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               Becsengettek!

Igen, szó szerint becsengetnek az iskolákban szeptember
elsejével és becsengettek a településnek.
A településnek szóló csengetés figyelmeztetés,  a végső!
Miközben Györteleken nem rohamos a gyerek születési
arányok csökkenése, iskolánkban egyre alacsonyabb a
létszám. Oka, hogy egyre többen hordják más
településekre a gyermekeket, a mostani első osztályból is öt
gyerek máshol kezdi meg iskolai tanulmányait.
Két gyereket Mátészalkára, három gyereket Géberjénbe
írattak be.
Kezdtük azt hinni, hogy a szülők beállnak a sorba és
segítenek nekünk biztonságosan működtetni az iskolát.

Nem ez történt, és a megfogalmazott indok sok a „cigány”
gyerek.  Kérdezem, ha a gyerek miatt nem járatja valaki
ide gyermekét, akkor miért áll szóba a szülővel. Esetleg
szavazásnál már nem gond a származás?
Netán ezek után a bírálataink őszintesége és
megalapozottsága valós-e? Az nem indok, hogy ki kezdte
elvinni a gyerekét.
Nagyon nehéz a helyzet és sajnos a megoldás korlátok
között van. Hiába építtetünk modern iskolát, hiába töltjük
fel a létszámot legjobb képességű pedagógussal, változni
fog valami?

Ha finanszírozási gondjaink lesznek, majd elverik a port a
polgármesteren és holnap lemondását követelik esetleg
azok, akik nem a falu érdekét nézik.

Miközben tudjuk a szabad iskolaválasztás lehetőségét és a
gyerek érdekeinek fontosságát, az nem helyes, hogy
mindaddig, míg saját bőrünkön nem tapasztalunk
dolgokat, addig bírálunk, hogy mi kerülünk hasonló
helyzetbe, nem bűn, hanem dicsőség! Olyan érzésünk van,
hogy még nekünk kell véleményünket kordában tartani,
és nehogy már bírálni merjük azokat, akik olyat tesznek
mely a falu érdeke ellen van.

Ki kell jelenteni az iskola miatt településünknek
finanszírozási gondjai lesznek. Nekünk felelősségünk a
fenntarthatóság biztosítása. Keresni kell  a forrásokat, de
ez nem csak az én felelősségem!

Nap mint nap küzdünk azért, hogy a településünk
fejlődjön, van aki segíti ezt a folyamatot, van aki
hátráltatja. Természetesen vannak, akik csak a hasznát
húzzák le, és olyanok kritizálnak, akik semmiben nem
segítik a település fejlődését. Csak akkor leszünk sikeresek,
ha egy célért fogunk dolgozni és nem az egyéni érdekek
fognak dominálni.
                                                         Halmi József

Településünk 2008-ban!

Az év kilencedik hónapjában lehet számvetést készíteni.
Az év testületi munkája hasonló az elmúlt évekhez, a
legfontosabb döntés a költségvetés elfogadása. Az
elkészítésnél mindenki a maximális munkát végezte. A
gondnokság megszüntetése óta  a munkahelyi vezetők
elkészítik saját intézményük költségvetését és a
végrehajtás időszakában pedig tudják követni. Sokkal
átláthatóbb, követhetőbb és takarékosabb. A gondnokság
megszűntetése megtakarítást és egyszerűbb szervezeti
felépítést hozott létre. A költségvetési forrás hiánya
meghaladja a 110 millió forintot, ebből működési hiány 93
millió.
Sikerült elfogadni a gazdasági programot és a
településrendezési tervet.
Minden intézmény beszámolt az elmúlt évi
tevékenységéről.
A Képviselő-testület előkészítette azokat a pályázatokat,
melyeket meg kíván valósítani.

Rendezvényeinket a farsangi szezonnal kezdtük és
bálokkal, valamint a falunappal folytattuk. Megrendezésre
került a Kéz a kézben Nyugdíjas Klub hagyományos
farsangja és a Megyei Nyugdíjas Szövetség farsangja. A
nyugdíjas klub településünk színfoltja. Rengeteg
rendezvényen vesznek részt, erőt, fáradságot nem
sajnálva, öregbítik településünk jó hírét. Köszönet érte!
Az iskola és óvoda is megtartotta farsangi ünnepségét és az
alapítványi bált. Településünk adott otthont a tunyogi
vadásztársaság báljának.
Falunapi rendezvényünk következett a sorban, az esti esőt
leszámítva egy sikeres rendezvény volt. A rendezvény
vendége volt Dr. Veres János Pénzügyminiszter Úr,
valamint Dr. Vojnik Mária Államtitkár Asszony.
Sztárvendég a Neotons és a Cairo.

Az iskola és óvoda tanévzáróján Baráth Gyuláné, Szabóné
Nagy Erzsébet és Korponai Sándor kaptak elismerést a
munkájukért. A falu legjobb tanulója Bétéri Nikolett,
legjobb cigány tanulója pedig Tóth Matild lett. Két iskolai
dolgozó Páll Jánosné és Farkas Györgyné augusztus 20-a
alkalmából magasabb állami kitüntetésben részesült.

Önkormányzatunk megépített egy új urnafalat, elvégezte
az árkok karbantartását és megkezdte egy járda építését a
szociális otthontól a temetőig.

 Pályázatot nyújtottunk be az ÖNHIKI-re és nyertünk
22.400.000,- Ft-ot,  6/3-as támogatásra és nyertünk 10
millió forintot.

(folytatás a 2. oldalon)



(folytatás az 1. oldalról)
 Pályázati támogatásból fejlesszük a művelődési ház és
könyvtár bútorzatát. Megfigyelő rendszert építettünk ki a
temetőhöz, kultúrházhoz, sportpályához és a hivatalhoz.
Megkezdjük az iskola felújítását. Pályázaton nyert összeg
meghaladja a 60 millió forintot, ebből 34millió működési
támogatás.

Sajnos történnek rossz dolgok is, padokat loptak el,
rendszeresen betörik a telefonfülke üvegét és buszvárót
rongáltak meg, amivel az anyagi kártevésen túl sok
bosszúságot is okoztak a jó érzésű embereknek.

Köszönjük azoknak a segítségét, akik segítik munkánkat.

                                                                    Halmi József

Szép és nyugodt park a
kisállomásnál,

avagy az enyveskezűek
nyugodtan dolgozhatnak

Van igény a WC ajtóra

      Ez egy pad hűlt helye

Kinek is köszönjük meg?

A feleségemmel egyéb ügyintézés mellett a havi
nagybevásárlást is intéztük.  Amikor hazaértünk,
megnéztem egy „tartós tej” szavatossági idejét.
Megdöbbenve láttam: 2009. január valahanyadika.
Meglehet, hogy akkorra már a tehenet is levágják, kimérik,
megesszük. Vajon mi lehet abban a „tartós tejben” milyen
kémiai vegyületek, milyen tartósító szerek?
TEJ ÉLET ERŐ EGÉSZSÉG! Jutott eszembe a szlogen,
amikor még reklámozták a tejet. Aztán eszembe jutottak
azok az esték, amikor anyám a rocskával ült a tehén mellett
és fejte a tehenet. Én a kis bádog bögrémmel a kezemben
állva vártam, hogy ihassak a gőzölgő habos meleg tejből,
majd az elszűrt tejjel siettem a csarnokba.  Eszembe jutnak a
hajnalok, amikor a csordás hangos csördítéssel jelezte ki
lehet engedni, vagy este behajtani a csordáról hazaérkező
tehenet. És hány háztól vittük a felesleget a csarnokba. Ezzel
is egy kis jövedelemhez jutva. Hány háznál röfögött a sertés

az ólakban, kapirgált a baromfi a hátsó udvarban, és ezek
is a saját háztartás ellátásán túl jövedelmet hoztak a
konyhára.  Mert bizony az akkori szövetkezetek
felvásárolták a tojást, a disznót, a szarvasmarhát a fölös
zöldséget, egyszóval mindent.

Aztán kitalálták, hogy nem egészséges a csarnokban
összegyűjtött tej, így azt bezárták. Így rövid idő alatt
eltűntek a tehenek, de vele együtt az a jövedelem is, amit
termelt.

Kitalálták, hogy nem egészséges a háznál tartósított –
füstölt disznóhús – nem jó a háztáji sertés húskihozatala,
megszűntették a felvásárlását, eltűnt a sertés a falvakból.
De vele együtt az a jövedelem is, ami belőle származott.

Kitalálták, hogy nem jók a szórványgyümölcsösök, nem jó
a szatmári jonatán, gazdaságos új fajtákat kell telepíteni,
kivágtuk az almafákat, most vágjuk a meggyfákat. Az
állami pénzekkel támogatott gazdaságos, új gyümölcsösök
gazdái most blokáddal tiltakoznak az átvételi árak ellen, a
gyümölcs pedig érik, hullik a fáról és rothad. S eltűnik az a
jövedelem a faluból, amit a kiskertekben, kisparcellákon
termeltek meg, az új modern telepítések pedig már
gazdaságtalanok, illetve az abból befolyó jövedelem folyik
vissza a felvett támogatásokra, illetve a maradó rész nem a
falu lakosainak, hanem koncentráltan, néhány
vállalkozónak jelent jövedelmet.

Néhány család még jelenleg is folytatja az
uborkatermelést, amely igaz, kemény munka árán még
biztosít egy tisztes jövedelmet, de előbb utóbb gépesítik ezt
is mint minden mást, vagy behozzák külföldről,  s már ez a
jövedelem is a múlté lesz.

Az idősebb korosztály még emlékszik az ingázók hadára,
akik a „feketevonattal” vagy a falvakból induló
munkásbuszokkal utaztak az ország minden tájára. Ma
már nincs „feketevonat”, nincs munkásszálló, nincs
munkásbusz. A volán járatain néhány ember utazik
munkába, ilyenkor már diákok töltik meg, akik iskolába
járnak, vagy az idősebbek, akik a kórházakba.

Mert ugye mégiscsak egészségesen élünk, mindent a
boltban vásárolunk, amely termékek természetesen
egészségesek, csak ne akarjuk elolvasni a az összetevőket
tartalmazó apró betűs részt, hogy milyen aromákat,
tartósítószereket, állagjavítókat és még kitudja mennyi
minden mást tartalmaznak.

Inkább köszönjük meg, hogy felvilágosítottak bennünket,
hogy miért nem jó a házi tej, a házi disznó, a baromfi, s az
őseink által kinemesített szatmári jonatán, s más régi
gyümölcsök.

És még azt kellene megköszönni, ha felvilágosítanának
bennünket, hogy kinek volt jó, kinek jó, ha a vidéki, falusi
embereket így leírják, kényszerítik segélyre, rokkant-
nyugdíjra, megélhetési bűnözésre  és még ki tudja mire.

Még egy adalék: Györtelek Község Önkormányzata havi
szinten kb.  8 millió forintot fizet ki segély címén.

Na ezt már nem köszönöm inkább senkinek.

Bedő János

Zizike üzenete a
tolvajoknak:
Csak egy
idézetet

szeretnék
küldeni
minden

enyveskezű
padtolvajnak,
melyet tiszta

szívemből
kívánok a

legközelebbi
sikeres

akcióhoz:
"nem kérem
én a jó istent

csak arra,
csak arra,

valamennyit
ragassza le a

padra, a
kispadra"
hadd üljön
rajta míg rá
nem szárad.

Mocskos
tolvajbanda.
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Augusztus 20-a minden magyar ember számára Szent István, az államalapító nevével kapcsolódik össze.
Ez a nap nemzeti ünnep. Országszerte megemlékezések, rendezvények sokasága, tűzijáték jelzi a magyar nép örömét afelett,
hogy a magyarság saját állammal büszkélkedhet a Kárpát-medencében.
Ezen a napon állami kitüntetéseket vehetnek át azok, akik szakterületükön a legkiválóbb teljesítményt nyújtották.

2008. augusztus 20-án Hiller István
oktatási és kulturális miniszter a
Szépművészeti Múzeum impozáns
épületében adott át állami
kitüntetéseket az oktatás és kultúra
területén kiválóan dolgozóknak.
A miniszter köszöntőjéből idézek:
„Szent István ünnepe különösen méltó
arra, hogy elismerjük a legkiválóbb
művelődési, oktatási szakemberek és
művészek teljesítményét.”
Ezek a szavak azért jelentőségteljesek
számomra, mert abban a
megtiszteltetésben volt részem, hogy
ezen  a  napon  én  is  ott  ülhettem  a
kitüntetettek soraiban Farkas
Györgyné óvodavezető kolléganőmmel
együtt.
Sólyom László köztársasági elnök
megbízásából, Hiller István oktatási és
kulturális miniszter kezéből
mindketten a Magyar Köztársaság

Ezüst érdemkeresztjét vehettük át.
Óriási megtiszteltetés és felemelő érzés volt számunkra, hogy egyetemi docensek, rektorok, főiskolák, középiskolák,
múzeumok igazgatói, festőművészek, színművészek, televíziós és rádiós hírességek között képviselhettük Györtelek település
közoktatási intézményét, a
Fekete István Általános Iskolát
és Óvodát.
Részesei lehettünk ennek a nem
mindennapi eseménynek.
Bensőségesebbé tette az ünnepet
az, hogy családtagjaink is jelen
lehettek, együtt örülhettek
velünk.
Köszönetemet szeretném
kifejezni mindazoknak, akik
hozzájárultak, hogy ennek az
igen jeles állami elismerésnek
tulajdonosa lehetek:
Elsősorban Halmi József
polgármester úrnak, községünk
elsőszámú vezetőjének – egykori
tanítványomnak – a
kezdeményezésért, a javaslat
megtételéért. Ő volt az, aki
fontosnak tartotta,
szorgalmazta a
pedagóguspályán eltöltött 36
évem – melyből 34 évet
Györteleken dolgoztam – valamint a községért végzett munkám méltó elismerését.
Köszönetemet szeretném kifejezni Korponai Sándor – igazgató úrnak – aki messzemenőkig támogatta a kezdeményezést, és
elkészítette a felterjesztést.
Köszönet illeti mindazokat a kollégákat, munkatársakat, képviselőtársaimat, szülőket és tanítványokat, akik több mint három
évtizedes munkám során segítőim, támogatóim voltak.
Végül szeretném megköszönni a sok-sok gratulációt, melyek azt igazolták, hogy a kitüntetést nem érdemtelenül kaptam.

                                                                                                                                                 Páll Jánosné
                                                          ált. isk. tanító

                                                                      igazgatóhelyettes



Az idei évben is a Gyermekvédelmi törvénynek
megfelelve a Szatmári Kistérségi Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat Társulás nyári táboroztatást
hirdetett meg a térségben élő iskolás gyermekek számára.
 A felhívásra összesen: 82 gyermek jelentkezett, de
betegség miatt végül: 78  gyermeket fogadtunk 3
turnusban.
1-1 turnusban a gyermekek 3 napot és 2 éjszakát töltöttek
a Református Egyház ifjúsági szállóján.

A reggelinket és vacsoránkat a szállásunkon, az
ebédünket pedig az iskola ebédlőjében fogyaszthattuk el.

 Mivel a táboroztatásban vegyes korosztályú
gyermekek vettek részt, ezért igyekeztünk a kicsiknek és
az idősebbeknek is tetsző programokat szervezni.
Készültünk szellemi és sportvetélkedőkkel,
barkácsolhattak, emléktárgyakat készíthettek gyöngyből,
gipszből, papírból, melyeket haza is vihettek, esténként
pedig valamilyen bohókás, zenés bulival zártuk a napokat.

Mindhárom turnussal 1 vidám pancsolós napot a
fehérgyarmati strandon töltöttünk. Ezeken a napokon a
gyermekek szállításában segítséget nyújtott a géberjéni és
a fülpösdaróci Önkormányzat, az ebédjük pedig minden
alkalommal frissen sütött pizza volt. Mindent összevetve
úgy gondolom, hogy a tábor sikeresen zárult.

A legfontosabb szempontnak azt hiszem  megfeleltünk,
a gyerekek jól érezték itt magukat és ezt mi sem bizonyítja
jobban, mint hogy voltak gyerekek akik még maradni
szerettek volna a következő turnusra is.

Remélem a gyermekek élményekkel gazdagon tértek
haza és egy év múlva ismét találkozhatunk velük.

Ezúton szeretnék köszönetet mondani a Szatmári
Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Társulás tag önkormányzatainak, Polgármestereinek, hogy
hozzájárulásukkal lehetővé tették a gyermekek üdültetését.
Köszönöm Keresztiné Szemán Szilvia lelkésznőnek, hogy a
református egyház ifjúsági szállóján tölthettük ezeket a
napokat.

Köszönöm  az önkéntes segítőknek: Ganyu Juditnak
(Kocsord védőnőjének), Májerné Veress Melindának,
Lengyelné Bíró Gabriellának és Andrási Editnek, hogy
szabadidejüket nem sajnálva velünk töltötték ezeket a
napokat.

És nem utolsó sorban köszönet a szolgálat dolgozóinak
és a közmunkásoknak.

Gergelyné Pinczés Mónika
Intézmény vezető

Az Önkormányzat az idei évben is
támogatást nyújt a középiskolában és
főiskola, egyetem nappali tagozaton tanuló
györteleki lakosok részére, melyre a
kérelmeket 2008. szeptember 30-ig
lehet benyújtani, melyhez iskolalátogatási
igazolást kérünk csatolni. Szeptember 30.
után kérelmeket nem fogadunk el.



A györteleki Fekete István Általános Iskolában és Óvodában rendben megkezdődött a tanév. Az önkormányzat a nyári
szünetben minden épületben elvégeztette a szükséges karbantartási és felújítási munkálatokat: elsősorban javító festések
történtek, de kijavításra kerültek a tanév során meghibásodott ajtók, zárak, berendezések is. Az ősz folyamán még egy jelentős
beruházás valósul meg. A fenntartó sikerrel pályázott az iskolaépület nyílászáró cseréjére és hőszigetelésére, valamint a tető
felújítására.

Az Óvodában augusztus 1-vel indult a tanév, két csoportban, négy óvónővel és két dajkával. A kis-középső csoportba 28, a
nagy csoportba 25 fő iratkozott be, felvételre vár, előjegyzett (jövőre tölti be harmadik életévét) 10 fő. Az óvoda engedélyezett
létszáma 50 fő, tehát 106%-os kihasználtsággal működik. A beiratkozók nagy száma miatt csoportbővítésre lenne szükség,
melynek tárgyi és személyi vonzata is lenne: óvónő, dajka, csoportszoba. Ez a jelenlegi épületben nem vagy csak az épület
bővítésével lenne megoldható.
Az iskolában szeptember elsején indult a tanítás, 8 tanulócsoportban, 1 napközis és 1 tanulószobai csoportban 133 tanulóval.
A nevelőtestület létszáma 13 fő, melyben a nyáron változás történt: egy pedagógus távozott, helyére új kolléga érkezett. A
tanulólétszámban is történtek változások az előző tanévhez képest. Elköltözések, más települések iskoláiba történő átíratások,
beíratások miatt az iskolánkba járó tanulók száma a tavaly októberi 140 főről 133-ra csökkent. Ez a csökkenés az
önkormányzatnak 1,5 milliós normatíva kiesést jelent, de az osztálylétszámok változása más támogatások, pályázatok sikerét
is veszélyezteti, így a tényleges veszteség ettől jóval több lehet.

Az önkormányzat ereje felett igyekszik biztosítani az intézmény működését, ezáltal helyben biztosítani a gyerekek nevelését,
oktatását, s nem utolsó sorban az itt dolgozók megélhetését. A születések száma, az óvodába beiratkozók nagy létszáma
alapján az iskola is megfelelő létszámmal működhetne, ha a györteleki tanulók ide járnának iskolába. A környékbeli
települések iskolái által nyújtott szolgáltatások nálunk is megtalálhatók: informatikai, nyelvi képzés mellett művészeti képzést
is választhatnak tanulóink. Tanév közben rengeteg rendezvényt szervezünk, melyet évről-évre újakkal bővítünk. Nevelőink
folyamatosan részt vesznek képzéseken, törekszünk az új módszerek bevezetésére, alkalmazására.
Az idei tanévben ötödik évfolyamon bevezetjük a nem szakrendszerű oktatást, amely lehetővé teszi a tananyag hosszabb idejű
gyakorlását, készségfejlesztést.
Választható formában roma nyelvoktatást indítunk az első évfolyamon, kizárólag azok számára, akik ezt igénylik. 2010-től a
német nyelv oktatása mellett tervezzük az angol nyelv oktatásának bevezetését. Megfelelő számú jelentkező esetén szintén az
idei tanévtől úszásoktatást is indítunk.

Az előttünk álló 2008/2009-es tanév és annak feladatai sok munkát és erőfeszítést kívánnak tanulótól, tanártól, szülőtől és
fenntartótól egyaránt. Ehhez kívánok mindenkinek jó tanévkezdést és eredményes befejezést!

                                                                                                                                                                 Korponai Sándor
                                                                                                                                                                        igazgató
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Kányádi Sándor: Valami készül

Elszállt a fecske,
üres a fészke,

de mintha most is
itt ficserészne,
úgy kél a nap, és
úgy jön az este,

mintha még nálunk
volna a fecske.
Még egyelőre
minden a régi,

bár a szúnyog már
bőrét nem félti,

és a szellő is
be-beáll szélnek,

fákon a lombok
remegnek, félnek.

Valami titkon,
valami készül:

itt-ott a dombon
már egy-egy csősz ül:

Nézd csak a tájat,
de szépen őszül

FFrriissss,, nnaapprraakkéésszz hhíírreekk,, aa tteelleeppüüllééss
éélleettéétt bbeemmuuttaattóó ffoottóókk,, hheellyyii

rreennddeelleetteekk aa tteelleeppüüllééss hhoonnllaappjjáánn
oollvvaasshhaattóókk.. HHoozzzzáásszzóólláássookk,,

éésszzrreevvéétteelleekk aa ffóórruummbbaann tteehheettőőkk
wwwwww..ggyyoorrtteelleekk..hhuu..
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