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Tisztelt győrtelekiek! 

A Hírmondó mostani számában elsősorban az elmúlt év tevékenységének 

összefoglalása, valamint az intézményeknél történő személyi változások 

találhatóak.  

A 2018-as év mozgalmas év volt, a 2019-es év pedig ennél sokkal izgalmasabbnak 

és mozgalmasabbnak várható. Két választás, több beruházás, kevesebb közmunkás 

és jóval több feladat. 

Amiről szeretném tájékoztatni még a lakosságot, hogy 2019. február 15. napjával a 

helyi takarék fiókja bezárt. Egy kis átmeneti zavar után minden csütörtökön 12 

órától 14.30 óráig a takarék mögött található Gyermekjóléti Szolgálat udvarán 

található takarékbusz áll a lakosság szolgálatára. 

Befejeződött a kerékpárút építése, mely átadásra került. Bízunk benne, hogy a 

lakosság kerékpáros biztonságát elősegíti és a Tunyogi út látképét is javította. 

A faluban folyik a kutyák összeírása. Kérem a lakosságot, hogy álljanak 

rendelkezésre, az összeírást Finta Anita végzi. 

Mindenkinek köszönöm a 2018. évben végzett munkáját és támogatását, bízok 

benne, hogy ez a kölcsönös segítség továbbra is fennmarad és erősödik. 

         Halmi József 

         polgármester 
 



 
 

Szatmár Kistérségi Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat intézmény 

változásairól 

 

Intézményünkben 2018-ban vezető váltás történt, 

eddigi vezetőnk Tóth Anna közös megegyezéssel 

munkahelyet váltott. Ezúton is megköszönjük a több 

éves lelkiismeretes munkáját, sok sikert és jó munkát 

kívánunk új munkahelyén. 

Ugyan ezekkel a jó kívánságokkal köszöntjük 

intézményünk új vezetőjét és családsegítő új 

munkatársunkat.  

 

Bemutatkozás 

 

Győrtelek, Szatmári Kistérség Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat szolgálati vezetését 2019. 

01. 01-től személyem Végh Edit látja el. 

Nyíregyházi Főiskolán Bölcsészettudományi és 

Művészeti Főiskolai Karán, Szociálpedagógus 

szakon, szereztem meg a diplomámat. A felsőfokú 

képzés során, szakmai ismereteim bővítésével, 

személyiségem formálásával professzionális 

képességekre tettem szert. A betöltött 

munkaköreimben szerzett, széleskörű tapasztalatom 

és tudásom az elvárásoknak megfelelő, és biztos 

alapot jelent a magas színvonalú eredményes 

munkavégzéshez. 

Nagyon jó kommunikációs és vezetői képességű, 

rugalmas és dinamikus, terhelhető, kitartó és 

elkötelezett, embernek tartom magam. A 

rendszeresen használt jogszabályok, módszerek 

alkalmazásával emberi kapcsolataimban 

együttműködő, segítő késségemmel, szeretnék 

Győrtelek településének hasznos tagja lenni az 

elkövetkező időben. 

 

Bemutatkozás 

 

Jankóné Elek Barbara vagyok, az alapdiplomámat 

2017-ben Szociológia szakon szereztem a Debreceni 

Egyetem Bölcsészettudományi Karán. 

2018 szeptemberétől családsegítőként dolgozom a 

Szatmári Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálatnál, 2018 októberétől Ököritófülpös és 

Rápolt községek családsegítőjeként végzem 

feladataimat.  

Mindig olyan munkahelyen szerettem volna 

dolgozni, ahol emberekkel, leginkább a társadalom 

hátrányos helyzetű csoportjainak valamelyikével 

foglalkozhatok, segíthetem őket, ezt 

pályaválasztáskor és később, álláskeresőként is 

figyelembe vettem.  

A Szolgálatnál lehetőségem nyílik az emberek 

mindennapi problémáiknak megoldásában segítséget 

nyújtani.  

 

Takarék-busz – „mobil bankfiók” 

 

Községünkben A Tiszamenti Takarék 

Takarékszövetkezet helyi fiókja 2019. február 15. 

napjával bezárt. Egy rövid átmeneti idő után az 

intézmény március 21-én elindította mobil bankfiók 

szolgáltatását. A takarék-busz egy mozgó bankfiók, 

ahol továbbra is helyben intézheti pénzügyeit. A 

busz minden héten csütörtöki napon 12:00 órától 

14:30 óráig lát el pénzügyi szolgáltatást 

településünkön a Szatmári Kistérségi Családsegítő 

és Gyermekjóléti  Szolgálat udvarán.



 
 

A buszon lehetőséget biztosítanak a lakossági és 

vállalati ügyfelek számára pénz be- és kifizetésére, 

illetve ATM-ből történő készpénz kivételre. Emellett 

a kisbusszal utazó, szakképzett banki ügyintézőn 

keresztül számlát nyithatnak, kapcsolódó 

szolgáltatásokat (sms, netbank, bankkártya) 

igényelhetnek, betétet helyezhetnek el, a lejárókat 

megújíthatják, meghatározott limit alatt pénzt 

vehetnek fel a betétjükből. 

Az utazó bankfiók fontos szerepet tölt be a pénzügyi 

tájékoztatásban is, hiszen a Takarék-busszal utazó 

banki ügyintéző személyre szabott tanácsokat tud 

adni magánszemélyeknek és vállalkozásoknak 

egyaránt. Legyenek nyitottak az új szolgáltatással 

szemben.  

        Halmi József 

        polgármester 

Nyugdíjas búcsúztató 

2018-ban elérkezett egy újabb búcsúzó pillanat, 

decemberben a falu karácsonyi ünnepségén Halmi 

József polgármester úr ünnepélyes keretek között 

elbúcsúztatta és megköszönte Szatlóczky Tiborné 

Jolikának a 40 éves szolgálati idővel nyugdíjba 

vonult könyvtáros kitartó, lelkiismeretes munkáját, 

melyet a falu lakosságáért tett nap, mint nap.  

 

Ritkán veszek tollat a kezembe, talán ez az első 

alkalom, de most mégis azt gondoltam leírom, amit 

tapasztaltam. Én, bárcsak 2015. óta vagyok 

folyamatosan a könyvtárban közfoglalkoztatottként 

Jolika néni mellett, (mert nekem és a falu lakosainak 

ő már csak „Jolika néni”, „könyvtáros Jolika” 

marad), de ez alatt a rövid idő alatt is nagyon sok 

mindent tanultam tőle, mind a könyvtárosi munkáról, 

mind a közmunkások ügyintézői 

munkafolyamatairól. Első perctől kezdve 

munkatársának, kolleganőjének tekintett, teljes 

mértékbe bevont a munkáiba, amit köszönök szépen. 

Az együtt ledolgozott idő alatt munkáját pontosan, 

lelkiismeretesen végezte a község minden 

rendezvényén részt vett. A falu lakosságával minden 

esetben készséges, türelmes, segítőkész volt, bárki 

fordulhatott hozzá kisebb-nagyobb gondjaival, 

bajaival ő igyekezett segítséget nyújtani. 

Mondhatjuk, hogy a könyvtár a második otthona 

volt, az ő személye könyvtárosként a faluközösség 

szíve.  

A könyvtár sem ugyanaz nélküle!- mondták már 

nekem sokan.  

Köszönjük Jolika néninek az együtt töltött éveket, és 

hogy mindig számíthattunk rá! 



 
 

„Az életed egy új fordulatot vesz. Egy régi ajtó 

zárult be előtted. 

De ne félj, hiszen ez nem a vég, hanem egy kezdet, 

egy új ismeretlen kép. 

Soha ne felejtsd el, kik téged szeretnek. 

Soha ne fordíts hátat az embereknek. 

Szeresd a szépet, keresd a jót! 

Ha szükséged van ránk, mi mindig itt vagyunk!” 

Kívánunk jó egészségben eltöltött, nyugodt, békés, 

örömteli nyugdíjas éveket! 

    Bulyáki Annamária 

 

Közmeghallgatás 2018 

Az Önkormányzatnak minden évben kötelessége 

egyszeri alkalommal közmeghallgatást tartani a falu 

lakossága részére tájékoztató jelleggel, az adott 

évben végrehajtott és tervezett feladatokról.  

 

Az előző évekhez hasonlóan 2018-ban is nagyon sok 

feladatot sikerült elvégezni. Decemberi hónapban 

már több éve feladataink közé tartozik a lakosság 

számára a szociális tűzifa és a karácsonyi csomag 

osztása.  

Az Önkormányzat 2018-ban segélyezésre 5.000.000. 

forintot, gyógyszertámogatásra 503.000. Ft-ot 

költött, a 70 év felettiek részére 565.000. Ft értékben 

utalványt biztosított. 

Többnyire ebben az évben csak áthúzódó 

pályázataink voltak, melyek közül a Tunyogi úton a 

kerékpárút kiépítése és a szennyvíz beruházás 

sikeresen befejeződött. A lakosság folyamatosan 

köthet rá próbaüzem alatt, de ha lesz a lakosságnak 

olyan része, aki ezt elmulasztja, annak 2019. 

januárjától talajterhelési díjat kell fizetnie. 

Pályázaton nyertünk 5 millió forintot a konyha 

eszközfejlesztésére. 

 

 

A jövőben várható az orvosi rendelő felújítása, az 

Óvoda és a Hivatal épületének energetikai 

korszerűsítése.  

A lakosság részéről felvetett problémás témák: a 

Győrteleki Katolikus egyházzal felmerült gondok, a 

környezetvédelem, a vízelvezetés megoldása, az 

ásott kutak bejelentési kötelezettsége. 

Igyekszünk egész évben a lakosságot megfelelően 

szolgálni, a települést szépíteni. Ebben segítséget 

nyújtanak nekünk az egyre kevesebb létszámú 

közmunkával foglalkoztatottak. 

Köszönet minden önkormányzati dolgozónak az 

egész éves munkájáért és a testületnek, hogy 

segítette, támogatta ebben az évben is az 

önkormányzat vezetésének elképzeléseit.  

                                                              Halmi József 

                                                              polgármester 

 

Hírek községünk általános iskolájáról 

A Győrteleki Fekete István Általános Iskolában a 

2018/2019. tanévet 87 tanulóval kezdtük. Változás 

történt a nevelőtestületen belül: két új kollégát 

vettünk fel: Csizmadiáné Bocz Anikó és Sütő-Tisza 

Ágnes tanárnőket. Előbbi a napközis csoportot, 

utóbbi pedig a tanulószobát vezeti. A tantestület így 

11 főből áll. A pedagógiai munka ellátását 3 áttanító 

tanár és egy utazó gyógypedagógus és 4 fő technikai 

dolgozó segíti. 



 
 

Ebben a félévben is számos program került 

megvalósításra. Tovább folytatódott az 

„Esélyteremtés a köznevelésben” nevű pályázatunk, 

melynek keretében elsősorban a pedagógusok 

kapnak segítséget a munkájukhoz. Másik európai 

uniós pályázatunknak köszönhetően tanulóink 

számos érdekes ismeretterjesztő és fejlesztő 

foglalkozáson vehettek részt. A géberjéni „Jót s jól” 

Egyesület szakemberei szintén több hasznos előadást 

tartottak-elsősorban a felső tagozatosok számára. A 

mátészalkai Kistérségi Társulás önkéntesei szintén 

olyan programokat valósítottak meg, amelyek 

hozzájárultak a gyerekek ismereteinek a 

bővüléséhez, szemléletmódjuk formálódásához. 

Megvalósítottuk hagyományos rendezvényeinket: 

megemlékeztünk nemzeti ünnepeinkről, 

megtartottuk halottak napi koszorúzásunkat a 

Pedagógusok kopjafájánál, tanulóink színvonalas 

karácsonyi műsorral köszöntötték a község lakóit a 

művelődési házban. 

 

 

Nagy eredménynek tartom, hogy december 20-án 

egy sikeres pályázatnak köszönhetően 45 felső 

tagozatos 5 pedagógus kíséretében részt vehetett az 

Erzsébet-Karácsony nevű rendezvényen, 

Budapesten a Papp László Sportarénában. A fárasztó 

utazás ellenére a gyereknek ez életre szóló élmény 

marad. 

 

 

Győrtelek egyetlen közoktatási intézményeként 

fontos a jó viszony ápolása a falu vezetésével. Mind 

a Képviselőtestület, mind pedig Polgármester Úr 

teljes mértékben támogatja az intézményt. Köszönet 

ezért. Szintén köszönet illeti Keresztiné Szemán 

Szilvia Nagytiszteletű Asszonyt, aki színvonalas 

karácsonyi bábelőadást hozott el hozzánk. Egy 

rajzpályázat meghirdetésével az iskola minden 

tanulójának adott ajándékot. Jó a viszonyunk a 

szociális otthonnal is; tanulóink minden évben 

karácsonyi műsort adnak a gondozottaknak. Nagyon 

jó munkatársi kapcsolatban vagyunk a Napsugár 

Óvoda és Konyha vezetésével és valamennyi 

dolgozójával. 

Ki kell emelnem még a Roma Kisebbségi 

Önkormányzat, név szerint Tóth János és Kiss Endre 

támogatását. Minden tanuló tanszer- és 

Mikuláscsomagot és gyümölcsöt kapott. Fontos 

célunk a jövőben az intézményi partnereinkkel 

kialakított jó viszony megtartása. 

Végezetül egy örömhír: Albert Sándorné 40 év 

szolgálati idő után január 10-től felmentési idejét 

tölti, 2019. május 8-án pedig nyugdíjba vonul. 



 
 

Eddigi áldozatos munkáját köszönjük; nyugdíjas 

éveihez pedig sok erőt és jó egészséget kívánunk! 

Bízom benne, hogy a tanév végén elmondhatjuk, 

hogy az első félévünkhöz hasonló, sok munkával teli 

és eredményes évet zárunk! 

     Bernáth Lajos 

mb.intézményvezető 

 

A Győrteleki Napsugár Óvoda Hírei 

Tisztelettel köszöntöm az Olvasókat! 

A Györteleki Napsugár Óvoda és konyha 2018. 

szeptember 01-én 49 gyermekkel, 4 

óvodapedagógussal, 3 nevelő munkát segítővel, 5 

konyhai dolgozóval kezdte meg a 2018/2019-es 

nevelési évet. Reménységeink szerint túl vagyunk 

egy demográfiai holtponton és a jövőben 

gyermeklétszámunk nem csökken, hanem tovább 

gyarapodik. 

Sajnos egyre magasabb a hátrányos helyzetű és 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma. 

(14% a hátrányos helyzetű, 59 % halmozottan 

hátrányos helyzetű, 73% rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményben részesül). Biztató 

azonban, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermekek 3 éves kortól történő óvodai befogadása 

közel 100%-os, hiányzásuk is minimális. 

Munkánk során próbáljuk mindig az újat keresni, azt, 

ami a gyerekeknek a legjobb. Nem vezérel 

bennünket más, mint a gyerekek és a szakma iránti 

szeretet, melyről Kempis Tamás oly gyönyörűen ír: 

˝A szeretet terhet nem érez, fájdalmat számba nem 

vesz, többet mer, mint bír, a lehetetlent nem 

panaszolja, mert mindent lehetségesnek és 

szabadnak tart. A szeretet virraszt, és aludtában nem 

alszik, fáradalmától nem lankad, szorongásban nem 

szorong, félemlítésekben nem félemlik, hanem mint a 

sebes láng és égő fáklya, magasra lobog, s biztosan 

halad a maga útján. 

Nevelőtestületünk a múlt tiszteletéből táplálkozva 

igyekszik megfelelni a jövő elvárásainak. Ezért 

nevelési és tevékenységrendszerünkben jelen van a 

népi-, nemzeti kultúra, a hagyományok ápolása, a 

környezettel, s embertársaink iránti pozitív 

viszonyulás kialakítása, az inkluzív nevelés, a 

beintegrálható sajátos nevelési igényű gyermekek 

nevelése. 

 

 

Szakmai munkánkat heti rendszerességgel 

logopédus és pszichológus segíti. A sajátos nevelési 

igényű gyermek fejlesztése speciálisan képzett 

szakember közreműködését igényli. 

A csoportszobák az óvónői ötletességnek, 

leleményességnek köszönhetően esztétikusak. Az 

óvoda berendezési tárgyai, felszerelései, szemléltető 

eszközei megfelelőnek mondható, az 

elhasználódottakat folyamatosan cseréltük és 

felújítottuk. Az óvoda udvara szép, tágas, udvari 

játékokkal felszerelt. Rendelkezünk a legújabb 

szakirodalmi kiadványokkal, ismeretterjesztő 

könyvekkel, mesekönyvekkel, a szükséges audio 

vizuális, és Ikt eszközökkel (cd lejátszó, tv, dvd, 

diavetítő, laptop, projektor, interaktív hangfal), 

melyeket folyamatosan fejlesztünk. 

Mindezek megvalósulásához pályázati forrásokra is 

szükség van, ezért is örültünk, amikor bekerültünk 

az ország 550 óvodája közé, akik részt vehetnek az 

Oktatási Hivatal EFOP-3.1.3-16-2016-00001 

Társadalmi felzárkózási és integrációs köznevelési 

intézkedések támogatása (Esélyteremtő óvoda) 

projektjébe. 2018-ban sikeresen pályáztunk és 

elnyertük a „Biztonságos Óvoda„ címet. A program 

célja: a 3-6 éves gyermekek szociális 

kompetenciáinak fejlesztése a közlekedésre nevelés 

pedagógiai- és pszichológiai eszközei és módszerei 

segítségével. Eredménye képen biztonságosan, 

megfelelő közlekedési magatartást tanúsító, a 



 
 

biztonságos közlekedés kompetenciáival rendelkező 

gyermekek lépnek ki az óvodából. 

 

A Digitális Jólét program keretében Okos óvoda 

pályázaton honlap szolgáltatást nyertünk, így 

intézményünk is rendelkezik honlappal, melyről 

információkat lehet megtudni az óvodáról, az 

óvodában folyó munkáról. Honlap címünk: 

www.ovigyortelek.hu. Sajnos nem minden 

pályázatunk volt sikeres. Már második alkalommal 

pályáztunk a Viktória a gyermekekért 

Alapítványhoz egy só szoba kialakítására, de 2018-

ban sem sikerült bekerülni a nyertesek közé, de nem 

adjuk fel és továbbra is terveink között szerepel egy 

só fal, vagy légtisztító berendezés beszerzése a légúti 

megbetegedések csökkentése érdekében. 

Intézményünkbe a 2019-es évtől A gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 

évi XXXI. Törvény (Gyvt. 40/A. §(2) a-g) pontja) 

alapján szociális segítő van jelen minden hétfőn 

1400-1500-ig. 

A szociális segítői tevékenység célja: A gyermekek, 

tanulók, szülők, óvodapedagógusok, pedagógusok 

részére adekvát szakmai segítség nyújtása. Az 

elsődleges prevenció. Az észlelő-és jelzőrendszer 

működésének segítése. Az óvodai iskolai szociális 

segítő egyéni, csoportos és közösségi munkát végez, 

valamint gyermek és ifjúságvédelmi feladatokat lát 

el. Az óvodai iskolai szociális segítő ezeket a 

tevékenységeket saját kompetenciájának - 

végzettség, szakképesítés - mértékében a 

köznevelési intézményekben megjelenő 

szükségletek alapján nyújtja, illetve szakemberek 

bevonásával biztosítja. 

Az óvodánkban a tehetséggondozásra is hangsúlyt 

fektetünk. 2017 óta részt veszünk az MLSZ OTP 

Bozsik programjában. A program célja: A játék 

megszerettetése, az intézményi tömegbázis 

kialakítása és szélesítése, a tehetséges gyermekek 

sportszervezetekbe irányítása az 5-14 éves 

korosztályban. A gyermekek rendszeresen vesznek 

részt labdarúgó tornákon, ahol egyre sikeresebben 

szerepelnek. Az eredmények érdekében heti 

rendszerességgel edzenek, felkészítőjük Pálinkás 

Kitti óvodapedagógus, Grassroots szervező és Halmi 

József Polgármester Úr. A program keretében 

labdákat, mezeket, edzést segítő eszközöket kapott 

az intézmény. 

 

Nem csak a fociban vagyunk eredményesek. Évek 

óta sikeresen szerepelünk a Csengerben rendezett 

mesemondó versenyen. A Kocsordi Gyöngyfűzér 

Óvoda „Dalolj velem” dalversenyén minden 

kategóriába eredményesen szerepelünk, az 

Ököritófülpösi Gyöngyszem Óvoda által szervezett 

„Ovi Olimpián” második éve mienk a vándor kupa. 

A Sz.Sz.B. Megyei Madártani Intézet által hirdetett 

rajzversenyére is minden évben készülnek pálya 

művek. Nagyon büszkék vagyunk gyermekeink 

http://www.ovigyortelek.hu/


 
 

teljesítményére, az ő eredményeik bizonyítják 

munkánk eredményességét. 

A jövőben is szeretnénk, ha óvodánk a megértés, az 

egymás iránti türelem, elfogadás, szeretet, 

biztonságot, vidámságot adó, béke szigete lenne, 

ahol a gyermekek napjuk nagy részét örömmel, 

boldogan, önfeledt játékkal tölthetik, kreatív, 

jókedvű, szakmailag kiváló, mindig megújulni képes 

óvónők irányításával. 

Tisztelettel: Gergelyné Pinczés Mónika 

     óvodavezető 

 

„Kerékpárút fejlesztés Győrteleken” 

A kerékpározással egészségünknek teszünk jót. A 

mozgásszegény életmód negatív hatásait 

csökkentheti a kerékpározás, - és a gyaloglás -, sőt 

ezek alapvető fontosságú tevékenységek a 

gyermekek és tizenévesek mozgási fejlődése 

szempontjából. A közlekedés biztonságát 

hatékonyan növelheti a kerékpározás elterjedése.  

Mindezeket figyelembe véve Györtelek Község 

Önkormányzata 2016 márciusában adta be a 

pályázati kérelmét, a fenntartható 

közlekedésfejlesztés tárgyú felhívásra, melyben a 

Tunyogi úton belterületi kerékpárút kiépítését 

irányozta elő, és amelyre vissza nem térítendő 

támogatást nyert 63.000.000,-Ft értékben a 2017. évi 

támogatói döntés alapján. A TOP-3.1.1-15-SB1-

2016-00013 azonosítószámú, „Kerékpárút fejlesztés 

Győrteleken” tárgyú projekt támogatási szerződését 

2017. június 20. napján írta alá Polgármester úr, és a 

Magyar Államkincstár, mint közreműködő szervezet 

képviselője. A projekt keretében 534 méter 

kerékpárút épült meg a Tunyogi úton, belterületen a 

0+000km- 0+534 km szelvények között. A projekt 

költségvetése az alábbi tevékenységekre terjed ki: 

előzetes, és egyéb tanulmányok, szakvélemények, 

közbeszerzési eljárás díja, terület-előkészítési 

költség, építés bekerülési költsége, ingatlan vásárlás 

költségei, projektmenedzsmenti szakértői 

szolgáltatás, műszaki ellenőri szolgáltatás, kötelező 

nyilvánosság biztosítása, és szemléletformálás.  

2018 szeptemberében megkezdődött a közbeszerzési 

eljárás, melynek eredményeképp 2018 

novemberében megkötésre került az építésre 

vonatkozó kivitelezési-vállalkozási szerződés. A 

munkálatokat december elején kezdte meg a 

kivitelező, és köszönhetően a kivitelező gyors, 

pontos, ésszerű munkaszervezésének 2018. 

december 28-án megtörtént a műszaki-átadás 

átvételi eljárás befejezése is, azaz az építés-

kivitelezés megvalósult.  

 

 

A forgalomba helyezési eljárás 2019 januárjában 

kezdődik meg. A projekt határidői módosításra 

kerültek, így folyamatban van a támogatási 

szerződés szerinti mérföldkövek, és a befejezés 

határidejének módosítása. Ennek oka, hogy még a 

szemléletformáló tevékenység hátra van. Ennek 

keretében a kerékpározás előnyeit, pozitív hatásait, a 

közlekedésre vonatkozó szabályokat kell 

megismertetni a lakossággal, a nyilvánossággal. 

Várhatóan a következők valósulnak meg a 

tevékenység keretében: közös kerékpározás, 

ügyességi verseny gyerekeknek, felnőtteknek, 

tájékoztató anyagok a biztonságos kerékpározás 

szabályairól, piktogramok, jelzések jelentéséről való 

tájékoztatás, kampány a kerékpáros közlekedés 



 
 

fejlesztése érdekében, kampány a kerékpározás 

mellett, mint, alternatív közlekedési mód stb.  

E projekt megvalósítása régen tervben volt, hiszen 

egy hiányzó szakaszt sikerült megépíteni, mely a 

lakosság kényelmét, biztonságát szolgálja.  

Mátészalka felé, és Csenger felé már biztosított a 

kiépült kerékpárúton a biztonságos kerékpározás 

lehetősége. Távlati cél, és az önkormányzat minden 

együttműködést megad, lehetőségeihez mérten, 

annak érdekében, hogy Fehérgyarmat felé is 

kiépülhessen a kerékpárút, így elsősorban a 

Györteleket és Tunyogmatolcsot összekötő 

külterületi kerékpárút építés felé nyitottak vagyunk.  

Halmi József   

polgármester 

 

 

Humán szolgáltatások fejlesztése 5 

település összefogásával 

 

A „Humán szolgáltatások fejlesztése és 

társadalmi felzárkóztatás Nagyecsed és mikro-

térségének összefogásával” című projektet az 

Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásra 

érdemesnek ítélte, és 249 540 440 Ft vissza nem 

térítendő támogatásban részesítette.  

A pozitív támogatói döntéssel rendelkező projekt 

Fülpösdaróc, Géberjén, Győrtelek, Ököritófülpös és 

Nagyecsed önkormányzatainak és a Nagyecsed 

Városért Egyesület együttműködésében valósul 

meg. 

A hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív 

korú emberek foglalkoztathatóságát munkaerő-piaci 

mentorálással, álláskeresési tanácsadással, 

tréningekkel és képzésekkel kívánjuk javítani.  

A projekt keretében eddig 200 fő célcsoporttag 

kompetenciafejlesztése történt meg; motivációs és 

pályaorientációs képzések kerültek megvalósításra. 

A napokban veszi kezdetét az aranykalászos gazda 

OKJ-s képzés (12 fő) és a traktorvezetői tanfolyam 

(21 fő).   

48 fő humán közszolgáltatásban dolgozó szakember 

munkáját érzékenyítéssel és fenntartható fejlődéssel 

kapcsolatos előadással, konfliktuskezelő tréninggel 

és szupervízióval kívánjuk segíteni. 

A települések lakosainak egészségfejlesztése 

érdekében egészségnapok, sportnapok, sport- és 

életmód foglalkozások valósulnak meg.  

A fiatalok közösségépítése céljából térségi ifjúsági 

napokat tartunk, évente 50 fő részére 5 napos 

alkotótábort biztosítunk és településenként 1 db 

ingyenes WIFI zónát alakítunk ki.   

15 fő fiatal részére demokratikus és interkulturális 

kompetenciák fejlesztése tréning illetve 

projekttervezési, pályázatírói képzést tervezünk 

megvalósítani.  

A települések civil szervezetei számára Térségi civil 

egyeztető fórumok kerülnek kialakításra.  

A kultúrák közötti párbeszéd erősítésére Példaképek 

című előadássorozatot, Roma Karaván folklór 

rendezvényt, illetve évente 20 fő részére a roma 

kultúra megismertetésére 7 napos hagyományőrző 

tábort valósítunk meg. A roma hagyományokról 

dokumentumfilm is készül.  

A 36 hónapig tartó projekt eredményeként a térség 

közösségmegtartó szerepének növelését, a helyi 

közösségek megerősítését; a hátrányos helyzetű 

csoportok társadalmi felzárkóztatásának és 

foglalkoztathatóságának javítását kívánjuk elérni.  

Jelen pályázat forrását az Európai Szociális Alap és 

Magyarország költségvetése társfinanszírozásban 

biztosítja. 

Fekete-Polyák Andrea  

                                                       projektvezető 

 

Győrtelek Község Önkormányzata 

épületeinek – Óvoda és Polgármesteri 

Hivatal – energetikai fejlesztése 

 

Projekt azonosítószáma: TOP-3.2.1.-15-SB1-2016-00082  

Támogatás összege: 69.106.425 Forint. 

Az Önkormányzat vezetése elsődleges célul tűzte ki 

egy olyan modern, gazdaságosabban üzemeltethető 

és a szükségleteknek jobban megfelelő 

Polgármesteri Hivatal épület kialakítását, mely 

jobban biztosítja a minőségi munkavégzéshez és 

feladatellátáshoz szükséges feltételeket, ezért 

pályázati forrást keresve az energiafelhasználást 

kívántuk a középpontba helyezni.  Az Óvoda 

korszerűsítése elősegíti a vidéki oktatási 

infrastruktúra fejlesztését, hozzájárul a kistelepülés 



 
 

fenntartásából adódó kiadások mérsékléséhez, a 

fejlesztés kiemelten érinti a gyermekeket, akik 

óvodai nevelése, képzése, későbbiekben a 

társadalomba és a munka világába történő 

integrálása kiemelt prioritási területe mind a 

települési, mind a megyei, mind a regionális 

koncepciónak.  

A projekt keretében a kedvezőtlen hőtechnikai 

adottságokkal, korszerűtlen elektromos hálózattal, és 

magas alap energiahordozó fogyasztással rendelkező 

épületek fűtési-, használati melegvíz rendszerének, 

fényforrásainak, nyílászáróinak cseréje, utólagos 

külső hőszigetelése, valamint napelemek telepítése 

valósul meg. A projekt fizikai befejezésének várható 

időpontja: 2019.08.31. 

A megvalósítandó projekt tökéletesen illeszkedik a 

pályázati kiíráshoz, hiszen a TOP-3.2.1 

azonosítószámú pályázat célul tűzte ki az alacsony 

szén-dioxid kibocsátású gazdaság felé történő 

elmozdulás támogatását. 

A fejlesztés során megvalósítandó tevékenységek 

segítségével elérhetőek a kívánt célok, azaz az 

energetikai hatékonyság javulása, XXI. századnak 

megfelelő munka körülmények.  

     Halmi József 

     polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

Szatlóczky Lotti született: 2018.08.09. 

Harsányi Dominik született: 2018.09.24. 

Varga Leonidasz született: 2018.10.12. 

Tordai Annabella született: 2018.12.15. 

Balogh Zsejke született: 2018.12.31. 

Csécsi Gergely Gyula született: 2019.01.19. 

Fekszi Márk Sándor született: 2019.02.14. 

Serbán Mirella Zoé született: 2019.02.18. 

Varga Szófia Kinga született: 2019.02.23. 

Horváth Ferenc született: 2019.03.03. 

Eötvös Csaba született: 2019.03.17. 

Farkas Valentina Patrícia született: 2019.03.19. 

 

 

Váradi Dávid Antal és Serbán Anett 

2018. július 06. 

 

Ördög Tibor és Simai Hajnalka 

2018. szeptember 07. 

 

Serbán Gyula és Somogyi Klaudia Katalin 

2019. február 25. 

 

Horváth Erik és Kiss Tünde 

2019. március 11. 

 

Varga Géza 

Lakatos István 

Opris András Ferenc 

Csonka Sándorné Szül.: Varga Klára 

Özv. Szabó Lászlóné Szül.: Vonza Anna 

Dicső Béláné Szül.: Halász Katalin 

Kiss András 

Farkas Sándorné Szül.: Szabó Jolán 

Varga György 

Rácz Attiláné Szül.: Péter Éva 

Radványi Kálmánné Szül.: Csizmadia Olga 

Hegyaljai Zoltánné Szül.: Bakos Olga 

Horváth Lajos 

 

Nyugodjanak békében! 
 
 

Kiadja: Györtelek Község  
               Önkormányzata  
4752 Győrtelek, Kossuth u. 47. 
Telefon/Fax: 44/557-050 
Szerkeszti: Bulyáki Annamária 
Nyt.sz.: 2.9./178-1/2006. 

  

 


