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Győrtelek Község Önkormányzat Lapja 2019. október XVIII. évfolyam 2. Szám 

Az eltelt és elmúlt öt év 

Tisztelt lakosság! Választási ciklus végén számot 

kell vetni az önkormányzat elmúlt időszakáról. 

Sikeresnek ítélem, mert több olyan dolog 

megvalósult vagy megvalósul, amely néha álomnak 

tűnt. Ilyen a szennyvízberuházás az 

orvosi rendelő felújítása. Elmondhatom 

nagy örömmel, hogy a településen 

teljesen kiépült a szennyvízhálózat és 

elkezdődött az orvosi rendelő felújítás. 

Sikerült tovább fejleszteni kerékpárút 

hálózatunkat a Szabolcs építők útjától 

Ököritófülpös felé és a Tunyogi úton 

ezt folytatni kell a Szabolcs építők 

útján és az Ecsedi úton. Sikerült 

korszerűsíteni és egy kicsit felújítani a 

Polgármesteri Hivatalt és az Óvodát. 

Tavalyi évben a ravatalozónál is 

elvégeztünk egy kisebb felújítást. Pályázati forrásból 

sikerült az idén több sikeres rendezvényt 

megvalósítani, mely folytatódik a következő 

években is. Büszkeséggel tölt el, hogy a testülettel 

közösen végre tudjuk hajtani, hogy minden család 

karácsonyra élelmiszercsomagot kapjon és annak is 

örülök, hogy az idősek világnapján külön tudjuk 

köszönteni az időseket. Szociális rendeletünket úgy 

tudtuk megalkotni és elfogadni, amelybe krízisben 

lévő családoknak és embereknek igyekszünk 

segíteni, köztemetés temetési segély, szülés utáni 

támogatás, első lakáshoz jutó támogatás, 

komfortnövelő támogatás és közmű visszakötési 

támogatás.  

Intézményeink jó infrastruktúrába, törvénynek 

megfelelően működnek. Önkormányzatunk anyagi 

helyzete stabil, hitel és tartozása nincs. Vagyona 

többszörösére nőtt, ebből adódóan vagyonvesztés nem 

keletkezett. A képviselő testület két épület eladásáról 

döntött, mely nem anyagi jellegűek voltak. A tűzoltó 

szertár, amely ma boltként működik ez 

egy régebbi döntés volt, valamint a 

Kúria eladásában, melynek oka az épület 

életveszélyes jellege. Az eladásokkor 

jogszabályok betartásával értékbecslés 

után a Kúria esetében az állami szerv 

jóváhagyásával történt. A testület a 

Kúria melletti területet megvette, mely 

értékesebb és hasznossága 

szempontjából pedig megfelelő. Az 

Önkormányzat és jó magam napi 

kapcsolatot ápol a lakossággal és nem 

csak választási időszakban. Környező 

településekkel, Önkormányzatokkal napi, egymást 

segítő kapcsolatban állunk. Mi a település szolgálatára 

szegődtünk és ezt az elmúlt öt évben bizonyítottuk. 

Vannak feladatok, ilyen az utak felújítása, melyre már 

benyújtott pályázatunk van, a játszótér felújítása, 

valamint az óvoda udvar korszerűsítése, melyre 

szintén pályázat került benyújtásra. A képviselő 

testület és magam nevében szeretném megköszönni 

minden győrteleki lakosnak az együttműködést és 

támogatásukat! 

Tisztelettel: Halmi József polgármester
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Gyerekfelügyelet 

Nyári időszakban, az Iskolai és Óvodai szünet alatt 

2019. június 17-től augusztus 23.-ig közel két és fél 

hónapos „nyári tábort” szervezett a Szatmári 

Kistérségi és Gyermekjóléti Szolgálat a Győrteleki 

központban. Ezzel azon szülőknek nyújtottunk 

segítséget, akik dolgoznak, és más módon nem 

tudják megoldani gyermekeik napközbeni 

felügyeletét, ellátását.  

Átlagosan naponta 15 gyermek vett részt. 

A gyermekfelügyelet alatt próbáltunk olyan 

tevékenységeket végezni a gyermekekkel, mellyel 

igyekszünk játékosan felhívni a figyelmüket az őket 

érintő veszélyforrásokra, környezeti ártalmakra, 

egészséges életmódra. Emellett a kézügyességüket, 

állóképességüket fejlesztő programok, közös 

játékokban vehettek részt. A készített alkotásaikkal 

családtagjaikat-szeretteiket lepték meg a nap végén. 

Ez évben mászókával, csúszdával és kisházzal 

bővült a Gyermekjóléti Szolgálat udvara, a gyerekek 

örömére, amit maximálisan ki is használtak. 

 

 

 

Általános Iskolai hírek 

A nyári szünetet követően a Győrteleki fekete István 

Általános Iskolában szeptember 2-án csengettek be a 

2019/2020. tanév első órájára. A nyár folyamán 

megtörténtek a felújítási munkálatok-több, mint 700 

ezer forint értékben. Technikai dolgozóink laminált 

padlóra cserélték egy tanterem elavult padlózatát. 

Megtörtént a tornaterem teljes felújítása, festése és a 

labdafogó háló cseréje. A tantermeket és az aulát 

kifestettük. Az intézményben 88 tanuló kezdte meg 

a tanévet 10 főállású és 4 óraadó pedagógus 

irányításával. 

Az ünnepélyes tanévnyitón az alsó tagozatos 

tanulóink színvonalas műsorral köszöntötték az 

iskolásokat, vendégeinket és szülőket. Az intézmény 

vezetője ismertette a legfontosabb feladatokat; a 

gyerekek és szülők előtt álló elvárásokat. A második 

héten került sor a szülői értekezletekre. Itt az 

osztályvezetők tájékoztatták a megjelent szülőket a 

legfontosabb tanulási és viselkedési szabályokról.

 

A tanév elejének és az iskola életének örömteli 

eseményére került sor szeptember 18-án a budapesti 

Kongresszusi Központban. Itt az intézmény 

képviselői a „Jobb Veled a Világ!” Alapítvány 

jóvoltából átvették a kitüntető „Boldog iskola” 

címet. A tanév folyamán elsődleges célunk lesz az, 

hogy megfeleljünk ennek a megtisztelő 

elismerésnek! 

Bernáth Lajos iv. 
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Győrteleken pihentek meg a Görögkatolikus 

ifjúsági Gyalogos Zarándoklat részvevői 

 

2019. augusztus 14-én vendégeink voltak a 

zarándokút résztvevői. Köztük Kocsis Fülöp 

Hajdudorogi Fő Egyházmegye Érsek Metropolitája. 

Dr. Orosz Atanász Miskolci Egyházmegye Püspöke! 

 

A Népjóléti konyha igazsága! 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Népjóléti konyha 

a volt Babi kocsma helyén működik, a működési 

feltételeit állami törvények szabályozzák, költségeit 

a mindenkori költségvetési törvény biztosítja. A 

működéséért felelős az Étkezési Centrum, 

Nyíregyháza. Az épület használatáért a Centrum 

bérleti díjat, a meleg étel kiosztásáért megbízási díjat 

fizet. 

A cikk az Étkezési Centrum Nonprofit Kft. 

jóváhagyásával készült! 

Szerkesztői hozzáfűzés: 

A Népjóléti konyha győrteleki működését köszönjük 

az ötletadóknak, beindítóknak Kupor Angélának és 

Kupor Imrének! 

 

H I R D E T M É N Y  

A Magyar Köztársaság Elnöke a  

Helyi Önkormányzati Képviselők  

és Polgármesterek  

általános választását  

2019. október 13-ra (vasárnap) tűzte ki.  

A szavazás 6 órától 19 óráig tart. 

 

H I R D E T M É N Y  

A Helyi Választási Bizottság  

a helyi Kisebbségi Önkormányzat 

Választást 2019. október 13-ra  

(vasárnap) tűzte ki. 

A szavazás 6 órától 19 óráig tart. 
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A képviselő testületi tagok beszámolója az elmúlt öt év munkájáról! 

 

17 éve vagyok tagja a képviselő testületnek, ebben a ciklusban alpolgármesteri 

feladatokat is ellátok. Az Önök bizalma, szeretete tette lehetővé, hogy ennyi éven át a 

közösséget szolgálhatom. Nap, mint nap találkozom a falu lakosainak jelentős részével. 

A kialakult jó kapcsolatnak köszönhetően megosztják velem gondjaikat, problémáikat, 

melyek orvosolásában segítséget nyújtok, továbbítva azt a testületnek, a hivatalnak. 

Alpolgármesterként részt veszek a döntések előkészítésben, a döntéshozatalban, 

képviselem az önkormányzatot és az intézményeket. 

Demeter Antalné  

 

Az Önök támogatásának köszönhetően, 5 éve vagyok tagja a képviselő testületnek. Ez 

alatt az idő alatt számtalan döntést hoztunk. Kisebb és nagyobb horderejű ügyekben 

közösen határoztunk azért, hogy ez a falu dinamikusan fejlődjön, haladjon előre, 

mindenki számára szebb és élhetőbb legyen. Az Ápoló-Gondozó Otthon dolgozójaként 

részt veszek – mentorként is – abban a programban,amely a roma lakosság képzését és 

munkához jutásának esélyeit növeli.     

Bétériné Szabó Anikó 

 

Az Önök megtisztelő támogatásának köszönhetően 9 éve vagyok tagja a Képviselő 

testületnek, az első ciklusban alpolgármesterként. Képviselői munkám során 

igyekeztem kamatoztatni a közszolgálatában eltöltött 40 éves szakmai tapasztalatomat, 

és mindig arra törekedtem, hogy az emberek feltétel nélküli elfogadásával, empátiával 

szolgáljam a győrtelekieket, a legjobb tudásom szerint. A testületi döntések, 

rendeletalkotások során szülőfalum fejlődését, az itt élő emberek életminőségének 

javítását tartottam szem előtt. Elért eredményeinkre jogosan lehetünk büszkék, s 

mindez annak is köszönhető, hogy a testület konstruktívan tud együttműködni.  

Halász Mihályné  

 

13 éve vagyok a győrteleki önkormányzat képviselő testületének tagja. Itt születtem, itt 

élek, jól ismerem az itt élő embereket és a problémáikat. Jelenlegi munkahelyemnek 

köszönhetően még nagyobb rálátásom van, azokra a szociális hátrányokra melyek 

térségünket jellemzik. Képviselőként mindig fontosnak tartottam, hogy elősegítsem a 

hivatal, az önkormányzat intézményei, a testülettevékenységét, a falu lakosságának 

érdekeit maximálisan figyelembe véve.   

Tomori Szabolcsné 
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2010 óta vagyok Képviselő Győrteleken. Nagy megtiszteltetés, melyet Önöknek 

köszönhetek. Magánemberként és képviselőként is igyekeztem ezt a bizalmat 

megszolgálni. Napi kapcsolatban vagyok nagyon sok emberrel, évek óta segítem a 

közfoglalkoztatási programot. Aktívan, részt veszek az önkormányzati intézmények, 

civil szervezetek által szervezett rendezvényeken, jó kedvre derítve időst és fiatalt. 

Szeretem ezt a falut, az itt élő embereket, szeretek itt élni. Képviselőként is azon 

fáradozok, hogy épüljön, szépüljön településünk, gyermekeink is jól érezzék itt 

magukat.  

Debreceni Zoltán 

 

 

Ebben az öt éves ciklusban ismét képviselő lehetek az Önök bizalmából. Nagyon 

pozitív számomra, hogy – pártállástól független – egységesen, a falu érdekeit 

figyelembe véve hozzuk meg döntéseinket. Munkáimból adódóan nagyobb 

rálátásom van a pénzügyi, gazdálkodási folyamatokra. Ezeket az ismereteket jól 

tudom kamatoztatni képviselőként. Örömömre szolgál, hogy javaslatomnak 

köszönhetően is, folyamatosan jelen vagyunk az on-line felületen a lakosság 

tájékoztatása érdekében.  

Kisgyörgy Lajos 

 

 

Elkészült, megnyert és tervezett pályázatok 
 

Ebben az évben bővült kerékpárút hálózatunk a Tunyogi úton, elkészült a Polgármesteri Hivatal energetikai 

beruházása, pár nap és befejeződik a Győrteleki Napsugár Óvoda épületének felújítása, korszerűsítése is. 

Hamarosan elkezdődik az Orvosi rendelő épületének felújítása, korszerűsítése, ezért kérjük a lakosság megértését 

és türelmét.  

 

 
 

A Belügyminisztérium, mint Támogató, Győrtelek Község Önkormányzata részére 40.000.000.- forint vissza 

nem térítendő támogatást biztosít Gazdaságfejlesztési és felzárkózási programban érintett település közbiztonsági 

kamerarendszer kiépítésére, valamint szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 6.949.440.- forint vissza nem 

térítendő támogatást biztosít, keménylombos tűzifa 304 erdei köbméter vásárlására. 

Az Önkormányzat pályázatot nyújtott be továbbá utak felújítására, az Óvoda udvar korszerűsítésére, eszközök 

beszerzésére, és ingyenes WI-FI pontok kialakítására. 
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Kéz a kézben Nyugdíjas Klub idősek farsangja! A rendezvényre közel 300 vendég látogatott el, 12 klub és 

szervezet készült produkciókkal. 

 

 

 

 

 

GYEREKNAP 
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FALUNAP „ÍZEK KAVALKÁDJA” TALÁLKOZÓ 

Hosszú évek kihagyása után idén újra megrendezésre került a régen hagyományosnak mondható 

Falunap Győrteleken. A sokféle finom étel kóstolása közben mindenki talált számára megfelelő 

szórakozási lehetőséget az egész napos rendezvényen. Erről adunk ízelítőt a képes összeállításunkkal! 
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           JÚNIUSBAN:    JÚLIUSBAN:    AUGUSZTUSBAN: 

 

     

 

 

Pesti Ildikó és Tizekker József  Kuritár Krisztina és           Radványi Anett és Schümann Alexander

               Plébán Zoltán  

 

Kiss Zulejka és Varga Béla  Képes Zsuzsanna Terézia és     Tóth Anita Angéla és Horváth Ferenc 

           Máté Albert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fekete Laurent Antónió született: 2019.04.12.   

Szabó Ramiz született: 2019.04.30. 

Léka Szofi született: 2019.05.11. 

Ignácz Ádám született: 2019.05.28. 

Finta Alexandra Erika született: 2019.08.02. 

Horváth Dzsenet Petra született: 2019.08.27. 

 

 

Imre Mihály 

Antal Benjámin 

Nagy Angéla 

Irimescu János  

Horváth Lajosné Szül.: Kiss Róza   

 

 

Nyugodjanak békében! 
 
 

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

  

 


