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A biztonságos közlekedésért.
Mindannyian látjuk, érezzük, hogy mennyire zsúfolt,
túlterhelt, veszélyes a Györtelek községet átszel 49-es út
forgalma. Naponta érezzük a saját b rünkön, hogy
milyen érzés végigkerékpározni a f úton, vagy
gyalogosan elérni úticélunkat.

M SORAJÁNLÓ

Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy Dr. Varga Sándor
háziorvosunk október 18-19. napján a”LEGYEN ÖN IS
MILLIOMOS” játék résztvev je. Aki teheti nézze meg.

Az Önkormányzat a saját lehet ségeit figyelembe véve
próbált segíteni ezeken a problémákon. Az elmúlt évben
elkezdtük a Kossuth utcán a járdák felújítását, amelyet
ez évben folytatunk. Mire lapunk megjelenik talán a
Kossuth utcán teljes egészében elkészülnek a járdák. A
Tunyogi valamint a
Szabolcsi Épít k utcai
keresztez désben
vízelvezet árkokon az átjárók is
segítik a biztonságos közlekedést. A Szabolcsi Épít k
utcai keresztez dést l, telek átalakítással egy ideiglenes
járdát is elkészítettünk a „Vájás” hídig amely az egyik
legveszélyesebb útszakaszról tereli el a gyalogos
forgalmat. Az elvégzett munkákat az Önkormányzat
saját forrásból közmunkások alkalmazásával végezte

Járdakészítés a „tükrös” kanyarban

Átjáró és járda a Szabolcsi Épít k útjától a Vájás hídig

Nagydobos mez gazdasági termelésében kiemelked
szerepet játszik a süt tök. A nagydobosi tök gazdag téli
vitaminforrásunk. A sütés-f zés során C-vitamin
tartalmát sajnos elveszti, de b ven marad benne B1 és B2
vitamin, nikotinsav. Különösen gazdag karotinban, ami
f leg szemünk egészségének meg rzése szempontjából
hasznos. Nem utolsó szempont az sem, hogy olcsón
megvásárolható és a termesztése sem igényel magas
szint mez gazdasági ismereteket. A Süt tök Fesztivál
legfontosabb célja az eredeti nagydobosi süt tök a falusi
turizmus
népszer sítése. A legigazibb nagydobosi
süt tököt termel gazda egy évig viseli a megtisztel
„TÖKFEJEDELEM” CÍMET, MELYET EZ ÉVBEN
Varga Zoltán Nagydobos F út 240. sz alatti lakos nyert
el. Az „ORSZÁG LEGNAGYOBB TÖKÉT” 130,5 KG.
Lengyel István Nagydobos Jókai út mutatta be. A
Fesztivál legnagyobb tökét ( 184 kg) ismételten Berényi
János professzor úr hozta Szerbiából. A f z versenyen
az idén semmilyen megkötés nem volt, mindenki azt
f zött amit akart. Az els díjat a GYÖRTELEK
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
CSAPATA
körömpörköltjével nyerte el. A számosa kísér program
közül kiemelkedett a BAROMFI – COOP Kft. nagyon
hangulatos kakasfogó versenye. A versenyz k
hazavihették azokat a kakasokat, gyöngytyúkokat,
amelyeket meg tudtak fogni.
Forrás: Fonalka István polgármester, Nagydobos

seink öröksége

Október végén, az szi évad nagy egyházi ünnepe köszönt ránk: október 31., a reformáció ünnepe, a
hónap utolsó vasárnapja. 1517-ben, Wittenbergben, Luther Márton e hó utolsó napján tette közé híres
95 tételét, amellyel a reformáció elindult híres diadal útjára, ami átjárta az egyházat és világot is. Mi
keresztyén emberek, a reformáció örökösei vagyunk, amelynek tanításait, tanulságait, örökségként
hagyták ránk megkeresztelt seink. Három alapelvét hadd emeljem ki ennek az örökségnek: „ egyedül
az Írás”, „egyedül a hit”, „egyedül a kegyelem”.
Az els – „egyedül az Írás” azt jelenti, hogy a reformáció egyházai, így a reformátusok is, egyedül a
Szent Írást – ami Isten kijelentése – fogadják el hitük és életük zsinórmértékéül, azaz, ahhoz szabják
életüket. Ez azt jelenti, hogy református keresztyén ember az, aki a Biblia tanítása szerint él. Azért
mert a Biblia kijelentése Istenr l, rólunk és az Isten, és a mi helyes kapcsolatainkról szól. A Biblia
értelmét a Szentlélek világosítja meg nekünk, hogy helyesen értsük és kövessük. A Szent Írást pedig
leginkább az igehirdetés által értjük meg. Ezért jártak seink a templomba, hogy megértsék a Szent
Írást, hogy annak tanítása szerint éljenek. Hisz tudták és érezték, e nélkül nincsen Istenbe vetett hit.
„Egyedül a hit” azt jelenti, hogy egyedül hit által van örök életünk. Ehhez nem kell semmiféle emberi
hozzájárulás, mert a b neinkb l való szabadulást és bocsánatot, Jézus Krisztus halálával és
feltámadásával megszerezte nekünk. A hit lényege elfogadom és elhiszem, amit Jézus értem tett, és
ráteszem életem, és úgy igyekszem élni, hogy Isten akaratát teljesítsem.
„Egyedül kegyelem”, azt jelenti, hogy az örök élet egyedül Isten kegyelméb l van. Azt nem
kiérdemeljük, azt Isten ingyen kegyelemb l adja azoknak, akik megbánják b neiket, és az akaratát
próbálják követni.
A reformáció alapelvei azonban nemcsak tantételek csupán, er t kapunk általuk ha megfáradunk
az életünk útján, reménységet kapunk bel lük a kilátástalan helyzetekben és vigasztalást tudnak
nyújtani a legfájdalmasabb óráinkban is.
Halottak napja is közeledik, amikor elhunyt hozzátartozóinkról megemlékezünk, talán egy-egy szál
virággal vagy koszorúval kimegyünk a temet be, és sírjuknál tiszteletünket tesszük.
Az egyház az Isten igéjét hirdeti, hitet ébreszt, és Isten kegyelmét és vigasztalását kínálja. Az egyház
képvisel je, a lelkipásztor, ezért állhat meg a temet ben egy-egy temetésen, ezért szólhat a temet ben
halottainkról megemlékez istentiszteleten mert Istennek mindig van vigasztaló üzenete az itt
maradottak részére, és reménységet akar támasztani az eltávozottak fel l a mi szívünkbe.
Adja a Mindenható Isten, hogy a hit ez a reménység ez a vigasztalás minden ember szívében él és ható
valóság legyen.
Az Istentiszteletek id pontja:
Október 28. csütörtök b nbánati istentisztelet:
18.00
Október 29. péntek b nbánati istentisztelet:
18.00
Október 30. szombat b nbánati istentisztelet:
18.00
Október 31. vasárnap úrvacsorás istentisztelet
10.30
Október 31. vasárnap megemlékezés az emlékm nél
12.00
Október 31. vasárnap halottak napi istentisztelet egyházi temet : 17.00
Október 30. vasárnap halottak napi istentisztelet községi temet
18.00
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Lengyel János lelkipásztor

Szeptember elsején elkezd dött a tanév a györteleki
Általános Iskolában is. A nyáron elvégzett javítási,
festési munkák után az iskolaépületek megszépülve
várták a diákokat, pedagógusokat.
A 2004/2005-ös tanévet 143 tanulóval kezdtük. A
tanulók nyolc normál és egy sajátos nevelési igény
csoportban tanulnak. A hatodik, hetedik, nyolcadik
évfolyamos sajátos nevelési igény tanulók részben
integrált
képzésben
részesülnek.
A
délutáni
felkészülést egy napközis és egy tanulószobai csoport
segíti. A pedagógusok összetétele csak kis mértékben
változott, Szarka Judit személyében a napközis
álláshelyre került új nevel . Mursáné Piros Anita
tanítón t szülési szabadságának id tartama alatt Sz cs
Enik tanító néni helyettesíti, így
lett az els
osztályosok osztályf nöke.
Az idei tanév is b velkedik újdonságokban, hiszen az
új tantervek, a min ségbiztosítás, a szöveges értékelés,
a szül i beleegyezéssel történ évfolyamismétlés mind
új feladatként jelentkeznek. Az elmúlt évekhez
hasonlóan szakkörök (irodalmi, számítástechnika,
énekkar, m vészeti) színesítik a képzést, a
mindennapos testnevelés biztosítására a testnevelés
órákat játékos sportfoglalkozások és tömegsport
foglalkozások egészítik ki. Tovább folytatjuk a
m vészeti képzést a társastánc tagozaton, a résztvev
tanulók száma az elmúlt tanévhez képest
megkétszerez dött.
Sajnos ez az év sem indult problémák nélkül. Már az
els hónapban rengeteg magatartási problémát kellett
kezelni, megoldani, f leg néhány fels s tanuló esetében. Az érintett szül ket igyekeztünk minél hamarabb
bevonni a megoldási folyamatba, de vagy elutasítás
vagy látszólagos szül i intézkedések történtek. Az
igazolatlanul mulasztó tanulót a szül próbálja
fedezni.
Állítólag nemzetünk és így sz kebb pátriánk
felemelkedése a tanult, kim velt emberf k által
valósulhat csak meg. A tudás megszerzésének
intézménye ma az iskola, mely demokratikus elvek
alapján szervez dik, oktatási és nevelési céllal. A
pedagógus és a szül együttm ködésével készíti fel a
tanulót a következ iskolafokra, ezzel együtt, ahogy
mondani szokás, a nagybet s életre. A mi
mindennapjaink nem ezt sugallják, s t ennek éppen az
ellenkez jét. Kérünk ezért minden szül t, hogy az
iskolai munka színvonalának biztosítása miatt segítsék
munkánkat, ellen rizzék gyermeküket, m ködjenek
együtt a pedagógusokkal, hisz ezzel gyermekeik jöv jét
biztosítják.
Iskolánk helyet ad községi rendezvényeknek is, így
különféle sportolási lehet ségeket biztosít, valamint
helyet ad az idén beindult középiskolai képzésnek is.
Elmondható, a hét minden napján reggelt l estig zajlik
az élet a györteleki iskolában.
Korponai Sándor
igazgató

A lakosság nagy részének régi vágya teljesülhet a
következ évben, ugyanis a kábel TV kiépítésére
11.640.000 Ft támogatást nyertünk. A hálózat
kiépítése a tervek szerint 2005. évben történik. A
programcsomagok tervezett díja az alábbiak szerint
alakul:
1. Szolgáltatási csomagok:
- I. számú programcsomag (8 Tv) csatorna:
programcsomag megnevezése:
- Alap programcsomag díja:
600 Ft
- II. számú (22 TV) programcsomag:
programcsomag megnevezése:
- B vített programcsomag díja:
2 400 Ft
- III. számú (35. Tv) programcsomag:
programcsomag megnevezése:
- Teljes programcsomag díja:
3 000 Ft
- Mindegyik programcsomag tartalmaz 6
rádióadót is.
A programcsomagok tartalma a kés bbiekben
megtekinthet a polgármesteri hivatalban. A hálózaton
Internet szolgáltatás bérlésére is lehet ség nyílik.
Az
egyszeri
rákötési
díjak
vonatkozásában
tájékoztatást csak kés bb, a kivitelez vel történt
megállapodások után tudunk adni.

Verhetetlen
A riporter interjút készített a Sorssal.
Ütéseim – mesélte büszkén a Sors -, ütéseim
kemények és kivédhetetlenek. Balom ugyanolyan
rettegett, mint a jobbom! A h séget, a büszkeséget, a
szeretetet, a tudást, a barátságot – és tudni kell , ezek
a legkeményebb ellenfelek – egymás után küldtem
padlóra. Valamennyit kiszámolták.
Így tehát – érdekl dött nem minden csodálat
nélkül a riporter -, senki
sincsen,
aki méltó
ellenfélként vehetné fel Önnel a harcot?
Hát, ugye, meg kell mondanom – nyilatkozott
kelletlenül a Sors -, egyvalakivel eddig még nem
boldogultam.
Valahányszor kiütöttem, miel tt végleg kiszámolták
volna, mindig újra lábra állt…
De hát ki ez az ellenfél, akit még Ön sem
tudott legy zni ?! – türelmetlenkedett a riporter.
Reménynek hívják …. – válaszolta alig
hallhatóan a Sors.
W. Hoffsümmer
nyomán

Bursa Hungarica
Önkormányzatunk a korábbi évekhez hasonlóan az
idén is meghirdette a „Bursa Hungarica” programot
az érettségi el tt álló középiskolások valamint a
fels fokú tanulmányokat folytatók részére. B vebb
felvilágosítás a Polgármesteri Hivatalban kérhet .

Mint minden évben, az óvodásaink az idén is elmentek kirándulni. A kirándulás költségeit
részben a szül k fedezik, részben az Óvodai rendezvényen (farsang) összegy lt pénzt használják
fel, részben pedig Bodáné Király Ágnes hozzájárulása teszi lehet vé a gyermekek felh tlen
örömét.

Az utazás is öröm.

Vezetni nagyon jó…

Megfogták a rinocéroszt …

Az érkezés pillanatai…

... de pihenni is

…. és megmászták a csúszdát.

Cigánytelepeken el forduló
Környezeti ártalmak csökkentése
Önkormányzatunk 2003-ban a fenti címmel
pályázatot nyújtott be a Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztériumhoz, melyre 1.600.000 Ft támogatást
kaptunk. A szerz dések aláírása után ez évben a fenti
összegb l a Dankó, Dobó, Hunyadi utcákon végeztünk
munkálatokat. Így a csapadékvíz elvezet csatornák
felújítása, kiépítése, átereszek kiépítése, a terület
tisztítása, takarítása. A fenti munkákat közhasznú
munkások
bevonásával
végeztük,
akik
a
cigánylakosság köréb l lettek felvéve. A lakosság
nagyon örült az elvégzett munkáknak. Reméljük a
jöv ben azt megbecsülik, a lefolyókat, a lakásuk el tti
útrészeket tisztán és rendben tartják.

TALAJTERHELÉSI DÍJ
(jogszabály figyel )
Györtelek Község Önkormányzata a törvényi
el írásoknak megfelel en megalkotta a Talajterhelési
díjról szóló 13/2004 (IX.1.) KT. számú rendeletét.
A rendelet értelmében mindazon lakástulajdonosokat
terheli a fizetési kötelezettség, akinek a lakása el tt ki
van építve a szennyvízvezeték és arra lakását nem
köti rá.
A talajterhelési díj alapja: a szolgáltatott
vízmennyiség 75 %-a.
A talajterhelési díj mértéke: 120 Ft/m3.
A talajterhelési díj kivetéséhez a Kristályvíz KHT,
mint vízszolgáltató, a „Szamos” Informatikai KHT
pedig az elszállított szennyvízmennyiségr l szolgáltat
adatot.
A szolgáltatott adatok alapján az adóhatóság
megállapítja a fizetend talajterhelési díjat, melynek
joger re emelkedését követ 15 napon belül köteles
eleget tenni az arra kötelezett.
Id t adva a bekötésekre, az Önkormányzatunk a
törvény el írásai alapján rendeletében a talajterhelési
díjat úgy állapította meg, hogy 2004. évben 20 %-át,
2005. évben 40 %-át, 2006-ban 50 %-át, 2007-ben 75
%-át, 2008. évben 90 %-át, 2009. évt l 100 %-át kell
megfizetni .

Iskolakezdési támogatás
A Dankó Pista utca a rendezés el tt…

Önkormányzatunk
Szociális
és
Egészségügyi
Bizottsága a 2004/2005. tanévben beiskolázási
támogatásban részesítette a középiskolában és
f iskolán, egyetemen tanuló diákokat.
Összesen 45 f részesült e támogatásban, ebb l 40 f
középiskolai tanulónak 5.000.-Ft/f és 5 f f iskolai
illetve egyetemi hallgatónak 10.000.-Ft/f összeggel
segítettünk az iskolakezdésben.
Az általános iskolások részére a tankönyvet az
Önkormányzat ingyenesen biztosította.

Furcsa képek
(Fordítsd meg )

.

… és a rendezés után.

Kiss Karolina
2004. 07. 06.

Kiss Csaba apától és
Molnár Karolina anyától
Kossuth utca 5.

Radics Katalin Valentina
2004. 08. 04.
Lehoczki István apától
Radics Katalin anyától
Hunyadi utca 1.

Lengyel János
2004. 08. 13.

Lengyel János apától
Papp Tünde Éva anyától
Templom utca 1.

2004.06.12
Horváth Marianna és Szakács Béla

2004.09. 18.
Szücs Melinda és Vékony Attila

Serbán Ferenc
2004. 09. 08.

Serbán Csaba apától
Stojka Krisztina anyától
Dobó utca 7/a.

Illyés Ferencné Pet fi utca 14.
Mursa Barnáné Temet utca 1.
Bakos Béla
Kossuth utca 127.
Szabó Miklósné Kossuth utca 141.
Farkas János
Kossuth utca 141.
Csatári Ferenc Kossuth utca 141.
Tóth Gusztáv Kossuth utca 141.
Szücs Lászlóné Kossuth utca 141.
Czakó Pálné
Szabolcsi Ép. 4.
Marozsán József Rákóczi u. 38.

2004. 08. 14.

Simon Adrien és Danku Antal

2004. 09. 15.

Baumgartner Ildikó és Dorka László

Szeptember 25-én ismét megrendeztük a már hagyományosnak számító
szüreti felvonulást és bált.
A felvonuláson 9 cs szpár vett részt. 6 fogatot díszítettek fel a szül k
segítségével. A bálban is szép számmal vettek részt a hajnalig tartó
mulatságon. Mind a résztvev k, mind a felkészít k és a szül k segítségét is
köszönjük.

Értesítjük a lakosságot, hogy
a halottak napi koszorúzás a
Világháborús
H sök
emlékm vénél október 31én, vasárnap 12 órakor lesz.
A halottak napi Istentisztelet
az
egyházi
temet ben
október 31-én 17 órakor, a
köztemet ben
pedig
18
órakor lesz.
Kiadja: Györtelek Község
Önkormányzata
4752. Györtelek Kossuth út 19.
Telefon/fax: 44 557 – 050.
Szerkesztette és a fotókat készítette:
Bed János

