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Az orosz nép körében kialakult az utazáshoz kapcsolódóan egy si rítus. Miel tt útnak indulnának az
emberek, néhány percre leülnek a b röndjeikre a szobában, és csendben vannak, senki sem szól egy szót
sem, majd útnak indulnak. Mi történhet-e néhány perc alatt? A múlt és jöv közötti jelen néhány
pillanatában? Talán egy pillanatra a múlt a jelen és a jöv összeér gondolatban, érzésben, indulatban.
Ezt az egyidej séget számomra két ének imádság jelenítette és jeleníti meg amikor egyszerre tekintek
vissza az elmúlt 7 esztend re és a jöv re.
Áldjad én lelkem a dics ség er s királyát!
néki mennyei karokkal együtt zengj hálát!
Zúgó harang, Ének és orgonahang
Mind az szent nevét áldják!

Kegyelmes Isten, kinek kezében életemet adtam
Viseld gondomat, vezéreld utamat, mert csak rád maradtam.
Add meg énnékem én reménységem szerint való jódat!
Áldd meg fejemet, ki bízik benned, s viseljed gondomat!

Áldjad t, mert az Úr mindent oly szépen intézett!
Sasszárnyon hordozott, vezérelt, bajodban védett.
Nagy irgalmát Naponként tölti ki rád:
Áldását mindenben érzed.

A szép harmatot miként hullatod tavasszal virágra,
Sok jódat, Uram úgy hullasd reám, te régi szolgádra.
Hogy mind holtomig szívem legyen víg, téged magasztalván
Mindenek el tt s mindenek fölött szent nevedet áldván.

Áldjad t, mert csodaképen megalkotott téged,
Elkísér utadon, t le van testi épséged.
Sok baj között Er d volt és örömöd:
Szárnyával takarva védett.

Balassi Bálint

Áldjad t, mert az Úr megáldja minden munkádat,
H sége mint az ég harmatja, b ven rád árad.
Lásd: mit tehet Jóságos Lelke veled,
És hited t le mit várhat.

Így kérek áldást és békességet minden
kedves olvasó életére.

Áldjad az Úr nevét, t áldja minden énbennem!
t áldjad, lelkem, és Róla tégy hitvallást, nyelvem!
El ne feledd: Napfényed teneked!
t áldjad örökké ! Ámen.
Neander Joachim

Gacsályi Zsolt
ref.lelkész

Tisztelt Lakosság !
Eseménydús id szakon vagyunk túl. Beruházásaink folytatásaként a temet szilárd burkolatú út építése befejez
szakaszához ért. Heteken belül elkezd dik a Csizmadia Kúria felújítása is. Pályázat útján középületek felújítása céljából, öt
f közmunkás kezdte meg tevékenységét május 15-t l. Ehhez kapcsolódóan pályázat útján felújításra kerül az óvoda épülete,
a véd n i szolgálat, ravatalozó valamint az iskola teljes festése valósul meg. A testület döntése alapján pályázatot
nyújtottunk be a Pályázat El készít Alaphoz, mely Európai Uniós forrás lehet ségét biztosítaná az iskola beruházáshoz.
El készít szakaszban van a kábel tv kiépítéséhez szükséges pályázat és terv elkészítése.
Május hónapban egy sikeres falunapi rendezvényt bonyolítottunk le. Szeretném megköszönni a résztvev knek a munkáját
és a falu lakosságának az érdekl dését.
Sajnos az elmúlt hónap nemcsak az örömr l szólt, mert öt györteleki lakostól kellett végs búcsút venni.
Tájékoztatom a lakosságot az elmúlt id szak problémáiról is. Törvények és rendeletek alapján a Községi Önkormányzat
Képvisel -testületének van joga a segélyek elbírálására. Ezt a jogot átruházhatja a szakbizottságra. A polgármesternek
nincs lehet sége és törvényben meghatározott joga arra, hogy bárki számára segélyt adjon.
Halmi József
polgármester

AZ SÖK TISZTELETE
Gacsályi Zsolt

Békésdit játszani hogy kell?
Róm 12,18.

Rettenetes zaj volt az udvaron. A gyerekek játszottak.
Hozzászokott már, de ezt az üvöltést és tombolást még az
jámbor lelke sem tudta elviselni. Letette az újságot, a
botja után nyúlt, és lassan lement az udvarra. Id be telt,
amíg a gyerekek egyáltalán észrevették, hogy ott van.
Odajöttek hozzá, mert szerették, néha történeteket is
mesélt nekik.
- Hát ti meg mit játszotok, amihez ekkora zaj kell? –
érdekl dött.
- Háborúsdit! És ahhoz kell ám csatazaj is… - mondta
az egyik kis kipirult arcú nebuló.
Elkomorult a tekintete, hirtelen a messzi múlt
kitörölhetetlen emléke árasztotta el az udvart. Az a
sztálingrádi tél … A repesz ütötte seb most még jobban
fájt a testében …
Magához húzta és simogatta a kócos gyerekfejet. Hiába
volt író, képtelennek érezte magát, hogy megértesse velük,
a háború nem játék…
Ment ötlete támadt:
- Halljátok, mi lenne, ha a változatosság kedvéért
békét játszanátok?!
A gyerekek odavoltak az ötlett l, ujjongva rohantak, ki
tudja hova.
Felmászott fájó lábával a lakásba, csak a teste ült a
karosszékben, lelke messze járt… Kopogás nélkül
csapódott fel az ajtó, hirtelen beömlöttek a gyerekek a
szobába. Tanácstalan, kíváncsi, ragyogó szemekkel
meredtek rá.
- Veletek mi van? – kérdezte a kis betolakodókat.
- Csak még azt tessék megmondani, hogy is kell azt a
békésdit játszani?!
Nem tudta, hogy sírjon vagy nevessen-e …
Marsak orosz író nyomán

Posta r!

A Magyar Posta Biztosító Rt. és a Magyar Posta Életbiztosító
Rt. 2003. január 30-án megkezdte termékeinek értékesítését.
Az új biztosítási termékek igazodnak az ügyfelek igényeihez
és pénztárcájához. A termékek az ország valamennyi postáján
elérhet ek. A biztonságot a Magyar Posta Rt. és a
Postabiztosító együttesen garantálja. A lakásbiztosítási
termékkör: a PostaFészek r. A Minimum változata fedezetet
nyújt t z-, víz-, vihar és elemi kár, valamint üvegkár ellen és
felel sségbiztosítást is tartalmaz. Az Optimum változat
betöréses lopás és rablás elleni védelemmel is kiegészül.
A balesetbiztosítások körében a PostaTest r nev terméket
ajánlja ügyfeleinek. Egyösszeg befektetést igényl terméke a
PostaHozam r. A befektetési forma kedvez , mert naptári
negyedévre el re garantált hozamot biztosít és a konstrukció
jellemz ib l adódóan lehet séget ad rövid távú (2-20 év
közötti) befektetésre is. 10 évesnél hosszabb tartam esetén
adókedvezmény igénybevételére is jogosít. A PostaÉrték r
elnevezés terméket ajánlja azoknak, akik hosszú távon
kívánnak gondoskodni magukról vagy másokról. B vebb
felvilágosítással a posta munkatársa készséggel áll az
érdekl d k rendelkezésére.
Madarasi Pálné
postavezet

Egy közösségr l, településr l nagyon sokat elárul, hogy az
sök örökös nyughelyét, a sírkertet hogyan gondozza,
milyen állapotban tartja. Az Ország településeit járva,
egyre inkább fellelhet a holtak iránti tisztelet, kegyelet,
amely a temet k rendezettségében, ápoltságában is
kifejezésre jut. Györteleken is mindig fontos szempont
volt a temet k rendben tartása

A ravatalozó környéke igényes burkolatot kap.
A téli hóolvadást követ en, amikor nagyon nagy sár volt a
temet ben, felmerült az igény, hogy a közleked utakat
illene burkolattal ellátni. Ennek a jogos igénynek
kívántunk eleget tenni, amikor elkezdtük ezt a munkát. A
hátsó útszakasz még egy zúzott k burkolattal lesz ellátva,
illetve az út két oldalát tereprendezés után füvesítjük.
A ravatalozó környékét térburkoló k vel kívánjuk ellátni.
Bízunk benne, hogy ezen munkálatok elvégzésével a
szeretteink nyughelye még szebb lesz.
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Temet kapuja a
jöv ben zárva lesz.
Ha valakinek gépkocsival kell
bemenni, illetve anyagot szállít a temet be, a kulcsot a
gondnokságon kérheti el. A gyalogos bejáró ezentúl is
nyitva van.
A munkálatok elvégzéséig kérjük a lakosság türelmét.
Bed János

Az Óvodások június 8-án tartották a tanévzáró
ünnepséget, és a nagycsoportosok ballagását.
Az iskolai tanévzáró és ballagás június 14-én,
szombaton volt megtartva.
Az Önkormányzat Képvisel testülete f tanácsosi
címet
adományozott
Losonczi
Csabáné
pedagógus részére, amelyet az ünnepségen Halmi
József polgármester adott át a több évtizedes
pedagógiai tevékenység elismeréséül.

Az Ifjúsági szálláshely átadása alkalmával

Hálaadó Istentisztelet volt a Györteleki Református templomban, abból az alkalomból, hogy átadásra került az Ifjúsági
szálláshely, amely Pályázati támogatással egy régi magtárépület átalakításával készült el.
Az alábbi képek az ünnepségr l készültek.

Az Ifjusági szálláshely fels szintje

Az Ifjusági szálláshely udvari homlokzata.

gondnokság dolgozóit.

Születések április és május
hónapban:

támogatás. A támogatás segítségével
öt család termel uborkát.
Serbán Csaba és Stojka Krisztina
szül kt l:

Serbán Kevin

Csürök László és Varga Annamária
szül kt l:

Csürök Vivien

Doszpoth József és Soltész Henriett
szül kt l:

Doszpoth Lili Petra

Varga Zsanett anyától:
Czine Zsuzsanna és Hegedüs László

Horváth Lajos és Kiss Róza

Szendrei Erzsébet
Kossuth út 141.
Nagy Bertalanné
Kossuth út 141.
Kajus Sándor
Ecsedi út 12.

Pedagógusnap:
Június 6-án bens séges ünnepség
keretében köszöntötte az Önkormányzat nevében Halmi József
polgármester a pedagógusokat és a

Varga Jázmin

Pótor Éva és L rincz László

április és május hónapban
Er s Jánosné
Kossuth út 141.
Szendrey Jolán
Kossuth út 141.
Kiss Istvánné
Kossuth út 65.

Gratulálunk a szül knek.
Kívánjuk, hogy gyermekük er ben,
egészségben fejl djön az Önök és
rokonaik örömére.

Kurucz Tiborné
Dózsa út 27.
Kurucz Tibor
Dózsa út 27.
Páskuly Gyula
Kossuth út 111.

Pályázat:
1 millió forintos támogatást nyert a
Cigány
Kisebbségi
Önkormányzat
Uborkatermesztés el segítéséhez, melyb l
600.000,- Ft vissza nem térítend

Kiadja: Györtelek Község
Önkormányzata
4752.
Györtelek Kossuth út 19.
Telefon/fax: 44 557-050
Szerkesztette és a fotókat
készítette: Bed János

Jól sikerült falunapot rendezett az Önkormányzat a vállalkozók anyagi támogatásával, az
Önkormányzati Képvisel k és dolgozók segít munkájával, és a község lakóinak érdekl désével.

Poór Péter régi és új dalait adta el

Anita és a táncosai teremtettek jó hangulatot

Az Ököritófülpösi „FERGETEGES” Táncegyesület
táncaival kápráztatta el a közönséget.

Dr. Veres János államtitkár a f z verseny díjait adta át

át.

És a néz k …

Halmi József polgármester üdvözli a falunap résztvev it.

Serbán & társai egész napos él zenét szolgáltattak

A „Szakálasok” és az alapanyag

A kicsik is megtalálták a szórakozásukat

A hivatal dolgozói tárcsán sütik a húst

Aladár és a kukták

A tanárok készül dnek a f zéshez

Jól érezte magát az id sebb korosztály…

… és a fiatal egyaránt

