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Önkormányzati választások 2006.
Újra eltelt 4 esztendő. Eltelt egy ciklus az Önkormányzat, a
település életében. Szeptember 25-én, a polgármester és a
képviselő-testület számot adott az elmúlt évek munkájáról,
értékelte az elmúlt ciklus teljesítményét. A kötelező feladatok
végrehajtását jónak értékelte, hisz az időben, rendben, a
tervezett szinten valósult meg. Folyamatosan dolgozott az
Önkormányzat a közlekedés biztonságossá tételén. Egyéb
források hiányában a járdák felújítását, önkormányzati utak
karbantartását, sárrázók burkolatának felújítását az
Önkormányzat saját erőből valósította meg. Ezek közzé
tartoznak a Kossuth utcai Szabolcsi Építők utcai járdák teljes
felújítása, ideiglenes járda kialakítása. Fontos feladatnak
tekintette az Önkormányzat a falu külső megjelenésének
formálását, szépítését. Ennek érdekében a kisállomásnál és a
kisiskolánál parkot épített, új buszvárókat , szeméttartókat,
virágos ládákat helyezett el a község területén. 2005-ben új
Tóth Károly jegyző, Halmi József polgármester és Biró István alpolgármester
polgármesteri hivatal épült, ez évben megvalósul a Művelődési
ház és könyvtár teljes rekonstrukciója, bővítése. Elkészül a kerékpárút I. szakasza, a játszótér. A „kisiskola” udvarán is
játékok, padok és esőbeálló lett elhelyezve. A sportpálya
építés megkezdésével még a pályázati szerződés aláírására
kell várni.
A kérdések és válaszok elhangzása után Halmi József
polgármester megköszönte a képviselőtestületi tagok
munkáját, és részükre emléklapot adott át. Külön
megköszönte Biró István alpolgármester munkáját, aki
bejelentette, hogy a választásokon nem indul. Munkájának
elismeréseként az Önkormányzat Györteleki Emlékplakettet
adományozott részére és tárgyjutalomként egy a Györtelek
címerével ellátott karórával jutalmazta.

A résztvevők egy csoportja

Polgármester:
Képviselők:

az emlékplakett átadása

Halmi József
Andrási Barnabás
Baráth Erzsébet
Bétéri Miklós
Demeter Antalné
Kósa Aladár
Madarasi Pál
Páll Jánosné
Sinkó László András
Tomori Szabolcsné

Tisztelt Lakosság!

Gépjármű adó

Október 1. a választás, a demokrácia ünnepe. 26 képviselő, 1
polgármesterjelölt, és sok-sok párt. Miről szólt ez az ünnep? Településről?
Országról? Személyekről?
Egyedüli induló voltam a polgármesteri székért, lehet, hogy csak véletlen, de
lehet, hogy ez valaminek az elismerése. Mindenképpen elismerés a
településnek, de leginkább a lakosságnak. Önök nélkül ez nem sikerülhetett
volna!
Bár most a választások után olyanokat hangoztattak, hogy igen erős hajlam
volt másban is indulni a tisztségért, és csak bízom abban, hogy az indulási
hajlam nem hatalomvágyból fakadt.
A helyi képviselő-testület 9 tagú, e tisztség megszerzéséért 26 jelölt mérettette
meg magát. Sokan versenynek tekintették, mások ennél nagyobb jelentőséget
tulajdonítottak neki. Vannak, akik elfogadták az eredményt, de vannak
olyanok is, akik nem törődtek bele, és ezért mást hibáztatnak. Ez a
demokrácia!
Itt szeretném megragadni az alkalmat és megköszönni Bíró István, Tordai
István és Jónás László Uraknak az elmúlt négyéves képviselői munkájukat és
külön Pista bácsinak az alpolgármesteri munkáját.
Köszönet a Kisebbségi önkormányzatnak a jó együttműködésért.
A helyi képviselő testület zökkenőmentesen megalakult. A testület az alakuló
ülésen elfogadta a polgármesteri programot, mely Györtelekről , ember-, és
lakosságközpontú jövőről szól. Mi mindannyian a közösségért, Önökért, és
Önöknek akarunk és fogunk dolgozni.
Megválasztottuk az alpolgármestereket Páll Jánosné és Madarasi Pál
személyében, valamint a Szociális és Egészségügyi Bizottságot.
Elnöke: Demeter Antalné. Tagjai: Bétéri Miklós, Baráth Erzsébet, Tomori
Szabolcsné képviselők, külsős tag: Jónásné Varga Julianna.
Fő feladataink a kerékpárút tovább építése az iskola bővítése és felújítása, az
épületeink további felújítása, járdák építése és meg kell kezdeni útjaink
felújítását.
Nagyon fontos a település további szépítése és folyamatos karbantartása.
Várom a település lakóinak ötletét, mert csak együtt tudjuk fejleszteni
településünket.
Még egyszer szeretném megköszönni magam és a testületi tagok nevében
bizalmukat.
Györtelekért!
Halmi József
polgármester

Látogatás a templomban.

A hatályos jogszabályok értelmében
gépjárműadót
a
belföldi,
érvényes
rendszámtáblával rendelkező gépjárművek
után kell fizetni. Az adó alanya (tulajdonos,
vagy üzembentartó) az a személy, akinek a
nevére folyó év 1. napján a forgalmi
engedélyt kiállították.
A gépjárműadó éves díját két részletben
pótlékmentesen lehet megfizetni:
I.
részlet: március 15-ig
II.
részlet: szeptember 15-ig .
Az adó késedelmes megfizetése esetén
késedelmi pótlékot kell felszámítani.
Évközi használtautó vásárlása esetén az
adót következő év január 1-től kell
megfizetni. Új és forgalomba újra
visszahelyezett gépjárművek esetén az
adófizetési kötelezettség következő hó 1.
napjától esedékes.
Gépjárműeladás esetén az adókötelezettség
a következő év első napjától szűnik meg.
Forgalomból kivonás miatt a fizetési
kötelezettség annak a hónapnak az utolsó
napjával szűnik meg, amelyben a
forgalomból kivonás megtörtént.
Eladás és vétel esetén az adásvételi szerződést
az illetékes okmányirodába kell bevinni.
Amennyiben az adótartozás az egy évet
meghaladja,
a
helyi
önkormányzat
végrehajtási eljárást kezdeményez:
- ha,
a
tulajdonos
jövedelemmel
rendelkezik, a hatályos jogszabályok
értelmében a helyi önkormányzatnak
az adó behajtása érdekében jogában áll
letiltani
- ha, jövedelemmel nem rendelkezik, de
ingatlan tulajdona van, az adótartozás
erejéig
az
adózó
ingatlanán
jelzálogjogot jegyeztet be
- ha, sem jövedelemmel, sem ingatlannal
nem rendelkezik, a helyi önkormányzat
kezdeményezheti
a
gépjármű
forgalomból való kivonását.
Kérjük a fenti tájékoztatás megértését.

Ebben a tanévben is folytatódik óvodánkban a hittan oktatás. Nagy örömmel
tettünk eleget a Tiszteletes Asszony meghívásának, és ellátogattunk a
templomba, ahol a gyermekek megismerkedtek a templom történetével,
berendezésével (szószék, karzat, orgona, Úrasztala) ill. az illő viselkedési
szabályokkal. Maradandó élményt nyújtott a gyermekek számára a felnőttek
zsoltáréneke, melyet a Tiszteletes Úr orgonajátékkal kísért, hisz a
templomban minden szónak, éneknek más a hangzása.
A templomkertben faleveleket, terményeket (diót, mogyorót) szüreteltünk és
a fáradságunkért cserébe szörppel, keksszel vendégelt meg bennünket a
lelkész házaspár.
Reméljük, hogy a hit, remény és szeretet érzését a gyermekek tovább adják,
beszélnek róla a családi körben is . A jövőben is tervezünk hasonló
látogatást, hisz a gyermekek jól érezték magukat, új élményekkel
gazdagodtak.
Az Óvónők.

Pálinkásné Nagy Anikó

Kossuth út 101. szám alatti családi ház
( 3 szoba, konyha, spejz, fürdőszoba,
melléképületek, gázfűtés) eladó.
Érdeklődni : Szatlóczky Tiborné
Györtelek Kossuth utca 103.
Tel.: 70/374-7384.

Önkormányzati választások 2006.
2006. október 9-én megalakult az újonnan megválasztott Képviselő-testület. Az eskütétel után megválasztotta az
alpolgármestereket, és a bizottsági tagokat.
Polgármester:

Halmi József
39 éves vagyok második polgármesteri ciklusom kezdődött el, az önök bizalmának köszönhetően.
Eddigi támogatásukban bízva az elkezdett munkát szeretném tovább folytatni.
A település arculatát tovább fejlesztve, szépülő, az itt lakók és idegenek számára kellemes
település hangulatát megteremtve. Munkám során tisztességesen, becsületesen eljárni Önökért,
Györtelekért.

Jegyző: Tóth Károly
1950. március 9-én születtem Györteleken, az általános iskolai tanulmányokat követően
közgazdasági technikumi végzettséget szereztem, majd 1968. évben a fehérgyarmati
OTP-nél kezdtem dolgozni.
A közigazgatásban 1973. évtől dolgozom:
1973 – 1983-ig Járási Hivatal Mátészalka, igazgatási előadó;
1984 – 1990-ig Nagyközségi Közös Tanács Ököritófülpös, csoportvezető, megbízott VB.
titkár.
1991 – 1999-ig Györtelek-Géberjén-Fülpösdaróc Körjegyzőség, körjegyző;
2000. január 1-től Polgármesteri Hivatal Györtelek, jegyző.
Képviselő-testületi tagok:
Alpolgármester: Madarasi Pál
Tisztelettel megköszönöm a község lakóinak, hogy az Önkormányzati választáson megtiszteltek
bizalmukkal, ismét a település képviselője lehetek! Tunyogmatolcson születtem 1954. január 23án. Györteleken lakom családommal, nős vagyok két gyermekem és egy unokám van. A
végzettségem villamos energia ipari technikus az E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt.
Nyíregyházi régióközpont, területgazdai munkakörben dolgozom.
Györtelek község Önkormányzat testületének a rendszerváltás óta tagja vagyok (néhány hónapot
kivéve), a lakosság megtisztelő bizalmából, melyet igyekszem megszolgálni.
A testület tagjaként és magánemberként a legjobb tudásommal, tenni akarásommal igyekszem a
közösségünk hasznos tagja lenni. Vallom, hogy lakóhelyünk fejlődésére csak összefogással,
egyetértéssel, türelemmel és kitartó munkával lehet tenni, úgy, hogy mindenki elégedett legyen.
Alpolgármester: Páll Jánosné
Mindenekelőtt szeretném megköszönni Választóim megtisztelő bizalmát, mellyel immár
negyedszer választottak be községünk képviselő-testületébe. Györtelek szülötte vagyok, ebben a
községben élek. Ebben a községben, és ezért a településért dolgozom tanítóként 1975-től, az
iskola igazgató-helyetteseként 1998-tól és önkormányzati képviselőként 1994-től.
Tanítványaimon keresztül, több mint három évtizedes tanítói pályám során rengeteg családdal
kerültem kapcsolatba. Megismerhettem a családok gondjait, problémáit, osztozhattam
örömükben. A szociális bizottságban végzett tevékenységemben igyekeztem segíteni a
rászorulókat. Ebben a ciklusban szeretném tovább folytatni azt a munkát, melyet az óvodásiskolás gyermekekért és szüleikért az előző időszakban is végeztem, igyekszem képviselni az
iskola érdekeit. Mindemellett a felnőtt lakosság gondjainak, problémáinak megoldását, a
település fejlődését – az itt élő emberek életszínvonalának emelését tartom fontos feladatomnak.
Andrási Barnabás képviselő, az Ellenőrző bizottság elnöke.
Mindenekelőtt szeretném mindazoknak megköszönni a bizalmukat, akik október elsején
szavazatukkal támogattak. Bízom benne, hogy tisztességgel, becsülettel, „mindenki Barnájának”
szellemében tudom a közösség érdekeit képviselni. Munkám során arra törekszem, hogy
településünk mindinkább megfeleljen a mai kor követelményeinek, kihívásainak, s ezáltal még
élhetőbb, szerethetőbb legyen.

Baráth Erzsébet képviselő, a Szoc. és Eü. bizottság tagja
Mátészalkán születtem, Györteleken élek, és kevés idő kivételével itt is dolgozom, 1990-től
mint vállalkozó. Tevékenységi köröm: virág- és ruházati kereskedő, illetve felvásárlással is
foglalkozom. 2002-től Önkormányzati képviselő vagyok. Mivel a munkám során is kapcsolatban
állok a lakossággal, így jól ismerem a település lakóinak problémáit, gondjait. Ezt a tudást
felhasználva tudom az érdekeiket képviselni önkormányzati képviselőként.
Ezúton köszönöm meg választóim támogatását, és ígérem, hogy a jövőben is minden tudásommal
azon leszek, hogy Györtelek lakóinak érdekeit szolgáljam.
Bétéri Miklós képviselő, a Szoc. és Eü. bizottság tagja
Györteleken születtem, élek és kevés idő kivételével itt is dolgozom. 1989-től saját családi
vállalkozásomban mint autószerelő. Munkámat a feleségem mellett két fiam segíti. A
rendszerváltástól kezdve vagyok Önöknek köszönhetően települési képviselő és a szociális és
egészségügyi bizottság tagja. Mint helybéli lakos és vállalkozó napi kapcsolatban vagyok az
emberekkel s így folyamatosan tudom érdekeiket képviselni illetve észrevételeiket, javaslataikat
közvetíteni az Önkormányzat felé.
Mindenkinek megköszönöm a támogatást, a rám leadott szavazatot és a jövőben is igyekszem
bizalmukat megszolgálni.
Demeter Antalné képviselő, a Szoc. és Eü. biz elnöke
Az iskoláim befejezése után Mátészalkán kezdtem dolgozni, majd a Györteleki ÁFÉSZ dolgozója
lettem. Munkám mellett megszereztem a könyvelői képesítést, majd a boltvezetői szakképesítést.
15 éve a SZOLITER Bt. alkalmazottjaként dolgozom a helyi „HANGYA” ABC-ben. 2002-től
vagyok Önkormányzati képviselő. Megköszönöm mindenkinek a támogatást és igyekszem azt
tudásom és lehetőségem szerint meghálálni a község fejlődése és a lakosság életszínvonalának
javítása érdekében. Napi kapcsolatban vagyok a lakossággal, s a problémáik orvoslásában
lehetőségeim szerint segítséget nyújtok. Fontosnak tartom a község fejlődését, minél több
beruházás megvalósítását és a falu környezetének szépítését.

Kósa Aladár képviselő, az Ellenőrző bizottság tagja
A tanácsi rendszerben kezdtem a közéleti tevékenységemet, akkor még tanácstagként, és a
rendszerváltás után a 3. ciklust kezdem, mint Önkormányzati képviselő. Vállalkozóként
dolgozom a községben, aminek keretében konzervipari nyersanyagok termeltetésével,
értékesítésével foglalkozom. Ebben a minőségemben a lakosság nagy részével kapcsolatba
kerülök, megismerem gondjaikat, problémáikat. Tovább kívánok dolgozni, és főleg a nyersáru
értékesítésben számíthat a lakosság a segítségemre. Tisztelettel megköszönöm a választóim
bizalmát, és munkámmal igyekszem azt meghálálni.

Sinkó László András képviselő, az Ellenőrző biz. tagja
1954-ben születtem Tisztaberken. 1969 óta folyamatos a munkaviszonyom. 1972-ben végeztem a
Kereskedelmi Középiskolát Tokajban, majd 1977-ig dekorációs munkát végeztem. Ezt követően
a Temetkezési vállalatnál helyezkedtem el és azóta is ott dolgozom. Három gyermekem van. Az
első feleségem 2003-ban halt meg. 2006-ban lehetőséget kaptam az élettől és ismét megnősültem
Feleségem Páricsi Babett, beiktatott református lelkipásztor Hodászon. 1999 óta lakom a
családommal Györteleken és szándékomban áll továbbra is itt élni.
Ezúton szeretnék köszönetet mondani azon lakosoknak, akik megtiszteltek bizalmukkal és
képviselő lehetek. Lehetőségeim és tehetségem szerint azon fogok munkálkodni, hogy a
településünkön élők jól érezzék magukat Györteleken és szeressenek itt élni.
Tomori Szabolcsné képviselő a Szoc. és Eü. biz tagja.
1965. június 18-án születtem, s azóta élek Györteleken. Férjemmel, aki Mátészalkán
bútorasztalos 21 éve élek házasságban. 2 lány gyermekünk van. A nagyobbik a Debreceni
Egyetem 3. éves, a kisebbik a Nyíregyházi Egészségügyi Főiskola első éves tanulója. Helyben, a
Tűzoltó ABC-ben dolgozom, mint bolti eladó. Már 13 éve állok a vásárlók szolgálatára.
Munkahelyi beosztásomból eredően ismerem az emberek problémáit – akik bizalommal
fordulnak hozzám – és úgy gondolom, hogy ezek ismeretében merem vállalni a lakóhelyemen
élők képviseletét, egyben szolgálatát. Ezúton is szeretném megköszönni a bizalmukat, és
igyekszem legjobb tudásommal, segítőkészségemmel ennek a bizalomnak megfelelni és a
lakóhelyem fejlődését szolgálni.

Településünk formálását, szépítését Györtelek község mindig is szívügyének, fontos feladatának tekintette. A korábbi évek
fejlesztései után az idén is sikerült jó néhány feladatot megoldani, amely a lakóhelyünk arculatát megváltoztatta. Reméljük ez
a folyamat nem szakad meg, és valóban egy szép, lakható, és szerethető település lakói lehetünk. Az alábbiakban az idei év
fejlesztéseit mutatjuk be, amelyek hamarosan átadásra kerülnek.

A kerékpárút építése az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács támogatásával valósult meg.
Rövidesen hivatalosan is átadásra kerül a kerékpárút 850 m-es elkészült szakasza. A 49-es főút ezen szakaszán már
biztonságosan közlekedhetnek a kerékpárosok, gyalogosok. A kisiskola diákjai kényelemesen vonulhatnak át az „újiskolába”.
Végleges célunk az, hogy a község főutcáján végig ki legyen építve a kerékpár- és gyalogút. Ennek érdekében jelenleg is folyik
a pályázat készítése, amelyet október 31-ig kell benyújtani.
Rövidesen elkészül a Művelődési ház és Könyvtár bővítése, rekonstrukciója . Az épület külső impozáns megjelenésével javítja
a település központjának látványát, az átalakított belső térben pedig kultúrált lehetőséget nyújt a lakosság tartalmas
szabadidős tevékenységének. Mind a könyvtárban, mind a műv. házban vizesblokk, mosdó lett kialakítva. Könyvtárbővítéssel
(tetőtér ráépítés) lehetőség nyílik az E.magyarországpont bővítésére, illetve a nyitvatartási idő meghosszabbítására. Az új
ifjúsági klubban pedig a fiatalok szabadidős tevékenységének megszervezésére.
A felújítást a Sz – Sz – B Megyei
Fejlesztési Tanács támogatta.

A Műv. Ház eredeti formája

Arany János 1 szám alatti
építési telek 1273 m2 eladó.
Érdeklődni és
Meggyesi
Enikő
az alakuló formája.
Györtelek Arany J út 1.
Tel.: 06/30/304-5395.
… és a jelenlegi, alakuló állapot.

Rövid időn belül átadásra kerül a községi játszótér is, amely a sportpálya és az óvoda között helyezkedik el. A környéken
egyedüliként a Magyar Népmese elemeit vonultatja fel.
A játszótér építését támogatta: a Szociális és Munkaügyi
Minisztérium. Készítője: Törő György fafaragó népi iparművész. A kerítést és az esőbeállókat pedig az Önkormányzat
közmunkásai készítették.

.
A „kisiskola udvarán” szintén helyeztünk el játékokat

A „kisiskola” előtti tér ilyen lett .

A közmunkások az esőbeállókat készítik a játszótérre.

Elkezdődött a sportpálya tereprendezése

Halotti beszéd
Látjátok feleim, egyszerre meghalt
és itt hagyott minket magunkra. Megcsalt.
Ismertük őt. Nem volt nagy és kiváló,
csak szív, a mi szívünkhöz közel álló.
De nincs már.
Akár a föld.
Jaj, összedőlt
a kincstár.
Okuljatok mindannyian e példán.
Ilyen az ember. Egyedüli példány.
Nem élt belőle több és most sem él,
s mint fán se nő egyforma két levél,
a nagy időn se lesz hozzá hasonló.
Nézzétek e főt, ez összeomló,
kedves szemet. Nézzétek, itt e kéz,
mely a kimondhatatlan ködbe vész
kővé meredve,
mint egy ereklye,
s rá ékírással van karcolva ritka,
egyetlen életének ősi titka.
Akárki is volt ő, de fény, de hő volt.
Mindenki tudta és hirdette: ő volt.
Ahogy szerette ezt vagy azt az ételt,
s szólt, ajka melyet mostan lepecsételt
a csönd, s ahogy zengett fülünkbe hangja,
mint vízbe süllyedt templomok harangja
a mélybe lenn, s ahogy azt mondta nemrég:
"Édes fiacskám, egy kis sajtot ennék",
vagy bort ivott és boldogan meredt a
kezében égő, olcsó cigaretta
füstjére, és futott, telefonált,
és szőtte álmát, mint színes fonált:
a homlokán feltündökölt a jegy,
hogy milliók közt az egyetlenegy.
Keresheted őt, nem leled, hiába,
se itt, se Fokföldön, se Ázsiába,
a múltba sem és a gazdag jövőben
akárki megszülethet már, csak ő nem.
Többé soha
nem gyúl ki halvány-furcsa mosolya.
Szegény a forgandó tündér szerencse,
hogy e csodát újólag megteremtse.
Édes barátaim, olyan ez éppen,
mint az az ember ottan a mesében.
Az élet egyszer csak őrája gondolt,
mi meg mesélni kezdtünk róla: "Hol volt...",
majd rázuhant a mázsás, szörnyű mennybolt,
s mi ezt meséljük róla sírva: "Nem volt... "
Úgy fekszik ő, ki küzdve tört a jobbra,
mint önmagának dermedt-néma szobra.
Nem kelti föl se könny, se szó, se vegyszer.
Hol volt, hol nem volt a világon egyszer.

Kosztolányi Dezső

GYÁSZOLÓK

VASÁRNAPJA

Gyászolók vasárnapján
istentiszteleti megemlékezés
a
REFORMÁTUS TEMPLOMBAN
2006. november 5 –én vasárnap
délelőtt 10. 30 órakor
Kedves Györteleki Emberek! Talán nincs is olyan ember ebben a
községben, akit valamiképpen ne érintett volna meg a halál szele. Ahogy
közeledik a november eleje, a halottak napja, talán mindannyiunknak
eszünkbe jut egy –egy szeretett hozzátartozónk, aki ma már nem lehet
közöttünk. Talán felvillan szívünkben, eltávozott szerettünk egy – egy kedves
szava, mosolya, cselekedete, amire mindig jó emlékeznünk. Lehet, hogy
ezekben a napokban megállunk egy – egy ismerősünk sírjánál, néhány szál
virágot letéve, ezzel is emlékezve tisztelettel előtte.
A Györteleki Református Egyházközség, minden esztendő első
novemberi vasárnapját szeretné, a gyászolók vasárnapjaként megtartani.
Ezen a vasárnapon pedig, istentisztelet keretében imádságos szívvel
megemlékezve szeretne hálát adni azoknak az életéért, akik köztünk éltek.
Kedves Györteleki Emberek! Szeretettel várunk mindenkit erre az
istentiszteletre, aki szeretne az élő Isten előtt a templomban is hálával
megemlékezni elhunyt hozzátartozójáról vagy ismerőséről.
Szeretettel és őszinte együttérzéssel:
Lengyel János
református lelkipásztor
Újbori bűnbánati istentiszteletek és úrvacsora osztás időrendje:
2006. október 25. szerda este

18. oo óra bűnbánati istentisztelet

2006. október 26. csütörtök este

18. oo óra bűnbánati istentisztelet

2006. október 27. péntek este

18. oo óra bűnbánati istentisztelet

2006. október 28. szombat este

18. oo óra bűnbánati istentisztelet

2006. október 29. vasárnap délelőtt

10. 30 óra úrvacsorás istentisztelet

2006. november 5. vasárnap délelőtt

10. 30 óra gyászolók vasárnapja

Minden istentiszteleti alkalmat a református templomban tartunk meg!

Október 31. 14. óra Világháborús emlékmű
Tanítók kopjafája
Október 31.
Köztemető
17. óra Görögkatolikus szertartás
18. óra Református istentisztelet

Vékony Eszter
2006.07.29
Vékony Attila apától
Szűcs Melinda anyától
Petőfi út 5.

Váradi Boglárka
2006.08.05.
Váradi Dávid apától
Kiss Judit anyától
Ecsedi út 18.

Varga Arnold
2006.08.15.
Varga Zsigmond apától
Jónás Szilvia anyától
Sport utca 9.

Varga Miklós
2006.09.08.
Varga Miklós apától
Kiss Enikő anyától
Dobó 13.
Tóth Sándor és
Soltész Beáta
2006. július 22.

Baumgartner Csaba és
Csernyi Csilla
2006. augusztus 19.

Hétköznapi történetek
Pocaklakók párbeszéde
Két kis magzat beszélget egy anya méhében:
- Te hiszel a születés utáni életben?
- Természetesen. A születés után valaminek következnie kell. Talán itt is azért
vagyunk, hogy felkészüljünk arra, ami ezután következik.
- Butaság, semmiféle élet nem létezik a születés után. Egyébként is, hogyan
nézne ki?
- Azt pontosan nem tudom, de biztosan több fény lesz ott, mint itt. Talán a saját
lábunkon fogunk járni, és majd a szájunkkal eszünk.
- Hát ez ostobaság! Járni nem lehet. És szájjal enni - ez meg végképp
nevetséges! Hiszen mi a köldökzsinóron keresztül táplálkozunk. De mondok én
neked valamit: a születés utáni életet kizárhatjuk, mert a köldökzsinór már
most túlságosan rövid.
- De, de, valami biztosan lesz. Csak valószínűleg minden egy kicsit másképpen,
mint amihez itt hozzászoktunk.
- De hát onnan még soha senki nem tért vissza. A születéssel az élet egyszerűen
véget ér. Különben is, az élet nem más, mint örökös zsúfoltság a sötétben.
- Én nem tudom pontosan, milyen lesz, ha megszületünk, de mindenesetre
meglátjuk a mamát, és ő majd gondoskodik rólunk.
- A mamát? Te hiszel a mamában? És szerinted ő mégis hol van?
- Hát mindenütt körülöttünk! Benne és neki köszönhetően élünk.
Nélküle egyáltalán nem lennénk.
- Ezt nem hiszem! Én soha, semmiféle mamát nem láttam, tehát nyilvánvaló,
hogy nincs is.
- No, de néha, amikor csendben vagyunk, halljuk, ahogy énekel, és azt is
érezzük, ahogy simogatja körülöttünk a világot. Tudod, én tényleg azt hiszem,
hogy az igazi élet még csak ezután vár ránk.

(Ismeretlen szerző)

Veres Lajos
Tóth Lajosné
Bélteki Bálintné
Kertész János
Baranyi Krisztián
Biró Erzsébet
Jencsik Istvánné
Nagy Anita
Dászkál Sándor
Baráth Mihályné
Tóth Mihályné

Árpád 11.
Kossuth 141.
Kossuth 141.
Kossuth 141.
Akácfa 2.
Kossuth 141.
Kossuth 141.
Rákóczi 30.
Kossuth 141.
Ecsedi 16.
Kossuth 69.
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Önkormányzata
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