Györtelek
Község
Önkormányzat
lapja.
2003. augusztus
II. évfolyam
4. szám

Választások és változások.
A györteleki Református Egyházközség 2003. évi nyarát a
választások és változások jellemzik.
Gacsályi Zsolt lelkipásztort a Túrkevei Református
Gyülekezet meghívta és megválasztotta lelkipásztorának. Így
a györteleki gyülekezetnek fájó búcsút kellett vennie a
lelkipásztorától, aki 7 évig volt közöttük, és h ségesen,
áldozatos munkával építette a gyülekezetet.
Ha valaki lelkészként szolgál, bizony fel kell vállalnia azt,
hogy nem biztos, hogy egy életen át ugyanabban a községben
fog szolgálni, hanem adódik olyan, hogy egyik gyülekezetb l
költözik a másik gyülekezetbe. Így történhetett meg az is, hogy
mivel a községben a lelkészi állás megüresedett, néhány
nappal ezel tt a település lakói egy új lelkipásztor házaspárt vehettek észre a parókia környékén, Lengyel János és Lengyelné
Papp Tünde Éva személyében. Ahhoz, hogy a település lakói és a lelkészházaspár kölcsönösen, jól megismerjék egymást id re
van szükség. Mégis néhány sor erejéig szeretnénk egy kicsit bemutatkozni:
A Fels -Szabolcs-Beregi egyházmegyéb l, Nyírlöv és Löv petri községekb l jöttünk át ide Szatmárba, Györtelekre úgy, hogy
a presbitérium meghívott, a gyülekezet pedig megválasztott lelkipásztorának. 1994. óta végzem a lelkészi szolgálatot. El ször
abaúji kis falvakban, Gagybátor és környékén, majd 1996-tól Nyírlöv ben és Löv petriben. Feleségemmel 2002. júliusában
házasodtunk össze.
2000. szeptemberét l Csengerben, Bartha Gyula esperes úr mellett szolgált, majd házasságunk révén
került Löv petribe lelkipásztornak.
Bízunk benne, hogy Isten akarata az, hogy 2003. augusztusától a györteleki gyülekezet lelkipásztorai lehetünk. Szeretnénk
tovább folytatni az el d által elkezdett szolgálatokat Isten dics ségére és a gyülekezet javára.
Lengyel János
lelkipásztor

Lengyelné Papp Tünde Éva
lelkipásztor

Lassan véget ér a nyár, s ennek egyik legbiztosabb jele,
ha községünk óvodáját, iskoláját benépesítik a gyerekek.
Szeptember elsején nyolc órakor a tanévnyitó ünnepséggel
megkezd dik a 2003/2004-es tanév.
A nyári szünetet kihasználva az iskola és az óvoda épületeiben
jelent s felújítási munkák történtek: az óvodában minden
nyílászárót energiatakarékos változatra cseréltünk ki, ezzel
együtt a vizesblokk is felújításra került, kívülr l pedig
h szigetelt vakolatot kapott az épület; az iskolában festési,
állagmegóvási munkák zajlottak. Mindkét épületünk
megszépülve várja a gyerekeket.
Az általános iskolában a tanévet el reláthatólag 171 tanulóval
és 14 nevel vel kezdjük, 9 tanulócsoportban. A
nevel testületben új nevel nk is lesz, Sz cs Enik tanító néni,
aki a napközis csoportot fogja vezetni. A tantervek
tekintetében nem lesz egyszer az év, hiszen négyféle tanterv
szerint kell megszerveznünk az oktatást: az els és az ötödik
évfolyamon az „új Kerettanterv” szerint, a második,
harmadik, hatodik és hetedik évfolyamon a „régi
Kerettanterv” szerint, a negyedik évfolyamon NAT-os, a
nyolcadik évfolyamon a „78-as” tanterv alapján.
A szül k igénye alapján napközis és tanulószobai
foglalkozásokat is szervezünk, s folytatjuk a cigány kisebbségi
oktatást
is.
Tehetséges
tanulóink
irodalmi,
rajz,
számítástechnika
szakkörökön,
énekkaron
és
sportfoglalkozásokon vehetnek részt.
A szül k igénye alapján napközis és tanulószobai
foglalkozásokat is szervezünk, s folytatjuk a cigány kisebbségi
oktatást
is.
Tehetséges
tanulóink
irodalmi,
rajz,
számítástechnika
szakkörökön,
énekkaron
és
sportfoglalkozásokon vehetnek részt.
Folytatni kívánjuk a m vészeti képzést a társastánc tagozaton,
illetve megfelel számú jelentkez esetén a zongora tanszakot is
el kívánjuk indítani.
Iskolánk megpróbálja biztosítani az oktatás tartalmi kereteit,
de tanuló nélkül ez mit sem ér. Ha az iskolába érkez
gyermeknek nincs felszerelése, nem készítette el a házi
feladatát, nem készült fel el z nap a másnapi órára, akkor
bizony nem lesz sikerélménye, s az iskolai mindennapokat
tanuló és tanár egyaránt kudarcnak és lehangolónak éli meg.
Kérem ezért a tisztelt szül ket, tegyenek meg mindent annak
érdekében, hogy gyermekük id ben, felkészülten érkezzen
minden nap az iskolába és az iskolai munkáját kísérjék
figyelemmel, ha szükségesnek érzik, keressék fel nevel it az
iskolában. Kollégáim és én is szívesen állunk rendelkezésükre.
Az új tanévhez tanulónak, szül nek és tanárnak egyaránt sok
sikert kíván:
Korponai Sándor
igazgató

Tájékoztatjuk a szül ket , hogy az iskolai tankönyvek az alábbi
id pontban vásárolhatók az általános iskolában, Bakóné Papp
Csilla tanárn nél:

INGYENES TANKÖNYVELLÁTÁS
SZABÁLYAI
A 2003/2004. TANÉVBEN.
A tankönyvkedvezmények szabályait a 2003. szeptember
hónapban kezd d tanévben a tankönyvpiac rendjér l
szóló 2001. évi XXXVII. törvény szabályozza, mely szerint
e tanévben az iskola ingyenesen biztosítja a tankönyvet:
1./ a tartósan beteg vagy fogyatékos,
2./ három vagy többgyermekes családban él ,
3./ egyedülálló szül által nevelt, valamint
4./ az els -negyedik évfolyamra járó,
rendszeres gyermekvédelmi támogatásban
részesül
tanulók részére.
1./ Tartósan beteg vagy fogyatékos tanulónak az a
gyermek min sül, aki után a szül magasabb összeg
családi pótlékot kap.
Ennek összege gyermekenként 12.600,-Ft.
2./ Három és többgyermekes család esetén a családi pótlék
összege gyermekenként
7.100,-Ft.
3./ Egyedülálló szül által nevelt gyermekek családi
pótlékának összege:
-egy gyermek esetén
5.400,-Ft,
- két gyermek esetén gyermekenként
6.500,-Ft,
- három vagy több gyermek esetén
gyermekenként
7.600,-Ft.
Az élettársi kapcsolatban nevelt gyermek nem tekintend
egyedülálló szül által nevelt tanulónak.
A szül nek az ingyenes tankönyvellátásra való
jogosultságot a fenti összeg családi pótlék folyósítását
bizonyító szelvény bemutatásával kell igazolnia.
Az
els -negyedik
évfolyamra
járó,
rendszeres
gyermekvédelmi támogatásban részesül tanulók adatait a
Polgármesteri Hivatal szolgáltatja az iskola részére.
Tóth Károly
jegyz

TANKÖNYVVÁSÁR
augusztus 28 - 29.
8 – 16 óráig

Pályázati lehet ségek
a Magyarországi Cigányokért
Közalapítványhoz

Utolsó ítélet
Lk 19,10

Már nem is emlékezett rá, mikor vesztette el a munkáját. Már
nem is emlékezett rá mikor kezdett el inni elkeseredésében.
Már nem is tudta, mikor aludt utoljára ágyban és mikor látott
fürd szobát. Úgy hívták csak az a lezüllött csavargó… Ha
észre vette, hogy rosszallóan bámulják, amint a kemény padon
fekszik, néha beszédet intézett a nézel d khöz. Kevesen
ismerték fel, hogy Dosztojevszkijt idézte:
Hát azt hiszitek, örömömben iszom? Hogy felderüljek
a pálinkától? Legfeljebb csak felmelegít egy kicsit. De
eljön majd az a nap, az az utolsó. És törvénykezés lesz
mindenki felett, kivétel nélkül. Ott állnak majd a
rendes emberek, a sikeres emberek, az alázatos és
kegyes emberek, az okos és az intelligens emberek. És
ha k már mindnyájan el léptek, akkor azt mondja
majd a mennyei bíró:
- Most Ti gyertek! Ide hozzám, ti nyomorultak!
Képemre és hasonlatosságomra teremtettelek titeket
is, és most úgy néztek ki mint az állatok.
És akkor felmorajlanak majd a rendes emberek:
-Csak nem akarod ezeket is befogadni?!
És azt fogja mondani :
-Befogadom ket valamennyit. Befogadom ket, mert
ti, akiket képemre és hasonlatosságomra teremtettem,
közületek senki sem fogadott be egyet sem közülük!
És akkor felénk nyújtja majd a kezét … és mi térdre
esünk. Tócsákban áll majd a könny körülöttünk… és
akkor majd megértünk mindent … és akkor majd
megértetek ti is minket …
Dosztojevszkij nyomán

Az Élet himnusza
Az Élet egyetlen esély – vedd komolyan,
Az Élet szépség - csodáld meg,
Az Élet boldogság – ízleld meg,
Az Élet álom – tedd valósággá,
Az Élet kihívás – fogadd el,
Az Élet kötelesség – teljesítsd,
Az Élet játék – játszd,
Az Élet érték – vigyázz rá,
Az Élet vagyon – használd fel,
Az Élet szeretet – add át magad,
Az Élet titok – fejtsd meg,
Az Élet ígéret – teljesítsd,
Az Élet szomorúság – gy zd le,
Az Élet dal – énekeld,
Az Élet küzdelem – harcold meg,
Az Élet kaland – vállald,
Az Élet jutalom – érdemeld ki,
Az Élet élet – éljed!
(Kalkuttai Teréz anya)

A Magyarországi cigányokért Közalapítvány a korábbi
évekhez hasonlóan ez évben is meghirdette a
tanulmányokat el segít pályázatát a roma gyermekek
részére.
Pályázati adatlap és részletes információ a Polgármesteri
Hivatalban beszerezhet . A pályázathoz csatolni kell az
iskola igazolását arról, hogy a gyermek nappali tagozatos
tanulói jogviszonyban
áll, valamint az elmúlt évi
bizonyítványnak
az iskola által hitelesített /aláírás,
bélyegz eredetiben/ másolatát, a tanulmányi eredmény
megállapítása miatt:
A pályázatok az alábbiakban lettek meghirdetve:
a 2003/2004. tanévre gimnáziumi és érettségit adó
szakközépiskolai
tanulmányokat
folytató,
nappali
tagozaton tanuló cigány diákok részére az alábbi
ösztöndíjakra:
„Czinka Panna ösztöndíj”
4,0 tanulmányi átlag felett
„Tanulást támogató ösztöndíj” 3,0 tanulmányi átlag felett
Az ösztöndíj havi összege:
Czinka Panna
havi 7.000 Ft
Tanulást el segít
havi 5.000 Ft
A 2003/2004- es tanévre tanulmányi ösztöndíj pályázható
az a gimnázium vagy érettségit adó szakközépiskola utolsó
4 évfolyamának esti vagy levelez oktatási formájában
tanuló szakmunkásképz
iskola szakiskolai illetve
technikus képzésben
vagy iskolarendszeren
belüli
fels fokú szakképesítést nyújtó nappali, esti, levelez
oktatási formában résztvev cigány tanulók részére.
Az ösztöndíj elnyerésére, csak az a tanuló pályázhat,
akinek a tanulmányi átlaga legalább 3,0 volt és elégtelen
osztályzat nélkül zárta az elmúlt tanévet.
Az ösztöndíj összege 5.000 Ft /hó.
Pályázatot nyújthatnak be az általános iskola
osztályos tanulói , ha:
4,5
4,0 – 4,49
3,3 – 3,99

5-6-7-8

átlag felett havi 6.000 Ft
átlagnál
havi 4.000 Ft
átlagnál
havi 3.000 Ft

A pályázatok benyújtásának határideje: 2003. 08. 31.
A pályázathoz csatolni kell a helyi Cigány Kisebbségi
Önkormányzat ajánlását, hogy a tanuló a feltételeknek
megfelel.

A településen az idén nyáron is sokra haladtunk a
gondnokság dolgozói és a közmunkások, valamint küls
vállalkozók
közrem ködésével.
Menetrend
szerint
kifestettük az általános iskolát, majd az óvoda és konyha
teljes felújítása (nyílászárók cseréje és h szigetelése,
valamint a vizesblokk felújítása) után annak takarítása, és
bels festése következett.

Baráth József az er géppel szállítja a betont
A temet útjainak burkolata is elkészült, ezek után a
járdák felújítása következett amellyel szintén jó ütemben
haladunk.
.

Járdafelújítás a Kossuth utcán

Az óvoda küls látképe a felújítás után

A vizesblokk, csere után

Újra lett festve a véd n i szolgálat helyisége is. Mindezek
mellett a közterületek folyamatos karbantartása, f nyírás,
bokrok metszése is folyamatosan történik.
Ez évben
augusztus 31-ig 40 f közmunkás és közcélú munkás lett
foglalkoztatva, jelenleg is dolgozik 23 f . Ez a létszám az év
hátralév részében még emelkedni fog.
A középületek, így az Óvoda felújítása is nagyrészt
pályázati pénzb l valósult meg.
A régi iskola el tt a gyalogos átkel hely meg lett
terveztetve, annak kiépítése – az építési engedély
megérkezte után- remélhet leg iskolakezdésig elkészül, s
ezzel biztonságosabb lesz a gyermekek átkelése az úttesten.

TÁJÉKOZTATÓ A HELYI ADÓNEMEKR L
Györtelek Községi Önkormányzat illetékességi területén kommunális adót és vállalkozók kommunális adóját vezetett be 1995.
július 1. napjától. Központilag bevezetésre került a gépjárm adó.
Magánszemélyek kommunális adója
Adókötelezettség terheli azt a személyt, aki
a./ az önkormányzat illetékességi területén lév építmények közül a lakás és nem lakás céljára
szolgáló építmény tulajdonjogával rendelkezik.
b./ az önkormányzat illetékességi területén lév beépítetlen földrész tulajdonjogával rendelkezik.
c./ az illetékességi területen nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik.
Ebben az esetben a bérl az adó alanya.
Az adó alapja az egy helyrajzi számot képez ingatlan, függetlenül a rajta lév építmények
darabszámától illetve telek esetén annak területnagyságától.
Az adó mértéke egy adóköteles adóalapot képez ingatlan után, illet leg lakásbérleti jogonként évi 1.000.-Ft.
Az adóbevallást vétel és eladás esetén 15 napon belül kell benyújtani az e célra szolgáló nyomtatványon a Polgármesteri
Hivatalban.
Eladás esetén a tárgyévi adót az eladónak kell megfizetnie, vétel esetén következ év január 1. napjától van
adókötelezettsége a vev nek.
Vállalkozók kommunális adója
Vállalkozók kommunális adóját kötelesek fizetni a Htv. 52.§. 26.pontja szerint vállalkozónak min sül k.
Az adókötelezettséget nem befolyásolja az, hogy az adóalany székhelye, vagy csupán telephelye található az önkormányzat
illetékességi területén.
Az adó alapja az adóalany által az önkormányzat illetékességi területén foglalkoztatottak korrigált átlagos statisztikai
létszáma.
Az adó mértéke a korrigált statisztikai létszámra vetítve 1.500.-Ft/f /év.
Az adókötelezettség a tevékenység megkezdését követ hó els napjával keletkezik és a tevékenység megsz nése hónapjának
utolsó napjával sz nik meg.
Gépjárm adó
Az adó alanya az adófizetésre kötelezett aki az év els napján tulajdonosként vagy üzembentartóként van feltüntetve a
forgalmi engedélyben. Év közben használatba vett új vagy újra forgalomba helyezett gépjárm esetén az adó alanya az akit
tulajdonosként, üzembentartóként, üzemeltet ként a forgalmi engedélyben feltüntettek.
Az évközben használatba vett új vagy újra forgalomba helyezett gépjárm esetén az adókötelezettség a forgalomba helyezést
követ hónap 1. napjától kezd dik.
Az év közben eladott gépjárm vek után a következ év január 1. napjától, forgalomból kivont gépjárm esetén a következ
hónap els napjával sz nik meg az adókötelezettség.
Az adó alapja: a gépjárm nek a forgalmi engedélyben feltüntetett saját tömege (önsúlya), tehergépjárm esetén az adó alapja
a forgalmi engedélyben feltüntetett saját tömeg (önsúly) növelve a terhelhet ség (raksúly) 50 %-ával.
Az utánfutó gépjárm nek min sül, ezért a forgalmi engedélyben feltüntetett önsúly alapján adózik.
Az adó mértéke: A meghatározott adó alap minden megkezdett 100 kg-ja után 800.-Ft.
A motorkerékpár, a sátras utánfutó adója 5.000.-Ft/év.
Amennyiben az adóalany adótartozása az egy évi adótételt meghaladja és a forgalmi engedélyben újabb adóalanyt a
közlekedési igazgatási hatóság nem tüntetett fel az adóhatóság kezdeményezheti a forgalomból való kivonását.
Tájékoztatom, hogy az éves adót két egyenl részletben március 15. -, szeptember 15. napjáig mindaddig fizetnie kell, amíg az
adókötelezettségét változás bejelentése alapján az adóhatóság meg nem szünteti.
Móriczné Kovács Ildikó

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Családsegít és
Gyermekjóléti szolgálat minden szerdán délel tt
ruhagy jtést
szervez.
Érdekl dni
Jakab
Attilánénál.
Várjuk a lakossági felajánlások között a még
használható ruha, cip , táska, játékok felajánlását.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy szeptember 1-t l
a Gyermekjóléti szolgálat az orvosi szolgálati
lakásban m ködik.
A gyermekjóléti Szolgálat új családsegít je:
Májerné Veres Melinda.

Toronicza Gábor és
Faggyas Orsolya

L csey Tamás
Varga Aranka

Bétéri Gábor
Varga Marian

Patáj György és Jónás Rozália

június - július

JUNIUS JÚLIUS HÓNAPBAN
Molnár Józsefné
Kossuth út 12/a

Nagy Sándor
Árpád út 4

Nagy József
Kossuth út 141.

Imre Sándor
Mérk Szoc.otthon

Sinkó Lászlóné
Kossuth út 73

Szél Menyhért
Kossuth út 141

Halász Mihály
Kossuth út 120.

Nagy Sándorné
Kossuth út 7

Udvari Ilona
Kossuth út 141

Tordai Lászlóné
Ecsedi út 8.

Emléküket kegyelettel meg rizzük !

Tordai Anita anyától
Kiss Zoltán apától
Tunyogi út 13
Kiss Péter

Horváth Katalin anyától
Imre Csaba apától
Hunyadi út 11
Imre Csaba
Péter Hajnalka anyától
Rákóczi út 67.
Péter Miklós
Ivánczki Erika anyától
Dankó 16/b
Ivánczki Elizabet
Kiss Teréz anyától
Dankó út 30.
Kiss Amanda

Kiadja: Györtelek Község
Önkormányzata
4752. Györtelek Kossuth út 19.
Telefon/fax: 44 557 – 050.
Szerkesztette és a fotókat
készítette: Bed János

Andrási Beáta anyától
Hiába János apától
Kossuth út 93.
Hiába Patrik
A szül knek gratulálunk, és kívánjuk, hogy
sok örömük teljék gyermekeikben.

Szinte már hagyománynak számít, hogy az Önkormányzat
a dolgozóit kirándulásra viszi. Nem titkolt cél, hogy a
pihenés és az élményszerzés mellett a dolgozók
összekovácsolása, egymás jobb megismerése is célja az
Önkormányzat vezet inek. Ez évben hosszabb lélegzet
utat terveztünk, amely Kecskemét városi sétája után Pécs
és környékének , így Siklós és Harkány környékének
felfedezése. A három napos úton rengeteg élményben volt
részünk, nagyon sok szép látvánnyal, élménnyel
gazdagodva tértünk haza. Ezekr l a gyönyör tájakról
épületekr l adunk közre néhány képet.
A pécsi Bazilika

A kecskeméti városháza

Csoportkép a siklósi Vár bejáratánál

A kecskeméti Katona József színház

A siklósi Vár bástyája

A máriagyüdi kegytemplom

A kirándulók csoportja a bástyánál

