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                                                                                                               lapja. 
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                                                                                                               III. évfolyam
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Tisztelt Lakosság! 
 
 

Tájékoztatom a lakosságot az elmúlt id�szak eseményeir�l, 
melyek a falu lakóit érintik. 
Sikerült kialakítani a lakossági internet hozzáférést a 
könyvtárban és most b�vül a szolgáltatás két új géppel, 
valamint fénymásolási és faxolási lehet�séggel.  
 
A házasságköt� terem épületébe bevezettettük a vizet, 
valamint vizesblokkot alakítottunk ki wc-vel és mosdó 
helyiséggel. 
Elkezdtük az önkormányzati szolgálati lakás környékének 
rendbetételét, a kerítés felújítását, valamint  a lakás 
karbantartását. 
A kisállomás helyén megkezdtük a pihen�park 
kialakítását, valamint befejeztük az egyházi temet� 
rendbetételét.  
Kérem a lakosságot, hogy a temet�kben vannak kijelölt 
szemét lerakóhelyek és ha lehet akkor a növényi 
maradványokat és a keletkez� szemetet ezekben helyezzék 
el. 
A szennyvíz elszállítását az Önkormányzat minden kedden 
és csütörtökön végzi. A testület döntésének megfelel�en 
5.000,-Ft/fuvarért végzi. A szállításra az igényt a 
Gondnokságon lehet bejelenteni és befizetni a szállítási 
díjat. Tájékoztatom a lakosságot, hogy a szolgáltatást 
minden györteleki lakos egyformán igényelheti, aki 
bejelenti és befizeti a díjat. 
 
Április hónapban 33 embert foglalkoztattunk közhasznú és 
közcélú munkában, melynek eredménye látható a 
településen.  
Pályázatot nyújtottunk be a buszvárók felújítására, a 
polgár�rség megalakulására. 
 
Május 22-én falunapot rendezünk, melynek részletes 
programját újságunkban olvashatják, az 
Önkormányzatunk nevében mindenkit nagy tisztelettel és 
szeretettel várunk rendezvényünkön. 
    Halmi József 
     polgármester  
                 
 
 
 
 
 
 
 

            Teleház a könyvtárban 
 
 
Örömmel értesítem a lakosságot, hogy 2004 május 
17-t�l a Községi Könyvtár mint teleház is megkezdte 
m�ködését. 
Mostmár 3db számítógép áll az internetezni vágyók 
részére. Ezenkivül fénymásolás, telefon és fax 
szolgáltatás is beindul 
. 
Az internetezés ingyenes. 
A fénymásolás és myomtatás díja: 10 Ft/ lap 
A telefon és fax használat díja: 100 Ft 
 
 
A Községi Könyvtár új nyitvatartása 
 
Hétf�: 11.00-16.00-ig 
 
Kedd. 12.00-20.00-ig 
 
Szerda:11.00-16.00-ig 
 
Csütörtök:12.00-20.00-ig 
 
Péntek:8.00-16.00-ig 
 
Szombat:14.00-20.00-i 
 
Mindenkinek szívesen állok rendelkezésére és 
remélem minél többen igénybe veszik 
szolgáltatásainkat. 
 

                                                                      
                                 Szatlóczky Tiborné 

                                    könyvtáros 



            
  

                                
   
   7.00   Zenés ébreszt� 
   8.00  Kispályás labdarugó torna 
   9.00  F�z�verseny 
   9.00  A Rend�rség technikai bemutatója 
 10.00  Az Ópályi majorette csoport bemutatója 
 10.30  Az Ópályi moderntánccsoport bemutatója 
 11.00  Ügyességi vetélked�k 
 12.00  Ebéd                                                                                
 12.00  Jó ebédhez szól a nóta                                                
  Debreceni Zoltán 
 12.45  KACIFÁNT együttes gyermekm�sora 
 14.00  Serbán & Társai  el�adása  
 15.00  „FERGETEGES” táncegyüttes m�sora 
 16.00  Köszönt�. Dr.Veres János Államtitkár Úr és 
                    Gazda László a Megyei Közgy�lés elnöke.  
 Díj átadás: átadják a meghívott vendégek  
 17.00  Györtelek  Óvoda  tornabemutatója 

Györtelek Általános Iskola modern  tánccsoport bemutató 
 18.00  BETTY LOVE  M�SORA 
 18.30  Szarka Klaudia Barbara modern táncm�sora 
 19.00  PÁYER ANDRÁS  és MOL BERNADETT  /a Baby Sisters 

volt énekese / közös m�sora 
 20.00  NELSON rock együttes         
                     koncertje                                    
 21.30  T�zijáték 
 22.00      Utcabál /Serbán & Társai / 
    ÁRUSOK, VIDÁMPARK,  BÜFÉ    
              SÉTAKOCSIKÁZÁS, 
VETERÁN MOTOROS BEMUTATÓ ,  
KÓSTOLÓJEGY: 300 Ft. 
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                                           Jótékonysági bál az iskolában 
 
Március hónapban immár hatodik alkalommal rendeztük meg jótékonysági bálunkat, mellyel a Györtelek Község 

Közoktatásáért Közalapítványt támogatjuk.  
Mindannyiunkat örömmel tölt el, hogy sok visszatér� 
vendégünk van, akik fontosnak érzik alapítványunk 
támogatását és nem mellékesen, valószín�leg jól is érzik 
magukat a bálban. Ezért minden évben próbálunk valami újat 
nyújtani, hogy még kellemesebben érezhesse magát mindenki. 
Ebben az évben a terem dekorációt fejlesztettük.  
A formát pedagógusaink álmodták és valósították meg, 
els�sorban Páll Jánosné, Bakóné Papp Csilla és Nagyné Szabó 
Erzsébet, de a többi kolléga valamint Bétéri Miklós és 
Debreceni Zoltán is rengeteg munkával járultak hozzá a 
sikerhez. Mindez azonban csak álom maradt volna, ha nincs 
két igazán nagylelk� támogatónk Spanyiel János és Baráth 
Erzsébet személyében, akik az anyagszükséglet legnagyobb 
részét –a falakat borító drapériát és a függ�díszítést valamint  

Az el�készületek                                             …. és a nyitótánc    
 
az asztali virágdíszeket- biztosították. A bál kezdetén Halmi 
József polgármester úr jelképesen átadta a Képvisel�testület 
százezer forintos támogatását. 
A bál, szokás szerint nyitótánccal kezd�dött, melyre 
tanulóink sok gyakorlással és nagy lelkesedéssel készültek. 
Az általuk el�adott bécsi kering� méltán aratott nagy sikert.  
Ezután a konyhai-óvodai dolgozók által f�zött finom 
vacsorát szolgálták fel a pedagógusok, majd kezdetét vette a 
reggelig tartó mulatság, melyhez Nani húzta a talpalávalót, a 
megszomjazókat pedig Bodáné Király Ágnes és csapata 
várta finom itókákkal. Csak éjfélkor szakítottuk meg a 
táncot tombolasorsolással, hogy a sok értékes nyeremény 
gazdára találhasson.  
Szeretném megköszönni minden adományozónak, hogy hozzájárult a bál megrendezéséhez, ezért álljon itt a támogatók 
névsora: 
GYÖRTELEK KÖZSÉG KÉPVISEL�TESTÜLETE 
SZONDI ZOLTÁN                            SVÁBHÚS   
GENERALI PROVIDENCIA BIZTOSÍTÓ 
HALMI JÓZSEF                              ÉVIKE ÉS ALBERT 
DEMETER ANTALNÉ                   BÉTÉRINÉ SZABÓ ANIKÓ 
BARÁTH LÁSZLÓ                         NAGYNÉ SZABÓ ERZSÉBET 
VÁRADI LÁSZLÓNÉ                     BÉTÉRI ENIK�                                  KÓSA ALADÁRNÉ                       KOSÁN JÓZSEF    
BÉTÉRI MIKLÓS                          KINCS FERENCNÉ                            KOVÁCS MIHÁLY 100FT-OS BOLT             
SZATLÓCZKY TIBORNÉ            BÉLTEKI IRMA                                  BÉTÉRINÉ KEREKES GYÖNGYI      
BALLA TAMÁSNÉ                        KORPONAINÉ SZALACSI BEATRIX 
PÁLL JÁNOSNÉ                            TÓTH KÁROLY                                   KOVÁCS SÁNDOR                 KOVÁCS CSABA 
TUNYOGMATOLCSI ZALKA  MÁTÉ VADÁSZTÁRSASÁG                NAGYECSEDI SZ�CS PÉKSÉG 
 
Végül, de nem utolsósorban szeretném megköszönni a munkahelyi kollektíváknak, hogy segítenek a rendezvény 
lebonyolításában:  A gondnokn�nek Tóth Károlynénak, a gondnokság dolgozóinak, a karbantartóknak, a konyhai 
dolgozóknak és Görbe Mihályné élelmezésvezet�nek, az óvodai dolgozóknak és a pedagógusoknak. 
 
                                                                                                                                               Korponai Sándor 
                                                                                                                                                       igazgató 
 



 
 
                 
                          Váratlan fordulat 
 

Két hete kritikus volt az id�s páciens állapota. Az 
orvosok aggódtak érte, már régen be kellett volna 
következnie a javulásnak. Attól tartotta, hogy már mindent 
föladott az öregember. 

A beteg is tudta, hogy a gyógyuláshoz vissza kellene 
nyernie az életkedvét, de akárhogyan is törekedett erre, nem 
sikerült.  Ellenkez�leg, napról napra letargikusabbá vált. 
Imádkozó sóhaj szállt el ajkáról. 

- Uram ha létezel, most mutasd meg hatalmadat, az 
én er�m kevés! … 

Pár nap múlva örömmel és nem kis csodálkozással 
konstatálta a vizitel� orvos, hogy jelent�sen javult a páciens 
állapota. 

- Nagyszer�, végre túl vagyunk a nehezén. De meg 
nem tudnám mondani melyik gyógyszer hatott… 

- Pedig nagyon egyszer� – somolygott az öregúr.- 
Tegnapel�tt itt járt a kis unokám és azt mondta:  

- Nagypapa,  gyere már végre haza, kipukkadt a 
biciklim gumija és senki nem tudja megcsinálni ! 

 
                              Martin  Lienhard nyomán. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Halálesetek   
Pálinkás Ferencné    Árpád utca 6. 

 Borbély József        Árpád utca 2.  
 Szakács Gyuláné       Kossuth utca 141.  

 
 

             
 
Kiss Anasztázia       2004. 03.  25. 
 Kiss László apától 
              Horváth Anasztázia anyától 
              Györtelek Kossuth utca 12. 
 
Kassai Kristóf          2004.  03.  24. 
               Lehoczki András apától 
               Németh Mária anyától 
               Györtelek Hunyadi utca 11. 
 
Orgován Béla        2004.  03.  27. 
               Orgován Ern� apától 
               Eötvös Borbála anyától  
                Györtelek Dankó P. utca  31. 
   


