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Kerékpárút! 
 
   A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium az 
Önkormányzat és Területfejlesztési  Minisztériummal 
egyetértésben kiírt 2006. évi II. fordulós pályázatán  
Önkormányzatunk  45.760.000,- Ft vissza nem térítendő 
támogatást nyert. Ebből az összegből és a saját erőként  
vállalt 19.611.000.-  önrészből tovább tudjuk folytatni a már 
meglévő kerékpárút építését. Az építést a korábbiakhoz 
hasonlóan a fedett csapadékvíz elvezető csatorna kiépítésével 
kell kezdeni, és ennek nyomvonalán kerül kiépítésre a 
kerékpárút. Az építéshez szükséges tervdokumentációval és 
jogerős építési engedéllyel rendelkezünk, így a közbeszerzési 
eljárás lefolytatása után kezdődhet a kivitelezés. A 
munkálatok során több villanyoszlop, távbeszélő oszlop, 
közkifolyó is áthelyezésre kerül.  A kerékpárutat még ez 
évben át kell adni a közlekedésnek. 
   A kerékpárút a jelenlegi folytatásaként a régi 
polgármesteri hivatalig a Kossuth utca páratlan oldalán, 
onnantól a kisállomásig a páros oldalon kerül kiépítésre az 
elkészített és engedélyezett tervdokumentáció alapján.  
   Azzal a kéréssel fordulunk az érintett utcarész lakóihoz, 
hogy a lakóingatlanuk előtt ültetett fákat, virágokat, 
cserjéket szedjék ki, mivel az építkezés még a tavaszon 
elkezdődik, ezzel is elősegítve a kivitelezés gyorsabb, 
probléma mentesebb lebonyolítását. 
   Úgy gondoljuk, hogy az építkezéssel járó kellemetlenség 
megtérül, amikor akár gyermekeinket, akár magunkat egy 
biztonságos kerékpárúton tudjuk, s nem a veszélyes főúton 
kell kerékpározni. 
   A Vályás csatornán nehezen elkészülő hídból annyit már 
láthatunk, hogy a gyalogosok és kerékpárosok részére 
elkészült egy külön hídpálya. Ezt a lehetőséget 
kihasználandó már megrendeltük a kerékpárút 
tervdokumentációjának elkészítését a  Szabolcsi Építők 
útjától a köztemetőig,  hiszen nagyon sokan járnak 
kerékpárral az Ápoló-Gondozó otthonba és a temetőbe is. 
   Szintén megrendeltük a tervkészítést a Tunyogi utcára  is, 
hisz ott is nagyon forgalmas az út .   
   A tervdokumentációk elkészítése után az adott 
lehetőségeket kihasználva pályázatot nyújtunk be a  
kerékpárút teljessé tétele érdekében. 
                                                                 Bedő János 
 
 
 
 
 
 
 
Háziorvosi tájékoztató a 2007. február 15-től érvényes 
változásokról: 
Mint bizonyára értesültek róla, az egészségügyben 
február 15-től alapvető változások következtek be: 

vizitdíjat ill. kórházi napidíjat vezetett be az 
Egészségügyi Kormányzat. 
 
Alkalmanként 300 Ft-os vizitdíj befizetése mellett 
igénybe vehető szolgáltatások: 

- háziorvosi ellátás 
- fogászati ellátás 
- járóbeteg szakellátás 
- járóbeteg szakellátás keretében nyújtott orvosi 

rehabilitációs ellátás 
Emelt összegű, 600 Ft-os vizitdíjat kell fizetni, 
amennyiben az ellátást a biztosított : 

- saját kezdeményezésére a háziorvosi rendelőn 
kívül veszi igénybe ( tehát az orvost házhoz 
hívja) 

- saját kezdeményezésére nem annál veszi 
igénybe, akihez bejelentkezett 

- nem annál a járóbeteg szakellátónál veszi 
igénybe, ahová a beutaló szól 

- csak beutalóval igénybe vehető  járóbeteg 
szakellátást beutaló nélkül veszi igénybe 

Ha a biztosított ügyeleti ellátást vesz igénybe és azt 
nem indokolja sürgős szükség, a vizitdíj összege 1000 
Ft alkalmanként. 
Vizitdíj fizetése alól mentesülnek a 18 éven aluliak ( 
saját háziorvosi szolgálatban ill. ügyeletben), valamint 
nem kell vizitdíjat fizetni néhány speciális betegség 
kezelése során sem. ( Ezek listáját a rendelő várójában  
kifüggesztett tájékoztató tartalmazza.) 
A vizitdíjat az orvos-beteg találkozás előtt be kell 
fizetni, az orvosnak méltányossági jogköre nincs. 
 
Kérem tisztelt betegeimet, hogy a napi munka 
megkönnyítése érdekében készítsék minden esetben 
elő a vizitdíj összegét,  lehetőleg a nagy címletű 
bankjegyektől tartózkodjanak! 
 
Tekintettel az utóbbi időben, illetve a közeljövőben 
ránk háruló adminisztrációs terhekre, felhívom 
mindenki szíves figyelmét a rendelési idő betartására! 
A rendelési idő minden hétköznap 8-11 óra között van, 
11 óra után csak sürgős esetben vagyok köteles 
rendelkezésre állni! 
Nem számít sürgős esetnek: 

- receptírás 
- orvosi beutaló kiállítása 
- orvosi igazolás adása 
- több napos panasz kivizsgálása sem 

 
Kérem tisztelettel a lakosságot, hogy a fentiek 
tudomásul vételével működjenek együtt a háziorvosi 
szolgálattal.      
                         Tisztelettel: Dr. Varga Sándor   
       
     



 
 

 

 
 

 
 Így mulattak az óvodások…… 
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 …. és a nyugdíjasok 



         Tisztelt jelenlegi és leendő egyháztagok! 
 
Szeretettel adunk tájékoztatást arról, hogy idén, az inflációt 
és az árdrágulást figyelembe véve, a következőképpen 
alakulnak a befizetendő összegek: 

Egyházfenntartói járulék: 2500 Ft/ fő (minden 
rendszeres jövedelemmel rendelkező egyháztagra 
vonatkozik) 

Harangdíj: 3500 Ft (temetésre készülődve egyszeri     
                   összeg) 
Emlékharang: 2000 Ft (elhunyt szeretteink   
                          halálának évfordulója emlékére) 

              Az egyházfenntartói járulékot nem csak a lelkészi 
hivatalban, hanem néhány presbiter testvérünknél is be lehet 
fizetni: Bakos Béláné (Kossuth út), Pótor Attiláné (Kossuth 
út), Bétéri Sándor(Petőfi út), Tóth Károlyné(Kossuth út), 
Kósa Aladárné(Rákóczi út), Nagy György (Rákóczi út) 

Az egyházfenntartói járulékok befolyt összegéből, 
valamint az adományokból szeretnénk az elkövetkezőkben 
az ifjúsági szállót üzemkész állapotba hozni, hogy országos 
szinten is bejelenthessük, és beindíthassuk, ezzel is 
fellendítve a falu forgalmát, és az egyházközség bevételeit. 
Templomunk is renoválásra szorul néhány helyen, ezeket a 
munkákat is szeretnénk elvégezni. Szükség lenne egy új 
melléképületre, valamint a gyülekezeti termet szeretnénk 
kicsit szebbé tenni. 

Ezeket a terveket, melyek ha megvalósulnak nem 
csak az egyházközség, de egész Györtelek képét szépítenék, 
az önök segítsége nélkül nem tudjuk megvalósítani. Ezért 
kérek szeretettel és tisztelettel mindenkit, hogy lehetőségei 
szerint fizesse be az egyházfenntartói járulékot, és segítse az 
egyházközséget adományaival tudva azt, hogy a jókedvű 
adakozót szereti és megáldja az Isten.  

 
                                                        Keresztiné Szemán Szilvia 
                                                               református lelkész 
 
 
 

 
 
A farsang után elérkezik az az időszak, amit a 

köznyelv böjtként ismer. A böjt hamvazószerdával kezdődik. 
Ez a farsang utáni első szerda. Nevét a hamuból nyerte, 
melyet a katolikus egyház szertartásában a pap ezen a napon 
a szentmise előtt megszentel, és a hívők fejére szór e 
szavakkal: el ne feledd ember, hogy porból vagy és porrá 
leszel. A szertartás jelenlegi formáját II. Orbán pápa hozta 
létre a X. században. A hamu már az Ószövetségben is a 
bűnbánat szimbóluma. Az őskeresztyének a töredelem jeléül 
hamuval hintették meg magukat. A régebbi időben a 
hamvazószerda volt a nyilvános bűnbánat kezdete. A 
hamvazószerda utáni csütörtök neve Székelyföldön a 
kövércsütörtök, mert ekkor még elfogyaszthatják a farsangi 
maradékot.  
 A böjt ideje 40 nap, amely Húsvét vasárnap 
fejeződik be. /Az ünnep nevében is benne van: elérkezik a 
hús újra magunkhoz vétele./ A böjt általános vallástörténeti 
jelenség, amelynek gyakorlata úgyszólván minden vallási 
közösség és mozgalom esetében megfigyelhető. Két alapvető 
válfaja különböztethető meg: alkalomszerű böjt és kötelező 
érvényű böjt.  
Az Ószövetség azt a böjtöt tartja helyénvalónak, amelyben 
valamilyen módon az embernek Isten iránti tisztelete, 
szeretete, bűnbánata jut kifejezésre. Az Újszövetségben, 
Jézus Krisztus idejében ez a gyakorlat már kibővült.  

 Az igazi böjt csak teljes, belső megújulással együtt 
töltheti be a szerepét, és így szorosan összekapcsolódik az 
imádkozással. A böjtben tehát az ember Isten felé fordul, és 
az  kifejezi általa Isten iránti alázatát. A régiek úgy 
gondolták, hogy ezt csak akkor teheti meg igazán az ember, 
ha közben testét megsanyargatja, megvonja magától 
mindazt, ami élvezetet jelent a test számára, /húst, ételeket, 
szép ruhát, testi örömöket/ hogy semmi ne vonja el a 
figyelmét Istenről s az Ő akaratáról.  Az idők folyamán 
változott az emberek hozzáállása. Felfedezték, hogy a böjt 
időszaka nem csak a léleknek hasznos, de a testnek is, hiszen 
a jól megtervezett és véghezvitt böjt által kiürülnek a 
szervezetből a salakanyagok, és így testileg is megtisztul az 
ember /manapság ezt úgy mondják, hogy az előírt fogyókúra 
ideje ez/. 

 Ma már nagyon kevesen tartják a böjtöt. Az emberek 
elfelejtették, hogy mivel tartoznak Istennek. Szinte teljesen 
feledésbe merült a test sanyargatása, de sajnos már a 
lélekbeli böjt is. Jézus Krisztus által megtanulhattuk, hogy 
nem a külsőség számít. Tehát hiába vonja meg magától az 
ember az örömöket, ha közben a szíve álnok és gonosz 
marad. A hangsúly a belső megtisztuláson, megújuláson van. 
Lélekben kell böjtölnünk igazán, s ha úgy érezzük jónak és 
helyesnek, megmutathatjuk ezt kívülre is valamilyen 
formában, de a képmutatásnak semmi értelme. Istent nem 
lehet becsapni. Ebben a 40 napban az lenne a cél, hogy az 
ember felkészüljön lélekben arra, hogy befogadhassa Isten 
Húsvétban adott ajándékát. S ehhez végig kell élnünk Jézus 
útját. Az emberek értetlenségét, gyűlölködését, álnokságát, 
butaságát, a szenvedést, amit mindez okozott. A keresztig 
vezető út minden szennyét át kell élnünk ahhoz, hogy 
megértsük, milyen áldozatot hozott értünk az Isten akkor, 
amikor elküldte Fiát, hogy helyettünk, miattunk és érettünk 
meghaljon a keresztfán. S ha ezt igazán meg tudjuk élni, 
kevésnek fogjuk találni azt a néhány napnyi lemondást, amit 
önként vállaltunk, és igazi bűnbánattartásunk lehet. S ha ezt 
sikerül valóban átélnünk és megértenünk, akkor a 
Húsvétban valódi ajándékként fog előttünk tündökölni a 
bűnbocsánat, a feltámadás csodája, melynek mi is részesei 
lehetünk. Mindezek mellett pedig azt is átélhetjük, hogy aki 
először az Isten országát keresi, annak minden egyéb is 
megadatik: lélekben bűnbocsánat, feltámadás, örök élet, 
testben pedig kenyér és hús, s minden, amire szükségünk 
van.  

Ez az Isten ajándéka, amit elkészített a böjtben és a 
böjt által. 

Adjon nekünk az Úr olyan negyven napot Húsvétig, 
amelyben Ő állhat a középpontban, egy kicsit háttérbe 
szorítva a világ elvárásait, a mindennapi küzdelmeket és 
célokat, melyeket minden erőnkkel hajszolunk. Adjon 
csendességet, békességet, hogy mindenkihez eljusson az 
üzenet: Krisztus érted is jött erre a földre, érted is 
szenvedett, érted is feltámadt. Helyetted és miattad vállalta a 
büntetést, a szenvedést. Vajon van-e benned hála mindezért?   

Böjtben mondjunk köszönetet, gondolkodjunk el 
rossz szokásainkon, bűneinken, s próbáljunk tőlük 
megszabadulni. Tanuljunk meg újra imádkozni, és hívjuk 
segítségül az Istent bajainkban. Nyíljon ki a szívünk egymás 
felé, és tudjunk megbocsátani, bocsánatot kérni, segíteni, 
szeretni, és tanuljuk meg kimondani újra, hogy „köszönöm”. 

Hiszem, hogy Isten megsegít bennünket 
mindezekben, s így áldott böjtünk lehet, és még áldottabb 
Feltámadás ünnepünk.     Áldás, békesség! 

      
    Keresztiné Szemán Szilvia 

                    református lelkész 
 



„Kéz a kézben” Nyugdíjasklub hírei 
 

2OO6. április 30-án – ahogy az előző cikkben már 
említettem – részt vettünk a kocsordi falunapon, ahol 
előadtuk a néptánc összeállításunkat, de árultunk 
toroskáposztát, és palacsintát is. Ezen a rendezvényen 
néhány klubtag kivételével mindenki aktivan részt vett. 

Május 6-án a Győrteleki Ápoló-gondozó otthonban 
voltunk, ahol magyar nóta és operett énekeseket nézhettünk 
meg. Jól éreztük magunkat. 
 Május 8-án az Általános iskola tanulóival közösen 
köszöntöttük anyák napi műsorral  az Ápoló-gondozó 
Otthon lakóit. Láthatóan nagy örömet szereztünk 
műsorunkkal, mert volt, aki az éneket  végig mondta velünk. 
A végén az  Otthon lakói  a nőknek ajándékkal 
kedveskedtek.  
 Május 20-án a györteleki falunapon a keringővel és 
régi slágerekkel leptük  meg a falu lakosságát. 
Csülökpörköltet főztünk a polgármesteri hivatal által adott 
hozzávalókból és jegyre árultuk, ezzel is honorálva a 
működésünkhöz nyújtott segítséget. 
Árultunk még palacsintát, házilag készített apró süteményt, 
és a klub bonyolította le a tombola sorsolást, az általunk 
vásárolt tárgyakból. A jegyekért befolyt összeg is a mienk 
maradt. Köszönjük szépen ezt a lehetőséget, és a lakosság  
segítségét is, mert elég nagy mennyiségben sikerült a 
jegyeket eladni. 
 2005. évhez hasonlóan az idén is több mint 400 db 
palacsintát sütöttünk és vittünk az óvodába és a két iskolába  
gyermeknapra.  
 A pedagógus napra is megsütöttük a 3 tortát, melyet 
a tantestület örömmel fogadott. 
 Az óvodások ballagó tarisznyáját is a klubtagok 
készítették el, melybe  jutott l-l sós pogácsa és egy l forintos 
pénzérme is. Részt vettünk  a ballagáson, mely színvonalas 
volt. 

Pünkösd másodnapján a paposi „ Hóvirág” 
nyugdíjasklub meghívásának tettünk eleget. A vendégségbe 
elkísért  bennünket a  Polgármester Úr is. Táncoltunk, 
énekeltünk, és egy finom  vacsorát  közösen fogyasztottunk 
el.  

Közben megünnepeltük a II. negyedévben esedékes 
névnapokat, születésnapokat. Tárcsáshúst sütöttünk az 
iskola udvarán. 

Következő nap 5 fő meglátogatta Baráth Laci bácsit, 
aki nagyon örült, hogy nem felejtkezünk meg  róla, sajnálja, 
hogy nem tud közénk jönni. 
 Július l6.-án Csengerujfaluban tartott falunapon 
voltunk, énekeltünk, táncoltunk. 
 A tavaszi és nyári munkák ellenére, szinte minden 
kórházba levő klubtársunkat igyekeztünk meglátogatni, akik 
valamennyien örültek a látogatásnak. 
 Részt vettünk Nagyecseden a városnapon,  tárcsás 
csirkecombot árusítottunk. 
 Közben eleget tettünk a tunyogmatolcsi 
Nyugdíjasklub meghívásának is. Régi álmunk volt, hogy 
felvegyük velük a kapcsolatot, de megelőztek bennünket. 
Vendégül láttak egy ebéddel, megnéztük az emlékművet, 
melyet a Faluvégén kurta kocsma című versben említett 
helyen állítottak fel. A református templomot is 
megtekintettük. 
 Szeptember l6-l7-én lehetőségünk lett volna részt 
venni a Nagydobosi Sütőtök fesztiválon, de a nyári munkák 
miatt, ezt nem fogadtuk el.  

Ugyancsak  nem tettünk eleget szeptember 23-án a 
Csengeri Almanapok  rendezvényen való megjelenésnek. 

Be kell látni, hogy az első évi fellángolás egy kicsit vissza 
esett, nem mindenki jár el hetente, munka vagy betegség 
miatt. Vannak  idősebbek,  akik koruk miatt nem 
mindenhová  tudnak eljönni, de sajnos van, vagy vannak 
olyanok is, akik igazán annak örülnének, ha a klub 
megszűnne. Néhányan elhatároztuk, hogy ezt az örömet nem 
szerezzük meg nekik. 

Megtiszteltük Gyurcsány Ferenc miniszterelnök 
Urat azzal, hogy  részt vettünk a látogatásán. 
 Október l5-l6-án 20 fővel Ópusztaszer - Szeged 
kiránduláson vettünk részt. Megnéztük Szarvason a 
nevezetességeket, délután a Feszty - körképet, és a Nemzeti 
Emlékparkot. Megismerkedtünk Szeged és Gyula történelmi 
helyeivel, fürödtünk a Gyulai Várfürdőbe. 
 Részt vettünk a Halottak napi  ünnepségen, meg 
koszorúzták a Kopjafát, és a Háborús emlékművet. Egy-egy  
szavalattal emeltük az ünnepség színvonalát.  
 November 5-től l2-ig Hajdúszoboszlón üdültünk ll 
fővel. Mindenki felíratta a számára ideális  kezelést, amit 
igénybe  is vett. 
 Az év elején a Nemzeti Üdülési Alapítványtól l6 fő 
közösen üdülési csekket igényelt, melyet meg is kaptunk. A l6 
főnek összesen l30.000 forintot kellett befizetni, hogy a 
fejenkénti  40.000 forint üdülési csekket megkapjuk. Ezt a 
pénzt a közös pénztárból fizettük és 640.000  forint  értékű 
üdülési csekket tudhatunk magunkénak. Ebből fizettük az 
Ópusztaszeri kirándulást és a Hajdúszoboszlói üdülést is. 
Akinek csekkje volt teljesen ingyenesen vehetett részt 
mindkettőn. Kedvezményesen jöhetett az is,  akinek fizetni 
kellett.  Még mindig maradt annyi csekkünk, hogy tavasszal 
egy  napon kirándulást meg tudunk szervezni belőle.  
 Nótacsokrot adtunk elő a Művelődési Ház avatásán.  
A karácsonyi műsorban  is részt vettünk, melyet ünnep 
szombatján este a templomban is megismételtünk. 
 Ezúton köszönjük meg a tiszteletes asszonynak  és a  
férjének azt, hogy ennek a sikeres előadásában segítették 
klubunkat. 
Szeretnénk velük továbbra is együttműködni, kölcsönösen 
segíteni egymást a terveink megvalósításában.  
 A napokban már szerveztük meg a nyugdíjas 
farsangot,  amely már lassan hagyománnyá válik.  
 Örülünk annak, hogy sok ismeretlen helyre 
eljutunk, hogy eddig nem látott  híres emberekkel 
találkozunk, hogy egymással törődhetünk.  Igaz néha nem 
megy minden simán, zsörtölődések, kritikák vannak, melyet 
meg kell hallgatni, ha jogos másképpen csinálni, de ezek 
minden  közösségben előfordulnak, előbb-utóbb  
megoldódnak. 
 Továbbra is várunk jelentkezőket a klub tagok 
soraiba. Nagyon sajnáljuk, hogy  a falu lakosságában vannak 
olyan emberek, akik bántogatnak bennünket, pedig mi soha 
senkit nem bántunk, csak jól érezzük magunkat együtt, 
megpróbáljuk  hasznossá tenni a szabadidőt, amivel 
rendelkezünk.  

Örülünk annak, hogy hírnevezet szerzünk 
településünknek, ahova  eljutunk mindenütt szeretettel 
fogadnak bennünket.  
 Köszönjük a Polgármester Úrnak, a 
Képviselőtestületnek, és mindazoknak a segítségét, akik a 
sikeres működésünkhöz valamilyen módon hozzájárultak, 
mert náluk nélkül ez nem valósulhatott volna meg. 
 Végezetül kívánunk mindenkinek jó erőt és 
egészséget. 
    
                                                            Baráth Józsefné 
                                                                klubvezető 
 



 
Varga Zoltán 
2006.11.05. 
Varga Marianna anyától 
Györtelek Dobó u. 22. 
 
Soltész István 
2007. 01.10. 
Soltész István apától 
Szemán Szilvia anyától 
Györtelek Kossuth u. 3. 
 
Farkas Aser Krisztián 
2007.01.18. 
Farkas Dezső apától 
Baranyi Ágnes anyától 
Györtelek  Akácfa u 2. 
 
Serbán Jenő  
2007.01.20. 
Serbán Jenő apától 
Kállai Zsuzsanna anyától 
Györtelek Rákóczi u. 79. 
 
Andrási József 
2007.02.01. 
Andrási Dezső apától 
Jónás Renáta anyától 
Dobó u 1. 
 
 
       
 A szolgáltatást 2007. március 1.-től indítjuk. 
Ennek kapcsán egy hónapos akciót hirdetünk (március 1.-
től március 31.-ig). 
Az akció ideje alatt jelentkezőknek az első havi díjat 
elengedjük (0 Ft), a második havi díjat pedig fél áron 
adjuk (50%). 
A szolgáltatást minden kábeltévé előfizető részére 
biztosítani tudjuk. 
Nem kell hozzá vezetékes telefon előfizetés (így nem kell 
telefon alapdíjat fizetni). 
Minden csomag egyszeri belépési díj nélkül (0 Ft) vehető 
igénybe. Nincs modem díj, szerelési díj, sem egyéb rejtett 
költségek. 
A csomagok nem tartalmaznak az adatforgalomra 
vonatkozó mennyiségi korlátozást (letöltési korlát 
nélküliek). 
Az akcióban azokat a csomagokat szerepletettük, amelyek 
tapasztalataink szerint a legnépszerűbbek az ügyfeleink 
körében. 
  
Akciós csomag árak: 

          512/128-as csomag          1 év 
hűségnyilatkozattal            6.000 Ft (bruttó) 

          512/128-as csomag          2 év 
hűségnyilatkozattal            4.080 Ft (bruttó) 

          1024/256-as csomag        2 év 
hűségnyilatkozattal            5.520 Ft (bruttó) 

  
Az érdeklődők jelentkezhetnek, és szerződést köthetnek: 
Tóth Károlynénál (Győrtelek, Kossuth u. 69.) 
Leendő ügyfeleink a szolgáltatással kapcsolatos egyéb 
tájékoztatást az ügyfélszolgálatunkon kaphatnak: 
                                                                  06-40-200-672 

       
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bartku József  Kossuth u 141. 
Bütykös Miklós  Kossuth 141 
Erdei Ferencné  Rákóczi  35. 
Szabó Klára   Kossuth 141. 
Lakatos Gyuláné  Kossuth 141. 
Barna Pál   Kossuth 141. 
Balogh Gyuláné  Kossuth 141. 
Baráth Lászlóné  Szabolcsi Építők 17
Tarcsáné Szántó Irén  Kossuth 141. 
   
         Visszatekintés az elmúlt évekre 

 
A polgármester úr régi álma vált most valóra azzal, hogy a 
kábel-tv hálózat kiépítésével a mi falunk is felsorakozott a 
fejlettebb technikával rendelkezők sorába. 
Bizony, ha nagyapáink részesei lehettek volna ezeknek a 
fejlődő dolgoknak,  el sem hinnék mindazt, ami most 
történik velünk. /színes Tv, mobil telefon, vezetékes gáz, 
kábel tv. …/ 
A képeket nézve elmerengtem, hogy milyen szép és fiatal 
volt a falu apraja-nagyja. A fiatalok örömtől sugárzó 
tekintete elfeledtette velem is, hogy elrepült  az idő. Talán 
azok érzik ezt igazán, akik azóta családot alapítottak, vagy 
szeretteiket veszítették el, mert  bizony sokan nincsenek 
közöttünk azok, akik gyönyörködtek a fiatalok tehetségébe 
és önfeledt vidámságukban. 
Ez a hagyomány nem volt hiábavaló, mert mindenkit 
megmozgatott és kíváncsivá tett a szüreti felvonulás. A 
szekerek virágpompába úsztak, egyik szebb volt mint a 
másik. A lovas legények vítuskodása, a lovak dobogása 
kicsalt mindenkit a kapuba, aki élt és mozgott. A faluban 
nem sok lehetőség volt a szórakozásra, így mindenki 
vágyott a kikapcsolódásra, hisz a zene még a beteg 
emberrel is elfeledteti a fájdalmát. Boldogság volt látni 
mindenki önfeledt mulatozását. 
Dicséretet érdemelnek a műsor szerkesztői, akik nem 
hagyták feledésbe merülni ezt a szép emléket. 
                                                          Pótor Attiláné                           
 
  
 
 

                                

  

Március 15-től a Vályáshídon forgalom-
korlátozás lép életbe. A 7.5 tonna össztömegű 
és járműszerelvények  a Vályáshídon 
nem hajthatnak át. Elterelés Fehérgyarmat-
Csengersima irányába.  A korlátozás nem 
érinti az ennél kisseb össztömegű járműveket, 
a menetrendszerinti buszjáratokat és a 
megkülönböztetett jelzésű járműveket . 
Kiadja: Györtelek Község 
            Önkormányzata 
4752. Györtelek Kossuth út 47. 

Telefon/fax: 44/557- 050. 
 Szerkeszti: Bedő János   
 Nyt.sz.:  2.9./178-1/2006.           



 
                                Faluszépítés 
 
Mint bizonyára észrevették  az ősz folyamán a település több pontján ültettünk fákat, cserjéket, virágokat. Úgy 
gondoltuk, hogy ezzel is szebbé, színesebbé tesszük Györtelek látképét. Pótoltuk a kisállomás parkjából 
eltulajdonított fenyőfát  – igaz nem fenyővel -  több díszfa lett ültetve a művelődési házhoz, a temetőbe, a 
játszótérre. Ezek egy része adomány volt, más részét az Önkormányzat vásárolta. Valakinek biztosan bántotta 
a szépérzékét, vagy úgy gondolta, hogy nem jó helyre lettek ültetve, hiszen még a tél folyamán kihúzott a 
földből 10 db álciprust és azt más (számunkra ismeretlen helyre) ültette, vagy adta el. S még a karácsonyi 
készülődés közepette valaki az Óvoda előtt vágott derékba egy gyönyörű fenyőfát úgy gondolva hogy az Ő 
lakásában szebben fog mutatni. 
 
Nem értek egyet az önkéntes faátültetéssel. Nem értek egyet a karácsonyi ünnepkör ilyen megcsúfolásával. 
Nem tudom megérteni, hogy egyes emberek íly módon akarnak pár forint jövedelemhez jutni. És megvetem 
azt aki a saját településétől, így saját gyermekétől, apjától, anyjától lopja el a szépet, lopja el a jó levegőt.   
 
Tegyünk ellene! Járjunk nyitott szemmel, vegyük észre  a settenkedőket, lássuk meg aki a többi becsületes, 
szépítő szándékkal dolgozók munkáját teszi tönkre.  
 
Tegyük ezt magunkért, a településünkért! Vigyázzunk egymásra,  egymás javaira!    
                                                           Bedő János 


