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A könyvben ezekre a kérdésekre keresik a választ ők, harmincan, akik
Geszterédet tekintik szülőföldjüknek. Vallomásaikból kiderül, van megoldás
a problémákra. Abban valamennyien egyetértenek, hogy meg kell erősíteni a
helyi közösséget, hiszen az odatartozás érzése tartja helyben a község lakóit.
A vidéken élő ember tudja, hogy hiába máshol a hatalom, a „világ közepe”
ott van, ahol ő él. Olyan megoldásokban kell gondolkodni, amelyek a változó
körülmények között is tudnak működni, de a lényeg az összefogás, az egymás
iránti szeretet és tisztelet. Ez a legnagyobb megtartó erő.
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eszteréd Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében található község, két nagyváros, Debrecen és Nyíregyháza között. Földrajzi adottságai, népességének alakulása miatt osztozik a magyar falvak sorsában, küzd az elvándorlással, a falu megtartásával. Kérdés, hogy az itt élő embereknek milyen eszközei
és lehetőségei vannak ahhoz, hogy élhető környezetet teremtsenek lakosaik
számára? Mit tehet az önkormányzat, és mit tehetnek a civilek? Milyen jövőkép vár a fiatalokra, akik itt szeretnék leélni az életüket?
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Az élet legfontosabb kérdése az,
hogy mit teszünk másokért.
Martin Luther King

Ők, harmincan

H

arminc ember, harminc portré. Miért éppen ők, miért éppen
harmincan? Ennyi embertársunk vállalta arcát, vállalta, hogy elmondja
milyen szálakkal kötődik Geszterédhez, a szülőföldhöz, mi tartotta és tartja
ma is itt, miért költözött el, miért jár vissza ide, hogyan segíti a falu fejlődését.
Nem velük kezdődött a község története, de ők most tudnak beszélni a
múltról, jelenről, s van elképzelésük a jövőről. Nem könnyű eldönteni, kik
azok, akik meghatározzák egy falu közösségének életét, de ha figyelemmel
kísértük az elmúlt 40-50 esztendőt, talán megtaláljuk őket. Vannak, akik
beosztásuknál fogva ismerik a községben végbemenő változásokat, vannak,
akik munkájukból adódóan, vannak, akik pedig önként, a szülőföld iránti
ragaszkodásból követik – ha távolról is – a fejlődést, a változást.
A könyv, amelyet kezében tart az olvasó, ennek a harminc embernek
a vallomását tartalmazza. Nem készítettünk élő interjút mindenkivel,
de a távlati célunk, hogy ezekről az emberekről portréfilmet is készítünk.
A munkát már elkezdtük, de az időigényesebb, ezért egy általunk összeállított
kérdéssor alapján szólaltattuk meg őket. Saját vallomásuk alapján alakult
ki a portré, vagy nevezhetjük arcképvázlatnak is. Innen a műfajelnevezés.
Geszterédi arcképcsarnok. A portré egy kérdésekkel irányított önéletrajzból
és tíz, általunk feltett kérdés megválaszolásából áll.
Mielőtt bárki kritikát mondana a könyvről, a benne szereplő
emberekről, elmondjuk, hogy sok-sok geszterédi lakos dolgozik nap
mint nap a faluért, sok ember áldozatos munkája van a mai Geszteréd
képének kialakulásában, akikről lehetne írni. Sokan már nincsenek
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közöttünk. Róluk írni nagyobb kutatómunkát igényel. Szükség lenne
olyan emberekre, hozzátartozókra, akik felidéznék életüket. Ez egy újabb
kihívás, amelyet – reméljük – sikerül megvalósítani.
Ezeket a szempontokat előrebocsátva ajánljuk a könyvet szeretettel
minden kedves olvasónak, geszterédinek, és azoknak, akik annak érzik
magukat, éljenek bárhol kicsiny hazánkban.

Rácz János,
a Geszterédi Aranyszablya Társaság
elnöke
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Bevezető

A

z Aranyszablya Társaság 2015-ben alakult meg. Céljai között szerepel
Geszteréd múltjának kutatása, értékeink továbbadása az utókor számára.
A régmúltat már a falu történelme során feltárták a tudósok, kutatók, amit
rögzítettek a könyvek, illetve – tárgyi bizonyítékként – a múzeumok őriznek
számunkra. Vannak emlékműveink, szobraink, amelyek egy-egy eseményhez
kapcsolódnak. Fontos, hogy a múltunkat ismerjük, hiszen ezek a gyökerek,
amelyekből a jelen táplálkozik, és ennek ismeretében épül a jövő, amelynek
szebbé, élhetőbbé, biztosabbá tétele mindannyiunk kötelessége.
A falut megőrizték számunkra őseink, dédszüleink, nagyszüleink.
Köszönjük, hogy átadták nekünk, megvédve a külső támadásoktól. Most
rajtunk a sor, hogy „üzenetüket” továbbadjuk az utánunk jövő nemzedéknek.
Ezt csak egy jól működő közösség tudja megtenni, amelyet legalább egy fontos
dolog köt össze. Ez a szülőföld szeretete. Nem fontos Geszteréden élni ahhoz,
hogy idevalósinak érezzük magunkat. Van, akit a sors más tájra sodort, de
soha nem tudja elfelejteni ezt a kis darab földet, ahol először csodálkozott rá
a teremtett világra. Szíve mélyén örökké geszterédi marad, elkíséri a „bölcsőd
az, s majdan sírod is” gondolat érzése. A nagy célt együtt érhetjük el.
Ha az utókor kutatni akarja, hogyan is élt Geszteréd közössége, azt a rájuk
maradt történetekből, írásokból fogják megtudni, hiszen minden kor hagy
maga után tárgyi vagy írásos emlékeket. A Geszterédi Arcképcsarnokot is egy
ilyen írásos emléknek szánjuk.
Ebben azoknak az embereknek az arcképvázlatai szerepelnek, akik a
megmaradást és továbbélést a közösség számára hozott áldozatos munkában
látják, személyes példájukkal értelmet adva a szónak, amit a szülőföld szeretete
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jelent. Gyakran tapasztalhatjuk, hogy gyorsan változó világunkban nagyon
hamar elfelejtjük egymást. Aki ma köztünk van – munkatárs, haver – elég,
ha nyugdíjba megy, holnap már alig tudunk róla valamit. Ezt az elidegenedési
folyamatot szeretnénk megállítani az arcképcsarnok megjelenésével. Azért
indítottuk útjára ezt a sorozatot, hogy gyorsan felejtő korunkban próbáljuk
megőrizni azokat az embertársainkat emlékezetünkben, akik egész életükben
Geszteréd, a szülőfalu fejlődését szolgálták. Az őket bemutató vallomásaikból
megismerhetjük áldozatos munkájuk értékeit.
A könyvből megtudhatjuk, kik alkották ebben a korban a falu lakosságát,
milyen gondolatok foglalkoztatták őket. A teljesség igényével, de a lehetőségek
korlátaival küszködve alakult ki a végleges névsor. A könyvben szereplő
személyek arcképvázlata egy önéletrajzból és az általunk feltett kérdésekre
adott válaszaikból állt össze. Nem volt egyszerű dolguk, hiszen vállalniuk
kellett arcukat, érzéseiket, életüket az olvasó elé kellett tárni. Köszönjük, hogy
vállalták! Így hiteles forrásból ismerhettük meg őket.
A gyűjtemény összeállításakor sok ember véleményét egyeztettük, ennek
ellenére érezhetik úgy az olvasók, hogy kimaradtak emberek, vagy éppen
nem érdemlik meg a beválogatást, amely – minden igyekezet ellenére – kicsit
szubjektív is. A többség szavazata döntött. Vannak emberek, akik sokat tettek
a közösségért, de nem vállalták arcukat, vannak, akikről mi nem tudunk
eleget. Nézzék el nekünk az esetleges tévedést, és fogadják szeretettel a most
bemutatott személyeket! Nem tökéletes emberek ők, de szorgalommal,
tehetséggel megáldottak; mindig tették a dolgukat egy szebb és jobb jövő
reményében, egy élhetőbb közösség kialakításáért.
Ez a lényege az arcképcsarnokban szereplő emberek megismertetésének,
hiszen hátrahagyott erkölcsi magatartásuk példaként állítható a jövő
nemzedéke elé, s ettől válhat a jelennek is szóló üzenetté munkásságuk.

Rácz Jánosné,
szerkesztő
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Fodor Ákos:
Arcképcsarnok
Van egy arc,
amit csak önmagunkat elképzelve látunk
– lehet, hogy ez az igazi.

És van annyi arcunk,
ahányan csak ránk néznek (és: ahányszor!), és még az is lehet,
hogy ezekben akad néhány közös vonás
– lehet. Akkor ez a valóság.

Van egy,
amit tükörbe nézve látunk: villámgyorsan alakuló, képlékeny látvány:
múzsája a szomszéd ízlése s az azt szolgáló vagy azt ellenző szándék
– efölött hunyj szemet; ne kerüld, de ne hidd el.

És van,
van arc, amit csak az lát, aki szeret,
akit szeretünk. Ez a legszebb,
a legmulandóbb. A legérvényesebb.
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Bacskai József

„Jó szívvel gondolok vissza a pedagógusaimra is.
Szerettem tanulni, és azok közé tartozom, akik tanítóik,
tanáraik odafigyelésének is köszönhetően, jó alapokat szerezve indultak
el Geszterédről a középiskolába.”

G

eszteréden születtem 1960. augusztus 12-én. Édesapám Bacskai József,
édesanyám Kinyik Erzsébet.

Örömmel gondolok vissza gyermekkoromra. A szüleimtől jó nevelést és
sok szeretetet kaptam, becsületességük és erős istenhitük máig követendő
zsinórmérték számomra. Gondosan neveltek, a legtöbbet nekik köszönhetem.
Hálás szívvel emlékezem Kaszap Béla atya bibliamagyarázataira, imádságaira,
prédikációira. Az előző rendszerben más volt a hithez, a valláshoz való
viszony. A családom templomjáró volt; ez a lelki igény az elmúlt évtizedek
során mit sem változott bennem.
Jó szívvel gondolok vissza a pedagógusaimra is. Szerettem tanulni, és
azok közé tartozom, akik tanítóik, tanáraik odafigyelésének is köszönhetően,
jó alapokat szerezve indultak el Geszterédről a középiskolába. Fontosnak
tartom, hogy gyermekkori barátságaim élők. Sajnos, már vannak, akiket az
Úr magához szólított közülünk.
A középiskolát Nyíregyházán végeztem, utána Leningrádba kerültem;
itt építész hadmérnöki diplomát szereztem. Hazatérve később elvégeztem a
budapesti közgazdaságtudományi egyetemet is.
Az egyetem után első munkahelyem a Közületi Beruházó Vállalatnál
volt. A közgazdász diplomámnak köszönhetően kerültem az Állami
Számvevőszékhez. Utána Moszkvában a magyar kereskedelmi képviselet
gazdasági és üzemeltetési igazgatói feladatait láttam el 2001-ig, majd a
Külügyminisztériumban a gazdálkodási és pénzügyi főosztály vezetőjévé
neveztek ki. 2008-ban lettem beregszászi, 2010-től ungvári főkonzul.
Emellett 2011-ben, Magyarország európai uniós elnöksége idején az
egész eseménysor pénzügyi tevékenységét irányítottam. Ez idő szerint,
2015-től a Külgazdasági és Külügyminisztérium gazdálkodási helyettes
államtitkára vagyok. Feladatkörömbe tartozik – egyebek között – a tárca
költségvetésének és a világszerte működő közel másfél száz képviselet
gazdálkodásának felügyelete. Közéleti érdeklődésem nemcsak munkámból
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fakad. Megtiszteltetés, hogy a KKM részéről beválasztottak a Magyar
Kormánytisztviselői és Állami Tisztviselői Karba.
Mindennapi munkám mellett kedvelem a történelmi, politikai tárgyú
könyveket, filmeket. Ettől nem esik távol érdeklődési köröm másik területe,
a numizmatika. Szívesen végzek kerti munkát, és kifejezetten megnyugtat,
kikapcsol, amikor Geszteréden a ház körül foglalatoskodom.
Feleségem – Papp Anna, Ancika – szintén geszterédi, így gyerekkorunktól
ismerjük egymást. Hálával tartozom az Istennek, hogy igazi társakra leltünk
egymásban. Két felnőtt lányunk van, mindketten befejezték egyetemi
tanulmányaikat, Anita orvos, Enikő az államigazgatásban dolgozik.
Munkahelyeim miatt fiatalon elköltöztem Geszterédről. A hazajárás,
a kötődés azonban folyamatos volt, és a szülői házak mindig szeretettel
vártak minket. Édesanyám és édesapám már meghaltak, de nemcsak
az ő emlékük őrzése miatt ragaszkodom a házunkhoz, a kötődésem a
gyermekkoromban gyökerezik.
Gyakran vagyok itthon; úgy érzem, hogy szinte részese vagyok a
község mindennapjainak, és ezért nem különleges alkalom, ha valamelyik
barátommal, rokonommal összefutok.
Geszterédet a magaménak érzem, és rendszeresen konzultálva Szabó József
polgármester úrral, igyekszem segíteni neki a falut szebbé, komfortosabbá
tevő lehetőségek megtalálásában.
Most olyan időket élünk, amikor Magyarország nemzetközi tekintélye
nő, és a magyar külképviseleti hálózat fejlesztése van napirenden. Új
nagykövetségek, konzulátusok nyílnak, számos helyen pedig nagy volumenű
felújítások zajlanak. Átalakul a Külgazdasági és Külügyminisztérium is.
A világ által diktált változásokhoz való alkalmazkodás és megfelelés
folyamatos készenléti állapotban tart; a figyelem nem lankadhat.
Ezeket a feladatokat igyekszem a tőlem telhető leglelkiismeretesebb
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módon és a legnagyobb szakmaisággal ellátni. Ami pedig a jövőt illeti:
a diplomatapálya velejárója, hogy bizonyos időszakonként az ember
külföldön teljesít szolgálatot. Ha ilyen megbízatást kapok, elfogadom,
és az újabb beosztásomban is legjobb tudásom szerint igyekszem majd
munkámat végezni.
Mit jelent számodra Geszteréd?
Természetesen a szülőföldet, a helyet, ahol mindig otthon érzem magam. A házat, ahol felnőttem, az iskolát és a templomot, ahová jártam, a
temetőt, ahol szüleim nyugszanak. Innen indultam neki az életnek, és itt
találtam rá a feleségemre, Papp Annára, Ancikára. Soroljam még a szálakat, amelyek idefűznek?
Mi az a fontos körülmény, ami itt tart? Miért kellett elköltöznöd?
A munkám most Budapesthez köt. Amikor tehetem, hazajövök Geszterédre. Felújítottam a szülői házat, rendben tartom a portát, a kertet. Büszke
vagyok rá, ha valaki elmegy a házunk mellett, és átnéz a kerítésen, gondozott
szőlőlugast lát, és nem tűnik úgy neki, mintha lakatlan lenne az épület. Különben a szőlővesszőket Kárpátaljáról hoztam, ottani őshonos fajtákat ültettem el; hál’ Istennek ők is megkedvelték a geszterédi földet.
Az élet rendje, hogy az ember elhagyja – ki hosszabb, ki rövidebb időre,
sőt, van, aki véglegesen is – a szülői házat. Nálam az első tartós távollétek a
középiskolai években voltak, Nyíregyházára jártam középiskolába, aztán az
egyetemi tanulmányok következtek Szentpétervárott, az akkori nevén Leningrádban. Az ott szerzett építész hadmérnöki, majd a budapesti közgazdasági egyetemi diploma már meghatározták a sorsomat, a munkahelyeimet.
A szüleim, a rokonság és a barátok azonban mindig élő kapcsolatot jelentettek, nemcsak nekem és Ancikának, hanem – örömömre – a két lányomnak,
Anitának és Enikőnek is.
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Mit kellene tenni, hogy a fiatalok ne költözzenek el településünkről?
Azt hiszem, az emberek többsége nem kalandvágyó, inkább szeret a jól
ismert és megszokott környezetében magabiztosan mozogni. Ennek, persze,
feltétele van: kiszámítható megélhetés, komfortos életviszonyok, jó hangulatú közösség. Ha egy fiatal azt látja, hogy szülei egzisztenciális biztonságban
vannak, az iskolájában olyan tudásalapot kap, amire későbbi életpályáját
építheti, érzékeli az őt körülvevő közösség humánus kisugárzását, tapasztalja a lépésről lépésre való gyarapodást, fejlődést a településen, nos, akkor
törekedni fog rá, hogy kötődése megmaradjon, és itt vagy valahol a közelben
találjon magának munkát. Nemcsak remélem, de számos jelét látom, hogy
a következő időben a geszterédi fiatalok egy részének lesz módja, lehetősége
úgy dönteni, hogy érdemes mélyebbre ereszteni gyökereit a szülőföldön.
A te életedben mikor volt Geszteréden a legnagyobb változás, fejlődés?
A változás és a fejlődés nem mindig szinonimái egymásnak. Visszagondolva a gyermekkoromra, a mesterségesen fenntartott egyenlősdi ellenére az
egykori tsz korszakban nem kevesek számára fontos volt – akár a szabadság
rovására – a létbiztonság, vagy annak az érzete. Sok tekintetben ez szűnt
meg a rendszerváltozással, és valóban nehézségeket okozott helyet, munkát
találni az új viszonyok között. Emiatt, sajnos, sokan kényszerültek elhagyni
Geszterédet is. Ma azonban a változás és a fejlődés valóban közelebb kerültek egymáshoz. A nemzeti kormány alatt – kiemelten az utóbbi években –
tényleg szembeötlő, hogy Geszteréd anyagilag, hitbelileg és kulturális téren
egyaránt gyarapszik. Az emberek szorgalma nyomán takarosabbak lettek a
házak, javult az utak minősége, új templom épült, megnyílt a piac, fejet hajthatunk Szent László szobra előtt, a székelykapu alatt elhaladva megélhetjük
a nemzeti összetartozás érzését… És a magukért beszélő szemléletes példák
közül csak néhányat említettem.
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Hogyan kellene segíteni a családokat, a gyerekek iskoláztatását?
A mostani kormány politikája és nagyon sok konkrét intézkedése irányul
a családok támogatására. Az állami gondoskodás a születés pillanatától jelen
van a családok életében. Ami a települést és az itteni tágabb közösséget ebben
az ügyben illeti, azt hiszem, nekünk is van teendőnk ebben. Az önkormányzat felelőssége a színvonalas gyermekintézmények működtetése, a megfelelő
gyermekorvosi ellátás biztosítása, és, ha lehetséges, a kismamáknak valamilyen
részmunkaidős foglalkoztatás keresése. A gyermekek hitéleti nevelésről az itteni
felekezetek lelkészei gondoskodnak. Törekedni kell rá, hogy minél több gyermekközpontú kulturális programra, rendezvényre kerüljön sor. A gyermekek
igen eltérő anyagi körülmények között nőnek fel. Jó lenne, ha hátrányos helyzete
miatt egyetlen tehetséges fiatalnak sem kellene feladnia álmait. Ebben közös a felelősségünk: az itt élőké és az innen elszármazottaké. Azt hiszem, érdemes lenne
egy olyan támogatási alapot létrehoznunk, amely ösztöndíj formájában segítené
az arra érdemes tanulókat.
Mi az, amit másképpen kellene csinálni, hogy mindenkinek jobb legyen?
Megőrizni, erősíteni a geszterédieket jellemző felekezeti békét, a települési ünnepségeken és egyéb alkalmakon serkentőleg szóba hozni, hogy a kis
egyéni hozzájárulások összeadódva nagy dolgokat eredményezhetnek. Ez
egyébként fordítva is igaz: az erős kohéziójú közösség az egyének legfőbb
támasza, védelmezője.
Mit tettél, és mit tudnál tenni személyesen ezért a közösségért?
Eddigi munkaköreim és kapcsolati rendszerem lehetővé tették és teszik,
hogy Geszteréd számára fontos támogató személyiségek és támogatások megnyerésében működhettem közre. Ezek nagy része a község szépülését, kulturális
képének javulását eredményezte. Megtiszteltetés számomra, hogy Szabó József
polgármester úr és a lelkész urak is rendszeresen megkeresnek, tanácsot kérnek
tőlem, én pedig mindig igyekszem a legjobb tudásom szerint segíteni nekik.
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Hogyan látod Geszteréd jövőjét?
Geszteréd sorsa, jövője nagymértékben függ hazánk általános állapotától, fejlődésétől. Országunk dolgai most jól mennek, és ezek a kedvező folyamatok tartósnak ígérkeznek. Látva és tapasztalva az elmúlt évek fejlődését,
ismerve a geszterédiek munkaszeretetét és ragaszkodását a szülőföldjükhöz,
meggyőződésem, hogy megalapozott bizakodással nézhetünk a jövő elé.
Leglényegesebbnek azt tartom, hogy mind több jel mutatja: Geszteréd életképes, és érdemes itt maradni.
Mit üzensz az utánunk jövőknek?
Most pezsgés van Geszteréden, sok a tenni akaró ember. Jó lenne, ha
ezt a szemléletet a fiatalok is tovább vinnék. És azt is tudniuk kell, hogy
semmi nincs magától, az előrehaladásért, az egyéni és közösségi anyagi
gyarapodásért kinek-kinek a saját helyén dolgozni kell. Az én nemzedékem
számos tagjától talán még azt is elleshetik, hogy csak a szülőföld szeretete, a
családunk és istenhitünk lehet jó közérzetünk és belső békénk forrása.
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Bakonszegi Lászlóné
(Kemény Erzsébet)

„Soha nem adtam fel, ami másnak sikerül, az nekem is menni fog!”

A

z életem 1954. november 17-én, Geszteréden egy háromgyermekes család második élő gyermekeként kezdődött. Édesapám Kemény András,
édesanyám Törő Anna, én a keresztségben az Erzsébet nevet kaptam.
Szüleim nehezen, de becsületesen neveltek. Apai nagyapám halála után a
nagymamámhoz kerültem.

Számomra ez volt az első olyan történés, amit gyerekként nehezen értettem meg. Ma már tudom, hogy ez miért is történt. A szüleim így próbálták a
nagymamám bánatát enyhíteni. Számomra a nagymamám volt a követendő
példa. Kicsi, törékeny és mégis egy erős akaratú ember volt. Nála még petróleumlámpa világított a pitvarban, és csikókonyha szolgáltatta a meleget.
Ez a kényszermegoldás aztán eltartott közel négy évig, édesapám tragikus
haláláig. 1966. szeptember 14-én mindannyiunk élete megváltozott. Édesanyám özvegyen maradt, három gyerekkel. Bátyám akkor volt 14, én éppen
csak 12, öcsém pedig 5 éves. Küzdöttünk a mindennapokkal. A sors nekünk
segítő és összetartó családot adott. Édesanyám és édesapám testvérei erejükhöz mérten próbáltak segíteni nekünk. Aztán édesanyám – a kezdeti sokk
után – kezébe vette a család irányítását. Dolgoztunk a földjeinken, a szőlőben, a kertben és az állatokkal. Mindenkinek megvolt a maga feladata. Még
emlékszem a hűvös reggelekre, amikor édesanyám kiparancsolt bennünket
az ágyból, mert ő és a nővére korán mentek a mezőre. Nekünk meg iskolába
kellett menni, de, hogy el ne aludjunk, kiültünk a kerítés tövébe, és amikor
az utca végéről jöttek az iskolatársaink, csatlakoztunk hozzájuk. Szó sem lehetett arról, hogy elkéssünk, vagy – ne adj’ Isten – hiányozzunk. Ha valami
rosszat csináltunk az iskolában, nem mertük édesanyámnak megmondani,
mert itthon egy dorgálással nem úsztuk volna meg.
1969 tavaszán aztán sorsfordító események következtek. Egy influenza
szövődményeként súlyos betegségbe estem. Közel háromévi, küzdelmes,
sokszor reménytelen és kétes kimenetelű kórházi kezelést követően végre
visszajöttem Geszterédre. Ez idő alatt a bátyám már kijárta a középiskolát,
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az öcsém pedig általános iskolás lett. Keményen dolgoztak azért, hogy fizetni tudják a kórházi ellátásomat. Boldog voltam, hogy itthon lehetek, de azt is
tudtam, hogy nem maradhatok itthon ezzel a fizikai adottsággal. Segítséggel
beiratkozhattam a Nyíregyházi Gyors és Gépíró Iskolába. Igaz, a társaim 14
évesek és egészségesek voltak, én 18 éves, és járást segítő mankóval közlekedtem. Nem volt könnyű szembenézni ezzel, de az akaratom erősebb volt mindennél. Sikeresen befejeztem az iskolát, és közben annyira megerősödtem
lélekben és egészségben is, hogy meg sem álltam Debrecenig. Természetesen
értek kudarcok, de ezek csak még dühösebbé tettek. Dolgoztam egy papírt
forgalmazó cégnél, és minden héten hazajöttem a falumba; ez volt a biztos
menedék. Mivel nehezen mozogtam, gyakran töltöttem az ebédidőmet is az
íróasztalomnál. Így aztán egy idő után már olyan feladataim is voltak, amelyek nem tartoztak a munkakörömhöz. De számomra ez hozta meg a munkám gyümölcsét. Többre vágytam.
Megismerkedtem Bakonszegi Lászlóval, és 1976. április 24-én felesége
lettem. Ekkor már a közgazdasági szakközépiskolába jártam esti tagozatra.
Tanultam, dolgoztam, megszültem első gyermekemet, Zsuzsát és leérettségiztem, hétvégeken meg hazajártunk, immár gyermekkel, segíteni. Mi így
gondoltuk, de ezt ennyi év távlatából már tudom, hogy ez nekünk volt segítség. Erőt gyűjtöttünk a következő heti teendőinkhez. Jó volt kiülni a kapu elé
a kispadra, beszélgetni a szomszédokkal, híreket hallani.
Édesanyám halála után sem szakadtam el a falutól, hiszen nős bátyám és
öcsém is itt éltek. Igen gyakran hazajöttünk. Közben megszűnt a kirendeltség, ahol 7 évet dolgoztam. Az akkori főnököm keresett nekem állást. Így
kerültem egy közegészségügyi intézménybe, ahol 33 évet töltöttem el. A sors
mindig olyan emberek mellé sodort, akik meghatározták további sorsomat.
Főnököm unszolására elvégeztem a KÁLÁSZ-t, majd a FÁLÁSZ-t munka
mellett; kemény hat év volt.

22

Így lettem középvezető. Közben megszületett a második gyermekem,
Anna is. Voltak nehéz időszakok az életemben. Volt, hogy az elképzeléseimet
módosítani kényszerültem, de soha nem adtam fel, ami másnak sikerül, az
nekem is menni fog!
Az ÁNTSZ Észak-alföldi Regionális Intézetének gazdasági vezetői feladatai mellett dolgoztam a szakszervezet gazdasági vezetőjeként, tevékenyen
részt vettem a Hortobágy a Világörökségért Közérdekű Alapítvány és a Kelet-magyarországi Népfőiskola tevékenységében.
Mivel felsőfokú számviteli képestésem volt, de gazdasági vezetőként
munkaüggyel is foglalkoztam, hát 49 évesen elvégeztem a Pécsi Tudományegyetemen a személyügyi szervező szakot. Később a Debreceni Agrártudományi Egyetemen vezetői információs rendszer és ECDL-ből is
képesítést szereztem.
Időközben gyermekeim párt választottak, és elkezdték önálló életüket.
Már mindkét lányom családanya, két-két gyermekkel.
Ketten maradtunk a férjemmel a nagycsaládra tervezett családi házunkban. Számomra egyértelmű volt, hogy ha változtatni kell a lakcímünkön, akkor az csak Geszteréd lehet.
Amikor a központi költségvetési szerveket egybetömörítették, a Kormányhivatalokba, már nem akartam új feladatot vállalni. Lehetőségem nyílt
a prémiuméves programban részt venni.
Így költöztünk vissza Geszterédre. Felújítottunk egy családi házat.
Mindig is tevékenykedtem, így egyértelmű volt, hogy itt sem maradok
tétlen. A Geszteréd Jövőjéért Alapítvány és a Geszterédi Nyugdíjas Egyesület
munkáját segítem. Ápolom hagyományainkat, bevonva ebbe a fiatalokat is.
Bár már férjem elköltözött egy fényesebb világba, én még most is úgy
gondolom, nekem ez a falu a hazám.
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Próbálok tenni azért, hogy élhetőbb és szerethetőbb legyen ez a kis település. Közösséget formálni és figyelni egymásra, meglátni mindenkiben a
jót, és próbálni együttműködni igen nehéz feladat, és, sajnos, nem is mindig
és mindenkivel sikerül, de nem adom fel.
Geszteréd jövője rajtunk is múlik, nemcsak a vezetőinken.
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Bujdosó László

„Múltunk a Reményünk, és Krisztus a Jövőnk.”

G

eszteréden születtem 1947. március 3-án, háromgyermekes család első
gyermekeként. Két lánytestvérem van, Jolán (1953) és Katalin (1961).
Édesapám Bujdosó Ferenc, édesanyám Molnár Magdolna. Szüleim egyszerű
parasztemberek voltak, mezőgazdasággal foglalkoztak és termelőszövetkezetben dolgoztak. Gyermekkori éveimet szülőfalumban töltöttem; jelenleg
is itt élek. Szüleim gondoskodtak arról, hogy őszinték és nagylelkűek legyünk egymással és másokkal szemben. Nagyon sok áldozatot hoztak egymásért és értünk, hogy a családi otthon melegének légkörét megteremtsék.
Középiskolai tanulmányaimat a nagykállói Budai Nagy Antal Gimnáziumban végeztem, ahol 1965-ben érettségiztem. Érettségi után bevonultam
2 évre katonai szolgálatra.
Leszerelésem után Balkányban az OTP-nél helyezkedtem el, mint hitelügyi előadó. Szintén ebben az évben, 1967. november 25-én házasságot kötöttem Kókán Annával, akivel együtt jártunk iskolába.
Az OTP-nél 5 évig dolgoztam, majd 1972 májusában hazakerültem a
helyi Virágzó Föld Mezőgazdasági Szövetkezethez, ahol 1988 novemberéig
dolgoztam, majd a Geszteréd Községi Tanács dolgozója lettem, mint előadó.
1990-ben a Községi Tanács elnökévé választottak.
A rendszerváltást követően, 1990 szeptemberétől 2002-ig Geszteréd község polgármestere voltam. A polgármesteri tisztségem alatt sok szép élményben és sikerekben volt részem, de előfordultak csalódások is. A sikerért és az
eredményekért keményen meg kellett dolgozni. Munkám során a településen élő lakossággal, barátokkal sikerült jó munkakapcsolatot kiépíteni. Ebben – természetesen – segítségemre voltak a helyi önkormányzat képviselőtestületének tagjai is. Az elvégzett munkám elismeréseként 1996 augusztus
16-án a Belügyminisztériumban vehettem át a MAGYAR KÖZTÁRSASÁG
ARANY ÉRDEMKERESZT kitüntetést.
Meghatározó személyek az életemben a feleségem, elhunyt szüleim, valamint néhai Kaszap Béla pápai prelátus atya, aki 33 éven keresztül volt
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egyházközségünk felelős plébánosa. Szeretettel gondolok a volt nevelő-oktató tanáraimra, közülük mégis megemlíteném Varga Gyula tanár urat, aki az
egyik kiemelkedő személye volt az oktató-nevelő munkának településünkön.
Keresztény családból származom, katolikus vallású vagyok, így keresztény vallásomat, hitemet folyamatosan gyakorlom. 1975-től egyházközségünknek képviselő-testületi tagja vagyok, 2005-től pedig egyházközségünk
világi elnöke. Tagja vagyok a helyi önkéntes tűzoltó egyesületnek is. Egyéb
társadalmi megbízatásom jelenleg nincs.
Érdeklődési köröm, hobbim a kertészkedés, szőlészet, borászat. Szabadidőmet szívesen töltöm kis kertünkben. Ápolom és nevelem a gyümölcsfákat; szívesen kísérletezgetek ezek beoltásával, és különös öröm számomra,
mikor – oltást követően – egy gyümölcsfáról kétféle termés szedhető le.
Mit jelent számomra Geszteréd?
Geszteréd számomra a szülőföldemet jelenti; itt születtem, itt ringatták bölcsőmet. Sokan mondták már, de számomra is a világ közepe,
az otthonom.
Mióta élsz itt, akartál-e elköltözni innen, ha igen, miért?
Soha nem akartam szülőfalumból elköltözni, még a költözés gondolata
sem merült fel bennem, sem pedig a feleségemben. Itt érezzük jól magunkat.
Mi volt az a fontos körülmény, ami itt tartott, vagy amiért elmentél?
Geszteréden megtaláltam mindazt, ami az ember életében egy-egy fontos
állomás, állapot. Itt találtam meg a boldogságot, a közeli vagy helybeli munkahelyet, a biztos családi hátteret, barátokat.
Mit kellene tenni, hogy a fiatalok ne költözzenek el településünkről?
A tsz idejében nem jelentett problémát a faluban munkahelyet találni, de az egy más rendszer volt. Annak érdekében, hogy a fiatalok ne
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költözzenek el, úgy gondolom, hogy olyan vállalkozások kellenének,
amelyek munkahelyet biztosítanának részükre; ezáltal biztosítva lenne a
megélhetésük, és a családalapítás.
A te életedben mikor volt Geszteréden a legnagyobb változás, fejlődés?
Geszteréden mindig is folyamatos volt a fejlődés, de a legnagyobb előrelépések a rendszerváltás után következtek be, és azóta is folyamatos a
település fellendülése.
Hogyan kellene segíteni a családokat, a gyerekek iskoláztatását?
A családok megsegítésében, a gyerekek iskoláztatásában kormányunk
igyekszik segítséget nyújtani. Ugyanez elmondható önkormányzati szinten
is. További segítséget jelentene, ha a meglévő alapítványoknak külön erre a
célra elkülönített összeg állna rendelkezésre, és lehetőség lenne ilyen irányú
célra kiírt pályázatok benyújtására és azok elnyerésére.
Mi az, amit másképpen kellene csinálni, hogy mindenkinek jobb legyen?
Úgy gondolom, hogy az embereknek változtatni kellene a gondolkodásmódjukon. Több szeretetre, megértésre lenne szükség egymás elfogadásához. Törekedni kellene arra, hogy egymást képességeinkhez és lehetőségeinkhez mérten segítsük.
Mit tettél, és mit tudnál tenni személyesen ezért a közösségért?
Hosszan tartó felsorolást jelentene a községünkben megvalósult fejlesztések, beruházások ismertetése. Polgármesterként és magánemberként mindvégig megmaradtam egyszerű embernek. Munkámban arra törekedtem,
hogy a küldetést, a felelősségteljes szolgálatot a lehető legnagyobb mértékben
teljesítsem. Szívesen segítek jó tanáccsal, anyagi segítségnyújtással azokon,
akik hozzám fordulnak.
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Hogyan látod Geszteréd jövőjét, milyen élete lesz az itt élőknek?
Községünk mindig egy élhető és fejlődő település volt; szorgos emberek
lakják. Így a jövőt illetően optimista vagyok.
Mit üzensz az utánunk jövőknek?
Az utánunk jövőknek, az utókor számára azt az üzenetet fogalmazom
meg, hogy szeressék szülőfalunkat, ápolják hagyományainkat, őrizzék meg
kultúránkat, mivel „Múltunk a Reményünk, és Krisztus a Jövőnk.”
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Bujdosó Mihály

„Nagyon szeretem Geszterédet; takaros, szép település.”

B

ujdosó Mihály vagyok, 1928. május 29-én születtem Geszteréden, nyolcgyermekes család hetedik gyermekeként. A család földműveléssel foglalkozott. A gyermekeket is korán bevonták ebbe a munkába. Az én gyermekkoromban nem tudott minden gyerek iskolába járni; korán munkára fogtak bennünket. Nem túlságosan szerettem kapálni, ezért célul tűztem ki, hogy tanulni
fogok, és valami mesteséget tanulok. Balkányban kovács szakmát tanultam, de
nem sokáig dolgoztam benne. Érdekelt a világ minden dolga. Rövid katonaság után fiatalon a bökönyi Községházán dolgoztam 10 évig, és folyamatosan
képeztem magam. Államigazgatási Akadémiát, anyakönyv-vezetői és egyéb
tanfolyamokat végeztem.
1950-ben házasságot kötöttem Orosz Erzsébettel; két lányunk született. Gyerekeink is, miután házasságot kötöttek, Geszterédet választották lakhelyüknek.
Mindketten óvónőképző főiskolát végeztek. Idősebbik lányom, Jolán 27 évig
óvónő volt, és 12 évig óvodavezetőként dolgozott. Sajnos, a kisebbik lányomat
Erzsébetet, 5 éve eltemettem. 2003-ban elveszítettem a feleségemet; sokáig egyedül éltem. Hat éve a lányomhoz költöztem; jelenleg is itt élek.
1962-ben Geszteréd község tanácselnökének választottak az emberek, és
több cikluson át nyugdíjazásomig, 1989-ig töltöttem be ezt a tisztséget.
Első és legfontosabb feladatom volt a község utcáiban, majd két tanyáján a
villanyhálózat kiépítése.
A faluban nem volt óvoda. Egy régi épületet felújítva, két csoport befogadására alkalmas óvodát alakítottunk ki 1964-ben. Dr. Kóti Lajosné tanárnő
segítségével, közbenjárásával rövid időn belül beüzemeltük az óvodát.
Igyekeztem a legjobb kapcsolatot kialakítani a falu lakóival; mindenkor az
ő érdekükben és a község maximális fejlődése érdekében jártam el.
Kölcsönös, jó kapcsolatot ápoltam Kaszap Béla plébános úrral, akinek több
mint 30 éven át ugyancsak meghatározó szerepe volt a község lakóinak életében. Szavai irányadóak voltak; segítségére mindenkor számíthattunk.
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Már tevékenységem első ciklusában megkezdődött a kövesutak építése.
Folyamatosan elértük, hogy egyetlen földút sem maradt a faluban; ezzel egy
időben a járdák bővítése is megtörtént.
A fejlődés érdekében igyekeztem nagyon jó kapcsolatot kialakítani a környező gyárak, téesz és vállalatok vezetőivel, akik rengeteget segítettek a beruházások megvalósításában. A Hajdúsági Iparművektől nagyon sok támogatást kaptunk. Ott dolgozott abban az időben a lakosság jelentős hányada.
Munkámat feletteseim is elismerték; több kitüntetésben részesültem.
Geszteréd, akárcsak az ország, nagyon sokat fejlődött. Épül, szépül a
település. A község vezetői minden állami támogatást jól használnak fel a
fejlesztésre. A faluban szorgalmas, dolgos, vallásos emberek élnek; ők is mindent megtesznek, hogy élhetőbbé, szebbé tegyék környezetüket.
Mit jelent Ön számára Geszteréd?
Nagyon szeretem Geszterédet; takaros, szép település. Reméljük, a nemrég átadott új iskola is hozzájárul majd, hogy egyre többen költözzenek ide,
és ne akarjanak a fiatalok innen elköltözni.
Örömmel tölt el, hogy nyugdíjas éveimben sem feledkeztek meg rólam,
meghívnak a község rendezvényeire, a Tűzoltóság összejöveteleire, ahol tiszteletbeli tagként vehetek részt. Az Önkormányzattól Szent István-emlékplakettet, majd 2004-ben pecsétgyűrűt vehettem át munkám elismeréseként. Jó
érzéssel tölt el, hogy az Aranyszablya Társaság tiszteletbeli tagja lehetek, és
meghívnak rendezvényeikre.
Mit kellene másképpen tenni, hogy jobb legyen az itt élők közérzete?
Geszteréd földrajzi fekvése jó, közel van két nagyvároshoz. Ha a közlekedés javul, a környező városokban találhatnak munkát az emberek úgy, hogy
lakhelyükként Geszterédet választják.
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Ha továbbra is töretlen a fejlődés, a családok megkapják a maximális támogatást, segítséget a vezetőktől és tisztségviselőktől, kölcsönösen jó a kapcsolat, akkor szívesen élnek itt az emberek, és szeretik a mi kis falunkat.
Az életedben milyen változások történtek a községben?
1964-ben orvosi rendelő épült, lakással. 1965-ben kiépült a Községi Park,
felépült az ABC bolt. 1966-ban kultúrház, könyvtár épült. Megépült a posta,
a tejbolt, a tűzoltószertár és megvásároltuk a tűzoltóautót.
A régi futballpályán, amelyet legeltetésre használtak, utcát alakítottunk
ki, amely az Aranyszablya nevet kapta.
1975-ben Geszteréden épült meg a vízműtelep, mely még hat települést lát
el ivóvízzel (Bököny, Téglás, Hajdúhadház, Bocskaikert, Érpatak, Újfehértó).
Megépült az öregek napközi otthona, az iskolában tornaterem, öltözővel. Megtörtént a csapadékvíz elvezetésének kiépítése, megépült a ravatalozó is, 1982-ben.
Közben 1975-ben épült meg a két csoportos új óvoda, miközben a régi
még üzemelt 1979-ig, az új épület bővítéséig. Két tanteremmel, ebédlővel bővült az iskola, felépült a sportpálya, öltözővel.
Az 1981-ben megépült Takarékszövetkezet mellett elkészült a védőnői
tanácsadó helyiség. Folyamatosan megtörtént az utak és járdák karbantartása, felújítása.
Még nyugdíjba vonulásom előtt elkezdődött a szennyvízberuházás előkészítése. Sajnos, ennek megvalósulása a mai napig nem történt meg, de
most ígéretet kaptunk a megvalósításhoz. Bízom benne, hogy még az én
életemben elkészül.
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Czimre János

„Geszteréd egy olyan község, ahová szívesen megy az ember,
mert az itt lakók jólelkűek és barátságosak. Számomra mindig egy kis
megnyugvást jelent ide betérni, ebben a rohanó világban.”

C

zimre János néven, 1948. június 16-án láttam meg a napvilágot Nagykálló-Ludastón, Gebri Magdolna és Czimre Gusztáv elsőszülött gyermekeként, római katolikus családban. Az évek múlásával négy testvérrel bővült
a családunk. Édesanyám az akkori tsz-ben, míg édesapám a Balkányi Állami
Gazdaságban dolgozott, hogy a család megélhetését biztosítani tudja.
Mivel szüleim szerény körülményeket tudtak nyújtani az öt gyermek
számára, így a továbbtanulás lehetősége szóba sem jöhetett. Feleségemmel,
Metercsik Magdolnával 1979-ben kötöttünk házasságot, és a mai napig nagy
szeretetben élünk. Meghatározó jelentőséggel bíró személyek az életemben a
feleségem, a gyermekeim és az unokáim. Az ő hitük, bizalmuk és támogatásuk nélkül az elért sikereim nem valósulhattak volna meg. 39 éve élek boldog
házasságban a feleségemmel. Két fiú szerető szülei és – az évek múlásával – három gyönyörű unoka büszke nagyszülei lettünk.
Munkahelyem nem volt sok az életemben; összesen három. 1988-tól útépítő vállalkozó lettem, és még a mai napig is ezzel foglalkozom.
Érdeklődési köröm többféle tevékenységre kitér. Minden olyan dolog érdekel, ami a szellemi frissességemet megőrzi. Kedvelem a keresztrejtvényfejtést,
a vadászatot és a horgászatot.
A jövőt illetően a céljaimat már elértem; most már csak a pihenés és az
unokák élveznek előnyt az életemben.
Mit jelent számodra Geszteréd?
Geszteréd egy olyan község, ahová szívesen megy az ember, mert az itt lakók jólelkűek és barátságosak. Számomra mindig egy kis megnyugvást jelent
ide betérni, ebben a rohanó világban.
Kapcsolatom a település lakóival nagyon jó, a geszterédi polgármester úrral
pedig az évek során barátok lettünk. A feleségem geszterédi születésű, így van
kötődésem a községhez, bár a mindennapjaimat Nagykállóban töltöm.
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Személyesen mit tettél, mit tudsz tenni a község fejlődéséért?
Geszteréd község infrastruktúrájának fejlesztésében sokat segítettem. Többek között a Lovas tanyára vezető mezőgazdasági út pénzügyi forrásának
megteremtésében, kivitelezésében, megvalósításában is szerepet vállaltam.
Évek óta támogatom a Geszterédi Nyugdíjas Egyesületet, melynek tagjaival baráti kapcsolatot ápolunk a feleségemmel. Minden évben egyszer
közösen megyünk kirándulni, és ezt a hagyományt a továbbiakban is szeretném megvalósítani.
Geszteréd mikor fejlődött, változott legtöbbet?
Geszteréd fejlődéséről, jövőjéről Nagykállóból nehéz véleményt mondanom, de mivel sokat járok oda, látom, Geszteréd község dinamikus fejlődésen
ment keresztül az elmúlt években, mely az önkormányzat és az itt élők összefogásának köszönhető. Ha a továbbiakban is ilyen gyümölcsöző lesz az összetartás, akkor a helyi lakosok egy virágzó, fiatalos település boldog lakói lesznek.
Mit kellene tenni, hogy a fiatalok a településen maradjanak?
Mivel a falu mezőgazdasági beállítottságú település, az itt lakó fiatalok csak
a mezőgazdasági munkából tudnának megélni, ezért nehéz őket visszatartani
az elköltözéstől, mert kevés a lehetőségük. Több olyan munkahelyet kellene
teremteni, mely a fiatalokat maradásra késztetné. Továbbá olyan programokat
kellene szervezni, mely minden korosztály igényét kielégíti.
Mit üzensz az utánunk jövő nemzedéknek?
Meg kellene értetni a fiatalokkal, hogy a munka nem szégyen, és a problémák elől nem kell elmenekülni, hanem összefogással minden megoldható. Ez
az üzenetem a jövő nemzedékének, és higgyenek abban, hogy a kitartó munka
mindig meghozza a gyümölcsét! Ez adjon lendületet a mai fiataloknak abban,
hogy sikeresen megállják a helyüket az életben.
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Csabai Jánosné
(Csorba Jolán)

„Idősebb korban az ember egyre jobban megérti,
hogy semmi sem lehet tökéletes az életben.
Egyre inkább elfogadóbb lesz önmagával és másokkal szemben is.”

C

sabai Jánosné (Csorba Jolán) vagyok. 1950. augusztus 30-án születtem,
szüleim első gyermekeként, Geszteréden. Édesanyámék szerény körülmények között éltek. Édesapám földművesként, később építőipari segédmunkásként dolgozott Miskolcon, majd Debrecenben. Édesanyám nevelésünk
mellett vitte a háztartást, egy kicsinyke házban éltünk. 1952-ben testvérem
született; ettől kezdve én a nagyszüleimnél voltam. Nagyon szerettem ott lenni. A falusi békés, havas karácsonyesték, vasárnap esték, amikor összegyűlt
a család nagyszüleimnél, szeretett nagynénéim, családtagjaikkal. Velük lenni maga volt az ünnep számomra. Szeretet, békesség volt a nagy családban.
Nagymamám, aki „Ídesanyám” volt mindnyájunknak, minden jóval ellátott
minket (bejgli, pogácsa, disznótoros). Gondtalan, gyönyörű gyermekéveim
voltak. Ezek az emlékek kísérnek, hatottak rám a mai napig is.
A helyi általános iskolába jártam, szorgalmas, jó tanuló voltam. Miután
elballagtam a 8. osztályból, felvettek a SZÖVOSZ kereskedelmi iskolába,
Nyíregyházára. A harmadik évet Tokajban jártam, ahol kitűnő szakképesítést kaptam. Ezután – az ottani tanáraim bíztatására – elvégeztem a
középiskolát a nagykállói Korányi Frigyes Gimnáziumban. Először egy vegyesboltban dolgoztam Geszteréden.
1968. október 27-én férjhez mentem, egy évvel később megszületett
első gyermekem, akinek a Róbert nevet adtam. Ma agrármérnökként
dolgozik, és Geszteréden él családjával. Később, tíz évre rá, napvilágot
látott a kislányom, Márta. Ő gyógypedagógus végzettségű, Nyírbátorban
él családjával.
Annak idején a munkahely, gyermeknevelés mellett – jövedelemkiegészítésként – mezőgazdasági munkát is végeztünk a férjemmel (paprikaparadicsom-dohánytermesztés).
Szorgalmas, szófogadó gyermekeim már egész kis koruktól besegítettek.
Nehéz évek voltak ezek, de egyben nagyon szépek is. Vallásos családban
nőttem fel, gyermekeimet is úgy neveltem. Boldoggá tesz, hogy unokáim is
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vallásosok, istenhívők. A hit nagyon fontos fiatalon és idős korban is, mert
könnyebb elviselni az élet nehézségeit.
2007. augusztus 1-jétől vagyok nyugdíjas, azóta is rengeteg fizikai munkát végzek. Segítem a gyermekeimet, unokáimat minden erőmmel. Szabadidőmben olvasok, rejtvényt fejtek, unokáimmal vagyok. Igyekszem egészséges életmódot folytatni. Célom, hogy szeretnék még sokáig élni, élvezni a
szabad, nyugodt életemet. Szeretném megérni, hogy unokáim az általuk kitűzött célokat elérik. Robi unokám szerezze meg a gépészmérnöki diplomát.
Andika indítsa be fogorvosi praxisát. Remélem, a protézisemet már ő fogja
elkészíteni. Legkisebb unokám 14 éves, aki a Báthory Anna Református Iskola kiváló tanulója. Óvodás kora óta úszik és zenét tanul.
Minden napomat ajándékként élem meg. Biológiai életünk véges, én úgy
fogadom el, ahogy van. Ha egyszer el kell menni, tudjam, hogy ami talentumot a Jóistentől kaptam, azt jól hasznosítottam, éltem vele.
Az öregek napközi otthonában 1974 augusztusától dolgoztam, ahol harminchárom évet töltöttem el. A faluban jól ismertem mindenkit, sokukkal
jó barátságban is voltunk, egyesekkel a mai napig is vagyunk. Már akkor
is szívesen segítettem az embereknek, amiben tudtam. Leginkább a szeretett nagymamámnak vagyok hálás, hogy az öregotthonban jó munkahelyet találtam, mert számomra az idős emberek nem voltak idegenek. Olyan
családias légkör vett körül, azok az egyszerű falusi asszonyok úgy szerették,
tisztelték egymást, hogy az példaértékű. Ez ma már hiányzik az emberekből.
A régi társadalomban, az 50-es, 70-es években az embereknek csak a
nélkülözés, szegénység és emberfeletti munka jutott. Majd a társadalom fejlődésével egyre több szociális juttatás biztosított jobb életkörülményeket az
embereknek és a munkában megfáradt időseknek. Például szociális segély
azoknak, akiknek nem volt más jövedelmük. A tanács és az akkori pártvezetés, gazdasági és tömegszervezetek (tsz, Hazafias Népfront) elhatározták, hogy öregek napközi otthonát építenek Geszteréden, 1970 májusában.
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Remélve, hogy az idős lakosok életkörülményei így javulhatnak. Az épület
teljes egészében társadalmi munkában, összefogással épült fel. Az építésben
a tsz, a helyi kisiparosok, Urszuly Pál, Bojté György, Erdei Mihály, valamint
az iparban dolgozók szabad szombatjukat, vasárnapjukat feláldozva segítettek, és a község lakóinak nagy része is kivette részét a munkából.
1970. szeptember 30-án birtokba vehették az öregek napközi otthonát a
község legidősebb, 70-80 éves lakosai. Ezeknek az idős embereknek nyugdíja nem volt, ha volt földje, korábban bevitték a tsz-be, ezért háztáji földet,
tsz-járadékot kaphattak. Legtöbbjük, főleg nők és egyedülállók, a tanácstól
szociális segélyt kaphattak. Az ÖNO-ban napi háromszori étkezésért egy
jelképes összeget fizettek. Az óvoda konyháján főztek helyben termesztett
alapanyagokból, az iskola gyakorlókertjéből, és a lakosoktól vásárolták fel
a hozzávalókat. A helyi szokásoknak megfelelő ételeket főztek. Idős gondozottjaim számára a kenyér, az étel szent volt. Délelőtt 10-től 15 óráig tartózkodhattak a szépen berendezett otthonban, igényelték a beszélgetést, a velük
való foglalkozást. A cserépkályhával fűtött, barátságos otthonba a szép, régi
foteleket, székeket a Járási Hivataltól kaptuk ajándékba.
1988-ban Idősek Klubja elnevezést kapott az intézmény. 20 idős ember pihenésére, szórakozására szolgált. Népszerűségét annak köszönhette,
hogy olyan ellátást biztosított az idős embereknek, amely sok tekintetben
megkönnyítette életüket, amellett eredeti környezetükben, maximális
mértékben megőrizhették önállóságukat. Hátránya az volt, hogy csak jól
mozgó, járni, közlekedni képes, viszonylag egészséges idős emberek vehették igénybe. Szervezett kötelező foglalkozás nem volt, de soha senki nem
unatkozott. Otthon ellátták háztartásaikat, megetették állataikat, dolgozgattak a kertben, bármi dolguk akadt, nyugodtan végezhették, mert a klubban kipihenhették magukat.
A tagok szinte testvérként szerették egymást, nagyon megértők, segítőkészek voltak, kis közösséget alkottak. Kézimunkázás, tésztagyúrás, felolvasás
volt a legnépszerűbb szórakozás. Dr. Kovács Sándor körzeti orvos heti egy
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alkalommal tanácsokat adott, gyógyszert írt fel, Kévésné Katika vérnyomást
mért. A klubot sajátjuknak érezték, igyekeztek széppé, otthonossá tenni.
Besegítettek a ház körüli munkákba (mosogatás, parkosítás). Fürdőszoba,
fürdőkád állt rendelkezésükre, és – a tsz támogatásával – évente Hajdúszoboszlóra is eljutottunk.
Közösen részt vettünk a különböző ünnepségeken, az emlékműavatáson, ami ezt a korosztályt mélyen érintette, mert ők is a háború szenvedő
alanyai voltak. Ezek az idős emberek otthon is beosztással, szerényen éltek,
igyekeztek a télire való krumplit, zöldséget megtermelni. Legtöbbjük jövedelme a létminimum alatt volt, segítséget sem szívesen kértek, főleg nem a
gyermekeiktől, hisz azok is anyagi gondokkal küzdöttek. Az idős ember nem
tekinthető egészségesnek, mert az öregedés folyamán olyan szervrendszeri
változások következnek be, amely miatt tartalék erejük csökken, testi-lelki
vonatkozásban. A velük való együttélés sok türelmet, szeretetet igényelt. Az
Idősek Klubjában a második otthonra találtak, a szó szoros értelmében. Többen mondogatták, hogy bárcsak itt lehetne aludni.
Az 1979-es év nagyon emlékezetes számomra, mert június 8-án szereztem meg az öregek napközi otthona és házi szociális gondozónői képesítést.
Kitüntetéses oklevelet kaptam. 1979. augusztus 1-jén született Márta lányunk. Végtelenül boldog voltam! Velem együtt örültek az otthon lakói is;
hímzett pólyahuzatot kaptam tőlük ajándékba. Rácz néni – aki akár lehetett
volna a népművészet mestere is – saját kezűleg hímezte.
Az idős ember a társadalom motorja lehet, olyan értékhordozó, aki idősen is támasza lehet a családnak, biztos alapzata az országnak. A szeretet,
a tisztelet, a megértés éppen úgy hozzátartozik az öregség elismeréséhez
elviseléséhez, mint egészségünk ellátása, megélhetésünk biztonsága. A
nyugdíjasok megdolgoztak azért, hogy öregségi nyugdíjat kapjanak. A népességben az öregek aránya nő, a közösségünkben is nagyon sok az idős
ember. Az Idősek Klubjában életkörülményeik, életmódjuk kedvezőbb,
tartalmasabb alakulása biztosítható. Nem minden idős ember egyformán
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helyesen ítélte meg életmódjának szükséges átalakítását. Általános tapasztalat, hogy aki rendszeres elfoglaltságot talált, annak tartalmasabbak voltak a nyugdíjas évek is. Az egészséges életmódhoz hozzátartozik a munka,
legyen az az élet folyamán gyakorolt hivatás, vagy kisebb felelősséggel járó
tevékenység. Amikor valaki a szívével is felfogja, hogy a saját földi léte is
véges, sok minden átalakul benne. Van, akinél egy betegség vagy a korosodás eredményezi ezt. Idősebb korban az ember egyre jobban megérti,
hogy semmi sem lehet tökéletes az életben. Egyre inkább elfogadóbb lesz
önmagával és másokkal szemben is.
Mit jelent számodra Geszteréd?
Nekem Geszteréd a világot jelenti! Valamikor fiatal koromban azt hittem,
hogy aki innen elköltözött, városban élt, annak nagyon jó. Bizonyos kor után
rájöttem, ez nem így van. Úgy érzem, nincs az a pénz, amiért elmennék innen. Régen a családdal bejártuk a környező, illetve szomszédos országokat.
Rájöttem, hogy nem nekem való; ha bármerre elmegyek, alig várom, hogy
hazaérjek, belépjek a kapun. Itt az otthonom, a családom, a barátok, itt találtam meg a párom. Nekem Geszteréd 42 évig munkahelyet adott, biztos
megélhetést, szép házunk van, itt nőttek fel a gyermekeim. Innen jártak a
gimnáziumba és főiskolára Debrecenbe, illetve Nyíregyházára.
A te életedben mikor fejlődött a falu legjobban?
A falu fejlődésének én szemtanúja voltam és vagyok. A betűvetést még
petróleumlámpa mellett tanultam 1957-ben. Szenzáció volt, amikor villanyt
vezettek az eldugott kis utcába is. Nyakig érő sáros utcát kövesút, járda váltotta fel. Felépült a vízmű, ami a környező településeket is ellátja. Korábban
lavórban vagy teknőben fürdött a család, majd lett fürdőszoba, ami ásott
kútból hidrofor segítségével kapott vizet. A vízmű felépítésével már lett vezetékes víz, modern fürdőszoba, WC a lakásban. Jött a telefon, a gázvezeték.
A társadalom fejlődésével nyíltak meg a lehetőségek számunkra. Autóhoz
jutottunk, már nem volt távolság a város. Ettől kezdve eljutottunk színházba,
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moziba, kirándulni, évente többször Budapestre. A könyvtár, a kultúrház
minden igényt kielégített. A fejlődés azóta is tart. Több figyelem jut az emberekre (szociális háló). Jó az egészségügyi ellátás, orvosi rendelő, a gyógyszertár, egészségház. Eltűnt a nagy különbség a falusi és a városi ember között.
A vásárlás sem gond, autóval 30 perc a város. Érdemes ragaszkodni a szülőfaluhoz, mert olyan jó valahova tartozni.
Mit kellene tenni, hogy a fiatalok ne költözzenek el?
A legnagyobb gond, hogy nincs elegendő munkalehetőség; talán a letelepedési segély ösztönözne. Mezőgazdasági munkát az emberek, – főleg a
fiatalok – nem akarnak végezni, pedig az lenne! Valamilyen módon vonzóvá kellene tenni, már gyermekkorban kellene megszerettetni a szülőknek a
növények, állatok gondozását, nevelését. Legyen igényes a gyermek a környezetére, szép gondozott kert, udvar, ami a családot friss zöldséggel, gyümölccsel látja el. Nagyon sok fiatal szerint szégyen a mezőgazdasági munka, utolsó munkának tartják, pedig nem az! Ma már sokat könnyítenek a
gépek. Sok orvos, pap, tanár, mérnök, politikus került el Geszterédről, akik
gyermekkorukban és diákként kemény fizikai munkát végeztek, és ma sem
szégyellik azt, büszkén vállalják. Szívesen jönnek a szülőfaluba rendezett
ünnepségekre, rendezvényekre.
Te személyesen mit tudsz tenni a jobb közérzet kialakításáért?
Jómagam is szívesen veszek részt rendezvényeken, a hasonló korú emberekkel próbálok jó szándékkal fordulni a világ felé. Vannak kisebb-nagyobb
dolgok, amiket megbánunk, de elégedett vagyok az életemmel.
Mit kellene másként csinálni, hogy jobb legyen az emberek közérzete?
Nem sok olyan dolog van, amire azt mondanám, hogy ezt nagyon másként kellett volna csinálnom. Azért, hogy jobb legyen minnyájunknak,
eltüntetném az irigységet, a rosszindulatot. Fontos lenne, hogy mindenki a saját dolgát csinálja rendesen, normálisan. Csak ez vihet előre!
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Nem mindig éri meg harcolni az igazadért, mert ha nyersz is, nem mindig
lehetsz győztes! A világ pénzközpontúságán változtatnék. Jó lenne, ha az
emberek elfogadnák egymást!
Mi a falu megmaradásának titka?
A falu fennmaradásának feltétele az iskola és a templom. Reményik Sándort idézve: „Ne hagyjátok a templomot és az iskolát!” Ahol iskola van, esély
van a fennmaradásra; a falu nem néptelenedik el, ha jó iskolája van. Sok fiatal, gyermekes család költözött a faluba. Többeknek van közülük geszterédi
gyökere. Nagyon sok család szívesen járatja egyházi iskolába a gyermekét a
környező településekről is. Nagyon jó körülmények vannak. Orvosi, egészségügyi ellátás jó, adottak a helyes életmódra nevelés feltételei.
Hogyan látod Geszteréd jövőjét?
Geszteréd jó úton halad, folyamatosan fejlődik, ami a falu vezetőségének
is köszönhető, akire a tenni akarás jellemző.
Mit üzensz az utánunk jövő nemzedéknek?
Az itt élőknek üzenem, vigyázzanak a falura, fejlesszék azt. Fontosnak
tartom a helyes életmódra való felkészítésüket. Üzenem az utánunk jövőknek, ne halat adjanak a gyermekeknek, hanem tanítsák meg őket halászni.
Ősrégi kínai mondás: „Ne halat adj az éhezőnek, mert azzal csak egyszer lakik jól. Adj neki hálót, tanítsd meg halászni, és akkor egész életében meglesz
a betevője.” Így nevelj magabiztos gyereket!
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Felföldi László

„Mindnyájunk szíve mélyén ott van az őseinktől ránk hagyott kincs,
amivel élnünk kell, ami megszépítheti a hétköznapi életünket,
amire büszkék lehetünk.”

G

eszteréden születtem 1961. február 4-én a Dózsa György u. 64. szám
alatt. Ettől a pillanattól fogva sorsom összefonódott szülőfalummal,
az ott élő emberekkel, a csak ott megélhető közösség szeretetével, örömével. Minden, ami az utca végén, az iskolában a sok szép családi és iskolás
kapcsolatban történt, életem legmeghatározóbb részei. Mai napig őrzöm
és élem az otthon megszületett barátságokat, kapcsolatokat. Ha tehetem,
örömmel és szeretettel megyek haza, találkozom a rokonokkal, barátokkal,
régi ismerősökkel.
Szüleim, testvéreim, nagyszüleim után nagyon sok meghatározó személy
volt életemben, akik ismerve, vagy csak kicsit távolabbról, de hatottak személyiségem alakulásában. Az élet valódi értékét a szomszéd bácsitól tanultam,
aki a háborúban elveszítette fiatalon fél lábát és mindkét szemét. Szinte mellette nőttem fel. Ahogyan megélte így a sorsát, az mai napig is erő, bátorítás
számomra. Soha nem láttam elkeseredettnek, szomorúnak. Ahogy akkor,
kicsi gyermekként, belekapaszkodtam a mankójába, és úgy mentünk, ma is
tudom, erre van szükségem, szükségünk, hogy meglássuk az óriásokat mellettünk, bár kicsiknek, elveszettnek tűnnek. Belekapaszkodjunk az erősekbe,
az sem baj, ha mankóval járnak, és azt gondoljuk, ők nem látják az utat.
Ő, Urbin János, jobban látott, mint mi, és talán jobban lát ma is, mint én.
Hálát és tiszteletet érzek iránta a szívemben, mert leckék és szavak nélkül
tanított életre, életlátásra.
Természetesen életre szóló hatása volt sorsom alakulására Kaszap Béla
plébánosnak. Csak tanulhattam és tanulhatok tőle. Ami csak csodálható,
az a hihetetlen karizmája, amit legjobban a gyermek lélek látott meg. Ez
volt a valóságos kisugárzás, amely versenyre indított bennünket, hogy legalább egy ujját vagy a táskáját foghassuk. Őszintén, tisztán, szívből szerette Geszterédet és a geszterédi embereket. Erről nem kellett neki beszélni;
tudtuk, értettük. Kezdő papként is visszajártam, hogy ellessem, tanuljam a
csodát, amellyel lehet és érdemes papnak lenni. Szeretetben élni és szolgálni, örömmel és lelkesedéssel.
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Itt és így formálódott a gyermek szíve, és így szólíthatott meg az Isten
a papi hivatásra. Félelmetes és szinte megroppantó erő volt ez akkor. Ma
57 évesen is boldog vagyok, hogy az életem így alakult. Szolgáltam Újfehértón, Egerben, Nyíregyházán, 21 évig Debrecenben és most egy éve újra Nyíregyházán szolgálom Krisztus közösségét, az Egyházat, híveket, családokat.
Mit jelent számodra Geszteréd?
Geszterédi hétköznapi életemből megmaradt a közelség a földdel, a növény- és állatvilággal. A természet természetes ölelésében formálódott a szívem, amelyet a munka verejtékének ereje szilárdított meg. Szeretem a növényeket, amelyből mára már csak néhány virág maradt, egy szép ló vágya
pedig csak a füstbe ment terv szép ábrándja marad.
Milyen fontos körülmény miatt költöztél el?
Az élet, a hivatásom más közösségekbe, más földekre szólított, de maradtam az, aki voltam, egyszerű geszterédi fiú, ezért felelősséget érzek szülőfalumért. A hazaszeretet nekem elsősorban Geszteréd, a geszterédi emberek
szeretete. Igyekszem mindig és mindenütt – tőlem telhetően – személyesen
és közösségileg is segíteni, jelen lenni.
A te életedben mikor fejlődött Geszteréd legjobban?
Geszteréd az én gyermekkoromban virágzott. Egy nagy család voltunk,
hihetetlen békében és egységben. Ezt éltük meg – kicsik és nagyok – a lakodalmas háztól a temető csendes, könnyes gyászáig. Néha még látunk ebből
szép foszlányokat, emlékeket, de már, sajnos, sok minden megkopott.
Most a falu életében óriási előrelépés az új iskola. Ez meghatározza és
reménytelivé teszi a jövőt az otthon lakók számára.
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Mit kellene másképpen tenni, hogy jobb legyen mindenki közérzete?
Csak élni kell a nagy és szép lehetőségekkel. Egységben, családiasan, békét teremtő szívekkel. Összefogni.
Sok-sok évvel ezelőtt a járdák közmunkával készültek. Az adott utcában
lakó férfiak összefogtak és megépítették, hogy ők és gyermekeik biztonságosabban tudjanak közlekedni. Ezt a szép, másokat szolgáló összefogást kell
újra megvalósítani, és hiszem, hogy könnyen megteremthető lenne egy gyümölcsözőbb, gazdagabb virágzás.
Az egyén, egy család, egy település életét sok külső hatás befolyásolja és
formálja. De elsősorban a saját kezünkben van a sorsunk, hogy az adott lehetőségeket hogyan használjuk ki, hogy élünk vele.
A föld mélyéről előkerült az Aranyszablya. Óriási kincs, büszkék lehetünk rá. Őseink hagyták itt.
Mit üzensz az utánunk jövő nemzedéknek?
Mindnyájunk szíve mélyén ott van az őseinktől ránk hagyott kincs, amivel élnünk kell, ami megszépítheti a hétköznapi életünket, amire büszkék
lehetünk. De ez csak akkor igazi kincs, ha úgy élünk vele, ha az utánunk
jövő nemzedékek szívébe is áthagyományozzuk az igaz emberséget, a közösség szolgálatának örömét, a munka emberi méltóságot megadó szépségét.
Ha meglátják ebben a kincsben, és átadják, áthagyományozzák ők is mint
jövő élet zálogát, akkor hálánk a múltért, a falu közösségének áldozatáért,
szeretetéért nem lesz hiábavaló, mert tovább cseng – nemzedékeken keresztül – minden, Geszterédre születő és Geszterédről elszármazó szívében. Jó,
hogy találkozunk; mi, geszterédiek, testvérek vagyunk.
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Radnóti Miklós:
Nem tudhatom...

„Nem tudhatom, hogy másnak e tájék mit jelent,
nekem szülőhazám itt e lángoktól ölelt
kis ország, messzeringó gyerekkorom világa.
Belőle nőttem én, mint fatörzsből gyönge ága
s remélem, testem is majd e földbe süpped el.
Itthon vagyok. S ha néha lábamhoz térdepel
egy-egy bokor, nevét is, virágát is tudom,
tudom, hogy merre mennek, kik mennek az úton,
s tudom, hogy mit jelenthet egy nyári alkonyon
a házfalakról csorgó, vöröslő fájdalom.”
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Gelsi-Sipos Krisztina
(Sipos Krisztina)

„Töredékekből fog állni ez a vallomás,
mint ahogy az életem is töredékes.”

Ha tudnék írnék szépet és jót, bár tudnék…
Egy titkot azért ismerek:
van egy hely, ahová tündéreket meg vágyakat temetni jár az idő.
Ahol a gyerekkor hamujából nevetés és minden könny fakad.
Amire mondják – a nagy fájdalomba meghasad.
Hallgasd, figyeld, neveld a szíved – szeretni kell tanulni vele.

M

agamról beszélni nagyon nehéz, nem szeretek, hogy ez nem feltétlenül jól van így, azt csak sejteni merem. Mit mondhatnék, amit
mondani érdemes? Töredékekből fog állni ez a vallomás, mint ahogy az
életem is töredékes.
Újfehértón születtem 1978. május 30-án. Szüleim: Sipos Ferenc és Major
Magdolna. Családjaik szövevényes úton, a történelem viharai miatt kerültek
Geszterédre. Ők már itt ismerkedtek meg és itt élnek a mai napig. Hárman
vagyunk testvérek.

Gimnáziumba Újfehértóra jártam, aztán Hajdúböszörményben végeztem szociálpedagógusként. A kamaszkor rózsaszín köd, útkeresés, evészavar, alig tűnt túlélhetőnek.
Kiváló eredménnyel diplomáztam, a tanáraim bíztattak, hogy tanuljak
tovább, de akkor én már házasságra készültem. 2000-ben volt az esküvőnk.
Mi voltunk az első évfolyam, ahol az utolsó év elején bejelentették, nyelvvizsga kell ahhoz, hogy megkapjuk a diplomát. Elindítottak egy eszperantó
nyelvtanfolyamot. Mindig oroszt tanultam és végig abból éltem, amit Horváth tanár néni belénk sulykolt. Eldöntöttem, majd én egyedül (mert fiatal
házasként nem volt pénzünk se iskolára, se nyelvtanárra) megcsinálom. Volt
egy időpont, egyetlen esély, és sikerült.
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Balkányban vettünk egy kis házat (szoba-konyha), építgetés-szépítgetés,
a kis kertben uborkát termesztettünk, pályakezdő munkanélküliként napszámba jártam, aztán a napköziben dolgoztam. Szerettem itt lenni a gyerekekkel, de csak két évig tartott. Utána újra álláskeresés. A Vöröskereszt
mentor programjában helyezkedtem el.
2003-ban megszületett Csaba fiunk. Középiskolás volt; – mikor bizonytalanság magammal, az életünkkel – különköltöztünk a férjemtől.
Hó helyett szürke esőt
könnyezik az ég,
szó helyett hideg párát
lehelek feléd,
Nem riaszt?
Belém is már csak hálni jár,
örülök, ha néha
rám talál a lélek.
Néhány bútor, albérlet, egyedül, gyerekkel, új munkahely: ez maradt.
Még évekkel ezelőtt olvastam valahol, hogy Japán egyik nagyvárosában,
– ahol, ugye, fejlett a technológia – ha mész az utcán, és egyedül érzed magad, vagy szükséged van egy kis biztatásra, van egy gép, amibe ha bedobsz
mondjuk egy húszast, kinyúl egy kézféle, és vállon vereget. Ha lett volna egy
ilyen itt az utcánk sarkában, elmentem volna úgy naponta háromszor…
Geszteréden a Református Parókián találtunk helyet. Itt éltünk éveken
át, valamiért mégis szép volt. Ezekben az időszakokban éreztem újra, hogy
amikor kilátástalannak tűnik minden, összedőlni látszik az egész, valahogy
mégiscsak lesz. Életem legnehezebb időszakában éltem meg – teljes bizonyossággal – Isten gondoskodó kegyelmét. Sokszor sírtam a templom hátsó
sorában, hálatelt szívvel.
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A Gyermekjóléti Szolgálatnál kezdtem el dolgozni családgondozóként,
később telephelyvezető is lettem a Dél-nyírségi Szociális és Gyermekjóléti
Szolgálat Geszterédi Intézményegységnél. Szép feladat volt, és nehéz.
Nem volt sosem sok barátom, de valahogy mindig kaptam magam mellé
néhány embert. Jelenlegi férjemmel fiatalon ismerkedtünk meg, aztán mindketten túl egy házasságon találtunk újra egymásra. Született egy közös gyermekünk, Milán, aki most négyéves, a nagyfiam tizenhat. Éljük egy mozaikokból összeállt család nem egyszerű életét.
Taníts engem utaidra, Uram!
Mert a fiaimnak: anya,
a férjemnek: asszony,
az anyámnak: gyermek,
a világnak: nő
az Istennek: ember vagyok.
Asszonynak, nőnek,
anyának, gyermeknek,
embernek lenni,
Kérlek, hogy taníts!
A napokban (11 év után) váltottam munkahelyet, elsősorban a gyermekvédelemben szerzett tapasztalatok miatt – dolgok, gyermek sorsok – amelyekért az ember egy rendszer részeként egyedül nem tud felelősséget vállalni.
Most is Geszteréden dolgozom, és továbbra is itt szeretnék. Radócz Magda barátnőmmel közös álmunk egy hely: egy „Kicsi Ház”, ahol gyerekekkel
lehetünk, időt, teret adva nekik a játékra, tanulásra, mesére, figyelve rájuk,
terelni őket. Kompenzálva az esetleges otthoni hátrányokat, hiányosságokat,
kibontani értékeiket.
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Nyugodtan közelebb mehetsz,
guggolj le hozzá, nyújtsd ki a kezed,
megfogta, nézd, játszani akar veled,
látod, most rád néz, rád nevet,
ne félj, simogasd meg,
hisz csak egy gyerek.
Amit a világról, az életről gondolok, azok a kis írások fejezik ki leginkább, amiket itt őrzök egy fiókban évek óta már. Ez vagyok a leginkább én,
a legbelsőbb, legmélyebb, magam előtt is titok. Ha magamból valamit adni,
magamról mondani akarok, talán ezeket kell.

Az Istenről: Számomra örökös keresés és folytonos bizonyosság.
Fel, Istenem, én Uram, Királyom
Életem, halálom, kezedbe ajánlom.
Értünk már nem hoz áldozatot senki,
nekünk már nem lesz új jászol vagy más kereszt.
Ezért megköszönöm, és elhiszem,
hogy azon a pénteken értem is volt a halál.
Hogy mit jelent Geszteréd?
Ami először eszembe jut: a park, az út hazáig, az az egyszerű fehér virág
és minden, Istent kereső gondolat, még a magány is, amiben hagytál, és miért sorolnám, hisz annyi minden – mert így akarom, Téged jelent.
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Szülőföld, gyermekkor, felnőtt lét (mert itt nőttem igazán felnőtté), sok
jó ember, munkatársak, régi tanárok, gyermekkori barátok, ahogy róttuk a
köröket, és kerestük a válaszokat az élet nagy kérdéseire, akivel mai napig,
ha találkozunk, ott tudjuk folytatni, ahol abbahagytuk. Ez mind Geszteréd.
Hobbi?
Futni szeretek, mert helyrerak, és jót tesz a lelkemnek. De rájöttem:
itt Geszteréden nincs elég nagy kör. Nem nagyzásból mondom, mintha annyira bírnám, hanem amin mire végigérek, helyükre kerülnének
bennem a dolgok.
Olvasni is szeretek, de már évek óta nem tudtam elolvasni egyetlen
könyvet sem.
Mit üzensz az utánunk jövőknek?
Mamám temetésén éreztem azt a fajta helyrehozhatatlan űrt, amikor azt
éli át az ember, hogy mehettem volna többször, mondhattam volna többször,
tehettem volna, de...

Sokszor megyünk tovább,
teszünk tovább, úgy mintha
az idő végtelen volna, és
pótolható az elmaradott,
ki nem mondott, elhazudott.
Majd holnap…
még nem most…
majd máskor…
lesz: sose
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Majd egyszer…
még ráér…
majd hétfőn…
lesz: késő
Ma imát,
egy jó szót,
ölelést,
csókot.
Nem mondtam,
nem adtam,
nem kértem,
megbántam.
A holnap még
hagy legyen,
idő: hogy megtegyem
A legjobb lenne:
Nyitott szívvel élni,
Nyugodt szívvel halni,
Mondják: hallgatni arany,
jobb, ha inkább nem beszél,
bolond lyukból bolond a szél.
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Hajdu László

„Ha az ember élni akar, hol tudna a legboldogabban élni,
mint OTTHON, Geszteréden.”

N

evem Hajdu László. 1981. január 19-én születtem Nyíregyházán. Születésem óta geszterédi lakosként élem napjaimat feleségemmel és két
gyönyörű gyermekemmel együtt. Gyermekeim a helyi Szent Anna Katolikus
Óvoda és Általános iskola tanulóiként veszik birtokukba a mindennapi élethez
nélkülözhetetlen alapvető tudást. Feleségem Nyíregyházán, betanított munkásként egy sícipőgyárban dolgozik. Jómagam faművesként, egyéni vállalkozás formájában próbálom megteremteni (kisebb-nagyobb sikerrel) a mindennapi betevőt a családom számára.
Amióta az eszemet tudom, foglalkoztat a fa „léte”, mint megmunkálható
elem. Talán nagyapámtól örökölhettem; nem tudom. Arra emlékszem, hogy
rengeteg gyönyörű dolgot készített a háza tájékára, unokáinak, köztük nekem
is. Készített nekünk kerepelőt, amellyel a cseresznyefát védtük a seregélytől,
fakardokat, amikkel hatalmas csatákat vívtunk az unokatesókkal, de csinált
nekünk botot is, aminek csapágyat rögzített a végére, és azt tologattuk reggeltől estig az udvaron, és még ki tudja már, hogy miket. Elővette a kis szerszámait, és vágta, gyalulta, faragta, csiszolta azt a bizonyos fadarabot, amelyből
csodálatos dolog született a végére.
Mivel nagyszüleim is geszterédi lakosok voltak, sokat vigyáztak rám.
Nagyapám eljárt dolgozni egy közeli gyárba, a mamám vigyázott rám. Tudván, hogy papa nem jön haza csak a délutáni órákban, lopva mindig kipróbálgattam kéziszerszámait, úgy, ahogyan azt tőle láttam, kisebb-nagyobb sikerrel.
Minél többet próbálgattam, annál jobban ment nekem is, és egyre boldogabb
voltam, hogy én is tudok „alkotni”. Volt, hogy kezem vágtam, kezemre ütöttem, de nem tántorított el, mivel büszke voltam rá, hogy azt az „éppen valamit” én készítettem.
Tizenéves lehettem, amikor egy rossz mosógépmotor és egy satu közé, még
magam sem tudom már hogyan, de beszorítottam egy darab seprűnyelet,
amit forgásra tudtam bírni. Eleinte egy rozsdás reszelővel, majd később már
valami sorjás vasdarabbal próbáltam a seprűnyelet alakítani, formázni. Többszöri próbálgatás után a végeredmény maga volt a mennyország, legalábbis
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számomra. Édesapám a szeme sarkából figyelgetett mindig, mit is csinálok.
Eleinte nem igazán tetszett neki, hogy én ilyen, hogy is mondjam, nem túl
biztonságos dolgokat csinálok. Kitartásomat látva viszont ő is elismerte, hogy
kezdek szép dolgokat készíteni, a rögtönzött „faipari géppel”, amit a saját
eszem szerint készítettem.
Az általános iskolai ballagó végén hatalmas meglepetés várt otthon. Szüleimtől egy igazi esztergagépet kaptam ajándékba. El sem tudom mondani, hogy
mekkora boldogság volt ez nekem. Persze, szüleim megígértették velem, hogy
csak akkor használhatom, ha a továbbtanulást folytatom. Minden vágyam az
volt, hogy faipari területen folytassam tanulmányaimat, de édesapám kötötte az ebet a karóhoz, hogy gimnáziumba kell, hogy menjek. Nemtetszésemet
nem tudtam érvényesíteni, el kellett fogadnom a szülői akaratot. Mivel mindig
a barkácsoláson járt az eszem, nem teljesítettem túl jól a tanulmányaimban,
és emiatt a gépet el is kobozta édesapám. Én, mint makacs kamasz, bosszúból
teljes mértékben elhanyagoltam a tanulást – amit a mai fejemmel nagyon meg
is bántam – , sőt az iskolát is ott hagytam.
Ezek után muszáj volt elkezdenem dolgozni, mert, ugye „ha nem tanulsz,
akkor irány dolgozni!” mondattal apám útnak indított. Akkor még nem bántam meg, hiszen munkaidő után mindig tudtam esztergálni, barkácsolni, nem
kellett a tanulással foglalkozni. Egyre szebb dolgokat esztergáltam, amikből
már kisebb bútorokat is összeépítettem. Ismerősök, haverok jöttek, hogy nekik
is kellene ilyen-olyan szekrényke.
Az idő múlásával sikerült elhelyezkednem egy asztalosműhelyben segédmunkásként, ahol eleinte vésőt éleztettek velem reggeltől estig, majd egyre komolyabb dolgokat is rám bíztak. Ott tanultam ki az asztalos szakma rejtelmeit,
minden fogását. Ott ismerkedtem meg a gépekkel és használatukkal. Pár év
alatt megtanultam szinte mindent, ami ahhoz kellet, hogy esetleg magam is
elkezdjek otthon dolgozgatni. Az évek során a fizetésem nagy részét kéziszerszámokra, alapvető gépek vásárlására fordítottam, melyekkel már magam is el
tudtam vállalni egyre nagyobb dolgok készítését. Elkezdtem hát saját magam
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szakállára dolgozni, kisebb-nagyobb sikerrel. A bevételem egy részéből nagyobb kisipari gépekre is szert tudtam tenni, amelyekkel komolyabb és komolyabb munkálatokat is tudtam végezni.
Menet közben családot alapítottam, ami megkövetelte a folyamatos anyagi
bevételt. Mivel annyi munkát soha nem tudtam szerezni, hogy el tudjak belőle
tartani egy családot, így több munkahelyen szerencsét próbáltam (nem faipari
jellegű), aminek nagy része sikeres is volt, de az otthoni famunkákkal és a családdal egyre nehezebb volt összehangolni. Az életem további szakaszát a sors
alakította. Megismerkedtem egy faműves illetővel (aki a mai napig az Iparművészi cím büszke viselője), az ő unszolására iratkoztam be a B.SZ.C. Nádudvari
Népi Szakközépiskolája és Kollégiumába, ahol népi faműves és fajáték-készítéséből szakképesítést szereztem. Nem bántam meg, hogy hallgattam szavaira,
ugyanis nagyon sok tudással, élménnyel lettem gazdagabb az iskolában töltött
évek alatt. Igaz, nehéz volt összehangolni a családi élettel, de azt tudom mondani, hogy mindenképpen megérte elérni az álmomat, megmutatni, hogy mire
is vagyok képes. Mindezek után kezdtem komolyabban foglalkozni, kamatoztatni a megszerzett tudásomat, egyéni vállalkozást alapítottam, és igyekeztem
kielégíteni a helyi és a környező települések ezen szolgáltatásomra irányuló
igényeket. Szívesen készítettem bútorokat, de a legkedveltebb időtöltésem a fafaragás, melyre – hála istennek – egyre nagyobb érdeklődés ígérkezik.
A 2016-os évben a helyi római katolikus templom kért fel arra a megtiszteltető feladatra, hogy készítsem el a templom belső padjait, melyeket Isten és
családom segedelmével sikeresen el is készítettem. Mivel a családom minden
tagja, beleértve szüleimet is, a katolikus vallás gyakorlója, hatalmas megtiszteltetés volt számomra, hogy engem bíztak meg e nemes munkálat elvégzésével. Igyekeztem a munkát szívvel-lélekkel, minden tudásom beleadásával
elvégezni, hogy a mostani és a jövő nemzedék hívei a lehető legtovább használatba tudják venni. Büszkén ül benne a családom minden tagja, köztük
édesapám is, aki lehet későn kicsit, de elismerte, hogy igenis faiparba kellett
volna engedjen tovább tanulni.
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Mit jelent számodra Geszteréd?
Mára már teljesen letisztult tény, hogy számomra Geszteréd a megélhetés. Nem feltétlen a jövedelem szempontjából, csak úgy. Igazából elmondani
nem is tudom. Geszteréd az otthonom.
Mióta élsz Geszteréden?
Születésem óta Geszteréden élek, családommal, szüleimmel. Nagyszüleimmel már, sajnos, csak a temetőben találkozhatunk.
Akartál-e elköltözni valaha?
Nem mondom, hogy nem fordult meg a fejemben az „elvándorlás” a jobb
megélhetés érdekében, de mindig letettem róla. A pénz nem minden, nem
boldogít. Ha az ember élni akar, hol tudna a legboldogabban élni, mint OTTHON, Geszteréden. Tudom, hogy milliomos itt soha nem leszek, de nem is
ez a cél. Célom, hogy munkámat elismerjék, gyermekeim tisztességtudóan
és becsületesen felnőjenek, boldog házasságban éljek.
A te életedben mikor fejlődött a falu legtöbbet?
Meglátásom szerint e kis település fejlődésnek indult, hála a vezetőségnek, a lakosok összefogásának. Hála istennek, nagyon sok ember, helyiek és
elszármazottak próbálják segíteni a mi kis falunk fejlődését, és ez nagyon
tisztességre méltó dolognak tarom. Nem feltétlenül anyagi segítséget értek
ezalatt, hanem odaadást, összetartást, jó szót, bármit. Az iskola teljes felkészülést tud nyújtani gyermekeink életre való felkészítésére, ami nagyon
meghatározó szempont a mai világban.
Mit üzensz az utánunk jövő nemzedéknek?
Összefoglalva Geszterédhez fűződő viszonyomat, örülök neki, hogy részese lehetek e kis település életének, köszönöm a jó Istennek, hogy ide vezérelte sorsom. Azt üzenem az utánunk jövőknek, hogy tanuljanak, dolgozzanak, mert az életünk útja ugyan sokszor göröngyös, de nem járhatatlan.
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Horváth János

„Kaszap Béla személyisége és a Szentlélek érintésére
már nyolcadikos koromtól pap akartam lenni.”

Cs

aládunk harmadik gyermekeként, 1954. április 28-án születtem.
Négynapos koromban keresztelt meg Szabó István plébános. A húsvéti időben jártunk, és akkor Jó Pásztor vasárnapja volt. E világra Czirják
Antalné bába segített. Első élményeim az 1956-os forradalomhoz kötnek, a
harckocsik és az alacsonyan szálló repülők kitörölhetetlenek emlékeimből
éppen úgy, mint a velünk élő nagymamám. Ötéves voltam, amikor meghalt.
Apai nagyszüleimet jól ismertem, sőt nagymamámat nekem kellett óhaja
szerint eltemetnem.
Még éltek a falusi hagyományok, amikor óvoda hiányában elsős lettem.
Meghatározó volt a vallás a falu lakóinak életében. A közös mezőgazdasági
munkák, tavasztól őszig, a szomszédolás, az erősen élő rokoni kapcsolatok
mára kikoptak. Szegényesen, de nem éhesen és fázva teltek a gyermekévek,
számos csínnyel. Sokan voltunk hasonló korúak a szomszédokban. Sajnos,
elkerültek, vagy már meghaltak. Nyolc évig az akkor névtelen Iskola tanulója voltam. Több, számomra fontos tanáromról derült ki, hogy kántortanító, vagy katolikus gimnáziumi tanuló volt egykor. Hittanra, templomba
jártam. Családunk is. 1961-ben voltam elsőáldozó. 1965-ben bérmálkozó.
Több mint 400-an bérmálkoztunk. Még él Szabó Alajos pap bácsi, elsőáldozási hitoktatónk.
Ősi falunkból előttem többen jártak egyházi gimnáziumba. Az ő hatásukra Esztergomba kerültem, ahol a ferences atyák iskolájában jelesen érettségiztem. Falunk papja, Kaszap Béla személyisége és a Szentlélek érintésére
már nyolcadikos koromtól pap akartam lenni. Gimnazista koromtól a nyarakat a bátyámnál, Pest megyében, vagy osztálytársaimnál töltöttem. Egyre
kevesebb időm jutott a falura, a szőlőnk művelésére a Szomjúháton, vagy a
gazdaságban való segítésre. Apám a pesti fizikai munkát választotta a föld
helyett. Őrzöm utazóládáját, amin ült a fekete vonaton, ami mindig zsúfolt
volt. Egerben végeztem papi tanulmányaimat. Fölszentelésünkre négy bus�szal jöttek a hívek, rokonok 1977. június 19-én. Kitűnő eredménnyel zártam
tanulmányaimat. Szerettem volna magasabb teológiai fokozatot szerezni, de
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műtéteim, majd a sok papi munka miatt kápláni helyeimen, később plébánosként ez már nem valósulhatott meg. Igaz, nagyobb akarattal és szorgalommal talán sikerülhetett volna. Füzesabony, Kisvárda, Miskolc-Mindszent
után 1981-ben plébános lettem a Tisza mentén, Tiszadadán, Tiszadobon, Tiszalökön, Reje-tanyán és Kisfástanyán. Templomok felújítása, két új templom és paplakás építése, tanyasi iskolakápolna kialakítása, múzeumalapítás
Till Ara szobrász 260 szobra számára, köztéri szobrok állíttatása, napi misék,
kirándulások a hívekkel, minden településen hittanórák. Nem volt unalmas
tíz év a gyönyörű természeti környezetben.
Megtapasztaltam mindenhol a hívek ragaszkodását. 1990-ben Tiszadadán önkormányzati képviselővé választottak. A református többségű faluban a második legtöbb szavazatot adták rám. Ezt követte – Püspököm
jóvoltából – tizenhét év Nyírbátorban és Császáriban, Bogáton, Gyulajban, Vasváriban és Piricsén. Egy híres műemlék templomnak lettem a
gazdája. Amit lehetett, azt megtettük az épület állagmegóvásával. Megtaláltuk 1994-ben a kriptát. A templom látogatását is lehetővé kellett tenni.
Sokszor idegenvezető is voltam. Itt szintén építettünk két új templomot és
iskolából egy kápolnát. Mindenhol tanítottam hittant is. Szinte minden
településen kaptam valamilyen kitüntetést. Nem panaszkodhattam a hívek
ragaszkodására és hűségére. Már kezdődött az új szolgálati lakás építése és
a templom rekonstrukciója mintegy 700 millió forintból, amikor 2008-ban
Kállósemjén, Kisléta, majd Nyírbogát és az esperesi kerület vezetése lett új
munkaterületem. Itt is templomok szépítése, újítása, hitre nevelés az iskolában, zarándoklatok szervezése lett napi munkám.
Nem volt sohasem szabadnapom, szabadságom sem, de 30 országban
mégis járhattam. Rómában tízszer is voltam. Nyírbátorban több éven át beosztott paptárssal szolgáltam. Az elmúlt 41 papi évemben több mint 100 zarándoklatot szerveztem, leginkább hazai földön. Állami nyugdíjas vagyok
már lassan egy éve. Fontos volt számomra mások segítése. Vagy 30 görög,
római, református templom építését segíthettem a hívekkel. Tiszteletbeli
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Székely címet kaptam a székelyföldi kapcsolataim ápolásáért és az ottani
közösségek hatékony támogatásáért. Székelylengyelfalva és Atyha templomainak 1 millió forintot sikerült gyűjtenem. A Kállay családdal már 30
éves kapcsolatom csak erősödött, amikor Kállósemjénbe kerültem, a család ősi fészkébe. Elődöm emlékét a Felföldi János-díjjal ápolom, amit évente egy diák kap ballagáskor, oklevéllel, angol bibliával és 37 ezer forinttal a
7 nyelven beszélő apátplébános emlékére, aki ennyi időt töltött itt el. Szüleim
1981-ben, illetve 2003-ban haltak meg. Geszteréden unokatestvérek és családtagjaik élnek még, testvéreim távol és betegen. Szülőfalum templomait és
iskoláját örömmel támogattam, igaz, szerényen, jelképesen. Püspökeimtől kanonoki és apáti címet kaptam, tíz éve a nagykállói esperesi kerület esperese is
vagyok. Egy éve, amikor 40 éves pap lettem, előbb a megyei Önkormányzat
kitüntetését kaptam, majd a falunapon Kállósemjén Díszpolgára lettem.
Még az aktív papi életből van hátra vagy tíz év 75 éves koromig, ha Isten
életemnek kedvez. Geszteréddel a kapcsolatot ápolom. Kötelességeim mellett,
ha hívnak, jövök, mint tiszteletbeli tűzoltó is. Aztán majd jövök, szüleim mellé
és falustársaim mellé, ahogy az erdélyiek mondják, megpihenni. Ez a közel 65
év – kötelességeivel, sikereivel, tévedéseivel – néhány sorban elmondhatatlan.
Ha szebb lett általam a világ, nem éltem hiába.
Mit jelen számodra Geszteréd?
A már soha vissza nem térő múltat, a gyökereket, az ózont és oázist jelenti
ez a település, minden átalakulása ellenére.
Mióta élsz itt, akartál-e elköltözni, ha igen, miért?
50 éve már nem élek itt, tanulmányaim és hivatásom elszólított. Nem merült fel bennem, hogy elköltöznék-e, mert el kellett jönnöm, de a hazaköltözés
igen, ha még lesz hozzá erőm. Persze, ahhoz egy kis ház is kellene.
Mi volt az a fontos körülmény, ami itt tartott, vagy amiért elmentél?
Tudtam, hogy a papokat helyezik; nem is gondoltam rá, hogy szülőfalumban éljek aktív papként egykor.
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Mit kellene tenni, hogy a fiatalok ne költözzenek el településünkről?
Tanulmányaik meghatározóak. A katolikus iskola talán segíteni fogja őket a
gyökerekhez való ragaszkodásban. A település szellemének, arculatának formálása, az értékek és a múlt őrzése a magába forduló világból visszahozhatja őket.
A te életedben mikor volt Geszteréden a legnagyobb változás, fejlődés?
Már 50 éve nem ott élek, de talán a sáros utak megszűnése, ahol vagy 40 éve
autóval én is elakadtam. A templomom is igen sokat változott a környezetével.
Hogyan kellene segíteni a családokat, a gyerekek iskoláztatását?
A faluból elszármazott sikeresebb vállalkozók felkérésével, de ez már
most is létezik.
Mi az, amit másképpen kellene csinálni, hogy mindenkinek jobb legyen?
Erre a kérdésre az ott élők válaszolhatnak hitelesen. Kaphatnám a helyi újságot, hogy a szálak erősebbek legyenek. Ha nem volt elszármazottak találkozója, ez is fokozhatná a jobb közérzetet.
Hogyan látod Geszteréd jövőjét, milyen élete lesz az itt élőknek?
Az ott maradás feltételei adottak, és fejlődnek, a városi életből sokan ábrándulnak ki. Ha megmarad békés, de nem alvó településnek, ha megmaradnak
az embereket összetartó események, és lesz igény az emberekben ezeken részt
venni, ha lesznek gyermeket vállaló családok, lelassulhat a fogyás.
Mit üzensz az utánunk jövőknek?
Tiszteljék az előttük járókat, az alattuk pihenőket. A helyes patriotizmusért
hozzanak áldozatot. Akik ezt másokban erősítik, ne fáradjanak el. Segítsék
egymást, ha szétszóródtak is! Ápolják őseik hitét.
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Kemény József

„Azt kívánom minden jelenlegi és későbbi geszterédi lakosnak,
hogy legyen büszke arra, hogy geszterédinek mondhatja magát,
és leljen igazi otthonra Geszteréden.”

K

emény József vagyok, Geszteréden születtem 1960. október 30-án.
Édesapám, Kemény András foglalkozása felvásárló, édesanyám, Törő
Anna háztartásbeli. A család harmadik gyerekeként születtem, van egy bátyám és egy nővérem.
Nagyon korán, 1966-ban, hatévesen veszítettem el édesapámat, aki egy
közlekedési balesetben hunyt el. Róla nagyon kevés emlékem maradt meg.
Reggelente ő vitt a BERVA kismotorján a hátsó ülésen oviba, sokszor kaptam
tőle a kisboltból nápolyit. Édesapám halála után édesanyám egyedül nevelt
bennünket, a bátyám már középiskolás volt, a nővérem az általános iskola
felső tagozatára járt. Geszteréden jártam általános iskolába, ahol általában jó
tanulmányi eredményeket értem el. Kitűnő tanuló csak a 8. év végén voltam.
Már gyermekkoromban nagyon sokat dolgoztunk, általában édesanyámmal és nővérével. Lovat tartottunk, azzal műveltük a földjeinket, amiből nagyon hamar én is kivettem a részem. 8 éves koromban tanított meg a nagybátyám szántani, boronálni és kapagépelni. Azt akkor én nem munkának
fogtam fel, hiszen a mindennapi élet része volt. Nagyon sokat dolgoztunk,
de ezek mellett rendet tartottunk a házunk táján is. Amikor elkerültem középiskolába, már egy kicsit nehezebben viseltem a munkát, főleg, amikor az
osztálytársaim – visszatérve az érettségi szünetről – azt zengték, hogy éppen
melyik strandon napoztak. Le voltam én is barnulva, de általában a kukoricakapálástól, nem a strandon fekvéstől.
Az általános iskola elvégzése után Debrecenbe jelentkeztem a Mechwart András Gépipari Szakközépiskolába. Akkoriban még nem volt szokás,
hogy elbeszélgetésre hívják a diákokat a középiskolák, de a gépipariban ez
már akkor bejáratott dolog volt. Emlékszem, ezen az elbeszélgetésen, édesanyámnak csak egy kikötése volt a felvételi bizottsághoz, mégpedig: hogy ha
a gyerek nem kap kollégiumot, akkor nem itt fog tanulni. A középiskolát jó
eredménnyel végeztem el.
Sikeresen felvételiztem a Nehézipari Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Karára Miskolcra. 1979 őszén megkezdtem egyetemi tanulmányaimat, de, sajnos,
1980 januárjában elhunyt édesanyám. Alig múltam 19 éves, és árva maradtam.
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Édesanyám halála után elhelyezkedtem Balkányban az akkor épülő
„Fémmunkás” vállalatnál. 1979-ben megismerkedtem Törő Juliannával, aki
szintén geszterédi lakos, akit 1981. szeptember 12-én feleségül vettem. Boldog házasságban élünk a mai napig. Két gyerekünk született, Nóra 1984ben, Gábor 1989-ben.
Nagyon nehezen kezdődött a közös életünk, hiszen nem voltak szülők,
akik anyagilag támogatni tudták volna az induló közös életünket. A feleségem szülei anyagilag nem, de munkával sokat segítettek. A munkahely
mellett, mivel soha nem szakadtunk el a mezőgazdaságtól, béreltünk a tsz
tagoktól háztájit, és azon kezdtünk dohányt, paradicsomot, uborkát termelni. Soha nem csak a fizetésünkből akartunk megélni.
1983-ban elvittek másfél évre sorkatonai szolgálatra, a feleségemnek nagyon nehéz volt a megélhetés az akkor született kislányunkkal. Nehéz időket
éltünk. Leszerelésem után úgy gondoltam, munkahelyet váltok – mivel úgy
éreztem, nem becsültek eléggé a vállalatnál – meglepetésemre azonban az
igazgató tárt karokkal várt, és kinevezett MEO-vezetővé, magasabb fizetéssel, célprémiummal, ezért maradtam.
Leszerelésem után újra belefogtunk a mezőgazdaságba, és az időközben
megalakult vállalati GMK-ba is beléptem, majd rövid idő múlva saját magam
alapítottam egy külsős független GMK-t. A faluban minden lakatosmunkát
elvállaltam, teraszokat, ajtókat, kerítéseket gyártottam, éjjel-nappal dolgoztam, amiben partner volt a feleségem is.
Az uborkatermelésben Geszteréden elsőként alkalmaztam kordonos művelést, de volt dohány, paradicsom, paprika, bimbóskel, meg minden, amiben
jó jövedelmezőséget láttam. A sok munka hamarosan meghozta gyümölcsét,
jobb anyagi körülmények közé kerültünk, és megvettem életünk első autóját,
egy 10 éves Trabant kombit.
Azt terveztük, hogy Debrecenbe vagy a közvetlen közelébe veszünk telket, és építkezni fogunk. Visszagondolva, nem a tudatosság vezérelt bennünket, inkább a divat. Akkoriban Geszterédről a jobb módú szülők gyermekei
általában Debrecenbe költöztek.
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Az, hogy Geszteréden maradtunk, egy banális dolog miatt következett
be, éppen akkor vezette be az állam az áfát. Hogy ne bukjunk a pénzünkből
20%-ot, úgy döntöttünk, hogy az összegyűjtött pénzünkből amilyen gyorsan csak lehet, még áfamentesen építőanyagot vásárolunk. Így is történt.
Ezek után terveztettük meg a házat, és másfél év alatt zömében barátokkal,
kevés mesteremberrel felépítettük otthonunkat. 1989-ben, a fiam születésekor költöztünk be az elkészült családi házunkba.
A rendszerváltás tájékán nagyon sok állami vállalat átalakult, megszűnt.
A „Fémmunkásnál” dolgoztam továbbra is, de időközben a gyár termelésvezetője lettem. A vezérigazgatóság nyomására a dolgozókból alakítottunk
egy kft.-t, melynek élére engem választottak. Erre azért volt szükség, hogy
a „Fémmunkás” vállalattal közösen létrehoztunk egy új kft.-t, mely átvette
a dolgozók nagy részét, és bérbe adta a központ ennek az újonnan alakított
kft.-nek a balkányi gyárat. A kft. nem tudott nyereségesen dolgozni. Abban
az időben kevés munka volt az építőipar számára, és a központ nem nézte jó
szemmel, hogy nem tudunk bérleti díjat fizetni a gyárért, amiből ők nyugodtan élhettek volna a budapesti központban. Váratlanul felmondták a bérleti
szerződésünket, és az utcára kerültünk kb. 90-100 dolgozóval.
Választás elé kerültem, hogy munkahelyet keresek, vagy valamelyik
vállalkozásomat, amiben eddig mellékállásban dolgoztam, oly mértékben
felfuttatom, hogy meg lehessen belőle élni. Az egyik bt.-ben a társaimmal
megbeszéltük, hogy belevágunk a munkába, nem megyünk munkanélkülisegélyre, megpróbálunk saját lábunkon megállni. A feleségemmel megbeszélve, az összes megtakarításunkat befektettem a vállalkozásba, és a társaimmal elkezdtük a munkát 1994 nyarán. 1995 februárjában két társammal
megalakítottuk a Kálló-fém Kft.-t, mely a mai napig működik.
A kezdeti nehézségek után minden évben megduplázott árbevétellel,
nagy eredménnyel felküzdötte magát a cég a megyei TOP-’100 vállalkozásai
közé. Időközben az egyik társunk még az út elején kiszállt, így 50-50%-os
arányban maradtunk a jelenlegi társammal. Több más vállalkozást indítottam, melyek zöme ma is él, és nyereségesen dolgozik.
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Ugyanerre az időre esett a mezőgazdaságban a kárpótlás és a tsz
részaránykiadás is. Mivel a szüleim nem léptek be a tsz-be, és haláluk után
a tsz bekebelezte a földünket – valami nevetséges megváltást fizetve – így
kaptunk egy kevés kárpótlási jegyet. Úgy gondoltam, mivel nem szakadtunk
el a mezőgazdaságtól, belevágok, és veszek vagy 10 hold földet.
Akkor kerültem az emberekkel, az ő képviseletükkel először kapcsolatba.
Kárpótlás után összehívtam az új tulajdonosokat, és több tárgyalási fordulón át rábírtam a tsz vezetőit, hogy fizessenek bérleti díjat erre az évre, mivel
előző ősszel bevetették a kárpótlásra kijelölt földeket. A tervezetthez képest
valami 30 hold földet vásároltam a három licitálás alatt, és ehhez még vettem
részaránykiadásból néhány holdat. Szegény anyósom, mikor megtudta, hogy
mit csináltam, csak annyit mondott: Fiam, ki fogja ezt a temérdek földet bekapálni? Ekkor kezdtem el üzemszerűen foglalkozni a mezőgazdasággal. Kihasználva a pályázati lehetőségeket, gépeket vettem, ültetvényt telepítettem,
öntözési beruházást valósítottam meg, tárolót, dohánypajtákat építettem.
A mezőgazdaságban megtermelt eredményt zömében visszaforgattam. Ma
400 ha területen gazdálkodunk, a növénytermesztés és gyümölcstermesztés
területén, nagyon sok embernek adva ezzel munkát.
A mezőgazdasággal való foglalkozás közelebb hozott a faluban élő emberekhez, azok problémáihoz. Általában nem nagyon befolyásolt a véleményem kimondása, akkor sem, ha ez sokakat sértett. Akkor úgy éreztem,
hogy Geszteréd egy helyben áll, és elhalad mellettünk az idő. A szomszéd
települések mind, de főleg Szakoly, mérföldekkel előttünk járt fejlesztésben, építkezésben. Ezért – a barátaim unszolására – 2002-ben elindultam a
képviselő-testületi választáson. Meglepetésemre a legtöbb szavazatot kapva kerültem a testületbe, és – a hagyományok szerint – az új polgármester
engem kért fel alpolgármesternek.
Az első testületi ülésen lemondtam a tiszteletdíjamról, amire addig Geszteréden nem volt példa. A következő ciklusban szintén alpolgármester lettem, majd következett egy váltás a polgármesteri székben 2010-ben. Az új
polgármester szintén alpolgármesternek jelölt. Elkezdődött a munka, de
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olyan intézkedéseket hozott, olyan hangnemben beszélt az emberekkel, úgy
züllesztette a civil szervezeteket, hogy hamar ellene fordultam. Akkoriban
nem nagyon tudtam este hazatérni a munkámból, hogy ne álljon a kapunk
előtt egy civil szervezet képviselője, vagy egy magánszemély, akit jogsérelem
ért, visszaélésekről tájékoztatott. Megelégeltem a dolgot, és kérésemre a testület egyhangú szavazással feloszlatta magát.
Az önkormányzat csőd közeli helyzetben volt. Kiírták az időközi választást, de nem volt, aki az újra induló polgármesterrel szembeszálljon.
Nagyon sokan megkerestek, és úgy döntöttem, elindulok a választáson
polgármesternek azzal a feltétellel, ha megválasztanak, hat hónapig leszek
polgármester és a későbbiekben – egy nyugodtabb helyzetben – keresünk
egy mindenki által támogatható polgármestert. A választáson induló minden képviselőjelöltet megkerestem, és a 21 induló közül 19-en nyilatkoztak, hogy csak velem tudják elképzelni a közös munkát, és támogatnak.
Úgy döntöttünk, míg az önkormányzat anyagilag nem erősödik meg, tiszteletdíj nélkül fogunk dolgozni. A választást kétharmados többséggel megnyertem, és megalakult az új testület. Azóta is mindenki és költségtérítés
nélkül dolgozik a Geszterédi Képviselő-testületben.
Új területre tévedtem, ekkor szembesültem igazán az önkormányzati munkával, de azt hamar átláttam, hogy úgy kell alakítani a gazdálkodását, mintha
egy vállalkozást vezetnék. Segítséget kaptam mindenkitől, hiszen mindenki
tisztában volt azzal, hogy nem én akartam polgármester lenni, csak a helyzet
és az emberek akarata eredményezte ezt. 2014-es választáson nem indultam
polgármesterként, mivel a vállalkozásaim megsínylették a hiányomat. Úgy
gondoltam, kellő megtakarítással, tiszta gazdálkodással, előkészített fejlesztésekkel tudom átadni a stafétát. Maradtam képviselő, alpolgármester, és a mai
napig igyekszem legjobb tudásom szerint segíteni a testületet és a polgármester
munkáját. A munkámat a Geszterédi Képviselő-testület 2016-ban egy Geszterédért kitüntetéssel és az idén Díszpolgári cím adományozásával ismerte el.
A gyerekeim időközben felnőttek, egyetemet végeztek és megházasodtak.
A lányoméknál eddig két unokám született: Elekes Hanga Róza, ő hatéves,
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Elekes Nimród négyéves, a fiaméknál eddig egy unoka született: Kemény
Kristóf másfél éves. Mindkét család Nyíregyházán él, de gyakran időznek
Geszteréden, amit otthonuknak tekintenek.
Római katolikus vallású vagyok, gyakorlom is a hitemet. Jelenleg a presbitérium tagjaként segítem az egyházi munkát. A feleségem szerint munkamániás vagyok. Ez a hobbim, de azért nagyon sok időt szánunk utazásra, kirándulásra. A világ nagyon sok távoli pontjára eljutottunk, megcsodálni a teljesen
más kultúrát, tájat, embereket. Nagyon sok érdekes, hihetetlen dolgokat éltünk
át, és, remélem, hogy az elkövetkező időben még sok ilyenben lesz részünk.
Úgy gondolom, ha nem következik be valami rendkívüli helyzet, ebben a
faluban fogok élni és dolgozni halálomig.
Mit jelent számodra Geszteréd?
Geszterédi embernek lenni számomra mindig azt jelentette, hogy mi
különbek, többre hivatottak vagyunk, mint a szomszéd települések lakói.
Nem tudnám megmagyarázni, hogy ez miért alakult így, hiszen általában
csak az egyént kellene vizsgálni, de én ebben inkább az általánosításokat
vettem figyelembe.
Mióta élsz itt, akartál-e elköltözni, ha igen, miért?
Születésemtől kezdve itt élek. Felnőtt életem indulásakor azokat a példákat
láttam, hogy az anyagilag tehetősebbek itt hagyják a falujukat. Korábban én
is úgy gondoltam, hogy ez a követendő példa. Visszatekintve ma már tudom,
hogy a boldogulást nem csak a városokban lakva lehet megtalálni.
Mi volt az a fontos körülmény, ami itt tartott, vagy amiért elmentél?
Mi, magyarok, általában röghöz kötöttek vagyunk. Amikor felépítettük
a családi házunkat, és vállalkozásaink eredményesen működtek, nem volt
semmi, amit nem tudtunk volna elérni Geszterédről. Így nem is terveztünk
ezzel az opcióval.
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Mit kellene tenni, hogy a fiatalok ne költözzenek el településünkről?
Elsősorban a településnek életképesnek kell maradnia, jó közállapotokkal,
bűnözésmentes, nyugodt, családias környezettel. Nagyon fontos a helyben maradó színvonalas oktatás, ha meg tudjuk valósítani, már a bölcsődétől kezdve.
Természetesen jó lenne helyben munkahelyeket teremteni, de ez nem könnyű
feladat. A közeli nagyvárosokban fokozódik az ipartelepités, azok kénytelenek
lesznek megszervezni a dolgozóik utaztatását. Geszterédről Nyíregyháza és
Debrecen sem nagy távolság. Ma már a nagyobb városokban a helyben lakók
is utaznak annyit a munkahelyükre, mintha Geszterédről járnának munkába.
A te életedben mikor volt Geszteréden a legnagyobb változás, fejlődés?
Először a vezetékes víz és utak, járdák burkolását említeném, ami az
1970-es években zajlott. Ide sorolnám az elmúlt néhány évet, és ebben az iskola és óvoda átadását az egyháznak, ami új perspektívát nyit az oktatásban,
és megállítja – véleményem szerint – Geszteréd elnéptelenedését.
Hogyan kellene segíteni a családokat, a gyerekek iskoláztatását?
Magam részéről elhibázottnak tartom, hogy ma már mindent ingyen
adunk a gyerekeknek – átestünk a ló túlsó oldalára. Az ingyen kapott dolgoknak nincs becsületük, a gyerekek egy része nem is értékeli, hogy azért az
ingyen kapott dolgokért valaki keményen megdolgozik. Az önhibáján kívül
bajbajutottakon való segítés természetes és szükséges.
Mi az, amit másképpen kellene csinálni, hogy mindenkinek jobb legyen?
Sokkal többet kellene beszélgetnünk, nem kellene, hogy bekövetkezzen
az, ami a városokra jellemző, hogy már a szomszéd sem ismeri egymást;
elszemélytelenednek a kapcsolatok. Az ember társas lény, csak gyakran önző
módon elfeledkezik arról, hogy ő is kerülhet bajba, és talán olyantól is kaphat segítséget, akitől nem is gondolja. Az aktív közösségi élet mind az egyén,
mind a társadalom hasznává válik.
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Mit tettél, és mit tudnál tenni személyesen ezért a közösségért?
Magam részéről úgy gondolom, hogy szinte minden kezdeményezésben
részt veszek, támogatom. A sok munkám mellett igyekszem olyan társadalmi
életet élni, hogy hasznára legyek ennek a közösségnek.
Hogyan látod Geszteréd jövőjét, milyen élete lesz az itt élőknek?
A lakosság nagy része kicserélődött. A régieknek furcsa, hogy az új lakosok nagy része nem műveli a kertet, nem ültetnek virágot a kapu elé, esetleg
az udvart sem úgy gondozzák, mint a korábbi lakosok. Úgy gondolom, példát
kell mutatnunk mindenben, és ahogy ők hatnak ránk, úgy mi is hathatunk
rájuk. A viselkedésünkkel, az erkölcsös életünkkel, a választott hitünkkel is jó
példával kell elöljárnunk, mert akárhogy is lesz, közösen kell itt élnünk. Elengedhetetlen, hogy még többen költözzenek ide, hiszen sok régi geszterédi család teljesen kihal. Nagyon fontos, hogy azokat, akik ideköltöznek, befogadjuk,
és közelebb hozzuk magunkhoz. Így könnyebb azokat a normákat átadni és
átvenni, ha van rá fogadókészség, ami mindannyiunk hasznára válik.
Mit üzensz az utánunk jövőknek?
„Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne!” Azt kívánom minden jelenlegi és későbbi geszterédi lakosnak, hogy legyen büszke arra,
hogy geszterédinek mondhatja magát, és leljen igazi otthonra Geszteréden.
Nem tudom átadni azt az érzést, amit átélek akkor, amikor egy hosszabb
időre elutazunk, és az utazás végén – másfél napi repülés után – holt fáradtan
hazaérek, és megpillantom a Geszteréd táblát. Akkor előjönnek Radnóti Miklós szavai:
„Nem tudhatom, hogy másnak e tájék mit jelent,
nekem szülőhazám itt e lángoktól ölelt
kis ország, messzeringó gyerekkorom világa.
Belőle nőttem én, mint fatörzsből gyönge ága
s remélem, testem is majd e földbe süpped el.”
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Kemény Józsefné
(Törő Julianna)

„Szeretek itt élni. Ide köt az életem, a családom, a gyökereim.
Itt ismerek mindenkit, szeretem tavasszal az akácillatot,
nyáron a letört dohány illatát, gyermekkorom emlékeit.”

K

emény Józsefné vagyok, születési nevem Törő Julianna. Születésemtől fogva Geszteréden élek. Szüleim: Törő Imre, Kiss Ilona, egyszerű
emberek, édesapám, sajnos már nem él, édesanyám háztartásbeli, édesapám
betanított gyári munkás volt. Egy nővérem van, Magdolna; ő családjával Budapesten él. Háromgenerációs családban éltem. A szülők, nagyszülők tisztelete alaptörvény volt családunkban; a családban megtanult engedelmesség
végigkísért eddigi életemben. Gyermekkorom meghatározó személye apai
nagyapám volt, szerettem hallgatni háborús történeteit, szívesen töltöttem
vele a szabadidőmet. Történetei alapján ismereteket szereztem Magyarország politikai helyzetéről, bár gyermekfejjel akkor ebből nem sokat fogtam
még fel. Nagyon szeretett olvasni, a könyvtárból mindig történelmi regényeket hozatott velem, így aztán szorgalmas könyvtárlátogató lettem. Szerettem
és a mai napig szeretek olvasni.
Általános iskolai tanulmányaimat Geszteréden végeztem el. Igazából
nem tudtam, „mi leszek, ha nagy leszek”. Az biztos volt, hogy tovább kell tanulnom. Mivel az óvónőképző szakközépiskolába nem vettek fel, maradt az
általános gimnázium. 1981-ben érettségiztem, és még ebben az évben férjhez
mentem. Férjem, Kemény József, ekkorra már elvesztette mindkét szülőjét,
és úgy döntöttünk, hogy összekötjük az életünket. Az nem volt kérdés, hogy
mindkettőnknek dolgoznia kell, s mivel úgy éreztem, megvannak azok a képességeim, melyek az óvónői hivatáshoz kellenek, a helyi óvodában helyezkedtem el képesítés nélküli óvónőként. Életem legnagyobb döntéseit hoztam
ebben az évben, de bebizonyosodott, minden területen jól döntöttem.
1987-ben szereztem meg az óvónői diplomámat. Munkámat igyekeztem
odaadással, odafigyeléssel végezni, szeretettel, de következetes szigorral nevelni a rám bízott gyermekeket. Életemet – a család mellett – az óvoda töltötte ki. 1993-ban az óvoda vezetője lettem, de továbbra is a gyermekek között
eltöltött idő tette teljessé a munkámat. Továbbképzésekre, tanfolyamokra jártam, 2008-ban megszereztem az óvodavezetői szakvizsgát. 2012-ben
megszületett az első unokám, és úgy döntöttem, hogy 2013 szeptemberétől
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feladom a hivatásomat, és csak a család tölti ki az életemet. Az óvoda volt
első és egyetlen munkahelyem.
Családi állapotomra visszatérve, házasságunkból két gyermek született,
Nóra és Gábor; már mindketten családot alapítottak, Nyíregyházán élnek.
Három unokám nevelésében igyekszem szerető odafigyeléssel közreműködni, mindig nagy örömmel tölt el a velük való foglalkozás és törődés. Nagyon
fontosak számomra a közös családi programok, együttlétek, ünnepek. A település életében mindig aktív szerepet vállaltam. Óvónőként nem volt kérdés, hogy részt veszünk a közös anyák napi ünnepségeken, szüreti felvonuláson, nemzeti ünnepeink megemlékezésein, az első jótékonysági óvodabált
én kezdeményeztem. 2015-től a Geszterédi Aranyszablya Társaság kuratóriumi tagja vagyok. Továbbra is igyekszem a település társadalmi életében
részt venni. Nagy gondot fordítok otthonunk, kertünk szépítésére is. Szeretek a férjemmel és barátainkkal utazni. Szívesen ismerkedünk más népek
természeti és kulturális adottságaival, örökségeivel.
És mi a célom a jövőt illetően? Szeretném látni gyermekeim boldogulását,
unokáim cseperedését, szeretnék még sokat utazgatni férjemmel, szeretném,
ha Geszteréd mintatelepülés lenne a kistérségben, a megyében.
Mit jelent számodra Geszteréd?
Szeretek itt élni. Ide köt az életem, a családom, a gyökereim; menedéket
jelent. Itt ismerek mindenkit, szeretem tavasszal az akácillatot, nyáron a letört dohány illatát, gyermekkorom emlékeit. Geszteréd a hazámat is jelenti,
az országomat, szeretem, hogy ismerhetem a múltját, és hogy munkásságommal hozzájárultam jövőjének formálásához. Leírhatatlan érzés, amikor
egy hosszú utazás után megérkezünk „haza”.
Mióta élsz itt, akartál-e elköltözni, ha igen, miért?
Mindig is itt éltem. Házasságkötésünk után el akartunk költözni Debrecenbe. Ott szerettünk volna építkezni, de ez anyagi okok miatt nem valósult
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meg. Barátaink és családtagjaink közül sokan éltek ott, minket is csábított
a városi élet. Nekem személy szerint kisebbségi érzésem volt; úgy gondoltam, hogy a városiak lenéznek minket, falusi embereket. Valójában tényleg
az anyagi lehetőségeink szabtak gátat elköltözésünknek.
Mi volt az a fontos körülmény, ami itt tartott, vagy amiért elmentél volna?
Ma már egész másként gondolkodom ezekről a dolgokról. Miért plántálták belénk azt gyermekként, hogy mi nem vagyunk olyan értékes emberek,
mint az, aki nagyvárosban él? Ugyanezt éreztem óvodavezetőként is, amikor
városi óvodákban jártunk, hogy lenézik a munkánkat, pedig mi általában
sokkal lelkiismeretesebben dolgoztunk. Aztán eljött az idő, hogy különböző
pályázatok kapcsán városi intézményvezetők kértek tanácsot tőlem. Ezek a
pozitív megerősítések kellettek ahhoz, hogy ne a rossz oldalát lássam a dolgoknak, mert jó az, amit és ahogyan csinálom. Ugyanezt érzem napjainkban, amikor Geszterédről elszármazott vagy csak átutazóban lévő emberek
azt mondják, de szép ez a kis falu! Milyen szépen fejlődik Geszteréd!
Mit kellene tenni, hogy a fiatalok ne költözzenek el településünkről?
Csak ezen az úton kell tovább haladni, és a fiatalok is felismerik, hogy
megvan minden, amire itt szükség van. Óvoda, iskola, templom, reméljük,
majd bölcsőde is lesz. A település elhelyezkedése nagyon jó. Két nagyváros
szinte egyenlő távolságra van. Aki dolgozni akar járni, megteheti. Több nagy
gyár már saját buszával hordja az embereket a munkába. Nagyobb városokban is kell annyit utazni, hogy valaki az otthonából a munkahelyére érjen.
Feladatunk, hogy a közösségi életet tovább fejlesszük a faluban. Erre az első
lépéseket az Aranyszablya Társaság, a Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola, a Geszterédi Római Katolikus Egyház már megtette.
A te életedben mikor volt Geszteréden a legnagyobb változás, fejlődés?
Geszteréd életében a 2002-es év új lehetőségeket nyitott. Fiatal polgármesterünk, Vitkovics Béla eltökélt volt az oktatás-nevelés fejlesztése mellett.
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Programjában szerepelt, hogy a működtetés, a fejlesztés területén prioritást
élveznek a nevelési-oktatási intézmények. Az iskolában hangsúlyozta a szaktanári ellátottság fontosságát, ösztönözte a továbbtanulást, a továbbképzést
a pedagógusok számára.
Két képviselő, Törő András, Jaksi János, valamint Kemény József alpolgármester urak lemondtak a tiszteletdíjukról, így létrehoztak egy alapítványt,
melynek célja a községben hátrányos helyzetben élő személyek, családok megsegítése, időskorúak felkarolása, tehetséges, de hátrányos helyzetben élő gyermekek oktatása, továbbtanulása, kulturális tevékenység fejlesztése, gyermekés ifjúságvédelem ellátásához szükséges feltételek biztosítása volt. Polgármester
úr beváltotta terveit, ígéreteit, felújításra került az óvoda. Így a nyílászárócsere,
festés, parkettacsiszolás, eszközbeszerzések, és ami különösen nagy öröm volt
az óvodás gyerekek és az ott dolgozók számára, az új udvar, melyen már csak
biztonságos játékeszközök voltak, biztonságos felületen.
Az iskolában is megindult a fejlesztés, a szaktanári ellátottság nőtt, számítógépeket vásároltak, kiépült az internetes hálózat. Következő nagy változás
az életemben 2011 decemberében volt, amikor a férjem lett a polgármester.
Tudtam, hogy akarva-akaratlanul részese leszek a mindennapi gondoknak,
örömöknek. Azt is tudtam, hogy a férjem keresztülviszi elképzeléseit, szigorú döntéseivel, kellő odafigyeléssel teszi majd rendbe a település gazdasági
helyzetét. Azzal is tisztában voltam, hogy ezt az időt a családtól fogja elvenni,
de biztos voltam benne, hogy az önkormányzattal közösen vállalt feladatai,
az őszinteség, becsületesség meghozzák az eredményeket.
A harmadik nagy változás 2016-ban volt, amikor a Debrecen-Nyíregyházi
Egyházmegye átvette az iskola és óvoda működtetését. Egy település csak
akkor tud fennmaradni, ha van óvoda-iskola. Nekünk nagy dilemma volt,
hogy miként tudnánk megmenteni az iskolánkat. 2014 őszén megalakítottuk
a Geszterédi Kolping Család Egyesületet, arra gondolva, hogy ez lesz az első
lépés az egyház irányába, az iskola megtartása kapcsán. De hála Istennek, a
Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye vezetése úgy döntött, hogy átveszi az
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iskolát-óvodát. Bár már nem dolgoztam ebben az időben az óvodában, tudtam, hogy jó irányba haladunk.
Hogyan kellene segíteni a családokat, a gyerekek iskoláztatását?
Úgy gondolom, hogy a magyar kormány, az önkormányzat mindent
megtesz azért, hogy a szülők terhét megkönnyítse, és kellőképpen segíti a
családokat. A mi időnkben a szülőknek kellett előteremteni mindent, nem
volt ingyen étkezés, ingyen tankönyv, nyári étkeztetés stb. A szülők tudták,
hogy mit vállalnak, tudták a kötelességüket. Sajnos ma azt tapasztalom, hogy
vannak családok, akik csak a jogaikkal vannak tisztában.
Mi az, amit másképpen kellene csinálni, hogy mindenkinek jobb legyen?
Mit kellene másképp csinálni? A jó példákat megmutatni, észrevetetni
az emberekkel. Nem irigykedni a másikra, hanem példát venni róla. Nem
hagyni, hogy a hatalom felülkerekedjen rajtunk. Embernek maradni…
Mit tettél, és mit tudnál tenni személyesen ezért a közösségért?
Néhány generáció felnevelésében aktívan részt vettem, és a legnagyobb
öröm számomra, hogy többen mondták már, hogy példaképük vagyok. Kell
ennél több? Igyekeztem mintát adni emberségből, családi és magánéletből,
munkából, közösségi életben való részvételből. Amíg tudok és bírok, továbbra is igyekszem aktív részese lenni a település életének.
Hogyan látod Geszteréd jövőjét, milyen élete lesz az itt élőknek?
Úgy gondolom, hogy Geszteréd egy szép, élhető település már most is, és
a jövőben is az lesz; bízom benne. A település mindenkori vezetőinek becsületesnek, őszintének, emberségesnek kell lennie, mert ez meghatározza az itt
élő emberek életét is, nem szabad túlpozícionálni magát senkinek.
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Mit üzensz az utánunk jövőknek?
Vass Albert Üzenet haza című verséből – úgy gondolom – találó az üzenet:

„Maradnak az igazak és a jók.
A tiszták és békességesek.
Erdők, hegyek, tanok és emberek.
Jól gondolja meg, ki mit cselekszik!
Likasszák már az égben fönt a rostát
s a csillagok tengelyét olajozzák
szorgalmas angyalok.
És lészen csillagfordulás megint
és miként hirdeti a Biblia:
megméretik az embernek fia
s ki, mint vetett, azonképpen arat.
Mert elfut a víz, és csak a kő marad,
de a kő marad.”
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Kovács Ágnes

„Fontosnak tartom, hogy jelen legyünk minden egyes találkozásban, nem
az órát nézzük, unottan figyelve a másikat. Mert szent minden perc, amit
egy másik ember figyelmének „szentelünk”, mert abban két,
Isten képmására teremtett ember van jelen.”

Ú

jfehértón születtem 1964. augusztus 17-én, az akkor Geszterédhez
legközelebb eső szülőotthonban. Életemet megalapozta az szüleimtől,
Geszteréd faluközösségétől kapott örökség. Mindig nagy örömmel beszélek
az ott eltöltött időről, mert boldog gyermekkorom volt, egy kivételesen boldog családban, és hozzáteszem, egy boldog közösségben, hiszen a faluban
majdnem mindenki hasonló értékrenddel bírt. Akkor még világosak voltak
a kérdések, egyértelműek a válaszok, rend volt nemcsak a családban, hanem
az egész településen itt az értékek tisztánlátására és az ahhoz való kötődésre gondolok. Továbbá rend volt a hétköznapok, ünnepnapok, a munka és a
pihenés ritmusában is. Ez adta meg az ember, a gyermek fejlődésének dinamizmusát, tisztaságát. Nyilván, minden család életében voltak nehézségek,
keresztek, de hittel, Istenbe bízva, nem a megtorpanás, hanem a küzdelem
volt a jellemző, és én ezt hoztam magammal örökségként, amelyet – továbbadva – cseppenként adagolom a már felnőtt gyermekeimnek, Dávidnak és
Flórának. De ezt kamatoztatom a hivatásomban is.
Geszterédhez sok szép fiatalkori élményem fűződik. Az „úttörőpark” kisgyermekként a „rejtelmek szigetét” jelentette számunkra, minden fának, bokornak volt egy misztikus árnyéka. Amikor az érettségi vizsgára készültem,
gyakran felkerestem a park csöndjét. De a baráti találkozók is ott kezdődtek,
kiszakadva a hétköznapi munkából felüdülést keresve, erőt gyűjtve az éjszakába nyúló szalonnasütések hangulatában. Szép volt, elmúlt, de az emlékek
mégsem ragadtak a múltba, hanem – átörökítve a jelenben – gazdagítanak.
Aztán elvitt az élet Geszterédről, férjhez mentem, máshol éltem, de gyakran hazalátogattunk. A kapott örökség megtartott, arra mindig vigyáztam,
hogy az értékek felé haladjak. Hosszú ideig pedagógus voltam, majd, amikor
éreztem, hogy abban a hivatásban már kibontottam minden lehetőséget – a
számomra maximumot –, akkor tovább mentem. Azt gondolom, a Jóisten
terelt a mostani utam felé. Kezdetben fotóriporteri, majd – az Új Ember hetilap külső munkatársaként és a szakirányú iskola elvégzése után – szakújságírói képesítést szereztem. Kezdtem felismerni az addig előttem is rejtett
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talentumaimat, igaz, már gimnazista koromban papírra vetettem mindent,
az élet, a hit bennem feszülő kérdéseire a sorok között kerestem a választ.
Később a teológiai ismereteim bővítése és elmélyítése céljából a nyíregyházi Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskolán hittanár–nevelőtanári diplomát szereztem.
15 éve dolgozom a Debrecen–Nyíregyházi Egyházmegye sajtóreferenseként. Azt gondolom, ebben a közegben találtam rá arra a hivatásra, amire
egész életemben készültem. Nehezen viselem a bárminemű igazságtalanságot, és ez ellen – lehetőségeimhez mérten – mindig küzdök is. Perszem van,
amikor az ember tehetetlen. De ebben a munkában, szorítkozva szigorúan
az újságírásra, a tiszta igazság és szeretet hirdetésében vehetek részt. Ez
mindent kompenzál.
Bosák Nándor, a Debrecen–Nyíregyházi Egyházmegye első püspöke hívott meg erre a szolgálatra, majd felkért az Öröm-Hír egyházmegyei lap főszerkesztésére; ez lett a munkám fő profilja, ami meghatároz engem ebben
a feladatkörben, de hozzá kell tennem, hobbiként élem meg, ezért áthatja a
szabadidőmet is. Közel 13 éven át dolgozhattam Bosák püspök atya munkatársaként a nyugdíjba vonulásáig. A szüleim után ő az, aki meghatározó
személy az életemben. A püspök atya azt a hitet mélyítette a lelkemben,
amire a szüleim neveltek. Neki köszönhetően – ha egy mondatban kellene
meghatároznom önmagamat – a kereszténység lett az identitásom. Itt indult el bennem a tudatos Istenkeresés annak ellenére, hogy addig is igyekeztem az Ő útján járni.
Egy mélyebb spirituális életbe zuhantam. A munkám során abba a kiváltságos helyzetbe kerültem, hogy a püspök atya beszédeit, elmélkedéseit
a hangfelvételeken újra és újra meg kellett hallgatnom, és azt megértve, lényegre törően összefoglalva le kellett írni, hogy mások is épüljenek, gazdagodjanak tanításából. Közben észre sem vettem, de a magvetés hozta bőséges termését a lelkemben. A hosszú évek alatt megismertem a püspök atya
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gondolatait, szófordulatait, az erőgyűjtést és szavakat termő csöndjét, amikor
egyszerű, világos mondataival lassanként bontogatta a lélek virágának szirmait, s míg írtam, én is vele együtt találtam rá a lelkemben e termő csodára.
Most ugyanezt élem meg Palánki Ferenc megyéspüspök munkatársaként.
Több mint húsz éve a fényképezőgép egy külső attribútumként tartozik
hozzám, nemcsak a munkámból adódóan. A közelmúltban a tudósítások
során készült portrékból válogatást mutattam be a „Csend Szava” című kiállításomon. Mindig is az embert keresem a képekben, vagy az interjúk során. Egyik előadáson vált számomra valóságossá az addig is ismert, tanult,
hallott igazság: „Isten megteremtette az embert, saját képmására” (Ter 1,27).
A sok tekintetben, ráncban, tartásban ezt a méltóságot éreztem meg, amikor
kiválasztottam egy-egy képet a kiállításra. Milyen boldog világban élnénk,
ha úgy tekintenénk embertársainkra, mint Isten képmására. Fontosnak tartom, hogy jelen legyünk minden egyes találkozásban, nem az órát nézzük,
unottan figyelve a másikat. Mert szent minden perc, amit egy másik ember
figyelmének „szentelünk”, mert abban két, Isten képmására teremtett ember
van jelen. Nem véletlenül mondják, hogy szakrális nyelv a magyar, hiszen
egy-egy kifejezés utal a népünk, az ember hitére, identitására is.
Hogy mi a célom? Az örök boldogság. A megkezdett úton szeretnék tovább haladni, és magammal vinni másokat, mert a megérkezéskor az „attribútumom” már nem a fényképezőgép lesz, és sok más eredmény, hanem
azok az emberek, akiket magammal viszek.
Mit jelent számodra Geszteréd?
Geszteréd számomra a minden kezdetét jelenti, a kiteljesedett életet.
Ebben életem minden szegmense benne van, a gyermekeimtől kezdve a lelki, egzisztenciális életemmel bezárólag. Ezen településen kaptam sok erőt,
szeretetet a családomtól, barátaimtól, osztálytársaimtól, tanároktól, rokonoktól, szomszédoktól. Emlékeimre visszatekintve az fogalmazódik meg
bennem, hogy mindenki jót akart a másik embernek, így mindannyian egy
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szeretetburokban éltünk. Ez, persze, nem jelenti a probléma- és gondnélküliségét, de a hétköznapi nehézségek fölötti győzelmet igen.
Mióta élsz itt, akartál-e elköltözni, ha igen, miért?
14 éves koromtól fogva – mivel kollégista voltam – a nyári szüneteket,
majd a szabadságok idejét töltöttem Geszteréden, végül a családommal már
csak egy-egy napra látogattunk haza a szüleimhez, testvéreimhez. Azért kerültem el a faluból, mert azt éreztem, a határán túl kitágul előttem a világ.
Debrecenig jutottam.
Mi volt az a fontos körülmény, amiért elmentél?
Vágytam a teljes szabadságra; azt gondoltam, Geszteréden nem tudtam
volna teljesen önálló életet élni.
Mit kellene tenni, hogy a fiatalok ne költözzenek el településünkről?
Egyértelmű, hogy elsősorban a munkalehetőségek határozzák meg az
ember lakóhelyét. Sajnos, Geszterédről tömegközlekedési eszközökkel nehéz
eljutni a közeli városokba. Ezen mindenképpen változtatni kellene. Feltételezem, ha erre megoldást találnának, a fiatalok szívesen bejárnának dolgozni
a nyüzsgő városba, majd – a munka utáni pihenésként – ők is örömmel választanák a falu csöndjét, nyugalmát.
A te életedben mikor volt Geszteréden a legnagyobb változás, fejlődés
Amikor kezdett egyre szebbé válni a falu. Nevet kapott a művelődési
ház; köthető volt a Geszterédről származó Gajdos János festőművészhez.
Felújították templomainkat és környezetüket széppé építették, megalakult a Geszterédi Aranyszablya Társaság, amely beemelte a települést egy
magasabb szintű kulturális és tudományos életbe, hiszen már kiállítások,
konferenciák is szerveződtek a kezdeményezésükre. 2018 szeptemberében
került sor a megújult általános iskola épületének megáldására is. A külső szépség hatására mindig elindul egy belső igényesség, emelkedettség az
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emberben, amely ezután egy még magasabb színvonalra törekszik. A kettő
szerintem elválaszthatatlan.
Hogyan kellene segíteni a családokat, a gyerekek iskoláztatását?
A szegény körülmények között élő családokat anyagilag is támogatni lehetne az iskoláztatásukban. Iskolabuszokkal vagy más megfelelő tömegközlekedéssel segíteni lehetne a középiskolások, egyetemre járók városba való
eljutását, így kevésbé szakadnának el a falutól.
Mi az, amit másképpen kellene csinálni, hogy mindenkinek jobb legyen?
Jónak találom, hogy Geszteréd is bekapcsolódott a közmunkaprogramba,
de – azt gondolom – a település lakói többre képesek. Akár föl lehetne építeni
egy önálló gazdaságot, és arra törekedni, hogy abban mindenki a maga képességének, iskolázottságának megfelelő munkát vállalhasson. Más településeken ehhez hasonló kezdeményezések gyönyörűen működnek.
Továbbá nagyon fontosnak és elengedhetetlennek tartom, hogy a sok
szervezőmunkát igénylő rendezvényekkel a lakókban az összetartozás élményét nem pedig a széthúzást mélyítsük. Konkrétan az Aranyszablya Fesztiválra és a falunapra gondolok. Kevés lélekszámú településen a kettőt egyesítve, az erőket összpontosítva, egy rendezvényt kellene megtartani.
Mit tettél és mit tudnál tenni személyesen ezért a közösségért?
Mivel fizikailag már középiskolás koromtól távol kerültem a településtől,
így nem tudtam részt venni az ott folyó közös munkákban.
Hogyan látod Geszteréd jövőjét, milyen élete lesz az itt élőknek?
Az eddigi kezdeményezésekkel a megújulás jelei tapasztalhatóak a faluban. Ezt folytatva, az összetartozást mélyítve lehet jövője a településnek.
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Mit üzensz az utánunk jövőknek?
Ahhoz, hogy elérjük a céljainkat, sokat kell dolgozni, és a küzdelmet
sem spórolhatjuk meg. Minden egyes lépcsőfok megtétele nehézséggel,
áldozattal jár, de megsokszorozódik az erő, ha az emberek összefognak.
Amikor gyermek voltam – Geszteréden a 70-es években – a kommunista
idők ellenére, nagyon sokan gyakorolták vallásukat, és, ennek eredményeként, az egymás iránti szeretetüket, míg más városokban, falvakban mindezt csak titokban tehették az emberek. Már akkor is egy irányba haladtunk, és ennek most sem kellene változni.
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Kovács Béla

„Kívánom az utánunk jövőknek, hogy úgy, mint mi,
szeressék és építsék, szépítsék tovább ezt a falut,
hogy a következő generáció is szeressen itt lakni!”

G

eszteréden születtem 1947. március 23-án. Szüleim földműveléssel foglalkoztak. Öten voltunk testvérek; három lány és két fiú, sajnos ,ma
már csak hárman élünk. Az általános iskola után Budapestre kerültem ipari
tanulónak, melyet 1965-ben öntő szakmában el is végeztem. 1969-ig dolgoztam a Ganz Mávag-ban, ugyanis be kellett vonulnom katonai szolgálatra két évre, de, sajnos, nemhogy közelebb kerültem volna lakóhelyemhez,
még inkább távolabb, Pécsett szolgáltam. Leszerelés után visszamentem az
eredeti munkahelyemre, de egyre nagyobb honvágyat éreztem, és – az első
adódó lehetőséget megragadva – Harsányi Pista barátom jóvoltából, mivel ő
is öntő szakmát tanult és már előtte a Hajdúsági Iparművekben dolgozott,
szólt, hogy beindul egy kis öntőüzem, és kell egy szakmunkás. Örömmel
jöttem, mivel így már közel kerültem az otthonomhoz. Sajnos, az öntöde
nem sokáig működött, két-három évig, és megszűnt, így átkerültem egy karbantartó részleghez, ahol 1986-ig dolgoztam. Innen aztán még közelebb, az
otthonomhoz öt percre, a geszterédi vízművekhez kerültem, ahonnan nyugdíjba is vonultam 2006 júliusban, ahol egy nagyon jó társaságot hagytam ott,
akikkel mai napig is jó kapcsolatban vagyok.
1972-ben házasságot kötöttem jelenlegi feleségemmel, Rácz Erzsébettel,
aki szintén geszterédi. Három gyermekünk született: két lány egy fiú. Legidősebb lányunk, Edit, védőnőszakot végzett és Debrecenben laknak; ott is
dolgozik. Beátának is teljesültek az álmai, mivel kicsi kora óta rendőr akart
lenni. Ő Szigetszentmiklóson szolgál. A legfiatalabb, Béla fiunk álma is valóra vált, gépszerelő lett, az iskoláit Tiszavasváriban végezte; jelenleg is ebben
a munkakörben dolgozik lakhelyén, Balkányban. Hat unokánk született,
megosztva: három lány és három fiú. A legfiatalabb is most ballagott nyolcadikból. Két lány gimnáziumba, egy pedig egyetemre jár. A fiúk közül ketten
már dolgoznak; mindketten taxisok.
Mivel vallásos családból származok, így én is és a család is hitben élünk.
Vasárnaponként misére járunk.
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Geszteréden született gyerekeknek az én időmben nem volt tv, sem internet, sem telefon, falusi gyerekek lévén maradt a labdarúgás. Igaz, nem bőr
vagy gumi, hanem hamisítatlan szőr- vagy rongylabda, amit saját magunk
készítettünk. Szabadidőmben – az utcában lakók nagy bánatára – napestig
rúgtuk a labdát az utcabeliekkel. Hol az ablaküveg bánta, hol a kerítés elé
ültetett kis fák. Ez történt az akkori Zsukov úton.
Onnan 1957-ben elköltöztünk a Nagypázsitra, ahol már kedvezőbb feltételek mellett fociztunk, mivel az akkori csürhelegelőből kisajátítottunk egy részt,
ahol kispálya méretben kaput is alakítottuk, és itt már komoly utcai bajnokságokat is játszottunk. Ezekre egy kicsit büszke is voltam, hisz később a nagycsapatba több játékos is bekerült a Pázsit FC-ből, például a Csabai testvérek, kapus
Pataki Jóska, Rácz Feri, Rinyu Pisti és öcsém, Kovács József, aki, sajnos, már
nincsen közöttünk. Én 1961-ben mutatkoztam be az akkori nagycsapatban,
mint a legfiatalabb játékos. Igaz, ehhez kellett, hogy Medve Lali megbetegedett, így unokabátyám és Illés nevelőtanár jóvoltából én kerültem be a csapatba, ami óriási élmény volt, hisz 3–1-re győztünk Szakoly ellen.
1962-ben kerültem Pestre ipari tanulónak. Itt sem szakadtam el a futballtól, mivel iskolánk csapata részt vett a Pest megyei bajnokság ifi osztályában,
ahol nem más, mint Bacsó István volt az edzőnk, aki később a nagyválogatottnál Mészöly Kálmán segítője volt. Ő egy mokány ember, de nagyon
szigorú edző volt, akinek sokat köszönhetek így utólag. Ő volt, aki középhátvédet faragott belőlem. Néha még megszégyenítés árán is.
Később, a suliból, a Ganz-Mávag ifibe kerültem egy évet, onnan pedig
az akkori NB III-as Kelenföldi Goldbergerbe. Sajnos, ott egy olyan középhátvédet kellett volna kiszorítanom, aki ezt a posztot a legmagasabb
szinten űzte. Ezért egy edzésen, sajnos, reklamáltam az edzőmnél, hogy
én jobbhátvéd szeretnék lenni. Szerencsétlenségemre hét végén ugyanis
pályaavató volt, ahová épp az FTC-t hívták meg. Ez kapóra jött az edzőnek: „Kovács, te vagy a jobbhátvéd!” – se köpni, se nyelni nem tudtam,
mivel tudtam, hogy kivel kéne felvenni a versenyt. Az akkori Fenyvesi
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Mátéval. Tudtam jól, hogy ez hova vezet, hisz már az első félidőben 8–0ra vezetett az FTC, ami, sajnos, az én oldalamról történt beadásokból
született. Még szabálytalankodni sem tudtam, olyan gyors volt. Ezzel be
is fejeztem az ottani focit.
1971-ben aztán végleg hazakerültem. Akkorra már teljesen kicserélődött
a csapat; fiatalok jöttek az idősek helyére. De így is öröm volt játszani. Közben új pályát is kaptunk Mondokék mellett, így a Varga Sanyi bácsi öltözőjét
elcseréltük a Mondokéra, ami egy lavór és egy vödör volt. Pályaavatóra az
NB III-as Nagykállót hívtuk meg, akik nem úszták meg szárazon, hisz éjjel óriási eső zúdult a pályára. Kicsit a mi szerencsénkre, mivel a déli kapu
előtt nagy víztömeg gyűlt össze. Ezért az akkori sepregetőnk, Csuka Pali,
aki Debrecenből járt ki, arra kért bennünket, hogy csak a vizet rúgjuk a játékosok; és a bíró felé, ő meg a játékosokat fektette a vízbe. Volt, amikor három-négy játékos is feküdt a sárban. A vége így is vereség volt. Később aztán
cserélődtek a játékosok, volt, aki abbahagyta vagy elköltözött, de mi, akik
maradtunk, tovább folytattuk, kisebb-nagyobb sikerrel. Szerencsére biciklit
és lovas fogatot a tsz vásárolt, és így ezekkel és néha egy Csepel teherautóval
tudtunk idegenbe menni.
Aztán újabb pályát kaptunk, a jelenlegit, aminek örültünk, hisz nem kellett már a tehénlepényeket kerülgetni. Öltöző hiányában Bacskai Jani bácsi
portáján öltöztünk és mosakodtunk. Később aztán – a pálya után – végre öltözőt is kaptunk nagy örömünkre. Igaz, nem kis hazugságok árán. Az akkori
tanácselnököt is meghívtuk egy gyűlésre. Ott jómagam és még néhányan
felvetettük ezt az öltöző kérdést, hogy más faluban már mindenütt van öltöző, holott, ez nem volt igaz. Az elnök úr pozitívan állt a dologhoz, és rövid
időn belül elkezdődtek a munkálatok, melyből mi is kivettük a részünket,
hisz nagyrészt társadalmi munkában épült fel az öltöző.
Családom tagjai nem jártak meccsre, de egy napon mindhárman kijöttek. Már középiskolások voltak. Életem legrosszabb napja volt, mivel egy hatalmas öngólt ragasztottam a ficakba. Ez még nem volt elég a balsorshoz: egy
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tizenegyest is kihagytam, mire a család elhagyta a pályát a gúnyos szurkolói
megnyilvánulások miatt. Így aztán – a negyedik X-hez közel – szögre akasztottam a stoplist. A búcsúmérkőzésre sem voltam büszkébb, mivel ennyi év
után, sajnos, csak egy nagy csokor lapulevelet kaptam, azt is dacból a játékostársaktól, mivel a vezetőség így állt a dolgokhoz.
De nem volt bennem tüske, és egy fél év múlva pár ember hívó szavára
visszamentem, mint játékosedző, amit másfél évig folytattam egy fillér nélkül. Azonban az év végi beszámolót hallgatva el is szégyelltem magam, mivel
a beszámoló alapján tiszteletdíjban részesültem. Az akkori kézilabdaedzői
díj azonos összegével, ami nem kis összeg volt. Én ezt a pénzt soha nem láttam, egy fillért nem kaptam belőle, hiszen nem is azért vállaltam. Nem is
kutakodtam, hogy ki vette fel. Jobbnak láttam abbahagyni az egészet, mivel
munkaügyi beosztásom is gátolta a meccseken való részvételt.
Azóta sok idő eltelt, de a focitól a mai napig nem szakadtam el. Van egy
8-10 fős baráti társaság, akikkel hazai meccsekre járunk és szurkolunk a csapatnak. Jól érezzük magunkat, és nagyszerűen szórakozunk a meccseken.
Mit jelent számodra Geszteréd?
Számomra Geszteréd a világ közepe, mivel dolgos emberek és segítőkész
emberek lakják, habár az utóbbi időben kezd egy kicsit felhígulni ez az állapot.
Mit kellene tenni, hogy a fiatalok ne költözzenek el településünkről?
A fiataljaink, sajnos, elvágynak a faluból, ami részben érthető is, hisz
munkahely szempontjából nagyon gyengén állunk. Megoldás lehetne a már
elkezdett helyi termékek feldolgozása szélesebb körben, vagy nagyobb cégeknek való bedolgozás itt, helyben, és akkor több fiatal maradna itthon.
A te életedben mikor volt Geszteréden a legnagyobb változás, fejlődés?
Én a legnagyobb változást 2010 óta tapasztalom, mivel óriási fejlődésen
megy át az ország és a mi kis falunk is; igaz, ebben az esetben csak nyugtával
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dicsérem a napot, mivel, sajnos, szennyvíztisztító még a mai napig sincs, útjainkról nem is beszélve, hogy milyen állapotok vannak.
Mi az, amit másképpen kellene csinálni, hogy mindenkinek jobb legyen?
Én úgy gondolom, hogy a megkezdett úton haladva félretenni a zsörtölődéseket, és azon dolgozni, hogy Geszteréd továbbra is élhető és lakható község maradjon.
Mit tettél, és mit tudnál tenni személyesen ezért a közösségért?
Fiatalabb koromban a sporttal tudtam segíteni, tenni ezért a közösségért.
Ami a jelent illeti: ha össze kell fogni valami társadalmi vagy egyéb munka
során a faluban, szívesen jelentkezek, számíthatnak rám.
Mit üzensz az utánunk jövőknek?
Kívánom az utánunk jövőknek, hogy úgy, mint mi, szeressék és építsék,
szépítsék tovább ezt a falut, hogy a következő generáció is szeressen itt lakni!
Jó egészséget és boldog hosszú életet kívánok mindenkinek!
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Dr. Kovács Sándor

„A demográfiai adatok értékelése azt mutatja, hogy kb. 10 év múlva
egy 1000 lakos környéki állapot alakul ki, amely további fogyást jelent,
ha a munkahelyek száma sem emelkedik.”

I

brányban születtem, 1950. december 20-án, pedagógus szülők gyerekeként. Egy öcsém van, Tamás és egy húgom, Ilona. Az általános iskolát Ibrányban jártam, majd a középiskolát Debrecenben, a Vegyipari Technikumban végeztem, vegyésztechnikus lettem. Egy évig technikusként dolgoztam,
majd jelentkeztem a Debreceni Orvostudományi Egyetemre orvosképzésre.
Édesapám 1969. január 29-én elhalálozott, attól kezdve csak orvos akartam lenni. A DOTE-en orvosdiplomát szereztem 1976. szeptember 11-én; ekkor avattak orvossá. Az egyetemi évek alatt másodévben megnősültem. 1974.
január 8-án született első fiam, Sándor Norbert, a második fiam, Donát, 1975.
október 7-én szigorló orvos koromban látta meg a napvilágot.
Az egyetem elvégzése után négy nappal, már Geszteréden megkezdtem a
körzeti orvosi munkámat. Ez 1976. szeptember 15-én volt; azóta is itt dolgozom. 1983 őszén családorvostan-szakvizsgát tettem. 1987-ben elváltam első
feleségemtől, három évig egyedül éltem gyermekeimmel, majd 1990-ben újra
megnősültem. Ebből a házasságomból megszületett harmadik gyerekem, Éva
Lilla. Gyermekeim mára diplomát szereztek. 1990-ben Sándor Norbert nevű
fiam programozó matematikus lett, megnősült. Két unokával ajándékozott
meg. Bence 15 éves, Bálint 14 éves. Donát nevű fiam szintén nős, de gyermekük még nincs. Ő közgazdasági egyetemet végzett. A lányom orvos lett, a
sebészeten dolgozik, szakorvosjelölt, nagyon kedveli munkáját, még hajadon.
Geszteréden 43. éve dolgozom, nagyon jól érzem magam a településen. A
lakosokkal a kapcsolatom nagyon jó, sok barátom is van itt. Gyerekkoromat
falun töltöttem, és nem esett nehezemre a falusi élet folytatása, a társaságot
nagyon kedvelem. Meghatározó személy életemben édesapám volt, a mai napig őt tekintem példaképemnek, egyenes és igazságos emberként élte le az
életét, hasonló emberrel azóta is kevéssel találkoztam életemben. Az öcsém,
Tamás Kijevben végzett repülőgépek és repülőterek villamos berendezései
szakon, vörös diplomával, 1976-ban. A húgom, Ilona pedagógus lett. Vallásos
családban nevelkedtem. Görög katolikusnak kereszteltek, de gyermekkoromban anyai nagymamámmal római katolikus templomba jártam, mivel ő is
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az volt. Az élet úgy hozta, hogy második házasságom sem sikerült, újra elváltam 2003-ban, majd 2008-ban a jelenlegi feleségemmel összeházasodtunk.
Ő Dr. Kovács Sándorné (Juhász Erika). Jól megértjük egymást, sokat utazunk,
mivel kedvenc hobbim az utazás. Ha tehetem, szabadidőmben horgászni járok.
A község orvosaként társadalmi megbízatásomnak is eleget teszek. Az
elmúlt 43 évben az önkormányzat testületi tagjai közé választottak az
emberek. Számomra fontos, hogy segítsem a település fejlődését. 1994től 1998-ig a megyegyűlésben dolgoztam az egészségügyi bizottságban
tagként, majd a bizottság elnökeként. Itt is sikerült sokat tennem a betegekért. Jelenleg nyugdíj után hatodik éve dolgozom, és nem távlati cél a
végleges nyugdíjba vonulásom.
Mit jelent számodra Geszteréd?
Geszteréd számomra az életet és a fiatalságom emlékét jelenti, ezért ragaszkodom hozzá, amíg erőm van mindennapi munkám elvégzéséhez.
Mióta élsz itt, akartál-e elmenni?
1976. szeptember 15-e óta itt élek, elmenni soha nem akartam, az időszakos nehézségek soha nem tudtak semmitől eltántorítani, mindig szembenézek a problémákkal, amelyeket sikerült megoldanom. Az emberekkel való
kapcsolat és a munkám az életem során mindenen átsegített.
Mit kellene tenni ahhoz, hogy a fiatalok ne költözzenek el?
A fiatalok megtartásához elsősorban munkahelyek szükségesek, megfelelő szakképzés és azokhoz munkahely. Mivel ezekre nincs biztosíték, a falu
lakossága továbbra is folyamatosan csökken évente 20-50 fővel. Nagy a halálozás mértéke az elöregedés miatt, ezzel szemben alacsony a születések száma.
Az országos tendencia itt, nálunk is érvényes. Ennek a folyamatnak a megállítására még a 80-as években lett volna lehetőség, ma szerintem nincs.
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Mikor volt a faluban a legnagyobb változás?
A legnagyobb változás 1980-ban volt, amikor a születésszám negyvenhatról harminckettőre esett vissza, és azóta folyamatosan csökken. A legnagyobb visszaesés az utolsó négy évben volt. Ennek oka talán az, hogy a
falu értelmiségmegtartó képessége lecsökkent. A nyolcvanas évekhez képest a családok elszegényedtek.
Hogyan kellene segíteni a családokat?
A megoldást a gyermeknevelés támogatása, a taníttatás pénzzel való támogatása jelentené. Ha az előbb leírtakat megcsináljuk, akkor is ahhoz járulunk hozzá, hogy a falu tovább fogyjon.
Te személyesen mit tudsz tenni a település fejlődéséért?
A 90-es évek végén és az ezredfordulón egy szociális otthont és egy ápolási otthont szerettem volna létrehozni, de az önkormányzat tanácsadó testületében senki nem támogatott, majd évek múltán, amikor körülöttünk mindenhol épültek szociális otthonok, akkor akarták, hogy mi is csináljuk ilyet,
de akkorra már nem volt hozzá kedvem.
Hogyan látod Geszteréd jövőjét?
A demográfiai adatok értékelése azt mutatja, hogy kb. 10 év múlva egy
1000 lakos környéki állapot alakul ki, amely további fogyást jelent, ha a
munkahelyek száma sem emelkedik. Véleményem szerint a megkésett fejlesztések nem pótolják az elmúlt negyven év mulasztásait.
Mit üzensz az utánunk jövő nemzedéknek?
Azt üzenem a vezetőknek, próbáljanak olyan munkahelyeket teremteni,
ahová értelmiségi szakemberek kellenek. A falu e nélkül elveszett; megújulásra a tudásra épülő társadalom képes.
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Kókán István

„Az igazi apa nem horgony, amely megköt, nem is hajó,
amely elvisz oda, ahova csak akarod, hanem jelzőfény,
amely szeretetével mutatja a helyes utat.”

G

eszteréden születtem 1957. április 29-én. Édesapám: Kókán József,
édesanyám: Debreceni Mária. Két testvérem van. Egy bátyám, József (1950), és egy nővérem, Erzsébet, aki 1954-ben született. Gyermekkoromat és általános iskolai tanulmányaimat itt, Geszteréden töltöttem, illetve végeztem el.
Gyermekkorom tartalmas volt, talán 100 oldal is kevés lenne, ha mind le
akarnám írni azokat az élményeket, csínytevéseket, amelyek velem történtek. A sok közül egyet leírok. Mivel elég szegények voltunk, pénz nem mindig jutott mindenre. Egyszer mondtam édesanyámnak, hogy adjon 1 Ft 10
fillért, hadd vegyek egy győri ostyaszeletet. Nem adott. Kimentek a határba
dolgozni, mi otthon maradtunk. Nagyot gondoltam. Megnézem, megtojt-e
a tyúk, mert akkoriban tojásért is tudtunk vásárolni. Megnéztem, hát volt
egy tojás. Már vittem is a boltba, kaptam érte egy ostyaszeletet. Ez előfordult
többször is. Egyszer aztán édesanyám rájött a turpisságra, volt is futás a kert
végére. De anyukám haragja nem tartott sokáig, hiszen megértette ő a gyermek vágyát. Egy anya már csak ilyen.
Iskolai tanulmányok: 8 általános, szakmunkásképző (géplakatos, gépkezelő), középiskola.
1984-ben házasságot kötöttem Simon Erikával; ő is geszterédi. Két gyermekünk van, egy leány, Adrienn, ő főiskolai és egyetemi diplomával rendelkezik és egy fiú, István, akinek főiskolai diplomája van.
Mivel itt telepedtem le, nap mint nap látom Geszteréd változását mind
pozitív, mind negatív értelemben. A község fennmaradása érdekében iszonyú sok tennivaló van. Természetes fogyás, illetve elvándorlás miatt az utóbbi súlyos gond, mivel nincs a községnek megtartó ereje.
Minden ember életében vannak meghatározó személyek, ilyenek voltak a szüleim, nagyszüleim, általános iskolai tanáraim, akikre a mai napig
hálával gondolok. Nagyon sokat gondolok a Diószegi út szorgalmas és becsületes lakóira és gyerekeikre, akikkel egy bővebb közösséget alkottunk.
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Úgy gondolom, hogy megérdemlik, hogy a teljesség igényével felsoroljam,
kikkel laktam egy utcában.
Dudás Ferenc, gyerekei: Magdolna, Ferenc ⁕ Szabó László, gyerekei: József, András, Erzsébet ⁕ Jakabóczki János, gyerekei: Erzsébet, Magdolna ⁕
Kocsmáros Mihály, gyerekei: András, Mihály, Katalin ⁕ Szabó József, gyerekei: Ilona, Irén ⁕ Törő András, gyerekei: Erzsébet, Anna, András, Béla ⁕
Szabó Sándor, gyereke: Mária ⁕ Ladó Ferenc, gyerekei: Ferenc, Anna ⁕ Kiss
János, gyerekei: János, Katalin, Mihály, Öcsi, Erzsébet, László ⁕ Jakabóczki
Miklós, gyerekei: Margit, János ⁕ Bacskai Péter, gyerekei: Mária, Mihály, Erzsébet, Péter, László, Magdolna ⁕ Pálocska Ferenc, gyerekei: Katalin, József
⁕ Lukács Sándor, gyerekei: Erzsébet, Teréz ⁕ Rácz József, gyerekei: Anna, József, János ⁕ Felföldi Imre, gyerekei: János, Imre ⁕ Száraz János, gyerekei: Julia, János ⁕ Szabó András, gyerekei: András, József ⁕ Hetei Sándor, gyerekei:
Mihály, Sándor ⁕ Felföldi János, gyerekei: Irén, Margit, Katalin ⁕ Törő László, gyerekei: Erzsébet, László, Erika, Anna ⁕ Orsó Mihály, gyerekei: Erzsébet,
Marika, Ilona ⁕ Varga Sándor, gyerekei: Sándor, János, Irén ⁕ Sáfár László,
gyerekei: László, Tibor, Csaba, Béla, Gyöngyi ⁕ Nagy Sándor, gyerekei: Sándor, Mária, Jolán, Katalin ⁕ Szaráka János, gyerekei: Irén, János ⁕ Farkas
Pál, gyerekei: István, Mihály ⁕ Kókán Pál, gyerekei: Éva, Katalin ⁕ Branda
József, gyerekei: József, János ⁕ Kiss András, gyerekei: András, Erzsébet ⁕
Kiss József, gyerekei: Katalin, Irén, József, Jolán ⁕ Pálocska József, gyerekei:
Anna, Erzsébet, Béla ⁕ Szaráka József, gyerekei: Erzsébet, János ⁕ Rinyu János, gyerekei: János, Marika, László ⁕ Keszler György, gyerekei: Béla, Anna
⁕ Ferencsák János, gyerekei: Katalin, Éva, János ⁕ Farkas Miklós, gyerekei:
Miklós, László, Katalin ⁕ Balogh Sándor, gyerekei: Sándor, Mária, Erzsébet,
János, Júlia, József ⁕ Urbin György, gyerekei: Péter, György, Erzsébet ⁕ Páll
György, gyerekei: Katalin, György, László ⁕ Felföldi János, gyerekei: János,
Mária, Magdolna, József, Katalin, Veronika ⁕ Szaráka József, gyerekei: Ilona,
József ⁕ Kókán József, gyerekei: József, Erzsébet, István ⁕ Tóth János, gyerekei: Anna, Mária, János, Júlia, Péter ⁕ Sebők József, gyereke: József ⁕ Bodó
Mihály ⁕ Papp János, gyerekei: János, Mária, László, György, Mihály, Jolán ⁕
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Törő István, gyerekei: László, István, József ⁕ Papp László, gyerekei: László,
Zsuzsanna, Antal, József ⁕ Koholák Mihály, gyerekei: Mihály, József, Anikó,
Tibor, Marika ⁕ Kemény András, gyerekei: László, Erzsébet, József ⁕ Felföldi
Mihály, gyerekei: János, Mihály, Erzsébet ⁕ Kemény László, gyerekei: Veronika, László ⁕ Orsó András, gyerekei: Zsuzsa, Katalin ⁕ Radócz András, gyerekei: Mária, László, Béla ⁕ Balogh András, gyerekei: Erika, László ⁕ Molnár
Mihály, gyerekei: Mihály, Ilona, Magdolna, Katalin ⁕ Brinkusz Mihály, gyerekei: János, Júlia ⁕ Gulyás András, gyerekei: Mária, Erzsébet, Ilona, András
⁕ Hetei Mihály, gyerekei: Ferenc, Margit ⁕
A munkámról, munkahelyeimről is írjak egy pár mondatot.
Debrecenben a 109-es számú ipari szakmunkásképzőbe jártam. 1974-ben
végeztem, majd Budapestre kerültem a Földmunkát Gépesítő Vállalathoz,
itt három három évig dolgoztam gépkezelőként (nehézgép), mivel időközben ezt az iskolát is elvégeztem. 1977-ben Debrecenben vállaltam munkát,
ahol tizenöt évet dolgoztam a HÁÉV-nél; az egyik legjobb munkahelynek
tartottam. 1992-ben árufuvarozó vállalkozó lettem, melyet öt év után befejeztem. Volt még egy-két munkahelyem, míg végül visszatértem Geszterédre, az Önkormányzat Kht.-jéhez, mint gépkezelő. Később ügyvezetőként
tevékenykedtem. Egy év kihagyás után visszakerültem már akkor kft.-hez;
jelenleg is az ügyvezetői feladatkört látom el.
Mivel helyben dolgozom, több idő jut társadalmi feladatok elvégzésére
is, így lettem az MDF helyi elnöke, polgárőri, illetve vezetőségi tag, 2004től önkéntes tűzoltó; jelenleg a helyi tűzoltóság elnöki posztját is betöltöm.
Nyolc évig az önkormányzat pénzügyi bizottságának külsős tagjaként tevékenykedtem és számos javaslattal segítettem az önkormányzat munkáját.
Egy-egy fárasztó nap után jól jön egy kis kikapcsolódás. Nagyon szeretem a sportot, így, ha tehetem, egy kis mozgás után szívesen ülök a TV elé, és
nézem az általam imádott labdarúgást, kézilabdát, Forma 1-et. Amint alkalom nyílik rá, a horgászatot sem hagyom ki.
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A jövőt illetően vannak rövid és hosszú távú elképzeléseim is, de nagyon
jól ismerjük a mindennapokat; van, mikor rögtönözni kell. Apák napja alkalmából a fiam így köszöntött: „Az igazi apa nem horgony, amely megköt,
nem is hajó, amely elvisz oda, ahova csak akarod, hanem jelzőfény, amely
szeretetével mutatja a helyes utat.”
Megértettem fiam köszöntőjét, és elgondolkodtam. Én is ilyen
jelzőfény szeretnék lenni a családom, unokáim, valamint szeretett
községünk számára.
Mit jelent számodra Geszteréd?
Geszteréd gyermekkorom csodálatos kis faluja, itt cseperedtem föl, itt lettem felnőtt, családos ember. Nem tudtam és nem is akartam elszakadni ettől
a falutól, melyhez ezer szállal kötődöm.
Mit kellene tenni, hogy a fiatalok ne költözzenek el településünkről?
Mint említettem, már nagyon sokan elköltöznek a községből. Ez mind
a munkahely hiánya miatt történik. Nagyon sok fiatal elmondja, nem
azért tanul, hogy később a mezőgazdaságban dolgozzon (almát, din�nyét szedjen, esetleg dohányt törjön vagy kapáljon). Tehát a feladat adott:
munkahelyet kell teremteni.
A te életedben mikor volt Geszteréden a legnagyobb változás, fejlődés?
1960-as években elindult egy fejlődés: villamos hálózat kiépítése, járdák
építése, ivóvízhálózat kiépítése, gázhálózat kiépítése. Ezek mindig kézzel
fogható dolgok, és el ne felejtsem, ekkor a község lakóinak száma 2800-3000
fő volt. Összefoglalható, azóta egy nagyobb volumenű beruházás volt, mégpedig az iskola felújítása 2018-ban. Hány év telt el 1960 óta? Az is szégyen,
hogy 2018-at írunk, és nincs szennyvízhálózata a községnek. Lassan itt van
a magyarázat arra, miért is mennek el a fiatalok.
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Mit tettél, és mit tudnál tenni személyesen ezért a közösségért?
Úgy gondolom, hogy a községben eltöltött 61 évem alatt mindig azon
munkálkodtam, hogy a település egy szebb, jobb, élhetőbb hely legyen. Kétkezi munkámmal és ötleteimmel is segítettem a település fejlődését.
Hogyan látod Geszteréd jövőjét, milyen élete lesz az itt élőknek?
Ha nem lesznek munkahelyek, és az elvándorlás folytatódik, a település elöregszik és végül eltűnik. Mindannyiunk érdeke, hogy ezt a folyamatot megállítsuk.
A községben élő valamennyi ember feladata és kötelessége településünk
értékeinek, állagának megóvása, további fejlesztése, szépítése. Közös erővel,
összefogással hiszem, hogy mindez elérhető.
Mit üzensz az utánunk jövőknek?
Üzenetem az utókornak pedig az, hogy ne hagyják veszni azt a több évszázados értéket, hagyományt, amit elődeink ránk bíztak, ránk hagytak.
Vigyék tovább és építsék, szépítsék tovább a községet, hogy még sokáig fennmaradjon az utókor számára.
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Dr. Kóti Csaba

„Nekem Geszteréd a világ közepe, a boldog gyerekkort és a családot
jelenti. A falusi életforma ma is közel áll hozzám,
de a munkám és a családom miatt városi ember lettem.”

M

arosvásárhelyen születtem, 1962. június 22-én. Gyakorlatilag születésemtől fogva Geszteréden éltem. Édesapám dr. Kóti Lajos állatorvos,
édesanyám Balogh Katalin tanárnő. Mindketten 30 évig éltek Geszteréden.
Itt jártam óvodába, általános iskolába. Gimnáziumot a Tóth Árpád Gimnáziumban Debrecenben végeztem, majd az egyetemi tanulmányaimat is itt, az
általános orvosi karon fejeztem be.
A diákévek alatt a hétvégéket és a vakációkat Geszteréden töltöttem.
Életem első évtizedeinek meghatározó élményei ide köthetők. Ezeket
leginkább egy ifjúsági kalandregényhez tudom hasonlítani, annyi élményben volt részem.
A falu lakóinak nagy részével mai napig jó a kapcsolatom, mert mindig
is érdekeltek az otthon történtek. Különösen kedves nekem az első tanító
nénim, Vincze Erzsike néni, akit a mai napig is meglátogatok. Ezenkívül sok
egyszerű parasztemberre is hálásan gondolok, akiktől sok életbölcsességet
kaptam, mikor együtt dolgoztam velük, akár szénagyűjtéskor, akár kukoricatöréskor vagy éppen dohányfűzéskor.
Az orvosi egyetem óta egy munkahelyen dolgozom, a berettyóújfalui
Gróf Tisza István Kórház sebészeti osztályán. Itt a ranglétrát végig járva, jelenleg az osztály vezetője vagyok 2010 óta. A nem szoros szakmai munkában
is részt veszek. A Magyar Orvosi Kamara aktív tagjaként sikerült egy emlékművet állíttatnom az elhunyt egészségügyi dolgozók emlékére a kórház
udvarán. Több mint 25 éve betegklubot vezetek.
Még egyetem alatt megnősültem, feleségem tanítónő. Három gyermekünk már felnőtt. Idősebb, Zsuzsa lányom bőrgyógyász, Péter fiam mérnökinformatikus és Eszter lányunk jogász.
A sok munka mellett kikapcsolódást a család ad, szeretek a nagylányommal lovagolni és kertünket rendbe tartani.
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Mit jelent számodra Geszteréd?
Nekem Geszteréd a világ közepe, a boldog gyerekkort és a családot jelenti. A falusi életforma ma is közel áll hozzám, de a munkám és a családom
miatt városi ember lettem.
Mi az, amit másképpen kellene csinálni, hogy mindenkinek jobb legyen?
Ma már az infrastruktúra fejlődése miatt nem kell feltétlen városban
élni, egy falu sokkal nyugodtabb életet adhat, hisz a javuló közlekedés és
életkörülmény maradásra bírhatja a fiatalokat is. Fontos, hogy megfelelő
iskola legyen, mely megadja az alaptudást, és ehhez biztosítja a tárgyi feltételeket és a képzett lelkes oktatókat. A falusi környezetet igényesen kell kialakítani, hogy jóleső érzés legyen végigmenni a tiszta, rendezett utcákon,
és ez ne csak a központi részen legyen. Ehhez meg kell nyerni a lakókat is,
elsősorban példamutatással.
Mit tettél, és mit tudnál tenni személyesen ezért a közösségért?
Ehhez én elsősorban az Aranyszablya Társaság által tudok – tudunk –
hozzájárulni. Nívós fesztiválszervezéssel, közösségi programmal. A falu akkor nyeri vissza vonzerejét, ha ezt az itt élők is aktívan akarják. Mindenki a
maga tehetsége szerint hozzátesz, és örül a más sikerének is.
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Molnár János

„Nagyobb, tettekben megmutatkozó összefogásra van szükség! Lehet
több szellemi, fizikai munkát végezni, jótékonykodni, adományozni,
felajánlásokat tenni, javaslatokat adni. Egy jobb lét kialakításához
valamilyen módon mindenkinek hozzá kell járulni!”

G

eszteréden születtem 1946. november 9-én. Szüleim saját földjükön
mezőgazdaságból éltek. Szerény, de biztos, rendezett környezetben

nőttem fel. Szerettem tanulni. Szüleim mindig azt mondták: „csak tanulj,
fiam, úgyis te fogod hasznát venni.” Ha dolgozni kellett, ezt kérték: „gyere
fiam, te is munkából fogsz megélni.” Már kora gyermekkoromtól dolgoztam.
Apropó, munka! Sajnos, a munkára nevelés jelenleg nem kielégítő. Az illetékesek – szülők, iskola, társadalom – vegyék komolyabban e nagyon fontos,
életünket meghatározó kérdést!
Eddigi életem évszámokban kifejezve. Az általános iskolába Geszteréden jártam. 1953–1961: gimnázium. 1961–1965: ekkor határoztam el, hogy
pedagógus leszek. 1965–1967: katonaság, 1968-ban a volt Járási Hivatalnál
dolgoztam. 1968. október 16-tól 1970. június 30-ig Balkányban Béketelepen
tanítottam képesítés nélkül.
1970–2008. június 30-ig Geszteréden tanítottam. 1969-ben megnősültem. 1970-ben megszületett első fiunk, János. 1973-ban megkaptam első diplomámat: orosz–testnevelés szakos általános iskolai tanár lettem. 1976-ban
megszületett második fiunk, Tibor.
2000-ben megszereztem második szakképzettségemet mint közoktatási vezető (BMGE). 1996–2006-ig voltam az általános iskola igazgatója Geszteréden.
Igazgatóságom ideje alatt, 1996–2006 között az alábbi változások történtek: három új tanterem (20 millió Ft), ettől az időtől van az angol WC,
vizesblokk, ivókút. Korszerű világítás minden tanteremben. Számítástechnika-szaktanterem kialakítása 15 géppel. Bevezettük az angolnyelv, számítástechnika-oktatást. Biztosítottuk az internet használatát. A szakos ellátottságot 70%-ról 95%-ra javítottuk. Bevezettük a második idegen nyelv
oktatását. Minden hátrányos helyzetű gyereknek biztosítottuk a napközis
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ellátást. Kiépítettük a Coménius I. elnevezésű minőségbiztosítási rendszert.
Megszüntettük az udvari WC-t, komoly parkosítást végeztünk, ezen belül
60 db díszfát ültettünk. Továbbtanulás eredményessége 65–70%-a érettségit adó középiskolába tanult. A lemorzsolódás minimális, két-három tanuló
évente. A fenti tények igazolják, hogy ebben az időszakban iskolánk többet
fejlődött, mint 1996 előtt bármikor.
Jelenleg nyugdíjas vagyok, nős, 2 fiú édesapja. Négy unoka (3 fiú, 1 lány)
nagypapája. Mindkét fiam diplomás, stabil munkahellyel, megélhetésük
hosszú távon biztosított. Márk unokám harmadéves egyetemista a Budapesti Közgazdasági Egyetemen. Családommal a kapcsolat kiváló, szinte napi
rendszerességű. Társadalmi tevékenységem széles körű, sokrétű.
Kapcsolatom a településsel széles körű, folyamatos, baráti és hasznos. Segítőkész vagyok, ahol és amikor tudok, segítek. Barátaim becsületes, őszinte,
igazi közösségi emberek. Erős kapcsolatok nélkül nehezebb boldogulni. Erre
mindig szükség lesz. Jelenleg az önkormányzat állandó bizottságának külsős
tagja, Geszteréd Jövőért Közalapítvány Ellenőrző Bizottság elnöke, a Geszterédi Polgárőrség elnöke vagyok.
Meghatározó személyek mindig vannak életünkben. Szüleimtől a kitartó
munkabírásukat, rendszeretetüket, becsületességüket tanultam. Feleségem
aranyos teremtés, csak szeretni lehet, anyósom, bölcs, jóságos tulajdonsága miatt követendő példakép számomra. Pedagógiai életemben Kaszap Béla
plébános sokat segített, tőle lehetett tanulni, hogyan lehet, kell az emberekkel bánni. Szívem mélyén hittem és hiszem, hogy a Teremtő jót akart és akar,
csak kevés az őt befogadó és tanítása szerint élő ember. Tapasztalatom szerint sok a képmutató, közömbös, irigy és rosszindulatú egyén. A vallásos
nevelést már kicsiny gyermekkorban el kell kezdeni. Nagy szükség van rá!
Ehhez nagyon sok idő kell. Optimista lévén hiszek egy becsületesebb, jóindulattal, őszintén, egymást igazán szerető, emberibb jövőben.
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Érdeklődési köröm: a pedagógia, pszichológia, közélet, sport. Szabadidőmben ezekkel a témákkal foglalkozom. Kedvenc sportágak: kézilabda,
vízilabda, tenisz. Hobbim: a munka.
Jövőbeni céljaim: első a család, az unokák, másodsorban erőmtől függően
dolgozni a közéletben a községünkért.
Mit jelent számodra Geszteréd?
Geszteréd egy nyugodt, biztonságos környezet, ahol jól érzem magam.
Egyre élhetőbb, családias légkörű, fokozatosan fejlődő, szépülő, szerethető falu. Számomra a legfontosabb, legkedvesebb hely. Itt találtam rá
feleségemre, munkahelyemre. Itt születtem, azóta is itt élek. Számomra
Geszteréd az életet jelenti.
Mióta élsz itt, akartál-e elköltözni, ha igen, miért?
Volt egy 5 éves időszak, amikor el akartam költözni; ennek nyomós oka
volt, de szerencsére a vége jól alakult. A legfontosabb körülmény, ami miatt
itt maradtam: szüleim, feleségem szülei, munkahelyem. A családi, testvéri,
rokoni összetartás. Megélhetésemet, jövőmet biztosítva láttam.
Mit kellene tenni, hogy a fiatalok ne költözzenek el településünkről?
Ahhoz, hogy a fiatalok ne költözzenek el településünkről, hozzá kell járulni a megfelelő életkörülmények kialakításához. Pl. munkahelyet biztosítani, elfogadható jövedelemmel. Esélyegyenlőségek javítása. A fiatalok igényeihez igazodó lehetőségek bővítése. Számukra még vonzóbb környezetet
teremteni. A családok, gyerekek iskoláztatását kiemelten kell kezelni, pl. a
hátrányos helyzetűeket akár havonta is támogatni. A gyengébb képességűeket felzárkóztatni. A tehetségeseket nem szabad hagyni elkallódni. Továbbtanulásukat segíteni: esetleg tanulmányi ösztöndíjjal.
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A te életedben mikor volt Geszteréden a legnagyobb változás, fejlődés?
Geszteréden a legnagyobb változás és fejlődés egyértelműen 1963–1988
között történt. Ennek bizonyítékai: úthálózat, villanyhálózat kiépítése, posta, művelődési ház, könyvtár, takarékszövetkezet, orvosi rendelő, tűzoltószertár, óvoda, tornaterem építése.
Hogyan kellene segíteni a családokat, a gyerekek iskoláztatását?
Ahhoz, hogy mindannyiunknak jobb legyen, az eddigieknél többet kell
tenni. Meggyőződésem, erre képesek is vagyunk.
Mi az, amit másképpen kellene csinálni, hogy mindenkinek jobb legyen?
A munkaképes emberek vállaljanak fel valami konkrét dolgot Geszteréden, és azt teljesítsék is. Legyen arányosabb munkamegosztás, teherviselés.
Mindenki, lehetősége szerint, járuljon hozzá jobb létünk kialakításához.
Nagyobb, tettekben megmutatkozó összefogásra van szükség! Lehet több
szellemi, fizikai munkát végezni, jótékonykodni, adományozni, felajánlásokat tenni, javaslatokat adni. Egy jobb lét kialakításához valamilyen módon mindenkinek hozzá kell járulni.
Hogyan látod Geszteréd jövőjét, milyen élete lesz az itt élőknek?
Geszteréd jövőjét kissé pesszimistán látom. Életük nem lesz könnyű.
Olyan lesz, amilyet megteremtenek maguknak. Egy jobb élet kialakításához még több lehetőségre van szükség. Ennek megteremtése alapvetően
fontos! E munkát azonnal el kell kezdeni és folyamatossá kell tenni. Közös
erővel! Minden segítséget el kell fogadni, pályázatokat kihasználni.
Mit üzensz az utánunk jövőknek?
Üzenetem a fiataloknak: soha ne feledjétek, létünk alapja a munka és a tudás! Biztos, boldog jövőt elsősorban minőségi munkával lehet
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megteremteni, ehhez pedig sokat kell tanulni. Igyekezzetek mindig, minél
magasabb szinten megfelelni az egyre növekvő társadalmi elvárásoknak!
Legyetek mindig felkészültek, tettrekészek, segítőkészek! Váljatok a közösség, a társadalom hasznos tagjaivá! Vezéreljen benneteket a szakszerűség,
a közös bölcsesség és a jóindulat! Fizetségetek pedig legyen az emberek
szeretete! A közösség iránti szereteteteket tettekkel fejezzétek ki! Teremtsetek sok, hosszú távon értékes, hasznos, tartós értéket! Közösségben, egységben építsetek egy stabil, szebb jövőt! Amit tudtok, tegyetek meg falunk,
községünk fejlődéséért! A feladatok megoldásához nagyobb összefogásra
van szükség. Geszterédhez mindig legyetek hűek! Akarat, alázat attitűd.
Együtt, mindenkiért, egymásért. Sok erőt, kitartást, jó egészséget, sikereket kívánok mindenkinek!
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Molnár Mihály

„Nekem Geszteréd a világ közepe, itt születtem, itt lakik a famíliánk nagy
része. Ha kimozdulok bármerre a világba, hazajövetelkor – a Geszteréd
helységnévtáblát meglátva – nagy megnyugvás és öröm tölti el lelkemet.”

G

eszteréden születtem a József Attila úton (mókussor), 1948. augusztus 3-án. 6 éves koromban költöztünk a mostani Diószegi
útra. Édesapám Molnár Mihály, geszterédi születésű földműves (1926).
A tsz. megalakulása után Miskolcon, majd Debrecenben dolgozott az építőiparban. 61 évesen halt meg betegségben.
Édesanyám is geszterédi születésű (1927), aki háztartásbeli volt.
91 évet élt.
Szép gyerekkorom volt, igaz, sokat dolgoztunk a földeken és az állatok
között. Az általános iskola után lakatos szakmát tanultam (1962–1965),
majd három évig voltam pesti dolgozó (csavargó). 1968-tól a Hajdúsági
Iparművek dolgozója lettem. 1970 januárjában vonultam be katonának,
1971. január 18-ig teljesítettem szolgálatot. Leszerelés után kezdtem el udvarolni a mostani feleségemnek, Rácz Anna óvó néninek. 1972 szeptemberében megesküdtünk. Három gyereket neveltünk és taníttattunk (két fiú,
egy lány). Hat unokánk van, három fiú és három lány. Ők Debrecenben
laknak, ott tanultak és ott kaptak munkát is. Heti rendszerességgel találkozunk velük, nagy örömünkre.
A Hajdúsági Iparművekben dolgoztam főállásban, mint TMK lakatos.
Itthon másodállásban szintén lakatosként dolgoztam, harmadállásban
pedig dohánytermesztéssel foglalkoztunk. A dohánymunkában részt
vett az egész család, a gyerekeket is beleértve. Sőt, napszámosok és ismerősök is besegítettek. Itthon másodállásom által szépítettem a községet.
Kerítéseket, teraszokat, előtetőket, garázsajtókat készítettem. Az akkori
tanácselnök (polgármester) és építési előadó, néhai Szarka János kérésére a hivatalnál és közintézményeknél kisebb-nagyobb lakatosmunkát
kellett elvégeznem. Ezek a munkák 1970–80–90-es években voltak, a legtöbbjük társadalmi munka.
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Nagyobb munkákat is elvállaltam az iskolások számára, vagy a focipályát körbe kellett kerítenem, a mostanihoz hasonlóan, amit egy-két év alatt
szétvertek és ellopkodtak a vasgyűjtők.
Ezeknek a munkadíjából is lefaragott a polgármester úr, azzal az indokkal, hogy társadalmi munkát is kell végezni. Mondtam is a tanácselnök
úrnak, ha minden ember annyi társadalmi munkát végezne, mint én, mi
adnánk kölcsön. Ezen jót derülünk a mai napig, ha szóba kerül.
Én készítettem a római katolikus templom vasablakait és a rajta lévő
szenteket ábrázoló alakokat, egy munkatársam segítségével, ami a mai napig is látható. A temetőben a kereszten lévő Jézus alakja, valamint az első és
oldalsó bejárati kapu is a kezem munkája. A munkáimat szeretném megörökíteni az unokák számára. Ezeket a munkákat 1985-ig csináltam intenzíven. Akkor gerincsérvet kaptam egy nagyobb emeléstől, kb. 6-8 hónapot
kellett pihennem, hogy elkerüljem a műtétet. A rendszerváltáskor átálltam
a mezőgazdaságra, kb. 22 ha. földet licitáltam. Ezen a földterületen burgonyát, paradicsomot, paprikát és különböző gyümölcsöket termeltünk,
egészen 2010-ig.
Most már kevesebb földem van, amit kiadtam bérbe. Munkám által
nagyon sok jó barátot és ismerőst szereztem, saját és családom örömére.
Sajnos, néhányan már eltávoztak az élők sorából.
Hosszabb távú céljaim közt a legfontosabb helyet a család foglalja el.
Mivel a 70 évet betöltöttük a feleségemmel együtt, legnagyobb részt pihenéssel töltjük a napjainkat, kertészkedünk itthon, és gyerekeinknek segítünk, ha szükségük van ránk. Unokákra felügyelünk, vagy a lakás körüli
teendőkben segítünk.
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Mit jelent számodra Geszteréd?
Nekem Geszteréd a világ közepe, itt születtem, itt lakik a famíliánk nagy
része. Itt nőttem fel, mindenkit ismertem. Iskolatársaimmal a mai napig
tartjuk a kapcsolatot, bármerre laknak az országban. Az unokáim is nagyon
szeretnek Geszterédre jönni. Nem tartozom a legnagyobb hívők közé. Eljárok templomba, főleg a nagyobb ünnepeken, gyerekeimmel, unokáimmal
együtt. Hétvégeket gyakran együtt töltjük Geszteréden vagy Debrecenben.
Ha kimozdulok bármerre a világba, hazajövetelkor – a Geszteréd helységnévtáblát meglátva – nagy megnyugvás és öröm tölti el lelkemet.
Mi az, amit másképpen kellene csinálni, hogy mindenkinek jobb legyen?
Ahhoz, hogy Geszteréd vonzó legyen számunkra, sokat kell tenni az
itt élő embernek. Én itt találtam magamnak hasznos elfoglaltságot, és másoknak is azt javaslom, hogy találják meg azt, ami örömet jelent számukra.
Mit tettél, és mit tudnál tenni személyesen ezért a közösségért?
Két ciklusban voltam önkormányzati képviselő, de rájöttem, hogy az
nem az én világom; tovább nem is jelöltettem magam. De, ahol tudok, segítek. Tagja vagyok az Aranyszablya Társaságnak, ahol szívesen tevékenykedek, részt veszek a település szépítésében.
Mit kellene tenni, hogy a fiatalok ne költözzenek el településünkről?
A fiatalokat nem tudják itt tartani a munkahely hiánya miatt. Innen
Geszterédről el tudnak járni dolgozni a környező városokba, településekre,
mivel elég jó a tömegközlekedés. Az itt maradáshoz, a letelepedéshez több
támogatásra, jobb életkörülményekre van (lenne) szükség. Pl. a szennyvízhálózat, amit 30 éve ígérgetnek az országgyűlési képviselőink, vagy az
úthálózat rendbetétele a főutcánkon. Rajtunk kívül még három község járművei haladnak itt át (Biri, Szakoly, Balkány). Fontos lenne, hogy az itt
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élők jó minőségű úton tudjanak eljutni Debrecenbe vagy vonzáskörzetébe,
Bököny községen keresztül, egészen Téglásig. Ez a kb. 20 km út, amit toldoznak, foldoznak évek óta. Egy jó közlekedésű út és a szennyvízhálózat
kiépítésével vonzóbbá, élhetőbbé válna Geszteréd és környéke. Szívesebben költöznének ide, akár városról is az emberek.
Mit üzensz az utánunk jövőknek?
Az utánunk jövőknek azt üzenem, szorgalmasan tanuljanak, képezzék
magukat, a kor elvárásainak megfelelően. Hivatásukat akár szakmák vagy
idegen nyelvek elsajátításával tegyék gazdagabbá, mert csak így fognak boldogulni a világban. Tiszteljék és szeressék embertársaikat. Fogadják meg
az idősebbek jó tanácsait.
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Pataki József

„Szerencsém volt, hogy helyben 35 évet dolgozhattam, és megtaláltam
számításaimat. A családom, feleségem is jól érzi magát Geszteréden.”

P

ataki József vagyok. 1951. július 27-én születtem Geszteréden. Átlagos
családból származom. Édesapám építőiparban kubikusként dolgozott,
édesanyám háztartásbeli volt, később tsz dolgozó.
1974-ben házasodtam meg. Feleségemet Budapesten a Margitszigeten ismertem meg, aki 1956-ban Szolnokon született, majd később a szüleivel Érdre költöztek. Élelmiszer-ipari eladó szakmunkásképzőt Budapesten végezte. Kevés ideig dolgozott Budapesten, majd 1976-tól a balkányi ÁFÉSZ-nél,
majd a geszterédi Nagyboltban. Létszámleépítés miatt a geszterédi tsz Biogal üzemében dolgozott tovább. 2001-től egészségügyi állapota megromlott,
rokkantnyugdíjas lett; jelenleg is a geszterédi könyvtárklub tagja. Önkéntes
tűzoltóként segíti az egyesület munkáját.
Házasságunkból négy gyermek született ebből két gyermek él. Ildikó lányom egészségügyi főiskolát végzett; jelenleg is az egészségügyben dolgozik.
Férjezett és az önkéntes tűzoltó egyesület női versenyrajának tagja.
Egy lány unokánk van, Gréta, a nyíregyházi Vasvári Pál gimnázium tanulója. A tűzoltó egyesület női rajának tagja.
Sándor fiam víz- és gázszerelő szakmát végzett, utána tűzoltó szakmát tanult. Később elvégezte a Tűz- és Katasztrófavédelmi Technikumot. Nyíregyházán hivatásos tűzoltóként dolgozik. Rangja címzetes törzszászlós, beosztása különleges szerkezelő. 20 éve önkéntes tűzoltó, versenyraj tag. Nagyon
sok munkával segíti az egyesületet.
Én az általános iskolát Geszteréden végeztem jó eredménnyel. Öt évig
voltam ministráns a Geszterédi Római Katolikus Templomban. Szakmát
Budapesten és Nyíregyházán szereztem. Központi fűtés-csőhálózat szerelő
szakmunkás, víz- és csatornakezelő szakmunkás, hivatásos gépjárművezető,
lánghegesztő, darukezelő, építőgép-kezelő, tűzvédelmi-biztonságtechnikai
vizsgát és egyéb tanfolyamokat végeztem.
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44 éves munkaviszonyt szereztem. Dolgoztam Miskolcon, Budapesten.
Geszteréden éltem, de el kellett járni dolgozni. 1970–1972-ig Nyírteleken
voltam katona, beosztásom gépjárművezető volt. Őrvezetőként szereltem
le.1976-tól 2011-ig a geszterédi Vízmű Szavicsav Nyírség Víz Zrt.-nél dolgoztam. 1979-ben kiváló dolgozó lettem. 1981-ben az Országos Vízügyi Hivatal
eredményes munkámért elnöki elismerésben részesített.
Sportról: 1965–1990-ig voltam igazolt játékosa a Geszterédi Sportegyesületnek, kapusként és játékosként. Akkoriban nagyon mostoha körülmények között játszottunk, de szívvel-lélekkel. Hodályban öltöztünk,
lavórban tisztálkodtunk. Felszereléseink nagyon gyengék voltak. Részt
vettem a jelenlegi sportöltöző építésében. A vizesblokkot egyedül szereltem be, társadalmi munkában.
Társadalmi tisztségeim: 1980–1990-ig tanácstag, ebből 5 évet vb. tagként dolgoztam. 1981-ben Geszteréd Község Tanácsa a község fejlődésében végzett eredményes tevékenységemért emléklapot adományozott.
1982-ben a Hazafias Népfront Megyei Szervezete Érdemes Társadalmi
Munkás kitüntetést adományozott. 1970-től 65 éves koromig rendszeres
önkéntes véradó voltam. Több alkalommal kaptam elismerést. 1990–
2002-ig önkormányzati képviselő. 2005-ben, Geszterédért kitüntetés keretében, arany pecsétgyűrűt kaptam.
Tűzoltóságról: 1978-tól vagyok önkéntes tűzoltó. 1983-tól parancsnok.
1985-ben végeztem el a parancsnoki iskolát a nyíregyházi Mezőgazdasági
Főiskolán, jó eredménnyel. Folyamatosan részt veszek továbbképzéseken
napjainkig. 35 éves parancsnokságom alatt részt vettem tűzeseteknél, baleseteknél, árvizeknél, belvízelhárításnál, katasztrófa- és kárelhárításoknál.
Rendszeresen részt veszünk tűzoltó versenyeken a falu rendezvényein. Tűzoltóbált szerveztünk. Méltóképpen megünnepeltük az egyesület 75, 80, 85,
90 éves jubileumát. 2017-ben Megyei Tűzoltó Versenyt szerveztünk Geszteréden, 58 csapat részvételével. A csapatok és a megyei vezetés nagyon meg
voltak elégedve a helyszínnel. Női rajunk első helyezést, a férfi raj 4. helyezést
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ért el. Nagyon sok emléklapunk, serlegünk, ajándéktárgyunk van. Meg lehet
tekinteni a tűzoltópihenőben. Minden évben sikeresen pályáztunk felszerelésekre. Parancsnokságom alatt együtt dolgoztunk a rendszerváltozás előtti
időkben a faluért, Bujdosó Mihály és Bujdosó László tanácselnök urakkal.
Azt követően Bujdosó László, Vitkovics Béla, Szűcs Zsolt, Kemény József,
Szabó József polgármester urakkal. Büszkén le merem írni, hogy mindan�nyian maximálisan támogattak bennünket.
Pénzügyi, anyagi gondjaink soha nem voltak. Vezetőségi tagjaink is
együttműködtek a falu felsorolt vezetőivel, képviselőtagjaival. Felszerelésünk megfelelő. Tűzoltóinknak megfelelő végzettségük van, akik a szakmai
feladatot szakszerűen el tudják látni. Tűzoltószertárunk rendezett, raktár és
kis iroda rendben van. Nagyon örülünk a pihenőnek, vizesblokknak. A művelődési háznál is van egy kis irodánk.
Az Egyesületünk 2007-ben s Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tűzoltó
Szövetségtől az Év Tűzoltó Egyesülete címet kapta. 2017-ben a geszterédi önkormányzattól egyesületünk Geszterédért kitüntetést kapta, plusz 100 000 Ft
jutalmat adományoztak.
Egyéni elismeréseim: parancsnoki díszsisak, díszbalta, dísztőr, szolgálati
érmek és egyéb elismerések, melyet szolgálatomért kaptam.
Befejezésül: soha semmilyen pártnak tagja nem voltam, ezeket a becses feladatokat függetlenként végeztem. Itt szeretném megköszönni a
családnak, a feleségemnek, gyerekeimnek, unokámnak, hogy segítettek.
Köszönöm, hogy mellettem álltak, hogy el tudjam látni e nemes feladatokat. 2018. december 31-ével nyugdíjba vonultam, mint tűzoltó parancsnok, átadtam a helyemet a fiataloknak, hogy vigyék tovább a Geszterédi
Tűzoltó Egyesület jó hírnevét.

147

Mit jelent számodra Geszteréd?
Itt szeretek élni, ebben a csendes kis faluban, itt születtem, itt éltek
a szüleim, nagyszüleim, rokonaim, és mindig kötődtem a faluhoz, itt
érzem jól magam.
Mióta élsz itt, akartál-e elköltözni, ha igen, miért?
1951-től születésemtől élek Geszteréden. Soha nem akartam elköltözni, a
város nagy zajában élni.
Mi volt az a fontos körülmény, ami itt tartott, vagy amiért elmentél?
Szerencsém volt, hogy helyben 35 évet dolgozhattam, és megtaláltam számításaimat. A családom, feleségem is jól érzi magát Geszteréden.
Mit kellene tenni, hogy a fiatalok ne költözzenek el településünkről?
Jó munkahely legyen Geszteréden és vonzáskörzetében, jó fizetés, hogy a
fiatalok itt maradjanak.
A te életedben mikor volt Geszteréden a legnagyobb változás, fejlődés?
Geszteréd a lehetőségeihez mérten jól fejlődött a tanácsrendszerben, utána az önkormányzati rendszerben is megtalálta a helyét. Folyamatos fejlődésnek voltam részese, tanúja.
Hogyan kellene segíteni a családokat, a gyerekek iskoláztatását?
A családokat pénzügyileg kellene jobban támogatni, mert Geszteréden is
sok szegény ember él. Közmunkásfizetésből meg sem lehet élni, csak tengődni. Jobban kellene támogatni a közép- és a felsőfokú iskoláztatást.
Mi az, amit másképpen kellene csinálni, hogy mindenkinek jobb legyen?
Olyan kormány kell, amely igazi munkahelyeket teremt. Jól meg kell fizetni az embereket, így a faluból sem mennének el a fiatalok, és a népesség is
megmaradna a faluban.
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Mit tettél, és mit tudnál tenni személyesen ezért a közösségért?
67 éves vagyok. Úgy gondolom, személy szerint sokat tettem a faluért.
Adjuk át a helyünket a fiataloknak, hogy lehetőséget kapjanak arra, hogy ők
is minél többet tehessenek településükért.
Hogyan látod Geszteréd jövőjét, milyen élete lesz az itt élőknek?
Geszteréd jövője attól függ, hogy lesznek-e jó munkahelyek, jól fizető
állások, saját lakás. Ha ezek a feltételek hiányozni fognak, a fiatalok el fognak vándorolni. Nagyon fontos lenne a népesség megtartása, mert különben elsorvad a falu.
Mit üzensz az utánunk jövőknek?
Az utánunk jövőknek azt üzenem, hogy ki-ki képessége szerint tanuljon, szerezzen szakmát, diplomát, mert enélkül nem fog tudni boldogulni az életben.
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Radócz József

„Voltak csábító ajánlatok a sport, a kultúra és a pártmozgalomból.
Én a gyerekeket, az ismerősöket, a szülőföldemet választottam.
Ha ma kellene választani, ugyanígy tennék.”

G

eszteréden születtem, 1940. január 16-án, paraszti gazdálkodók
harmadik gyerekeként. Én voltam a legkisebb. Édesapámat behívták katonának. Kétéves koromban láttam utoljára. A Don-kanyari ütközetben nyomtalanul eltűnt, mint oly sokan mások. A sors jóindulatából
76 éves koromban hadiárvának nyilvánítottak, kaptam egy ún. közgyógyellátási igazolványt, amire alig lehet gyógyszert kiváltani, és némi
készpénzt nyugdíj-kiegészítésként.
Gyermekkorom nem volt unalmas. Gazdálkodtunk a kevéske földünkön,
éltünk úgy, ahogy tudtunk. Minden családtagnak megvolt a maga reszortja.
Legidősebb bátyám két lóval fuvarozott, másik bátyám a földet művelte, jómagamra a jószágok gondozása, legeltetése várt. Hajnalban etetés, legeltetés,
délelőtt iskola, délután ugyanez folytatódott, mígnem eljött az ún. Rákosikorszak. Jött a „padlássöprés”, a begyűjtés korszaka. Az utolsó búzaszemet,
zsírt, tejet, tojást is be kellett szolgáltatni a szovjet jóvátételi kötelezettségünk
miatt. A síró gyerekek szeme láttára vitték el ezeket, miközben ingyenes úttörőtáborokban énekeltük a „Rákosi a legjobb apa” c. dalokat.
És jött a tsz-szervezés. A lassan nincstelenné lett emberektől a földosztásban kapott kis földecskéjüket, jószágaikat is el akarták venni a közösbe, a kolhozba vinni. Nem csoda, hogy a férfiak itt hagyták a falut,
elmenekültek a Dunántúli Állami Gazdaságokba dolgozni. Az én két bátyám is így tett. Rám maradt a gazdálkodás a két lóval. Édesanyámmal
ketten küszködtünk tovább.
A nehézségesek ellenére elvégeztem az általános iskolát, kitűnő eredménnyel. Nagykállóban tanultam tovább a gimnáziumban. Az egész családom támogatása mellett sikerült helytállnom, kitűnően érettségiztem. Mivel
a kollégiumi térítési díjat nem tudtuk fizetni, bejáró diák lettem. Reggelenként 6 km kerékpár a balkányi vasútállomásra, télen, nyáron, este haza,
utána tanulás. Mégis jó volt. Fiatalként még élveztük is a vonatozást, a szórakozást, a szabadságot. A nyári szünetekben postai helyettesítő kézbesítő,
szenet lapátoló, cséplőgépi munkásként kerestem a pénzt az őszi beiskolázási
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költségekre. Második osztályos középiskolás koromban jött 1956, a forradalom, ellenfordalom, népfelkelés, ki, mikor, minek nevezte. Ebből tizenhat
évesen azt fogtuk fel örömmel, hogy bizonytalan ideig a tanítás szünetel.
Valamikor december közepén sikerült bennünket összetoborozni az iskolába. Mint kamaszok, sokféle tapasztalatunk volt ebből az időből, jó és
rossz is, ahogy évtizedekig a felnőttek sem tudtak egyértelmű állást foglalni bizonyos kérdésekben.
Mivel nagybátyám és sógora tagjai voltak a helyi Munkástanácsnak, valahogy én is nyilvántartásba kerültem, mint megbízhatatlan káder. Így kitűnő
érettségim ellenére az orvosi egyetemre való felvételi lapomat elutasították.
Munkába álltam egy irodában. Reggel felvettek, délután fel is mondtak, mint
megbízhatatlan embernek, mondván, örüljek, ha valahol fizikai munkára
alkalmaznak. Végtelenül örültem, amikor Budapesten kőművesek mellé segédmunkásnak felvettek. A kőművesem – aki a nagybátyám volt – roppant
büszke volt arra, hogy neki érettségizett segédmunkása van!
Szerettem a munkát, a munkásszállót, a kollektívát, a „fekete” vonatot.
Meglepésként ért, amikor pár hónap múlva hazahívtak képesítés nélküli tanítónak. Úgy látszik, akkorra már megbízható lettem. Taníthattam 40 fős
1–4. osztályt, majd 1–8. osztályt a tanyavilágban, később a központi iskolában orosz nyelvet, miközben elvégeztem a tanítóképzőt.
A munka mellett bekapcsolódtam a helyi sportéletbe, ifjúsági, kulturális
mozgalmi munkába. Szóval, „ment a szekér”. Egy szép napon megkerestek
a megyei KISZ-bizottságtól, hogy vállaljam el a Kulturális osztály vezetését.
Szépen hangzott az elnevezés, de két év munka alatt rájöttem, hogy nem ez
az én területem. Légüres térben dolgoztam, nem láttam a munkám eredményét. Hiányoztak a gyerekek. Visszajöttem – jóval kevesebb fizetésért – tanítani. Itt voltak a kollégáim, rokonaim, barátaim. Itt minden és mindenki
ismerősöm volt. Ezt a megyeszékhely és a „mozgalom” nem helyettesítette.
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Legnagyobb meglepetésemre harmincéves koromban kineveztek igazgatónak az iskolámba, ahol szinte mindenki idősebb volt nálam; egyeseknek tanítványa is voltam. A tantestületi felkészültséget jelezte, hogy kb. három év alatt
hat kollégámat vitték el a környékbeli iskolákba igazgatónak, tanfelügyelőnek.
Kétévi igazgató munkám mellett „jött a fekete kocsi”, s néhány napi
„meggyőzés” után párttitkárként ébredtem. Ebbéli munkám túl sok feladatot nem jelentett, inkább formalitás, protokoll volt, a párt mindenhatóságának hirdetése.
A semmittevés helyett beálltam a község fejlesztésének támogatásába.
Az akkori tanácselnök támogató hátországa lettem, illetve néha ellenzéke is.
Együtt kilincseltünk a járási, megyei szerveknél, a környékbeli nagyüzemeknél, a tsz-nél, a helyi lakosoknál támogatásért. Akkor ismeretlen fogalom volt
az uniós pályázat, sőt „beruházási stop” volt. Ennek ellenére olyan fejlesztéseket valósítottunk meg, mint az összes utca szilárd burkolattal ellátása, a művelődési ház bővítése, négy új iskolai tanterem, tornaterem, kézilabdapálya, idősek napközi otthona létesítése, a községi sportpálya, az Aranyszablya lakótelep
kialakítása, a középületek korszerűsítése.
Sokféle munkahelyi és társadalmi elfoglaltságomhoz a megnyugtató
hátteret a pedagógus feleségem biztosította. Két gyerekem szorgalma, tehetsége meghozta gyümölcsét. Idősebb fiam a BKV főmérnöke, másik a
Metró működtetései csoportvezető mérnöke. Három unokám iskolába jár,
jó nevű budapesti iskolákba.
Feleségemmel együtt nyugdíjasok vagyunk, a magunk apróbb-nagyobb
egészségügyi problémaival. Hobbim a sport maradt, mivel szakmám is ez volt.
Aktív sportoló, edző, sportvezető voltam. Mára maradt a szurkolói minőség.
Maholnap 80 éves leszek. Számomra Geszteréd a gyermek-, ifjú-, felnőtt- és
öregkor. Minden ideköt. Voltak csábító ajánlatok a sport, a kultúra és a pártmozgalomból. Én a gyerekeket, az ismerősöket, a szülőföldemet választottam.
Ha ma kellene választani, ugyanígy tennék.
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Szabó József

„Azt vallom, hogy az elesett embereket nem kell kikerülni,
magukra hagyni, hanem segíteni kell őket talpra állni.”

G

eszteréden születtem 1963. április 15-én. Születésemtől fogva Geszteréden élek. Szüleim is egész életüket ebben a faluban élték le. Ketten
vagyunk testvérek: András bátyám kilenc évvel idősebb tőlem. Gyerekkoromból bátyámmal nagyon sok közös dologra igazán nem emlékszem, a
nagy korkülönbség miatt. Még középső csoportos óvodás voltam, amikor
elkerült Debrecenbe, majd Budapestre tanulni, aztán munkahelyei is mindig távol voltak. Amióta megnősült, attól kezdve megerősödött, szorosabb
lett a családi kapcsolatunk. Alsóiskolás koromban még édesanyám idehaza
volt háztartásbeli, plusz a mezőgazdaság, de negyedikes koromtól ő is eljárt
dolgozni Debrecenbe a Házgyárba. Édesapám úgyszintén az építőiparban,
betanított villanyszerelőként dolgozott.
Jelenlegi 56. életévemmel nem érzem magamat öregnek, de visszatekintve
gyerekkoromra, látom a geszterédi életminőségnek többszöri átalakulását.
Gondolok én arra, hogy akkoriban a Diószegi utcán korombeliek – előttem
és utánam három-négy évvel – kb. 40-50 gyerek volt. Az utca reggeltől estig
zajos volt. Nagyon sok esetben egymást neveltük a jóra vagy a rosszra, úgy a
játszással vagy mint egymás kisegítésével apróbb munkában.
Akkoriban a szüleink ránk osztották az otthoni munkának egy részét.
Én még emlékszem azokra az időkre, amikor nem volt gáztűzhelyünk, hűtőszekrényünk, és részt kellett vennünk az ebéd elkészítésénél. Ilyen munka
volt gyerekként a gally összevágása. Arra is emlékszem, hogy a paszulylevest
a kútba engedtük le, hogy hideg helyen legyen. De a kevés jószágtartásba is
be kellett segítenünk. Volt olyan, hogy libát kellett kihajtani, és akkor nagyokat játszottunk az utcabeli gyerekekkel. Legnagyobb fejlődés a játékunkban
az volt, amikor a sok gyerek összeadta a pénzt, és tudtunk venni egy bőrfocit.
A gyermekévek úgy teltek el, hogy a falun kívül ritkán látogattunk el
távolabbi rokonokhoz, vagy iskolai kirándulások alkalmával. Szórakozásra
a lehetőségeink korlátozottak voltak, mozi is hetente két alkalommal volt.
Arra is határozottan emlékszem, hogy minden vasárnap reggel templomba kellett menni. Nem mondhattuk, hogy nem megyünk. Minket, utcabeli
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gyerekeket úgy engedtek el, hogy kaptunk kettő forintot a perselypénzbe,
kettő húszért pedig haza kellett vinni szódavizet az ebédhez.
Boldogok voltak a gyermekéveink, örültünk a családnak, testvéreknek, rokonoknak. Mikor egy-egy betakarítás alkalmával összefogtak,
dolgoztak, igazi disznótorok voltak. Ezek a munkában töltött szórakozások, de voltak ünnepek is: esküvők, ballagások, ahol nagyobb számban
jött össze a rokonság. Nagyon nagy tisztelete volt a húsvétnak és karácsonynak is. Ez, ahogy nőttem, ezekből maradtak el, vagy átalakultak a
dolgok, és másabb szemmel láttam.
Az általános iskolát Geszteréden végeztem, majd Debrecenben villanyszerelő szakmát tanultam. 11 éven keresztül építőiparban dolgoztam, mellette másodállásban vállalkozóként Geszteréden. Nagyon sok lakásban
és melléképületben szereltem be a villanyt. Emlékszem arra az időszakra,
1982–1986-ig, szinte hetente egy-két bojler kiépítését végeztem el. Ez az időszak már arra is jó volt, hogy megismertem Geszteréd lakóit közelebbről.
1988-ban hazakerültem a geszterédi vízműtelepre dolgozni. Innentől kezdve
folyamatosan láttam a falunak a lassabb vagy gyorsabb fejlődését. Azóta önkéntes tűzoltó is vagyok.
1982-ben nősültem meg, feleségem nagykállói lakos volt, de Vas megyében Szentgotthárdon is élt. Első gyerekünk József, második lánygyermekünk
Gabriella, közöttük öt év van.
Nekik már a közös gyermekkorból sokkal több emlékük van, mint nekem a testvéremmel. Igaz, bátyám családjával nem heti, szinte napi kapcsolatban vagyunk. Ez a 70 km, ahol ő lakik – Földes –, nem távolság köztünk,
főleg ebben a felgyorsult világunkban.
Amíg a gyerekeink kicsik voltak, nagyon sokat dolgoztak együtt a családdal a mezőgazdaságban. Én a vállalkozásban, édesanyám, feleségem, a
gyerekek sok közös munkával eltöltött élménnyel gazdagodtunk. Amikor
a vállalkozásomat abba kellett hagyni az építkezések csökkenésével, egy
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kötöttdivatáru-üzletet működtettünk a faluban hat évig, de menet közben
a mezőgazdaságban jobban részt vettünk, és úgy gondoltuk, hogy ez az
irányadó. Mindamellett a vízműnél folyamatos műszakba jártam. A fiam
elvégezte a kereskedő szakmát, a szomszédos Bökönyben négy évig egy
vas-műszaki boltot üzemeltetett.
Láttuk, hogy egy ilyen kis település mit képes eltartani, ezért életünk
során többször váltani kellett. Menet közben a lányom is megnőtt, ő a vendéglátás-idegenforgalom területén tanult, és ezen területen helyezkedett
el, közben elvégezte a főiskolát. Egyre jobban belehajtottuk magunkat a
mezőgazdasági munkába a családdal, már nem győztük magunk elvégezni
a munkát, és embereket foglalkoztattunk. Ekkor jöttünk rá, hogy ahhoz,
hogy életképes legyen a gazdaság, fejleszteni kell. Menet közben több mezőgazdasági tanfolyamot elvégeztem, többek között a biokertészetet is, valamint levelezőn elvégeztem az érettségit.
Gyerekeim Nyíregyházán helyezkedtek el, saját vállalkozást létrehozva
maguknak. De 2010-ben a feleségem is bekapcsolódott a kereskedelembe, ő
is vállalkozó lett, amiben sokszor a családnak is be kell segíteni.
Ez idő tájt a faluból többször megszólítottak, főleg választások idején,
hogy induljak képviselőnek, de én többször is nemet mondtam a felkérésre.
Évek múltán felkértek arra, hogy mégiscsak segítsek Geszteréd működésében, fejlődésében, és vállaljam el a Geszteréd Jövőjéért Közalapítvány vezetését, amit elfogadtam, és úgy gondolom, aktívan belevágtam a munkába. Aztán meghívtak, hogy legyek az önkormányzatnál külsős pénzügyi bizottsági
tag. Itt is bele-beleszóltam a pénzek tisztességes elköltésébe. Aztán egy időközi választásnál felkértek, hogy induljak képviselőnek. Még ott is tudtam
nemet mondani, de amikor egy alapítványi nagyobb vita után ki mertem
állni a saját véleményem mellett, az akkori polgármesternek induló Kemény
József felhívott telefonon, s közölte, hogy induljak mellette képviselőnek, segítsem az ő munkáját és Geszteréd falu boldogulását. Azzal győzött meg,
hogy elmondta, ha neki nincs igaza valamiben, nem nagyon mondják meg,
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de én szemtőlszembe megmondom. Megbeszéltem a családdal egy hétvégén,
és igent mondtam, ugyanis nem volt egyszerű a helyzet, mert én 1998-tól
az akkori NYIDOFER-nél dohányfelelős voltam, később képviselő, aztán a
MADOSZ-nál küldött. A család vállalta, hogy az otthoni munkákból levesznek a vállamról, és így elindultam képviselőnek. Bejutottam, alpolgármester
lettem. A harmadik napon kaptam a polgármestertől a telefont, hogy menjek
fel, és segítsek a közfoglalkoztatási pályázatot elkészíteni. Aztán több mindenben segíteni kellett, szinte minden nap bent voltam a hivatalban alpolgármesterként. Ez azt jelentette, hogy a főállású munkahelyemet a vízműnél
fel kellett adnom, hogy a saját gazdaságunk ne szenvedje kárát. Ezt a három
évet teljesen ingyen csináltam.
2010 januárjában elveszítettük édesanyámat, májusban a feleségem
édesanyját. Június 14-én – mint nagyon sok geszterédinek – nagy részben elvitte a vihar a házunkat. Nagyon sokat dolgoztunk, hogy vissza
tudjunk állni a régi életünkhöz, de, úgy látszik, sikerült, mert jöttek a
boldogabb dolgok a családunkban.
2013-ban férjhez ment a lányom, eggyel többen lettünk a családban. 2017ben megnősült a fiam, és még ugyanezen év októberében megszülettek lány
iker unokáim: Szabó Léna és Szabó Luca, akik immár egyévesek.
2014. évben az akkori polgármester és a képviselők, valamint a Fidesz
felkértek arra, hogy jelöltessem magam polgármesternek. Azóta vezetem
Geszterédet társadalmi megbízatású polgármesterként, persze, nem egy személyben, de úgy látom, nagyon sokan önzetlenül nem akarnak tenni a közösségekért. Ez nem geszterédi probléma; minden más településen megvan.
Tudnám ezt azzal is bizonyítani, hogy az egyik képviselőtársam többször
is elmondta: ha egy-egy faluban néhány tucat ember ugyanúgy gondolkodna, mint a nagy többség, megnézhetnénk magunkat. Polgármesterségem
ideje alatt átalakítottuk a szociális támogatási rendszerünket, hogy minden
korosztály részesüljön az állam által nyújtotta normatívából. Támogatjuk
– többek között – a beiskolázást, a házasságkötéseket, a gyermekvállalást,
162

évente kétszer élelmiszercsomagot juttatunk minden háztartásba. Pályázati forrásból tanulmányi ösztöndíjat alapítottunk, fecskeházat hoztunk létre.
Családi szabadidős programokat szervezünk. E széles körű szabályozásnak
és tevékenységnek köszönhetően 2018-ban, a Családok évében elnyertük a
„Családbarát Önkormányzat” kitüntető címet.
Mostani helyzetben örülök neki, hogy újabb civil szervezetek jönnek létre
Geszteréden az évekkel ezelőtt meglévők mellé. Három évvel ezelőtt, az önkormányzattól függetlenül, de vele egyetértve megalakult az Aranyszablya
Társaság, 2018-ban szintén egy lovas egyesület. És ez bíztatást ad a jövőre,
hogy Geszteréd egy élhetőbb falu lesz a jövőben is. Mivel több pályázat és
elképzelésünk is folyamatban van, bízom benne, hogy ez a felgyorsult fejlődés Geszteréd életében folyamatos lesz, úgy a fiatalok, mint az idősebbek
körében.
Azt vallom, hogy az elesett embereket nem kell kikerülni, magukra hagyni, hanem segíteni kell őket talpra állni.
Látom, hogy néhány ember is csatlakozik hozzánk Geszteréd fejlődéséhez.
Biztos vagyok benne, hogy a jövőben is meg fogjuk találni a fejlődés módját.
Úgy gondolom, soraim zárásaként, hogy a sok munka minden esetben
meghozza a gyümölcsét.
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Szűcs Zsolt

„A lelkiismeretem és tudásom szerinti legjobbat
szerettem volna nyújtani az itt élőknek.”

S

zűcs Zsolt vagyok, Nyíregyházán születtem 1965. december 1-jén. Az
első utam Geszterédre, ebbe a kis szabolcsi faluba vezetett, mivel a szü-

leim itt éltek 1960-tól. Itt voltak, mint pedagógusok, úgy gondolom, megbecsült lakosai ennek az akkor még virágzó községnek. Köszönhető ez azoknak az embereknek, akik ez idő tájt itt éltek a faluban.
Gyerekkoromat ebben a meghitt, nyugodt, csendes községben töltöttem,
itt végeztem az általános iskolát. Egy kicsit visszatérnék azokba az évekbe,
amikor az általános iskola padját koptattam. Sajnos, ma már nagyítóval kell
keresni az olyan pedagógusokat, akik akkor ott oktattak, neveltek. Példaképeink voltak azok az „igazi pedagógusok”. Ők ráértek – minden ellenszolgáltatás nélkül – tanítás után is foglalkozni velünk. Örömmel és főhajtással
gondolok ma is rájuk, hisz sokukról már csak múlt időben beszélhetünk.
Gyerekkoromat meghatározták barátaim, velük csavarogtunk szabadidőmben, velük fedeztem fel a „Halastó”, a „Kispázsit”, a „Nagypázsit” rejtélyeit, a környező tanyákat. Ölre menő csatákat vívtunk a Csiffy tanyai
gyerekekkel, melyek mind-mind meghatározó élményei gyerekkoromnak.
Gyerekkori barátságok, szerelmek fonódtak ebben a közegben. Sajnálom,
hogy gyerekkori barátaimat az élet sodrása elszakította mellőlem. Gyerekkorom szintén meghatározó eseménye a római katolikus vallás felvétele, és
egyben a geszterédi katolikus pap, Kaszap Béla bácsi megismerése. A szüleim és Béla bácsi baráti viszonyt ápoltak halálukig. Ő életem egyik meghatározó személyisége a mai napig.
Középiskolába a nyíregyházi Bánki Donát Szakközépiskolába jártam gépjármű-technikai szakra. Ezután nyertem felvételt Debrecenbe fogtechnikus
képzésre, melyet 1996-ban végeztem el. Szüleim 1997-ig, nyugdíjba vonulásukig éltek Geszteréden, majd elköltöztek édesanyám szülőhelyére, Napkorra. Itt jegyzem meg, hogy saját bevallásuk szerint is életük legnagyobb hibája volt Geszterédről elköltözni. Így 1997-ben, sajnos, már nem Geszterédre
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kellett a katonaságból hazamennem, hanem a szüleim választotta új lakóhelyünkre, Napkorra. Ennek ellenére soha nem vallottam magam napkorinak,
mindig is geszterédi maradtam.
Katonaság után megnősültem, egy évig Újfehértón, majd 1995-ig Nyíregyházán laktunk a családommal. Született két fiam, az idősebbik Bence,
az Eötvös Loránd Tudományegyetemen jogi diplomát szerzett, jogászként
dolgozik, a kisebbik Márton, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem bölcsészkarán diplomázott, rendezvényszervezőként dolgozik. Feleségem újfehértói,
jelenleg Nyírmártonfalván intézményvezető. Nyíregyháza után NyíracsádBuzita tanyára költöztünk, ahol régi álmaimat tudtam megvalósítani, a lótartást, a vadászatot. A mai napig itt élek a feleségemmel. A fiaim Budapesten élnek, járják a világot. Az én fiatalkori álmaimat valósítják meg.
1988 óta vagyok vállalkozó, Újfehértón az autóiparban dolgoztam, majd
– Nyíracsádra kerülve – a Nyírerdő Zrt.-nek dolgozott a cégem. 2002-óta
van cégemnek fűrészüzeme, azóta fafeldolgozással foglalkozok.
2010-ben geszterédi barátaimmal egyeztetve úgy döntöttem, hogy elindulok a polgármester-választáson, melyet szeptemberben meg is nyertem. Egy év két hónap jutott a polgármesterségből. A képviselő-testület
feloszlatta önmagát, új választás lett kiírva, melyet nem én nyertem meg.
Úgy gondolom, hogy én tiszteséggel-becsülettel végeztem a munkámat,
és személyes okok vezettek a leváltásomhoz. Tettem a dolgom, próbáltam
a község harminckétmilliós adósságát rendezni. Itt jegyzem meg, hogy a
polgármester átadás-átvételkor már csak nyolcmilliós adóssága volt az önkormányzatnak. Eközben a falu működött, szépült, gyarapodott. Felújítottuk az óvodát, befejeztük a játszóteret (nem vagyok rá büszke). Átadtuk a
fogorvosi rendelőt, buszmegállók épültek, fejlesztettük a kft. gépparkját,
valamint a tűzoltószertár is fűtést kapott. Felújítottuk a művelődési házat,
hadakoztunk a belvízzel, és hangsúlyozom, hogy az önkormányzat és intézményei tovább tudtak működni.
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Polgármesterségem alatt és befejeztével rágalomhadjárat indult ellenem.
Sajnálom, hogy az utánam jövő polgármestereknek nem jutott eszükbe legalább egy bocsánatkérő levél vagy egy telefonhívás.
Nagyon sok geszterédi ember negatív tulajdonságát ismertem meg,
most már felnőttként. Kapzsiság, irigység, munkához való negatív hozzáállás, harácsolás, kétszínűség. Vannak geszterédi emberek, akik vallásosnak tartják magukat, holott az életben nagyon sok súlyos bűnt követnek
el. Ezeknek az embereknek nemhogy templomba, de még a templom mellé
sem szabadna járniuk.
Ennek ellenére Geszteréd nekem még mindig a szívem csücske, nincs
olyan geszterédi még ezek után sem, aki, ha kéréssel fordul hozzám, azon
erőmhöz mérten ne segítenék.
Azt gondolom, hogy a legfontosabb feladat a mindenkori vezetés számára
a munkahelyteremtés. Le kellene már végre számolni a mindenkori hűbérúri rendszerrel. Tisztességes fizetést kell adni a napszámosoknak is.
Nagyon jó dolog látni, hogy épül az új iskola, de kérdezem én, évek múlva
lesz-e gyerek, aki megtölti majd az iskolai padokat? Biztos vagyok abban,
hogy mi, akik elkerültünk és azok, akik ott maradtak a településen, azért
fogunk dolgozni, hogy Geszteréden ne zárjon be az óvoda, iskola, és Geszteréd tovább fejlődhessen, és menjen azon az úton, amiről egyszer már letért,
de úgy érzem és úgy látom, hogy visszatalált a fejlődés útjára. A mindenkori
vezetés soha ne legyen elégedett, mert mindig vannak célok, amiket ki kell
tűznie maga elé, és azt meg kell valósítani!
Polgármesterségem alatt próbáltam együttműködni a helyi egyházközségekkel, szervezetekkel, helyi vállalkozókkal, az itt élőkkel. A lelkiismeretem és tudásom szerinti legjobbat szerettem volna nyújtani az itt élőknek.
Szembesülni kellett azzal is, hogy olyan ember lettem, akinek meg kell hozni
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a közösség érdekében olyan döntéseket, amelyek nem biztos, hogy mindenkinek tetszettek. Nagyon fontosnak tartom azonban, hogy az emberek, az itt
lakók észrevegyék, hogy minden, amit tettem, azt értük és a faluért tettem.
Mit jelent számodra Geszteréd?
Polgármesterségem előtt Geszteréd a gyerekkor, a fiatalság felhőtlen
éveit, az otthon melegét jelentette. A tisztaságot, az őszinte barátok közösségét. Mindig örömmel és boldogsággal léptem szülőfalum földjére. Őszinte örömmel töltött el, ha valahol összefutottam egy volt vagy jelenlegi lakossal, mindig volt miről beszélgetni. Polgármesterségem alatt és az utána
jövő időszakában negatív dolgokkal is találkoztam, ami addig nem volt
jellemző erre a közösségre.
Mióta élsz itt, akartál-e elköltözni, ha igen, miért?
Születésemtől, 1965-től 1998-ig, illetve 2010 júliusától 2012 decemberéig
éltem Geszteréden. Elköltözni soha nem akartam a községből; mindig külső
tényezők hatására hagytam el a falut.
Mi volt az a fontos körülmény, ami itt tartott, vagy amiért elmentél?
Amiért el kellett költöznöm, az a szüleim igen rossz döntése volt.
Második alkalommal, mivel nem választottak meg újra polgármesternek, visszaköltöztem a családomhoz. Nem is igazán éreztem már otthon magam a faluban.
Mit kellene tenni, hogy a fiatalok ne költözzenek el településünkről?
A geszterédi fiatalok egy részét sikerült megismernem a polgármesterségem idején. Nagyon sok fiatalban megvan az ambíció ahhoz, vigye valamire
az életében. Viszont találkoztam olyan fiatalokkal is, akik életükben még egy
tisztességes napot nem dolgoztak, és megelégszenek a közmunka nyújtotta
170

szűkös lehetőségekkel. Évrőlévre ellavíroznak a nagy semmittevésben. Korábban ez nem így volt. Emlékszem, hogy korábban, ha valakinek nem volt
a munka mellett még mellékes jövedelme – dohány-, paradicsom-, paprika-,
uborka termesztés – azt a geszterédi emberek megszólták.
Meg kell nézni az utóbbi 20-25 évet, és meg kell vizsgálni, hogy hány
geszterédi fiatal szerzett diplomát. Össze kell hasonlítani az előző évtizedekkel, és látni fogjuk, hogy a 70-es 80-as években mennyivel több fiatal diplomázott le. Itt is keresendő a problémák forrása. Szerethetővé kell tenni Geszterédet, és munkalehetőséget kell biztosítani az ott élőknek.
A te életedben mikor volt Geszteréden a legnagyobb változás, fejlődés?
A polgármesterségem alatt szépült, fejlődött a település.
Hogyan kellene segíteni a családokat, a gyerekek iskoláztatását?
A családok elsősorban magukon tudnak segíteni, ha meg van hozzá a
megfelelő akarat. Nem kell megelégedni a közmunkával; az csak egy kényszermegoldás. Azt gondolom, hogy a mai rohanó, de fejlődő világban akár
még alacsony képzettséggel is lehet nagyon jól fizető állásokat találni. A gyerekeknek pedig tanulni kell, hisz a falunkban jól felszerelt óvoda és általános
iskola működik, ki kell használniuk a gyerekeknek minden lehetőséget. A
pedagógusoknak pedig ezt kell támogatniuk.
Mi az, amit másképpen kellene csinálni, hogy mindenkinek jobb legyen?
Úgy kellene szeretni egymást, és úgy kellene élni, mint Kaszap Béla
bácsi tette és tanította.
Mit tettél, és mit tudnál tenni személyesen ezért a közösségért?
Én, mint volt geszterédi, és mint volt polgármester, úgy gondolom, hogy
elég sokat tettem már a faluért, és ezután is erőmhöz méltóan támogatni
171

fogom kicsiny kis szülőfalumat. Ha bárki megkeres, akinek segítségre van
szüksége, és én tudok rajta segíteni, akkor azt minden ellenszolgáltatás nélkül meg fogom tenni.
Hogyan látod Geszteréd jövőjét, milyen élete lesz az itt élőknek?
Geszteréd jövője az ott élők és az onnan elszármazottak kezében van.
Minden áron munkahelyet kell teremteni a faluban.
Mit üzensz az utánunk jövőknek?
Tartsák tiszteletben a múltat, hisz csak így lehet jövőjük.
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id. Törő András

„Vallom, hogy úgy kell a kapcsolatokat kialakítani,
hogy több szál kössön össze bennünket, mint amely elválaszt.”

G

eszteréden születtem 1958. június 30-án. Szüleim szintén geszterédiek.
Édesapám fizikai munkás, édesanyám háztartásbeliként, majd a helyi
Biogal üzemben dolgozott.
Már kora gyermekkoromat is meghatározta – a tanulás mellett – a fizikai
munka, amelyet a családban végezni kellett. Négy-öt éves koromtól kezdve
már bevontak mindenféle munkába, amit el tudtam végezni. Mivel szerény
körülmények között éltünk, nagyon fontosnak tartottam a tanulást. Tudtam,
hogy kitörni csak a folyamatos tanulással lehet. Ezt a tendenciát egész pályámon folytattam, illetve folytatom. Folyamatosan képzem magam, hogy naprakész tudással rendelkezzem, és a legfőbb célom, hogy ezt a tudást átadjam.
1983-ban nősültem. Feleségem szintén geszterédi, védőnőként dolgozik.
Két gyermekünk van, az idősebb, András, római katolikus pap, püspöki titkár és püspöki tanácsos. Lányunk, Ágnes a Nemzetvédelmi Egyetemen szerzett diplomát; jelenleg doktorál.
Római katolikus családba születtem, s a hit számomra mindig a legfőbb
értéket jelentette. Ezt plántáltam tovább családomba is, és úgy érzem, a
mag jó talajba hullott.
Életem bizonyos pontjain voltak olyan személyek, akik példájukkal alakították életem. Az első ilyen személy a nagymamám volt, aki felnevelt. Tanulmányim során több tanárt tekintettem – tekintek – példaképemnek. Példaképemnek és az egész család példaképének tekintjük Kaszap Béla atyát, aki
engem és családomat is elindította a lelki úton.
Mindig közvetlen kapcsolatra törekedtem a geszterédi lakosokkal és barátaimmal. Vallom, hogy úgy kell a kapcsolatokat kialakítani, hogy több szál
kössön össze bennünket, mint amely elválaszt. 1990-től napjainkig önkormányzati képviselőként segítem településünk fejlődését.
Tanulmányim során hat diplomát szereztem, de ez a tanulás nem öncélú
volt, hanem mindig egy új feladatnak próbáltam megfelelni.
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Én tizenharmadik éve vagyok igazgató a szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskolában. Legfőbb érdeklődési területem a történelem,
a honismeret és a versek. Szívesen járom a természetet, úszok, gyalogolok, kerékpározok.
Fontosnak tarom, hogy megismerjem azokat az országokat és kultúrákat,
amelyeket nap mint nap tanítok. Európa szinte minden országában jártam
már, ezenkívül Ázsia és Afrika egy-egy részét is felfedeztem. Az itt szerzett
élményeket, tapasztalatokat tovább plántálom tanítványaimba.
Igyekszem a geszterédi gyerekeket is elvinni az ország minden pontjára,
hogy megismerjék hazánk történelmi, természeti és kulturális kincseit. A
Kárpát-medence magyarságának életét is megismerjük azáltal, hogy kirándulásokat szervezünk Erdélybe, Felvidékre és Délvidékre.
2016. szeptember 1-jétől került intézményünk a Debrecen–Nyíregyházi
Egyházmegye fenntartásába. 2017. szeptember 1-jén megkezdődött intézményünk teljes körű rekonstrukciója és egy új épületszárny kialakítása.
A munkálatokat egy év alatt befejeztük, és egy csodálatosan megújult intézményben, keresztény szellemben folytatjuk a nevelő-oktató munkát.
Intézményünk elé egy szép parkot és egy impozáns Szent Anna-szobrot
állítottunk; ezzel is kifejezzük ragaszkodásunkat intézményünk névadója
felé. Intézményünk jelmondata: „Bölccsé teszlek, és megtanítalak téged,
melyik úton kell járnod.” Az elkövetkezendő generációkat ezen gondolat
szellemében kívánjuk nevelni.
Távolabbi célom, hogy felújítsuk óvodánkat, az iskola udvarát, sportpályáit, és egy olyan XXI. századi centrumot hozzunk létre, amely megfelel
a gyerekeknek, szülőknek és az egész falunak. Nagyon fontosnak tartom,
hogy tanítványaink képezzék magukat, szakmát tanuljanak, és utána vis�szaköltözzenek településünkre.
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Mit jelent számodra Geszteréd?
Geszteréd számomra a szülőhelyet, az életteret, a kiteljesedést jelenti.
Soha nem fordult meg a fejemben, innen elmenjek. Itt él a családom, itt élnek
a barátaim, s rokonaim, akik fontosak számomra.
Mióta élsz itt, akartál-e elköltözni, ha igen, miért?
Többször kértek, vállaljam el egy-egy nagyobb intézmény vezetését,
de mindig úgy éreztem, hogy nekem itt a helyem. Geszteréd egy nyugodt,
csendes, kiegyensúlyozott település, ahol jó élni. Ahol jók az emberek, ahova jó mindig hazajönni. Könnyen megközelíthető a két nagyváros, Nyíregyháza és Debrecen is. Örömmel tapasztalom, hogy egyre többen költöznek vissza a városból Geszterédre.
Hogyan kellene segíteni a családokat, a gyerekek iskoláztatását?
A családokat kívánjuk támogatni az iskolánk szolgáltatásainak bővítésével. Olyan körülményeket kívánunk teremteni, hogy mindent megkapjon a
gyerek Geszteréden, s ezáltal ne érje hátrány amiatt, hogy nem városi iskolában tanul. Első osztálytól angolt tanítunk, második idegen nyelvként a németet. Tehetséggondozást folytatunk angolból és számítástechnikából, felkészítjük őket a nyelv- és ECDL-vizsgákra. Bevezettük a művészeti oktatást.
Iskolánk és településünk színfoltja a néptánccsoport. Tanulnak még gyerekek gitározni, furulyázni, hegedülni, zongorázni. Rendszeresen visszük őket
úszni, és nagy szerepet kap a kézilabda.
A te életedben mikor volt Geszteréden a legnagyobb változás, fejlődés?
Véleményem szerint a legnagyobb változás a falu életében az új iskola
létrehozása volt. Közel 50 gyerek érkezik a szomszédos településekről. Folyamatosan nő a gyereklétszám, s ez egyben a falu megmaradásának záloga is. Ahol nincs iskola, ott nincs jövő. Községünkben szépen megújultak
a középületek, s most már az iskola is. Így szívesen jönnek, költöznek más
településről is falunkba.
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Mi az, amit másképpen kellene csinálni, hogy mindenkinek jobb legyen?
Legfontosabb feladat lenne még egy olyan munkahely teremtése, amely
100-200 főnek tudna munkát biztosítani. Úgy látom, hogy Geszterédnek
nemcsak múltja, jövője is lesz.
Mit tettél és mit tudnál tenni személyesen ezért a közösségért?
Én személyesen mindent megteszek az iskola és óvoda infrastruktúrájának kialakításáért, a katolikus szellemiség megteremtéséért.
Hogyan látod Geszteréd jövőjét, milyen élete lesz az itt élőknek?
Bízom benne, hogy a következő generáció tovább folytatja az általunk
kezdett munkát, s Geszteréd előtt még szép jövő áll.
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Törő Andrásné
(Törő Katalin)

„Azt tapasztalom, hogy egyre többen tesznek az egészségükért;
fontosnak tartják ezt a kérdést önmaguk, családjuk
és a társadalom szempontjából is.”

Sz

ületésem óta Geszteréden élek. Újfehértón születtem 1965. szeptember 12-én. Szüleim, Törő István és Vitkovics Magdolna után Törő
Katalin néven anyakönyveztek. Szüleim is geszterédiek. Ők is itt születtek,
éltek, illetve édesanyám ma is itt éli életét.
Általános iskolai tanulmányaimat itt végeztem, majd Nyíregyházán folytattam tanulmányaimat – varrónőnek tanultam. Az iskola elvégzése után a
tsz-ben dolgoztam, közben leérettségiztem.
1983-ban férjhez mentem, házasságunkból két gyermek született,
András és Ágnes.
Az élet nagy változást hozott, ezért 1998-ban jelentkeztem védőnőképzésre, amit 2002-ben fejeztem be; azóta dolgozom a faluban védőnőként.
Az évek során elvégeztem még az Egészségfejlesztő-mentálhigiénikus
szakot, illetve a Szociális munka MSC szakot, 2018-ban a Mediátori képzést.
Munkámból adódóan a településen élő családokkal kapcsolatban vagyok,
mivel a védőnő 0–100 éves korig gondoz.
A családokkal a kapcsolatom jó, igyekszem mindenkit meghallgatni, tanáccsal ellátni. Különböző szűréseket szervezek, pl. nőgyógyászati rákszűrés, bőrgyógyászati-, és vastagbélszűrés.
Legfőbb hobbim az olvasás, kirándulás. Római katolikus vagyok
családommal együtt.
Mit jelent számodra Geszteréd?
Számomra Geszteréd a családot, a biztonságot jelenti. Születésemtől fogva itt élek, itt él minden rokonom, s nem szeretnék innen elköltözni.
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Mit tettél, és mit tudnál tenni személyesen ezért a közösségért?
A prevenciós előadásokkal, szűrésekkel, ezek megszervezésével tudok segíteni. Rendkívül fontos a megelőzés, a felvilágosítás; ezt tekintem legfőbb célomnak.
Hogyan kellene segíteni a családokat, a gyerekek iskoláztatását?
A gyermekek iskoláztatásával kapcsolatban fontosnak tartom a családok
segítését, tájékoztatását nevelési ügyekben. Azt tapasztalom, hogy egyre többen tesznek az egészségükért, fontosnak tartják ezt a kérdést önmaguk, családjuk és a társadalom szempontjából is.
Mit üzensz az utánunk jövőknek?
Azt üzenem a következő generációnak, vállaljanak minél több gyereket,
és éljenek egészségben, biztonságban a mi szép falunkban, Geszteréden.
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ifj. Törő András

„Talán többet kellene figyelnünk egymásra. Nem kritikus szemmel,
hanem a szeretet szemüvegén keresztül, azzal a szeretettel,
melyet mi magunk elvárunk.”

T

örő Andrásnak hívnak. 1988. január 23-án születtem Debrecenben.
Gyermekkoromat Geszteréden töltöttem. Édesapám a helyi általános iskola igazgatója, édesanyám a község védőnője. Egy húgom van, aki
most Debrecenben él.
Gyermekkorom egyik legnagyobb ajándéka volt, hogy négy generációval
együtt nőhettem fel, akikkel egy udvarban laktunk. Emellé társult, hogy a
rokonságom jó része szintén a faluban élt.
Általános iskolai tanulmányaimat – természetesen – helyben végeztem.
Örömmel emlékszem vissza a közös iskolai élményekre, osztálytársakra, pedagógusokra. Azt hiszem, hogy kiemelkedő személyiségei voltak a közösségnek, akiktől komoly életpéldát lehetett tanulni. Ezekkel a sorokkal hagy
állítsak emléket a nemrég elköltözött Horváth Mihályné, Kati néninek.
Az iskola mellett meghatározó élettér volt a templom és annak akkori
plébánosa, Kaszap Béla atya. Néhány emlékfoszlány él bennem a közös ministrálások élményéről, de ha eszembe jut, különös jó érzés tölt el.
2002-ben kezdtem meg a középiskolai tanulmányaimat a debreceni Szent
József Gimnáziumban. Akkor Debrecenbe kerülve örömmel tapasztaltam,
hogy ismernek minket, geszterédieket. És ez nem negatív megállapítást jelentett. Egy akkor épülő gimnáziumnak voltam a tanulója, mely a rendszerváltás utáni években indult útjára. Olykor elég szerény körülmények voltak,
éreztük még akkor is a kezdeti nehézségeket, de szép éveket töltöttem el a
cívisvárosban. Akkor még nem gondoltam, hogy ezek az évek csak a kezdetek voltak számomra Debrecenben.
2006-ban jelentkeztem Bosák Nándor püspök atyánál, hogy vegyen fel az
egyházmegye papnövendékei közzé. Nincs különösebb magyarázata, hogy
miért indultam el ezen az úton. Talán annyi, hogy itt éreztem magam leginkább otthon, mert ide hívott az, aki teremtett. Ezzel a felvételivel egy hos�szú út indult el a papság felé. Az első évet Vácott, a Borromeo Szent Károly
Propedeutikus Szemináriumban végeztem, mintegy előkészítő évet. Innen
185

mentem tovább Egerbe, ahol három csodaszép évet tölthettem el. Nagyon
szerettem Egerben élni; igazán mondhatom, hogy az otthonommá vált. 2009
karácsonyán történt egy újabb változás az életemben, amikor Bosák püspök
atya kiküldött Rómába a tanulmányaim folytatására. Vegyes érzésekkel fogadtam, amelyhez társult a külföldi tanulástól való félelem is. Valóban voltak
nehéz pillanatai a római időszakomnak, de összességében egy nagyon gazdag világot ismerhettem meg. A Collegium Germanicum et Hungaricum
lakójaként együtt élhettem az egykori Monarchia országainak tagjaival,
leginkább németekkel, osztrákokkal, horvátokkal és – természetesen –
magyarokkal. Más léptékű volt az egyetemi oktatás is, hisz az egyetemen
3000 diák tanult teológiát közösen.
Az alapképzés befejezése után egy tanévet a nyíregyházi Magyarok
Nagyasszonya Plébánián töltöttem, mint gyakorlati évet. Az elméleti
képzés után igazán üdítő volt egy ilyen nagy plébánián szolgálni, illetve
hitoktatni a Szent Imre Gimnáziumban. A gyakorlati év végén volt a papszentelésem, 2013. június 22-én, Nyíregyházán. Nagy öröm volt számomra, hogy közösen ünnepelhettem ezt az ünnepet a geszterédiekkel. Ezt követően még újabb két évet töltöttem Rómában.
2015 nyarán véglegesen hazatértem Rómából, és elkezdtem az itthoni
szolgálatomat. Bosák püspök atya titkárának hívott be a püspöki hivatalba.
Néhány hónappal később Ferenc pápa elfogadta Bosák püspök atya lemondását a hivataláról, melyet életkorára való tekintettel nyújtott be, és kinevezte Palánki Ferencet az egyházmegye élére. Az új püspök mellett is maradtam
titkár. Az évek alatt a feladataim gyarapodtak és bővültek. Jelenleg az egyetemi lelkészi feladatot és a Szent László Szakkollégium igazgatói tisztségét
is ellátom. Örülök a színes munkámnak, hogy tovább tudom adni azt, amit
magam is kaptam és én is folyamatosan kaphatok újabb ajándékokat.

186

Mit jelent számodra Geszteréd?
Geszteréd jelenti az otthont, ahol jó lenni. Minden utcának, az emberek
nagy részének jelentése van; hordoznak valamilyen élményt, találkozást.
Mióta élsz itt, akartál-e elköltözni, ha igen, miért?
Születésemtől itt éltem.
Mi volt az a fontos körülmény, ami itt tartott, vagy amiért elmentél?
Miután a papságot választottam, világos volt, hogy nem maradhatok helyben.
Mit kellene tenni, hogy a fiatalok ne költözzenek el településünkről?
Szükséges olyan pluszt nyújtani, melyet máshol nem kapnak meg. Geszteréd sok szempontból kiemelkedő a térségben, elég, ha csak a két nagyváros
közelségét említjük. Illetve fontos, hogy milyen közösségek születnek, jönnek létre. Ha van hová bekapcsolódni egy fiatal párnak, családnak, akkor
szívesebben marad a településen.
A te életedben mikor volt Geszteréden a legnagyobb változás, fejlődés?
Azt hiszem, hogy az én eddigi életemben talán most volt a legnagyobb
változás, amikor felépült az új iskola. Nagy öröm számomra, hogy az egyházmegye átvette, és sikerült forrást találni erre a nagy munkára. Hiszem
azt, hogy ez az új iskolakomplexum nagy vonzó erő lesz településünk
számára. Ahol biztosított az oktatás magas színvonala, az a település életben tud maradni.
Hogyan kellene segíteni a családokat, a gyerekek iskoláztatását?
A családoknak a legnagyobb segítség, ha tisztességes munkát kapnak és
ezért tisztességes bért, amiből élni tudnak.
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Mi az, amit másképpen kellene csinálni, hogy mindenkinek jobb legyen?
Talán többet kellene figyelnünk egymásra. Nem kritikus szemmel, hanem a szeretet szemüvegén keresztül, azzal a szeretettel, melyet mi magunk
elvárunk. Olykor tudnunk kell magunkon túllépni, nagyvonalúnak lenni,
mely minden esetben meghozza a gyümölcsét.
Mit tettél, és mit tudnál tenni személyesen ezért a közösségért?
Hivatali munkámból fakadóan kiemelten és figyelemmel követtem
az iskola átvételének, majd építésének a folyamatát. Papként az egyházközség élete áll talán a legközelebb hozzám, melyet igyekszek minden
formában támogatni.
Hogyan látod Geszteréd jövőjét, milyen élete lesz az itt élőknek?
A jövő azok kezében van, akik ott élnek, olyan életük lesz, amelyet kialakítanak maguknak. Nincs szükség külsős megmondó emberekre. Azt hiszem, hogy a község halad az útján, ami magában hordoz bizonyos változást
is, melyet megtapasztalhatunk az ország településeinek átrendeződésében is.
Mit üzensz az utánunk jövőknek?
Talán annyit, hogy szeressék Geszterédet és egymást. Legyen nekik is
annyi szép, boldog pillanatuk ott, mint nekem, nekünk. Nem bonyolult
az élet; mi tudjuk azzá tenni, ha nem egyenes úton járunk. Üzenem, hogy
találják meg az utat az Istenhez, majd – ebből az elsődleges kapcsolatból
fakadóan – saját maguk felé is. Ha ez a két irány rendben van, akkor
rendben lesz a másik ember felé való viszony is. Így lehet boldogan és
kiegyensúlyozottan élni.
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Varga Gyula

„Itt élünk, csendben, körülvéve szeretettel. Azt gondoljuk a feleségemmel,
sok volt tanítványunknak az íráson, olvasáson kívül
egyebet is tanítottunk.”
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olgáron születtem 1936. június 10-én, de geszterédi gyökerekkel rendelkezem. Édesapám Varga Márton Geszteréden született és nevelkedett, majd – az I. világháborút követően – csendőr főtörzsőrmesteri
beosztása miatt került az ország különböző pontjaira, ahová a család is
követte. Ennek köszönhető, hogy fiatal éveimet, tanulmányaimat az ország különböző településein töltöttem. Alsó tagozatos éveimnek helyszíne volt: a Vajdaságban Zombor, a Dunántúlon Vásárosdombó, a Hajdúságban Téglás, Szabolcsban Nyírgelse.
Középfokú tanulmányaimat ösztöndíjasként a debreceni piaristáknál
kezdtem, ezt követte a Debrecen-Pallagi Mezőgazdasági Technikum, majd –
ennek megszűnése után – a Kalocsai Mezőgazdasági Technikumban érettségiztem. Képesítésem birtokában munkába álltam, mint állattenyésztő, törzskönyvi felügyelő beosztásban Nyírbátorban és Nyírlugoson.
1956-ban részt vettem a forradalom debreceni megmozdulásaiban
nemzetőrként, elsőéves egyetemistaként, hisz ugyanekkor kezdtem a
mezőgazdasági mérnöki tanulmányaimat az akkori debreceni Mezőgazdasági Akadémián.
Itt írom le egyik emlékemet ezekből az időkből. 1956. október 23-án
nagygyűlés volt Debrecenben a Kossuth Lajos Tudományegyetem előtt.
Felvonuláshoz csatlakoztak a helyi lakosok is, és a tömeg a Kossuth utcára
vonult. Egy gimnazista gyerek kődobása volt a gyújtózsinór. Megindult a kiszorítás, majd a sortűz. Öt halott és számos sebesült.
A Katonai Tanszék parancsnokhelyettese kivitte a nemzetőrszázadunkat
a Kossuth-laktanyához. Téli ruházatot adtak, és fegyvert. Ki dióverőt (puskát), ki PPS-t (dobtáras géppisztoly) kapott.
Előtte történt egy baleset: a saját fegyverével lőtte combon magát egy lány.
A megbízott parancsnok ezután lerakatta a fegyvereket, és csak a megbízott
tizedes engedélyezte a fegyver felvételét vagy leadását.
191

Majd a fontosabb helyekre őrséget állítottak. Reggel egy Perei nevű tiszttel együtt járőröztünk a város nagyobb üzemeinek környékén. Egy esetben
hívtak bennünket a 4-es főútra Hajdúszoboszló és Debrecen közé, hogy itt
jön Gerő, és az AVH-sok viszik a Szovjetunióba. Elkerültük egymást. Ma
csak annyit erről, szerencsém volt, hogy nem találkoztunk velük.
Hajnalban harckocsi- és gépfegyvertűzre ébredtünk. Az oroszok felszólítás nélkül nyitottak tüzet. Az alvó katonák sokkot kapva rohangáltak. A mi
parancsnokunk egy sortüzet vezényelt. Azonnal jött a válasz: egy harckocsi
válaszolt repesz-rombológránáttal. Az egyetem lépcsőháztornyát találta el,
de senki nem sérült meg.
Reggel 8-kor még ott voltunk, de a rektor előzetes kérésére leraktuk a
fegyvereket a portán, és különböző irányokba szétszéledtünk. Egy évfolyamtársunkat küldtük át (egy lányt) a melegítőnkért a Református Kollégiumba.
Másnap reggel látjuk, hogy a Sámsoni útról hatos sorokban kísértek befelé több mint 200 fiatalt. Összeszedték őket és vitték munkára. Köztük
volt egy évfolyamtársam is; ő mondta, hogy mik történtek velük. Végül
mindenki hazajött. Hogy a későbbi sorsuk mi lett, nem tudom. De ha a
kezükre került volna valaki, a magyar hatóságok – többnyire volt AVHsok – a következő büntetést szabták volna ki: fegyveres felkelés a fennálló
államrend ellen 15 év életfogytig tartó szabadságvesztés, statárium idején
halálbüntetés. Nem volt gyerekjáték.
Az egyetemi diploma megszerzése után 1965-ig dolgoztam a mezőgazdaságban.
1965-től fordult életútam az oktatás irányába. A tanítás mellett, párhuzamosan végeztem el a Nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskolán a
Mezőgazdasági ismeretek és gyakorlatok, majd a történelem szakot. Később
a mezőgazdasági képzettségemet kamatoztattam, amikor a hetvenes évek
végétől az – Országos Oktatástechnikai Központ megbízásából – mezőgazdasági szakirányú lektori munkát végeztem.
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Közben megnősültem. Feleségem Venter Magdolna, aki geszterédi. Egy
fiunk született, Gyula.
A következő mérföldkő életemben 1970. február 14. Ekkor kerültem
Geszterédre tanárként a helyi általános iskolába.
Mikor hazaköltöztünk, nem volt még lakásunk. Nagy siránkozásra a legrosszabb szolgálati lakást kaptam. Biztos annak is eszébe jut ez, aki utánunk
ott lakott. Végül is „pedagógussegítséggel” felépült, és lett mindenkinek otthona. A feleségem akkor 80 éves nagymamája még tíz évig volt közöttünk.
Feleségem stroke-os járóképtelen apja szintén velünk volt. Édesanyám, sajnos, hamar elment közülünk. Az 1985-ös év szomorú év volt számunkra.
Augusztusban a drága nagymama, utána augusztusban édesanyám, majd
december 2-án eltemettük apámat is. A X. parancsolat mondja: „Tiszteld
atyádat és anyádat, hogy hosszú életed legyen e Földön.” Nekünk megadta az
élet, hogy volt kiket tisztelni és ápolni...
Hálát adunk a Jóistennek, amiért a mi életünk már elérte és túl is
lépte a 80 esztendőt.
Gyermekünk, Gyula, a középiskolai tanulmányait a debreceni Tóth Árpád-gimnáziumban végezte. Az egyetem előtt leszolgálta a hadseregnél a
„tápos esztendőt”. Majd az akkori Kossuth Lajos Tudományegyetem magyar–történelem–filozófia szakon végzett, utána elvégezte a mesterképzéshez hasonlító doktori iskolát. Phd címet nyert. Gyarapodott a családunk (két
feleség, hja, kérem, ez modern család…) Jelenleg három unoka van: Dorot�tya 28 éves, BME külföldi gazdálkodás szak, Szabolcs 27 éves, ELTE francia,
majd Kereskedelmi és Vendéglátó Főiskola. Budapest–Debrecen. Katalin
17 éves, Hajdúböszörmény.
Röviden szólva ezeket csináltuk ketten a feleségemmel. Arra törekedtünk, hogy legyen meg minden szükséges az életünkhöz. A pedagógus munka mellett sok éven keresztül dohányt is termeltünk.
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Itt élünk, csendben, körülvéve szeretettel. Azt gondoljuk a feleségemmel, sok volt tanítványunknak az íráson, olvasáson kívül egyebet is tanítottunk. Megéltük, hogy feleségem, Varga Gyuláné Venter Magdolna
arany- és gyémántokleveles, én pedig aranydiplomás agrármérnök, aranydiplomás általános iskolai tanár lettem.
2015. augusztus 1-jén a Geszterédi Aranyszablya Társaság – az Aranyszablya érdekében végzett éveken át tartó kutatásaimért és népszerűsítéséért –
tiszteletbeli elnöknek választott. A község önkormányzata pedig „Geszterédért” kitüntetést adományozott.
Mit jelent számodra Geszteréd?
Családot, házat, hazát, barátokat, lakótársaimat, földieket.
Mióta élsz itt, akartál-e elköltözni, ha igen, miért?
1970 óta élek Geszteréden. Igen, el akartam költözni, a fogadtatásom, illetve az el nem fogadásom miatt, mivel néhány embernek tüske
lettem a körme alatt.
Mi volt az a fontos körülmény, ami itt tartott, vagy amiért elmentél?
Ami itt tartott, az a kényszer. Feleségem nagyanyja és édesapja, valamint
az én édesanyám és édesapám ápolása. Ők 24 órás ellátást igényeltek.
Mit kellene tenni, hogy a fiatalok ne költözzenek el településünkről?
Az infrastruktúra bővítése, az iskola, óvoda, bölcsőde megléte.
A te életedben mikor volt Geszteréden a legnagyobb változás, fejlődés?
A 60-as 70-es években valósultak meg a „nagyberuházások”. Művelődési
ház, könyvtár, vízhálózat, úthálózat. A 90-es években a gáz- és telefonhálózat. Ha kis lépésekkel ugyan, de a fejlődés mindig folyamatos volt.
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Hogyan kellene segíteni a családokat, a gyerekek iskoláztatását?
Fontos lenne, hogy a folyamatos humán és tárgyi eszközök mindig
rendelkezésre álljanak.
Mi az, amit másképpen kellene csinálni, hogy mindenkinek jobb legyen?
Gróf Montecuccoli mondta: „A háborúhoz három dolog kell: először
pénz, aztán pénz, végül pénz.” Ilyen egyszerű, bár kicsit fájó. Sok pénzt kellene szerezni, aztán lehetne másképp csinálni.
Mit tettél, és mit tudnál tenni személyesen ezért a közösségért?
Én Geszteréd község történetével vagyok adós. Bár Rómát sem egy
nap alatt építették fel...
Hogyan látod Geszteréd jövőjét, milyen élete lesz az itt élőknek?
Reméljük, jobb lesz! Bár ne legyünk telhetetlenek; sose legyen rosszabb!
Mit üzensz az utánunk jövőknek?
Csak törpe nép felejthet ős nagyságot,
Csak elfajult kor hős elődöket;
A lelkes eljár ősei sírlakához,
S gyújt régi fénynél új szövetneket.
S ha a jelennek halványul sugára:
A régi fény ragyogjon fel honára!

(Vezérhang – Garay János)

195

Vámos Jánosné
(Horváth Barbara)

„Amikor elköltöztünk a településről, a munkalehetőség miatt tettük ezt,
de mindketten rájöttünk, hogy a mi életünk Geszteréden lehet
teljes; sokkal inkább tekintettük magunkénak a geszterédi emberek
mentalitását, életstílusát.”
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ebrecenben születtem 1976. július 23-án. Geszteréden nőttem fel egy
boldog családban, ahol mind a mai napig szoros a családi kötelék. A szüleim, nagyszüleim és a közösség által képviselt értékek meghatározták későbbi
életutamat, normarendszeremet. Vallásos, hitben élő családban nevelkedtem.
Ez a hit elkísért felnőtt önálló életemben is, és a mai napig velem maradt.
A település közössége számomra mindig egy nagy család volt, ahol mindenki ismeri a másikat; segítünk egymásnak. A faluban élő emberek legtöbbje
azonos értékrendet képviselt, ami érzékelhető volt a közösség szellemiségén.
Mindez hozzájárult, hogy családommal én is Geszteréden telepedtem le, egy
kis kitérő után, itt érzem magam igazán otthon.
Középiskolai tanulmányaimat Debrecenben végeztem az Egészségügyi
Szakközépiskolában, négy évig kollégiumban laktam. Érettségi után máris
visszavágyódtam Geszterédre, és innen jártam dolgozni Nagykállóba ápolónőként. Egy évvel később Hajdúböszörménybe jelentkeztem főiskolára, és levelező tagozaton szereztem meg diplomámat szociálpedagógus szakon.
Közben férjhez mentem, és ekkor elkerültem a faluból Nyíregyházára, ahol
nyolc évig éltünk férjemmel és első gyermekünkkel, Lillával. Munkahelyem is
oda kötött, mert a Szent Katalin Szeretetotthonban dolgoztam, mint főnővér,
majd a szociális szakvizsga elvégzése után mint intézményvezető.
Második gyermekünk, Balázs érkezése változást hozott életünkben.
Úgy döntöttünk párommal, hogy visszaköltözünk Geszterédre, mert a
nyíregyházi élet nem „nekünk való”. Ideálisabbnak tartottuk ezt a környezetet gyermekeink nevelésére.
Még két évig jártam vissza dolgozni Nyíregyházára, majd lehetőséget
kaptam helyben elhelyezkedni a Gajdos János Művelődési Ház vezetőjeként. Nagyon közel állt hozzám ez a feladatkör, mert aktív részese lehettem
a település életének. Számos rendezvény színtere a művelődési ház Geszteréden. Munkámat megpróbáltam úgy végezni, hogy minden korosztály
kulturális igényét kielégítse. Számos civil szervezet működik a településen,
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amelyeknek jómagam is tagja vagyok, és az itt végzett munkámmal is színesítem a falu közösségi életét.
2014-ben bizalmat szavazott számomra a település lakossága, és azóta
mint önkormányzati képviselő is tevékenykedem Geszteréd fejlődéséért; a
lakosság érdekeit képviselve próbálom feladatomat végezni.
2018 szeptemberétől újra iskolapadba ültem, és folytatom a már megkezdett tanulmányaimat óvodapedagógus szakon, mert a Geszterédi Szent
Anna Katolikus Óvodában helyezkedtem el óvónői munkakörben.
Az életem során mindig emberekkel foglalkoztam, minden korosztály sajátosságait megismerve igyekeztem feladatomat végezni, segíteni, közösséget
formálni, nevelni és továbbra is ezt az utat szeretném járni.
A település életének továbbra is aktív tagja kívánok maradni, és
munkámmal hozzájárulni ahhoz, hogy Geszteréd továbbra is a kijelölt
úton haladjon, fejlődjen, virágozzon, hisz így maradhat az emberek számára élhető település.
Mit jelent számodra Geszteréd?
Számomra Geszteréd az otthont jelenti, a gyökereket, az értékeket, amelyek egész életemet befolyásolták. A boldog gyermekkor színtere, a család,
nagyszülők, szomszédok, barátok, aki meghatározták életutamat.
Mióta élsz itt, akartál-e elköltözni, ha igen, miért?
Itt nőttem fel, majd középiskolás koromban kollégista voltam, de a
hétvégeket, szünidőket itthon töltöttem; továbbra is ez volt az otthonom.
Az esküvőnk után a munkahelyünk elszólított a településről. Nyolc évig
éltünk Nyíregyházán, de visszahúzott a szívünk, és azóta itt élek családommal, itt dolgozok.
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Mi volt az a fontos körülmény, ami itt tartott, vagy amiért elmentél?
Amikor elköltöztünk a településről, a munkalehetőség miatt tettük
ezt, de mindketten rájöttünk, hogy a mi életünk Geszteréden lehet teljes;
sokkal inkább tekintettük magunkénak a geszterédi emberek mentalitását, életstílusát. A falu nyugalma, életritmusa kedvezőbb számunkra és
gyermekeink számára is.
Mit kellene tenni, hogy a fiatalok ne költözzenek el településünkről?
Elsősorban a munkalehetőség az, ami meghatározza a fiatalok letelepedését. Napjainkban viszont már nagyon jó a tömegközlekedés, és jól megközelíthetők a nagyvárosi munkahelyek, de nyilván egyszerűbb lenne az itt élőknek,
ha helyben tudnának elhelyezkedni. Az utóbbi időben viszont egyre több fiatal
vásárol lakást Geszteréden, vállalva a bejárást a munkahelyre, kihasználva a jó
tömegközlekedést és a nagyobb cégek által indított buszjáratokat.
A te életedben mikor volt Geszteréden a legnagyobb változás, fejlődés?
Véleményem szerint a település minden időszakban kihasználta a kedvező
lehetőségeket, amelyek a fejlődését segítették elő. Napjainkban is számos fejlesztés folyik Geszteréden. A közmunkaprogram adta lehetőségeket kihasználva egyre nagyobb területen található térburkolat a településen. Intézményink
folyamatosan felújulnak, bővülnek, szépülnek. Gyönyörű, jól felszerelt iskola
került átadásra 2018-ban. A művelődési ház felújítása következtében számos
színvonalas rendezvény, fórum, előadás került megrendezésre, amelyeknek
nagy részét a jól működő civil szervezeteknek és pályázatoknak köszönhetjük.
Hogyan kellene segíteni a családokat, a gyerekek iskoláztatását?
Mint önkormányzati képviselő elmondhatom, hogy az önkormányzat minden lehetőséget megragad, amivel támogatni tudja a családokat. Az
óvodás-, iskoláskorú gyermekek beiskolázási és tankönyvtámogatásban részesülnek minden év szeptemberében. Jelenleg tanulmányi átlagtól függően
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ösztöndíjban részesülnek a középiskolás és a felsőoktatásban részt vevő tanulók. A rászoruló családok évente több alkalommal kapnak segítséget mind ruházat, mind élelmiszer-hozzájárulással.
Mi az, amit másképpen kellene csinálni, hogy mindenkinek jobb legyen?
Elsősorban munkahelyteremtéssel lehetne itt tartani az embereket.
Természetesen nem a közmunkaprogramra gondolok, bár sok ember elhelyezkedését megoldja átmenetileg a faluban. Tartós munkahelyekre lenne
szükség, ahol az emberek munkáját képzettségüknek és munkavégzésüknek megfelelően megfizetik.
Mit tettél, és mit tudnál tenni személyesen ezért a közösségért?
A közösség kulturális életét igyekszem munkámmal fellendíteni. Mindenki számára színvonalas közművelődési, kulturális, ifjúsági programok
szervezése által próbáljuk bevonni az embereket a falu közösségi életébe. Biztosítani kell számukra a szabadidő hasznos és tartalmas eltöltését, hogy az itt
élő emberek számára is elérhető legyen pl. egy kiállítás, előadás. A múltbeli
örökségünk megőrzését, továbbadását fontosnak tartom a nevelőmunkában.
Hogyan látod Geszteréd jövőjét, milyen élete lesz az itt élőknek?
A jelenlegi fejlődést tekintve bizakodva állok az itt élők és a település jövőjét illetően. Megújult intézményeink, a település arculata mind arra utalnak, hogy Geszteréd a fejlődés útján halad.
Mit üzensz az utánunk jövőknek?
Fontosnak tartom, hogy az itt élő emberek továbbra is összetartsanak,
egy célért dolgozzanak, azért, hogy Geszteréd továbbra is egy virágzó település maradjon, megadva minden lehetőséget a letelepedni vágyó fiataloknak.
Hogy mit üzenek? Talán Kölcsey szavaival tudnám legjobban összefoglalni:
„Egyedül a legnagyobb erő sem tehet mindent, mondhatnám, nem tehet sokat:
egyesített erőknek pedig a lehetetlennek látszó is gyakran lehetséges.
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Vincze Károlyné
(Zombori Erzsébet)

„A hosszú évtizedek, a kedves ismerős arcok, akiknek a felmenőit
is ismerem, feljogosítanak arra, hogy bár nem itt születtem,
tősgyökeres geszterédinek érezhessem magam. Itt vagyok itthon.”

N

yírgyulajban születtem 1934-ben. Meleg családi fészekben nőttem fel,
öt testvéremmel együtt. Harmadiknak érkeztem, és abba a szerencsés
helyzetbe kerültem, hogy volt nővérem, bátyám, öcsém és két húgom is, ami
mindig nagyon jó érzéssel töltött el.
Mindannyian otthon születtünk Ilonka néni, a bábaasszony segítségével. Amikor 1941 telén, legkisebb testvérünk a világra kéredzkedett, bennünket átvittek a szomszédba. Reggel édesapánk jött értünk a hírrel, hogy
kishúgunk született.
Mi, nagyobbak, a gyerekgondozásba is besegítettünk. Dajkáltuk, etettük,
ringattuk a piciket. Sokszor azonban az őrangyalok segítségére is szükség
volt. Emlékszem egy szobafestésre, amikor a mester szerepét édesanyánk vállalta magára. A plafon fagerendás volt, ezért csak az oldalfalakat kellett festeni, így elég volt a bútorokat a szoba közepére húzgálni. Régi, elavult módszer
szerint egy kartonpapíron ki volt vágva a minta, azon kellett a festékbe mártott ecsetet végighúzni. A lyukak helyén megjelent a minta. Mindenki a művet figyelte, még a szomszédok is átjöttek. Én a nyolc hónapos kis húgomat az
ágy végéhez állítottam, ahol ügyesen megkapaszkodott, és magam is odaléptem, hogy a mintát megcsodáljam. Egyszer csak tompa puffanást hallottunk,
a kicsi leesett az ágyról! Anyu leugrott a létráról, és ijedtében rám kiáltott:
„Nyomorékká tetted a gyermeket!” Kiszaladtam a szobából, és a csűr mögé
bújva sírdogáltam estig, csak amikor rám sötétedett, mertem félve bemenni.
Nagy megkönnyebbülésemre, bent nagyon vígan voltak. A kicsinek, szerencsére, nem történt semmi baja. Rólam pedig örömükben megfeledkeztek.
Egyszer anyu elindult a templomba. Alig jutott a szomszéd házig, amikor nagy visításra lett figyelmes. Visszaszaladt, és így meg tudta akadályozni a nagyobb bajt. Nem emlékszem, hogy történhetett, de meggyulladt
rajtam a ruha. Nem égtem meg, mert eltartottam magamtól az égő szoknyát, és mert hamar megérkezett a segítség.

205

Egy másik alkalommal a szomszédok mondták rémülten, hogy a bátyám
úgy akarta Péterkét a hátára venni, hogy felültette a kút kávájára!!!
Boltban vásárolt játékaink nemigen voltak. Esetleg egy-egy labda, játékpuska vagy baba. Ennek ellenére, nagyon jókat lehetett játszani bogáncsbútorokkal berendezett, színes cserepekkel díszített kis házainkban. A kockajátékhoz pedig elég volt néhány jó formájú kavics, de kitartó szorgalommal
súroltunk, csiszoltunk tégladarabokból szabályos kockákat is.
Szinte mindegyikünknek volt kedvenc állata, kutya, macska, kiscsikó,
bárány stb. Szerettem a kistestvéreimet titokban megfigyelni, kihallgatni játék közben. Egyszer, amikor az Ili kiscicája a tűzhely előtt lustán nyújtózkodott, hallom, amint azt mondja neki: „Állj fel! Húzd ki magad! Mutasd meg,
hogy különb vagy, mint a Klárié!”
Rádió, tv nem volt. Moziba, színházba nem jutottunk el, csak későn,
középiskolás korunkban. Egyedüli szórakozásunk az olvasás volt. Olvasni anyukánk is nagyon szeretett. Nevetve mesélte, hogy egyszer, még
lány korában, Orosra akart utazni a nővéréhez, és mivel korán érkezett az
ófehértói vasútállomásra, átment a szemközti kiserdőbe olvasni. Annyira
belefeledkezett, hogy nem vette észre, befutott a vonat, de el is ment. Kénytelen volt megvárni a következőt.
Az elemi iskola négy osztályának elvégzése után valamennyien Nyírbátorban folytattuk a tanulást a polgári iskolában. A téli hónapokban albérletben laktunk, de ősszel és tavasszal – buszjárat híján – gyalog jártunk be a
nyolc km-re lévő iskolába. Hajnalban keltünk, és az öt-hat falubeli gyerekkel
csoportba verődve indultunk útnak. A visszautat már ráérősen tettük meg.
Több pihenőt tartottunk, kicsit el is bóklásztunk: virágot, kökényt, galagonyát, vadkörtét gyűjtöttünk, mikor mit találtunk. Az utolsó évben néha kölcsönkaptuk a bátyámmal ketten apu biciklijét, amit úgy használtunk, hogy
pár villanypózna távolságot ment az egyikünk, ott letámasztotta a kerékpárt,
és gyalog folytatta az utat. A másikunk, amikor utolérte, szintén karikázott
egy szakaszt, így felváltva haladtunk.
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Anyu minden követ megmozgatott, hogy a polgári iskola elvégzése után
tovább tanulhassunk. Összetartó nagy családjától kért és kapott segítséget.
Eljuttatott mindannyiunkat az érettségiig egy olyan kis faluból, ahol nem
volt villanyvilágítás, nem volt vasútállomás, de akkor még buszközlekedés
sem. Ahányan voltunk, szinte annyi városban végeztük a középiskolát, majd
– munka mellett – mindnyájan önerőből tanultunk tovább.
Én Orosról a nagynénémtől jártam iskolába vonattal. Itt ismerkedtem
meg Vincze Károllyal, aki akkor bérelszámolóként dolgozott. Fiatalon ös�szeházasodtunk, és 60 évig éltünk boldog házasságban. Én világéletemben
pedagógus szerettem volna lenni, ezért rábeszéltem a férjemet is a továbbtanulásra. Két kisgyermek és munka mellett szereztük meg a diplomát. Ő
fizika szakos tanár, én pedig alsó tagozatos tanító lettem.
1962-ben kerültünk Geszterédre. Az itt eltöltött fél évszázad alatt sok kisgyereket vezethettem be a számok és betűk birodalmába. Szívesen gondolok
vissza munkában töltött éveimre. Örömteli várakozással és nagy izgalommal néztem a szeptember elé. Ha a volt osztályomat vihettem tovább azért,
hogy mennyit fejlődtek a nyáron, ha új csoportot kaptam azért, hogy milyen
lesz az összetétel, milyen problémákkal kell majd megküzdenem.
Meglepetéssel tapasztalom, hogy volt tanítványaim közül sokan már
büszke nagyszülők. A hosszú évtizedek, a kedves ismerős arcok, akiknek a
felmenőit is ismerem, feljogosítanak arra, hogy bár nem itt születtem, tősgyökeres geszterédinek érezhessem magam. Itt vagyok itthon.
A mi falunk már sok évvel ezelőtt is rászolgált a tiszta, szép, virágos
jelzőkre, az utóbbi időben azonban ugrásszerű fejlődésnek indult. Térkővel borított parkolók, járdaszakaszok épültek. A művelődési ház és a
könyvtár környékét megszépítették az ott elhelyezett szobrok és a szép
kivitelű székely kapu állításával.
Legújabb büszkeségünk a felújított, kibővített és korszerű eszközökkel
ellátott katolikus iskola az előtte felállított Szent Anna-szoborral.
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Közel húsz éve vagyok nyugdíjas, de kapcsolatom a gyerekekkel nem
szűnt meg. A mai napig hetente eljárok a könyvtárba, ahol gyakran találkozom kisiskolásokkal mesemondó- vagy rajzverseny alkalmával. Van
néhány kis „barátnőm” is, akikkel karácsony előtt mézeskalácsot sütünk,
húsvét előtt pedig tojást festünk.
Szeretném a geszterédi fiatalok figyelmét felhívni arra, hogy a mi falunk
földrajzi szempontból nincs is olyan rossz helyen. Hiszen két nagyváros,
Debrecen és Nyíregyháza is elérhető ötven perc alatt. Ez megkönnyíti az iskoláztatást és a munkába járást.
Több mint negyven évet töltöttem el gyerekek között. Ma is jó érzéssel
gondolok vissza az osztálykirándulásainkra, mert többször előfordult, hogy
kiállításokon, múzeumokban nagy dicséretet kaptunk. A mi gyerekeink
mindig tudták, hogyan kell viselkedni. Ezt az elismerést a szülők együttműködő segítsége nélkül nem kaphattuk volna meg. Igaz, hogy az iskola nevelőmunkája nagyon fontos, de a szülők példamutatása meghatározó, mert
ahogy Dr. Gyökössy Endre lelkész-pszichológus mondja:
„A gyermek hibáját elsősorban magadban keresd, mert majd mindig bűntársak vagyunk, hiszen tőlünk örököl, lát, hall és les el mindent.”
Ha mi, felnőttek nem adjuk meg a kellő tiszteletet, nem vagyunk toleránsak egymás iránt, nem várhatjuk el a gyermekektől sem.
Pár évvel ezelőtt a nagykállói buszmegállóban várakoztam, jólöltözött
15-16 éves fiatalok között. Akarva, akaratlan hallottam a beszélgetésüket,
ami tele volt tűzdelve trágár szavakkal, amiket szinte kötőszóként használtak, és nemcsak a fiuk.
Kedves Geszterédi Fiatalok!
Remélem, nem csúfítjátok el a beszédeteket nyomdafestéket nem tűrő
szavakkal, annak ellenére sem, hogy, sajnos, a médiából is ez ömlik ránk.
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A magyar nyelv párját rikítja az egész világon. Egyetlen példát említek, a helyváltoztatás fogalmát több mint 70 szóval ki tudjuk fejezni (fut,
szalad, csörtet, andalog, sétál stb.)
N. Erbersberg bécsi tudós szerint „Olyan a magyar nyelv szerkezete,
mintha nyelvészek gyülekezete alkotta volna, hogy meg legyen benne minden szabályosság, tömörség, összhang, világosság és e mellett szorgosan kerül minden közönségest, kiejtésbeli nehézséget és szabálytalanságot.”
Sir John Bowring (1792–1872) angol nyelvész, irodalmár szerint pedig:
„Ez egy olyan nyelv, amelynek logikája és matematikája a feszített húr erejének kezelhetőségével és rugalmasságával bír.”
Hosszan lehetne idézni írókat, tudósokat, akik valamennyien elragadtatással beszélnek szép magyar nyelvünkről. Minden jó érzésű magyar embernek kötelessége, hogy ezt a kincset ápolja és védje. Igyekezzünk felhasználni
a benne rejlő szépségeket, és tisztítsuk meg a vadhajtásoktól!
Férjem távlati terveiben a kezdet-kezdetén nem szerepelt a tanári hivatás, de – mivel így alakult – ő ezt is, mint minden más munkát, szívvel-lélekkel végezte. Osztálytalálkozókon felnőtt tanítványai elmesélték,
hogy a fizikával soha nem volt bajuk. Abból éltek, amit Geszteréden tanultak. Középiskolában és egyetemen is megállták a helyüket. Egyszer
egy óralátogatója úgy nyilatkozott, hogy Öveges József módszereivel szeretteti meg ezt a nehéz tantárgyat.
A sok probléma és betegség ellenére nyugdíjaséveink nyugalomban,
békességben teltek. Úgy éreztük, szerencsések vagyunk, mert gyermekeink szorgalmas, becsületes emberekként megállják a helyüket. Mindketten szerető társra találtak, választottjaikat mi is méltán érezhetjük
saját gyermekeinknek.
Megtapasztalhattuk a semmihez nem hasonlítható csodálatos érzést,
amikor az első unokánk, Karcsika megszületett. Az öröm és büszkeség
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sokszorozódott Ágika, Zolika, Dórika születésekor. Végigkísérhettük cseperedésüket, fejlődésüket. Mára felnőtt, értékes, dolgozó emberek, akiktől
szintén sok figyelmet és szeretetet kapunk.
Általuk tovább bővült a család. Részt vehettünk kis Karesz és Ágika esküvőjén, és nagy szeretettel köszönthettük társaikat, Erikát és Zsoltit. Nekik köszönhetjük a különös kegyelemként megélt érzést, hogy beléptünk a
dédszülők táborába. Marcinak és Tominak még mindketten örülhettünk, de
Peti érkezését a dédapa már nem várhatta meg. 2012 november 7-én örökre
itt hagyott bennünket. A férjem halála miatti hiányérzet nem múlik, de a
fájdalom kezd átalakulni hálává, hogy hatvan évig az életünk része lehetett.

Ui.: A közelmúltban találtam az interneten egy bejegyzést: „2017. máj. 25.”
„Ezen a napon mindig eszembe jut valaki. Valaki, akitől értékeket tanultam
fiatal koromban, aki segített azzá válni, aki ma vagyok. Boldog égi születésnapot
egykori osztályfőnökömnek: Vincze Karcsi bácsinak. Hiányzik nekem!”
(Pálocska Anna)
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Vitkovics Béla

„Bárhol voltam vagy vagyok, mindig úgy tájolom be magam,
hogy Geszteréden az udvaron állok, és elképzelem,
hogy ott hogyan kelt a nap és hogyan nyugodott le.”

Ú

jfehértón születtem 1967-ben. Ezekben az években Nyugat-Európa a
jóléti államok fénykorát élte, mi pedig a kútból ittuk a vizet, kis teknőben fürödtünk, a Kállói utcán a homokban és a gödrökben összegyűlt
esővízben játszottunk. Édesapám, a falu legtöbb férfijához hasonlóan, az ország különböző városaiba járt építkezésekre dolgozni. Hétfő reggel felültek
a ponyvás teherautó platójára, vitték őket – többek között – Miskolcra, majd
szombat este jöttek haza. Édesanyám eleinte – hivatalosan megfogalmazva –
háztartásbeli volt, majd később a helyi termelőszövetkezetben (tsz) dolgozott. Nővérem kereskedelemmel foglalkozott Nyíregyházán.
Gyerekként ingerek „csak” a családban, az iskolában és a templomban
értek. A családban fontos volt az összetartás, a kemény, kitartó munkavégzés
megtanulása. Az általános iskolában a programok a kisdobos- és úttörőőrsökben szerveződtek, látványos, hangulatos ünnepségek voltak április 4-én,
május 1-jén, november 7-én. A komolyan gondolt propagandát mi játéknak
vettük. Ezen kívül az őszi almaszedések színesítették a gyermekkorunkat.
Azt kell, hogy mondjam, a szocialista rendszerben ezt az időszakot a
szülők talán nehezen vették: tsz-be kényszerítés, kulturális és politikai
nyomás, küzdelem a jobb életkörülményekért, de nekem Geszteréd zártságában – visszatekintve – jó és tartalmas gyerekkorom volt. Ezekben az
években történt a vezetékes ivóvízrendszer kiépítése, a mellékutak aszfaltozása, járdák építése.
Geszteréden a szüleimen kívül még két ember volt meghatározó hatással a későbbi életemre: Vincze Károly tanár úr és Kaszap Béla plébános. A tanár úr szerettette meg velem az olvasást. Ő hozta a szépirodalmat
az iskolába. Mindig kíváncsian vártam, hogy milyen újdonsággal érkezik, és szinte mindent megvásároltam és elolvastam. Osztályfőnökként is
odafigyelt, támogatta a középiskolai elképzelésemet. Plébános tanítása és
nevelése erősítette meg a szüleimtől kapott hitemet, az emberekhez való
hozzáállásomat és a továbbtanulásnál a ferences szerzeteseknél történő neveltetés fontosságát abban a politikai korban. Tőle tanultam meg, hogy hol
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kell keresni az Urat, hogyan kell a hitemet megtartani. Véleményem szerint nem csak az én életemre volt hatással az ő 33 éves geszterédi szolgálata.
2002-ben, polgármesterként, ezért volt az első javaslataim között az, hogy
emlékművet állítsunk az ő tiszteletére.
Középiskolai tanulmányaimat az Esztergomi Temesvári Pelbárt Ferences
Gimnáziumban végeztem. Itt a – tanuláson kívül – fontos volt a nevelés is,
mivel egy tanévben csak 4-5 alkalommal jöhettünk haza. Itt tanultam meg
Géza atyától (akit az ötvenes években kegyetlenül megkínoztak a hite miatt),
többek között azt, hogy ha apró dolgokat elnézünk magunknak, akkor később nagyobb, fontosabb dolgokban is hajlamosak leszünk véteni. Pontosan
így szólt az aprócska intés: „Ma nem pucolod ki a cipődet, holnap az oltár
mögé pisálsz, holnapután megölöd az anyádat”. Azóta is, ha egy kisebb szemetet az utcán véletlenül a kuka mellé dobok, eszembe jut Géza atya intelme,
visszalépek, és berakom a kukába.
Itt tanultam meg, hogy az emberek különböző módon láthatják a világot,
más lehet a vallásuk, a bőrszínük, a viseletük, a nemi identitásuk, és ezt el kell
fogadni, tiszteletben kell tartani. A gimnáziumi évek alatt kaptunk világnézeti, politikai felvilágosítást is, így lassan az 1980-as évek végére kialakult a
liberálkonzervatív politikai ideológia iránti érdeklődésem (ami a mai napig
megmaradt), és csatlakoztam Budapesten az illegális ellenzéki csoportosulásokhoz. Tüntetéseken, illegális összejöveteleken vettünk részt, és próbáltuk
kifejezni ellenszenvünket a fennálló rendszerrel szemben.
A „rendszerváltás” másfél éves katonai szolgálatom idején történt. A társadalmi viszonyok átalakulását jól mutatja, hogy elvtársként vonultam, a
szolgálat alatt voltam bajtárs, de a leszereléskor már úr volt a megszólítás. A
következő években láttam és átéltem, hogy a politikai, társadalmi átalakulás
hogyan tesz egyes embereket gazdaggá, másokat földönfutóvá, hogyan nem
tudnak az emberek mit kezdeni a hirtelen jött szabadsággal, az önálló gondoskodás felelősségével és az önálló gondolkodás lehetőségével. A demokrácia lehetőségeit nehéz megélni, főleg vidéken.
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1996-ban megnősültem, feleségem, Radócz Ágnes informatikus mérnök,
szintén geszterédi. 2000-ben született Réka lányunk, 2005-ben Kristóf fiunk.
A család a legfontosabb az életemben. A gyerekek nevelésénél fontos volt számunkra az önállóságra, felelősségre, tiszteletre való nevelés. A döntéseket – a
lehetőségek mérlegelése után – nekik kell meghozni mindig. A tanulás – szerencsére – nem okoz gondot számukra.
A bűnüldözés területén végzett munkám során láttam azt, hogy a fiatalokat hogyan hálózzák be a különféle bűnszervezetek, és ezeknek milyen
veszélye van a későbbi életükre. Lehetett látni, hogy az oktatásnak, a műveltségnek milyen fontos szerepe van a bűnmegelőzésben. Az ország különböző
területein járva láttam, hogy a vidéket hogyan lehet kimozdítani a megragadt komfortzónájából. Láttam Geszteréd állapotát is. A település nem volt
rossz helyzetben, de nem látszott rajta az, hogy fel tudja venni a következő
évek pörgését. Az uniós csatlakozás adta lehetőségekre nem volt felkészülve,
sem a szükséges tervekkel, sem megfelelő humán erőforrással.
2002-ben indultam az önkormányzati választásokon, vázolva a lakosság előtt egy hosszabb távú programot a település jövőjéről, és az öt polgármester jelölt közül engem tisztelt meg a település vezetésével, képviseletével a lakosság többsége. Ez a döntés a feleségemmel együtt meglepett
bennünket, mivel nem számítottunk erre.
Az életünket teljesen át kellett alakítanunk. A polgármesteri feladatot – az akkori és részben a mostani szabályozások szerint is – vagy teljes
erőbedobással lehet végezni, vagy sehogy. De közben ott van a család is.
Nehéz! Polgármesterként nehéz volt elindulni, mivel a közigazgatásban
nem voltam jártas. A hivatal dolgozói a feladatok ismertetése után –
a jegyző irányításával – mellettem álltak. A lakosság 8 évig bizalommal
volt irányomban.
Néhány dologra rámutatok ebből az időszakból, amire eredményként
és sikerként gondolok. Ezek nagy része „adminisztrációs” munka volt.
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A legfontosabb, hogy lássuk be: lehet más szemszögből is látni a település
alakítását. Szerintem sikerült a lakosságot felrázni, több mindenbe bevonni. Behoztuk a köztudatba és használjuk az aranyszablya motívumot. Civil
szervezeteket hoztunk létre, támogattunk. Az oktatást teljesen átalakítottuk,
a megfelelő szakemberekre támaszkodva és a feladatot rájuk bízva, nem csak
megmaradt, de sikeres is lett az oktatás. Ehhez rengeteg pluszforrást kellett
biztosítani, ezért látványos dolgokat nem tudtam felmutatni, de – szerintem –
a gyerekek voltak a legfontosabbak egy pozitív folyamat elindításához. Saját
forrás nem volt, uniós pénzeket kis települések csak térségre lebontva és célzottan kaptak. Ebből valósult meg a játszótér. Megindult a művelődési ház
átalakítása többfunkciós térré. Ennek a terveit elkészítettük, meg is kaptuk
a forrást, de az átalakítást már nem mi végeztük. Úgy gondolom, hogy jól
működik az új szerepben.
A most épülő piacnak a terve, területének kijelölése is megtörtént, de
pénzt mi még nem kaptunk. Örömmel látom, hogy ez most sikerült, és így
lassan rendezett, funkciókkal ellátott településközpontunk lesz. Fontosabb
adminisztratív sikernek tartom a település rendezési tervének elkészültét, a
rendeletet a kitüntetésekről.
Fontos, hogy a közösség elismerje azokat, akik kiválóan szolgálják a közösség mindennapjait, vagy kiemelkedően hozzájárulnak a településünk fejlődéséhez. Biztos, hogy nem tudtam úgy végezni a szolgálatot, hogy mindenkinek megfelelő vagy jó legyen. Nem is lehet. De látom, hogy amiket elindítottunk, azok működnek; a térségben nincs lemaradva Geszteréd. Viszont
azt is látni kell, hogy kizárólag térségben lehet tovább fejlődni, egyedül csak
sodródunk és lassan sorvadunk.
Akkor is és ma is az oktatást és művelődést tartom Geszteréd életében és
jövőjében a legfontosabb feladatnak. Minden más ez után következik. Sajnos,
a munkahelyekre, megélhetési lehetőségekre csak térségi szinten van lehetőség, ezért fontos az egész Dél-Nyírségnek együttműködnie. Jelenleg a térségben élő barátaimmal, ismerőseimmel készítettünk egy fejlesztési koncepciót
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a Hajdú-Hátság és Szabolcs megye dél-nyírségi részére, mely 400 ezer ember
életét változtatná meg pozitív irányba, egyben kezelve a kialakítandó öntözéses gazdálkodást, a feldolgozóipart és a kereskedelmet. Egy ilyen összetett
programmal az egész térséget ki lehet emelni és gazdaggá lehet tenni. Vannak
a hasonló jellegű összetett fejlesztésekre sikeres izraeli, osztrák példák. Így itt
lehet tartani a pályakezdő szakmunkásokat, diplomásokat, és munkát lehet
biztosítani a kevésbé képzett embereknek is.
Ilyen fejlesztések nélkül a családoknak nyújtott bármilyen segítség csak
a problémák rövid távú kezelését adja. Ha térségben gondolkodunk és az
itt élő fiatalok kreativitását igénybe vesszük, összefogjuk a vállalkozókat,
az itt megtermelt termékeknek megkeressük a piacot, el tudjuk érni, hogy
mindannyiunknak jobb legyen. Azt látni kell, hogy ezt a feladatot csak az
itteni emberek tudják és képesek megvalósítani. Senki nem fog idejönni, és
felajánlani a megoldásokat.
Most is látjuk, hogy csak a Geszterédről elkerült, lehetőséggel bíró emberek mozgatják a település fejlesztési programjait, ünnepeit, összejöveteleit. Ha sikerül ezt megvalósítani, a térséggel együtt Geszteréd is fejlődni
fog, és az itt megöregedők boldog megelégedéssel látják majd, hogy a helyben maradott utódaik megtalálják számításaikat a szülőhelyükön, és mivel
globalizált világban élünk – ez elől nem tudunk és nem is szabad elzárkózni –
akik máshol kívánják leélni az életüket, ők is szívesen és nosztalgiával gondolnak a gyermekkorukra, az itt élő emberekre, szülőfalujukra. Számukra is
jelentse Geszteréd a világra való első rácsodálkozás kedves emlékeit.
Bárhol voltam vagy vagyok, mindig úgy tájolom be magam, hogy Geszteréden az udvaron állok, és elképzelem, hogy ott hogyan kelt a nap és hogyan
nyugodott le. Ezt úgy tudjuk elérni, ha törekszünk a másik elfogadására, tiszteletére, tudomásul vesszük, hogy mindenki másképp látja a világot, másképp
alakítaná saját életterét, mást tart fontosnak a közösség életében. Én ezt tanultam meg gyerekként Geszteréden az akkor itt élő felnőttektől, ezt tanították
a szüleim, az osztályfőnököm, a plébánosom. Lehet, hogy azt szavakkal nem
mondták ki mindig, de a tetteikből, cselekedeteikből, gesztusaikból ezt fogtam
fel, tanultam meg és adom tovább az én gyerekeimnek.
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Rácz János

Rácz Jánosné
(Horváth Erzsébet)

„Geszteréd a szülőföldünk, és amikor Debrecenből hazamegyünk,
valami megfoghatatlan érzés kerít hatalmába; valami,
amit sehol máshol nem érzünk.”

Ők, harmincan és mi

A

könyv végére érve, megismerhettük, hogy kik is ők, miért is írtunk
róluk. Amikor a könyv szerkesztése felvetődött, a megszólítottak
visszakérdeztek, hogy, ugye, ti is fogtok írni? Ugyan ez nem volt cél, de
nem zárkózhattunk el mi sem attól, hogy magunkról, érzéseinkről néhány gondolatot papírra vessünk.
Mi a könyv megálmodói és létrehozói egy Geszterédről elszármazott
házaspár vagyunk. Mindketten ott születtünk a Kállói utcán, ott ringattak
édesanyáink, ott játszottunk az utcabeli gyermekekkel, onnan hoztuk a tudásvágyat, ott tanultuk meg, hogyan kell szeretni embertársainkat.
Megtanultuk, hogyan kell együtt örülni a Teremtő által megalkotott világnak, hogyan kell elviselni a nehézségeket, hogyan kell felállni, ha elesünk,
és megtanultuk, hogy a Jóisten segítsége nélkül nem érhetjük el álmainkat.
Geszteréd a szülőföldünk, és amikor Debrecenből hazamegyünk, valami megfoghatatlan érzés kerít hatalmába; valami, amit sehol máshol nem
érzünk. Van erre egy kifejezés: A SZÜLŐFÖLD. Ez nem más, mint a hely
szeretete, amelyben benne van a közösségnek és egymásnak a szeretete is.
Benne vannak a gyerekkori és felnőttkori emlékek, a közös munka, a
küzdés, a közös tervek és sikerek. Ez az az érzés, amely mindentől független. Szeretet és ragaszkodás, amely minden körülmény és nehézség ellenére
összeköt, hozzákapcsol a szülőföldhöz, a helyhez, a tájhoz, az elődök örökségéhez, az évszázadok hosszú során örökölt szokásokhoz, a hagyományainkhoz, őseinkhez és a mai közösséghez.
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Ezek a gondolatok szinte minden tanúságtevőnek az írásában felfedezhetőek. Nem véletlen ez, hisz mindannyiunk emberpalántája egy tőről fakad, Geszteréd földjéből. Hasonló gondolataink és érzéseink azt sugallják
nekünk, hogy ehhez a közösséghez tartozunk mi is, élhetünk a világ bármely
táján, szívünk hevesebben ver, ha Geszteréd szóba kerül.
Mi is szeretnénk dolgozni ezért a közösségért, tenni valamit, amivel
erősíthetjük mindenkiben az összetartozás érzését, annak tudatában,
hogy falunk fejlődését csak szeretetben, békességben, összefogással tudjuk előmozdítani.
Köszönettel tartozunk az olvasóknak, akik időt szántak az olvasásra, köszönet azoknak, akik merték vállalni arcukat. Minden megírt történet csupán egy kicsi láncszem a falu történetében, de a sok-sok kicsi láncszemből
tevődik össze az emberi történelem. Böjte Csaba szavaival zárjuk vallomásainkat, és harmincketten kívánjuk, hogy sokáig örüljünk egymásnak, és
közös erővel valósítsuk meg álmainkat: őrizzük meg a falut unokáinknak!
„Jó dolog egy hosszú lánc egyik szemének lenni, és az utánad jövő
láncszemeknek továbbadni az erőt, mely téged is próbára tett. Álmaidat
most már ők álmodják tovább. A tőled örökölt értékeknek ők a hordozói,
kamatoztatói, szétosztói.”
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G

A könyvben ezekre a kérdésekre keresik a választ ők, harmincan, akik
Geszterédet tekintik szülőföldjüknek. Vallomásaikból kiderül, van megoldás
a problémákra. Abban valamennyien egyetértenek, hogy meg kell erősíteni a
helyi közösséget, hiszen az odatartozás érzése tartja helyben a község lakóit.
A vidéken élő ember tudja, hogy hiába máshol a hatalom, a „világ közepe”
ott van, ahol ő él. Olyan megoldásokban kell gondolkodni, amelyek a változó
körülmények között is tudnak működni, de a lényeg az összefogás, az egymás
iránti szeretet és tisztelet. Ez a legnagyobb megtartó erő.

Ők, harmincan
Ők, harmincan  Geszterédi Arcképcsarnok

eszteréd Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében található község, két nagyváros, Debrecen és Nyíregyháza között. Földrajzi adottságai, népességének alakulása miatt osztozik a magyar falvak sorsában, küzd az elvándorlással, a falu megtartásával. Kérdés, hogy az itt élő embereknek milyen eszközei
és lehetőségei vannak ahhoz, hogy élhető környezetet teremtsenek lakosaik
számára? Mit tehet az önkormányzat, és mit tehetnek a civilek? Milyen jövőkép vár a fiatalokra, akik itt szeretnék leélni az életüket?

Geszterédi Arcképcsarnok

