (30) 9434-100
e-mail: rexpo@rexpo.hu

Nosztalgia-sarok

Közérdekű telefonszámok:Közérdekű telefonszámok:
MENTŐK 104
RENDŐRSÉG 107
Nagykállói Rendőrőrs KÖRZETI MEGBÍZOTT 06 30 903 0247
TŰZOLTÓSÁG 105
Geszterédi POLGÁRŐRSÉG 06 30 606 4409
ORVOSI ÜGYELET Balkány 06 42 361644
IVÓVÍZ HIBABEJELENTÉS 06 42 290 700

Geszterédhez
Több mint két évtizede Geszteréden élek,
Szívemben sok vegyes emlékek.
Voltak és lesznek is nehézségek,
Nem volt könyörületes velem se az élet.

Problémák sokaságát felsorolni nem tudom,
Ami engem is ért eddigi utamon.
Bátorsággal szembenézni, bármit hoz az élet,
Kitartással, sok erővel az ember mindent túlélhet.

Nem hátrálok meg, bízok szüntelen,
Hisz naponta érzem nem hagy el az Isten.
Megőriz, hordoz naponta utamon,
Ezt a sok jót neki meghálálni nem tudom.

Jól érzem magam Geszteréden köztetek,
Mert sok jószívű embert ismerhetek.
Kedves barátokra tettem szert én itten,
Jó szomszédok, kolléganők, kik segítettek nékem.

Itt élt velem drága kis családom
Valamennyiőjüket szeretettel hazavárom.
3 gyermekem van és 8 kis unokám
Velük teljes az életem, és boldog igazán.

Kívánom minden geszterédi lakosnak
Legyen szívükbe békesség, szeretet, ez megmarad.
Tartsunk össze, bármit hoz az élet,
Így kívánok mindenkinek boldogságot és jó egészséget!

Marozsán JánosnéSzűcs Imre és felesége, középen fiúk: Árpi, 
a kép az 1950-es években készült.

Megemlékezés

Balogh Mihályné, szül. Páll Anna,
Szül. idő: 1915 január 12. 
Meghalt: 2014. január 20.

Soha nem feledünk!
Szerető családja

A Geszterédi Forrást 
az Interneten is elolvashatják a 

www.geszterediforras.ewk.hu 
oldalon!

Kegyelettel emlékezünk községünk 
közelmúltban elhunyt lakosaira:

Id. Jakabóczki Jánosné
Tóth Pálné

Balogh Andrásné
Urbin Istvánné

Pápai Pálné
Virágos János
Kovács Pálné
Köblös Mihály

„Nem múlnak el, kik szívünkben élnek, 
hiába szállnak árnyak, álmok, évek.”

KEGYELETTEL

EMLÉKEZÜNK


