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Tisztelt Lakosság! 
 

A Györteleki Hírmondó utolsó számában 
megígértem, hogy tájékoztatom a lakosságot a 
2004-re tervezett feladatokról, beruházásokról. 
2004. egyik legfontosabb feladata az 
önkormányzatnak a talpon maradás, azért célunk 
a település további fejlesztése, szépítése. Fontos 
feladatunk a kerékpárút minél hamarabb történ� 
megépítése, ehhez sikeresen pályázaton vettünk 
részt  és a tervezés összegét meg is nyertük. Ebben 
az évben szeretnénk pályázni az iskola b�vítésére, 
valamint tovább pályázni a Csizmadia kúria 
felújítására. Ezek a beruházások pályázat függ�ek, 
tehát megvalósításuk nem csak rajtunk múlik. 
Tovább építjük a járdát, el�bb a f�úton, majd 
anyagi helyzetünkt�l függ�en a mellékutcákban is. 
Fel szeretnénk újítani a Rákóczi út végét, valamint 
a Sport utcát. A temet�t folyamatosan 
karbantartjuk és egy urnafalat szeretnénk 
elhelyezni. Már nem terv, hanem megvalósult, a 
Kultúrházban sikerült kicserélni az elavult régi 
székeket, elkezdtük a Házasságköt� épületnél a 
WC és a vizesblokk kiépítését. Sikeres pályázat 
keretében kiépítjük a teleházat a könyvtár 
épületében. Örömmel tudatom, hogy 
önkormányzatunk szippantó pótkocsit vásárolt, 
mellyel a lakosságnak fogunk szolgáltatni, ahogy a 
szükséges engedélyeket beszereztük. Folytatni 
kívánjuk épületeink felújítását.  
 
Igyekszünk minden györteleki lakosnak segítséget 
nyújtani a mindennapos problémáiban, és 
továbbra is f� célunk a település lakóinak 
kiszolgálása és településünk fejlesztése. Örömmel 
fogadom a különböz� javaslatokat a szebb, jobb és 
sikeres jöv�ért.  
Magam nevében, Önkormányzatunk Képvisel�-
testülete és férfi dolgozói nevében kívánunk 
Györtelek község minden n� lakosának nagyon 
sok boldog n�napot.  
Tisztelettel: 
   Halmi József 
   polgármester 

 
 
 
  

   
 



2004. a fejl�dés éve lesz a megyében 

A vidékfejlesztés lényege, hogy értelmet adjon az emberek életének 
Beszélgetés Gazda Lászlóval, a Megyei Közgy�lés Elnökével, országgy�lési képvisel�vel 

 

Gazda László országgy�lési képvisel�, a megyei közgy�lés elnöke úgy ítéli meg: 

2004. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye számára fontos év lesz. A fejl�désnek több 

olyan állomásához érkezünk el, ami az itt él� embereket közvetlenül érinti. Már 

2003-ban is több pénz érkezett a megyébe, mint annak el�tte, de a politikus az idei 

esztend� elé, ha lehet, még nagyobb várakozással tekint. 

  - Érzékelhet� lesz az M3-as építése. Csak ebben az évben hatmilliárd forintnyi 

értékkel gazdagszik a megye közúthálózata. Augusztusban elkezd�dik a 4. sz. f�út 

Berkeszt elkerül�, öt kilométeres  szakaszának  építése (2,3 milliárd Ft), júliusban 

elkezd�dik a 4. sz. f�út Székelyt elkerül�, közel 5 kilométeres szakaszának építése 

(1,7 milliárd Ft), novemberre négysávú lesz  a 41. számú f�út azon szakasza, mely a 

beregsurányi határátkel�höz kapcsolódik (360 millió Ft), egy Phare CBC-

pályázatnak köszönhet�en korszer�bb lesz a Nyírbátor-Vállaj közötti önkormányzati út és a 4. számú f�út 

Fényeslitke-Tiszabezdéd közötti szakasza.  

 

Május 1-jén hazánk teljes jogú tagja lesz az Európai Uniónak. A fejlesztések szempontjából milyen el�nyökkel jár ez a 

tény?  

- Májustól közvetlenül elérhetjük az EU alapjait, a számunkra különösen fontos Strukturális és Kohéziós 

Alapot. Ezekkel összefüggésben elkészül Szabolcs-Szatmár-Bereg megye egészségügyi és szociális 

fejlesztési programja, a megyei roma stratégiai program, a megyei energetikai fejlesztési koncepció, a megyei 

ivóvíz és szennyvíz, és a szilárd hulladékkezelési program. Megkezd�dnek a folyékony hulladékfogadó 

telepek kiépítésének tervezési munkálatai, az alábbiak szerint. Közm�pótló és folyékonyhulladék kezelés – 13 

telep, 44 települést érint – (az el�zetes szakért�i becslések alapján beruházási költsége: 10 milliárd forint. 

Lesz kapacitásb�vítés - 11 telep, 40 települést érint (az el�zetes szakért�i becslések alapján beruházási 

költsége 5-8 milliárd forint). Az alternatív szennyvízkezelés  a megyében 25 települést érint (az el�zetes 

szakért�i becslések alapján beruházási költsége 2 milliárd forint).  

A megvalósítás szakaszába ér a következ� hónapokban a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési 

Tanács és a Kárpátaljai Megyei Tanács „Cooperation Bridge 2003” (Híd az együttm�ködéshez 2003) cím� 

projektje. Elindul a szélessávú informatikai háló kiépítése. Folytatjuk a fiatal diplomás pályakezd�k 

munkaer�piaci programját, melynek els� szakasza befejez�dött – 100 friss szakember elvégezte a kurzust és 

kenyérkereseti lehet�séghez jutott.   

A megye intézményrendszere, ha küzd is nehézségekkel, m�köd�képes. Ez nem csak a feladatellátás miatt 

fontos, hanem azért is, mert a dolgozók családjával együtt több tízezer ember életét befolyásolja. És 

számomra a vidékfejlesztés, miközben sok értéket termel, egy valami miatt a legfontosabb: hogy értelmet 

adjon minden egyes ember életének, sikerélményeket nyújtson, elégedettséget, élhet� életet biztosítson.    



MIÉRT ÜNNEPELJÜK A HÚSVÉTOT? 
 

Mi, ma él� emberek már mindannyian úgy 
születtünk, hogy szüleink, �seink ünnepelték a 
húsvétot. Talán sokféle hagyományt is elmeséltek 
nekünk. Húsvét hétf�n a fiúk vödörrel locsolták a 
lányokra a vizet, de kedden a lányok adták ezt 
vissza a fiúknak. Ma is sok érdekessége van az 
ünnepnek. Hisz már napokkal el�tte készülünk rá. 
A férfiak beszerzik a kölnit, mert ill� ilyenkor 
legalább a rokonsághoz elmenni. Az asszonyok és 
lányok tojást festenek, ételt készítenek, hogyha 
valaki belép hozzájuk, tudják mivel megkínálni és 
megajándékozni. Ma azonban már nem is a hímes 
tojás a fontos. Talán sokan már nem is szeretik ezt 
az ünnepet. A n�k nem igazán szeretik a sokféle 
illatú kölnit, szinte teher a locsolkodás. A férfiak 
meg már nem szívesen járnak házról-házra, 
örülnek, ha van pihenésre lehet�ségük a sok 
munka közepette. De akkor mi értelme az 
ünnepnek, miért ünnepeljük? Hisz azt  

 
 

 
mondjuk, hogy egyházaink legnagyobb 

ünnepe. A húsvét Krisztus feltámadásának az 
ünnepe. Pontosan a húsvéti ünnepünkhöz 
kapcsolódik a Szentírás központi mondanivalója: 
Jézus Krisztus meghalt a kereszten és feltámadott 
érettünk, hogy b�neinkb�l megszabadítson, és 
örök életet ajándékozzon.  

A Szentírás tanítása szerint minden ember 
b�nös. A b�n büntetést érdemel. Az ember b�ne 
miatt Istent�l elszakadt állapotban él. Isten 
azonban szeretné minden ember lelkét 
megmenteni. Szeretné, ha újra helyreállna közte és 
közöttünk a kapcsolat. Ezért elküldte egyszülött 
fiát, hogy a kereszten b�neinket magára vegye, és 
b�neinkért � kapja meg a büntetést. Meghalt, 
eltemették. De harmadnap új életre támadt, hogy 
aki hisz � benne, az el ne vesszen, hanem annak � 
örök életet ajándékozzon. Erre a szeretetre 
figyelmeztet évr�l-évre az ünnep, hogy kezdjünk el 
rá figyelni, ismerjük fel b�neinket, kérjünk 
bocsánatot, és kövessük akaratát. 

Húsvéti b�nbánati és ünnepi istentiszteleti rend:   Lengyel János és Lengyelné Papp Tünde 
           
2004. április 4.    virágvasárnap  ünnepi istentisztelet  délel�tt  10. 30  óra 
2004. április 5.    hétf�   b�nbánati istentisztelet este   18. oo  óra 
2004. április 6.    kedd    -  ||  -   este  18. oo  óra 
2004. április 7.    szerda    -  ||  -   este  18. oo  óra 
2004. április 8.    csütörtök   -  ||  -   este  18. oo  óra 
2004. április 9.    nagypéntek ünnepi istentisztelet  délel�tt 10. 30  óra 
2004. április 10  .szombat   b�nbánati istentisztelet este  18. oo  óra 
2004. április 11.  vasárnap   húsvéti úrvacsorás  délel�tt 10. 30  óra 
     istentisztelet  
2004. április 12.  hétf�   húsvéti istentisztelet  délel�tt 10. 30  óra 
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             Farsang az általános iskolában 
 
Iskolánk tanulóifjúsága és nevel�testülete évr�l évre visszatér� 
hagyományként rendezi meg a farsangi ünnepséget. Az idén 
erre a nevezetes eseményre február 20-án l7 órai kezdettel az 
iskola tornatermében került sor. Értékelésként utólag 
elmondhatjuk, hogy sikeres rendezvényt tudhatunk magunk 
mögött, ami a gyerekek, a tantestület és az iskolavezetés 
többheti megfeszített munkájának az eredménye.  
A farsangi ünnepséget Igazgató Úr nyitotta meg, a 
hagyományokhoz híven maga is jelmezben. Ezután az alsó 
tagozatos tanulók jelmezes felvonulása következett. A zs�ri 
nehéz helyzetben volt a sok ötletes, szépen elkészített jelmez 
láttán. A nagyszámú néz�közönség a m�sor szünetében a 
büfében csillapíthatta éhségét és szomjúságát.  
Ezután a fels� tagozatosok zenés, táncos produkciói 
következtek. A hozzátartozók – szül�k, nagyszül�k, rokonok, 
barátok – a gyerekekkel együtt izgulhattak a m�sorszámok 
sikeréért. A sok izgalmat, a felkészülés fáradalmait a néz�k 
ütemes tapsai, és tetszésnyilvánításai feledtették. Minden 
jelmezes fellép� édességet kapott, a csoportos produkciók pedig 
jutalomként tortát vehettek át.  
Az est zárásaként került sor a várva várt tombolasorsolásra. A 
f�díj szerencsés nyertese egy DVD –lejátszóval lett gazdagabb 
a sorsolás után.  
Ezúton szeretnénk kifejezni köszönetünket mindazoknak, akik 
felajánlásaikkal sokat tettek azért, hogy a gyerekek számára ez 
az este feledhetetlen emlékké váljon. 
 
                                                                   Bernáth Lajos 
                                                       Diákönkormányzat vez.tanár 
 
A támogatók névsora:  
 
Községi Önkormányzat 
Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
Baráth Erzsébet képvisel� 
Bodáné Király Ágnes vállalkozó 
Évike és Albert vállalkozók (zöldségbolt) 
Demeter Antalné képvisel� 
Kósa Aladár képvisel� 
Debreceni Gyuláné                  Eötvös Tiborné 
Andrási Gy�z�né                     Bende Csabáné 
Tóth Istvánné                           Kincs Ferencné 
Nagy Sándorné                        Tóth Jánosné 
Dinisz Józsefné                        Varga Enik�                           
Spanyielné Kovács Katalin    Farkasné Lizák Ildikó 
Tizekker Józsefné                   Szabó Anikó 
Gergely Gyuláné                     Plébán Zoltánné 
Tóth Lászlóné                          Bétériné Szabó Anikó 
Halmi József                           Andrási Róza 
Bétériné Kerekes Gyöngyi    Jakab Józsefné 
Varga Antalné                        Kiss Bertalanné 
Tóth Jen�né                            Varga Lászlóné 
Serbán Ferencné Andrásiné Varga Valéria 
                és a nevel�testület tagjai 
 
 
 
 
 

 
       Ali Musztafa köszönti alattvalóit  
 
 

 
 … és a szerepl�k 
 

 
    felvonulása 
 
 



 
 robotok és …? 
 

 
   és a zs�rizés pillanata 
 

 
figyel a közönség 
 
 
 
  
  
 
 
 
 

 
 …. a zenészek 
 

 
… na mi van a kalapban ? 
 

 
 …és a fiúk álma 
 
 
 



                 
 
   Varga Dzsenifer  2004.01.08. 
          Varga József apától és  
           Varga Ibolya anyától 
    Györtelek Dankó P utca 7. 
 
 
   Tör� Fanni Kira 2004. 02. 22. 
           Tör� Tibor apától és  
           Papp Csilla anyától 
    Györtelek  Árpád utca 5.   
 
 
 
 

 
Locsolni jöttem nem titkolom, 
Szép szokás ez így gondolom, 
Múljon vizemt�l a téli álom, 
Bizony most én ezt kívánom! 

Ha a hatás múlik is esztend�re, 
Ígérem én itt leszek jöv�re. 

S nem adok az illend�re, 
Locsolok én nyakra f�re. 

 

 
Jó reggelt, jó reggelt, 

Kedves liliomszál, 
Megöntözlek rózsavízzel, 
Hogy nem hervadozzál. 

Kerek erd�n jártam, 
Piros tojást láttam. 

Bárány húzta reng� kocsin, 
Mindjárt ide szálltam.. 

Nesze hát rózsavíz, gyöngyöm, gyöngyvirágom, 
Hol a tojás, piros tojás, tarisznyámba várom! 

 

 
Rózsa, rózsa szép virágszál, 
Szálló szélben hajladozzál. 
Napsütésben nyiladozzál, 
Meglocsollak, illatozzál 

 
 
 

     Halálesetek����
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       Befejezetlen történet a segítségr�l 
 
Súlyos kétségek és gyötr� félelmek között élt. Úgy 
érezte élete értelmét vesztette. Az összeomlás 
szélén állva felkereste az orvost, és elpanaszolta 
gondjait. Az végighallgatta. Recept helyett inkább 
egy tanácsot adott neki: 
      - Fiatalember, magam is ismerem ezt az 
állapotot. Gyógyszerek nem használnak. Valami 
másra van szüksége az embernek ilyenkor… A 
napokban, amikor  magam is ilyen nyomott 
hangulatban voltam, elmentem a cirkuszba. Fellép 
ott egy csodálatos bohóc. Aki �t látja, annak 
visszatér az életkedve. Én már háromszor néztem 
meg az el�adást… 
        A fiatalember elsápadt, nagyon halkan csak 
ennyit mondott: 
     - Doktor úr, az a bohóc én vagyok… - és lassan 
elhagyta a rendel�t. 
        Hogy érezhette magát a hazafelé vezet� úton? 
 
                                                       K. Bucher               
                                                          nyomán 
      
                                                Kiadja: Györtelek Község 
                                                              Önkormányzata 
                                                4752. Györtelek Kossuth út 19. 
                                               Telefon/fax: 44 557 – 050. 
                                               Szerkesztette : Bed� János 


