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Tisztelt Györtelekiek!

Hét éve a település úgy döntött, hogy polgármesternek választ. Hatalmas feladatot vállaltam és nagy megtiszteltetésnek vettem
és veszem, hogy a település vezetője lehetek. Milyen volt az elmúlt hét év? Izgalmas, változatos, sikeres és eredményes!
Fontos dolog, hogy megváltoztattunk egy felfogást még pedig azt,   hogy nem a lakosság van mi értünk, hanem mi vagyunk a
lakosságért. Nagyon fontos dolog ez. Mikor polgármester lettem akkor szolgálatot vállaltam Györtelekért és a település
lakosaiért. Nagyon sok öröm ért bennünket és sajnos a  szomorúság és a bánat is végig kíséri munkánkat. A siker,  erő a

jövőhöz,  az emberek boldogsága, amelyekkel nap, mint nap találkozunk.
Nem teszek különbséget emberek között, szememben Györtelek lakosai egyformák,
nincs megkülönböztetés, még akkor sem ha sokan úgy érzik. Elérhető vagyok a nap
huszonnégy órájában .
Rengeteg beruházást hajtottunk végre, melynek összege megközelíti az egy milliárd
forintot.
Megújult a temetőnk, óvodánk, művelődési ház és könyvtár, iskola, polgármesteri
hivatal. Van sportpályánk, játszóterünk rendezett parkjaink. Megszüntettük a
tornaterem életveszélyes állapotát. Felújítottuk járdáink nagy részét és építettünk
közel három kilométer kerékpárutat.
Gyermekeink biztonsága végett gyalogos átkelőt létesítettünk a kisiskola közelében.
Folyamatosan karbantartjuk árkainkat, az egyházi temetőt. Tovább fejlesztettük a

vízhálózatot/szegvég, temető/, a szennyvízhálózatot / Vájáson túl/. Az ivóvíz minőség
javítása érdekében közel háromszáz milliós beruházást végzünk. Van kábel tévénk,
saját újságunk és internet elérhetőség. A könyvtárban a lakosságnak van lehetősége
ingyenes internet eléréshez    és biztosított a fénymásolás és faxolás.     Fiataljaink
előtt  a klubterem állandóan nyitva van és nem az utcán kell szórakozási lehetőséget
keresni. Van sportpályánk és lehetőség van egy focicsapat beindítására.
November elsejével megkezdte működését a településőrség. A kerülőkkel és a
polgárőrökkel közösen védik a település értékeit, valamint a lakosság tulajdonát.
Rendezvényeink száma és színvonala bővült. A falunapok színvonalasak és a
sztárvendégekkel közelebb hozzuk a világot. Szüreti felvonulások és bálok nem
minden évben kerülnek megrendezésre, mely nem rajtunk múlik. A háborús
emlékhely és a tanítók kopjafája nem enged bennünket felejteni azokról az
emberekről, akik a község hősei.
A lakosság érdekében, hoztunk olyan intézkedéseket mellyel segítjük a mindennapjaikat. Eltöröltük a korhatárt az első lakáshoz
jutó támogatásnál, minden évben adunk beiskolázási támogatást, ingyen biztosítjuk azoknak a tankönyvet, akik nem férnek bele
az állami támogatásba.  Segítséget nyújtunk különböző pályázatokon való részvételhez.



Nyilvános és nyitott az önkormányzat működése. A testületi
ülés a falu tévén látható. A lakosság aktívan részt vehet az
üléseken, a hivatal működését is az ügyfelek kiszolgálása
jellemzi. A testület támogatja munkámat a testületi ülések
hangulata és a döntések meghozatala ezt mutatja
számomra.
A közfoglalkoztatás keretén belül évente 100 főt meghaladó
lakost foglalkoztatunk, amely  nagyon sok családnak nyújt
segítséget. A foglalkoztatás kibővítése érdekében
megállapodást kötöttünk a FETIVIZÍG megyei
szervezetével valamint a Györteleki Ápoló és Gondozó
Otthonnal. Pályázati forrásnak köszönhetően 80 fő képzését
kezdjük meg négy szakmában / szociális ápoló, hulladék
feldolgozó, bútor asztalos és motor fűrészszerelő / és 25
főnek lesz lehetősége a nyolc általános iskolát elvégezni.
2009-ben a megnyert pályázati támogatás összege
meghaladja a 272 millió forintot. Megújul az óvodánk, új
gyermekjóléti szolgálat épület épül és képezzük a
lakosságot. Pályázatot nyújtottunk be a szelektív
hulladékgyűjtők kialakítására. Miközben bevezettük a
szelektív gyűjtést, és pályázatot nyújtottunk be a szelektív
hulladékgyűjtő udvarok kialakítására az igazsághoz hozzá
tartozik, hogy a lakosság nem nagyon veszi igénybe ezt a
lehetőséget, de bízunk benne, hogy kezdeményezésünk
sikeres lesz.
Szomorúság is ér bennünket mindig mikor egy györteleki
lakost kísérünk utolsó útjára. Szomorú búcsút vettünk
képviselő társunktól Sinkó Lászlótól.
Keserűség ér mikor bántó szervezkedésről hallunk és ez
nem a falu jobbá tételéről, hanem egyesek hatalmi
törekvéséről szól. Megkeserítették életemet azok a
feljelentések, melyekkel nem csak nekem és családomnak
okozott fájdalmat a feljelentő, hanem a községnek és az
önkormányzat dolgozóinak is. A vizsgálatok
bebizonyították, hogy munkánkat legjobb tudásunk szerint
tisztességesen és becsületesen végezzük és nem az egyéni,
érdekek fontosak, hanem a község és a lakosság.
Az év végének közéledtével kívánok a település minden
lakójának Nagyon Boldog Karácsonyi Ünnepeket és az új
évhez sok szerencsét és jó egészséget!

Halmi József

A Református
Jótékonysági Bálról….

Isten kegyelméből 2009.szept.26-án együtt tölthettünk egy
estét közel 150-en. Abban, hogy jól érezhettük magunkat,
nagyon sokaknak része volt. Halmi József polgármester
úrnak, valamint az Önkormányzat dolgozóinak, a képviselő
testület tagjainak, a Fekete István Ált. Iskola és Óvoda
igazgatóságának, pedagógusainak, dolgozóinak, a Konyha
dolgozóinak, vállalkozóknak, presbitereknek, gyülekezeti
tagoknak, Györtelekieknek és az ide kötődőknek.
Hozzáállásukért, segítségükért, kezük munkájáért,
adományaikért, tombola- ajándék felajánlásukért; s akik
megtiszteltek vele: jelenlétükért; Isten áldja meg a jószívű
embereket, és a szeretteiket közelben és távolban.
Elmondhatjuk, hogy nem hiába tűztük ki célul a
templomunk harangjának villamossági felújítását, és a
homlokzat kijavítását, mert az adományokból és a jegyek,
valamint a tombola bevételéből 570.100 Ft gyűlt össze, ami
elegendő ahhoz, hogy az eltervezett munkálatok egyikét
teljesen elvégeztessük, a másik részét egy jó pályázat
elnyerése esetén, megkezdjük. Köszönjük, hogy e nehéz
időkben is hozzájárultak mindannyiunk közös ügyéhez!

KKKaaarrrááácccsssooonnnyyy
”Ime, a szűz fogan méhében, fiút szül, akit

Immánuelnek neveznek- ami azt jelenti: VELÜNK
AZ ISTEN”Máté 1: 23

A világ megbolydul, az emberek tömegével járnak boltról
boltra. Ki az ünnepi ételek hozzávalóit gyűjti, ki vásárol
valamit, amiről úgy hiszi, hogy kifejezheti általa a
szeretetét, vagy elhitetheti a másikkal egy pillanatra, hogy
fontos neki. Mások sóhajtoznak, mert a válság miatt nem
olyan lesz ez az ünnep, amilyennek szeretnék. Pedig a
rohangálás, és sóhajtozás redőiben most is megbújik az
igazság:”ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan”.
Valahol ott hever az életedben, de te már olyan régen nem
figyeltél rá. Hogy a külső látszat- világ elvárásainál valami
sokkal nagyobb ajándék rejlik a tarsolyodban. Jézus
Krisztus születése, élete, halála, feltámadása helyetted,
miattad, éretted, melyben ott van az ígéret: ha Isten veled,
senki sem lehet ellened. Ez az Isten ajándéka mindenkinek,
csak valaki elfogadja, magával viszi; mások pedig csak
legyintenek és otthagyják. De ettől lehet szép a karácsony,
az élet. Még ha csak zsíros kenyér jut az asztalra, akkor is.
Persze az ember többre vágyik zsíros kenyérnél, főleg az
ünnepek táján. Mert kóstolt már finom kalácsot, és
nagyszerű sülteket is.
Pedig mennyivel szebb ünnep, ha együtt lehetsz azokkal,
akiket szeretsz, békességben, örömben, szeretetben, bármi
is legyen az asztalon, a fa alatt, mint együtt lenni,
megjátszani magad, és utálni az ünnepi felhajtást. Érzi ezt
mindenki, hogy ha az ember a szívében tud ünnepelni, az az
igazi ünnep, és ez sugárzik a másik felé, és talán szebbé teszi
az ő életét is. S ez olyan ajándék lenne tőled, ami a szemnek
láthatatlan, csak a szív érzi, de jobb lesz tőle az élet,
könnyebbek a harcok, s épp ezért lesz felejthetetlen. Mint
Jézus, aki adta ennek a lehetőségét. Egy betegnek nagyobb
ajándék, ha mellette állsz, és fogod a kezét, mintha drága
bonbont veszel neki. Egy gyenge idősnek, ha érzi, hogy
fontos még neked, és nem mellőzni akarod, hanem hálásan
szeretni, amíg lehet, hisz ő annyi jót tett veled és érted. Egy
gyászolónak nem a sajnálatod kell, hanem a biztatásod és az
erőd,  amivel  mellé  tudsz  állni,  és  a  hited,  mert  az  övé
megrendült. A békétlen, aggódó, félő embernek kell a
reménységed, és az örömöd, mert ő már elfelejtette, hogy
miben is lehet reménykedni, és minek lehet örülni. Mutasd
meg neki! A világ elvárásának megfelelni akaró pedig, aki
hagyja, hogy vigye az ár, akár a szennybe is, nem ismeri azt
az Istent, aki téged már számtalanszor megmenekített
mindenféle bajodból, nyomorúságodból, hát beszélj neki
Róla, és imádkozz érte! Az ellenséged, csak látszólag akar
küzdeni, már régen belefáradt, arra vár, hogy bocsánatot
kérj, vagy adj. Tedd meg, ne késlekedj, mert senki sem
tudja a napot és az órát… Talán ez lesz az utolsó
karácsonyod, vagy neki……

Mérlegelje hát mindenki, hogy hogyan lenne jó, és adjon
Isten áldott Karácsonyt, olyat, ami bővelkedik a szemnek
láthatatlan ajándékokban. Ehhez nem kell pénz, sem nagy
felhajtás, csak te kellesz, és az, hogy nyitva legyen a szíved
Isten felé, és azok felé, akik rád vannak bízva.

                                           Keresztiné Szemán Szilvia
                                                           Ref.  lelkész.





Európai Unió-s milliók segítik a györteleki munkanélküliek esélyeit

Györtelek Községi Önkormányzat hátrányos helyzetű lakosainak képzése a munkaerőpiacra történő belépés elősegítése érdekében
című TÁMOP-5.3.1-08/2 pályázat megvalósításáról.

Györtelek Község Önkormányzata a Társadalmi Megújulás Program (TÁMOP) „Első lépés” –alacsony foglalkoztatási eséllyel
rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programja keretében közel 75 millió forintot nyert. A július elején induló
projekt két éves időtartama alatt Györtelek településen 80 fő aktív korú, tartósan munkanélküli, hátrányos helyzetű
szakképesítéssel nem rendelkezők életesélyeit szeretetnénk javítani 4 féle szakmai képzéssel. A projektbe bevonásra kerülnek a
szomszédos Géberjén, Tunyogmatolcs, Nagyecsed települések lakói is. A megvalósításban támogató partnerként részt vesz a
Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Szociális Munka Tanszéke, valamint az Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ is.
A Projekt üzenete:

Programunk megvalósításával szeretnénk azoknak a tartósan munkanélküli, szociálisan hátrányos helyzetű személyeknek segíteni,
akik hosszú ideje nem foglalkoztatottak és egyéni képességeiknél fogva nem tudnak visszatérni a munka világába. Olyan piacképes
szakmai ismeretek elsajátításával, amelyek segítségével lehetőségük nyílik munkaviszonyt létesíteni.

Kiemelt céljaink többek között a lakosság életminőségének javítása, a szakképzés munkaerőpiac igényeihez történő igazítása, a
foglalkoztatás növelése, az állástalanság, munkanélküliség mérséklése, az élethosszig tartó tanulás ösztönzése, feltételeinek
megteremtése, az iskolarendszerből lemorzsolódottak felzárkóztató képzésekhez való hozzáférése (7-8. általános iskolai
osztály), a kliensek foglalkoztathatóságának, gyakorlat orientált képzés valamint egyéni esetkezelés, motivációs és
személyiségfejlesztő tréningek biztosítása.
El kívánjuk érni, hogy a célcsoport azon tagjai, akik nem rendelkeznek alapfokú képzettséggel; megszerezzék az alapfokú
oktatási képesítésüket, s ezt követően piacképes szakmát tanuljanak az alapfokú képesítéssel már rendelkező többi célcsoport-
taggal. A pályázat és a segítségével megvalósuló program segítségével, reményeink szerint legalább a képzésekben részt vevők
felét sikerül majd a munkába állítani a környékbeli vállalkozásoknál.
Szakmai összefogással szeretnénk
elérni, hogy a társadalom perifériájára
szorult súlyos megélhetési
problémákkal küzdő egyének és
családtagjaik egyaránt
részesülhessenek az elért
eredményekből. Szociális munkás
szakemberek segítségével, valamint
szociálpedagógiai, pedagógiai és
pszichológiai módszerekkel, egyéni
esetkezeléssel kívánjuk elérni, hogy az
egyének segítséget kapjanak a
kilátástalan helyzetükben

Kik vehetnek részt a programban?
Csak a 18. életévüket betöltött, illetve a
projekt indulásának időpontjában a rá
irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt 5
éven belül el nem érő személyek
alkothatják.
A program célcsoportjai az aktív korú,
alacsony foglalkoztatási eséllyel
rendelkező nem foglalkoztatott
emberek:

Olyan                                                                                                         Résztvevők a személyiségfejlesztő tréningen
- munkanélküli ellátásban nem részesülő regisztrált álláskeresők (munkaügyi központ igazolása);
- inaktív emberek (munkaügyi központ igazolása és a célcsoporttag írásbeli nyilatkozata);
akik alacsony iskolai végzettségű, vagy elavult, nem piacképes szakképzettséggel, végzettséggel rendelkeznek
- munkatapasztalattal nem rendelkezők (a célcsoporttag írásbeli nyilatkozata önbevallás);
Nem vehet részt a programban:
- aki rokkantsági nyugdíjban, baleseti rokkantsági nyugdíjban részesül a projekt indulásának időpontjában;
- aki 2008. január 1-ét követően a rokkantsági nyugdíj megállapítására vonatkozó kérelmét az illetékes Nyugdíjbiztosítási
Igazgatóságon benyújtotta;
- aki a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt 5 éven belül eléri a projekt indulásának időpontjában;
- aki az elmúlt 3 évben uniós finanszírozású foglalkoztatási programban vett részt
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Milyen képzések indulnak?
o Szociális ápoló-gondozó szakképzés; 20 fő részére
o Ipari termékbontó szakképzés; 20 fő részére
o Motorfűrész-kezelő szakképzés; 20 fő részére
o Épületasztalos szakképzés; 20 fő részére

Valamint maximum 25 fő részére felzárkóztató képzést biztosítunk az általános iskola 7-8. osztályának befejezésére.
Mikor indulnak a képzések?

 A szakmák és a felzárkóztató képzések 2009.
december 01-től indulnak folyamatosan,
helye a györteleki általános iskola épülete, a
gyakorlati helyek változóak szakmánként.
Jelentkezőket várunk még az épületasztalos,
motorfűrészgép-kezelő és az ipari termékbontó
képzésre. Célunk, hogy 2010 végére valamennyi a
programba bevont személy sikeres vizsgát tegyen
és az azt követő időszakban segítsük őket az
elhelyezkedésben  az     esetmenedzserek
segítségével.

                                                                                                                                                                            Orgován Zsigmond
                                                                                                                                                                                 projektmenedzser

                     Beindult az oktatás is…..

Név Beosztás Telefon

Póti Ivett Szakmai vezető 06(30)740-7371

Nagyné Szabó Szilvia Esetmenedzser 06(30)821-5241

Sőreg Katalin Esetmenedzser 06(70)268-0146

Kovácsné Demeter

Tünde

Esetmenedzser 06(20)540-5152

Vadász Enikő Esetmenedzser 06(70)613-8156

Székely Tamásné Esetmenedzser 06(20)556-4559

Év végi Istentiszteletek rendje:
December 21 -23.      17.00 Bűnbánati  istentisztelet

    24.      16.00  Karácsonyi istentisztelet
                          Művelődési Ház

25       10.30  Úrvacsorás Istentisztelet
26.       10.30  Istentisztelet
27.       10.30  Istentisztelet
31.       17.00  Év végi istentisztelet

2010.    Január  01.      10.30 Újévi istentisztelet



Tóth Károly jegyző  2009. augusztus 19-én a közszolgálatban eltöltött 4
évtizednyi munkájáért a Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt Polgári
Tagozatát veszi át.

A Sinkó László képviselő halálával megüresedett képviselői helyet  a 2006.
évi választási eredmények alapján a következő legtöbb  szavazatot kapott
Jónás  László foglalta el. 2009. október 30-án letette az esküt.
Munkájához sok sikert kívánunk.

KÖZMEGHALLGATÁS

2009. december 11-én 17 órától
közmeghallgatást tart a képviselőtestület a
művelődési ház nagytermében, amelyre

minden györteleki lakost szeretettel várunk.

ADY ENDRE:

Karácsony – Harang csendül...
Harang csendül,
Ének zendül,
Messze zsong a hálaének
Az én kedves kis falumban
Karácsonykor
Magába száll minden lélek.

Minden ember
Szeretettel
Borul földre imádkozni,
Az én kedves kis falumban
A Messiás
Boldogságot szokott hozni.

A templomba
Hosszú sorba'
Indulnak el ifjak, vének,
Az én kedves kis falumban
Hálát adnak
A magasság Istenének.

Mintha itt lenn
A nagy Isten
Szent kegyelme súgna, szállna,
Az én kedves kis falumban
Minden szívben
Csak szeretet lakik máma.

Bántja lelkem a nagy város
Durva zaja,
De jó volna ünnepelni
Odahaza.
De jó volna tiszta szívből
– Úgy mint régen –
Fohászkodni,
De jó volna megnyugodni.

De jó volna, mindent,
Elfeledni,
De jó volna játszadozó
Gyermek lenni.
Igaz hittel, gyermek szívvel
A világgal
Kibékülni,
Szeretetben üdvözülni.

Ha ez a szép rege
Igaz hitté válna,
Óh, de nagy boldogság
Szállna a világra.
Ez a gyarló ember
Ember lenne újra,
Talizmánja lenne
A szomorú útra.

Golgota nem volna
Ez a földi élet,
Egy erő hatná át
A nagy mindenséget.
Nem volna más vallás,
Nem volna csak ennyi:
Imádni az Istent
És egymást szeretni…
Karácsonyi rege
Ha valóra válna,
Igazi boldogság
Szállna a világra.



Újfalusi János Pál és Kisgyörgy Anita
                              2009. július 18.

        Biroscsuk Sándor és Dr. Páll Anita
                  2009. augusztus 19.

Juhász Ambrus Temető utca7
Bereczki Béla Kossuth 141
Kajus István Kossuth 10
Szakács József Kossuth 141
Sinkó László Kossuth 74
Szabó István Kossuth 141
Andrási Miklósné Arany J. 14
Greksza Mihályné Kossuth 141

Lakatos Gyula
2009.08.28.
Lakatos Tünde anyától
Györtelek Dankó P. u 12.

Tóth József Dániel
                        2009.10.30.

Oláh Enikő anyától
Tóth István apától
Györtelek Arany J. u 31.

      Andrási Barnabás
2009. 11.06.
Nagy Edit anyától

Andrási Barnabás apától
Györtelek Rákóczi u. 30.

TELEPÜLÉSŐRSÉG

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Györtelek Községben
2009. november 1-től megkezdte munkáját a
településőrség. November hónapban 3 fővel, december
1-től 4 fővel. A településőrök személy és vagyonőr
vizsgával rendelkeznek. Szolgálatukat vezénylés alapján
látják el, amelybe besegítenek a polgárőrök és  a
mezőőrök. Szolgálatuk közben kapcsolatban vannak a
rendőrséggel. Szolgálati helyiség lett a számukra
kialakítva  a Művelődési Ház alagsorában, ahol a
térfigyelő kamerák által közvetített képek is segítik a
munkájukat.
Kérjük a lakosságot, hogy bármilyen rendkívüli
jelenség észlelése esetén  hívják a Településőrség
telefonját,  melynek száma: 30/420-9076
Bízunk benne, hogy a településőrök foglalkoztatása a
munkahelyteremtés mellett a közrend és közbiztonság
erősítése terén is pozitív eredménnyel fog szolgálni.

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

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

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a
hagyományos Karácsonyi Ünnepség a
Művelődési házban 2009. december 22-én

17 órakor lesz megtartva.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk.


