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2. szám.
Karácsonyi fények
Este mikor kigyúlnak a karácsonyi fények,
a gyermekkori álmok egy percre visszatérnek.
Ekkor a szemekben a szeretet fénye lángol,
s a gyertyafényénél még a csillag is táncol.
Mikor a fenyő illata megérinti szívünk,
ezen az estén, kicsit az álmokban is hiszünk.
Nem szeretnénk mást, csak boldogok lenni,
és másokért a szokottnál is többet tenni.
A rohanó világban megkoptak a fények,
halványak a hitek, és halványak a remények.
Nem szeretnénk mást, csak hinni a szóban,
őszintén szeretni, és bízni a jóban.
Őrizzük meg a karácsonyunk fényét,
S őrizzük a szeretetben való hitünk reményét.
Hisz ma este mink is gyermekek vagyunk,
s gyermeteg vágyainknak ma határt
nem szabhatunk

(ismeretlen szerző )

Halmi József
polgármester

Tóth Károly
jegyző

Egyházi hírek:
December 8-án 9-13 óráig
Ádventi délelőtt a Művelődési
házban 18 éves korig
December 24-én 16 órától
Szentesti Istentisztelet a
Művelődési házban

Tisztelt Lakosság!
Szeretteinkre emlékeztünk
Hosszú idő telt el azóta, hogy megjelenjen újra a
Györteleki Hírmondó. Újra olvasható és olvasható lesz,
mivel minden családhoz eljut és friss információkat ad. A
település nap, mint nap változik és ezekről a változásokról
és
jövőbeli
elképzelésekről
szeretném
Önöket
tájékoztatni.
BERUHÁZÁSOK:
Elkészült a kerékpárút harmadik szakasza.
A községi temetőben előtető épült, felújításra került a
kerítés és két emlékhely lett kialakítva. A temetőben
kialakított emlékhelyek Sinkó László önkormányzati
képviselő anyagi és fizikai támogatásának köszönhetően
épült meg.
A Kristályvíz KHT segítségével kicserélésre került az
iskola vízvezetéke.
Befejeztük a játszótér és sportpálya építését, valamint
folytattuk a parkok szépítését fejlesztését. Ideiglenes
járdát építettünk a Kossuth úton a Takarékszövetkezettől
a tükrös kanyarig.
A településünk nemcsak a beruházásoknak köszönhetően
fejlődött, hanem személyi változások okán is. A
Református Egyház Lelkipásztor Asszonya és családja
révén, akik első perctől kezdve, ahogy Györteleket
választották szolgálati és lakhelyükké, úgy cselekednek,
hogy az a györteleki emberek hasznára és a település
fejlődésére legyen pozitív hatással. Önkormányzatunk a
Testület jóváhagyásával minden segítséget megadott és
meg fog adni azért, hogy az egyház ingatlanjai korszerű
állapotba kerüljenek és egy lakható, szép környezetet
alakítsunk ki. A testületi döntésnek megfelelően 150.000
Ft-tal támogatjuk az egyházat éves szinten.
Megrendezésre került a falunap és a szüreti felvonulás
bállal együtt.
A hagyományoknak megfelelően megemlékeztünk hős
katonáinkról és a tanítóinkról.
Átszervezést hajtottunk végre, megszűnt a gondnokság,
ennek köszönhetően átláthatóbb és ellenőrizhetőbb az
önkormányzat gazdálkodása.
Problémának látom, hogy a lakosok, bizonyos ügyekben
megfogalmazott véleményüket, nem annak mondják el,
aki az adott kérdésre választ tudna adni, pedig az
Önkormányzat dolgozói és vezetői szívesen állnak minden
lakos rendelkezésére a település és a lakosok érdekében.
Kérem a lakkosságot, hogy problémáikkal, ötleteikkel
keressenek bennünket.

Bizonyára nincs olyan család településünkön, aki ne
veszítette volna el valamely hozzátartozóját.
Mint minden éven ez évben is szívünk melegével
készültünk, emlékeztünk azokra, akik már nem lehetnek
közöttünk. Gondolatban felidéztük kedves arcát,
mosolyát, egy-egy féltő, intő szavát. Ki közelről, ki
távolból jön el ez alkalommal szerette sírjához, hogy
elhelyezze a megemlékezés virágát és gyertyát gyújtson.
Örömmel elmondhatjuk, hogy Polgármester Úr
megkülönböztetett gondot fordít településünk sírkertjére,
hisz minden évben épül, szépül. Halottak napjára is
szebb, gazdagabb lett a ravatalozó előtt a bal és jobb
oldalon megalkotott jelképekkel. Aki betér a sírkertbe
halottaihoz az egyik oldali jelképnél megerősítheti
magyarságát, ha elolvassa Árpád apánk márványba
vésett imáját. Az a megemlékező, akinek hozzátartozója
nemcsak e temetőben nyugszik, vagy sírjuk ismeretlen,
elhelyezheti a kegyelet virágát és gyertyát gyújthat a
feszületnél és a mindenki kopjafájánál.
Tiszteletet és nagyrabecsülést érdemel mindnyájunktól
Sinkó László képviselő úr, aki se fáradságot, sem
anyagiakat nem sajnálva megvalósította saját kezűleg.
Becsüljük meg, óvjuk, védjük, mint mindent, ami
településünk arculatát, hírnevét emeli, és átadhatjuk az
utókornak méltó örökségül.
Ne csak a sírokon gyújtsunk gyertyát, hanem szívünkben
is, egymás iránt mindig ott égjen a szeretet lángja.

Pótor Attiláné

KÁBELTÉVÉVEL KAPCSOLATOS
INFORMÁCIÓK!
Községünkben működő kábeltévé hálózatnak
jelenleg 195 előfizetője van, ez a szám
folyamatosan bővül. A kábeltévé hálózatán
keresztül az Internet is elérhető, melyet 43-an
vesznek igénybe. A kábeltévé bekötési díja
12.000 Ft, az Internet bekötése ingyenes.
A televíziós hálózat 3 csomagot tartalmaz:
1. csomag havi előfizetése: 1.090 Ft.
2. csomag havi előfizetése: 2.390 Ft.
3. csomag havi előfizetése: 3.990 Ft.
Az Internet havi előfizetési díja:
1. csomag (512-es): 4.080 Ft.
2. csomag (1 MB): 5.520 Ft.

Egy kicsit a jövőről: Az iskola felújítása érdekében
pályázatot fogunk benyújtani. Terveztetjük a kerékpárút
még meg nem épült részét /Tunyogi és Kossuth út/.

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a hálózat
két új csatornával bővült, a Paprika Tv-vel,
Egy mozgalmas eredményes évnek vagyunk a végén és itt valamint a Magyar Music TV-vel.
szeretném megragadni az alkalmat és minden györteleki Reméljük, hogy mindenki talál magának megfelelő
lakosnak kívánok Áldott és Boldog Ünnepeket és kívánok csatornát, melyek használatához jó szórakozást
egy szebb és eredményes újévet.
kívánunk!
Halmi József

Debreceni Zoltán

A 2006. évi kerékpárút építés után kevesen hittünk abban, hogy rövid időn belül folytatni tudjuk a megkezdett munkát, de
még kevesebb volt a remény arra, hogy ez évben a fő út mentén végig biztonságban kerékpározhassunk. Az itt élők
valamennyien ismerik a főút forgalmát, az egyre növekvő kamionáradatot.
Naponta lehetünk tanúi, megélői olyan eseteknek, amikor a kerékpáros fogcsikorgatva, vagy szitkokat szórva az útpadkára
kényszerült a gépjárművek elől, amit a tisztelt gépjárművezető tülköléssel és torz mosollyal nyugtáz. Azt hiszem ilyenkor
örülnénk a sokat szidott rendőrség gyakoribb jelenlétének, a trafipaxnak és a kemény büntetéseknek.
Talán csak a csoda mentette meg a kerékpárosokat a komolyabb balesetektől. A 2006-os évben elkészült szakasz, eltekintve
az építéssel járó kényelmetlenségektől ma már jól funkcionál, biztonságban közlekednek rajta az iskolás gyermekeink, s a
felnőtt lakosság egyaránt. A most elnyert pályázat kezelőjével sikerült elfogadtatni érveinket, hogy nem tudunk
kerékpárutat építeni, ha nem támogatják a fedett csatornarendszer kialakítását. Miután ez az érv el lett fogadva, már csak
az önrészt kellett előteremteni, amely 15.601 ezer forint. Nem kevés utánajárással sikerült a az önrész nagyrészét, 11 millió
forintot, a pénzügyminisztérium segítségével előteremteni. Így az Önkormányzatnak már „csak” 4.6 millió forintot kell
hozzáadni a beruházáshoz, és a többi akadály
elhárítása után lehet kerékpározni. Mint ahogy
mondják, a szegény embert még az ág is húzza.
Nekünk sem elég az út szűk keresztmetszete, a
csapadékelvezetés megoldása, az út egyik oldalán
a villanyoszlopok,
a másik oldalon a
telefonoszlopok jelentenek további akadályt. Ezek
áthelyezése költségeken kívül jelentős időbeni
veszteséget is jelentenek, hiszen tervet kell
készíttetni, azt engedélyeztetni, s várni a
kivitelezőt, aki azt áthelyezi az engedélyezett
időpontban.
Elismerési illeti meg a Szatmárvíz KFT vezetőjét,
Biró Lászlót, és munkatársait, akik rugalmas
hozzáállásával, a lakosság érdekeit, kényelmét
figyelembevevő munkaszervezésével minimálisra
csökkentette a beruházással járó kellemetlenséget.
A kerékpárút a település főutcáján szinte teljes
egészében elkészült.
A „vályáshíd” elhúzódó
átépítése miatt kimaradt a Szabolcsi Építők
útjától a temetőig
terjedő szakasz. Ezen a
szakaszon feltétlenül meg akarjuk építeni a
kerékpárutat, hiszen sokan járnak dolgozni az
Ápoló-Gondozó Otthonba, illetve a Sírkertet is
sokan közelítik meg kerékpárral, illetve
gyalogosan.
Jelenleg folyik ennek a szakasznak és a Tunyogi
útnak a terveztetése. Az új „Vályáshídon”
elkülönített kerékpáros és gyalogos pálya lehetővé
teszi a kerékpárút kiépítését.
Örömmel látjuk, hogy a lakosság szívesen
használja a kerékpárutat, azonban az autós
társadalomnak meg kell tanulnia, hogy az nem a
gépkocsi közlekedésre, és nem is parkolásra épült.
Ha ezt valaki nem fogja megérteni, úgy akár
szabálysértési eljárással is meg kell értetni, hogy
ez a pálya a gyalogos és kerékpáros forgalom
számára épült. Nagyban hozzájárul a biztonságos
közlekedéshez az elkészült „Vájás” híd is, ahol a
gyalogos és kerékpáros forgalom, külön, biztonsági korláttal leválasztott sávban történik, ugyanakkor a gépjárművek is
szélesebb, jobb minőségű sávon közlekedhetnek. A következő lépésben a Szabolcsi Építők útja és a Temető közötti
szakaszon szeretnénk a kerékpárutat megépíteni, a tervkészítést már megrendeltük.

Az orvos mondja

A „Vályáshíd” építése valamilyen oknál fogva eléggé csigatempóban
indult. Egy év kellett ahhoz, hogy ne történjen semmi. Aztán a 2007-es
évben, mintha új embereket láttunk volna az építkezésen, a tempó is
felgyorsult. Most végre biztonságosan használható és a szemnek is szép
látványt nyújt.

A kerékpárút műszaki átadása október 16-án, a forgalomba helyezése
november 8-án történt meg. Mivel a falu közepén lévő buszváró épülete
az eredeti helyen nem fér el, ezért a buszmegállót áthelyezzük a
Csizmadia Kúria elé, ahol már kialakítottuk a buszváró helyét. Ha ezzel
valakinek kellemetlenséget okozunk, azért ezúton is elnézést kérünk..
Bedő János

Örömmel
értesítem a
község
lakosságát,
hogy az Önkormányzat
segítségével
pályázat
útján nagy
volumenű
eszközfejlesztést
sikerült
megvalósítani
az
önkormányzati
háziorvosi
rendelőben.
Nagy
értékű,
modern,
minden
igényt
kielégítő ÉKG készülék került
megvásárlásra,
mely
a
gyógyító-megelőző
orvosi
tevékenységnek
óriási
segítséget nyújt. E mellett
kisebb értékű, de szintén nagy
haszonnal forgatandó eszközök
(fonedoszkóp, digitális személyi
mérleg, vércukor és koleszterin
szintmérő, fülhőmérő, modern
vérnyomásmérő)
kerültek
beszerzésre. Az új eszközök
használatával lehetőség nyílik a
szívés
érrendszeri
megbetegedések minél korábbi
stádiumban való felismerésére.
Ezúton értesítem a község
lakosságát, hogy felkészülve a
2008. február – márciusban
várható
influenzajárványra,
megkezdtük az influenza elleni
védőoltások adását. Az idősek
és
chronikus
betegségben
szenvedők
díjmentesen
juthatnak
hozzá
az
oltóanyaghoz, annak beadása
vizitdíj mentes. Az ingyenes
oltásra nem jogosultak szintén
hozzájuthatnak, a háziorvosi
rendelőben receptre felírva, a
gyógyszertárakban
megvásárolható.
Dr. Varga Sándor

Beszámoló: Legelőször is, szeretnék köszönetet mondani
egyházközségünk nevében mindazoknak, akik jó szívvel
gondoltak ránk, s segítették a boldogulásunkat az elmúlt
időszakban azzal, hogy befizették az egyházfenntartói
járulékot, adakoztak, vagy két kezük munkájával járultak
hozzá az épüléshez. Nagyvonalakban a következő munkákat
sikerült elvégezni: az egyházi birtok körül kicseréltük a
megrongálódott, régi kerítést, oszlopokkal együtt; a
hepehupás, gazos, elhanyagolt területeket megtisztítottuk,
feltöltöttük;a régi járdákat előástuk és újraönttettük; a
templom bejáratát le térköveztettük, Bíró Lajos presbiterünk
kijavítatta a templom külső falának nagyobb hibáit, s a
gyülekezetből néhány asszony testvérünk mindig gondoskodik
a virágoskertről; a parókia teraszát lecsempéztettük,
lábazatát lefestettük; a régi melléképületet elbontattuk, a
használható anyagokat beépíttettük az új garázsba és
kazánházba;( kazán beállításával szeretnénk spórolni a
fűtésszámlán;) az ifjúsági szálló működési engedélyeit
megkértük, s megkaptuk.; a régi ágyakat szeretnénk
kicserélni, már 11 új emeletes ágy készült el, még 5-öt
szeretnénk készíttetni; jószívű adakozók adományaikkal
lehetővé tették, hogy főző részleget alakítsunk ki, rengeteg
edényt, evőeszközt, tányért, poharat stb. kaptunk, ezen kívül
ágyneműhuzatokat, amelyek mind emelik a szálló
színvonalát; adományból kapott hűtők, gáztűzhely, tv áll a
vendégek rendelkezésére; a nyár folyamán kemence épült,
melyet ki is próbáltunk, asszonyaink finomságokkal
kápráztatták el a résztvevőket a kemencenapon; a kinti
étkezés, beszélgetések lebonyolításához fedett kiülőt
készíttettünk; fából készült padok teszik kényelmessé a
templom előtti várakozás perceit, vagy a szálló vendégeinek
kinti tartózkodását; mindeközben folyamatos volt az
esztétikai változás udvarunkon: kis konyhakert, füves udvar,
dísznövények stb.; amit még tervezünk: a templom és a
gyülekezeti terem között parkosítani szeretnénk, hátra van
még a szálló előtti terület szántása, eldolgozása, füvesítése.
Szóval nagy munka áll mögöttünk, és még előttünk is. Itt
szeretnék köszönetet mondani a Polgármesteri Hivatal
dolgozóinak, akiknek keze nyomán épült, szépült a templom
és környéke, valamint a vállalkozóknak, kik gépeikkel,
adományaikkal,
segítségükkel
mozdították
előre
a
munkálatokat. Köszönet : Fekete István és Czakó Bence
vállalkozóknak, Tóth Árpád bádogosnak, Madarasi Pál
presbiterünknek, aki a villamossági szereléseket végezte, Kiss
László kőművesnek, Páll Jánosnénak, aki a tujákat
adományozta a templom és a gyülekezeti terem közötti
parkhoz, valamint: Tordai Sándor, Barkó András, Baráth
János, Bétéri Miklós, Debreceni Zoltán, Serbán Jenő, Dinisz
József, Pankotai József, Debreceni Gyula, Bétéri István,
Varga Géza, Finta Károly, Serbán Csaba, Bihari Kálmán,
Oláh János, Andrási László, Varga Barnabás, Tóth József
atyánkfiainak, kik kétkezi munkájukkal járultak hozzá a
munkálatokhoz, s kik nélkül nem lett volna mindez ilyen
rövid időn belül megvalósítható. Isten áldja meg a
munkásokat és a jó szívű adakozókat.

KARÁCSONY
Néhány verssor segítségül hívásával szeretném
gondolataimat megosztani mindenkivel, s egyben
kívánni magam és szeretteim nevében békés,
boldog, Isten ajándékait felfedező karácsonyt , s
újévre a tanácsot hadd adjam át, amit rég én is
megkaptam: Bízd Újra Életed Krisztusra. Mást
nem mondhatok, mint azt, hogy nekem bevált.
Próbáld meg te is, hátha jobb lesz a holnap, mint a
tegnap volt!

Szeretet ünnepe ott, ahol nincs már szeretet…
egy kedves szóval csodát tehetsz!
Összejön a család ott, ahol a szobák mindig üresek..
Ha szívvel mész, csodát tehetsz!
Ajándékozás ott, ahol a sok sem elég…
add magadat, vajon tudod-e még?
Nem a fűtés hoz meleget a szívekbe,
nem a pénz mutatja az ajándék értékét,
s nem a képmutatás tart össze családokat!
Aki által ez lehetséges, az ma is Krisztus,
Aki jéggé fagyott szívünk helyére újat,
Aki képmutatás helyett igazságot,
a rossz helyett jót, a gyászban vigaszt,
kérdésekre igaz választ,
sötétben világosságot,
gyógyulást a betegségben,
s a gyűlölet, önzés, irigység
helyett szeretetet ad.
Ez az Ő ajándéka a karácsonyfa alá.
Engedd oda, hogy a te életed is
ÉLET lehessen.
Élet, amely nem csak a halálig tart.
Keresztiné Szemán Szilvia

„ Kéz a Kézben” Nyugdíjasklub hírei

kívánunk megnyugvást, és ha bármiben segíthetünk,
forduljon hozzánk bizalommal.

2007. februárban megjelent Hírmondóban azzal zártuk
híreinket,hogy megrendeztük a farsangot, melyen 5
nyugdíjasklub vett részt. A következő napokban voltunk
klubtársunk feleségének temetésen, és koszorút vittünk
elhunyt társunk sírjára, az egy éves évforduló alkalmából.
Emléke szívünkben örökké él.
Később az Ápoló-Gondozó Otthonban megrendezendő
Megyei Farsangi rendezvényre kaptunk meghívást, ennek
szívesen tettünk eleget.
Március 6-án ünnepeltük a megalakulásunk 2.
évfordulóját, a Nőnapi megemlékezéssel összekötve. A
Polgármester Úr minden Nőtagnak ajándékozott egy szál
szegfűt, melyet ezúton is szeretnénk megköszönni.
Március
31-én
Nyíregyházán,
április
30-án
Mezőladányban
voltunk
nyugdíjas
találkozón.
Nyíregyházára a Polgármester Úr is elkísért bennünket,
mivel az itteni farsangon bemutatott „Apáca-só”-t adtuk
elő az Ő közreműködésével, mely nagyon tetszett a
megjelent nyugdíjasoknak, és megyénk vezetőinek. Ezen a
rendezvényen részt vett dr. Vojnik Mária országgyűlési
képviselő, és Csabai Lászlóné Nyíregyháza város
polgármestere is.
Április hónapban 8 fővel voltunk Hajdúszoboszlón a
gyógyfürdőben, ahol mindenki nagyon jól érezte magát, és
kipihenten jöttünk haza.
Májusban ugyancsak az Ápoló-Gondozó Otthonban
voltunk anyáknapi műsorral, 12-én a Kocsordi „Hóvirág
„Nyugdíjasklub meghívásának tettünk eleget. Május 22-én
férfi napot tartottunk, közösen sütöttünk szalonnát.
Közben elkészítettük az óvodások ballagó tarisznyáját,
részvettünk a ballagási ünnepségen. Megajándékoztunk az
óvodásokat és az iskolásokat a gyermeknap alkalmából, de
nem feledkeztünk meg a pedagógusnapról sem. Itt
szeretnénk megköszönni az iskola és óvoda vezetésének a
segítségét, mert jó tudni,hogy rájuk számíthatunk, ha
segítségre van szükségünk. Korponai Sándor igazgató úr
szabadidejét feláldozva foglalkozott a tél folyamán néhány
klubbtaggal, hogy egy kicsit belelássunk a mostani
számitógépes
programokba,
melyet
ugyancsak
megszeretnénk ezúton is köszönni.
Résztvettünk a Győrteleken tartott falunapon, felléptünk,
csülökpörköltet főztünk, tomboláztunk, süteményt,
palacsintát, töltött káposztát árusítottunk.
A nyár folyamán paposi és tunyogmatolcsi meghívásnak
tettünk eleget. Meglátogattuk betegeinket, és az özvegyen
maradt klubtársainkat.
Ellátogattunk a Nyircsaholyi falunapra, megnéztük
Mariot, a harmonikást. Tunyogmatolcson a fellépés után
megtekinthettük az Irigy Hónaljmirigy csapatát.
Bekapcsolódtunk a faluban rendezett szüreti bál
lebonyolításába is, mi készítettük a vacsorát, tálaltunk,
elkísértük a fiatalokat a környező településekre.
Este a nyitótánc előtt keringő összeállításunkat mutattuk
be.
Szeptemberben ott voltunk a Nagydobosi Sütőtök
fesztiválon.
Október hónapban a Géberjéni Nyugdíjasklubnál
vendégeskedtünk.
November elején 4 fő üdült újra Hajdúszoboszlón.
Fájó szívvel vettünk végső búcsút Bétéri Sándor
klubtagtól, emlékét örökké megőrizzük. Feleségének

November 20-án közösen a Mátészalkai és Nagydobosi
Nyugdíjasklub tagjaival – néhány nem klubtag Györteleki
lakossal – Parlamenti látogatáson voltunk.
Elfogadta meghívásunkat Keresztiné Szemán Szilvia
református lelkész is, aminek nagyon örültünk.
A klub tagjai szívből örültek annak, hogy erre a csodálatos
helyre eljutottunk. Amit láttunk szóban nehéz elmondani.
Itt köszönjük meg a Polgármester Úr és Kárpáti Tibor
országgyűlési képviselő úr segítségét, aki már a Parlament
előtt várt bennünket, és végig velünk volt.

Együtt tekintettük meg a Néprajzi Múzeumot, ahová ő
vette a belépőket, de hozzájárult a buszköltséghez is.
A napokban teszünk eleget a Nagyecsedi Nyugdíjasklub
meghívásának, ahol nyugdíjas találkozó lesz.
Ha az időjárás engedi még egy-egy napos kirándulást,
szeretnénk megszervezni.
Tervezzük a közös szilveszter megtartását is.
Köszönjük mindenkinek az év folyamán nyújtott
segítségét, hogy klubunk - a negatív vélemények ellenére is
- SIKERESEN működik. Mi továbbra is jól érezzük
magunkat, örülünk egymásnak, összejövünk nótázni,
kikapcsolódni, beszélgetni, törődünk egymással.
Kívánunk mindenkének Békés, Boldog Karácsonyt.
Jövő évi jó kívánságainkhoz a Nyugdíjas Himnusz sorait
használjuk fel.
„ADJON ISTEN MÉG SOK BOLDOG ÉVET,
BÉKESSÉGET, ERŐT, EGÉSZSÉGET. „
Baráth Józsefné
Klub vezető
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Rekkenő
hőséggel
tűzött a nap ezen
az augusztus
eleji nap délutáni
óráján
.
A
csenevész
akácerdő
szélén a fák alatt
jóllakott lusta
tehenek
kérődztek. Még
a legyeknek sem
volt kedvük a
teheneken
szálldosni,
csupán néhány
vérszomjas
bögöly kínozta a jószágokat. Az erdőszélen
tízegynéhány maszatos, mezítlábas glott gatyába és
atlétába öltözött fiú majszolta a kormos, parázsban
sült tengerit. A falu szélén lévő szérűskertből a
monoton hangú, néha felböffenő cséplőgép hangja
hallatszott. Csépelték az idei gabonát, a jövő évi
kenyeret. A fiukat most ez sem érdekelte, bár máskor
elzavarni is nehéz volt őket a szérűskertből. A tengeri
evés közben kíváncsian nézték a legkisebb legénykét,
aki vézna, talán nyolcéves létére ügyesen kotorta félre
egy alkalmas ággal a parazsat, majd a forró homokot
kaparta félre nagy igyekezettel, s kapkodta ki alóla az
illatos sült kolompirt. Szakértelemmel nyomkodta a
markában, majd elégedetten intett a többieknek, hogy
ehetnek. A nagy tülekedésben észre sem vették, hogy
egy idős ember sétál feléjük mezítláb, foltos
nadrágban, tarka ingben, fekete lajbiban s a fején az
elmaradhatatlan zsíros, csálé fekete kalapban az erdei
ösvényen, nyomában egy szőrös kutyával, kezében
egy hosszú, vékony vesszőt suhogtatva. Megállt a
tehenek mellett, hosszasan nézve őket, majd
elégedetten bólintott, a kalapját a szemébe húzva,
közvetlen a fiuk hátánál állt meg. Somolyogva nézte,
ahogy a fiuk egymás után kaparják ki a tűz alá ásott
gödörből, a félig főtt, félig sült kolompirt, s egyik
kezükből a másikba hajigálva próbálják a haját
lehúzni. Az első harapásnál köszönt rá a csapatra: ki
vetette, ki kapálta ezt az ételt?
A fiuk dermedten, megsápadva néztek hátra.
Az öreg csendesen lökte a legkisebb legényke
kezébe a vászontarisznyáját, amit a nyakából
kanyarított le, s csak mutatta, hogy tartsa a többiek
elé, akik savanyú képpel rakták félig megpucolt, még
gőzölgő kincseiket a feneketlen tarisznyába, majd
rettegve lesték az öreget.
A
néma
csendben
az
öreg
sokáig
gondolkodott, a fiuk pedig rettegve várták az ítéletet. A
nagyobbaknak talán eszébe jutott, hogy könnyen meg
lehetne ugrani, hisz az öreg úgysem érné utol őket, de
a szőrpamacs mintha kitalálta volna gondolataikat,
morogva körözött a csapat körül. Meg egyébkéntis, a
tehenet
úgysem
tudnák
gyors
mozgásra
kényszeríteni, s azt meg otthagyni halálos véteknek
számít.
Az öreg a hosszú gondolkodás után még
bólintott is egyet, majd párba rendelte a legényeket. A
kis maszatos tűzmesternek nem jutott pár, hát az öreg
ráripakodott, hogy kaparja a parazsat a gödörbe, s
takarja be homokkal. A kisember rosszat sejtve
igyekezett eleget tenni a parancsnak, de közben
eleredtek a könnyei s hangosan jajongott. Az öreg
ráripakodott, hogy hallgass mán, iszen még nem
nyúzlak, majd a párban álló fiukhoz fordult, hogy a felé
álló sor adjon egy pofont a vele szemben állóknak,
majd azok adják vissza. Ha nem elég erősen csattant a
pofon, a vékony, suhogó vesszővel csapott a

lagymatagon ütő lábszárára, így kevés idő multán
szorgalmasan pofozták egymást a legénykék, szinte
már azt is a cimborán bosszulva meg, hogy a kerülő
ilyen csúfságot tett rajtuk.
Mikor az öreg elunta a rendszabályozást eme
szokatlan módját, csendesen szólalt meg: a csordakút
felé menyetek oszt itassátok meg a teheneket,
hazafelé láncon vezessétek üket, az árokparton jó
mező van, fejésre hazaérjetek, apátokkal meg majd
beszélek.
Az egymásnak adott pofonok emléke rögtön
kiugrott a fiuk fejéből, már a bizonyosan bekövetkező
apai dorgálásoktól való félelem töltötte be a helyüket.
Az egyik legényke somfordálta kerülő közelébe, s
rettegve szólított meg:
- keresztapám ne szóljon apámnak mer
megnyúz
- az öreg a szemét összehúzva csak nézte a
legénykét, majd intett a kutyájának , s
csendben ahogy jött eltűnt az erdőben.
A legénykék egymás tekintetét is kerülve
szaladtak a tehenekhez, s bontották le a nyakukról a
láncot, majd a pecket a markukba fogva nógatták a
lusta jószágokat az erdőn keresztül a csordakút felé.
Itatás után a hazafelé vezető út árokpartján legeltetve,
rettegve várták a naplementét, amikor haza kell menni.
Rettegve várták a pillanatot, amikor a kerülő által
felbőszített apák a nadrágszíjjal a kezükben várják
haza a más terményét megdézsmáló, a tolvaj, a
zsivány gyermeküket.
Hazaérve a szülők ijedten kérdezgették a
sápadt, kornyadozó emberkéket, vajon mi bajuk van,
de senki nem beszélt a mai nap megpróbáltatásairól,
az a néhány pofon nyoma, vagy a vessző vágta hurka
már nem látszott az amúgy is koszos, tövismarta
bőrön.
Elmúlt a nap, elmaradtak az atyai pofonok, s a
fiuk csodálkozva ringatták magukat álomba.
Az Erzsébet napi vásár után feltűnt az utcában
a kerülő szekere. A kasban csövestengeri, kolompír,
zsákban gabona, amit az éves munka kialkudott bére
után szedett be.
A kis emberke lelkendezve szaladt a kerülő elé: csókolom keresztapám !
- Jól van fiam, apád itthon van? Majd azzal
lekezelve mondta is a magáét:
- na koma a maga főgyirűl elloptak 15 csű
tengerit, meg felhúztak majd egy fél sor
kolompírt, igaz még nem sok vót alatta,
úgyhogy maga csak fél bért fizet.
Mikor a fizetés megtörtént, a hivatalos dógok
rendeződtek előkerült a lopótök, a koma vagy kétszer
is megszívta, kimutatva, hogy harag nincs,
megkóstolták az újbort, majd egymásra áldást mondva
a kerülő ment tovább a maga dógára.
Az apa
csodálkozva nézte
a fiát, aki sírva nézett a
keresztapja, a kerülő után.
Néha ma is találkozok terepszínű ruhába
öltözött emberekkel, akik puskával a vállukon,
robogóval vagy gépkocsival közlekedve, a kövesútról
távcsővel szemlélik a határt. A fizetést viszont nem a
gazdáktól veszik fel az ellopott terményről
beszámolva, hanem a néma bank automatából.
Igaz őket már nem kerülőnek hívják; Ők a mezőőrök.
Bedő János

Varga Szimóna
2007.02.22
Patáj Julianna anyától
Varga Géza János apától
Györtelek Dobó utca 24

Baumgartner Balázs
2007.06.11.
Csernyi Csilla anyától
Baumgartner Csaba apától
Györtelek Petőfi utca 9.

Kocsis Dzsenifer
2007.06.06.
Kocsis Renáta anyától
Györtelek Sport utca 10.

Jónás Bianka
2007.08.16.
Angyal Timea anyától
Jónás Sándor apától
Györtelek Rákóczi utca 77.
Fazekas József
Kossuth 141

Czinger László
2007.09.02.
Zámbó Beatrix anyától
Czinger László apától
Györtelek Ecsedi utca 2.

Kiss László
2007.10.20.
Horváth Anasztázia anyától
Kiss László apától
Györtelek Kossuth utca 12.

Serbán Tamás
2007.11.01.
Serbán Alexandra anyától
Andrási Tamás apától
Györtelek Sport utca 5.

Szücs Dorina
2007.11.22.
Patáj Timea anyától
Szücs Csaba apától
Györtelek Árpád utca 13.

Soltész István és Szemán Szilvia
Györtelek Kossuth 3.
Molnár Lajos Attila és Lakatos Anikó
Györtelek Petőfi u 13.
Baba László és Papp Ágnes
Györtelek Kossuth 141

VargaAntal
Tóth Albert
Baráth Sándorné
Imre Károlyné
Bétéri Miklós
Kiss Pál
Balku István
Medve Ferencné
Bardi Károly
Koncz Lajos
Szabó Tibor
Péter Zsigmond
Lakatos Szilvia
Simon Béla
Bicza Marianné
Tábori György László
Kazamér Lajosné
Barna Sándorné
Fedor Ferenc
Páskuly János
Demeter Károly
Lehoczki Béláné
Bulyáki Sándor
Nagy Antal
Bétéri Sándor
Páskuly Gézáné
Tóth Lajosné
Kőhegyi Ilona
Vályogos Gergely

Dobó 4.
Kossuth 141
Rákóczi 2
Árpád 20
Dózsa 4
Tunyogi 33
Kossuth 141
Kossuth 141
Kossuth 141
Kossuth 97.
Kossuth 99.
Rákóczi 67
Dobó 3
Kossuth 135
Kossuth 141
Kossuth 141
Kossuth 141
Kossuth 141
Arany 20
Kossuth 111
Kossuth 141
Hunyadi 8
Petőfi 16
Akácfa 2
Petőfi 6
Kossuth 77
Kossuth 141
Kossuth 141
Kossuth 141

A boltban.
Egy apró termetű nagyon elnyűtt fiatalasszony kosár
nélkül áll a pultnál:
-Gyertya van?
A boltos térül, fordul, s egy csomag gyertyát tesz a
pultra,
-Négyszáznyolcvan!
-Szálra nem lehet venni ?
-Nem bontjuk meg a csomagot. Aztán a „vevőre
néz”, látva annak megtört vonásait, kibontja a
csomagot, számol, s azt mondja tíz forint egy szál.
-Kérek két szálat. Kiszámolja a markából a húsz
forintot, s még a megmaradt pénzt mérlegelve kér
egy doboz gyufát, kiszámol még hat forintot, s a
megmaradt három forintot a markába fogva
távozik.
2007.november 19. délután. Odakint már sötét van,
de valahol egy kicsi szobában nem sokára sercen a
gyufa, s egy vékony gyertya lángja próbálja
megvilágítani a kicsiny szobát.
Bedő János
Kiadja: Györtelek Község
Önkormányzata
4752. Györtelek Kossuth út 47.
Telefon/fax: 44/557- 050.
Szerkeszti: Bedő János
Nyt.sz.: 2.9./178-1/2006.

