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2002-2010. közötti történések 2.
A 2002. előtti időszakhoz képest nagyon sokat változott településünk és nem csak a középületek felújításában, hanem felfogásban
is. Legnagyobb változás a nyitottság és a nyilvánosság. Itt értendő a hivatal és testület munkája. A testületi ülések nyilvánosak,
azok a falu tv-n keresztül is figyelemmel követhetők. A lakosok megkülönböztetés nélkül élhetnek a településen és az ügyek
rendezésénél is az igazságosság és az egyforma elbírálás jellemző.
Megváltozott településünk arculata a parkok, buszvárók, a felújított járdák, kerékpárút, az épületek egy fiatal, élő település
képét mutatják. Az iskola parkja egy gyöngyszeme a településnek, a játszótér, sportpálya, a felújított iskola, tornaterem és a
legújabb beruházás az óvoda épületegyüttesével.

Büszkék lehetünk arra, hogy temetőnket olyan szinten tartjuk rendben, mely méltó nyughelyet biztosít a volt Győrteleki
lakosoknak. Már nem gumicsizmában kell temetésre menni. Sajnálatos tény, hogy lassan betelik a temető, ezért újabb területet
vásároltunk, amely kialakításának anyagi fedezetéhez pályázatot nyújtottunk be. Szívügyünk a két egyházi temetői is, melyeket
folyamatosan karbantartunk.

Változtattunk a temetési szokásokon is az urna fal építésével, amit a lakosság szívesen fogadott és ki is használ.

Rendezvényeink színvonala is növeli településünk jó
hírét.
Elkezdtünk olyan programokat is, amelyek a jövő felé
nyitnak lehetőséget.
Lehetőség van a helyi iskolában érettségit szerezni,
szakmát tanulni. Mióta működik a gimnázium 84 fő
szerzett érettségit és ebből 47 fő györteleki.
A napokban fejezet be általános iskolai tanulmányait 28
felnőtt családos ember, mely szintén több lehetőséget
biztosít, mert így már szakmát tanulhat és így
könnyebben
találhat
munkalehetőséget.
A
közfoglalkoztatásnak köszönhetően éves szinten több
száz ember kap munkalehetőséget.
A lakosságot szolgáljuk maximálisan, mert nekünk
fontos a település és annak lakói. Közösségben
gondolkodunk és nem az egyéni érdeket tartjuk
fontosnak. Megtapasztaltuk azt is, hogy nem mindenki
látja töretlennek a település fejlődését és ezt nem a
szemünkbe mondja el, hanem más módját választja
ennek kifejtésére. Vannak, aki fényezik és jónak
tüntetik fel magukat, miközben nagyon sokat ártanak és
ártottak a településnek.
Györtelek egy fejlődő település, ahol a lakos a fontos.
Érzem és tudom, hogy sokan támogatnak, és látom,
hogy vannak, akik annak örülnének, ha nálunk semmi
se történne.
Nehezen éli meg az ember mikor mindent a településért
és lakóiért tesz, mások pedig egyéni érdekeiket tartva
szem előtt, minden sikeres beruházást és minden
településért tett pozitív dolgot, negatívnak tűntetnek fel.
2002. óta eltelt időszak a település fejlődését hozta és
egy élhető, infrastruktúrájában megújult község és
közösség alakult.
Halmi József
polgármester

Az Óvoda új szárnya

Iskolakezdés
Hamarosan elmúlik a nyár, véget ér a
VAKÁCIÓ, megkezdődik az iskola.
A gyermekek már várják ezt az időszakot, bár biztosan
vannak olyan diákok is, akik szívesebben pihennének
még egy kicsit.
Az idei tanévkezdés más lesz, mint az eddigi,
ugyanis a 2010/2011-es tanévet minden tanköteles
gyermek a Nagyiskolában, azaz a Kossuth u. 133/c alatt
kezdi!
A nyári szünet ideje alatt szorgos kezek dolgoztak
az iskola épületében, a tantermeket átalakították,
felújították, kifestették, hogy megfeleljen az új
követelményeknek. Az alsó-felső tagozatos gyermekek
így egy épületbe fognak járni, ezzel is több alkalom
nyílik egymás megismeréséhez, az egymáshoz való
alkalmazkodás elsajátításához.
Ezzel az új kezdeményezéssel az étkeztetés is
könnyebben megoldhatóvá válik, hisz az alsó tagozatos
gyermekeknek nem kell hosszú távot megtenni egyik
iskolától a másikig.
Véleményünk szerint az új kezdés sok
szempontból előnyére válhat az iskolai életnek, hiszen a
tantestület is egy épületbe kerül, így a felmerülő
problémákat is sikeresebben megoldhatják, és ez
eredményesebb tanuláshoz, tanításhoz vezethet.
Bízunk benne, hogy ezzel a változással mind a
szülők, mind a gyermekek, illetve a tantestület tagjai is
elégedettek lesznek, és hamar megszokják az új
helyzetet!

Minden diák számára sikeres és
eredményes tanévkezdést kívánunk!

Az iskola karbantartása
Debreceniné Balázs Anikó és Olajos Beatrix

Egy eseményekben gazdag nevelési évet tudhat maga mögött az óvoda.
A mindennapi teendőink mellett különböző rendezvényeink voltak (Mikulás, Farsang), melyek lebonyolításában és
szervezésében a szülői közösség tagjai aktívan részt vettek, segítettek és úgy gondolom, azok sikeresen zajlottak le. Az év
folyamán jártak nálunk vendég művészek bábelőadásokkal, zenés műsorokkal, arcfestéssel sikerült élménytelivé varázsolni a
gyermekek hétköznapjait. 6 gyermekkel eljutottunk Nyíregyházára a Felnőtt és Gyermek Bábfesztiválra is.
Az idei évben május 27-én és 28-án volt az óvodások évzáró és ballagó ünnepsége. Úgy gondolom, hogy mindkét
csoport műsora maradandó, szép emlék lesz az azt megtekintők számára. Május 28-án 18 nagycsoportos akaszthatott a
vállára tarisznyát és búcsúzott az óvodától. Végh György szavaival szeretnék még egyszer a leballagott, iskolába induló
gyermekeknek és szüleiknek sikerekben és örömökben gazdag iskolás éveket kívánni.

„Elmúlt, mint száz pillanat
S tudjuk mégis, hogy múlhatatlan,
mert szívek őrzik, nem szavak.”
A nyári szünet előtti napon 18 gyerekkel
indultunk útnak a nyíregyházi Vadasparkba. A hely
minden évben tartogat számunkra meglepetéseket. Az
idén az Ócenáriumban barangolhattunk őserdei
körülmények között, függőhidakon,cápákkal a fejünk
fölött, vízesések, gyönyörű virágok között sétálva
tekinthettük meg a kígyókat, krokodilokat. Nem
hagyhattuk ki a gyerekek kedvenc helyét a légvárat
ahol kiugrálhatták a fölös energiáikat. Ezek után
ettünk,
ittunk,
fagyiztunk, és természetesen
ajándékokat vásároltunk anyának, apának, tesónak és
nem utolsó sorban magunknak. Az állatok után pedig
jöhetett a MC Donalds, ahol minden évben
meguzsonnázunk. A hazafelé vezető úton pedig már
mindenki édesden szundikált. A hosszú, eseménydús
nap után a gyermekek élményekkel, új ismeretekkel
gazdagodva térhettek haza szüleikhez.
Mindezek mellett februárban elkezdődött az új óvoda építése és április óta az iskola tornaterme lett az ovisok
ideiglenes otthona.
Reményeink szerint szeptemberben már egy új, modern 3 csoportszobás, tornaszobával, orvosi és fejlesztő szobával
kibővült, korszerű felszerelt konyha és ebédlőrésszel ellátott óvoda épületben kezdhetjük a 2010/2011-es nevelési évet,
melynek várható gyermeklétszáma 57 fő.
Szeretném megköszönni a Képviselő-testület Tagjainak és Polgármester Úrnak, hogy támogattak bennünket és
biztosítják a működéshez szükséges feltételeket. A Szülői Közösségnek, hogy segítettek lebonyolítani rendezvényeinket, és a
szülőknek, hogy ránk bízzák gyermekeiket. Remélem valamennyi partnerünkkel megmarad a jó kapcsolat és az
együttműködés a jövőben is.
Gergelyné Pinczés Mónika

Élelmiszer segély

Közfoglalkoztatás Községünkben

Településünkön 2002-óta Polgármester Úrnak köszönhetően
már 7 alkalommal lett kiosztva a lakosság részére EU-s
élelmiszer segély csomag, melyet minden alkalommal pályázat
útján nyertünk. 2010. márciusig a Baptista Szeretetszolgálat
Alapítványhoz kellett benyújtani ez iránti igényünket, ahol
elbírálták, hogy jogosultak vagyunk-e a pályázat elnyerésére.
Pályázatok megírása, valamint a segélycsomagok
eljuttatása, szállítása, rengeteg szervezési és adminisztrációs
munkát igényel. 2009. évben két alkalommal, júliusban és
decemberben sikerült kiosztani EU-s segélycsomagot minden
család részére.
A csomagok többnyire alapvető élelmiszereket tartalmaznak,
mint liszt, cukor, különböző tésztafélék, sajt, tej, és keksz.
Ezeket a csomagokat azon györteleki lakosok kapják meg,
akik életvitelszerűen itt élnek a településen.
Véleményünk szerint ezzel az adománnyal nagyon sok
rászoruló, nehéz helyzetben élő családon tudunk segíteni,
mégis volt olyan elégedetlen ember, aki még egy „köszönöm”öt sem mondott miután alig bírta kivinni a felvett csomagját.
Sajnos ilyen is volt, de szerencsére az emberek nagy része
nagyon örült a segítségnek, mivel sokan munkanélküli
segélyből vagy kevés nyugdíjból élnek, több gyermeket
nevelnek, valamint önhibájukon kívül kerültek nehéz
helyzetbe.
Ők azok, akik igazán tudják becsülni az ilyen fajta segítséget!
2010. március végén még fagyasztott hal adományt is
sikerült osztani a településen.

Községünk az ország egyik legszegényebb
régiójában helyezkedik el, így hasonlóan a szomszédos
településekhez, igen magas a munkanélküliség aránya. A
munkanélküli embereknek az alkalmi munkavállaláson kívül
a közfoglalkoztatásban való részvétel nyújt megélhetési
lehetőséget.
2002-ben már nagyobb számban, de 2003. óta éves
szinten több mint 100 fő van folyamatosan foglalkoztatva.
Az „Út a munkába” program 2009. április 01-től működik. A
2009. évben tartós munkanélküliekből a közcélú
foglalkoztatásba bevontak száma 151 fő, ebből 2010-es évre
áthúzódó dolgozók 51 fő. 2010. január 04-től augusztusig
összesen 119 főt vettünk fel, és foglalkoztattunk
közfoglalkoztatás keretén belül.
Önkormányzatunk
nem
csak
önállóan
szervez
közfoglalkoztatást, hanem bekapcsolódik a mátészalkai
Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás által indított
programokba, így még több munkalehetőséget biztosítunk
munkanélküli lakosaink részére.
A közfoglalkoztatásban résztvevők munkájának
szervezését,
irányítását,
ellenőrzését,
valamint
az
adminisztrációs feladatokat a Közfoglalkoztatás Szervezők
végzik -Debreceniné Balázs Anikó és Olajos Beatrix- akik
foglalkoztatása pályázati támogatással valósult meg.

Az Önkormányzat együttműködési megállapodást
kötött a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat
Györteleki Ápoló-Gondozó Otthonnal, valamint a Felső-Tisza
2010. júliusában már a Gyermekétkeztetési Vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság mátészalkai
Alapítványhoz kellett benyújtani a pályázatunkat, amit szervezetével, ezáltal a két intézményben összesen 26 fő
szintén sikeresen elnyertünk. Ennek nagyon örültünk, hiszen munkahelye biztosított közfoglalkoztatás keretében.
A település intézményeiben, mint az Általános
ezt a pályázatot az országban mindössze 50 település nyerte
Iskola
és
Óvoda, Gyermekjóléti Szolgálat, TÁMOP, is nagy
el, köztük volt Györtelek is.
Az élelmiszerek kiosztásáról pontos elszámolást kell segítséget nyújtanak a közcélú munkavállalók.
Községünkben településőrség működik, melyet
vezetni, mellyel minden esetben el kell számolni az alapítvány
szintén
közcélú
dolgozók segítségével valósítunk meg.
felé.
A
közfoglalkoztatásban
dolgozó
embereknek
Az EU-s segélycsomagok mellet az Önkormányzat
köszönhetően
tiszta,
rendezett
utak,
parkok,
árkok
vannak a
minden évben karácsonyi csomaggal segíti a családokat,
településen.
amely szintén alapvető élelmiszereket tartalmaz.
A
különböző
beruházások
által
felmerülő
Bízunk benne, hogy a jövőben is lehetőségünk nyílik
munkálatok,
így
mint
intézményeink
festése,
karbantartása,
hasonló pályázatok benyújtására, amit biztos, hogy igénybe
buszvárók építése is a kezük munkáját dicséri. Temetőink
fogunk venni, ha lehetőségünk nyílik rá.
szépen gondozottak, buszváróink folyamatosan tisztán
vannak tartva. Mindezek nagyban növelik a falu esztétikai
szépségét. Az Általános Iskola parkja, a hozzá tartozó
játszótér, valamint a sportpálya karbantartása is szintén
munkásaink feladata.
A település rendezvényeinek lebonyolításában, illetve utómunkálataiban is aktívan részt vesznek a közcélú dolgozók
/falunapok, bálok, illetve iskolai-óvodai rendezvények/.

Debreceniné
Balázs Anikó,
Olajos Beatrix

Az élelmiszer segély kiosztása

Megtették az „első lépés”t
Sokan csak támopos pályázatként emlegetik azt a 2009. július 01. óta megvalósítás alatt álló projektet, amelynek feladata,
hogy a tartósan munkanélküli, hátrányos helyzetű munkavállalók részére képzési program biztosításával segítsen
elhelyezkedni a munkaerőpiacon. Az első szakaszban a toborzás és kiválasztás történt meg, melybe bevontuk a szomszédos
település Cigány Kisebbségi Önkormányzatát és a területi Munkaügyi Központok munkatársait.
A pályázat elnyerésének feltétele volt, hogy minél szélesebb körben, így minél több településről vonjunk be olyan résztvevőket,
akik hosszú ideje nem találnak munkát, vagy még soha nem léptek be a munkaerőpiacra, ezért Györtelek mellett Nagyecsed,
Géberjén, Fülpösdaróc, Tunyogmatolcs, Kocsord településeken túl Mátészalkáról és Ópályiból és érkeztek hozzánk
jelentkezők.
A pályázat benyújtásakor azt vállaltuk, hogy 80 főt vonunk be a programba, közülük 20 fős csoportokban tanulnak
épületasztalos, ipari termékbontó, szociális gondozó és motorfűrészgép-kezelő szakmát, valamint a résztvevők közül legalább
25 fő részére biztosítjuk az általános iskola 7-8. osztály befejezését, hogy
szakmát szerezhessenek. Minden résztvevővel együttműködési megállapodást
kötöttünk, s biztosítjuk számukra többek között a képzést, esetmenedzserek
állnak a rendelkezésükre, akik segítenek a különböző problémáik
megoldásában, pszichológiai, valamint életvezetési tanácsadásban részesülnek a
résztvevők.
Elmondható,
hogy
projektünk
a
térségben mintaértékű,
hiszen ekkora volumenű
és ilyen feltételekkel
rendelkező
program,
sem
korábban,
sem
pedig ezzel egyidejűleg
sem valósul meg a térségünkben, amely ilyen széleskörű szakmai
összefogással igyekszik helyben leküzdeni a munkanélküliséget.
Célunk, hogy támogassuk közösen együttműködve azokat, akik
alacsony iskolai végzettségük, elavult szakmai képesítésük, vagy épp
életkori sajátosságaik miatt nem tudnak elhelyezkedni esetleg
visszatérni a munka világába.
A toborzás során közel 170 fővel vettük fel a kapcsolatot, s
közülük választottuk ki azt a 80 jelentkezőt, akik megfeleltek a pályázati kiírás feltételeinek, így tavaly ősszel megkezdtük a
Tudás-Tár Képző Központ Kft bonyolításában a szociális gondozó, épületasztalos szakmák elméleti oktatását és az általános
iskolai felzárkóztató képzéseket a helyi iskolában.
Az év május-június hónapja igen mozgalmas volt a projekt résztvevői számára, hiszen a modulzáró záróvizsgákat
követően 27 fő volt az, aki sikeres vizsgát tett az általános iskolai tantárgyakból és átvehette az erről szóló igazolást, majd
július 01-től megkezdhette a szakmai ismeretek elsajátítását, majd
pedig részt vesz a gyakorlati oktatáson.
Július elsejétől az épületasztalosok Fehérgyarmaton töltik
a szakmai gyakorlatot, a szociális gondozók a fehérgyarmati
kórházban és a helyi szociális otthonban szerezhetnek gyakorlati
tudást, az oda utazásról autóbusz-bérléssel gondoskodunk, és a
gyakorlati időre a tanulóknak a napi meleg étkeztetést biztosítjuk.
Tervünk, hogy ez év végéig mindenki sikeres szakmai vizsgát
tegyen és a program hátralevő fél évében az esetmenedzserek
segítségével közösen munkát találjanak.
Fontos kiemelnünk, hogy a projekt 24 hónapos
megvalósítása 100%-ban európai uniós forrásból történik, és az
önkormányzatunknak ehhez egyetlen forinttal sem kellett
hozzájárulnia.
Eddigi
sikerünket
bizonyítja, hogy
a képzések megkezdését követően egyre többen jelentkeztek hozzánk, hogy
szeretnének csatlakozni a programunkhoz, részükre egy a napokban
benyújtott újabb pályázati forrásból szeretnénk segítséget nyújtani, hogy
megtegyék az első lépést.
Ugyanakkor az is bizonyosságot jelent számunkra, hogy megfelelő ötlettel
álltunk elő a munkaerőpiacról kiszorultak támogatására hogy a környék
egyre több önkormányzata szeretne a mi programunk mintájára és
tapasztalatára épülve hasonló projektet megvalósítani.

A projekt TÁMOP-5.3.1-08/2 „Első lépés” - alacsony foglalkoztatási
eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő
programjai keretében az Európai Unió és az Európai Szociális Alap
támogatásával valósul meg.
Orgován Zsigmond
Projekt menedzser

Baumgartner Dávid
2010.04.18.
Csernyi Csilla anyától
Baumgartner Csaba apától
Györtelek Petőfi 9.

Ördög Csenge
2010.05.23.
Simai Hajnalka anyától
Ördög Tibor apától
Györtelek Dózsa 18.

Horváth Endre
2010.06.25.

Védekezési kötelezettség
Felhívjuk a Tisztelt Telektulajdonosok figyelmét,
hogy köteles az ingatlanján a parlagfű virágzását
megakadályozni és ezt az állapotot a vegetációs
időszak
végéig fenntartani. A parlagfűvel
szennyezett ingatlanok tulajdonosai növényvédelmi
bírságra számíthatnak, melynek összege 20.000.- Fttól 2.000.000 Ft-ig terjedhet, amennyiben fenti
kötelezettségének nem tesz eleget
Amennyiben egészségügyi állapota nem teszi
lehetővé a fenti kötelezettségből adódó feladatok
elvégzését, SZAMOS Nonprofit Kft. – szolgáltatási
díj ellenében - előzetesen jelzett kérelemre elvégzi
azt.

Serbán Krisztina anyától
Horváth Endre apától
Györtelek Dankó P. 14.

Varga Szabolcs
2010.07.04.
Langó Andrea anyától
Varga Gyula apától
Györtelek Kossuth 49/a.

Andrási Kitti
2010.07.10.
Ivánczki Erika anyától
Andrási Róbert apától
Györtelek Dobó K. 5.

HIRDETMÉNY
A Magyar Köztársaság Elnöke a
Helyi Önkormányzati Képviselők
és Polgármesterek
általános választását
2010. október 3-ra
(vasárnap) tűzte ki.
A szavazás 6 órától 19 óráig tart.

HIRDETMÉNY
A Helyi Választási Bizottság
a helyi Cigány Kisebbségi
Önkormányzati Választást
2010. október 3-ra (vasárnap) tűzte ki
A szavazás 6 órától 19 óráig tart.

Gere Sándor
Oláh László
Varga Lajos
Makán Sándor
Jármi György
Dankó János
Vadon Róza
Tordai László
Gábor Erzsébet
Ifj. Andrási Dezső
Tarr Julianna
Tóth Lenke

Rákóczi 54.
Kossuth 141.
Kossuth 141.
Kossuth 141.
Kossuth 141.
Kossuth 141.
Kossuth 141.
Kossuth 141.
Kossuth 141.
Dózsa 27.
Kossuth 141.
Kossuth 141.

Kiadja: Györtelek Község
Önkormányzata
4752. Györtelek Kossuth út 47.
Telefon/fax: 44/557- 050.
Szerkeszti: Bedő János
Nyt.sz.: 2.9./178-1/2006.

