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Agrártájékoztató

Még nyugszik ugyan a határ, de
a néha beköszöntő napos és
enyhébb időjárás a gazdálkodás
idei indítására és eltervezésére
sarkalhatja a gazdát. Mit és
mennyit vessen, miből mennyit
vegyen, egyáltalán mire lesz
kereslet. Ennek eldöntése az idén
még nehezebb, mint a korábbi
esztendőkben, hiszen a gazdaság
minden részéről csak a baljós
előrejelzések látnak újra és újra
napvilágot. Szomorúan lehet

hallani az ipari üzemek bezártának hírét, az autógyárak
vergődését. Egyedül azt nem lehet hallani, hogy a tavalyi
kritikán aluli felvásárlási ár miatt hány mezőgazdasági
termelő helyzete lett még nehezebb, nem lehet hallani a
különböző államok mezőgazdaság élénkítő
pénzcsomagjairól, és arról sem hallani, hogy mennyi gazda
küldi el saját magát szabadságra, várva a fellendülés jeleit.
Ebben az ágazatban nehezebben értelmezhetőek a most
járványos gazdasági jelenségek. A mezőgazdaságból élők
tudják, hogy nem feltétlenül kizárólag hétköznap reggel
nyolctól délután négyig igényli a gondoskodást a vetés és a
haszonállat. Az őszi vetéseken, a gyümölcsös telepítéseken és
az istállóban nem lehet csökkenteni az elvégzendő munkát,
senki nem fogja csak félig betakarítani a búzát, a gyümölcsfa
egyik oldalát metszeni, és csak két tőgyét kifejni a
tehénnek…
Biztatást sokszor csak az ad a termelőnek, hogy addig míg az
ember túléli azt ha nem jár a legújabb személyautóval, nem
fűt a bármikor elzárható gázzal, nem nélkülözheti a
kenyeret, a tejet, a gyümölcsöt, a húst… És talán még valami
adhat biztatást a  csak néhány hektáron gazdálkodónak, aki
csak saját tőkéjére hagyatkozhat tavasszal a termelése
beindításához. Az idén az előfinanszírozások, áruhitelek
helyzete is ellehetetlenült. A hatalmas birtokon gazdálkodók
minden bizonnyal kevesebb forgóeszközt invesztálhatnak
gazdálkodásukba mint eddig, és ez óhatatlanul a termelés
csökkenéséhez vezet. Az integrátori rendszerek (KITE, IKR,
AGROKER…) jelentős tőkehiánnyal küszködnek és nem
csak itthon.

Györtelek település gazdálkodói talán a jelenleg is folyósítás
alatt levő támogatási összegekből invesztálhatnak
gazdálkodásukba, amelynek a mértékéről álljanak itt az
alábbi számok:

- a településen 2008-ban 61 fő nyújtott be támogatási
igénylést, mintegy 391 hektárra

- a vetésszerkezet 2008-ban a településen a
következőképen alakult:

(63 ha búza; 26 ha triticálé; 4 ha egyéb kalászos; 164 ha
kukorica; 65 ha napraforgó; 15 ha rét, legelő; 11 ha
szálas takarmány; 41 ha gyümölcsös; 2 ha egyéb növény)
- ez a terület 31.429 Ft/ha támogatásban részesült,
összesen: 12.289 ezer forintos nagyságban.

- kiegészítő támogatás várható még mintegy 3. 200 ezer
forintnyi összegben

A 2008-as területalapú támogatási összegek kifizetési
határideje 2009. június 30. Az állattámogatások kifizetésére
2009. március 31-ig kell, hogy sor kerüljön.
Az őstermelői igazolványok hosszabbítására előreláthatólag
február elejétől fog sor kerülni.

Végül újra felhívom a figyelmet a gázolaj jövedéki adó
visszaigénylésének a lehetőségére, amellyel 6600 Ft
hektáronkénti összeg lehívására van lehetőség.

                                               Szegedi István falugazdász

De hova tűnt  ezer hektár termőföld?
Megköszönve Szegedi István falugazdász lelkiismeretes
munkáját,  amellyel a hozzáforduló őstermelőket,
gazdálkodókat segíti, valamint tájékoztatóit, felhívásait
amellyel egy-egy fontos teendő előtt a település lakosai felé
fordul akár hirdetmény formájában, akár a helyi lap
hasábjain.

Ma, amikor megkaptam az esedékes tájékoztatóját
ijedten hívtam telefonon, hogy hova tűnt  majd 1000 hektár
györteleki termőföld. Teljes lelki nyugalommal közölte, hogy
valóban csak 391 hektár termőföldre nyújtottak be
támogatási kérelmet a györteleki gazdák, 15.489. ezer Ft
összegeben.

Ezzel szemben Györtelek község közigazgatási
területe 1477 hektár.  Tehát a többit más települések
gazdálkodói használják.  Csak az arra jutó támogatás
összege: 39.614. ezer forint, amire a györteleki
földtulajdonosok nem tartottak  igényt.

Azokat a földterületeket, amelyet a györteleki
Ősapák amerikát megjárva, onnan  visszatelepülve, a
filléreket összerakva,  megvásároltak, amelyet annyiszor
megsirattak a tsz szervezéskor, amelyet olyan nagy elánnal
igényeltek vissza a tsz megszűnésekor,  sokszor veszekedve,
perlekedve,  most bérbe adják néhány nagyvállalkozónak
néhány mázsa terményért, néhány ezer forintért.

Értem én, hogy nem nagyon éri meg árut termelni
ilyen felvásárlási árak  mellett, de hát  aki bérbe veszi annak
megéri? Nem lenne jó saját szükségletre az 1-2 hold földön
megtermelt terményből disznót, tyúkot, ne adj isten 1
tehenet tartani, nem csak a boltosokat szidni, hogy milyen
drága a hús, a kenyér, a tej, a tojás! Vagy más falvak
mintájára a felesleget kirakva az utcára eladni. Nem  a
hipermarketekben a nyugatról meg tudj’isten honnan
behozott  rossz minőségű, vagy az éppen átcímkézett, lejárt
szavatosságú élelmiszert megvásárolni.

Töprengünk, hogy nincs munkahely,  nincs miből
megélni. Tessék mondani! Mi megteszünk mindent, hogy egy
kicsit is jobb legyen? Vagy várjuk a  sült galambot?
Szerintem az már elrepült!

Bedő János



GAZDÁLKODJ OKOSAN ….
Több helyen és több esetben lehet olvasni arról, hogy az
Önkormányzatok csőd közeli helyzetben vannak. A  tények
ismeretében nem akarok ezzel vitába szállni, csak a  hátteret
szeretném egy kicsit megismerni, körbejárni és  az esetleges
visszásságokra rámutatni, természetesen a teljesség igénye
nélkül.
Talán kezdjük azzal, hogy mennyibe kerül  a háztartás, és  az
milyen minőségű. Egy kicsit olyan ez is mint a családok
háztartása.  Vannak családok, akik felmérik az anyagi
lehetőségeiket és annak ismeretében intézik a család
beszerzését, szervezik meg a család életvitelét. Először az
életfontosságú kiadásokat mérik fel: úgymint az élelmiszerek
beszerzését, előállítását. Megnézik melyik boltban érdemes
vásárolni, hol az olcsóbb. Aztán az ősi közmondás ismeretében
„ több nap mint kolbász” átgondolják, hogy a beszerzett
alapanyagokból mit lehet, érdemes elkészíteni. Aztán a lakás
fenntartása,  karbantartása, a fűtés, a világítás megszervezése.
Ebből mit tudnak  a család tagjai saját maguk  elvégezni és mit
kell külső szakemberre bízni. Aztán  a saját erőt nem számítva
igyekszik a környezetét szebbé, lakályosabbá tenni. Aztán ha
lehetőség van rá, egy keveset félretenni a kitűzött célokra, a
nem várt helyzetekre, és mindezek után jöhet a szórakozás,  a
luxus.   Ezek a családok a csődközeli helyzetet  (eddig) még el
tudták kerülni.

Györtelek község Önkormányzata hasonló formában
végzi a munkáját.

Első rendű figyelmet fordít az intézmények
működtetésére, fenntartására, korszerűsítésére. Ezt igazolják
az elmúlt évek fejlesztései. Magam is meglepődtem, amikor
utánanéztem mi minden történt az elmúlt közel 20 év alatt:
Gázhálózat kiépítése, az Önkormányzati utak szilárd
burkolatúvá tétele,  szennyvíztisztító megépítése,
szennyvízhálózat  részbeni kiépítése, járdák kiépítése,
felújítása, a belterületi csapadék elvezető csatornák kiépítése,
folyamatos karbantartása, óvoda és konyha felújítás,
hőszigetelés, a polgármesteri hivatal felújítása, bővítése, a
művelődési ház felújítása, bővítése. A két utóbbinál teljes
berendezéscsere, számítógépes hálózat, internet kiépítése. A
kábel TV, internethálózat kiépítése a teljes községben,
játszótérépítés, sportpályaépítés, kerékpárút építés, parkok,
közterületek kiépítése, szépítése, buszvárók építése.

Napjainkban készül el az általános iskola és tornaterem
hőszigetelése, nyílászáróinak cseréje, a tető cseréje. Ez a
beruházás már a riogató energiaárak következménye is, hiszen
az előzetesen elkészített hőtérkép szerint az iskolánk
hővesztesége a szigetelés hiánya miatt igen nagy volt, így a
számítások szerint a fűtésben komoly megtakarítás várható.

Az elmúlt évben kezdődött a Vizminőségjavító program, (közel
300 milliós költséggel) amelyről  2008. májusában már
beszámoltunk. Településünk  az önrészt itt is befizette. Jelenleg
az épületek, berendezések készültségi állapota kb. 90 %-os. Az
időjárás függvénye, hogy a  külső munkálatokat, simításokat
mikor lehet elvégezni, de az elképzelések szerint március-
április környékén megindulhat a próbaüzem.

Az önkormányzat tervei között szerepel az általános iskola, az
óvoda bővítése. Az iskola bővítése elsősorban a kisiskola
állapota miatt szükséges. Az elavult épület felújítása
gazdaságosan már nem végrehajtható, illetve az oktató nevelő
munka hatékonysága is azt kívánja, hogy a gyermekek egy
komplexumban legyenek elhelyezve.  Az iskola építési terve
készen van,  az építési engedély kérelem be lett nyújtva.
Amennyiben kedvező pályázati lehetőség lesz kiírva, arra a
pályázatot be tudjuk nyújtani. Eben az esetben az óvodai
bővítés is megvalósulna, mivel az óvoda épületéből  a konyha
az új iskolaépületbe kerülhetne, s annak a helyén kialakítható
lenne egy csoportszoba.

Ha ez az elképzelés nem valósul meg, az Óvodát akkor
is szükséges bővíteni, hiszen a három éves kortól  nyújtandó
óvodáztatási támogatás sok szülőt fog arra sarkalni, hogy
gyermekét óvodába vigye, ami viszont hely hiány miatt nem
teljesíthető. Ennek a lehetetlen helyzetnek a feloldására  az
önkormányzat  az óvoda bővítésére készíttet műszaki tervet,
amelyet szintén csak pályázati pénzből lehet megvalósítani.

Szintén gondot jelent a régi önkormányzati épület is, hiszen
annak utcafronti része az 1900-as évek elején épült.  Legutóbb
a gyermekjóléti szolgálatnak adott helyet, de annak állapota,
egészségtelen dohos levegője, valamint a nagy épület fűtése
miatt az most használaton kívül van. Annak felújítása szintén
nem lenne gazdaságos. Ezért annak az udvarára terveztettünk
egy épületet, amely a Szatmári Kistérségi Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat elhelyezését szolgálná.  A faluképet
rontó Csizmadia Kúria felújítására már sokszor pályáztunk,
de a Műemlékvédelmi Hatóság (véleményünk szerint
ésszerűtlen   előírásait) anyagi okok miatt  az Önkormányzat
nem tudta teljesíteni. Természetesen  a mai napig nem
mondtunk le a felújításáról, újrahasznosításáról, de csak
akkor, ha az az Önkormányzatra nem ró  felesleges terheket.

Nem örömteli hír ugyan, de a Köztemető bővítését is meg kell
oldani, hiszen amint látjuk  egyre kevesebb terület áll
rendelkezésre. Ezért a Megyei Önkormányzat tulajdonában
lévő - az Ápoló-Gondozó otthon és a Temető közötti - területből
kívánunk egy részt megvásárolni.  A Polgármester Úr a
részletekben már megegyezett a Megyei Közgyűlés Elnökével,
most a terület megosztása van folyamatban.
Korábban a temetési szokások megváltozásával ( hamvasztásos
temetés ) és az ezzel kapcsolatos igények kielégítésére
urnafalat építettünk, illetve a hamvasztásos rátemetéshez urna
szarkofágot biztosítunk.  A ravatalozó előtti tér lefedését is



joggal igényelte a lakosság, amelyet lehetőségeinkhez mérten
szintén megoldottunk. Kicseréltük a kerítés elemeit, illetve
járdát építettünk a temetőig.  A temetőben folyamatosan
takarítunk, gondozzuk a növényzetet, így végeredményben egy
rendezett, gondozott sírkertben nyugodhatnak szeretteink.

A leírtakon kívül még több kisebb volumenű beruházás,
folyamatos karbantartás történt a településen, amit az
 Önkormányzat a saját dolgozóival és  a folyamatosan
alkalmazott közmunkásokkal végeztetett el.  Azt is fontos és
említésre méltó  történésnek tartjuk, hogy a közmunkásokat a
lehető legnagyobb számban foglalkoztatjuk, mivel a családok
jövedelemszerzésén túl fontosnak tartjuk azt is, hogy
visszavezessük  a munka világába azokat az embereket, akik
már évek nem dolgoztak, s így követendő mintát mutathasson
gyermekének. Ugyanakkor értéket termeltek a településnek,
alakították, szépítették  a falu arculatát.

Több önkormányzattal ellentétben ezidáig  még minden
esetben pontosan fizette a bért, a segélyt az Önkormányzat.
Nem fordult még elő, hogy valamelyik szolgáltató, vagy
beszállító beszüntette volna a szolgáltatást az Önkormányzat
fizetőképtelensége miatt.

Valóban elég sok Önkormányzat táncol kardélen, de sok
esetben amögött  a felelőtlen gazdálkodás áll. Sok esetben
nyújtanak be pályázatot olyan fejlesztésre, amelynek a
település életében nincs létfontossága, de kevés önerő kellett
hozzá, s majd jól  jön a választáson, mert mi is csináltunk
valamit… Sok pénzt el lehet herdálni irreálisan magas
képviselői tiszteletdíjakra, költségtérítésre,  meggondolatlan
munkaügyi perekre,  stb.

A fentiekből úgy gondolom lehet következtetni az ésszerű
gazdálkodásra, a faluépítés meggondoltságára.  Ha mindezek
mellett vannak elégedetlenkedő, többre vágyó  lakosok,  az
nem baj, hiszen az elégedettség a tett halála. A baj csak ott
kezdődik, amikor ezek az emberek nem nyíltan,  segítő
szándékkal kritizálnak, hanem névtelenségbe burkolózva, a
mások nevében tesznek feljelentést a polgármester ellen,
fenyegetik az ügyintézőket, irkálnak az újságoknak, felügyeleti
szerveknek.  Felesleges energiát kötve le az önkormányzatnál,
hiszen ezekkel a feljelentésekkel, névtelen vagy nevesített
panaszokkal minden esetben megkeresik a Hivatalt, amire
válaszolni kell,  össze kell  gyűjteni az adatokat.

Végezetül még annyit, hogy ha ránézünk egy rendezett,
karbantartott  családi házra, portára feltételezzük, hogy a
mögött nagyon sok munka, takarékoskodás, gondolkodás,
utánajárás  húzódik meg.

Egy település rendezettsége, fejlődése, szépülése ha lehet
mondani még több utánajárást igényel. Rengeteg munkát az
összes dolgozótól, vezetőtől,  mindegy milyen beosztásban
tevékenykedik, és rengeteg utánajárást, lobbizást,
érdekérvényesítést az elsőszámú vezetőtől, a polgármestertől.

Persze ezért nem kell dicsőíteni senkit, hiszen  csak a dolgát
teszi aki a településért, annak lakóiért dolgozik. Teszi, mert
elvállalta, teszi, mert erre  tette fel  az életét. Vannak
hullámvölgyek, vannak elkeseredett pillanatok. Vannak
sikerélmények, s vannak örömteli napok. Ennek megéléséhez,
elviseléséhez  kérünk támogatást, biztatást. Lehet azt
egyenesen kritizálva, esetleg egy két elismerő szóval. Tegyük,
tegyék ezt a  településünk, Györtelek fejlődése érdekében.

Bedő János

A hivatalos riogatók: TV, Rádió, Újságok hírverése ellenére,
mely szerint a télen hideg lesz, hó és jég lesz és a jég csúszni
fog, gyermekeink, unokáink csak úgy mint évtizedekkel ezelőtt
mi is tettük, alig várták a havat, a jeget. S a szülők segédletével,
akik meggyőződtek a jég vastagságáról birtokba vették a
Szamos holtág jégpályáját. Amikor vastag hóréteg fedte be a
jeget az Önkormányzat a közmunkások segítségével
( természetesen a közterületek eltakarítása után ) a gyermekek
segítségére sietett, és letakarította a jégpályát a korcsolya
szerelmeseinek nagy örömére.

                        Össznépi csúszkálás

                A kvadosok is élvezkedtek

                                   … ez tényleg csúszik

Aztán volt aki örömmel nyugtázta, hogy a jég csúszik,  s volt
aki a kórházban elmélkedett a jég és a korcsolya viszonyáról.



Iskolánk sok éves hagyományt folytatva 2008. december 20-án községi karácsonyi műsorral ajándékozta meg a település
lakosságát. Karácsonyi összeállításunkkal köszönetünket szerettük volna kifejezni támogatóinknak: szülőknek,
önkormányzatnak, vállalkozóknak. Örömünkre szolgál, hogy ezt a rendezvényt is nagyszámú közönség látogatja és a kábel tv
adásain keresztül még szélesebb körben tudjuk eljuttatni Györtelek lakosaihoz. Tanulóink és felkészítő nevelőink nagy gondot
fordítanak a színvonalra: az igényes, szép magyar beszédre, a dramatikus előadásmód megtanítására, a mutatós és korhű
jelmezek elkészítésére és beszerzésére, valamint a zenék kiválasztására. Ezek együttesen biztosítják a sikert, amely most sem
maradt el.
Az estét Halmi József polgármester úr  köszöntő szavai nyitották meg, majd következett  az ünnepi műsor. Maga a műsor három
nagyobb egységből állt:

                                   Elsőként az alsósok tréfás Betlehemes játéka szórakoztatta közönséget.

                                      Őket a Kéz a Kézben Nyugdíjas Klub zenés-verses összeállítása  követte.



                          Végül a felső tagozatosok „Fiú születik” című karácsonyi       jelenete következett.

                                    Az ünnepi műsort a hagyományoknak megfelelően hangulatos záró képpel zártuk.

Végezetül szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek, aki hozzájárult a sikerhez: a műsorban szereplő tanulóknak
megköszönni a sok munkát, gyakorlást, és a helytállást az előadáson, a nyugdíjas klub tagjainak a hangulatos műsort, a
közönségnek, a feszült figyelmet és a sok tapsot, a felkészítő nevelőknek, akik a jelenetek színpadra állításában, a jelmezek és a
díszlet elkészítésében vállaltak szerepet (Kiss Enikő, Páskulyné Virág Klára, Birta Andrea, Szalacsiné Katona Klára, Nagyné
Szabó Erzsébet, Nagy András), a segítő nevelőknek, akik az előadás lebonyolításában segítettek és Páll Jánosné
igazgatóhelyettesnek, aki a felsős műsort megkoreografálta, az est programját összefogta, összehangolta.

      Korponai Sándor
                                                                                                                                                                                      igazgató


