
Geszteréd utcáin haladva azt tapasz-
talhatja a járókelő, hogy megfelelő 
infrastruktúra van, ami a település 
életképességét bizonyítja, a helyzet 
azonban nem ennyire reményteli.

Népességi adataink elszomorítóak. 
Amíg néhány évtizeddel ezelőtt több 
mint háromezer lakosa volt Geszte-
rédnek, ma már 1850 személy él köz-
ségünkben, ők is többnyire idősek. 
Folyamatosan, igyekszünk fejleszteni 
településünket, ami visszatérésre, itt 
maradásra bírhatná a fiatalokat, csalá-
dokat. Sajnos munkahelyek teremtésé-
re az Önkormányzatnak nincs lehető-
sége. Geszterédi fiatalok is többnyire 
külföldön illetve nagyvárosokban vál-
lalnak munkát, és akik tehetik, ott is 
maradnak. Korábbi testületi ülésen 
tárgyaltuk az óvodai és az iskolai 
gyermek létszám alakulását. Intézke-
déseket kell hozni az ügyben, hogy az 
oktatási intézmények létszámát meg-
őrizzük, vagy még inkább növeljük, 
mert mindkét intézmény meghatározó 
a település életében. Sajnos idén szep-
tembertől - a Kormányhivatal enge-
délyével - már így is csak két óvodai 
csoporttal kezdjük a nevelési évet. Az 
iskolai osztályokat 14 fővel lehet indí-
tani, ami még egy – két évig tartható, 
de a születések száma sajnos nagyon 
kevés, (10-12 gyermek/év), így a jövő-
ben veszélyeztetve van a nyolc osztály 
indítása.

A képviselőtestület ezért úgy dön-
tött, hogy az Önkormányzat kedvezmé-
nyes lakásvásárlással támogatja azokat 
a családos fiatalokat, akik Geszteréden 
szeretnének letelepedni. Kifejezetten a 
családos fiatalokra vonatkozik ez a le-
hetőség! 

Eddig 6 lakást vásároltunk, ezzel a 
helyben maradt illetve ideköltözött 14-
év alatti gyerekek száma 16 fővel nőtt. 
Úgy tudom, ezekben a családokban 
most is van várandós anyuka, tervezett 
gyermekvállalás is van, ami tovább nö-
veli majd a gyereklétszámot.

Minden eladó lakást azonban nem 
tudunk megvásárolni a településen, 
mert erre nincs lehetősége az Önkor-
mányzatnak, ezért FELHÍVÁSSAL 
fordulok településűnk lakóihoz: 

Kérném a lakosságot, hogy akinek 
van a tulajdonában, rokonsági körében 
eladó ház, hasonló feltételekkel (rész-
letfizetés) adja el a letelepedni kívánó 
családoknak. Mindenkinek tisztában 
kell lennie azzal, hogy a magyarorszá-
gi kistelepüléseken gyakorlatilag meg-
szűnt a banki lakáscélú hitelfelvétel 
lehetősége. A lakáspiac összeomlott, 
eladandó lakások tömege áll üresen a 
kistelepüléseken, így Geszteréden is.  
Ezért más megoldást kell keresnünk. 
A vevők kijelölését - pályázat útján - 
az eladók az önkormányzattal közösen 
döntik el. Az önkormányzat vállalja, 
hogy figyelemmel kíséri a családok 
életvitelét, a családsegítő szolgálat dol-
gozói életmódbeli tanácsokkal látják el 
őket-, amennyiben ez szükséges -, ha 
nincs munkahelyük a letelepedni kívá-
nóknak, az Önkormányzat igyekszik a 
közmunka programban munkalehetősé-
get adni számukra. Az Önkormányzat 
mindenben segít, hogy az így kötött 
szerződésben foglaltakat a vevők be-
tartsák.

 Kérem, tekintsenek egy kicsit a 
múltba. A hatvanas- hetvenes években 
önálló iskola működött néhány telepü-
lésrészünkön, (Szállásföld, Nyíri tanya, 
Lovas tanya), 50- 60 család élt telepü-
lés- részenként. Szemünk előtt zajlott 
le a pusztulás. Mindannyiunk közös 
érdeke, hogy hasonló sorsra ne jusson 
tele-pülésünk. Hiszem, hogy közös erő-
vel át tudjuk vészelni a ránk váró nehéz 
évtizedeket, és a falusi természetközeli 
élet fel fog értékelődni a jövőben.

A lakásvásárlásokkal - eladások-
kal kapcsolatban bővebb tájékoztatást 
tudunk nyújtani az Önkormányzatnál, 
kérem, forduljanak hozzánk bizalom-
mal.

Kemény József

X. évfolyam, 2. szám 

Igazgatási szünet

Tájékoztatom a település lakosságát, 
hogy a Geszterédi Közös 
Önkormányzati Hivatal

2014. augusztus 4. napjától
2014. augusztus 19. napjáig

 igazgatási szünetet tart.

Fenti időszak alatt telefonos ügyeletet 
tartunk és kizárólag anyakönyvi 

ügyintézésére (haláleset bejelentés) 
lesz lehetőség.

Kérünk mindenkit, hogy július hónap-
ban gondoskodjon a tanévkezdéshez 

szükséges gyermekvédelmi határozatok 
beszerzéséről, a szükséges kérelmek 

benyújtásáról.

Kedves gyerekek!
Szeretettel hívunk és várunk bennete-
ket a nyári szünetben a Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat, valamint a Gaj-
dos János Művelődési Ház által szerve-
zett  programokra. 
A foglalkozásokat minden hét pénteki 
napján 9:00 órától tervezzük, ahogy már 
évek óta megszokhattátok a Művelődési 
Házban.
Terveink között szerepel kézműves fog-
lalkozás, filmvetítés, kincsvadászat, 
szabadtéri játékok, illetve július végére 
tervezünk egy hetes nyári tábort, a pon-
tos időpontokról a hirdető táblákon tájé-
koztatunk titeket.

Véradás

2014. augusztus 6-án, szerdán

13:00 – 17:30 között a Művelődési 
Házban VÉRADÁS lesz!

Várunk minden jelenlegi 
és leendő véradót!

Radóczné Varga Gyöngyi
Véradás-szervező

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

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

Jövőnkről…..
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Csodálatos látvány fogadta a láto-
gatókat illetve a jó levegőn feltöltőd-
tek az emberek. Ezzel az újult erővel 
folytattuk további utunkat a Gyilkos 
tóhoz.  A tó a Keleti –Kárpátokban 

Hargita megye északkeleti részén 
található. 1837-ben keletkezett egy 
közeli hegyről lecsúszó törmelék köv-
etkeztében.  A bátrabbak csónakáztak 
a gyilkos fatörzsek között. Utunkat 
a Békás patak völgyében folytattuk. 
Gyalogosan jártuk be a Békás szorost, 
innen csodáltuk meg a szorost körül-
fogó hegycsúcsokat. A Kis-Cohárd és 
az Oltár-kő hegycsúcsokat. A Békás 
–szoros Európa egyik legszebb ter-
mészeti ritkasága.

A szorosban lehetőség adódott nép-
művészeti termékek vásárlására.

Este a szállások falusi turizmus 
keretében vendégfogadó családoknál 

voltak. Az étkezés helye a művelődé-
si ház volt. A szállás és a művelődé-
si ház között lovas kocsi transzfer 
szállította a vendégeket. Esténként 
élőzenés programok voltak. Második 

nap szombaton a katolikus vallású 
székelyek híres Mária-kegyhelyére, 
Csíksomlyóra zarándokoltunk. Hajna-
li fél 5-kor misével kezdtük a napot, 
majd csatlakoztunk a csíkmadarasi 
keresztaljához, és gyalogosan vágtunk 
neki a 22 km útnak. Öt szekeret is fo-
gad tunk, akik elfáradtak, illetve nem 
tudtak másképp részt venni a zarán-
doklaton. Szép élmény volt a gyalogos 
zarándoklat. A székely kereszt alják 
több csoportja is bekapcsolódott az 
út során, így együtt imádkoztunk és 
énekeltünk. A misét a marosvásárhelyi 
Oláh Dénes celebrálta. A csíksomlyói 
búcsú az összmagyarság ünnepe, ame-

lyen az idén is több százezren vettek 
részt.

Vasárnap reggel mise után, Sepsisz-
entgyörgyön a székely múzeumban 
a székely nép népművészeti kincseit 

néztük meg. Utunkat 
a festőien szép üdülő 
és síparadicsomba 
Szinajára vezetett.

Mihály király 
egykori kastélyát a 
Peleskastélyt tekin-
tettük meg. A kastély 
Európa legművészib-
ben kialakított és 
fafaragással ellátott 
épülete. Szép pan-
oráma tárult a sze-
münk elé, elköszönve 
vendéglátóin k tól , 
utunk a csíksomlyói 
templomba vezetett. 
Hajdu István káplán, 
aki a csoport lelki 
vezetését végezte – 
szent misét tartott.

Tiszteletünket tet-
tük a kegyszobornál, 
amely Szűz Máriát 
a gyermek Jézussal 
ábrázolja. A szo bor 
hársfából készült, 
2,27 m magas, a világ 
egyik legnagyobb 
kegyszobra.

Farkaslakán Tamá-
si Áron sírjánál em-

lékeztünk a híres íróra.
Korondon a székely népművészet 

és népviselet darabjaiból válogattunk, 
miután megebédeltünk.  Késő este 
fáradtan, de élményekben gazdagon 
tértünk haza. Köszönetünket fejezzük 
ki az önkormányzatnak. Köszönjük 
az önkormányzat nagylelkű anyagi 
támogatását.

Köszönjük a zarándokoknak, hogy 
együtt lehettünk. Köszönjük minda-
zok támogatását, akik valamilyen mó-
don hozzájárultak a zarándokút sike ré-
hez.

Törő András

Csíksomlyói zarándoklat
2014. június 6-tól-9-ig Geszteréd község önkormányzata zarándoklatot szerve-

zett erdélyi kirándulással, aminek a fő programja a csíksomlyói búcsú volt.
A zarándokútra közel 100 fő jelentkezett. A szállást és az étkezést az utasok, az 

útiköltséget az önkormányzat fizette. 1700 km-t tettünk meg. Az első nap hajnal 2 
óra volt az indulás. Első állomás a tordai sóbánya volt. 2010-ben az Európai Unió 
támogatásával nyitották újra, turisztikai céllal. A csoport túlnyomó része hősiesen 
végiggyalogolta a 12 emelet mélységet, le –fel.
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Bacskai József, geszterédi születésű 
Nagykövet úr meghívására első látniva-
lónk Ungváron, a nagykövetség épülete 
volt. Kedves vendéglátónk bemutatta az 
épületet, az ott folyó munkát, majd kirá-
lyi fogadtatásban részesített bennünket. 
Ezt követően Munkács várát néztük meg. 
Idegenvezetőnk, Horkay Sámuel elmond-
ta, hogy a vár és a város neve egy szláv 
szóból ered: „múka” (szenvedés), mivel 

nagyon nehéz volt fölcipelni a köveket, 
és a várat felépíteni. A vár udvarán meg-
csodálhattuk az erkélyeket, s a kutat. El-
mondta a kút legendáját is. Pár méterrel 
odébb áll Korjatovicsnak a szobra, ami 
arról híres, hogy fénylik a mutató ujja. A 
legenda szerint, ha megfogjuk a szobor 
ujját, teljesül egy kívánságunk. Még egy 
érdekességet megnéztünk ott, a Turult. 
A magyarok hiedelme szerint megvédte 
a népet minden bajtól, éppen ezért több 
helyen találkoztunk a Turul szoborral.

Ezt követte a kilátók megnézése. Szál-
lásunk a Natália szállóban volt.

Másnap számos történelmi esemény 
színhelyét tekinthettük meg, mint a Ve-
reckei-hágó, Borsé vára, a honfoglaló 
magyarok emlékműve, a Feszti-körkép 

első, felhasználatlan vázlatai színhelyét. 
A körpanoráma és az előbukkanó havas 
hegycsúcs ámulatba ejtett mindenkit.

Gyönyörű tájakon jártunk, Csetfalván 
a kazettás mennyezetű templomot láttuk. 
Úton a Szinevéri hágó felé megtekint-
hettük a Nagy-Ág és a Volovec-patak 
völgyét, valamint az Alsóbisztrai vízi-
erőművet.

Idegenvezetőn folyamatosan mesélt a 

természeti kincsek, a történelmi jelen-
tőségű épületek, az adott terület lakos-
ságának sajátosságairól. Minek utána 
megcsodáltuk az Asszonyok-könnyei 
fátyolvízesést, és a körülötte lévő festői 
szépségű tájat.

Folytattuk utunkat az Árpád-vonal 
alsószinevéri völgyzárához, ahol a vas-
betonbunkerek és a lövészárkok marad-
ványait nézhettük meg. Horkay Sámuel 
ismertette az Árpád vonal jelentőségét, 
a bátrabbak belülről is megnézhették a 
bunkereket.

A Talabor és az Ozerjanszka-patak 
összefolyása szemet gyönyörködtető lát-
ványt nyújtott. Isten csodálatos munkáját 
láthattuk, mikor a vadregényes hegyek 
között kilátás nyílt a Talabor, Nagy-Ág, 

Volovec, Bisztra-patak völgyére, a Krasz-
na- és a Borsa Havasokra, a Szmerek- és a 
Kamjanka-hegység vonulataira.

Ezt követően ásványvízkóstolásra ke-
rült sor, a kénes illatú ásványvíz gyógy-
hatása mindenki előtt ismert, így szinte 
nem is akadt közöttünk olyan, aki ne ho-
zott volna magával belőle. Megcsodáltuk 
még a Sipot vízesést is. Estére alaposan 
elfáradva, de egy kis zenés mulatástól 

nem elzárkózva, 
tértünk vissza a 
szállóba.

Az utolsó nap 
is számos látni-
valóval szolgált. 
Megcsodáltuk a 
Szinevéri tavat, 
mely az Észak-
keleti Kárpátok 
legnagyobb tava. 
Körülötte a Gor-
gánok hegyei közt 
természetvédelmi 
terület, a Szine-
véri Nemzeti Park 
terül el. Az örök-
zöld fenyvesek-
től szegélyezett 
kék vizű tó, bel-
sejében az apró 
kis szigettel egy 
gyönyörű szem-
re emlékeztet. A 
környékét lakó 
nép nagy szere-
tettel viszonyul 
e kincshez, s ro-
mantikus, érdeket 
történeteket szőtt 

köré. Ezek közül a legismertebbet, a sze-
relmes Színy és Vér szomorú történetét 
osztotta meg velünk idegenvezetőnk.

Hazautunk Beregszászon át vezetett. 
Ezt a várost, a Borzsát és a Latorcát ösz-
szekötő Vérce patak szeli ketté. Megnéz-
hettük az Illyés Gyula Magyar Nemzeti 
Színház épületét is. Késő esti órákban 
Beregsuránynál léptük át a határt, mely 
lezárta a háromnapos kirándulásunkat.

Rengeteg élménnyel lettünk gazda-
gabbak, melyért köszönetünket fejez-
zük ki Bacskai József nagykövet úrnak, 
Kemény József polgármester úrnak, Dr. 
Kovács Sándor- és Szabó József alpol-
gármester uraknak, a képviselő uraknak, 
Törő András igazgató úrnak.

Köszönettel: Rőth Éva

Május 1-jén reggel Záhonyban átléptük a magyar-ukrán határszakaszt, hogy 
megcsodálhassuk Kárpátalja természeti-, építészeti- és múzeumi kincseit.

Kárpátaljai kirándulás
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2014. április 30. napján köszöntöttük 
Sziráki Katalin kolléganőnket előre-
hozott nyugdíjba vonulása alkalmából. 
Már hosszabb ideje tudtuk hogy „szá-
molgatja” a napokat annak okán, hogy 
a kedvezményes nyugdíjba vonulás tör-
vényi feltételeinek megfeleljen.

Nem sok embernek adatik meg hogy 
a saját településén, szinte egyetlen mun-
kahelyen szerezzen több mint 40 év mun-
kaviszonyt. E ritka helyzet ünneplésére 
gyűltünk össze ezen a napon. Természete-
sen teljes titoktartás övezte az előkészüle-
teket. Szerettük volna ha az elmúlt 40 év 
vezetői, munkatársai, jelenlegi vezetői és 
a képviselő-testület tagjai is részt vesznek 
ezen az összejövetelen. Talán emlékeznek 
még arra a filmre amikor az öreg Pol-
di bácsi vonul nyugdíjba és a társasház-
ban lévő családok, munkatársai közösen 

szerveznek egy bulit a ház 
belső udvarán kézről kéz-
re adván a gyepkockákat 
azért hogy az „a szép ződ 
gyep” ne hiányozzon majd 
számára. Mi ugyanezzel 
a lelkesedéssel vártuk a 
házasságkötő terembe a 
meghívott vendégeket, ad-
tuk kézről-kézre a vendég-
látásra készült ételeket.  A 
lázas készülődés meghozta eredményét, 
hisz kolléganőnk mit sem sejtve egy ün-
neplő sereg közepén találta magát. A 
meghívott vendégek kiválóra vizsgáztak „ 
hivatali titoktartásból”, hisz az előkészü-
letekből semmi sem szivárgott ki. 

Mint a köszöntésben is elhangzott, 
nem búcsúzni jöttünk össze, hanem 
megünnepelni azt hogy számára mega-
datott egy ilyen hosszú szinte egy helyen 

történő munkavégzés és azt hogy kolléga-
nőnk a mindenkori vezetői megelégedésé-
re végezte munkáját éveken át.  E sorokon 
keresztül kívánunk Kati számára tartal-
mas, aktív nyugdíjas éveket és mindehhez 
jó egészséget. 

Köszönjük a képen látható vendégek-
nek hogy elfogadták a meghívást és aktív 
közreműködői voltak  ennek a szerény ün-
nepségnek.

Törvényi kötelezettségünknek eleget 
téve 2013. március 1. napjától létrehozásra 
került Biri Község képviselő-testületével 
egyetértésben a Geszterédi Közös Önkor-
mányzati Hivatal. Mindenki számára isme-
retes hogy a székhely település Geszteréd 
lett. A két testület azt a megoldást válasz-
totta, hogy mindkét településen működik 
tovább-ra is a hivatal az akkori 6-6 fős lét-
számmal. 2014. évben az állami finanszí-
rozás ezt annyiban változtatta meg, hogy 
Biri esetében nem egészen 4 főt, Geszteréd 
esetében pedig nem egészen 5 főt finan-
szíroz. Amikor a közös hivatal felállításra 
került, mindkét testület napirendi pont ke-
retében tárgyalta a hivatal nyitva tartására, 
ügyfélfogadására vonatkozó szervezeti és 
működési szabályzatot, melyet ha jól em-
lékszem a képviselő-testület egyhangúlag 
elfogadott. Eleinte csak az ügyfélfogadás 
kifüggesztésével, később azonban már a 
hivatal bejárati ajtajának bekulcsolásával 
próbáltuk a település lakosságát rábírni az 
ügyfélfogadási idő betartására. Akkor azt 
gondoltam hogy megfelelő idő állt rendel-
kezésre az új rend megismerésére és nem 
igazán okoz ez problémát a településen 
élők számára. Az elmúlt egy hónap alatt 
azonban számos támadás ért azzal kap-
csolatban hogy miért van kulcsra zárva a 
hivatal ajtaja. Nekem a válaszom egysze-
rűen az lenne, hogy ha mindenki tisztelet-
ben tartaná a kiírt ügyfélfogadási rendet, 
az ajtót sem kellene kulcsra zárnunk. Azt 
gondolom hogy azért ennél egy kicsit pon-

tosabb magyarázatot is igényel ez az ügy, 
ha van egyáltalán ügy. Mondom ezt mind-
azért mert hozzám mint a hivatal vezető-
jéhez még egyetlen panasz sem érkezett. 
Pedig a szabadság kivételével minden nap 
itt vagyok, senkit nem küldtem el ha hoz-
zám akart bejutni. Ezért nem tudom hogy 
egyáltalán milyen a közhangulat a hivatal 
nyitva-zárva tartása ügyében.

Mint ahogy az előző sorokban már 
leírtam, sajnos az állami finanszírozás 
egyre kevesebb összeggel tudja támogatni 
a különböző önkormányzati feladatokat, 
többek között a hivatalok működését is.  
Sziráki Katalin nyugdíjba vonulása után 
többször kérdezték tőlem vajon ki lesz az 
utódja? Ezt a kormányzati támogatás pil-
lanatok alatt megválaszolta, hiszen ez év 
elejétől már egy létszámmal kevesebb fő-
vel működik a hivatal. A feladatok marad-
tak, sőt újabbnál újabb rendszereket vezet-
nek be, ahol kollégáimmal együtt minden 
nap valami újat kell megtanulnunk alkal-
maznunk. ( Sokszor tényleg „közszolgák” 
vagyunk.) Ezzel alapvetően még kibékü-
lünk, hisz ezt tanultuk, ezt vállaltuk.  

Itt kapcsolódik be a történetbe az ügy-
felekkel való kapcsolat-tartás. Ha minden 
nap teljes munkaidőben ügyfelezünk, ak-
kor háttérmunkát egyáltalán nem tudunk 
végezni ami sajnos ahhoz vezet, hogy a 
benyújtott kérelmek néhány napon be-
lül nem kerülnek feldolgozásra, így nem 
tudunk soron kívül gyermekvédelmi, la-
kásfenntartási és minden egyéb más ha-

tározatot kiadni. Ha nincs feldolgozott 
kérelem, hó végén nem tudjuk utalni a 
töredék időszakra járó ellátásokat, mint a 
lakásfenntartási támogatás, foglalkozta-
tást helyettesítő támogatás stb. 

Tisztában vagyunk azzal, hogy min-
denkinek a saját problémája a legfonto-
sabb. A hivatal azonban egy egész telepü-
lés lakosait szolgálja. Higgyék el nekem 
hogy kollégáim felkészült szakemberek, 
mindent megtesznek annak érdekében 
hogy senkinek ne sérüljön az ügyek inté-
zéséhez való joga. Természetesen vannak 
azért olyan lakosok is akinek bármit és 
bárhogyan teszünk is nem tudunk a „ked-
vében járni”. A jogszabályok naprakész 
ismerete, alkalmazása elengedhetetlen 
minden ügyintéző esetében. A törvény 
határidő hosszabbításra is lehetőséget biz-
tosít számunkra, de ezzel mi nem szeret-
nénk élni. Azon vagyunk mindannyian 
hogy a település hivatalba betérő   lakos-
sága megfelelő tájékoztatást kapjon, ügyei 
megfelelően kerüljenek intézésre. 

Amennyiben azonban mégis bárkinek 
bármilyen sérelme keletkezett a kulcsra 
zárt hivatal kapcsán, kérem nekem mint 
a hivatal vezetéséért és működéséért fe-
lelős személynek bátran mondják el és én 
megpróbálom a mindenki számára leg-
jobb megoldást megtalálni. Ezen kívül a 
képviselő-testület minden évben közmeg-
hallgatást tart, ahol szintén elmondhatják 
véleményüket, észrevételüket.

Pálffyné dr. Szabó Ibolya aljegyző

Hivatali hírek
Köztisztviselő köszöntése

Gondolatok a Hivatal zárva tartásáról...
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A Művelődési Ház eseményei
A Művelődési Házban a nyári szünidő-

ben is szervezett programok biztosítják 
szabadidő hasznos eltöltését a gyermekek 
részére. A Gyermekjóléti Szolgálattal kar-
öltve minden héten egy alkalommal fog-
lalkozást szervezünk, valamint egy hetes 
nyári tábor keretében minden nap progra-
mok várják az érdeklődő gyermekeket.

Az ifjúság részére folyamatosan nyitva 
áll az Intézmény kapuja az esti órákban is. 
Jelenleg a foci rajongókat várjuk, mivel a 
VB mérkőzéseit kivetítőn nézhetik a hátsó 
teraszon. Közben a csocsó és biliárd terem 
is nyitva tart. A hátsó udvaron továbbra is 
lehetőség van főzések lebonyolítására. A 
VB-t követően filmek vetítését tervezem a 
nyári szünidőben, szintén kivetítőn. 

 A Művelődési Házban szerveztük 
meg a Költészet napja alkalmából meg-
rendezésre kerülő Tankerületi versmondó 
versenyt. A járáshoz tartozó hat település 
iskoláiból érkeztek alsó tagozatos diákok 
pedagógusaik kíséretében.

A versenyzőket két csoportra osztot-
tuk, mindkét helyen 3-3 főből álló zsűri 
pontozta a produkciókat. Amíg a zsűri el-

végezte igen nehéz munkáját, a gyereke-
ket és nevelőiket vendégül láttuk.

A versenyzők kiválóan szerepeltek, 
azok a gyerekek is kaptak egy kis apró 
elismerést, akiknek a mai napon nem si-
került helyezést elérni. A geszterédi részt-
vevők közül Hajdu Eszter 2. osztályos 

tanulónk második 
helyezést, Mészá-
ros Máté 3. osz-
tályos tanulónk 
harmadik helye-
zést ért el. Külön 
díjban részesültek: 
Kiss Evelin 3. osz-
tályos, és Molnár 
Péter 4. osztályos 
tanulóink.

Gratulálok min-
den résztvevőnek!

A versmondó 
versenyt követően 
felnőttek részvételével író – olvasó ta-
lálkozót szerveztem, amelynek vendégei 

voltak Debreceni Szabó 
Irma költőnő, valamint 
Rácz Jánosné, Zsóka. A 
mai alkalommal minden 

kedves vendégünk elhozta kedvenc ver-
seit, és felolvasta a találkozó többi részt-
vevőjének. Így mindenki aktív szereplője 
volt a Költészet napi író – olvasó találko-
zónak. Ezúton szeretnék köszönetet mon-
dani minden résztvevőnek!

Április 19-én 17:00 órától az Adven-
tisták kórusa színvonalas Húsvéti hang-
versenyt adott a Művelődési Házban. A 

hangversenyt megelőzően az Árpád Fe-
jedelem Általános Iskola tanulói mutat-
ták be a szenvedéstörténetet megjelenítő 
misztérium játékukat.

Május első vasárnapján köszöntöttük 
az Édesanyákat, Nagymamákat. Ezen je-
les napon az óvodások, és az Általános 

Iskola alsó tagozatos diákjai mutatták be 
ünnepi műsorukat.

2014. 05. 10-én beregisztráltunk az 
országos szemétszedő 
napra, amelyhez az iskola 
teljes létszámmal csatla-
kozott.  Az osztályok lel-
kiismeretesen megtisztí-
tották településünk utcáit 
mind bel, és külterületen 
is. A Művelődési Ház-
ban jól megérdemelt ebéd 
várta a gyerekeket.

A Civil szerveztek rendezvényeinek 

lebonyolítására is teret biztosít az IKSZT, 
többek között itt került megrendezésre a 
Geszterédi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

éves közgyűlése, valamint a Geszteréd FC 
záró vacsorája.

Továbbra is nyitva áll a Művelődési 
Ház kapuja, minden érdeklődőt szeretet-
tel várunk, javaslatokat, ötleteket szívesen 
fogadok!

Vámos Jánosné
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Az óvodai élet sokszínűsége, az elmúlt 
időszakban is megörvendezte az ide járó 
gyerekeket, mely élményeket, a gyerekek 
igen sokszor felelevenítenek.

Íme, a programok bemutatása, amelyeket 
beleszőttünk a gyerekek óvodai tevékenysé-
geibe, ezáltal sok-sok tapasztalattal, ismeret-
tel és élményekkel lettek gazdagabbak.

Áprilisban „Nyílt Napokat” szervez-
tünk, ahol az érdeklődő szülők bepillantást 
nyerhettek az óvodai élet mindennapjaiba. 
Megtekinthették a csemetéik csoportjainak 

szokásrendszerét, az óvodai szokások el-
sajátításának fejlettségét – részvételt a kez-
deményezéseken, öltözködés, tisztálkodás, 
étkezés, játék- és egyéb tevékenységek a 
csoporttárssal. A nyílt napok zárasaként a 
szülőkkel közösen megtekintettük a Szivár-
vány bábszínház Lusta mókus című bábe-
lőadását.

Még ebben a hónapban készültünk a 
Húsvétra, mely az intézményben már ha-
gyományos keretek között zajlik. Idén is 
felelevenítettük a húsvéti hagyományokat 
és népszokásokat: készítettünk sárgatúrót, 
díszítettünk tojásokat különböző technikák-
kal és különböző eljárásokkal, elkészítettük 

a komatálat és komatál küldés is volt. A hét 
zárasaként a Zöldág járás népi hagyományit 
elevenítettük fel és jelenítettük meg az óvo-
da udvarán, dalokkal, versekkel fűszerezve.   

Az első alkalommal rendeztük meg a 
„Bekukkantó” nyitott óvodai napokat, mely-
lyel az volt a célunk, hogy a leendő ovisaink 
és szüleik számára bemutassuk az óvodában 
folyó munkát. Erre a pár napra már ők is kis 
óvodásokká válhatnak, és tevékenyen részt 
vehetnek a mindennapok forgatagában. A 
szülők visszajelzéseiből tudjuk, hogy öröm-

mel vették ezt a kez-
deményezést.

Május első vasár-
napja az édesanyák 
ünnepe. E jeles nap 
alkalmából a község-
ben élő édesanyákat 
a művelődési ház-
ban köszöntöttük, mi 
óvodások és az isko-
lások egy kedves kis 
anyák napi műsorral. 
Nagyon örültünk, 
hogy a kedves szülők 
ilyen szép számban 
megjelentek a ren-
dezvényen a gyere-

keikkel együtt.
A tavasz színei, illatai arra buzdítottak 

bennünket, hogy a szép óvodai udvarun-
kat még színesebbé, még varázslatosabbá 
tegyük. Úgy gondoltuk, hogy virágdísz-
be öltöztetjük kedves játszóhelyünket és 
meghirdettük a „Muskátli Nap” elnevezé-
sű programot. Melynek jelmondata: „ Egy 
gyermek, egy palánta” !E napon a gyerekek 
és szüleik közösen ültethették el a hozott vi-
rágokat és helyezték el az udvaron. A munka 
végeztével, mindenki örömmel fogyasztotta 
az esztétikusan megterített, kinti asztalon 
elhelyezett finomságokat. Közbe gyönyör-
ködtünk a szép, virágos környezetünkben!

A Búzavirág cso-
port anyák napi mű-
sorral kedveskedett a 
drága édesanyáknak. 
Az előadás nagyon 
családias és meghitt 
volt, melyet megelő-
zött a közös játék és 
tevékenység anyu-
kákkal és nagyma-
mákkal.

Az óvodában má-
jus hónapban tartot-
tuk a Margaréta és a 
Hétszínvirág csoport 

anyák napi és évzáró műsorát. A gyerekek 
nagy izgalommal készültek a műsorra, me-
lyet itt is megelőzött a közös tevékenység az 
édesanyákkal a csoportban. E napon, szem 
nem maradt szárazon a kedves és csodaszép 
műsorok láttán.

AHétszínvirág csoport gyerekei külön 
ajándékot kaptak Jucika óvó nénitől: elvit-
te a csoportot a Nyíregyházi Vadasparkba. 
Külön köszönet érte Jucika óvó néninek, 
mert csodálatos nap volt! 

Május utolsó vasárnapja a gyermek-

nap! Az óvodában már évekre visszanyúló 
hagyománya van az ezt megelőző, Gyer-
mekhét elnevezésű programsorozatnak. A 
mindennapi játék és tevékenységek mellett 
igyekeztünk más jellegű elfoglaltságot, 
programot biztosítani a gyerekek számára 
.A gyerekek  fejleszthették, kreativitásukat,-
fantáziájukat az óvoda előtti járdán történő 
aszfaltrajzok elkészítésével. Meseszép, szí-
nes alkotások születtek!

Kiállítást rendeztünk a „Legkedvesebb 
mesém” elnevezésű meseillusztrációkból, 
amellyel az óvodánk kerítését dekoráltuk, 
e kiállítást a szülők és járókelők is megte-
kinthették.

Óvodai hírek
Tavaszi programok a Napsugár Óvodában
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Nagyon nagy sikerrel szerepelt az Orsi 
zenebona, mely műsoron az alsósokkal 
közösen vettünk részt, az udvaron. Az 
előadó interaktív műsora igen megmoz-
gatta a gyerekeket és a bátrabb pedagó-
gusokat egyaránt. A közös tánc, ének 
még jobban összekovácsolta a kis közös-
séget. Felemelő érzés látni a közösen tán-
coló testvérpárokat, elballagott „régi” 
óvodásokat.

A hét folyamán a gyerekek nem csak 
rajzolhattak,táncolhattak hanem kipró-

bálhatták erőnléti állapotukat is, hiszen  
ügyességi játékok kerültek kipróbálásra 

pl.: akadályokon való át-
jutás,célba dobás, egyen-
súlyozó járás, csúszás, 
kúszás, mászás és még 
sok- sok fi gyelmet, kitar-
tást igénylő játék. A gye-
rekek a feladatok teljesí-
tésekor pontokat gyűjt-
hettek. Pályázati úton 
nyert kifestővel és aján-
dék kártyával térhettek 
haza erről a napról.

A követke-
ző nagy él-
ményük az 
ugráló vár, a 
pónicikli és 
az arcfestés 
volt, amelyet 
a Huncutka 
A l a p í t v á n y 
közreműkö-
désével va-
lósíthattunk 

meg. A gyerekek pilla-
natok alatt átváltozhat-
tak kedvenc mesefi gu-
rájukká az arcfestés se-
gítségével. Így az udvar 
egy- kettőre megtelt tig-
risekkel, pillangókkal, 
pókemberekkel stb.

A legnagyobb izgalom-
mal a Geszterédi erdő-
be történő kirándulást 
várták a gyerekek. Az 
odavezető utat gyalog 
és az önkormányzat kis-

buszával tet-
tük meg. Kint 
az erdőben 
rókavadásza-
tot rendez-
tünk, a gye-
rekek nagyon 
ügyesen meg-
találták az el-
bújt állatokat. 
A fán elrejtett 
puzzle képe-

ket szinte pillanatok alatt összerakták és 
természetesen fel is ismerték. Nagyon él-
vezték a sétát a dimbes-dombos erdőben, a 
kamilla virágok csodálatos virág szőnyeg-
ként kanyarogtak a lábunk alatt. A „kép-
háború” a fák között nagyon jól sikerült, 
de sajnos az idő rövidsége miatt már nem 
tudtuk megismételni. Majd jövőre! 

Május végén tartottuk a Búzavirág cso-
port évzáró és ballagó műsorát. A gyere-
kek fergeteges lakodalmast mutattak be. 
Csodálatos táncelemekkel, dramatikus 
jelenetekkel és versekkel. Nagyon jól sike-

rült búcsúzás volt, tartalmas, szívhez szó-
ló, elbűvölő!

Ezúton is szeretnénk megköszönni a 
kedves szülőknek az odaadó segítségüket 
és az együttműködésüket. Külön köszönet 
a fenntartó mindenkori támogatásáért és 
segítségéért!

Kívánunk mindenki számára tartalmas 
pihenést, és jó egészséget a nyári szünet-
ben!

Az óvoda dolgozói

Óvodai hírek
Csupa játék, móka, kacagás...
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2014. május 15-én került sor az óvodában a Hét-
színvirág (középső) csoport évzáró-anyák napi 
műsorára. Nagy örömmel, büszkeséggel mutatták 
meg az ovisok, hogy mennyi mondókával, dallal, 
énekes játékkal, tánccal, mesével gazdagodtak a 
nevelési év során. A családtagok elégedett moso-
lya, meghatott tekintete tükrözte, hogy számukra 
is nagy élményt nyújtott a gyerekek műsora. Már 
napokkal az ünnep előtt elkészítették az anyukák-
nak és a nagymamáknak szánt ajándékokat, amit 
az ünnepség után át is adtak. A meghitt hangulatot 
tovább fokozta Jucika néni nagylelkű felajánlása: a 
csoport a nyíregyházi vadasparkban tölthetett el 
egy felejthetetlen napot a kedves óvónénik kísére-
tében. Hálásak vagyunk neki, amiért továbbra is 
szívén viseli gyermekeink sorsát! A rendezvény a 
résztvevők megvendégelésével zárult. 

Bár az évet Jucika óvónéni és Éva óvónéni jelen-
létének hiányával küszködve kezdtük, a gyerekek 
idővel hozzászoktak az új helyzethez. A változás 
feldolgozásában nagy szerepe volt Hajnika óvóné-
ninek, Anikó óvónéninek és Marika dajkanéninek.

Köszönetünket szeretnénk kifejezni nekik, hogy 
egész évben hozzájárultak kitűnő munkájukkal 
gyermekeink fejlődéséhez! 

Szabóné Bencsics Szilvia

Május 16-án, pénteken családi napot tartottunk 
az óvodában. A közös reggeli és ebéd közben a 
gyerekek és a szülők kézműves foglalkozások ke-
retében nagyon sok érdekes ötletet valósítottak 
meg. A szülők saját készítésű süteménnyel ked-
veskedtek, emellett a vidám hangulatról gyer-
mekdalok gondoskodtak.

Nemcsak évzáró ünnepély volt, hanem az ovisok 
anyák napi műsorral is készültek az édesanyák és a 
nagymamák legnagyobb örömére, ami igen meg-
hittre és szeretetteljesre sikerült. A vidám délelőtt 
az udvaron önfeledt játékkal folytatódott, ahol a 
családok apraja-nagyja együtt játszhatott önfeledt 
hangulatban. Csodálatos napot töltöttünk el közö-
sen, reméljük, hogy jövőre is ilyen jó hangulatban 
lesz részünk!

Döller Marietta

Óvodai élmények

Anyák napja és évzáró 

a kiscsoportban
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A Dankó Pista Egységes Óvoda- 
Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Is-
kola, Gimnázium és Kollégium 2014. május 
12-én immár harmadik alkalommal rendez-
te meg Játékosan a „kötelezőről” irodalmi 
vetélkedőt 4. és 5. osztályosok részére. 

A téma: 4. osztályosoknak Erich 
Kästner: Lassie hazatér, az 5. osztályo-
soknak Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk 
című kötelező olvasmánya volt.

A verseny 3 fordulóból állt, melynek 
témakörei:

I. forduló: TOTÓ
II. forduló: Ki mondta kinek?
               Távirat 
               Rejtvény
III. forduló: Villámkérdések
Tankerületünk szinte valamennyi is-

kolája, illetve több nyíregyházi iskola is 
képviseltette magát a versenyen, így el-
mondhatjuk, hogy az utóbbi évek egyik 
legszínvonalasabb vetélkedőjét rendez-
ték meg Biriben. Több mint 100 gyerek 

mérhette össze tudását a 
rendezvényen, amelyen is-
kolánk tanulói kiemelke-
dően szerepeltek. Nem volt 
hiábavaló, az a sok fárad-
ságos munka és gyakorlás, 
ami a vetélkedőt megelőz-
te. Hiszen mind a 4. és 5. 
osztályos korcsoportban a 
geszterédi tanulók nyerték 
el az I. helyezést. Megelőz-
ve akár nagy városok pa-
tinás iskoláinak csapatait. 
A gyerekek örültek, hogy 
megmutathatták tudásukat, 
miközben játszottak, szóra-
koztak, sikerélményekben 
volt részük. 

Ezúton is gratulálok Ne-
kik a sikeres szereplésért, 
melyre büszkék lehetünk!

Mészárosné Nagy Anna 
felkészítő tanár

Június közepe táján van egy nap amely, 
változó dátummal ugyan, de mindig szom-
batra esik. Erre a napra várnak szeptember 
elejétől egész éven át a gyermekek, járjanak 
akár az első, akár a nyolcadik osztályba. 

A ballagás ez a jeles dátum, ami re-
ményt ad hosszú tanév véget nem érő házi 
feladat áradatában, a dolgozatokra való fel-
készülés betűtengerében, és az érdemjegyek 
átlagának kikalkulálásában is. A szabadság 
megtestesülése ez a nap, amikor egy időre 
véget ér a korai ébresztők időszaka, a kötele-
ző programokat felváltják az önként vállalt 
feladatok, de mindenekelőtt, szeptemberig 
eltűnik a gyermekek feje felől az osztály-
zatok damoklészi kardjának baljós árnyéka.

Mégis, amikor felvirrad e jeles nap vár-
va-várt hajnala, és az iskola is ünnepi dísz-
ben pompázik már, átértékelődik minden, 
amit eddig éreztünk. A tanulás adta kötött-
ségek mellett előbukkannak iskola életének 
szívet melengető pillanatai is. A véget nem 
érő focimeccs, amit meg-meg kellett sza-
kítani holmi matek, magyar, történelem és 
egyéb órákkal, de remekül kitöltötte a na-
pot, és közel volt a visszavágó alkalma, hi-
szen másnap is jönni kellet suliba. A nagy-
nagy beszélgetések, melyekhez csendes 
zugot biztosítottak az iskola árnyas fái, meg-
őrizve sok-sok titkot, amiket talán csak egy 
nagyobb szél röpít majd világgá. Az iskolai 
programok, ahol könnyedebb hangulatban 
lehetett találkozni szülőkkel, tanárokkal, 

gyermekekkel egyaránt. A versenyek ahol 
azok is megtanulhatták Geszteréd nevét, 
akik még soha nem hallottak róla, csak a 
pályán hozta őket össze a sors a csapataink-
kal és örülhettek, ha kis gólkülönbséggel 
megúszták a vereséget.

Ilyenkor azért a tanév végi örömbe ve-
gyül némi szomorúság is, hiszen az iskola 
a kötöttségek mellett sok-sok élményt is ad. 
Nem meglepő talán, hogy a szózat elhang-
zása után, a VAKÁCIÓ kitörése pillana-
tában már sok fejben a jövő tanévi tervek 
kezdenek zakatolni, hogy mit kellene, meg 
kivel kellene, és hogyan kellene, azért, hogy 
még élménydúsabb, még eredményesebb le-
gyen az iskola élet.

A búcsúzó nyolca-
dikosok számára azon-
ban ez a nap az igazi, a 
végső búcsút jelenti nem 
csak az iskolától, hanem 
a gyermekkor egy gond-
talan részétől is. Az ő 
életük gyökeres fordu-
latot vesz, hiszen ki kel 
lépniük eddigi életük jól 
megszokott közösségé-
ből, a biztonságot nyújtó 
környezetből az ismeret-
lenbe, ahol már nem lesz 
olyan közel a segítő kéz, 
a szülői szeretet, tanári 
támogatás. Mi pedig már 

csak reménykedhetünk, hogy eléggé fel 
tudtuk vértezni őket azért, hogy változást 
lehetőségként, az új környezetet új barátsá-
gok születéseként, az egyedüllétet pedig ne 
magányként, hanem önállóságuk kiteljese-
déseként éljék meg. 

Kívánjuk Nekik, hogy mindaz, amit is-
kolájuk és lakóhelyük közösségében megta-
nultak, átéltek adjon nekik erőt, önbecsülést 
és biztonságérzetet a rájuk váró feladatok, 
kihívások megoldásához, és idővel boldog, 
elégedett felnőttként gondoljanak majd sze-
retettel az iskolás évekre.

Olasz Bertalan

Iskolai hírek
Játékosan a kötelezőről

Ballag már a vén diák…

„Rajzos” siker
Karcag Város Önkormányzata Országos 

gyermekrajzpályázatot hirdetett „Én kis kertet 
kerteltem...” címmel, melyre a mi iskolánk is 

benevezett.

Diákjaink közül Fodor Ramóna nagyon szép sikert 
ért el. A több mint 1000 beérkezett pályamű közül a 
szakavatott zsűri iskolánk 4. osztályos tanulójának 

Ramónának alkotását I. helyezéssel díjazta.

Gratulálunk, és sok sikert kívánunk neki!

Mészárosné Nagy Anna
felkészítő tanár
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A Geszterédi Forrás utolsó számá-
ban adtunk hírt arról, hogy az Idősek 
Klubja  felújítása befejeződött, 2014. 
március 29. napján pedig  sor került az 
épület ünnepélyes átadására. 

A megjelenteket Kemény József 
Polgármester Úr köszöntötte, rendez-
vényünket dr. Simon Miklós országy-
gyűlési képviselő is megtisztelte jelen-
létével, rövid ünnepi beszédét követően 
Szűcs József atya katolikus szertartás 
keretében megáldotta az épületet. Az 
ünnepséget színesítette a geszterédi asz-
szonykórus dal-csokra, és Törő András 
iskola igazgató Úr által felolvasott meg-
ható időskorról szóló történet is. 

Az ünnepélyes átadást követően a 
Művelődési Házban ebédre hívtuk ven-
dégeinket, mert  ezzel tudtuk számukra 
megköszönni azt, hogy munkájukkal 
se-gítettek, adományaikkal támogat-
tak minket. 

Az előzőekben már köszönetet mond-
tunk azoknak a magánszemélyeknek, vál-
lalkozóknak akik tárgyi, vagy anyagi fel-
ajánlásaikkal támogatták intézményün-
ket, az eltelt időben ez a lista tovább bő-
vült: így köszönettel tartozunk még: Nagy 
Tibor, Kiriminé Kovács Hajnalka, Radócz 
Lászlóné, Szabó József és Kemény József 
támogatásáért.

Tájékoztatás a Családsegítő Szolgálat 
által biztosított szolgáltatásokról

Mindenki éltében lehetnek olyan idő-
szakok, amikor nem képes egyedül meg-
birkózni gondjaival, problémáival. Ha 
megtisztel bizalmával és felkeres minket, 
közösen végig gondolhatjuk, mi okozza 
problémáját, és mit lehet tenni megoldása 
érdekében.

 A Családsegítő Szolgálat által nyújtott 
szolgáltatások igénybevétele önkéntes és  
ingyenes.

A családsegítés keretében a következő 
szolgálatatásokat biztosítjuk a problémák 
megelőzése, megoldása érdekében:

– Tájékoztatást, információt nyúj-
tunk szociális, családtámogatási, tár-
sadalombiztosítási ellátások, egész-
ségkárosodás esetén leszázalékolás, 
nyugdíjazás formáiról és a hozzájutás 
lehetőségeiről,

– Ügyintézési nehézségek esetén segít-
séget nyújtunk családtámogatási ellátások 
igénybevételéhez, nyugdíjszerű (rokkant-
sági, rehabilitációs) nyomtatványok ki-

töltésében, meghatalmazások, kérelmek 
elkészítésében,  szolgáltatók felé részletfi-
zetés, védendő fogyasztó nyilvántartásba 
vétel intézése,

– Szociális, életvezetési, mentálhigi-
énés tanácsadást biztosítunk közvetlenül 
klienseink számára,

– Programokat szervezünk, stb.
Nem csak kéréseivel, hanem segí-

tő szándékával is megkereshet minket. 
Örömmel fogadjuk javaslatait, hasznos 
ötleteit, adományait.

Az ügyfélfogadás helye:
4232 Geszteréd, Petőfi utca 7. (Polgár-

mesteri Hivatal épülete)
Tel/ Fax:. 06/42/561- 112

Ügyfélfogadás ideje: Hétfő-péntek: 
800-1200-ig.

Forduljanak hozzánk bizalommal: 
Molnárné Sipos Krisztina 
telephelyvezető-családgondozó 
Pálovics Viktória családgondozó

Idősek Klubja

Köszönetnyilvánítás
Szeretném hálámat kifejezni Szabó József Alpolgármester Úrnak, 

hogy segíteni akarása a családunk iránt a gyógyulásom után sem szűnt 
meg. Végig támogatott engem és családomat a nehéz időkben, és azt kö-
vetően is. Betegségem kezdetén ígéretet tett nekem, hogy amint meggyó-
gyulok, megajándékoz egy motorkerékpárral, amire nagyon vágytam.

Ígéretét nem feledve a napokban meglepett egy Simson motorkerék-
párral, amivel régi álmom vált valóra.

Ezúton szeretnék köszönetet mondani Neki és kedves feleségének a sok 
segítségért, támogatásért, és azért, hogy mindvégig mellettem álltak, hit-
tek a gyógyulásomban!

Tisztelettel:
Papp Roland
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Nosztalgia-sarok
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TŰZOLTÓSÁG 105
Geszterédi POLGÁRŐRSÉG 06 30 606 4409
ORVOSI ÜGYELET Balkány 06 42 361644
IVÓVÍZ HIBABEJELENTÉS 06 42 290 700

Elsőáldozó kislányok 1968-ban

A Geszterédi Forrást 
az Interneten is elolvashatják a 

www.geszterediforras.ewk.hu 
oldalon!

Kegyelettel emlékezünk községünk 
közelmúltban elhunyt lakosaira:

Kemecsei Pálné
Dudás Ferencné
Budinszki Sándor

Kovács János László
Szücs Józsefné
Huri Miklósné

Pulinka Józsefné
Bai Imréné

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

Miért a helytörténeti 

kiállítás épületét 

újítjuk föl?
Az Önkormányzathoz az a kérdés érkezett, 
hogy miért a hivatal melletti épületet újít-
juk fel. Az önkormányzat több intézmény, 
épület felújítására készül. Ezekre a kiírt 
pályázatokat figyeli, és amire tud be is adja 
a pályázatát. 
Az elmúlt évben zárult a 7 éves EU ciklus, 
így a pályázati pénzek is csak korlátozot-
tan álltak rendelkezésre. Ebben az évben 
kezdődik a következő 7 év, így pénzügyi 
források és pályázatok is megújulnak. 
Remélhetőleg minden tervünket valóra 
tudjuk váltani és megújulhat például a 
ravatalozó épülete is. Több beruházásra 
készülünk és amint az lehetségessé válik 
pályázunk is rá.
A további problémánk, hogy ezek a pályá-
zatok utófinanszírozott források, ez azt 
jelenti, hogy az önkormányzat kifizeti a 
vállalkozót és azután kapja meg az MVH-
tól a neki járó pénzt, így egyszerre több 
projektet nem tudunk végezni, mivel több 
10 millió forint tartalék nem áll az önkor-
mány zat rendelkezésére. 
A kiszolgáló épület felújítása a terveknek 
megfelelően halad, jelenleg a tetőszerkezet 
felújítása és a tornác kialakítása folyik. Az 
épület még új nyílászárókat és hőszigetelést 
fog kapni az elkövetkezőkben. 

Urszuly László

KEGYELETTEL EMLÉKEZÜNK


