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              Nagypénteki gondolatok 
 
„ A mi Urunk Jézus Krisztusra kérlek titeket testvéreim,… hogy 
ugyanazzal az érzéssel és ugyanazzal a meggy�z�déssel 
igazodjatok egymáshoz.” „Mert úgy határoztam, hogy nem tudok 
közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is mint a 
megfeszítettr�l.”   1. Kor 1:10, 2:2,  
 
Egy nehéz, bels�- és küls� feszültségekkel, emberi konfliktusokkal 
küszköd� korinthusi gyülekezetnek írja Pál apostol e sorokat, 
megoldásként ajánlva  problémáikra. A mi közösségi, gyülekezeti 
életünk sem konfliktusmentes. A feszültségek talán leggyakoribb 
forrásait   fogalmazza meg az alábbi vers(ike): 
 
Istenem! 
Szeretem a te egyházadat  
S lakozásodnak földi helyét, 
De míg Zöld Gergely lesz a papunk, 
Én nem viselem semmi terhét… 
 
Köszönöm neked a hangomat 
S az énekre ihlet� er�t, 
De amíg Nagy Pál lesz a kántor, 
Az énekben nem segítem �t…. 
 
Asztalodon a drága Jézus 
Kegyelmének jelét helyezed, 
De ha Kiss Bálint is odajárul, 
Sem bort nem veszek, sem kenyeret… 
 
Mindenem, mikkel megáldottál, 
T�led jöttek s Tieid ezek, 
De ha Nagynét is segélyezik, 
Adakozásban részt nem veszek… 
 
Könyörgök hozzád esdekezve, 
Készíts nékem a mennyben helyet, 
Égi lakást, de kérlek, Uram, 
Semmiképpen Rácz Mihály mellett… 
 
 Az elutasítás és elutasítottság szólal meg ebben a versben, és ezt 
gyakran átéljük nem csak gyülekezeti, hanem munkahelyi, családi 
kapcsolatainkban is. Átéljük olykor áldozatként (mások által 
elutasítottként), máskor tettesként (másokat elutasítóként). 
Az „Én igen, Te nem” játszmája ez: Ha Te odamész, Én itt 
maradok. Ha Én így látom jónak, Te úgy. Én rendben vagyok, 
neked kell változnod. Ezzel a szemlélettel utasítunk el másokat, 
vagy kötjük feltételekhez a másik elfogadását. Mindeközben a 
másikat tesszük felel�ssé   kapcsolataink megromlásáért, úgy 
véljük, egyedül a másikon múlik, hogy helyreálljon a rend.  
Ezeket az élethelyzeteinket, megvizsgálhatjuk és 
végiggondolhatjuk a Kereszt világosságában, felemelhetjük az 
Istennel való kapcsolatunkba, hiszen          Isten Krisztusban 

nagypénteken „beszállt” a mi „Én igen, Te nem”, játszmáinkba, 
konfliktusainkba, vállalva az elutasított fél szerepét.   
          A nagypéntek eseménye, a Krisztus 
keresztje egyszerre beszél rólunk emberekr�l és Istenr�l. 
Nagypénteken mindannyian elutasítók vagyunk,  és ez   összeköt 
bennünket.  
Elutasítjuk Krisztust  a tanítványok félelmes megfutamodásával, 
vagy Pilátus saját helyzetét biztosítani akaró semleges 
cinizmusával, vagy a f�papok Isten nevében történ� 
vádaskodásával, vagy a sokaság Istent kísért�, -szállj le a 
keresztr�l- kiáltásával. Így tudja elutasítani az ember az Embert és 
így tudja elutasítani az ember az Istent.  „Íme az ember!” 
A nagypénteki esemény ugyanakkor nem csak az elutasítás 
alakalma, hanem Isten feltétel nélküli elfogadásáé, mert elfogadja  
az elfogadhatatlant - az �t elutasító embert.  H�séges marad az 
emberhez, mert –bár elutasítjuk- ott keres bennünket ahol   a 
legelhagyatottabbak vagyunk - a halálban. „Íme az Isten!”              
Krisztus h�sége igazolást nyert. Isten feltámasztotta �t a halálból 
és bennünket is új életre támaszt föl, melyben már nem az 
elutasítás köt össze minket, hanem   egymás befogadása és 
elfogadása Krisztusban. Ebben az új életben  
 elkezd m�ködésbe lépni    a páli kérés, elkezdünk ugyanazzal az 
érzéssel és ugyanazzal a meggy�z�déssel igazodni egymáshoz. 
Nem parancsszóra, hanem a Lélek meggy�z� ereje által. A 
krisztusi  egymáshoz igazodás az, ami lehet�vé teszi a 
konfliktusok, feszültségek megoldását, mert   lehet�vé teszi a 
változást. Lehet�vé teszi a kilépést az önz� Énb�l a Te elfogadása 
felé.   Ugyanis az Én és Te játszmáiban megjelenik � (Krisztus), 
Aki Mi-vé, közösséggé formál bennünket. 
                                                            Gacsályi Zsolt 
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Tisztelt Lakosság! 

 
Amikor a szerkeszt� felkért, hogy adjam le a szokásos 
tájékoztatómat azt gondoltam, hogy az  lesz a cikkem 
címe, hogy a Névtelem sztori folytatódik, mert 
folytatódott. Ez a névtelen, aki telefonon zaklatott, ma 
már névtelenül feljelentett. Egy bajom van ezzel, 
hogy a névtelen emberek jellemtelen emberek. Egyéni 
érdeküket nézik és másnak ártani kívánnak. A gond 
akkor kezd�dik amikor a névtelen, emberekkel 
foglalkozik, vádaskodik, a vádjaik hazugságok, 
alaptalanok, de idegesít�ek. 
Úgy gondolom nem foglalkozok vele, mert a 
település gondjai, problémáinak megoldása többet 
jelent. 
 
Tájékoztatom a lakosságot, hogy a testület döntése 
alapján, akik el�tt a   szennyvízvezeték már ki van 
építve, lehet�ségük van részletfizetést kérni a 
szennyvíz bekötéséhez. Érdekl�dni a Polgármesteri 
Hivatalban lehet. 
 
A szokásos falunapi rendezvényünket a testület 
döntése alapján május 24-én kívánjuk megtartani, úgy 
gondoljuk, hogy május elsején a környéken több 
rendezvény is lesz, így ez az id�pont szerencsésebb. 
A részletes  programról kés�bb tájékoztatjuk a 
lakosságot. 
 
Önkormányzatunk jelenleg 22 embert foglalkoztat 
közmunkásként, közcélú munkára folyamatosan 
pályázunk több f� foglalkoztatására. 
                           
                                                      Halmi József 
                                                      polgármester 
 
             
                Falugazdászi tájékoztató 

  
Csizmadia József falugazdász 
tájékoztatja a lakosságot, hogy a 
fogadónapok az alábbiak szerint 
változnak: 
Szerda:          8 – 12 -ig 
Csütörtök:    8 – 12 –ig 
A földalapú támogatások 

igénylése április 23- án kezd�dik Az igényléshez 
szükséges a 2002. évi regisztrációs igazolás, a 
földhivatal által kiállított névreszóló földhasználati 
lap,  számlák (nitrogén m�trágya nem fogadható el) 
valamint az �stermel�i igazolvány és adóigazolvány. 
 

 
                                       Gacsályi Zsolt 
 

   Kibékülés… 
Mt 5,44; Jn 4,16-21 

 
 

A mózesi törvények szerint az engesztelési ünnepen (jom 
kippur) a haragosoknak is meg kell bocsátaniuk 
egymásnak. 
A két férfir�l mindenki tudta a faluban, hogy ki nem 
állhatják egymást. A véletlen úgy hozta, hogy éppen ezen a 
napon találkoztak össze a piactéren. Az egyik – engedve az 
ünnep parancsának – megemberelte magát, és így szólt a 
másikhoz: 
- Az ünnepre való tekintettel, én is mindazt kívánom 
neked, amit te nekem… 
Mire a másik felcsattant: 
- Megint kezdet? Még ma is veszekedni akarsz?! 
 
   Régi izráeli történet nyomán 
 
        
AZ ÜNNEPI ISTENTISZTELETEK RENDJE 

 
Az istentiszteletek az imaházban lesznek 

megtartva. 
B�nbánati istentiszteletek: 

április 14. (hétf�) 18. (péntek) este 6 óra. 
 

Nagypénteki istentisztelet: április 18. 
Délel�tt ½ 11 óra. 

 
Nagyszombati Istentisztelet: április 19. 

Este ½ 7 óra. 
 

Húsvét 1. – 2. napi istentisztelet: 
április 20 (vasárnap) – április 21 (hétf�) 

Délel�tt ½  11 óra. 
 

Az istentiszteleti alkalmakra szeretettel hívunk 
és várunk mindenkit. 

 
 
 

Születések  
február március hónapban 

 
Horváth Gábor és Danó Beáta szül�kt�l 
 Danó Gábor 
Györtelek Kossuth utca 39. 
 
Varga Miklós és Kovács Tünde szül�kt�l 
              Varga Dávid 
Györtelek Dózsa utca 8. 



                     Útépítés  
 
Az Önkormányzat Képvisel�testülete a község 
utjainak, közm�veinek kiépítésére mindig nagy 
gondot fordított, mivel az ott él� emberek 
lehet�ségeit, közérzetét, nem utolsó sorban a 
lakóház értékét nagyban befolyásolja a 
közm�vesítés foka, a megközelíthet�ség. 
Ennek köszönhet�en a községünkben szinte száz 
százalékos az Önkormányzati utak szilárd 
útburkolattal történ� kiépítettsége. 
Jelenleg a Rákóczi és Dankó Pista út vége nincs 
ellátva szilárd útburkolattal. 
 
A  „jó id�” beálltával megérkezett a Kristályvíz 
KHT Mátészalka, mint kivitelez� munkagépe. Az 
Önkormányzat közmunkásainak segítségével 
megkezdték a Rákóczi utca útalapjának 
kiépítését.

 
Az er�gép megkezdte az útalap kialakítását. 

   
A közmunkások kézi er�vel végzik a 
simításokat. 
 

Közmunka 
A közmunkások elvégezték az egyházi temet� 
lomtalanítását és a cserje irtását.  
       

Informatikai csomópont 
Györteleken 

 
A harmadik évezred legnagyobb kihívása az 
információk minél gyorsabb áramlása, azok 
miel�bbi megismerése, kihasználása. Ennek egyik 
leggyorsabb és legkönnyebben elérhet� lehet�sége 
az Internet. Hátránya (volt) az elég magas költség� 
csatlakozási lehet�ség, amelyre még plusz 
költségként rakódott a telefon díja. 
 
2002. évben lehet�ség nyílt települési informatikai 
hálózat kiépítésére központi pályázati 
támogatással, mely m�holdas sugárzású Internet 
hozzáférést biztosít az el�fizet�k részére. 
 
A 6.655.000 Ft kiviteli költség� beruházáshoz 
Önkormányzatunk 4.991.000  Ft vidéki 
infrastruktúra fejlesztési központi támogatást 
kapott. Ezen beruházáshoz a Megyei TERKI 
pályázat keretében további 885.000 Ft támogatást 
kaptunk, így a kivitelezéshez csak 779.000 Ft saját 
er�t kellett biztosítani, lakossági hozzájárulás 
igénybevétele nélkül.     
 
Ezzel a beruházással a községben 10 vételi végpont 
került kialakításra, amely a jöv�ben igény szerint 
b�víthet�. Az új el�fizet�k 3 éves h�ségszerz�dés 
megkötése esetén 43.750 Ft egyszeri belépési díj 
megfizetése esetén a havi el�fizetési díj (9.000 
Ft/hó) fizetésével 24  órás korlátlan 
adatforgalmazási lehet�séget kapnak.  A fenti díjak 
az ÁFÁ-t, telepítési és  beüzemelési költséget is 
magukban foglalják. 
 
Hosszas próbaüzem után, amikor is problémák 
tömkelegét kellett elhárítani, április 7-én a rendszer 
élesítve lett és a felhasználók örömére  modern, 
gyors és olcsó elérési lehet�séget biztosít az 
el�fizet�k részére.  
 

Véradás 
A Vöröskereszt Györteleki alapszervezete április 
8-án véradást szervezett a településen az Id�sek 
napközi otthonában. A véradáson 60 f� jelent meg, 
köszönet érte minden résztvev�nek. 
 

Jótékonysági bál 
Az Általános Iskola március 22-én jótékonysági 
bált rendezett. A bevétel a Györtelek Község 
Közoktatási Alapítványát gazdagította, így a 
györteleki általános iskola és óvoda diákjainak 
teremt jobb lehet�séget.  
 
 



A mez�gazdaság f�bb kérdései az 
Európai UNIÓ-s  

csatlakozás el�tt és után 
              
Április 2-án Dr. Benedek Fülöp címzetes államtitkár 
tartott el�adást a házasságköt� teremben a mez�gazdaság 
helyzete az UNIÓ-s csatlakozás el�tt és után címmel. Az 
érdekl�dés igen nagy volt, amelyre jellemz�, hogy a 
környez� települések gazdálkodói is igen szép számban 
hallgatták meg a  minden részletre kiterjed� el�adást. A 
kérdez�k a válaszokra kielégít� tájékoztatást kaptak. A 
helyi ismereteket kívánó kérdésekre Demendi László az 
FVM megyei vezet�je,  Halmi József  polgármester, 
valamint Csizmadia József  falugazdász válaszolt. 

 
Dr. Benedek Fülöp címzetes államtitkár el�adása 
 

 
A résztvev�k egy csoportja. 

 
                                  Hírdetés 
400 négyszögöl építési telek  term� almafával eladó a 
Dózsa Gy út 19. szám alatt. 
Érdekl�dni: Szatlóczky Pál  
           06 30 859-1646. 
 

             Építésügyi tudnivalók 
 

Engedjék meg, hogy 
bemutatkozzam és tájékoztassam 
Önöket az építkezéssekkel, 
bontásokkal kapcsolatos legújabb 
információkról. Máténé Vincze 
Andrea vagyok, 2002 március 1-t�l 
látom el Györtelek, Fülpösdaróc, 
Géberjén községek m�szaki 
ügyintéz�i feladatait. A három 
község költségmegtakarítás célzott 
igénye miatt döntött úgy, hogy ezt 
a státuszt a Társulási 

Megállapodási szerz�désben rögzítettek alapján töltik be. E 
szerint kedden és csütörtökön állok rendelkezésére minden 
györteleki lakos számára, a Polgármesteri Hivatalban.   
Itt  a tavasz, biztosan sokan tervezgetik, hogy a kerítést 
újraépítik, lebontják a régi garázst vagy éppen újat építenek 
stb. Sokan teszik fel a kérdést, kell-e engedély? Honnan kell 
kérni? Mennyi az illetéke? Az Építésügyi hatósági feladatokat 
1998. január 1-t�l Mátészalka I. fokú Kiemelt Építésügyi 
hatóság látja el. Telefon száma: 44/500-900. Tehát az 
építésügyi hatósági engedély iránti kérelmet oda kell 
benyújtani. 
Az engedélyes tervet minden esetben arra jogosult tervez�vel 
kell elkészíttetni.  
Engedélyhez kötött tevékenységek: telekalakítás, 
telekmegosztás, építmény építése, bontása, elmozdítása, 
utcafronti kerítés. 
Az építésügyi hatósági engedélyek fajtái: 
-     elvi építési engedély 
- építési engedély 
- bontási engedély 
- használatbavételi engedély 
- fennmaradási engedély 
- rendeltetés megváltozására irányuló engedély. 
2003. január 1-t�l megemelkedtek az illetékek is.  
Illetékek mértéke: 
Telekalakítás telkenként : 5000 Ft. 
Elvi építési engedély:           15000 Ft. 
Új lakóépület építése:           10000 Ft. 
Építésügyi engedély meghosszabbítása: 10000 Ft. 
Építésügyi hatósági eljárás fellebbezési illetéke:                          
                                              20000 Ft. 
 
Aki engedély nélkül építési, ill. bontási munkát végez, ill. 
végeztet bírsággal sújtható. A bírság mértéke igen magas, 
ezért felhívom a figyelmüket arra, hogy miel�tt belekezdenek 
valamilyen engedélyköteles tevékenységbe, inkább jöjjenek 
keressenek meg a hivatalban, szívesen állok minden 
érdekl�d� rendelkezésére. 
                                               Máténé Vincze Andrea 
 
                           Halálesetek 
                             február és március hónapban 
Mészáros József   Skretyuk László 
Szabolcsi Épít�k utja 13  Arany J. utca 18. 
Antal László   Szabó Ferencné 
Rákóczi utca 41   Kossuth utca 141 
Baranyi Jánosné   Boldi Jen�né 
Kossuth utca 141  Kossuth utca 141 
Ádám Ferenc   Tornay Oszkár 
Kossuth utca 141  Kossuth utca  141 
 



                 Gyógyítani jöttem 
 
                               

Köszöntöm 
Györtelek 
község lakos-
ságát.  Dr. 
Varga Sándor 
vagyok,  2002. 
december  01. 
óta dolgozom 
Györteleken az 
Önkormányzat 

háziorvosaként, kezdetben helyettesít� 
orvosként, március 01-t�l véglegesítve. Néhány 
szót magamról: 34 éves vagyok, n�s, feleségem 
belgyógyász a mátészalkai Kórház I. 
belosztályán. Két fiam van, 3 és 5 évesek. 1995-
ben végeztem a Debreceni Orvostudományi 
Egyetemen, ezt követ�en a mátészalkai Kórház 
Gyermekosztályán dolgoztam, ahol 2000-ben 
szakvizsgát szereztem csecsem�- és 
gyermekgyógyászatból. Kórházi pályafutásomat 
egy évvel ezel�tt adtam fel. Azóta megszereztem 
a háziorvosi licence-vizsgát, így lehet�ségem 
adódott, hogy elfogadjam a györteleki 
Önkormányzat felkérését.  
Az önkormányzati orvosi ellátás alá tartozó 
betegek egészségügyi állapotának felmérését 
megkezdtem. Az el�ttem dolgozó dr. Király 
Tímea nagyon hasznos munkát végzett, csak 
tisztelettel és elismeréssel tudok róla szólni. A 
mai magyar lakosság egészségi állapota azonban 
nagyon sok odafigyelést igényel, melyet 
rendszeres sz�r�vizsgálatok, a chronikus 
betegekkel való szoros kapcsolattartás 
formájában szeretnék megvalósítani. 
Területemen a magas vérnyomás, a magas 
vérzsírszint, a cukorbetegség okozta 
szöv�dmények megel�zése, illetve azok kezelése 
az els�dleges ténykedések közé tartozik. 
Természetesen az egyéb chronikus betegek 
(asthmások, mozgáskorlátozottak, 
gerincbántalomban szenved�k) hatékony 
gondozását is szem el�tt tartom. 
Gyermekgyógyászati múltamra támaszkodva, a 
községünkben, de a szomszédos településeken él� 
gyermekes családoknak is segítséget szeretnék 
nyújtani, akár heveny betegség ellátásában, akár  
tanácsadás szintjén is.  

Munkám elvégzéséhez az önkormányzat minden 
támogatást megad. Közvetlen munkatársaim  
(Sinkóné Illyés Margit, Farkas Nikoletta, 
Földiné Bradács Mária és Kelemen Ferencné ) 
nevében is egy hatékony és hosszantartó 
kapcsolat reményében kívánok minden kedves 
györteleki lakosnak jó egészséget! 
  

RENDELÉSI ID�: 
HÉTKÖZNAP 8-12 ÓRÁIG 
RENDEL� TEL: 44/357-336 

ELÉRHET�SÉG: 7-19 ÓRÁIG:06/30-4883-164 
KÖZPONTI ÜGYELET: 

19-7 ÓRÁIG ÉS HÉTVÉGÉN 
TEL. 44/310-020. 

 
 

Közszolgálatért érdemkereszt 
 
Dr. Lamperth Mónika  belügyminiszter a Közszolgálatért 
érdemkereszt Ezüst Fokozatában részesítette Bétéri 
György nyugalmazott polgármestert 2003. március 15. 
alkalmából, elismerve a 12 éves  szolgálatot, amelyet 
Györtelek Polgármestereként  látott el. 
 
Az érdemkeresztet Dr. Tóth Sándor a Megyei 
Közigazgatási Hivatal Vezet�je adta át. 
 
 

 
Az átadás pillanata 
 

 
….. és a gratulációk fogadása. 
 


