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Üröm az örömben!

Tisztelt Lakosság!

Évek hosszú során keresztül „élveztük,
élvezzük”
a
községen
áthaladó
forgalom áldását.
Nem tudtunk
gyalogosan, kerékpárral közlekedni.
Izgultunk, idegeskedtünk,
nehogy
tragédia történjen. Saját er b l a
járdákat rendbe raktuk a f úton, majd
a mellékutakra is elértünk.
Az
iskolások
biztonsága
érdekében
gyalogátkel lett készítve. Ugyanakkor
a kerékpáros közlekedés még mindig
nincs megoldva. Évek
keresztül
készítettünk,
nyújtottunk
be
pályázatokat,
hogy
kerékpárút
épülhessen a községben. Ehhez tervet
kellett
készíttetni,
külön
a
csatornaépítéshez.

Községünkben egyszerre több beruházás is folyamatban van, és még továbbiak
várhatóak. A kerékpárút els szakasza a csapadékvíz elvezet árok zárttá tétele
befejez dött, és elkezd dött a kerékpárút kialakítása, amely térk burkolatot
kap. Kérjük a tisztelt lakosság elnézését az okozott kellemetlenségekért, de
remélem, hogy az elkészült út mindenkit kárpótolni fog.

Most végre sikerült elkezdeni a
kivitelezési munkálatokat, igaz „csak”
egy szakaszon, de mi ennek is tudunk
örülni, és még valószín leg sokan
mások.

A Kultúrház felújítása is tovább folytatódik, és várhatóan már az sz folyamán
átadásra kerül. Önkormányzatunk el készítette a sportpálya megépítését célzó
szerz dés megkötését. Örömmel értesítem a lakosságot nyertes játszótér
pályázatunkról. Folytatódik a település esztétikai arculatának további alakítása,
a kis iskola parkjának kiépítésével.
További lakosságot érint változásokról is be kell számolnom. A kábel tévé
kiépítése azért tolódik, mert még bizonyos hatósági engedélyekre várnunk kell,
de bízom benne, hogy ez a projekt is hamarosan megvalósul.
Július 1-t l megváltozik a szociális segélyt érint rendszer, amelyr l az érintettek
már tájékoztatást kaptak. A közgyógyellátási igazolványok kiadásának rendje is
megváltozott, amelyr l a háziorvoshoz lehet fordulni további felvilágosításért.
Halmi József
polgármester

Üröm az örömben, hogy szinte az els
kapavágással egyidej leg megjelentek a
kétked k, a kákán is csomót keres k,
akik a saját érdeküket
el bbre
helyezve megkérd jelezik a mérnökök,
szakért k, munkások hozzáértését, s
talán a kerékpárút szükségességét.
Én, aki „csak” dolgozom a faluban, a
faluért – már 20 éve -, tudok minden
bokornak, virágnak, cserjének, fának,
parknak, padnak, mindennek ami
szebbé, jobbá teszi Györteleket, ami
megkülönbözteti más településekt l
örülni, büszke lenni rá.
Én arra
biztatom a györtelekieket, hogy
merjenek Önök is örülni, büszke lenni a
falujukra, hiszen Önöknek szebb,
Önöknek nyílnak a virágok, és Önöket
dicsérik az átutazók,
amikor
rácsodálkoznak az alakuló faluképre.
És Önöket dicsérik a település új, vagy
megújuló házai, épületei.
Próbálják meg szépnek látni, széppé
tenni Györteleket.
Bed János

Készül a kerékpárút

Falunap 2006.
Hosszú évekre visszamen en május harmadik szombatján tartjuk a Györteleki Falunapot. Ez évben is nagy siker
rendezvényt tudhatunk magunk mögött. Az id járás a délel tti ijesztgetése után igazán kedvez volt.
Már kora reggel gyülekeztek a résztvev k, a f z verseny résztvev i 9 órakor alágyújtottak a bográcsoknak, melyben
halászlé rotyogott. Ebben a kategóriában és a sátordíszítésben 10 csapat mérte össze a tudását.
A halászléf z verseny eredményei :
I. Tiborszállás Önkormányzata
II. „Hóvirág” Nyugdíjas Klub Papos
III. Fülpösdaróc Önkormányzata

A sátordíszítés eredményei:
I. „FERGETEGES” Táncegyesület Ököritófülpös
II. „ szirózsa” Nyugdíjas Klub Nagyecsed
III. Nagydobos Önkormányzata

Részükre az oklevelet és ajándékot Kárpáti Tibor országgy lési képvisel és Halmi József polgármester adta át. A többi
résztvev emléklapot kapott.
Természetesen versenyen kívül a vendégek ellátására készült még zpörkölt, halászlé, birkapörkölt, palacsinta és még sok
finomság.
Az egész napos kavalkád egyik sztárja a CSI-HU vonat volt,
amellyel a résztvev k a települést járták be:

Színpadra lépett az ököritófülpösi énekkar

Arcok a közönségb l

A másik hatalmas sikert Hidi Miki motoros bemutatója,
aratta, amelyet nagyon sokan megcsodáltak:

és a „FERGETEGES” Táncegyesület

Majd a györteleki Óvodások

Majd jött a györteleki Nyugdíjas Klub

DESPERADO a színpadon

… és iskolások szórakoztatták a néz ket.

… és a Barátok közt sztárjai.

s végül Aradszki László

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik munkájukkal járultak hozzá a falunap sikeréhez, és köszönetet mondunk Bodáné
Király Ágnesnek, Májer Andrásnak, Szabó Jánosnak, Szabó Endrénének, Bocz Árpádnak, Opris Zoltánnak, a Kristályvíz
KHT-nak, A Nyírépít KFT-nek, valamint a Cigány Kissebségi Önkormányzatnak az anyagi támogatásért.

Kistérségi gyermekjóléti szolgálat

2006. január 1-t l a Gyermekjóléti Szolgálat új keretek között folytatja munkáját. Az új forma alapján hat település
(Gy rtelek, Kocsord, Géberjén, Fülpösdaróc, Ököritófülpös és Rápolt), társulásában jött létre egy közös szolgálat melynek
központja, és gesztor települése Györtelek Község.
Posta címe: 4752, Györtelek, Kossuth út 19sz., és két telephellyel rendelkezi a Szolgálat,
4751, Kocsord, Rákóczi út. 2/a,
4755, Ököritófülpös, Kossuth út 30. szám alatt.
A Szolgálatnál 5 munkatárs dolgozik jelenleg, 1 f vezet vel és 4 f családgondozóval. A Szolgálat vezet je Gajda
Jánosné, Gy rtelek Központ családgondozói Szabó Melinda, Jakab Attiláné, a kocsordi telephely családgondozója
Popovicsné Paczári Zsanett, az ökörötófülpösi telephely családgondozója Bodnár Ildikó.
A társulás lehet séget és esélyt ad arra, hogy az ellátás, a szolgáltatás magasabb színvonalon történjen, komolyabb
színvonalasabb szakmai munka keretében.
A Társulással az ellátási területünkön 7985 f az összlakosság száma, ebb l 1915 f a 0-18 éves korosztály, és
alapellátásban közel 200 gyermeket gondozunk.
A Gyermekjóléti Szolgálat els dleges feladata a gyermek családban történ nevelkedésének el segítése, a gyermeket
veszélyeztet tényez k feltárása, a kialakult veszélyhelyzet megszüntetése, a családjából kiemelt gyermek családjába való
visszakerülésének el segítése.
Annak, hogy a szolgálat kapcsolatba kerüljön, vagy tudomást szerezzen a problémával küzd családokról több
módja is lehet. Jelzéssel élhetnek felénk a különböz intézmények, (pl. véd n i szolgálat, óvoda, általános iskola,
középiskolák, önkormányzat, rend rség, bíróság, ügyészség, civil szervezetek) az intézményeknek a már fent említett
törvény alapján egyébként is jelzési kötelezettségük van ha problémát észlelnek, amit írásban kell jelezniük.
Emellett civil emberek is jelezhetnek felénk, ha k úgy gondolják, hogy problémás család van a környezetükben.
Szolgálatunk kéri is a települések lakosait, hogy figyeljenek oda egymásra, és ha úgy érzik, hogy a környezetükben
problémás család van, azt nyugodtan jelezzék felénk, természetesen ha nem szeretnék felfedni magukat, akkor ezt írásban is
eljuttathatják a szolgálathoz. Itt els sorban arra gondolunk, ha tudomást szereznek, gyermekek bántalmazásáról, illetve,
hogy a gyermekek gondozását-nevelését a szül k vagy más a gyermek gondozásával megbízott személyek elhanyagolják,
esetleg bármilyen olyan probléma ami a gyermekek egészséges fejl dését veszélyezteti, akkor várjuk jelzésüket.
Szolgálatunk segítséget nyújt a lakosságnak a fentiekben leírtakon túl a következ kben:
Ügyintézésben
Kérvények megírásában
Tanácsadással, nevelési problémák esetén, hivatalos ügyekben stb.
Információnyújtással
Adományok gy jtésével, kiosztásával stb.
A közeljöv ben szeretnénk különböz szakköröket beindítani, igény esetén, ha lehet ségünk lesz rá a nyár folyamán
szeretnénk a cselleng gyerekeknek programokat szervezni.
Várjuk a lakosság részér l is javaslataikat minden témában, és a lehet ségeinkhez képest igyekszünk megvalósítani.
Színvonalas szolgáltató munkánkkal igyekszünk megnyerni a lakosság bizalmát, és reméljük, hogy kölcsönös
partneri kapcsolat alakul ki a Szolgálat munkatársai és a lakosság között.
Gajda Jánosné
Gyermekjóléti szolg. vez.

MEGNYITOTTUK
VASÁRÚ-ÉS
VEGYESÁRÚ
KERESKEDÉSÜNKET
GYÖRTELEKEN A
SZOCIÁLIS
OTTHONNAL SZEMBEN

KINÁLATUNKBÓL:

VASANYAGOK,
SZEGEK, CSAVAROK,
MÉSZ, CEMENT,
ÖNTÖZ RENDSZEREK
FESTÉKEK,
KERTISZERSZÁMOK
ZÁRAK, LAKATOK.
MINDEN, AMIRE EGY
FALUSI EMBERNEK
SZÜKSÉGE LEHET…
4752. GYÖRTELEK
KOSSUTH UTCA 116
TEL: 30/205-9349

2006. június 4-én tartottuk meg az óvodai évzáró ünnepélyünket az iskola tornatermében. 58 óvodás gyerek mutatott be egy-egy

kis rövid verses, énekes m sort az egész évben tanultakból. 28 nagycsoportos gyerekb l 19 indult el az iskolába, 8 gyermek
marad még egy évig az óvodába. Külön öröm volt a számunkra, hogy a gyermekek most el ször kaptak ajándékba kézzel
készített ballagó tarisznyát, a „Kéz a kézben” nyugdíjas Klub tagjaitól. Ezt a figyelmességet ezúton is köszönjük. Minden évben
jóles érzéssel fogadjuk a Polgármester Úr elismer , köszön szavait, amellyel a munkánkat min síti és ismeri el. A következ
évben is megpróbálunk úgy dolgozni, hogy ismét méltóak legyünk az elismerésre. Szívesen látjuk minden rendezvényünkön a
megtisztel részvételét.
Az Óvodás gyermekeknek kívánunk az elkövetkez kirándulásra, nyárra is jó szórakozást, jó pihenést.
Szeptemberben szeretettel várunk minden régi és új kisóvodást.
Farkas Györgyné
Óvodavezet

A ballagó óvodások

Halmi József polgármester Györtekért emlékplakettet ad át
Farkas Györgyné óvodavezet nek

Ballagnak a nagycsoportosok

Kónya Erzsébet
Vadon Sándor
Nagy József
Kiss Sándor
Andrási Barnabás
Pálosi József
Harcsa Dezs
Sándor Károly
T kei István
Vonza Irma
Baráth Béla
Dombrádi Sándorné

Kossuth 141.
Kossuth 141.
Kossuth 141.
Dankó P. 21.
Arany J. 17.
Kossuth 141.
Kossuth 141.
Kossuth 141.
Ököritófülpös
Tunyogi út 15.
Kossuth 81.
Kossuth 63.

Elment „mindenki Barnája”

„Úgy ment el, ahogy élt,
csendben és szerényen,
Lelke nyugodjon békében!”

Varga Virginia Regina
2006.05.18.
Varga Beáta anyától
Györtelek Sport utca 3.

Varga Petra
2006. 05. 19.

Varga Gyula apától
Karikás Ildikó anyától
Györtelek Kossuth utca 120.

Bartha András
2006. 05. 31 .

Bartha András apától
Rádi Anikó anyától
Györtelek Rákóczi utca 31.

Lakatos Miklós
2006. 06. 05.

Lakatos Miklós apától
Lakatos Elvira anyától
Györtelek Dankó P utca 12.

Nyári táborozásra invitálta a Gyermekjóléti Szolgálat a társult
települések gyermekeit. Az els turnusban július 3-tól - 7-ig 32
gyerek élvezte a nyaralást. A 2. turnus július 24-t l –28-ig vesz részt a
nyári táborban. A gyermekek felügyeletét, étkeztetését a szolgálat
munkatársai látták el. Minden gyermek nagyon élvezte a táborozást,
melynek során megnézték a környék nevezetességeit, kirándultak és
fürödtek. Nagyon élvezték a lófogatos kirándulást is.
Gratulálunk az ötletgazdáknak, a szervez knek. Reméljük a jöv ben
még több ilyen szünidei elfoglaltságot szerveznek a település
gyermekeinek, hiszen a gyermekek életében nagyon fontosak a
közösségi nyaralások, játékok emlékei.

Kiadja: Györtelek Község

Önkormányzata
4752. Györtelek Kossuth út 47.
Telefon/fax: 44/557-050.

Szerkeszti: Bed János

Bed János

