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Kedves Györtelekiek! 
 
Köszönöm Önöknek azt a bizalmat és támogatást, melyet 
az önkormányzati választás előtt felém kimutattak. 
Nagyon köszönöm, hogy éltek szavazati jogukkal és 
Györtelek történetében legtöbben éltek ezzel a joggal. 

Nagyon szépen köszönöm a rám szavazóknak, 
hogy kiálltak mellettem és ezt a bizalmat szavazatukkal is 
megerősítették. 
Önkormányzatunk megtartotta alakuló ülését 2010. 
október 12-én. Az ülésen a testület megválasztotta 
alpolgármesternek Halász Mihálynét és megalakította a 
bizottságokat. 
A Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke Demeter 
Antalné. Tagjai Debreceni Zoltán, Páll Jánosné, Tomori 
Szabolcsné és Jónás László. Ellenőrző Bizottság elnöke 
Páll Jánosné. Tagjai Debreceni Zoltán és Baráth Erzsébet. 
2010. október 13-án Baráth Erzsébet lemondott 
önkormányzati képviselői mandátumáról, helyette az 
önkormányzati képviselői mandátumot választáson 
bejutottak után a legtöbb szavazatott szerzett Andrási 
Barnabás kapja, aki a soron következő ülésen teszi le 
képviselői esküjét. 

Szeretném megköszönni Kósa Aladár, Bétéri 
Miklós, Jónás László és Baráth Erzsébet eddig végzett 
képviselői munkáját és Madarasi Pál képviselői munkája 
mellett alpolgármesteri munkáját, valamint Páll 
Jánosnénak alpolgármesteri munkáját. 

Szeretném kifejezni minden tiszteletem a 
választásban résztvevő választási iroda és a helyi 
választási bizottság megbízott és delegált tagjainak. 
Munkájukat tisztességesen a törvények maximális 
betartásával végezték és példát mutattak emberségből 
és munkabírásból. 

A választással kapcsolatosan köszönet illet 
minden jelöltet azért, hogy egymás bántása nélkül 
kampányoltak, tiszteletben tartva az emberi méltóságot 
és a tiszta verseny szellemét. 
Minden jelöltnek, megválasztottnak és azoknak, akiknek 
most nem sikerült, kívánok további munkájukhoz sok 
sikert, jó egészséget és magánéletükben boldogságot. 
                                                        
                                                                       Halmi József 
                                                                        polgármester 

                     Emlékezés - Tiszteletadás 

              
 Ahogyan öregszik az esztendő, úgy fordul 
egyre inkább a figyelmünk az elmúlás fogalma és 
érzése felé. Bár utunk tele van tűzdelve jóval és 
rosszal, idén inkább rosszal, mégis öröm az, ha 
békességgel állhatunk meg a fordulópontokban.  

Ilyen fordulópont október 31-e, a reformáció 
ünnepe, mely egyben a Református Egyház 
születésnapja is. Nagy dolgokra indított embereket 
kb. 500 évvel ezelőtt a hitük. Hittek abban, hogy 
Megváltójuk van Jézus Krisztus személyében, és 
hittek abban, hogy, ha Isten velük, akkor senki és 
semmi nem lehet ellenük. Milyen jó volna ma is ez a 
hegyeket megmozdító, szíveket egymás felé fordító 
hit! Hisz ezzel könnyebb volna reménnyel tekinteni 
a még mindig vizes pincékre, földekre, vagy az iszap 
által megrongált házakra, életekre. Könnyebb volna 
műtétre készülődni, betegséget hordozni, 
megmaradni egymás mellett, mikor az épp nem 
olyan könnyű, és időt szakítani a másikra, még akkor 
is, ha mindenkinek megvan a maga baja. Hisz csak az 
marad meg, amit tovább tudunk adni. Erről szólt 
régen a reformáció. Továbbadni az Isten 
szeretetének hírét, és az Ő erejének segítségét, 
amely most is életeket változtat meg, és a Semmiből 
Valamit teremt. 

Ezzel a hittel kellene megállnunk a másik 
fordulópontban, Halottak Napján. Sokszor 
lelkiismeret furdalással, sokszor csak rohanva állunk 
meg egy pillanatra szerettünk sírja mellett, s talán 
eszünkbe jut, hogy milyen is volt ő, és mennyi 
mindent kaptunk tőle. Könnyünk csordul arra 
gondolva, hogy mennyi mindent nem mondtunk el 
neki, és a tőle kapottak viszonzása is elmaradt. 
Fájdalommal, és hiányérzettel könnyezzük meg a 
drága szeretteinket, míg mások talán érdektelenül 
teszik ezt, mert ez szerintük elvárás, és kötelesség. 
Sokat fordítunk a látszatra, és keveset a szívünk 
valódi érzéseire. Pedig ez a másik sokkal fontosabb.  

 

  



Hogy miért? Azért mert az igazi és szép emlék-
megőrzés abban mutatkozik meg, hogy hogyan élünk mi, 
ittmaradottak? Ha bölcsességet, szeretetet, jóságot kaptunk, 
hogyan adjuk azt tovább? Épp ezért nem az számít igazi 
tiszteletadásnak, ha a legdrágább virágot és koszorút veszed 
és viszed szeretted sírjára, hanem az, ha észreveszed magad 
körül az élőket, és továbbadod, amit kaptál. Mert csak az 
marad meg, amit tovább adunk!  

Isten áldja meg szeretteink emlékét, és áldja meg az 
ittmaradottakat élő hittel Jézus Krisztus nevében, Aki az örök 
életet adja nekünk! 
                
                                            
                                                           Keresztiné Szemán Szilvia   
                                                                     ref. lelkész 
 
Kedves Györteleki Egyházfenntartó! 
 Szeretettel köszönjük meg, hogy idén is támogatta egyházunkat az 
egyházfenntartói járulék befizetésével. 

Amennyiben Ön azok közé tartozik, akik idén még nem tudták 
befizetésüket megtenni, kérjük, hogy ha módjában áll, segítsen 
bennünket! Az egyházfenntartói járulék összege nem változott: 3000 Ft/ 
fő/ év.  
Köszönettel: a Református Egyházközség Presbitériuma 

 

 
 
Közmeghallgatás a Művelődési házban: 2010.10.29. 17.00 óra. 
 
Megemlékezés a Háborús emlékműnél és a kopjafánál:    
                                                                       2010.10.29 13.00 óra. 
Hallottak napi megemlékezés : 
Régi temető:                                              2010.10.31. 16.00 óra. 
Új temető:                                                  2010.10.31.16.30 óra.         

 
 

 

 
             

           Vigyél magaddal 
 

Anyám vigyél magaddal...  

Ahol csendes sírok között,  

mélyen megérint a gyász.  

Ott majd megkérdezem tőled,  

csonka keresztek mögött,  

halottakra, mondd, ki vigyáz?  

Mért nem ragyog a fény,  

a kopár sírhantok fölött?  

Pedig Anyám nézd csak...  

A temető csillagkönnyes  

ünneplőbe öltözött.  

Anyám, mondd, te látod...  

A sírokon angyalok ülnek,  

halottaknak e szép napon,  

lágy zenét hegedülnek.  

Anyám szoríts magadhoz...  

Nézd, könnyeket sodor a szél,  

és suttogó imák hangjaira,  

minden holt lélek útra kél.  
  

Bakos Erika 

 

(2010. október 21.) 

 
 

 

  



   

 
Kedves györteleki 

lakosok! 

Örömmel számolhatok 

be arról a tényről, 

hogy a györteleki 

óvodás gyermekek 

szeptember 01-jén az 

új óvodában 

kezdhették meg a 

2010/2011-es nevelési 

évet. Bátran 

mondhatom, hogy az 

óvodánk a környező 

falusi és talán nem 

túlzok, ha azt mondom, hogy még a városi óvodák közül is a legmodernebb, legfelszereltebb, legszebb intézmény lett.  

Az épület és környezete is teljesen átalakult. Három szárnyból áll, az elsőben az UNIÓS előírásoknak megfelelő 

modern konyhatechnikai eszközökkel felszerelt konyha és ebédlő található.  

A középső rész az óvodások birodalma. Itt található a három csoportszoba, melyeknek berendezései is megújultak, 

szekrénysorok, új játékok, számítógépek kerültek a falaik közzé, a két gyermeköltöző és mosdó, az óvónői szoba, a 

felnőtt öltöző mosdóval és a gépház. 

A harmadik részben vannak a tornaszoba szertárral, melyet közösen használunk az iskola első osztályosaival, 

található itt még egy irattár, egy orvosi szoba és egy fejlesztő terem, melyben jelenleg az általános iskolások 

okosodnak. 

Ennek a közel 100 milliós beruházásnak a jelentős részét pályázat útján nyerte az Önkormányzat. 

Büszkék lehetünk arra, hogy településünk arculata egy újabb színfolttal bővült. Köszönet érte Polgármester Úrnak, a 

Képviselő-testület tagjainak és az Önkormányzat dolgozóinak, akik minden pályázati lehetőséget megragadnak, hogy 

Györteleket szebbé, élhetőbbé, modernebbé tegyék. 

Kérnék minden lakost arra, hogy értékeinket óvják, védjék, és ne rongálják! 

Az idei nevelési évre nemcsak az óvoda épülete újult meg, módosítanunk kellett a helyi óvodai nevelési 

programunkat is. 

A kormány módosította az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramját, melyben kiemelt jelentőséget kapott többek 

között a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nevelése, fejlesztése. Mivel óvodánk teljes gyermeklétszámának 

(56 fő) több mint 50%-a halmozottan hátrányos helyzetű (ami azt jelenti, hogy rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesül és a szülő legmagasabb iskolai végzettsége 8 általános). Ennek okán is pályáztunk az 

integrációs pedagógiai rendszer működtetésére. 

A program fontos tényezője, hogy valamennyi óvodás korú gyermeket beóvodáztassunk  (szeptembertől a 2,5 éves 

gyermekeket is felvesszük az óvoda kiscsoportjába), az óvoda-iskola átmenet megkönnyítése, a szülőkkel való 

kapcsolattartás.  

Nagyon remélem, hogy az elképzeléseink megvalósulnak és még nagyon sokáig a szülőkkel együtt nevelve, 

Györteleket gyarapító nemzedéket engedhetünk ki a szárnyaink alól. 

Célunk, „…igazán jó embert nevelni belőle, aki majd képes lesz felebarátjaival egészséges boldog kapcsolatot 

kialakítani saját, és családja, közössége javára szorgoskodni, mint felnőtt, és mindamellett megtalálja saját 

boldogságát a világban.” 

Gergelyné Pinczés Mónika 

 

  



Hírek az Iskolából 

 
Bizonyára már Önök is hallottak arról, hogy az 

általános iskolai oktatás szeptember 1-jétől egy 

telephelyen zajlik a Kossuth utca 133/c szám alatt 

található épületben, a nagyiskolában, mivel a Kossuth 

utca 78-80. szám alatti kisiskola megszűnik. Két 

tanteremben továbbra is történik majd felnőttoktatás, 

tanfolyami kereteken belül. 

Régóta megoldásra váró probléma volt, hogy 

megpróbálják egy telephelyen összpontosítani az alsó és 

felső tagozatos általános iskolai oktatást. A képviselő-

testület és a polgármester úr kezdeményezésére történt 

meg az első lépés, hogy ez a probléma ki legyen 

küszöbölve. Az ezzel kapcsolatos átalakítási 

munkálatok idén, vagyis 2010. július-augusztus 

hónapban kezdődtek meg és szeptember elejére 

fejeződtek be.  

A nagyiskolában 5 tanterem volt eddig és a 4 

nagyobb terem felosztásával 8 darab kisebb 

alapterületű tanteremmé lett átalakítva. Plusz egy 

tantermet a régi technika terem helyén is létrehoztak. 

Néhány helyiségben szükségessé vált a parketta 

laminált padlóra való kicserélése.  

Az új tanévet 132 tanuló kezdi tanulószobás és 

napközis csoportokban. Az idei évben is folytatni fogja 

az iskola az eddig jól megszokott tevékenységét. 

Különböző szakköröket szerveznek: informatikai, 

természetvédelmi, irodalmi szakkört, könyvtári 

foglalkoztatást, valamint angol szakkört is. Lesz idén is 

úszásoktatás, melyet pályázati forrásból szeretnének 

megvalósítani. Az alapfokú művészeti oktatást 

(társastánc, zongora) szintén biztosítja az iskola. Ezt a 

széles palettát ebben az évben az integrált pedagógiai 

rendszer bevezetésével próbálják még színesebbé és 

jobbá tenni, hogy ezzel egy színvonalasabb, gyerek 

centrikus oktatást valósítsanak meg a Fekete István 

Általános Iskola tanulói számára. – Nyilatkozta a 

Györtelek Tv –nek Korponai Sándor igazgató úr.  
 

                                         Tóth Zsolt 

 

 

 

 

                      

 

A Kultúra Háza 
 

Szatlóczky Tiborné 1978. óta, 32 éve könyvtáros 

Györteleken. Kisebb megszakításokkal a művelődési ház 

vezetője, valamint 2004. óta a teleház is az ő irányítása alá 

tartozik. A művelődési ház 2007-ben lett felújítva. 4 terme 

van: klubterem, nagy terem, a könyvtárszoba és a 

számítógépes terem.  A nagy terem 150 férőhelyes. Itt 

kerülnek megrendezésre a községi és általános iskolai 

rendezvények, valamint a nyugdíjas klub rendezvényei. 

Helyt ad a terem továbbá fórumoknak, gyűléseknek, 

vásároknak, termékbemutatóknak és cirkuszoknak is. Külső 

szervek is tartanak itt összejöveteleket. Jelenleg a Hit 

Gyülekezete tartja itt heti egy alkalommal az összejövetelét. 

A kisebb terem, vagyis az ifjúsági klubterem a fiataloknak 

szolgál szórakozási lehetőségként. Megtalálható benne 

internet, tv, dvd, kábeltv, valamint lehetőség van csocsó és 

ping-pong asztal felállítására is. Jelenleg ez a klubterem 

zárva van, mivel a fiatalság nem használta 

rendeltetésszerűen a berendezési eszközöket. A közeljövőben 

rendezvényeket csak személyes felelős kijelölésével lehet 

tartani. Az alagsorban 2 helyiség van, ahol most a 

településőrség és a polgárőrség működik. Itt van az irodájuk 

is berendezve. 

A könyvtár könyvállománya jelenleg 6400 kötetes, mely 

folyamatosan bővül önkormányzati támogatásból. Főleg 

szépirodalom, ifjúsági és szakirodalom, lexikonok és 

kézikönyvek találhatóak meg a könyvtárban. 2008-ban a 

könyvtár és a művelődési ház új bútorzatot kapott. 

Beszerelésre kerültek ekkor a térfigyelő kamerák is. Az ősz 

folyamán kapcsolódik a könyvtár a kistérségi mozgó 

könyvtári ellátáshoz, mely 256 ezer forint plusz támogatást 

jelent. A jövő évtől pedig 500 ezer forint támogatásban 

részesül ezáltal a könyvtár, mely hozzájárul a könyvtári 

ellátás színvonalának növekedéséhez is.  

2003. óta van a könyvtárban számítógép. Először csak egy 

gépen volt internet hozzáférési lehetőség. 2004-től az e-

magyarország pont pályázathoz csatlakozott a könyvtár, ami 

azt jelenti, hogy bárki bármikor igénybe veheti az internet 

szolgáltatást, valamint faxolni és fénymásolni is lehet térítési 

díj ellenében. 2007-től 6 darab gépre bővült a számítógépes 

állomány, melyek a tetőtéri részben lettek elhelyezve.  

Alapítványi pályázat útján 2010. októberében újabb 6 darab 

számítógépet kapott a teleház, így már 12 gépet vehet 

igénybe a lakosság, melyekhez 15 megás internet 

hozzáféréssel rendelkeznek. A további években a könyvtár 

szeretné megtartani jelenlegi színvonalát. A lehetőségek 

továbbra is adottak, hogy bárki rendezvényeket bonyolítson 

le itt, ebben a szép, kulturált környezetben. 

  

                                                       Tóth Zsolt 

 

 

  



                 Védőnői tájékoztató 
         Tájékoztató a fejtetvességről 
 
A fejtetvesség előfordulása visszatérő jelenség a gyermekközösségekben, 
iskolákban, óvodákban.  

A fejtetű jellemzői: 
A fejtetű (Pediculus humanus capitis) 3-4 mm nagyságú rovar, amely színét a 
haj színének megfelelően változtatja, ovális alakú petéit serkének nevezzük, 
erős cement anyaggal szorosan a hajszálak tövéhez ragasztja. A legtöbb serke 
a halánték és a tarkótájon található. 
A serkéből a tetvek 7-8 nap alatt kelnek ki. Kizárólag az ember vérét szívja, 
naponta 6-12 alkalommal. Ártalmuk a viszketés és a vakarózás, amely 
következtében másodlagos bőrgyulladás alakulhat ki. 

Terjedésük: 
A fejtetű közvetlen érintkezés útján terjed, leggyakrabban úgy, hogy játék 
közben a gyerekek feje egymáshoz ér. Közös használati tárgyakkal pl. 
sapkacserével, fésűvel- átvihető egyik személyről a másikra, és 
fertőződhetnek egyéb családtagok is.  

Felderítésük: 
Fejtetvességre utaló gyanú esetén a hajat lazán szét kell választani. 
Elsősorban a fülek melletti, illetve mögötti területet kell gondosan 
megvizsgálni. Mivel a tetvek fény elől gyorsan menekülnek, ezért főleg a 
serkéket kell keresni. A serke a két köröm között összenyomva pattanó 
hangot ad, míg a kikelteknél vagy az elpusztultaknál ez már nem 
tapasztalható.  

Irtásuk: 
Viszonylag egyszerű. A tetűirtószerek (NITTYFOR, PEDEX, NIX) a tetveket és a 
serkéket rövid időn belül biztosan elpusztítják!!! 
A hajas fejbőrt és a hajat a hajszesszel alaposan át kell nedvesíteni, ezután 
meg kell várni kb. 5-15 perc, amíg a hajszesz a hajra rászárad. 
A gyermek csukott szemét vattával kell védeni. Kisebesedett bőrfelületre 
nem szabad alkalmazni. A készítmény tetűirtó hatását a következő 
hajmosásig,  akár néhány hétig megőrzik.  
Az elpusztult serkéket a gyermekek hajáról el kell távolítani. A serkék a 
hajszálról ecetbe mártott sűrű fokozatú fésűvel, csipesszel, vagy a hajszál 
levágásával. 
A fésűn, kefén található fejtetvek néhány perces forró vízbe mártással, a 
sapkán lévők pedig mosással pusztíthatók el.  

Megelőzésük: 
Ennek egyik leghatékonyabb tényezője a szülői gondoskodás! 
Ha nem figyelünk fel arra, hogy gyermekünk (különösen a füle körül) gyakran 
vakarja a fejét, a hajmosásra és a fésülésre, úgy a hajra került fejtetű könnyen 
és gyorsan elszaporodhat. 
Ezért a gyermek tisztálkodásának, fésülködésének rendszeres ellenőrzése 
nagyon fontos!!! 
Téves az a hiedelem, hogy a tetvesség csak piszkos, elhanyagolt családokban 
fordul elő. Vegyük tudomásul, hogy a fejtetű „demokrata”! Nincs tekintettel 
korra, nemre beosztásra, rangra és vagyonra, egyszerűen táplálékát, a vért 
keresi. 

A gyermek kezelése elsődlegesen a szülők feladata és kötelessége! 
Amennyiben az ellenőrző vizsgálatok során az iskola-egészségügyi hálózat 
(védőnő) gyermeke hajában ismételten tetűt vagy serkét talál, 
közegészségügyi érdekből az Állami Népegészségügyi Tisztiorvosi Szolgálat 
intézetének név szerint kötelesek jelenteni. 
                                                                     Májerné Veres Melinda  
     

Iskoláztatási támogatás 
 
Felhívjuk a kedves szülők figyelmét az 
alábbi jogszabályi változásokra:  
 
A családok támogatásáról szóló 1998. évi 
LXXXIV. törvényt, valamint a gyermekek 
védelméről és gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvényt a 
tankötelezettség teljesítésével össze-
függésben módosító 2010. évi LXVI. 
törvény 2010. augusztus 30-ai hatállyal 

bevezette az iskoláztatási 
támogatás jogintézményét. Az új 
jogszabály célja a 
tankötelezettség teljesítésének,  
ezáltal a gyermek helyes irányú 
fejlődésének elősegítése. 
 
Ha a gyermek nem teljesíti 
tankötelezettségét és összegyűlik 
10 igazolatlan órája, az iskola ezt 
jelzi a jegyzői gyámhatóságnak. A jegyzői 
gyámhatóság végzésben figyelmezteti a 
szülőt, hogy a gyermeke igazolatlanul 
mulasztott.  Amennyiben a gyermek 
továbbra is hiányzik az iskolából és 

összegyűlik 50 igazolatlan órája, a 
jegyzői gyámhatóság – az iskola 
jelzése alapján - felfüggeszti az 
iskoláztatási támogatást és a 
gyermeket védelembe veszi.  A 
jegyzőnek e körben nincs mérlegelési 
lehetősége. Az 50 igazolatlan óra 
automatikusan az iskoláztatási 
támogatás (családi pótlék) 
felfüggesztésével és a gyermek 
védelembe vételével  jár. 
 

Az iskoláztatási támogatás 
felfüggesztése esetén a gyermek 
után járó iskoláztatási támogatást 
a települési önkormányzat által 
megnyitott családtámogatási 
folyószámlára utalja át a kincstár 
és nem a szülőnek. 
 
Az iskoláztatási támogatás 
felhasználásáról a jegyzői 
gyámhatóság által kirendelt eseti 
gondnok gondoskodik. 
 
                         Bedő János  
 

 

 

  



    

       Serbán László 
       2010.09.12. 
     Serbán Zsanett anyától 
      Győrtelek Dankó P. u 13. 

  

 

        

 
Horváth Ibolya  Kossuth 141. 

Kiss Jolán  Kossuth  95. 

Demeter Zsolt  Kossuth 141. 

Becző Miklósné Kossuth 141. 

Bakó Zsigmondné Kossuth 141. 

Oláh Jánosné  Dózsa Gy. 11. 

Siket Erzsébet  Kossuth 141. 

Zámbó Márta  Kossuth 141. 

Finta István  Kossuth 141. 

Varga József   Hunyadi 11. 

 

 

Ady Endre: 

HALOTTAK NAPJÁN  

Halottja van mindannyiunknak, 

Hisz percről-percre temetünk, 

Vesztett remény mindenik percünk 

És gyászmenet az életünk. 

Sírhantolunk, gyászolunk mindig, 

Temetkező szolgák vagyunk! 

-- Dobjuk el a tettető álcát: 

Ma gyásznap van, ma sírhatunk!  

Annyi nyomor, annyi szenny, vétek 

Undorít meg e sárgolyón... 

Hulló levélt hányszor feledtet 

A megváltó, a gyilkos ón!... 

Óh, hányszor kell a sírra néznünk, 

Hogy vigasztaljuk önmagunk -- 

-- Dobjuk el a tettető álcát: 

Ma ünnep van, ma sírhatunk!...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             
                 Pótor Péter Pál és Viski Éva 

                  Györtelek Kossuth 133/G.  

 

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves 

családját, baráti társaságát a fekete  istván 

általános iskola és óvoda jótékonysági 

báljára. 

helyszíne:          az iskola tornaterme 

ideje:  2010. november 20. 19.00 óra 

belépŐdíj:   3000 Ft. 

Zene: amulett 

a bál  bevételét az óvoda berendezésére 

fordítjuk 

 

vacsora, desszert, zene, bÜfé, jó hangulat 

 

önnek is köztünk a helye ! 

szórakozva segíthet! 

Kiadja: Györtelek Község 
            Önkormányzata 

4752. Györtelek Kossuth út 47. 

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

 

 


