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Ne vegyél nekem dolgokat, amelyekre te hiába vágytál! Ne érezz b ntudatot, ha nem tudsz megadni nekem mindent,
amire fáj a fogam. Néha csak azért kérek valamit, hogy lássam, hol a határ. Add nekem az id det!
Kérdezd meg, mi történt az iskolában! Beszélgess velem arról, hogy mit gondolok! Érdekl dj afel l, hogyan oldom meg
feladataimat! Taníts engem a jóra és mondd el, mi a rossz! Vitassuk meg terveinket! Bátoríts választásaimban! Dicsérj, ha
megérdemlem. Terelj jó útra, ha tévedtem.
Higgy nekem, bízz bennem! Irányításoddal jó utat fogok választani. Ha magam mellett tudlak, nem csatlakozom
bandákhoz, távol tartom magam az alkoholtól és a drogoktól. Magyarázd meg nekem a gyógyszerhasználat szabályait és
figyelmeztess a droghasználat veszélyeire!
Szeress, és hagyd, hogy szeresselek! Szeress akkor is, ha rossz vagyok! Mutasd ki szeretetedet még abban az esetben is, ha
nem tetszik neked a viselkedésem!
Bocsáss meg nekem! Fejezd ki megértésedet tévedésemkor! Add értésemre, hogy mindig van esély az újrakezdésre!
Engedd meg, hogy tetteimért én vállaljam a felel sséget. Javíts ki, mondd el, ha tévedtem, de sose tedd ezt mások el tt!
Kérlek, sose hasonlíts másokhoz, különösen ne a testvéreimhez!
Büntess meg, ha rosszat teszek! Ismerd el, ha jót cselekszem! Ne parancsolj nekem, kérj t lem! Ez összetartozásunk
érzését jelenti számomra. Ha megkérsz valamire, boldogan megteszem majd.
Bánj velem úgy, mint a legjobb barátoddal! Figyelj rám, ha szeretnék megbeszélni veled valamit. Még csak gyerek
vagyok, de nekem is vannak gondjaim, aggodalmaim. Tiszteld a bánatomat, fájdalmamat!
Mondd sokszor, hogy szeretsz engem! Er síts meg abban a tudatban, hogy különleges vagyok és mindig szeretni fogsz,
bármi történjen is. Részed vagyok, valami különös dolog, a szerelem teremtett.
Megígérem, hogy megtanulok viselkedni, mondani fogom, hogy ,,bocsáss meg!”, ,,kérem szépen...”, ,,köszönöm!”,
,,sajnálom a történteket” –szóval mindent, amit elképzeltél, amikor beszélni tanítottál. Mondani fogok majd mást is, például
hogy ,,szeretlek benneteket!” Mindenek el tt tanítsatok a szeretetre, hitre és az emberek, országunk tiszteletére!

SZÁMVETÉS
Tavalyi évhez hasonlóan számot vetünk az elmúlt év
tevékenységér l. A 2004. év önkormányzatunk életében nem
mondható kiemelked nek, de nem is mondható rossz évnek.
Legel ször a megoldott feladatokról szeretnék tájékoztatást
adni. Sikerült kiegyenlíteni az APEH tartozást,
elhalasztattuk a szennyvízberuházás els ütemére felvett
visszatérítend támogatás törlesztését. Csizmadia Kúria
épületének felújítása nem történt meg, a megnyert
támogatásról lemondtunk. Sikeres pályázatot nyújtottunk be
a Polgármesteri Hivatal b vítése, felújítása és építése
címmel, melyen 31 millió Ft-ot nyertünk. A kivitelezést még
ebben az évben elkezdjük. A kerékpárút tervezése
folyamatban van, melynek határideje 2004. december 31.
Önkormányzatunk a törvényben meghatározott kötelez
feladatokat végrehajtotta. 2004. évben Önkormányzatunk
vendége volt Dr. Veres János államtitkár és Gazda László a
Megyei Önkormányzat közgy lésének elnöke.
Lakossági támogatások
Önkormányzatunk 2004. évben a lakosságot támogatta
rendszeres és rendkívüli esetben. Rendszeres támogatásra
40.383.015,-Ft-ot, rendkívüli esetben 3.265.008,-Ft-ot költött.
Lebontva lakásvásárlásra és építésre 7 esetben,
komfortfokozat növel támogatásra 27 esetben nyújtott
segítséget 1.615.000,-Ft értékben. A mai napig 96 db
közgyógyigazolványt adtunk ki. Ápolási díjat 20 f vesz
igénybe, melynek éves költsége 2.869.100,-Ft. Beiskolázási
támogatásra 310.000,-Ft-ot költöttünk. Bursa Hungarica
ösztöndíj támogatási rendszerhez kapcsolódva 9 f fels fokú
tanulmányait segítjük havonta. Önkormányzatunk továbbra
is ingyen biztosítja a tízórait minden óvodás és iskolás gyerek
számára.
Önkormányzat testülete
Képvisel –testületünk 2004-ben 17 ülést tartott, 137
határozatot hozott és 15 rendeletet alkotott, bizottsága 11
alkalommal ülésezett.
Foglalkoztatás
Önkormányzatunk 2004. évben 66 f t foglalkoztatott,
melynek összköltsége 19.211.376,-Ft volt, melyb l pályázati
pénzeszköz 17.665.193,-Ft.
Beruházások
Befejeztük a Kossuth út járdájának felújítását, valamint új
járdát alakítottunk ki a Kossuth út fels
részén.
Tájékoztatom a lakosságot, hogy a járdaépítést és felújítást
Önkormányzatunk saját forrásból valósította meg, pályázati
pénzeszközt nem használtunk fel.
Árkot építettünk a Dankó és az Arany J. úton, felújítottunk
Dobó, Hunyadi és Pet fi úton. Folytattuk a temet
parkosítását és parkot alakítottunk ki a kisállomás volt
területén. A Házasságköt
épületben vizesblokkot
alakítottunk ki. Felújítottuk a szolgálati lakást és elvégeztük
a szokásos éves karbantartásokat az intézményeknél.
-vízm telepen új kutat létesítettünk
-könyvtár épületében e Magyarország program keretén belül
internet hozzáférést, valamint fénymásolási és faxolási
lehet séget biztosítottunk
-Önkormányzatunk szippantó pótkocsit vásárolt a folyékony
hulladék szállítása érdekében
Pályázatok
12 db pályázatot nyújtottunk be, melyb l 9 alkalommal
nyertünk, a megnyert pályázati érték 69.825.000,-Ft.
Lakosság létszámának alakulása 2004-ben
2004. január 1-jén Györtelek lakosainak száma 1783 f volt.
Ez évben 13 gyerek született és a halálesetek száma 29.

2005. évre tervezett beruházásaink
-Polgármesteri Hivatal kialakítása
-Járdaépítések folytatása a mellékutcákban
-árkok javítása, karbantartása
-buszváróink újjáépítése
-M vel dési Ház és Könyvtár felújítása
2004. évben Önkormányzatunk mindent megtett a falu
szépítéséért, igyekezett a lakosságnak minden támogatást
és segítséget megadni.
Györtelek Község Önkormányzatának Képvisel –
testülete, dolgozói és a magam nevében kívánok a község
lakóinak boldog karácsonyi ünnepeket és eredményekben
gazdag boldog új évet.
Halmi József

polgármester

GYÖRTELEK
BIZTONSÁGÁÉRT
Napjainkban mindenki próbálja megóvni,
megvédeni tulajdonát. Ebb l ered en támadt a gondolat
sokak fejében, hogy – mint már annyi helyen – itt
falunkban, Györteleken is megalakítsuk a polgár r
egyesületet.
Halmi
József
polgármester
úrnak
köszönhet en a falunk egy pályázaton anyagi segítséget is
nyert az egyesület megalakulásához és beindításához.
Ilyen el zmények után 2004. augusztus 12-én
megtartottuk a megalakuló ülésünket, és a tagság
megválasztotta a vezet ségi tagokat. A Györtelek
Polgár r Egyesület 2004. szeptember 06-tól hivatalosan is
bejegyzésre került a cégbíróság által.
A polgár rök önkéntes és ellentételezés nélküli
szolgálatot látnak el mindannyiunk érdekében. Sokan
saját gépjárm vükkel, mások gyalogosan járják a falu
minden utcáját, hogy a falunkban mindenki biztonságban
érezhesse magát. Eddig f leg hétvégéken biztosítottuk a
falu nyugalmát, hogy mindenki nyugodtan aludhasson,
míg a szolgálatban lév polgár rök éberen figyelnek. A
Szüreti-bál volt eddig az egyetlen rendezvény, amelynek
biztosítása szintén a polgár rök feladata volt. Ezt
rendzavarás nélkül sikerült végrehajtanunk.
2004.
október
25-én
a
mátészalkai
Rend rkapitányság és a Polgár r Egyesület között
született egy Együttm ködési megállapodás, amely
tovább segíti munkánkat a b nmegel zésben.
A létszámunk jelenleg 29 f t számlál, de még
kialakulóban van. Picivel nagyobb létszámmal a hét többi
napján is megterhelés nélkül könnyebben lehetne
biztosítani a folyamatos szolgálatot. Szerencsére egyre
többen érdekl dnek, hogyan lehetnek tagjai az
Egyesületnek. Az egyesületnek csak 18 évet betöltött,
fedhetetlen erkölcs magyar állampolgár lehet a tagja.
Mindenkit várunk sorainkba, aki úgy érzi tehet valamit a
falunkért, a biztonságunkért. Mivel önkéntes a szolgálat,
ezért ellenszolgáltatás sem jár érte, legalábbis anyagi
téren nem, de az azért megfizethetetlen, hogy
mindannyian nyugodtabban alhatunk, mert mindig van,
aki vigyáz a biztonságunkra.
Varga Zoltán
Györtelek Polgár r Egyesület
elnök

Angyali üzenet
„Ne féljetek, mert íme hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz: Üdvözit született ma
nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában. Dics ség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az
emberekhez jóakarat.”
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ngyali üzenet, mely az els karácsony éjjelen elhangzott a világ felé a mennyb l: Öröm, félelem mentes élet, békesség,
jóakarat. Ha körbe nézünk a világban, kis lakóhelyünkön, akkor nem azt kérdezzük, hogy hol lelhet ek fel ezek?
Szívünk mélyén nem ezekre vágyunk?
Vannak még örömök az ember életében. Van úgy, hogy gyermeked születik, és elborítja a szíved a nagy öröm, de ez az
öröm nem mindenkié. Lehet, hogy a szomszédban éppen akkor temetnek valakit, és ott bánat van. Lehet, hogy az ünnepre
vársz valakit haza a messze távolból, mekkora az öröm, ha megérkezik és belép a házba. Lehet, hogy éppen akkor azonban az
utcában valakiért érkezik a ment autó. Vannak még örömök az életben. Lehet, hogy átölel majd gyermeked vagy unokád, és
boldogan hallgatod, ahogy kimondja: édesanya, édesapa, nagymama, nagyapa. Ez az öröm mégsem mindenkié. Lehet, hogy
éppen valahol a faluban azon sírnak, hogy nem akarja ket szeretni a gyermek vagy az unoka. Vannak örömök, melyek egy
emberé, egy családé. A karácsony öröme, melyet az angyalok hirdetnek meg az egész világ öröme lehetne. Ez az öröm az, hogy
megtartó született, aki Jézus Krisztus.
Mit jelent az, hogy megtartó? Talán egy történet jól tükrözi ezt. Svájcban hatalmas hegyek vannak. Egyszer egy
ember egy kiránduláson, egy meredek szikla szélér l különös virágot akart szedni. Kapaszkodott ágról ágra, szikláról sziklára,
aztán olyan helyre jutott, ahonnan nem volt tovább. Vissza akart fordulni, de nem tudott lefelé se menni. Megmozdult alatta a
szikla, tudta, itt a vég. Lezuhan a több száz méter mélybe, és meghal. Egyszerre egy hangot hallott: nyújtsd ide a kezed! Egy
pásztor nyújtotta botját a szakadék peremér l. Megragadta a botot, a pásztor felhúzta. Ezt jelenti megtartó. Mi is egy
kiránduláson vagyunk, aminek neve: földi élet. Szednénk az öröm, békesség, jóság virágait, megyünk új álmok, vágyak, tervek
felé. S ha egyszer megmozdul a talaj alattunk, meginog szívünk, akkor Jézus szólít minket meg: Nyújtsd felém szíved, kezed,
segítek. Segíteni akar, akire talán eddig nem is gondoltunk.
Angyali üzenet: „Dics ség a magasságban Istennek, a földön békesség, és az emberekhez jóakarat.” Karácsony
közeledik. Vajon meghaljuk mi is majd az angyalok énekét? Halljuk – e majd a szívünk mélyén is? Érzed –e, hogy ez hiányzik
az életünkb l, minden ember életéb l, hogy dics séget adjon Istennek, a földön békesség legyen az emberek között, és
jóakarat? Amíg az angyalok éneke nincs a szívünkben, amíg meg nem tanuljuk az angyali éneket cselekedni, addig nem
lesznek igazán boldog emberek ezen a földön. Talán lesz egy kis karácsonyi öröm egy – két napig, aztán megy majd minden
mint régen.
Tudjátok miben van a mi életünk tévedése az ünneppel kapcsolatosan? Azt hiszem abban, hogy megelégszünk az
ünnep hangulatával, megelégszünk egy kis ajándékozással. Aki azonban nem elégszik meg a hangulattal, hanem befogadja
Jézust is az élete minden napjaiba, hogy szívével és szájával együtt énekelje egész élete az angyalok énekét és üzenetét:
„Dics ség a magasságban Istennek, a földön békesség, és az emberekhez jóakarat.”
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2004. december 20.
2004. december 21.
2004. december 22.
2004. december 23.
2004. december 24.

hétf este
kedd este
szerda este
csütörtök este
péntek szent este

2004. december 25.

szombat délel tt 10. 30. óra
karácsony I. napja
vasárnap délel tt 10. 30 óra
karácsony II. napja

2004. december 26.

2004. december 31.
2004. december 31.
2005. január 1.
2005. január 2.

17. oo óra
17. oo óra
17. oo óra
17. oo óra
17. oo óra

péntek este
péntek éjféli harangszó
szombat délel tt
vasárnap délel tt

gyülekezeti terem
gyülekezeti terem
gyülekezeti terem
gyülekezeti terem
templom
gyerekek és id sek m sora
gyülekezeti terem
úrvacsorás istentisztelet
gyülekezeti terem

17. oo óra
gyülekezeti terem
templom imádságos újév kezdés
10. 30 óra
gyülekezeti terem
10. 30 óra
gyülekezeti terem

K a rá c so n y i Ü n n ep k ö r
A szó latin eredet , jelentése: megérkezés, az Úr érkezése.
A karácsonyra való el készület ideje, kezdete András
naphoz (nov.30) legközelebb es vasárnap. Bod Péter ref.
lelkész, egyházi és történetíró ezt írta a 18. század közepén:
"így neveztetnek a mostani rendtartás szerént a karácson
el tt való négy hetek. Régen voltanak hat hetek a Szent
Márton napjától fogva, aholott kezdi most is a görög
eklézsiában négy hetekre szoríttatott ilyen fundamentomon,
mert a Krisztusnak négy adventusa, eljövetele vagyon. Mid n
a testben megjelent. Mid n a szívbe beszáll és az embert
megtéríti. Mid n halála óráján elmégyen az emberhez.
Mid n elj az utolsó itéletre. Rendszerint kezd dni szokott
Szent
András
napján."
Régen éjféli harangzúgók jelezték kezdetét, egyben az
egyházi év megnyitását is. Egykoron a vallásos emberek
szigorú böjtöt tartottak, ezen id alatt, falun hajnali
misére jártak, amit a középkorból eredeztetett
kifejezésekkel angyali vagy aranyos misének is hívtak, és
Sz z
Mária
tiszteletére
ajánlottak.
Általában az egyházi ünnepekhez különféle hiedelmek,
babonák társulnak. Advent id szakához is köt dik néhány
ilyen.
Pl.:
- az eladósorban lev lány a hajnali misére való els
harangozáskor a harang köteléb l három darabot tépett,
amit aztán a hajfonó pántlikájában hordott, hogy
farsangkor
sok
kisér je
legyen.
- az Alföldön volt szokás, hogy a hajnali misére való
harangozáskor a lányok mézet vagy cukrot ettek, hogy
ett l édes legyen a nyelvük, s miel bb férjet
"édesgessenek"
magukhoz.
- Erdélyben volt szokás, hogy a hajnali mise ideje alatt az
összes ajtót, ablakot zárva kellett tartani, mivel ilyenkor a
boszorkányok állati alakot öltenek, házakba, ólakba
próbálnak
jutni,
s
ott
rontást
okozni.
- az Ipoly mentén járta az a hiedelem, hogy az elázott pénz
Advent idején kitisztul. Salgótarján környékén azt
tartották, hogy ilyenkor tüzes emberek jártak, kiknek a
szájukból t z áradt. Az ilyen tüzes emberek ellen a néphit
szerint olvasóval (rózsafüzér) lehetett védekezni.
Advent idején leghosszabbak az éjszakák, meglehet sen jó
alkalmat adva a varázslásra. Az Egyház ajánlja ezen
id szak szentjeinek segítségül hívását. (András, Borbála,
Luca, stb).
A néphit kapcsolatba hozza saját mágikus várakozásait az
említett szentekkel, de nem csupán a vallás tanítása
alapján, hanem mágikus hatalmat is tulajdonít neki.
Modern rohanó életünkben a szívünk, lelkünk mélyén mi
is várakozunk valamire, valakire. Ez a négy hét a "szent
várakozás" id szaka. Várjuk a Messiást, mert tudjuk "elj
és nem késik".
"Ó szent magány, szép csönd, ó sz z nemesség,
Szívem adventje, hófehér roráte,
Ó áldott angelusz, ó tiszta áve!"
/Juhász Gyula/

Az egész világ számára a béke, a
szeretet ünnepe. Jézus születésének
napja, az egyház egyik legnagyobb
ünnepe. Hazánkban számos
népszokás, hiedelem kapcsolódik
Ádám-Éva napjához (december
24.), valamint Karácsony napjaihoz
(december 25,26).
December 24-ét karácsony
böjtjének is nevezzük, ez a nap az
ünnep kezdete. Dologtiltó napnak
tartották, csupán a takarítás és a sütés-f zés volt e napon
engedélyezett. A férfiak a ház körül tettek rendet, s az
állatokat látták el, az asszonyok, lányok pedig a házban,
f leg a konyhában tevékenykedtek.
A karácsonyi asztalt ünnepélyesen megterítették, az
abroszt csak ezen a napon használták, melynek mágikus
er t tulajdonítottak. A következ évben ezt az
asztalkend t használták a gabona vetésénél, valamint ezzel
takarták le a beteget. A karácsonyi vacsora rangját
jellemzi az alábbi szólás:
"Karácsonykor kalácsot, húsvétkor kenyeret, pünkösdkor,
ahogy lehet."
Az ünnepi vacsorának szigorú rendje volt. Többhelyütt
fokhagyma volt az étkezés "els fogása", melynek
egészségmegóvó hatást tulajdonítottak. Népszer ek voltak
a babból, lencséb l, mákból készült ételek, ezek a
gazdagságot voltak hivatottak jelképezni. Az ünnepi
vacsorához tartozott még az alma is, melyet a gazda annyi
részre vágott, ahányan az asztalt körülülték, mindenki
kapott egy gerezdet, s miközben elfogyasztották egymásra
gondoltak, ezáltal az elkövetkezend évben sem
feledkeznek meg egymásról.
A vacsora közben keletkezett morzsát meg rizték;
használták orvosságként, szerelem felkeltésére, rontás
ellen. Szokás volt Szentestén a kántálás, a gyermekek
csapatostul járták a falut, köszönt ket mondtak, énekeltek,
amelyért diót, almát, esetleg pénzt kaptak. A pásztorok
vessz vel jártak köszönteni, a házaknál elmondott
jókívánságok után a gazdasszony kihúzott egy vessz t a
csomóból, azzal jelképesen "megvessz zte" a pásztorokat s
ajándékokkal viszonozta a köszöntést. Ez a szokás a
termékenység-varázslás része volt. Az est további részét
általában kártyázással töltötték, mégnem eljött az id ,
hogy az éjféli misére menjenek. Oda magukkal vitték a
Luca-széket, melyre ha felálltak megláthatták a falu
boszorkányait.

A kis Jézus megszületett
A kis Jézus megszületett, örvendjünk!
Elküldötte szent fiát Istenünk!
Betlehemben fekszik rongyos jászolban,
azért van a fényesség a városban.
Eleibe térdepelünk mindnyájan,
örvendezve énekelünk vígságban!
Dicséretet mondunk édesanyjának,
ajándékot hozunk a kis Jézusnak.

Andrási Katalin Lujza
2004. 10. 06.

Andrási László apától és
Horváth Izabella anyától
Dankó Pista utca 1.

Kiss Valentina
2004. 10. 09.

Kiss Gábor apától és
Baranyi Beáta anyától
Akácfa utca 2.

Palotási András
2004. 11. 08.

Palotási András apától
Varga Ella anyától
Ecsedi utca 2/a.

Kelemen Bálintné Kossuth utca 141.
Szalai Péter
Kossuth utca 141.
Vajkó András
Kossuth utca 141 .

Chicagói karácsony

Minden este ugyanannál az asztalnál ült a vendégl ben. Azok, akik
értenek az ilyesmihez, biztosak voltak benne, hogy rend rnek még a színét sem
szeretné látni. Azt mindnyájan észrevettük, hogy nincs valami jó b rben.
Különleges karácsonyi ajándékot gondoltunk ki emberünk számára. Egy
régi telefonkönyvb l kitéptük azokat az oldalakat, amelyen a rend rség
telefonszámai voltak. Szépen összehajtogattuk és újságpapírba csomagoltuk. Síri
csönd lett, amikor egyikünk átnyújtotta az ajándékot. Vonakodva vette a kezébe a
kis csomagot, kétked pillantást vetett ránk. Észrevettem, hogy hosszú újait
végigfuttatta az ajándékon, biztosan megpróbálja kitalálni, mi lehet benne.
És ekkor váratlan dolog történt. Ahogy a zsinórt bontogatta, pillantása az
újságra tévedt. El re görnyedt, szinte beletemetkezett a lapba. Én embert így még
nem láttam olvasni. Erre mondják, hogy falta a bet ket. Aztán felnézett. Ilyen
ragyogó szemeket nem láttam sem azel tt, sem azután.
- Itt az áll, itt az van ebben az újságban- kezdte akadozó nyelvvelhogy felderítették az ügyet… Ohió államban megtalálták a tanút, aki végérvényesen bizonyította, hogy nekem semmi közöm az egészhez!
És megértettük, ez az ember ebben a percben tudta meg, hogy
rehabilitálták. Valami miatt, amiért végigbujdosta fél Amerikát. És kacagni
kezdett. Nevetése bearanyozta a szegényes vendégl t. És mi is nevettünk, úgy,
ahogyan csak karácsonykor tud nevetni az ember. Ünnepeltünk, most már igazán
ünnepeltünk tiszta szívb l.
És ki gondolt volna arra, hogy azt a régi újságlapot nem mi választottuk ki,
hanem Isten …
Berthold Brecht nyomám

HÍREK

December 17-én a 17 órától a
M vel dési
Házban
tartjuk
a
Karácsonyi Ünnepséget.
M sorral az Általános Iskola tanulói,
az Id sek Napközije, és a Református
Egyház készül.

Karácsonyi receptek
! "
'

HÍREK

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2004. december 28-án 16 órakor tartja
a Közmeghallgatást a M vel dési Ház
Nagytermében.

HÍREK

A Községi Önkormányzat Kévisel Testülete 2004. december 28-án tartja
1730-kor a Közmeghallgatást a
M vel dési Ház Nagytermében
Kiadja: Györtelek Község
Önkormányzata
4752. Györtelek Kossuth út 19.
Telefon/fax: 44 557 – 050
Szerkesztette: Bed János
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