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Önkormányzat
lapja.
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II. évfolyam
5. szám

Tisztelt
györteleki
Lakosok!

valamint az önkormányzat és intézményei informatikai
hálózatának kiépítésére. Nagyon sok munkánk fekszik egyegy pályázat elkészítésében, de reményeink szerint azok
megtérülnek, hiszen a kit zött céljainkat saját er b l nem
érhetnénk el.

Az események
nap mint nap
változnak.
A
választás
óta
eltelt
id re
jellemz szó az
eseménydússág.
Folyamatosan
tájékoztattuk a
lakosságot
a
beruházásokról és a településen történt eseményekr l. Az
önkormányzatnál személyi változás is történt. Gacsályi Zsolt
lemondott képvisel i mandátumáról, július 27-t l helyette, a
választás során legtöbb szavazattal következ személy
Madarasi Pál lett a Képvisel -testület új tagja.
Lejárt az iskolaigazgató kinevezése, a kiírt pályázatra két
jelentkez volt Fekete Zoltán dr. és Korponai Sándor. A
testület öt évre újra Korponai Sándort választotta
iskolaigazgatónak.
A gyermekjóléti szolgálatnál is történt változás, mert
Gacsályiné Szabó Tünde elköltözött, a testület Májerné
Veress Melindát bízta meg a Gyermekjóléti Szolgálat
feladatainak ellátásával.
Az önkormányzat létszáma nem változott, s a dolgozók
megfenyegetve sem lettek / névtelen feljelent nek címezve /.
Az önkormányzat a nyár folyamán felújította az óvodát és
a járda egy részét. A biztonságos gyalogosátkelés miatt
gyalogosátkel helyet létesítettünk a régi iskola el tti
f útvonalnál.
Intézményeinknél elvégeztük a szokásos karbantartásokat,
festéseket. A köztemet útjainak szilárd burkolatúvá tétele
befejez dött, a hátsó rész kivételével, melyet szeretnénk
leaszfaltozni. A ravatalozó külseje és a csatornák is átfestésre
kerültek, valamint felújítottuk a küls kerítést is.
A Képvisel - testület döntése alapján az Önkormányzat
megtérítette a tankönyv árát azoknak a szül knek akik nem
fértek
bele
az
állam
által
nyújtott
ingyenes
tankönyvellátásba. Kérelem alapján el segítettük a
szakközépiskolások,
f iskolások
és
egyetemisták
beiskolázását. Csatlakoztunk újra a Bursa Hungarica
Ösztöndíj Pályázathoz, mellyel segíteni szeretnénk a
fels fokú iskolában tanulmányokat folytatók költségeinek
csökkentését.
Nagyon sok pályázatunk vár elbírálásra. Pályázatot
nyújtottunk be a kábel tv, játszótér, sportpálya építésére,
épületeink felújítására, a cigánytelepek környezeti
ártalmainak csökkentésére, kerékpárút terv elkészítésre,
iskolab vítésre, településrendezési terv elkészítésére,

Tájékoztatom továbbá a lakosságot a Véd n i Szolgálatban
történt változások okairól. A Véd n i Szolgálat helyisége
Györtelek
Önkormányzat
tulajdona,
az
épület
karbantartásáért, felújításáért az Önkormányzat a felel s.
Györtelek Önkormányzattal szerz désben álló orvos Dr.
Varga Sándor, akinek személyével biztosítjuk a területi
kötelezettségb l ered szolgáltatásokat. Dr. Vizi Mihállyal az
Önkormányzatnak semmilyen jogviszonya nincs,
Géberjén és Fülpösdaróc háziorvosa. Ebb l adódóan az
praxisába tartozó györteleki lakosok a géberjéni,
fülpösdaróci háziorvosi praxisba tartoznak hivatalosan. A
háziorvosi csecsem tanácsadást a háziorvosi finanszírozás
tartalmazza. Dr. Vizi Mihály soha egy fillérrel nem járult
hozzá ennek az épületnek a fenntartásához, s t azt is ki
merem jelenteni, hogy Györtelek településnek soha
semmilyen támogatást nem adott. A lakosoknak nyújtott
egészségügyi szolgáltatásért pedig meg van fizetve.
Azt gondolom, ha valaki bírálja bárki tevékenységét
akkor legel ször nézzen tükörbe, és cselekedeteit ne az
Önkormányzat ellenében tegye meg. Önkormányzatunk
minden kismamának és gyereknek biztosítja a tanácsadást és
egyetlen egy györteleki lakost sem zár ki a tanácsadó
helyiségb l, függetlenül attól, hogy kinek a praxisába
tartozik. A pletykáktól eltér en mi nem teszünk különbséget
emberek közt praxistartozástól függ en. Döntéseinkben
minden györteleki lakos egyenl elbírálásban részesül.
Tájékoztatom a lakosságot, hogy a háziorvosunk Dr.
Varga Sándor a folyamatosan terjesztett pletykák ellenére
sem kíván a településr l elmenni.
Úgy gondolom, hogy az eltelt 11 hónap alatt munkánkat a
nyitottság és a település lakóiért való cselekedet jellemezte. A
munkánk során elért siker nemcsak a mieink, hanem
minden györtelekié, de a kudarcokért és hibáinkért vállaljuk
a felel sséget.
Jó egészséget kívánok mindenkinek!
Tisztelettel:

Halmi József
polgármester

2003. augusztus 11-el véget ért óvodánkban a nyári
nagytakarítási szünet.
A szépen felújított, igényesen berendezett óvodába fogadtuk
a gyerekeket.
A nyár folyamán egy napos kirándulást szerveztünk
Nyíregyházára. A gyerekek és a dolgozók is egy vidám napot
tölthettek el közösen a nyíregyházi Vidám Parkban.

A 2003/2004-es tanévre 55 gyereket irattak be.
Két csoporttal kezdtünk:
Kis-középs csoport: 30 gyerek
Nagy csoport:
25 gyerek.
Megpróbálunk olyan óvodai légkört teremteni ahol a
családtól elszakadt gyermek biztonságban érezze magát és
tudjon önfeledten játszani az óvodai közösségben.
Kiscsoportban els sorban a gyermekek beszoktatása, a
gondozás a testi-lelki szükségleteiknek a mozgásigényeiknek
a kielégítése a feladat.
Nagycsoportban az iskolára való felkészítés a feladat,
amelyet
játékosan,
játékba
beépítve
próbálunk
megvalósítani. Mivel a játék adja a legf bb információt a
gyermekr l, így a személyiség fejlesztésben a középpontba
került a játék önkéntessége, szabadsága.
Kiemelt figyelmet fordítunk az egészséges életmódra, annak
a feltételeinek a megteremtésére, a mozgásra, a környezet
tevékeny
megismerésére,
a
cigány
kisebbség
szocializációjának az el segítésére. Az óvodai nevelés a
családi nevelésre épül, kiegészíti azt. A kett összhangjára
való törekvés az óvoda folyamatos együttm ködése a
szül kkel a gyermek harmonikus fejl désének feltétele.
Az óvodai nevelés akkor képes csak célját elérni, ha a
családdal együtt kölcsönös bizalommal és tisztelettel nevel.
Ezért több olyan nyitott programot tervezünk ahol a szül k
betekinthetnek és részt vehetnek a gyermek óvodai életében.
Nagyon fontos még a rendszeres óvodába járás. Kérem ezért
a tisztelt szül ket, hogy a gyerekeket mindennap
rendszeresen hozzák az óvodába, csak igazoltan
hiányozzanak.
Tapasztalatból tudjuk, hogy jó eredményt csak a
rendszeresen járó gyerekekkel tudunk elérni.

Lk 10,30
A jobb szamaritánus

Amikor másodszor is Jerikó felé ment az úton, megint talált
egy sebesültet a samaritánus. Harmadik, negyedik, ötödik
útján újabb és újabb áldozatok feküdtek az országúton.
Százszor tette meg az utat és száz szerencsétlen feküdt ott,
majd ezerre és ezerre bukkant. Mindig ugyanazon a helyen.
Ez
foglalkoztatta,
amikor
2333-madszor
ment
Jeruzsálemb l Jerikóba. Szinte belebotlott az újabb sebesültbe,
annyira a gondolataiba merült. Sóhajtva szedte el a kötszert
a nyeregtarisznyából, rutinosan látta el a 2333. sebesültet.
Gyakorlott mozdulattal emelte a szamárra a vérborította
testet, és lám, az állat magától indult el a fogadó felé a jól
ismert úton. A szamár és a sebesült szerencsésen meg is
érkeztek.
A samaritánus ugyanis a sivatag felé tartott, hogy
megkeresse a rablótanyát. Mert amikor a 2333. áldozatba
botlott, hirtelen rádöbbent, hogy sokkal jobb samaritánus
lehetne, ha végre a tettesekkel is tör dne s nem csak
ragtapaszokat osztogatna… Elhatározta, hogy a rablókon fog
segíteni.
Kés bb zavartalanul utazhatott Jeruzsálemb l Jerikóba.
Sok id t takarított így meg….
E. Schnydrig nyomán

A falugazdász értesíti lakosságot, hogy az ügyfélfogadási id a
szervezeti átalakulás miatt a jöv ben csütörtökön 8 – 12 óráig
lesz.
Az aszálykár végleges elszámolása a félfogadási id ben
történik. Az ahhoz szükséges nyomtatvány a Polgármesteri
Hivatalban igényelhet . Az aszálykár igényléshez szükséges
iratokat 3 évre visszamen leg be kell mutatni. ( a 2002. évi
regisztrációs igazolás, termékeladási bizonylatok, földalapú
támogatási bizonylatok.)
A Képvisel testület és a Polgármesteri Hivatal részt vett a
Nagydobosi Tökfesztiválon, ahol a f z versenyre neveztünk. A
verseny els díját mindkét napon, a szabadon választott és a
kötelez ételf z versenyen is elnyertük a Baráth Erzsébet
f ízesít mester vezényletével.

Nagyon boldog, vidám, kiegyensúlyozott óvodás éveket
kívánok minden gyereknek.
Farkas Györgyné
óvodavezet

A díjátadás pillanata

Hittan órák és konfirmációi oktatás
Örömmel értesítem a település lakóit, hogy az óvodában és az
iskolában elkezd dtek a hittanórák.
A gyerekek megismerkedhetnek a Biblia tanításaival,
hallhatnak történeteket az Úr Jézusról, tanulhatnak énekeket
és imádságokat. A hittanórákat els t l hatodik osztályig a
gyermekek az iskolában látogathatják. A 7. osztálynak
szombaton délután 14.00 órától, a 8. osztálynak pedig
szombaton délután 15.00 órától a templom melletti gyülekezeti
házban tartunk konfirmációi oktatást.
Szeretettel értesítem azokat a szül ket, akiknek 7. vagy 8.
osztályos gyermekük nem Györtelekre jár iskolába, hanem
valamelyik más községbe vagy városba, de mégis itt szeretnék
Györteleken konfirmáltatni gyermeküket, erre meg van a
lehet ségük. Hiszen azért van szombaton a konfirmációi
oktatás, hogy a nem Györteleken tanuló gyerekek az itt tanuló
gyermekekkel együtt tudjanak készülni a konfirmációra. Ezért
kérem a szül ket, hogy akik szeretnék konfirmáltatni
gyermeküket, azok a szombat délutánt tegyék szabaddá
gyermekük számára, és a fent említett id pontra küldjék el
ket a gyülekezeti terembe.
Ezúton szeretnék köszönetet mondani azoknak a szül knek,
akik gyermeküket beíratták hittanórára vagy konfirmációi
oktatásra,
hisz
ezzel
a
tettükkel
gyermekük
megkeresztelésekor tett fogadalmukat teljesítik, hogy
gyermeküket hitben nevelik, és majd a konfirmációkor a
gyerek maga vallhatja meg a hitét.
Minden kedves olvasó részére Isten áldását kívánom!
Lengyelné Papp Tünde Éva
lelkipásztor

A Világháborús emlékm nél a halottak napi
megemlékezést október 31-én pénteken 13.30-kor
tartjuk.
A halottak napi istentiszteletek:
Egyházi temet
17.00 óra
Községi temet :
18.00 óra

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a temet i díjak az alábbiak
szerint változtak:
Sírhely:
400 Ft
Ravatalozási díj:
1.500 Ft
A nem ítt temetend halottak
h tési díja:
2.500 Ft/nap

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat október 2. napján
megtartott nyilvános ülésén Serbán László Cigány Kisebbségi
Önkormányzati elnök benyújtotta lemondását, de a képvisel i
mandátumát megtartotta. A lemondást a Kisebbségi
Önkormányzat egyhangúlag elfogadta, és új elnökként Varga
Géza Árpád úti kisebbségi képvisel t választották meg.

TÁJÉKOZTATÓ A SEGÉLYEK
FELVÉTELÉNEK RENDSZERÉR L
A rendszeres segélyek kifizetésének ideje minden hónap 5.
napja, kivétel ha ez a nap hétvégére esik, akkor az a hét
csütörtökje.
HELYE: Györtelek, Kossuth u. 47. /Házasságköt épület/
Ideje: 13.15 órától 15.15 óráig.
A segélyeket csak személyesen lehet felvenni, a segély
kifizetési napon. Egyéb eltérést csak a Polgármester
engedélyével, akadályoztatás esetén a Jegyz engedélyével
lehet. Ha valaki személyesen a kifizetési napon nem tud
megjelenni, akkor ezt el re jelezze. A személyes felvételt
akadályozó tényez t igazolja. Más személy a segélyt csak
Polgármesteri engedéllyel, és az Önkormányzat által
rendszeresített meghatalmazással veheti fel. Nem lehet
felvenni meghatalmazással a rendszeres szociális segélyt és
az ápolási díjat, melynek oka, hogy ezek a segélyformák
együttm ködést követelnek meg, és az együttm ködés
alapfeltétele a személyes megjelenés és felvétel.
Polgármesteri Hivatal

GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
A szolgálat az egy hivatás, Gyermekjólét és Családsegít
esetében egy segít hivatás. A Gyermekjóléti Szolgálat
1997 óta m ködik településünkön, formája egyszemélyes
és társult. Az egy személy azt jelenti, hogy egy
családgondozóval, a társult pedig Géberjén, Fülpösdaróc
és Györtelek közösen m ködteti a szolgálatot. A
Gyermekjóléti Szolgálat eddigi családgondozói Gacsályiné
Szabó Tünde, Halmi József és Jakab Attiláné volt.
Munkájukat segítette Földiné Bradács Mária. 2003.
augusztus 1-t l Májerné Veress Melinda látja el.
A szolgálat közel 100 gyerekkel áll kapcsolatban és 30
családnak segít a mindennapos akadályok leküzdésében. A
f feladata a gyermekek védelme, mely csak a családok
együttm ködésével valósítható meg, s f célja a gyermek
családban való nevelkedésének el segítése. Ilyen segítségek
a
gyermekkel
kapcsolatos
támogatásokról
való
tájékoztatás, prevenciós tanácsadás, hivatalos ügyek
intézése. Egyszer en a Gyermekjóléti Szolgálat egy olyan
kapocs, mely a gyermekek védelmében bárki számára
elérhet . Kapocs a család és különböz intézmények
között, kapocs a család és különböz szolgáltatások között.
Akkor m ködik jól, ha a családgondozó megfelel döntést
hoz közösen az érintettekkel, annak érdekében, hogy a
gyermek minél nagyobb biztonságban nevelkedjen
családjában. Baj esetén általa biztosítható az átmeneti
megoldás, mely lehet tartós és ideiglenes.
Györtelek településen a Gyermekjóléti Szolgálat m ködése
megfelel a törvényi feltételeknek, a családok elfogadják,
s t kérik a tanácsokat, segítségeket. Az Önkormányzat
biztosítja a minél jobb m ködéshez szükséges feltételeket.
Ilyen feltétel az új helyre való költözés, a volt orvosi lakás
Kossuth u. 133/A.
A szolgálat ügyfélfogadása minden munkanap 10.00 –
14.00 óráig.
Májerné Veress Melinda

Községi Könyvtár

Id sek Klubja
Immár ötödik esztendeje,
hogy üzemel Györteleken az
Id sek Klubja.
Az intézmény alakulása óta
Jakab
Attiláné
intézményvezet ,
Tordai
Sándorné és Albert Sándorné
szociális gondozók látják el
mind az intézményen belüli,
mind az intézményen kívüli
szociális
ellátással

kapcsolatos feladatokat.
Az id sek sokszor azért járnak fel a klubba, mert otthon
nincs aki meghallgassa ket.
Lehet, hogy a rohanó világ, de lehet, hogy az is az oka ennek
a hozzáállásnak, hogy a fiatalok eljárnak dolgozni és egy
kimerült nap után nincs kedve se ideje tör dni a
nyugdíjassal.
A 20 fér helyes klubba nap mint nap feljárnak a törzstagok,
akik idejük nagy részét kötéssel horgolással, egyházi énekek
éneklésével, TV-nézéssel ,videó nézéssel, újságcikk olvasással
töltik.
Félévente az aktuális névnapok is megrendezésre kerülnek.
A mikulás és karácsonyi ünnepeket az iskolás gyerekek és az
óvodások teszik még szebbé és meghittebbé.
Az önkormányzat fedezi a klub rendezvények költségeit.
Naponta egyszeri meleg ételt az ebédet 226 Ft ellenében
vehetik igénybe a nyugdíjasok.
Januártól beindul a házi-szociális gondozószolgálat. Ami
azzal jár, hogy a két gondozón kijár azokhoz az id sekhez,
akik
igényt
tartanak
otthonukban
a
takarítási
gyógyszeríratási bevásárlási feladatok segítésében. A
szennyes ruha mosatására is lehet ség lesz az intézmény
keretein belül a közeljöv ben. Segítséget igényelhetnek a
szociális otthoni elhelyezési ügyekben Jakab Attilánétól , aki
délel tt folyamán az Id sek Klubjában tart naponta
ügyfélfogadást.
Családsegít Szolgálat
2003.augusztus 1-t l megkezdte m ködését településünkön a
családsegít szolgálat.
Helye az önkormányzati orvosi lakás épülete, ahol délután 13
h-16 h – ig tart ügyfélfogadást Jakab Attiláné. Ezúton hívja
fel minden kedves olvasó figyelmét a családsegít szolgálat
munkatársa, hogy minden szerda délután ruhagy jtést
szervez.
A felajánlott ruhanem k a rászorultak családja körében
kerülnek szétosztásra .Segítséget kérhetnek a leszázalékolási
ügyek az özvegyi nyugdíj intézésében is.
Személyre szabott segítségnyújtást vehetnek igénybe az erre
rászorultak. Bízom benne ,hogy egyre több ember fordul
segítségnyújtás jogcíme alatt a szolgálathoz és minden egyes
esetben tudunk képességeimhez mérten segíteni.
Jakab Attiláné

„Én mindig el ször
megszagolom a könyvet,
beszívom a képeket és a
bet ket,
aztán úgy érzem: én
vagyok a mese
és a könyv az olvasó”
(Ágai Ágnes)
Könyvtári ellátás 1962 óta m ködik a településünkön. A
Könyvtár mindenki által jól megközelíthet helyen a falu
központjában van. Mindennap 8-16 óráig áll az olvasók
rendelkezésére. Könyvállományunk folyamatosan b vül,
jelenleg 6300 kötet könyv található a könyvtárban, nagyobb
része szépirodalom a többi pedig gyermek és ifjúsági
valamint szakirodalom. A könyvbeszerzés a Megyei
Könyvtárak Egyesülésen keresztül történik, ami nagyon jó
dolog , hiszen így kedvezményesen jutunk az új könyvekhez.
A beszerzésnél figyelembe veszem
a helyi igényeket,
kéréseket és az anyagi feltételekt l függ en próbálom
teljesíteni. Az Önkormányzat minden évben biztosítja és
fontosnak tartja a Könyvtár m ködését.
A beiratkozott olvasók száma évenként átlagban 100- 110
f , feln tt és gyermek egyaránt. Ez a település lélekszámához
viszonyítva kevés. Ez annak köszönhet en alakult így, hogy
ma már egyre több családban egyre több könyv van jelen.
Aztán ott van a sok modern ismerethordozó, gondolok itt a
CD-re, Videóra, ami ugyan nem veszi fel a versenyt az
olvasás élményével de lassan nagyobb teret hódít ami az
olvasás nehézségeit vonja maga után.
A dokumentumok kölcsönzésén kívül szeretnék minél
több foglalkozást szervezni, amelybe aktívan bekapcsolódna
a község gyermek és feln tt lakossága. Könyvtárunk mindig
örömmel áll rendelkezésre az iskolai osztályok által igényelt
foglalkozások megtartására, kérések teljesítésére.
Lehet ség van a könyvtárközi kölcsönzésre amely azt jelenti,
hogy ha a helyi könyvtárban nincs meg valamilyen
dokumentum úgy azt megkérjük
egy olyan nagyobb
könyvtártól amelyik tagja az Országos Dokumentumellátó
Rendszernek.
2000 óta a Községi Könyvtár szerepel a „Nyilvános
Könyvtárak” jegyzékén.
Örömmel tájékoztatom a lakosságot, hogy 2003
szeptember 1-ével lehet ség van az Internet használatára
amely mindenki számára ingyenes. Most még egy számítógép
áll rendelkezésre, de b víteni szeretnénk pályázat útján.
Valamint a tervek között szerepel egy fénymásoló berendezés
is, így kialakulna a Teleház. Az Internet használatának
lehet sége megnövelné a Könyvtárba járók táborát és az
olvasási kedvet is.
Szatlóczky Tiborné
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1954.
január
23-án
születtem
Tunyogmatolcson. 1979-t l élek a
községben állandó lakosként. N s
vagyok, két gyermekem és egy fiú
unokám van, gyermekeim is a
községben élnek. Végzettségem szerint
villamos energia technikus vagyok, a
TITÁSZ Rt. Mátészalkai kirendeltségén
villamos tervez ként dolgozom.
Györtelek Önkormányzat testületének
1990-t l vagyok a tisztelt választó polgárok jóvoltából tagja.
Igaz a 2002. évi választáson kevés szavazateléréssel nem
jutottam be a testületbe. 2003. júliusától Gacsályi Zsolt
nagytisztelet úr lemondása után, ismét tagja vagyok a
képvisel testületnek.
Önkormányzati képvisel ként és magánemberként is vallom,
és fontosnak tartom azt, hogy az embereknek össze kell fogni
és csak így tudunk a közösségünkért úgy tenni, hogy mindenki
megelégedésére
lehessünk.
Tudásommal
és
segít készségemmel igyekszem a lakóhelyünk fejl dését,
gyarapodását és boldogulását segíteni.
Madarasi Pál
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Nagyecsed

Mikor megérkeztek nem titkolták, hogy bajnokságban
szeretnének játszani, és Tóth Csabát, Czakó Krisztiánt és engem
meghívtak egy edzésükre, majd a csapatba is. Hatalmas
lelkesedéssel vártuk a bajnokságot, Nagyecseden gyakoroltunk,
és nagyokat álmodtunk.
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Itt szeretnek bennünket! Évek óta gördülékenyen
együttm ködünk az iskolával és a hivatallal. Én komoly
problémára nem emlékszem. Félek, nem tudjuk az anyagi és
erkölcsi támogatás arányában hozni még az eredményeket, de
próbáljuk. Csak nevek nélkül: ismerek két nagyszer
polgármestert és volt kapcsolatom két tisztességes
képvisel testülettel. Szívügyük volt a kosárlabda támogatása és
remélem akár meccsen vagy utcán találkozunk senki nem érzi
úgy, hogy kidobott pénz vagyunk.
Id közben játszani is kezdünk megtanulni (heti két edzés hat
éven át), az idei eredményünk 4. hely, és a harmadik helyezet
csak a dobott és kapott pontok arányával került elénk. Szerintem
lesz jobb.

Végül:

A bajnokság újra elindult. Kérem, ha valakit érdekel és
ráér, nézzem meg minket. Nem gy zünk mindig, néha
kifejezetten rosszul játszunk, de itt mindenki küzd, és megpróbál
er n felül az elvárásoknak megfelelni.
9
"

A következ alkalommal a játékról, és a játékosokról szeretnék
írni néhány mondatot.

1

Doszpoth József
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Az oltár, és a kápolna belseje
A templomot a római és görög katolikus hívek közösen
használják.

A templom látképe az utcáról
A falu közepén, a lakóházak között szerényen megbújva áll a római katolikus templom.
A járda melletti feszület láttán a pillantás beljebb vándorol,
ahol egy szépen gondozott virágos kert irányítja tovább a
tekintetet az egyszer , de ápolt kápolnára.
A kápolna történetér l Szabó Menyhért gondnok adott
felvilágosítást, aki a feleségével együtt gondoskodik a
templomkert és a templom rendjér l, tisztaságáról.
A terület 1927. tavaszán lett
megvásárolva
Koroly
Jánosnétól. Még 1928-ban fel
lett építve a templom a györteleki
katolikus egyház tagjainak,
valamint Székely Gyula püspök
és Dr. Jékey István földbirtokos
segítségével.

A hívek létszáma az utolsó népszámlálás adatai szerint:
Római katolikus
97 f
Görög katolikus
88 f
Összesen:
185 f , de ebb l mindössze
10 – 15 f gyakorolja a vallását.
Többen csak akkor jelentkeznek, ha egyházi szolgálatra
szorulnak (temetés, keresztelés, esketés)
A templomunk a felvételek tanulsága szerint nincs elhanyagolt
állapotban. Az a mindenkori egyházi kultúrának megfelel. Igaz
a f tés még nincs megoldva. A fenntartást és a környezet
ápolását csak egy pár személy végzi.
Megköszönöm a Polgármesteri Hivatalnak, hogy helyet adott a
helyi újságban e cikk megjelenésére és a fényképek
bemutatására, ezáltal az elmaradott híveknek utat mutatva a
hovatartozásuk érdekében.
A misék sorrendje:
A hónap els - harmadik vasárnapján görög katolikus
negyedik vasárnap római katolikus

Szabó Menyhért

A harangot Székely Gyula
püspök Úr ajándékozta az egyházközségnek, amely az 1942-es
háborúig minden délben megszólalt. 1945. után nagyon
meggyengült a hitélet, és a kápolna fenntartása néhány, az
egyházhoz ragaszkodó családra maradt. 1990-t l némi fordulat
tapasztalható. Így a helyi önkormányzat is két esetben
támogatta készpénzzel a katolikus egyházat, majd az idei évben
a járda felújításához munkaer t is biztosított, melyet
megragadva a lehet séget ezúton köszönök meg.

A járda felújítása a templomkertben.

Tisztelt Györteleki Lakosok!
Öröm számomra, hogy lehet séget kaptunk - ahogyan sokan
nevezik - a Szociális Otthon bemutatására. Engedjék meg,
hogy néhány szóban ezt megtegyem.
Intézményünk a Szabolcs – Szatmár - Bereg Megyei
Önkormányzat Ápoló Gondozó Otthona a megye egyik
legnagyobb teljes kör ápolást, gondozást nyújtó bentlakásos
intézménye. Különlegessé teszi az is, hogy három telephelyen
m ködik (Györtelek, Fülpösdaróc és Szamosangyalos).
A Györteleki anyaintézményben 160 engedélyezett
fér helyen gondozunk értelmi fogyatékosokat, 50 fér helyen
szenvedélybetegeket (alkoholistákat). Fülpösdarócon 50
engedélyezett fér helyen id skorú pszichiátriai betegeket,
Szamosangyaloson 30 fér helyen szenvedélybetegeket
(alkoholistákat).
Györteleki intézményünkben ellátjuk azoknak a 18 éven
felüli, illetve id skorú középsúlyos értelmi fogyatékos
személyek ápolását, gondozását és terápiás célú
foglalkoztatását 160 engedélyezett fér helyen, akik nem,
vagy csak részben oktathatók, képezhet k, foglalkoztathatók
és gondozásukra csak bentlakásos intézményi keretek között
van lehet ség.
Külön gondozási egységben teljes kör ellátást nyújtunk
azon szenvedélybeteg személyek részére 50 engedélyezett
fér helyen, akiknek állapota rendszeres, vagy akut
gyógyintézeti kezelést nem igényel, és ellátásukra csak
bentlakásos intézményi keretek között van lehet ség.
A Fülpösdaróci telephelyen ápolást, gondozást nyújtanak
olyan id skorú pszichiátriai betegek részére, 50
engedélyezett fér helyen, akik számottev pszichiátriai
kezelést nem igényelnek, nem veszélyeztet állapotúak, nem
rehabilitálhatók, önálló életvitelre nem képesek, és állandó
bentlakásos intézményi ellátásra szorulnak.
Szamosangyalosi telephelyen teljes kör ellátást és
terápiás foglalkoztatást biztosítanak 30 engedélyezett
fér helyen, olyan 18. életévüket betöltött krónikus
alkoholista személyek részére, aki rendszeres, vagy akut
gyógyintézeti kezelésre nem szorulnak, és ellátásuk csak
bentlakásos intézményi keretek között biztosítható.
Intézményünk dolgozói létszáma 160 f . Györtelek
telephelyen két épületben folyik a gondozás, ápolás. Egy
épület szolgál a lakók foglalkoztatására, fejleszt
tevékenységek ellátására. Külön épületben van elhelyezve az
iroda, konyha és étkez , mosoda, varroda. Épületeink
állandó karbantartása, felújítása szükséges, mivel a 160

fér helyes pavilon kivételével régi épületek.
2002. évben megkezd dött és be is fejez dött a konyha és
mosoda teljes rekonstrukciója, mellyel közelebb kerültünk
a min ségi szolgáltatás megteremtéséhez. Az eredeti épület
átalakításával, hozzáépítésével kialakítást nyert a konyhai
dolgozók szociális helyisége, a dolgozók ebédl je. A Megyei
Önkormányzat pénzügyi támogatásával lehet ségünk nyílt
a régi kastélyépület bels felújítására, ezzel megoldottuk az
ügyviteli dolgozók megfelel elhelyezését.
Intézetünk berendezése, a lakószobák felszereltsége a
160 fér helyes pavilon kivételével igen használtak,
min ségileg nem teljes mértékben, de mennyiségileg
kielégít k.
Az elmúlt néhány év alatt sok olyan változás következett
be az itt él k és dolgozók életében amit úgy gondolok
érdemes megosztani másokkal. Az a feladat, ami ránk
hárul ellátottaink gondozása terén egyre inkább arra kell
hogy
ösztönözzön
bennünket,
hogy
minél
professzionálisabban,
minél
szervezettebben
tevékenykedjünk.
Az a tény, hogy intézményünk min ségügyi rendszerben
dolgozik már eleve feltételezi, hogy
megfeleljünk
min ségügyi céljainknak, egy folyamatos fejl dést kell
produkálnunk.
Lakóink
–
éljenek
bármilyen
betegséggel,
fogyatékossággal – ne kövesedjenek bele egy passzív
„gondozotti” státuszba, hanem aktív cselekv , a
képességeikhez mérten „résztvev ” emberek legyenek, és
valóban otthonuknak érezzék intézetünket.
Nagy hangsúlyt fektettünk a foglalkoztatásra. Célunk
lakóink érdekl désének felkeltése és fenntartása, napjaik
ésszer tartalommal való kitöltése, hasznosságérzésük
fokozása. Fontosnak tartjuk a végzett munka
hasznosságát, eredményességét. Ez évben agyagozó
kerámia, szöv m helyt, tornatermet alakítottunk ki ,
ezekben a m helyekben a mind a három gondozotti kör /
pszichiátriai, szenvedélybeteg és fogyatékos/ közös
foglalkoztatáson vesz részt. A programtól azt várjuk, hogy
lakóink els sorban önmaguk jobb megértésén túl
mindinkább képesek legyenek arra, hogy elfogadják
gondozott társaik másságát, toleránsabbak legyenek,
modellül szolgáljanak az intézmény valamennyi lakója
számára. A programban hasznos elfoglaltságra, id töltésre
találjanak. A munka, mint érték különösen a
szenvedélybetegek körében jelenjen meg.
A szórakoztató és fejleszt
foglalkozások mellett
mindennapos az ipari jelleg / START Rehabilitációs
Vállalat, F és T Hozam Kft. Nyíregyháza. /és a
munkajutalmas illetve terápiás célú foglalkoztatás/.
Reményemet szeretném kifejezni, hogy az eddigi jó
kapcsolat az önkormányzattal és a lakossággal a jöv ben
még jobb és gyümölcsöz bb lesz, hisz a szociális ellátás az
önkormányzat feladata az alapellátásokat illet en, ezek a
szakmai alapok jelentik
a
lehet séget
a
szorosabb
együttm ködésre. Gondolkodunk
közös
projectek
megvalósításában. Ezekhez a
szakmai elképzelésekhez és az
egyéni boldogulásokhoz kívánok
sok sikert minden Györteleki
lakosnak.
Bélteki Irma
Igazgató

Kiss Pál és Kiss Pálné sz. Csák Erzsébet
szeptember 13-án ünnepelte 60 éves házassági évfordulóját 3 gyermeke
6 unokája és 7 dédunokája körében

„Már vénül kezemmel
fogom meg a kezedet
Már vénül szememmel
rizem a szemedet
Nem tudom, miért, meddig
maradok meg még neked,
de a kezedet fogom
s rizem a szemedet.”
Ady

Halálesetek

E szép évforduló alkalmából gratulálunk, és azt kívánjuk, hogy sokáig
gyönyörködjenek még családjukban.

AUGUSZTUSBAN:
ri Mária és Kovács László

SZEPTEMBERBEN
Tári Edina és Kiss András Krisztián

augusztus - szeptember
Kalucza Mária
Csatári Ferencné
Szaniszló Terézia Emma
Birtha Erzsébet Katalin
Györtelek Kossuth u. 141

AUGUSZTUSBAN
Kiss Tamás és Kajus Krisztina
szül kt l: Kiss Sándor
Ecsedi út 12.
SZEPTEMBERBEN:
Andrási László és Szabó Erika
szül kt l: Andrási Márk
Kossuth út 87.
Horváth Pál és Patály Lívia
szül kt l: Patály Lívia
Kossuth út 39.
Kiadja: Györtelek Község
Önkormányzata
4752. Györtelek Kossuth út 19.
Telefon / fax : 44 / 557 - 050
Szerkeszti: Bed János

