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2009. július 9-én fontos személyi
változás történt a Györtelek
Önkormányzat Képviselő-testülete
Polgármesteri Hivatalának
személyi állományában.
Tóth  Károly jegyző  –a falu
Karcsija- élt az előrehozott
öregségi nyugdíjba vonulás
lehetőségével. Mivel több mint 41
év szolgálati idővel  rendelkezik,
ezen szándékát bejelentette, a
képviselő-testület azt tudomásul
vette.  Jelenleg a felmentési idejét
tölti, s 2010. március 9. napjával
vonul  nyugdíjba.

A képviselő-testület pályázatot írt
ki a jegyzői állás betöltésére.
A pályázatra hat fő jelentkezett. A
képviselő-testület a pályázatok
elbírálása után Imre Miklósnét
választotta meg jegyzőnek.

Imre Miklósné 1974-ben született.
1995-ben végezte el az
Államigazgatási Főiskola
Igazgatás-szervező szakát, és ez
évtől a Bátorligeti Polgármesteri
Hivatal jegyzőjeként dolgozott.
Két gyermeke született, akikkel
2002-től volt gyes-en. Győrteleken
július 9-én vette át  elődjétől a
feladatokat.

Megköszönve  Tóth Károlynak a
település érdekében végzett
munkáját,  kívánjuk  hogy sokáig
élvezze egészségben a nyugdíjas
életet. Kívánunk még Neki sok
unokát, legyen hangos a háza az
unokák zsivajától.

Imre Miklósnénak pedig erőt
egészséget, kitartást  kívánunk a
vállalt feladathoz, bízva abban,
hogy a következő jegyzőváltás  az
Ő nyugdíjazása alkalmából fog
megtörténni.

Bedő János

Kedves szülők, györteleki iskolások!

Még tart a nyári szünet, a vakáció, de bizonyára sok szülőnek,
gyereknek eszébe jut, hogy nemsokára véget is ér, kezdődik az iskola.
Igaz kinek-kinek más –más megfontolásból: van, aki várja a kezdést és
van, aki visszatartaná az idő kerekét.
Az iskola épületein jelenleg a szokásos karbantartási, festési, takarítási
munkálatokat végezzük: Több tanterem, a vizesblokkok, öltözők teljes
festést kapnak, a jobb állapotú termekben csak a kisebb sérüléseket
javítjuk, megújul a kisiskola egyik épületének homlokzata, az
utcafronton lévő ablakokat lefestjük. Ellenőrzésre, javításra kerül
minden pad, szekrény, szerelvény, amely balesetveszélyes vagy
meghibásodott.
Lassan véget ér a tornaterem felújítása is, amely egy külső és belső
renoválás után megújulva várja a diákokon túl a község sportolóit,
sportolni vágyó lakosait is.
A 2009/2010-es tanévet 15 első osztályossal, összesen 131 tanulóval és 13
nevelővel kezdjük. Az oktató-nevelő munkát az előző évek
gyakorlatának megfelelően két telephelyen – 1, 2, 3 évfolyam a
„kisiskola”, 4, 5, 6, 7, 8 évfolyam „nagyiskola” – szervezzük meg.
Néhány hivatalos időpont, információ: azok számára, akik nem
teljesítették a tantervi követelményeket és javítóvizsgára lettek utasítva,
augusztus utolsó hetében szervezzük meg a javítóvizsgát. A konkrét
időpontról az érintettek értesítést kapnak. A 183 napos tanév
kezdőnapja 2009. szeptember 1. (kedd), befejező napja 2010. június 15.
(kedd).
A képviselőtestület döntése értelmében idén is mindenki ingyenesen
kapja a tankönyveket, a szokásos módon, tehát új és könyvtári
példányokkal, fizetni csak a tankönyvnek nem minősülő
munkafüzetekért, kiadványokért kell. A tankönyvosztás időpontját
később, a tankönyvek megérkezését követően függesztjük ki.
Szeretném megköszönni fenntartónknak – Györtelek község
Önkormányzatának –, hogy egy kívül-belül megújult iskolában
kezdhetünk, a munkálatokban résztvevődolgozóknak,
közmunkásoknak pedig gondos és lelkiismeretes munkájukat.
Végezetül a vakáció hátralévő napjaira mindenkinek jó pihenést és
szórakozást kívánok!
                                                                                      Korponai Sándor
                                                                                           igazgató

Diákhumor:
Hogy tetszik az iskola  Józsika?
Egy nagy panama az egész!
A feladatokat nekünk kell  megoldani, a
fizetést meg a tanár kapja!





IIddőőjjáárrááss
Kaptunk ez évben hideget-meleget, kései fagyokat, szárazságot
a tavaszi veteményezés idején, majd esőt, jeget, vihart az
aratásra.
Ez évben is rájárt a rúd a mezőgazdákra, kerttulajdonosokra.
A kései lehűlések, a tavaszi szárazság, majd a júniusvégi
esőzések, viharok, jégkárok. A beteges mezőgazdaságnak
újabb megrengető erejű ütést jelentett az idei év. Tovább
rontja a helyzetet a bizonytalan, nyomott árú felvásárlás.
Továbbra is mélyrepülésben a meggy ára. Már  előre arról
zengett a média, hogy kevés lesz a búza, ezért még feljebb kell
emelni a kenyér árát. Aztán láss csodát, a búza ára
alacsonyabb lett mint tavaly,   2500-3000 Ft-os árakat fizettek
érte, s még sem csökken a kenyér ára.

A június végi szélvihar egy melléképület tetőszerkezetét emelte
fel a lakás tetejére, amit aztán a mátészalkai Tűzoltók
távolítottak el.

Szerencsére  Győrtelek községben az idén ez az egy épület
rongálódott meg ilyen mértékben, az idén a viharos
időjárásnak csak a széléből kaptunk, nem úgy, mint a
környező települések. Az uborkatermesztők felkészülését
segítheti elő az alábbi fotó, amelyen jól látható, hogy érdemes
beruházni egy jéghálóra, mivel az igen jó szolgálatot tett egy
ököritófülpösi gazda kertjében is.  Még a többi uborkát
termesztő gazda sirathatta a termés jó részét, addig ezen a
táblán szinte semmilyen kár nem keletkezett.

                   2009. június 22.

A szomszéd kertben pedig jégbe lett hűtve a meggytermés:

Lassan ki lehet jelenteni, hogy a felvásárlási anomáliák,
drága műtrágyák, vetőmagvak,  növényvédőszerek,
szolgáltatások (művelési költségek) miatt,  kis tételben csak
saját részre érdemes termelni. Jelenleg ez alól talán még a
kézimunkaerő-igényes uborkatermesztés  jelent kivételt. A
magas húsárak, valamint a kipattant élelmiszer
visszaélések miatt talán még a baromfi, sertés tartása
kifizetődő a család részére, hiszen ez is sokat segíthet a
családi kasszán.

Bedő János
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Az előző lapszámban beszámoltunk az eddigi fejlesztésekről.
Abban az utolsó komolyabb tétel az Általános Iskola
hőszigetelése, az általános iskola és tornaterem nyílászáróinak
cseréje, és a tetőhéjazat cseréje volt. Most örömmel jelentjük
be, hogy elkészült a Tornaterem hőszigetelése,
álmennyezetének teljes cseréje.

 A tornaterem belső az álmennyezet lebontása után

 Ez már szinte életveszélyes volt, hiszen több elem meglazult, s
csak azért nem kellett bezárni, mivel a labdafogó háló
megvédte a gyermekeket az esetleg lezuhanó elemektől. Ezzel
egyidejűleg természetesen új vakolatot kapott az épület, és sor
került a teljes festésre is.

A hőszigetelés folyamata

A világítás is korszerűsítve lett, minden lámpatest ki lett
cserélve, energiatakarékos lámpatestek és égők lettek beépítve.
Még a teljes labdafogó háló gyártása folyik, de napokon belül
az is fel lesz helyezve. A külső festés ugyanolyan, mint az
iskoláé, így szemre is tetszetős épületegyüttes várja a diákokat
az új tanévre.
A felújításhoz szükséges pénzeszközt, 8.959.031.- Ft-ot az
Önkormányzati Minisztérium által az általános iskolai
feladatot ellátó intézmény, feladat-ellátási helyek épületével
kapcsolatos elemi infrastruktúra-fejlesztésre, korszerűsítésre
és  akadálymentesítésre kiírt pályázatán nyertük el, amelyhez
az önkormányzatunk  995.448.- Ft önerőt biztosított.

        A tornaterem épülete a felújítás után

Az idei évben a katolikus egyház is betervezte a kápolna
külső felújítását. Megvásárolták a felújításhoz szükséges
anyagot és az Önkormányzat a közmunkások  segítségével
elvégezte a felújítást.

a. tetőfestés

A Rákóczi utcán járdát építettünk:



A „Kisiskola” is megérett már egy tatarozásra, illetve egy
komolyabb karbantartásra. Közcélú foglalkoztatásban
résztvevő szakemberek végzik a felújítást és az éves
karbantartást:

A parkgondozás is folyamatos munkát ad:

A Kormány a gazdasági válsággal összefüggésben a
krízishelyzetbe került személyek támogatásról a
136/2009. (VI.24.) számú rendeletében úgy
határozott, hogy a bejelentett lakó-vagy tartózkodási
hellyel rendelkező nagykorú személyek, családok
esetében egy családtag, egy alkalommal részesülhet
20.000-50.000 Ft összegű vissza nem térítendő
szociális segélyben, abban az esetben, ha az egy főre
jutó jövedelem nem éri el az 57.815 Ft-ot,
nyugellátásban nem részesül és a gazdasági
válsághoz kapcsolódóan a mindennapi életvitelének
fenntartását veszélyeztető krízishelyzetbe került.

A részletes tudni valók a következők:

Krízishelyzetnek minősül, ha a
kérelmező a  munkahelyét  2008.
szeptember 30-át követően elveszítette,
vagy a jövedelme a 2008. szeptember
havi jövedelméhez képest 20%-ot elérő
mértékben csökkent, vagy a lakáscélú
kölcsönszerződésből eredő fizetési
kötelezettsége a törlesztő részlet 2008.
szeptember havi összeghez képest 20%-
ot elérő mértékben emelkedett, vagy az
egészségi állapota indokolja.

Nem jogosult támogatásra az a személy, akinek
2009. év folyamán 15.000 Ft-ot meghaladó
összegben átmeneti segélyt állapítottak meg,
akinek az átmeneti segély megállapítása
folyamatban van.

A krízissegély iránti kérelem 2009. augusztus 3. és
november 30. között nyújtható be a polgármesteri
Hivatalban. A kérelem benyújtásához szükséges
nyomtatványt a Polgármesteri Hivatalban lehet
kérni.

A kérelemhez csatolni kell a jövedelemigazolást, -
amely alapján megállapítható, hogy az egy főre
jutó nettó jövedelem nem haladja meg az 57.815
Ft-ot, a munkahely elveszítéséről szóló igazolást,
vagy a 20%-ot elérő jövedelemcsökkenést,
bizonyító igazolást vagy a bank igazolását arról,
hogy a lakáscélú kölcsönszerződés törlesztő
részlete 20%-ot elérő összegben emelkedett.

A támogatásról és annak összegéről a
Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság dönt. A kérelem
elbírálása során különös méltánylást érdemlő
körülmény, ha a kérelmező jövedelme 2008.
szeptember hónaphoz képest 30%-ot meghaladó
mértékben csökkent, vagy a lakáscélú
hiteltartozás törlesztő részlete 2008. szeptember
hónaphoz képest 30%-ot elérő mértékben
emelkedett, vagy a kérelmező családjában
legalább három 18 évesnél fiatalabb gyermek van.

A kérelem kitöltésében szívesen állunk
rendelkezésére mindenkinek, de felhívjuk a
figyelmet arra, hogy a jogosultak köre elég
szigorúan be van határolva, tehát „úgy is jár
mindenkinek alapon” feleslegesen ne terheljük  az
elbíráló szerveket.

Bedő János

http://:@www.cssk.hu/downloads/jogszabalyok/krizistam.pdf


Tenkestúra

Június 20-án szombaton az esti órákban  szokatlan látványban
lehetet részük a település lakóinak. A csepergő esőben három
férfi és két nő érkezett a Győrtelekre lóháton, majd másnap
reggel tovább folytatták útjukat.
       Bétéri Viktoréknál találkoztunk a kis csapattal, ahol éppen
lovaikat látták el.

A csapat vezetője, Szalontai Zoltán alias Sheriff a következőket
mondta el: A hetvenes években halottam egy túráról, ami
Tarpáról indult és Siklóson fejeződött be. A Tarpai gyerekek,
Esze Tamás talpasai indultak el az úgy nevezett Tenkes túrán,
ami  Siklóson  a várban ért véget. Most „ a második
gyerekkoromban” erre az emlékre építve hirdettem meg ezt az
utat, ahova bárki jelentkezhetett, aki szereti a természetet, a
lovakat.

A szervezkedés Interneten történt, így találtunk Györteleken
Bétéri Viktorra a gyortelek.hu honlapon, aki felajánlotta, hogy
a lovainknak szállást és takarmányt biztosít, illetve a
résztvevőket a szülei segítségével  vacsorával illetve reggelivel
vendégül látja. A szállást a Ref. Egyház Ifjúsági szálláshelyén
foglaltuk.
     A túrát 14 naposra terveztük, ami a tervezett útvonal
szerint 450 km, de mivel  a földutakat részesítjük előnyben,
illetve ahol ellovaglunk megnézzük   a környék nevezetességeit,
a kitérőkkel  együtt kb. 700 km. lesz a megtett táv. Ez volt az
első túranap, ahol jelenleg 5 fő vett részt. Összetételüket
tekintve, van köztünk aki a lovakkal, versenyekkel foglakozik,
aztán jogi osztályvezető, könyvelőiroda tulajdonos,
nyugalmazott tűzoltó. A túra során többen fognak csatlakozni
hozzánk, akik egy-egy szakaszra, vagy hosszabb távra

vállalkoznak, mert az idejük, pénztárcájuk, vagy lovuk
felkészültsége  ennyit enged. A következő szálláshely
Nyírbogáton lesz, onnan a Gúti erdő felé vesszük az irányt.
    Túráinkról, szokásainkról, életünkről bővebben
olvashatnak a Cowboy.hu oldalon.

Fogathajtás

Bétéri Viktor  munkaidejében  buszsofőr.  Szívvel lélekkel
végzi munkáját, de alig várja a szabadnapot, a
szabadidejét, amikor is valóban azzal foglalkozhat, amit
valóban szeret. A lovak szeretete észrevétlenül alakult ki
benne. Eleinte csak távolról nézte a lósportot, majd Ő is a
közelébe került. Előbb Nagyecseden dolgozott lovakkal,
majd egyre több nagynevű versenyzőt ismert meg,
segédkezetett nekik a lovak szállításában, trenírozásában.
Járta végig a magyarországi versenyeket velük. Majd
megvette az első lovát, és elkezdte a lótenyésztést. Mára
elérte azt a szintet, amikor már a környéken megrendezett
fogathajtó versenyeken indul. Mint mondja ezt szereti
csinálni, élvezi amikor a lovai szinte megérzik, megértik a
szándékát és vele együtt akarnak egy – egy akadályt
leküzdeni.  Nagyon szép, de nagyon drága dolog ez a
hobbi. Ha a lovait maga is tenyészti, cseréli, akkor is
nagyon sokba kerül mire beérik egy-egy pár amit kocsiba
lehet fogni, és akkor még hol van a kocsi amely több
millióba is kerül, a lószerszámok, egyéb kellékek, az
állatgyógyszerek, a takarmányok.  Szerencsére az egész
családot megfertőzte a lovak szeretete, így egyként állnak
mögötte. Segítik a lovak gondozásában, tartásában
egyaránt.

S nem utolsó sorban nagyon sok kapcsolat, barátság jön
létre ily módon. Nagyon sok érdekes, értékes embert
ismerhetett meg a lovas társadalomból. Magyarországon
egyre többen foglalkoznak ismét  a lovakkal, felelevenítve
a régi magyar virtust.

A következő kép a Nagyecsedi fogathajtáson készültek

                                                                          Bedő János



Horváth Jázmin Hajnalka
        2009.02.17.
Horváth Éva anyától
Horváth Ferenc apától
Győrtelek Dobó utca 13

Csécsi Zsombor
        2009.02.20
Csécsi Irma anyától
Győrtelek Temető utca 13

Kereszti Lelle
2009.03.02.

Szemán Szilvia  anyától
Kereszti Szilárd apától
Győrtelek Templom utca 1

Andrási Tünde
2009.03.01.

Ivánczki Erika anyától
Andrási Róbert apától
Győrtelek Dankó Pista 16.

Kiss Benedek Gyula
           2009.03.17.
Lőrincz Andrea anyától
Kiss Sándor apától
Győrtelek Szabolcsi Épitők utja 16.

Bakos Viktória Diánna
Bihari Marianna anyától
Bakos István apától
Győrtelek Ecsedi utca 10.

Dara Dóra
2009.03.29.

Serbán Zsanett anyától
Dara Norbert apától
Győrtelek Dankó P. 13.

Bétéri Sándor Bence
2009.04.09.

Lengyel Anita anyától
Bétéri Sándor apától
Győrtelek petőfi utca 6.

Kajus Krisztina
2009.05.13.

Kajus Krisztina anyától
Győrtelek Ecsedi utca 30.

Tóth Anasztázia  Szende
2009.05.27.

Csécsi Anasztázia anyától
Tóth János apától
Győrtelek Sankó P. 9.

Farkas Anna Zoé
2009.05.28.

Garda Adrienn anyától
Farkas Tamás apától
Győrtelek  Árpád út 13.

Kiss Ramóna
2009.06.02.

Jónás Hajnalka anyától
Kiss József apától
Győrtelek  Dabó K.  21.

Ignácz  Rajmond
2009.06.25.

Csonka Renáta anyától
Ignácz Zoltán apától
Győrtelek Ecsedi utca 30.

Augusztus 20
Szent István király ünnepe, az Új kenyér ünnepe az Alkotmány

Ünnepe a Nemzet Születésnapja?

A Szent Jobb

  Augusztus 20. az egyik legősibb magyar ünnep, Szent István
király ünnepének napja. Az Országgyűlés döntése értelmében
1991-tõl augusztus 20-a, a Magyar Köztársaság hivatalos
állami ünnepe, a hagyomány szerint egyben az új kenyér
napja. István királyunk sírját 1038. augusztus 20-án - szentté
avatásakor - nyitották fel a székesfehérvári bazilikában. Az

egyház azóta is ezt a dátumot tartja ünnepként.

A Szent Jobb 1862-benAz ünnepet sokan és sokszor próbálják átértékelni. A legutóbbi
ötlet az egyházi jelleg csökkentésére a Nemzet Születésnapja javaslat éppen a mostani
kormánytól. Pedig Rákosi megtette ezt azzal, amikor I. Istvánról beszélt és ünnepe
kapcsán a gondosan augusztus 20- ra idõzített Alkotmány elfogadását ünnepelte. De
volt olyan idõ, amikor egyszerû aratóünnepként, az Új kenyér ünnepeként ünnepelték,
illetve  ebben  a  minõségében  még  ma  is  ünneplik.   István  király  törvényeivel  a
keresztény tanításokat az állam minden alattvalójára kötelezõvé tette. Nevéhez tíz

egyházmegye megszervezése kötődik, ezek élén érsek,
illetve püspök állt.

A Szent Jobb ereklyetartóban

 A keresztény tanítás a királyság legszilárdabb
bázisává, a megtelepült társadalom mindennapi
életének megtartó erejévé vált. A kitûnõ hadviselõ és
belsõ ellenfelein gyõzedelmeskedõ, erõskezû uralkodó
1038-ban a történészek becslése szerint 63 éves
korában hunyt el.

A  szentté  avatás  alkalmából  Szt.  László  emeltette  ki
Szt. István maradványait a székesfehérvári sírból.
Hartvik legendája szerint az exhumáláskor az
uralkodó jobb kézfejét épségben találták. Történelmi
tény, hogy az ereklye őrzésére Szt. László

megalapította a Benedek rendi szentjobbi (berettyói) apátságot.
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Tájékoztatás

Tájékoztatjuk a
lakosságot,  hogy az

előző évekhez
hasonlóan a

beiskolázáshoz az
idén is kérhető

támogatás.
Az eljárás

kérelemre indul. A
kérelemhez csatolni

kell az
iskolalátogatási

igazolást.

http://:@www.euroastra.info/node/4473
http://:@www.euroastra.info/node/4476



