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„Az Istenét ismerő nép felbátorodik és cselekszik.”

Dániel 11:32b

Az istentisztelet perselypénzét templomunkra fordítjuk.

Isten áldja meg a jószívű adakozókat.

Balogh Sándor Patrik
2008.05.19.
Bétéri Beáta anyától
Balogh Sándor apától
Györtelek, Arany J. u. 22.

Andrási Amina Mirella
2008.05.25.
Varga Henrietta anyától
Andrási Gábor apától
Györtelek,  Dobó u. 24.

Pataki Eszter
2008.06.21.
Szabó Melinda anyától
Pataki Roland apától
Györtelek, Rákóczi u. 23.

tisztelettel és nagy szeretettel hívja és várja Önt és kedves

szeretteit a református templomban

2008. július 6-án, délután 3 órakor
kezdődő ünnepi istentiszteletre, amelyen

FőtiszteletűDr. Bölcskei Gusztáv
a Tiszántúli Református Egyházkerület Püspöke, a Zsinat

lelkészi elnöke hirdeti Isten Igéjét,

valamint

NagytiszteletűBartha Gyula
a Szatmári Református Egyházmegye Esperese

beiktatja lelkipásztori tisztébe

Keresztiné Szemán Szilvia
megválasztott lelkészt.

Simon Istvánné Kossuth 141.
Tordai Lajosné Rákóczi  9.
Bétéri István Rákóczi  52.
Pecséri László Kossuth 141.
Halász Mihályné Kossuth 122.
Bétéri Sándor Kossuth 29.

Helyesbítés: Az előző számban Bakos Lajosné Ecsedi 10.
szám alatti lakos nevét és címét tévesen írtuk. A tévedésért
elnézést  kérünk.

Kiadja: Györtelek Község
            Önkormányzata
4752. Györtelek Kossuth út 47.

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





A hagyományokhoz híven ez évben is megrendezte a
falunapot a község önkormányzata. A község vezetése
mindent megtett azért, hogy a község lakói és a vendégek
megtalálják az igényüknek megfelelő szórakozási
lehetőséget, s ugyanakkor az egész napra kiterjedő
programok alatt étel és ital is rendelkezésre álljon. A
rendezvény korán reggel kezdődött a horgászversennyel,
majd 9 órától a sportpályán is beindultak a programok. A jól
sikerült rendezvényről képes beszámolót nyújtunk,
természetesen a teljesség igénye nélkül.

            A felkészülés

               Horgászverseny a Szamos holtágon

                        Az iskolások műsora

                         … ez nekünk is tetszik…

                 A SHOWTÁNC SILVER formáció

                TRIÁL SHOW  kerékpáros bemutató



                                 BAD SANG koncert

         A SZATMÁR TÁNCEGYÜTTES műsora

                                NEO TONES együttes

                               CAIRO együttes
Az együttes késése, és az esti viharos időjárás miatt a JOLLY
és a ROMÁNCOK produkciója elmaradt, sajnos a
tűzijátékot is megzavarta az eső.

A fotókat készítette: Farkas Zsolt

Pezsgő élet a „Kéz a Kézben” Nyugdíjas
Klubban!

2008. január 3-án 2 tag tagdíjmentessége miatt a
vezetőhelyettesi, a titkári és a kultúrfelelős helyére új
embereket választottunk, akik az eddigi munkájuk alapján
megérdemelték a bizalmunkat, derekasan helyt állnak a
munka minden területén, bizonyítva azt, hogy képesek
vagyunk talpon maradni minden eddigi híresztelés ellenére.
Ugyancsak megállják a helyüket a klub többi tagjai is,
gondolok itt a régi és az új tagokra egyaránt.

Ugyanezen a napon pezsgővel köszöntöttük az új
évet, virsli, pogácsa fogyasztása mellett. Kívántunk
egymásnak boldog, békés új évet, az elkövetkező időre jó
egészséget. Ezen az ünnepségen a Polgármester Úr is jelen
volt.
Megbeszéltük a farsangra meghívandó klubok névsorát,
menüt, kezdési időpontokat, a klubunk által előadandó
műsort. Elkészítettük saját kezűleg a fellépő ruhánkat a Zi-
Zi Laborhoz, a kék együtteshez mellényt varrattunk 14
klubtársunknak. Felújítottuk a fehér blúzunkat is.

Január 30-án meghalt az egyik alapító tagunk
Baráth László, akitől fájó szívvel vettünk végső búcsút a
temetésen, részt vettünk a vasárnapi istentiszteleten is.
Emléke örökké szívünkben él.

Február 9-én Nagyecseden voltunk Lápi Disznótori
Rendezvényen. Jól éreztük magunkat, a megmaradt húsból
töltöttük a káposztát a farsangokra, az évfordulóra
csülökpörköltet készítettünk, de még mindig van belőle.

Február elején megemlékeztünk Kiss Pál volt
klubtagunk halálának második évfordulójáról.

Február 15-én káposztát töltöttünk, részt vettünk az
óvodások farsangi ünnepén. 16-án farsangot rendeztünk, 6
klub tagjai voltak a vendégeink, meghívtuk a Képviselő-
testület tagjait, és a minket segítő vállalkozókat.
Ebben az évben úgy határoztunk, hogy a faluból nem hívunk
nyugdíjasokat, mert a tavalyi év után, annak ellenére, hogy
mindenki jól érezte magát, senki nem jött közénk.

Február 22-én megint káposztát töltöttünk, és
bekapcsolódtunk az iskolások farsangi ünnepségébe.

Február 23-án, szombaton már 11 klub volt a
vendégünk. Mindkét alkalommal jó volt a hangulat, jól
sikerült az ellátás. Mindenki azt mondta, jövőre is
visszajönnek.

Köszönőlevelet küldtünk azoknak, akik tombola
ajándékkal segítették a farsangok megrendezését, igaz volt
olyan is, aki sérelmezte, hogy az ajándékokat kétfelé
osztottuk, de a meghívóval együtt el is mondtuk, hogy több
kisebb ajándékot várunk, mert ahova minket elhívnak,
kisebb értéket sorsolnak. De mindezek ellenére köszönettel
tartozunk segítőinknek.

A farsangokkal kapcsolatban azt is el kell
mondanunk, hogy voltak olyanok, akik bántották
Polgármester Urat, azért, hogy szerepelt velünk a Zi-Zi
Labor együttesben, mi ezek ellenére büszkék vagyunk rá,
hogy segít, támogat és megbecsül minket. A vendégek zöme
azt a véleményt fejtette ki, „Hogy száz polgármesterből 1-2
ember ilyen. Örülhetünk neki, hogy ilyen polgármesterünk
van.” Örülünk is, és munkájához jó erőt, egészséget
kívánunk az elkövetkező időkre.

Elhatároztuk, hogy az ilyen negatív véleményeket
figyelmen kívül hagyjuk, mondjanak a pletykások amit
akarnak, nem bírálni kell, hanem tenni valamit a falu, a
lakosság többségének megelégedésére, képviselni
településünket, annak jó hírnevet szerezni.

Február 28-án az Ápoló-Gondozó Otthon farsangján
vettünk részt, a Zi-Zi Labor műsort adtuk elő közkívánatra.



Jól éreztük magunkat, vacsorával láttak vendégül
bennünket.

Március 8-án Nőnapi ünnepséget és
megalakulásunk 3. évfordulóját ünnepeltük. Polgármester
Úr és a klub férfi tagjai köszöntötték a nőket 1-1 szál
virággal.

Április 5-6-án Hévíz, Keszthely kiránduláson volt
12 fő. Ebből 11 klub tag. A részvételi díj felét a klub fizette.
Nagyon jó volt, szép helyeken jártunk, fürödtünk a Hévizi
Tófürdőben.

Április 19-én a nyíregyházi Gyertyafény
Nyugdíjasklub meghívásának tettünk eleget, itt is a Zi-Zi
Labort kellett, hogy előadjuk. A Polgármester Úr is jött
velünk. A buszköltséget a klub pénztárából fizettük. Finom
ebédet kaptunk, a tombolasorsolás fődíját, egy kb. 30.000,-
Ft-os festményt egyik klubtagunk nyerte.

Május 1-jén Kocsordon vendégeskedtünk,
árusítottunk. Nagyon jól sikerült a nap, jól éreztük
magunkat, a bevételünk is szépen alakult.

Május 5-én az Ápoló-Gondozó Otthonban voltunk
délelőtt anyák napi ünnepségen, délután a mátészalkai
Napsugár Nyugdíjasklub meghívásának tettünk eleget,
ahol az iskolások köszöntője után mi is előadtuk a
műsorunkat. Mindkét helyen könnyeket csaltunk a
szemekbe. Az Otthonban ajándékot, Mátészalkán virágot
és ajándékot is kaptunk. A mátészalkai nyugdíjasklub
legidősebb tagja szívből gratulált műsorunkhoz, aminek
nagyon örültünk.

Május 7-én a Budapesti Operett Színpad előadását
– Anyáknapi gálaműsor – néztük meg a mátészalkai
Művelődési Házban Oszvald Marika főszereplésével.
Felejthetetlen élményben volt részünk. A belépőt és az
utazási költséget a közös pénztárból fizettük.

Május 19-én Mátészalkán voltunk Gálaműsoron, a
Zi-Zi Labort kérték, a Polgármester Úr is velünk volt. Az
ebédet és az utazási költséget a klub biztosította. Jól
éreztük magunkat.

Május 23-án egyik klubtagunknál káposztát
töltöttünk a másnapi falunapra. Egyben köszöntöttük
Őket 30. házassági évfordulójuk alkalmával. Finom
vacsorával, tortával, pezsgővel láttak vendégül bennünket.
Még egyszer kívánunk nekik sok örömet, boldogságot,
megértést, egészséget, minél több együtt töltött évet.

Gyermeknap alkalmából valamennyi iskolásnak és
óvodásnak ajándékot vittünk, mint a korábbi években.

Töltött káposztát, palacsintát, süteményt árusítottunk. A
káposztát, hagymát, paprikát, paradicsomot Albi és Éva
ajándékozta, melyet ezúton is szeretnék megköszönni,
mivel minden alkalommal támogatnak bennünket. Nekik
is jó erőt, egészséget kívánunk.

Az árusítás mellett felléptünk új
összeállításunkkal és felújítottuk a régi csárdásunkat is. A
műsor után többen gratuláltak nekünk. Vendégül
láthattuk a sátrunknál Dr.Vojnik Mária Államtitkár
Asszonyt és Dr. Veres János Pénzügyminiszter Urat is. Ezt
nem sok klub mondhatja el magáról, aminek nagyon
örülünk.

Jó bevételre tettünk szert az árusításból és a
tombola jegyek eladásából. Köszönjük mindazoknak a
vásárlást, akik ezzel segítik működésünket.

Május 29-én kirándulni voltunk Nyíregyházán, ezt
nem mi szerveztük, buszos kirándulás volt, 8 fő vett részt
rajta.

Május 30-án Debrecenben voltunk egy
egészségügyi verseny eredményhirdetésén. Ezt a Ricter
Gedeon Kft. szervezte, 3 megyéből 73 klub vett részt rajta,
és mi elhoztuk a verseny második díját. Ennek nagyon
örülünk, mivel ez a munkánknak az elismerése.

Június 1-jén részt vettünk az óvodások ballagási
ünnepségén, mivel mi készítettük a ballagó tarisznyát. A
tarisznyába pogácsát sütöttünk útravalóul és egy 5 forintos
is került bele. A vezető óvónő és munkatársai örültek neki.

Június hónapban tartjuk a névnapokat,
születésnapokat. 5-én Csengerben voltunk az Öszülő
Fények Nyugdíjasklub vendégei, 15-én a paposi Hóvirág
Nyugdíjasklubnál, 17-én Tunyogmatolcs Reménység
Nyugdíjasklubnál voltunk. 21-én a Múzeumok Éjszakája
című rendezvényen vettünk részt. 28-án a mezőladányi
Arany János Klub vendégszeretetét élveztük, mint
vendégek, ahol palacsintasütő és palacsintaevő verseny,
valamint palacsinta király választás is volt.

Tehát látszik, hogy pezseg az élet, boldogulunk,
működünk annak ellenére, hogy volt, aki ebben nem hitt
az év elején. Azt hiszem ennél több bizonyíték nem kell.

                                                       Baráth Józsefné
                                                               klubvezető

Május 24-én a falunapon a szokáshoz híven
megfőztük a Polgármesteri Hivatal részére a csülökpörköltet
és jegyre értékesítettük.

Értesítjük a lakosságot, hogy a KHT.
szolgáltatási díjakat ( szippantás, szállítás,
stb.)  a jövőben a Polgármesteri Hivatalban
lehet befizetni.




