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Kerítésszaggató
Valószínűleg a felújított Művelődési Ház és az előtte
kialakított park szépségében gyönyörködött az a
gépkocsivezető, aki ezt egészen közelről is meg akarta
szemlélni. Mit mondjak sikerült: Még az információs
táblával is közeli kapcsolatba került.

Dr. Varga Sándor
Dr. Vizi Mihály

szerda: 11 óra
hétfő: 13 óra

Kérem a terhes kismamákat, hogy terhességük 10.
hetének betöltése után orvosi igazolással jelentkezzenek a
védőnői szolgálatnál terhes tanácsadásra.
Azzal a kéréssel fordulok a kedves szülőkhöz, hogy
akiknek kinőt használható, jó állapotú gyermekruházata,
használati tárgya, játékai vannak, szíveskedjenek a
védőnői szolgálathoz eljuttatni,
hogy a rászoruló
családokat ezzel is segíteni tudjuk.
A falunapon várunk mindenkit szeretettel az
egészségsátorban, ahol vérnyomás, vércukor, koleszterinszint,
testsúly
méréseket
végzünk,
és
az
egészségmegőrzéssel kapcsolatos tanácsokat adunk.
Májerné Veres Melinda

Segélyigénylés!

Hiába az előjelző, forgalomlassító táblák sokasága, ha
azokat figyelmen kívül hagyjuk, ha a lakott területen belül
akarjuk megmutatni, hogy mit tud a gépcsodánk, hogy
milyen bravúrosak vagyunk. Aztán jön egy óvatlan
pillanat, nem tudjuk követni az út vonalvezetését,
kerítéseket szaggatunk, oszlopokat törünk. Ilyenkor
bosszantó és költséges, ha csak a technikában esik kár, de
sajnálatos módon az ilyen esetekben csak a szerencsének
köszönhető, hogy akkor és ott nem sétált egy gyermek,
nem kerékpározott bárki, s így emberéletben nem esett
kár. Talán a KRESZ szabályok módosítása helyett többet
jelentene a jelenlegiek szigorúbb ellenőrzése, betartatása, a
gyakoribb rendőri jelenléttel, sebesség ellenőrzéssel.
Ezt kívánná a gyermekeink, lakosaink testi épségének
megvédése, mert hiába a kiépített kerékpárút, a
gyalogosjárda, ha azon sem tudhatjuk magunkat
biztonságban.
Bedő János

Védőnői tájékoztató
Örömmel tájékoztatom a lakosságot, a védőnői szolgálat
is rendelkezik internet hozzáféréssel, így kérdéseikkel,
problémáikkal interneten is fordulhatnak a védőnői
szolgálathoz.
E-mail címünk: vedono.gyortelek@mail.techno-tel.hu
Nőgyógyászati,
egészségügyi
problémáikkal
a
fogadóórán kereshetnek, amely hétfőtől – péntekig
naponta 8.30 – 9.30.
A tanácsadás időpontja:

Mivel a különféle segélyek igénylése esetén még mindig sok
hiányosság tapasztalható, ami felesleges időhúzáshoz
vezet, felesleges munkát eredményez, a
segélyek
benyújtásával kapcsolatosan az alábbi tájékoztatást
szeretném adni:
- Rendszeres szociális segély esetében: Az
igazolásokat, amit a Munkaügyi Központ ad ki
- Közgyógyellátás: A zárt boríték, amit a háziorvos
tölt ki. A borítékot felbontani nem szabad!
- Ápolási díj: A háziorvos által kiadott igazolás. A
háziorvosi igazoláshoz a nyomtatványt a
Polgármesteri Hivatalban kell kérni.
- Lakásfenntartási támogatás: Új igény esetében,
igazolni kell a lakástulajdont, valamint a lakás
nagyságát.
- Temetési segély: A kérelemhez csatolni kell a
temetkezési számlát.
- Rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezmény:
Iskoláskorú gyerekeknél iskolalátogatási igazolást
kell a kérelemhez csatolni.
A kérelmekhez minden esetben csatolni kell a kérelem
benyújtását megelőző hónap jövedelemigazolását. A segély
igényléskor jövedelemnek számít: bér, bérjellegű juttatás,
családi pótlék, GYES, GYED, anyasági segély,
árvaellátás,nyugdíj és nyugdíjjellegű ellátások.
A kérelmek benyújtásához szükséges nyomtatványokat a
Polgármesteri Hivatalban lehet kérni.
Minden egyéb esetben – például: gyes, családi pótlék
igényhez, nyugdíjigényléshez, és több más egyéb ügyben
történő ügyintézés és a szükséges nyomtatványok kitöltése
– a családsegítő munkatársai szívesen állnak mindenki
segítségére.
Bagaméri Jánosné

Szatmári Kistérségi
Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat
Társulás
A településen 1998. januártól
működik a szolgálat, majd
2006.-tól már társulás keretei
között. Györtelek-KocsordGéberjén - FülpösdarócÖköritófülpösRápolt
községekkel együtt Györtelek
gesztorságával tevékenykednek munkatársaink.
A családsegítő és gyermekjóléti szolgálat a következő
feladatokat látja el: szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás,
kistérségi családsegítés, gyermekjóléti szolgálat.
A Gyermekjóléti Központ munkatársai a gyermekek jólétének,
testi-lelki fejlődésének és családban történő nevelésének
elősegítéséért munkálkodnak.
Célunk a veszélyeztetettség megelőzése, illetve ha már
kialakult, akkor annak megszüntetése. Ennek meg-valósulása
érdekében Központunk preventív (megelőző) szolgáltatásokat
és családgondozást nyújt. Ha a család működésében valamilyen
elakadás következik be, és a család igényli a probléma
megoldását, akkor lehetőség van szakképzett családgondozó
segítségét kérni. A probléma meghatározása során vagy azt
követően kerülhet sor az elérendő célok kitűzésére, valamint a
célok meg-valósulásához szükséges eszközök és módszerek
meg-határozására, majd pedig azok végrehajtására. Ez egy
közös munka, amelynek során a család és a családgondozó
együtt dolgozik a probléma minél hatékonyabb kezelése
érdekében.
A közös munka során az alábbi segítségnyújtási formák
lehetségesek:: tájékoztatás, információnyújtás, ügyintézés,
tanácsadás, segítő beszélgetés, családgondozás.
A családsegítés keretében, a társulásban működő községekben
élő egyének és családok részére segítséget nyújtunk szociális,
családi és lelki problémáik megoldásához. Munkánk során
információt szolgáltatunk, segítséget nyújtunk hivatalos ügyek
intézéséhez, tanácsot adunk, és nem utolsó sorban együtt
gondolkodunk a hozzánk fordulókkal. Szolgáltatásaink a
gyermekjóléti szolgáltatások és a családsegítés önkéntes
együttműködésen alapulnak és térítésmentesek.
Igyekszünk részt venni a falu életében, rendezvényeken
segédkezünk. Próbálunk a gyermekeknek a nyári szünidőben
az idei évben is programokat szervezni, ahol értékes boldog,
szép napokat tölthetnek el együtt .

”Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon
legyünk benne”
Tamási Árontól választott idézet szellemében igyekszünk
végezni mindazt a feladatot, melyet a jogszabályok,
szaktudásunk, valamint tapasztalataink alapján az itt élők
érdekében legmegfelelőbbnek látunk.
Valljuk, hogy minden ember alapvetően jó és értékes, feladata
és küldetése van a földön. Valljuk, hogy az ember képes a
fejlődésre,
képes
a
változásra.
Valljuk, hogy a gyermek fejlődésének és növekedésének

legjobb
táptalaja
az
elég
jó
család.
Küldetésünk, hogy a hozzánk fordulókat segítsük a
növekedésben
és
fejlődésben.
A segítség részünkről nem azt jelenti, hogy bárki helyett
megtehetnénk azt, amit egyedül neki kell megtennie,
amiért egyedül ő lehet a felelős. Meggyőződésünk, hogy
ezzel
nem
szolgáljuk
mások
fejlődését.
Fontos számunkra megkülönböztetni az embert magát, és
a cselekedeteit.
Az embert megilleti a méltóság és tisztelet akkor is, ha
bizonyos
cselekedeteit
nem
tudjuk
elfogadni.
Meggyőződésünk, hogy az eredményes együttműködésünk
és kapcsolatunk alapja az önkéntes, kölcsönös
elköteleződés.
Amit nyújtani tudunk: elfogadás, megértés, közös
gondolkodás, őszinteség, titoktartás.
Ezúton is szeretnék kérni és bíztatni mindenkit arra, hogy
bátran forduljon a szolgálathoz, munkatársaink segítenek
a problémák megoldásában.
Az intézmény dolgozói:
Vezető: Gergelyné Pinczés Mónika
Munkatársak:
Györtelek,
Géberjén,
Fülpösdaróc
községekben
Szabó
Melinda
családgondozó,
Jakab
Attiláné
családgondozó
Kocsord: Paczári Zsanett családgondozó
Ököritófülpös, Rápolt: Császár Józsefné családgondozó
Valamint munkánkat segíti : Lengyelné Bíró Gabriella és
Antal Gizella közmunkában
Irodánk: Györtelek, Kossuth út 19. sz. alatt működik.
Tel.: 44/357-110
Ügyfélfogadás rendje: Hétfő-csütörtök 7.30.-16.00.,
Péntek: 7.30.-13.00.
Társult települések elérhetőségei, és ügyfél fogadási ideje:
Kocsord, Rákóczi út 2.
Tel.. 06-30/636-1899
Ügyfélfogadás: Hétfő-csütörtök 7.30.-16.00. Péntek 7.30.13.00.
Ököritófülpös, Kossuth út 30.
Tel.. 44/ 357-084
Ügyfélfogadás: Hétfő-csütörtök 7.30.-16.00, Péntek 7.30.13.00.
Rápolton ügyfélfogadás: minden második hétfő délután.
Géberjén,
Fülpösdarócon
ügyfélfogadás:
midnen
csütörtökön délelőtt.
Gergelyné Pincés Mónika

Dr. Varga Sándor háziorvos telefonszáma
megváltozott. Az új szám:

06/20/570 85 06

Aki a virágot szereti …
… az rossz ember nem lehet . Vágná rá mindenki kapásból a
folytatást. Itt Györteleken már ez a mondás sem állja meg a
helyét. Sajnálatos módon valaki, vagy valakik a más
virágjait nézik ki maguknak. Nem számít a helyszín, nem
számít az okozott kár, nem számít az okozott lelki sérülés.
Nagyon sokan járnak a temetőbe, szeretteik sírjához, a
szeretet, a megemlékezés jegyében szépítik, rendezik
szeretteik nyugvóhelyét, és ültetik a szeretet virágait. Több
esetben fordult, fordul elő, hogy a következő alkalommal
már csak a hűlt helyét találja a hozzátartozó. Itt nem is az
anyagi károkozás, vagy a haszonszerzés a nyugtalanító,
hanem az embertelenség, a kegyeletsértés,
amellyel
belegázolnak a gyászoló hozzátartozók lelkivilágába.
Milyen érzésvilága lehet annak az embernek, aki a
megszentelt földből ellopja a virágot, és átülteti a saját
hozzátartozója sírjára? Hogyan tud a tükörbe nézni az az
„ember”, aki az elhunyt hozzátartozója sírjára lopott
virágot ültet.
Talán jobban tenné, ha elkerülné a sírkertet nem okozva
újabb bánatot, újabb fájdalmat.

Értesítjük a kedves szülőket, nagyszülőket, hogy
az Óvodavizsgát az Iskola aulájában 2008. június
1-jén 15.30-kor tartjuk.
Az Óvónők

Talán elérhető közelségbe kerül az M49-es gyorsforgalmi út
építése, amely nagyban tehermentesíteni fogja falunk utjait.
A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt benyújtotta
gyorsforgalmi út az M3-as és Ököritófülpösi szakaszának
előzetes vizsgálati dokumentációját az előzetes vizsgálati
eljárás lefolytatása céljából. A vizsgálati dokumentációba a
Főfelügyelőség Ügyfélszolgálatán , valamint az érintett
jegyzőknél tekinthetnek be az érdeklődők.
2008. június 19-én 14.00 órakor a tárggyal kapcsolatos
közmeghallgatás lesz Kocsordon a Szent István út 18. szám
alatt.

( A kép illusztráció)

Ezt megszívták!!!
Péntek délután egy Opel Omega fordult be nagy
sebességgel
Györteleken az Árpád utcába.
Vesztére ez egy zsák utca , a községben az
egyetlen. A gépkocsivezető a zsákutca végén a
gépkocsit hátrahagyva gyalogosan menekült
tovább. Mint a kiérkező rendőrök elmondták, több
falun keresztül üldözték a gépkocsit, de az még a
kamionos ütközést is megúszva egérutat nyert.
Később a helyi lakosok értesítésére érkeztek a
helyszínre, és fedezték fel, hogy a hátrahagyott
autóban ezer karton csempészett cigaretta és a
gépkocsira felakadva egy éles maroklőfegyver is
van. Így értesítették a Vám- és Pénzügyőrség
illetékeseit,
és folytatták a gyalog menekülő
cigarettacsempész üldözését. A gépkocsit a késő
esti órákban szállította el a rendőrség.

A menekülés nyomait viselő gépkocsi

Az Észak-alföldi Régió 3 megyét érint, így Szabolcs-Szatmár-Bereg,
Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok megyét. Az ivóvízminőségjavító program 1. üteméhez 38 település csatlakozott, a
fejlesztéseknek köszönhetően további 3 ellátott település kap majd
tisztább vizet. Így összesen 41 érintett településről beszélhetünk.
A támogatás elnyerését tervező munka előzte meg, a
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, az Észak-alföldi
Regionális Fejlesztési Tanács és Ügynökség, valamint a megyei
területfejlesztési tanácsok támogatásával készült el az a pályázat,
amelyet Brüsszelbe, az Európai Bizottsághoz kellett benyújtani. A
támogatási kérelem kedvező elbírálásban részesült, amely alapján a
következő munkálatok valósulnak meg az elkövetkező három évben:
a 41 települést ellátó 25 vízmű korszerűsítése, felújítása,
a
települések elöregedett, repedezett vízvezetékeinek cseréje,
a
települések ivóvíz-hálózatának tisztításra való alkalmassá tétele
(szakaszoló aknák, tolózárak beépítése, stb.) A fejlesztések által
érintett lakosság: nagyságrendileg 108 ezer fő.
A projekt teljes költségvetése: bruttó 25 583 762 euró, azaz kb.
6,5 milliárd forint (2004-ben, 260 Ft/euró árfolyammal számolva)
A fejlesztések költségeinek nagyobb részét az Európai Bizottság
Kohéziós Alapja finanszírozza. A támogatásról szóló döntés alapján
a költségek 75%-a uniós forrásból származik. Az EU által biztosított
támogatást a központi költségvetés 15%-kal toldja meg. A
fennmaradó részt sem kell teljes egészében az önkormányzatoknak
állniuk, mert pályázatuk alapján a Belügyminisztérium Önerő
Alapja támogatja a projekt megvalósulását 250 millió forinttal
(3,68%).
Így a társult önkormányzatoknak mindössze 6,32%-ban kell
hozzájárulniuk a fejlesztések megvalósulásához. Ezen felül az
önkormányzatok fizették a pályázati előkészítés egy részét, illetve
vállalják a Társulás működési költségeit, valamint a Beruházás Irányító Szervezet működési költségeinek egy részét.
Településünk így a beruházásból 293.327.536.- Ft-os beruházással részesült, melyhez 18.237.040.- Ft önrészt kellett biztosítani.
A képek már a Györteleki Vízmű telepen készültek, ahol a tisztító és tároló medencék készülnek. A napokban már a
felépítmény munkálatai is megkezdődtek, amelyben a gépház és a szociális helyiségek kapnak helyet. A tervek szerint a tisztító
mű ez év szeptember végére elkészül, a fővezetékek cseréje az ezután következő évben fog megvalósulni. Ezek után tehát már
valóban tiszta vizet önthetünk a pohárba.
A projekttel kapcsolatos fórum 2008. június 3-án 18 órakor kerül megrendezésre a Művelődési házban, ahol a kivitelező nyújt
konkrét tájékoztatást, és ad választ a felmerült kérdésekre.

06.00 HORGÁSZVERSENY
09.00 FŐZŐVERSENY: HALÉTELEK (HALÁSZLÉ
KIVÉTELÉVEL)
SÉTAKOCSIKÁZÁS (CSI-HU-HU) 200 FT
10.00 GYERMEKJÁTSZÓHÁZ (GYERMEKJÓLÉTI
SZOLGÁLAT, Református Egyház)
Sakkverseny
ÓRIÁSCSUSZDA 100 FT
11.00 foci
11.30 BAD SANG KONCERT
12.00 ebéd
13.00 focidöntŐ
14.00 iskolások, OVODÁSOK MŰsora
15.30 a RENDŐRSÉG KUTYÁSBEMUTATÓJA
16.00 nyugdíjasok mŰSORA
16.30 DÍJÁTADÁS
17.00 showtánc silver tánccsoport
17.30 triál show (kerékpáros bemutató)
18.00 Szatmár táncegyüttes
18.30 neo tones
19.00 tombola
19.30 cairO
20.30 jolly és a románcok
21.30 tüzijáték
Ételek: halászlé, őzpörkölt, birkapörkölt
400 Ft/adag
Mindenkit szeretettel várunk!

Antoine de Saint-Exupery

Fohász

Uram, nem csodákért és látomásokért fohászkodom, csak
erőt kérek a hétköznapokhoz.
Taníts meg a kis lépések művészetére!
Tégy leleményessé és ötletessé, hogy a napok sokféleségében és
forgatagában idejében rögzítsem a számomra fontos
felismeréseket és tapasztalatokat!
Segíts engem a helyes időbeosztásban!
Ajándékozz biztos érzéket a dolgok fontossági sorrendjében,
elsőrangú vagy csak másodrangú fontosságának megítéléséhez!
Erőt kérek a fegyelmezettséghez és mértéktartáshoz, hogy ne csak
átfussak az életen, de értelmesen osszam be napjaimat, észleljem
a váratlan örömöket és magaslatokat!
Őrizz meg attól a naiv hittől, hogy az életben mindennek simán
kell mennie!
Ajándékozz meg azzal a józan felismeréssel, hogy a nehézségek,
kudarcok, sikertelenségek, visszaesések az élet magától adódó
ráadásai, amelyek révén növekedünk és érlelődünk!
Küldd el hozzám a kellő pillanatban azt, akinek van elegendő
bátorsága és szeretete az igazság kimondásához!
Az igazságot az ember nem magának mondja meg, azt mások
mondják meg nekünk.
Tudom, hogy sok probléma éppen úgy oldódik meg, hogy nem
teszünk semmit.
Kérlek, segíts, hogy tudjak várni!
Te tudod, hogy milyen nagy szükségünk van a bátorságra.
Add, hogy az élet legszebb, legnehezebb, legkockázatosabb
és legtörékenyebb ajándékára méltók lehessünk!
Ajándékozz elegendő fantáziát ahhoz, hogy a kellő pillanatban és
a megfelelő helyen - szavakkal vagy szavak nélkül - egy kis
jóságot közvetíthessek!
Őrizz meg az élet elszalasztásának félelmétől!
Ne azt add nekem, amit kívánok, hanem azt, amire szükségem
van!
Taníts meg a kis lépések művészetére!

Kiss Gábor és Baranyi Beáta Katalin
Györtelek Kossuth utca 5.
Andrási Gábor és Varga Hernrietta
Györtelek Kossuth utca 102.

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

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

Andrási László
2008.01.07.
Varga Enikő anyától
Andrási László apától
Györtelek, Dobó 9.

Bétéri Dorina
2008.01.08.
Bétéri Szilvia anyától
Györtelek, Rákóczi 52.

Szabó János Tibor
2008.01.14.
Jónás Renáta anyától
Szabó János apától
Györtelek, Kossuth 61.

Kiss Máté
2008.03.02.
Molnár Edina anyától
Kiss Zsolt apától
Györtelek, Kossuth 42.

Baráth Anna
2008.05.03.
Poczók Krisztina anyától
Baráth Attila apától
Györtelek, Rákóczi u 43.

Andrási Vilma
Varga Miklós
Móser Lajosné
Török Istvánné
Gahó Gyuláné
Tordai Gyula
Farkas Zita Marianna
Varga Lajos
Móricz Lajos
Baráth László
Bartha Béláné
Czibere Mária
Kiss Pálné
Apáti Gyuláné
Tóbiás József
Szabó Imréné
Papp Sándor
Bakos Lajos
Oláh Sándorné
Tordai Lajosné
Daragó János
Simon Istvánné

Árpád 15.
Dankó 6.
Kossuth 141.
Arany 10.
Kossuth 141.
Rákóczi 5.
Arany 9.
Kossuth 141.
Dózsa 12.
Szabolcsi Építők 17.
Kossuth 141.
Kossuth 141.
Tunyogi 33.
Kossuth 141.
Kossuth 141.
Ecsedi 6.
Kossuth 141.
Kossuth 141.
Dózsa 17.
Rákóczi 9.
Kossuth 141.
Kossuth 141.

