
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Győrtelek Község Önkormányzat Lapja 2021. március XX. évfolyam 1. Szám 

 

 

Kedves Olvasó! 

Az eddig megjelent lapszámokban az általam közzétett írás mindig az eltelt időszak eseményeiről szólt. Sajnos 

a sors, az élet mindig okoz váratlan fordulatokat. Szeretnék megemlékezni arról az emberről, aki kitalálója, 

sokáig kivitelezője volt ennek a lapnak, nagyon sok szerkesztés és cikk kötődik nevéhez, Ő Bedő János, aki 

2021. 03. 22-én meghalt. Mi ahogy hívtuk Jancsi 40 évet meghaladóan dolgozott a közigazgatásban, ebből 

közvetlenül csak Győrteleken 28 évet. Mindennapjaink része volt, 

mint kolléga, mint ügyintéző, mint barát. Nincs ma Győrteleken olyan 

beruházás, amelyben nem lenne ott a keze nyoma, elsősorban 

pályázatírással, menedzseléssel, vagy éppen ötlettel. Jancsi nem 

Győrteleken lakott, de élete nagy részét itt élte. Szolgált, mert Ő 

munkáját szolgálatnak tekintette és a szolgálat mellett fontos volt 

neki, hogy segítse is a győrteleki embereket. 

Hűséges volt a településhez és nagyon fontos volt neki a település 

fejlődése és sikere. A sors két évet adott neki, mint nyugdíjas. Nagy 

tervei voltak, de sajnos fiatalon eltávozott közülünk. Jancsi köszönjük 

Neked mindazt, amit értünk, a településért tettél. Szívünkben és 

emlékeinkben örökké élni fogsz.  

Nyugodj békében.    Halmi József  

            polgármester 

  



 
 

A Győrteleki 

Fekete István 

Általános Iskola 

hírei 

 

A Győrteleki Fekete István Általános Iskolában a 

2020/2021. tanévet 96 tanulóval kezdtük. A 

tantestület összetételében tanévkezdéskor nem 

történt változás. A nevelők létszáma 11 fő. A 

pedagógiai munka ellátását 3 áttanító tanár-

Korponainé Szalacsi Beatrix (technika, 

természetismeret), Kondor János (történelem, 

földrajz) Kocsordról, Vezse Gábor (matematika 5-

6.) Tyukodról és egy utazó gyógypedagógus segíti. 

A zavartalan működést és az intézmény tisztaságát 2 

fő takírító,1 fő karbantartó és 1 fő közfoglalkoztatott 

segíti. 

Az eddig eltelt időszak legfontosabb feladata a 

nevelőtestület számára azoknak a hiányosságoknak a 

pótlása volt, amelyek az előző tanév során a csaknem 

féléves digitális oktatás során keletkeztek. 

Különösen nagy lemaradás mutatkozott az alsó 

tagozatos tanulóknál. Ők még a tanulás digitális 

formáit nehezen tudták elsajátítani és a szülők sem 

tudták pótolni a pedagógus módszertani 

felkészültségét.  

A felső tagozatosaink számára is kihívást jelentett a 

digitális oktatás idején felhalmozott hiányosságok 

pótlása. Ők egyrészt tárgyi feltételek hiánya miatt 

nem tudták teljesíteni az újfajta követelményeket. 

Másrészt őszintén meg kell vallanunk, hogy a 

felsősök egy része a digitális oktatásra való áttérést 

egyszerűen csak szünidőnek fogta fel-ebben a szülői 

felelősség is nagymértékben megjelenik. 

Ebben a félévben is számos program került 

megvalósításra- a világjárvány miatt elsősorban 

online formában. Ünnepségeink (tanévnyitó, október 

6., október 23.) iskolarádiós keretek között kerültek 

megrendezésre. 

 

Pedagógusaink folyamatosan részt vesznek a az 

online szakmai-módszertani képzéseken. Ezek közül 

kiemelkedik a kontaktformában megvalósuló 

Boldogságóra képzés. Nagyon fontos eredmény ez, 

hiszen a tanulók esetében az érzelmi intelligencia 

fejlesztése fontos feladatunk. 

Pályázatok tekintetében a pedagógusok 30 órás 

képzésen vesznek részt a digitális 

kompetenciamegújításának témakörében. 

Hasonló képzés megvalósítása van folyamatban az 

EFOP-3.2.4. azonosítójú pályázat keretében. 

Útravaló-Út a középiskolába pályázaton belül 15 

tanulónk kap fejlesztést és anyagi támogatást 

tanulmányai folytatásához. 

 A mátészalkai Egészségfejlesztési Iroda önkéntesei 

szintén olyan programokat valósítottak meg, 

amelyek hozzájárultak a gyerekek ismereteinek a 

bővüléséhez, szemléletmódjuk formálódásához. 

Győrtelek egyetlen közoktatási intézményeként 

fontos a jó viszony ápolása a település vezetésével. 

Mind a Képviselőtestület, mind pedig Polgármester 

Úr teljes mértékben támogatja az intézményt. 

Köszönet ezért. Szintén köszönet illeti Keresztiné 

Szemán Szilvia Nagytiszteletű Asszonyt, akinek 

személyében elkötelezett támogatóra találtunk. Jó a 

viszonyunk a szociális otthonnal is. Nagyon jó 

munkatársi kapcsolatban vagyunk a Napsugár 

Óvoda és Konyha vezetésével és valamennyi 

dolgozójával. 

Ki kell emelnem még a Roma Kisebbségi 

Önkormányzat, név szerint Varga Izsó Elnök és 

Varga Géza támogatását. Minden tanuló tanszer- és 

Mikuláscsomagot kapott.  



 
 

 

Fontos célunk a jövőben az intézményi 

partnereinkkel kialakított jó viszony megtartása. A 

fenntartó Mátészalkai Tankerületi Központ 

vezetésével, Pesti Béla László Igazgató Úrral olyan 

az intézmény viszonya, amely garantálja az iskola 

hosszútávú biztonságos működését. 

Pedagógusain rendelkeznek a digitális oktatás 

megvalósításához szükséges valamennyi 

képességgel. Technikai dolgozóinknak és biztonsági 

előírások teljes körű betartásának köszönhetően a 

járvány eddig elkerülte az iskolát-egy dolgozón és 

egy tanulónk családja került karanténba. 

Bizakodással tekintünk a jövőbe, hogy a vírus 

továbbra is elkerüli az intézményt. 

Végezetül egy örömhír: Kiss Enikő tanítónő 40 év 

szolgálati idő után február 12 -től felmentési idejét 

tölti, 2021. július 22-én pedig nyugdíjba vonul. 

Helyette a 4. osztály vezetője 2021.02.15-től Tóth-

Tomori Éva tanítónő lett. Kiss Enikő Tanítónő eddigi 

áldozatos munkáját köszönjük; nyugdíjas éveihez 

pedig sok erőt és jó egészséget kívánunk! 

 

Bízom benne, hogy a tanév végén elmondhatjuk, 

hogy az első félévhez hasonló, sok munkával teli és 

eredményes évet zárunk! Mindenkinek jó egészséget 

kívánok, vigyázzunk egymásra! 

Bernáth Lajos 

mb.intézményvezető 

 

A Győrteleki 

Napsugár Óvoda 

és Konyha hírei  

 

Tisztelettel köszöntöm az Olvasókat! 

A Györteleki Napsugár Óvoda és konyha 2020. 

szeptember 01-én 62 gyermekkel, 6 

óvodapedagógussal, 4 nevelő munkát segítővel, 5 

konyhai dolgozóval kezdte meg a 2020/2021-es 

nevelési évet. Sajnos a vírus miatti vészhelyzet 

teljesen új helyzet elé állította az óvodai nevelést is. 

Pedagógusok, gyermekek és szülők is nehéz 

helyzetben vannak a vírus megjelenése óta. 2020 

márciusa óta több rendkívüli szüneten vagyunk túl, 

amely megnehezítette az óvodai nevelés 

mindennapjait. Félelemmel van tele a pedagógusok 

és szülők szíve, de úgy gondoljuk ezt a gyerekeknek 

egy picit sem szabad érezni nekik szükségük és 

joguk van a gondtalan gyermekkor megéléséhez. 

Arra törekszünk, hogy minden lehetőséget 

megadjunk és biztosítsunk tudásuk gyarapodására, 

legyen felhőtlen játékos tevékenységekben gazdag 

óvodai életük. 

Cikkünkben az óvoda három csoportja mutatkozik 

be, a csoportok 1-1 óvodapedagógusa tollából. 

Gergelyné Pinczés Mónika vagyok, bizonyára 

nagyon sokan ismernek, hiszen az elmúlt 21 évben 

amióta a Győrteleki Napsugár Óvodában dolgozom, 

úgy érzem, szinte győrteleki lakossá váltam. 2010 

óta az intézmény vezetését is ellátom és jelenleg is a 

Margaréta csoport óvodapedagógusa is vagyok. 

Váltótársam Lipcseiné Pálinkás Kitti 

óvodapedagógus, a csoportunk segítője Kovácsné 

Karcub Edit pedagógiai asszisztens és Orosz 

Ferencné dajka. 

A margaréta csoportban a 2020/2021-es nevelési 

évben a legkisebbek járnak 2,5-4 éves korig, szám 

szerint 16-an. 11 fiú és 5 lány gyermek.  Rendhagyó 

volt sok szempontból ez az év. Már a beiratkozás is 



 
 

furcsa volt, hiszen a korábbi években a szülőkkel 

együtt mindig megismerkedhettünk a leendő 

ovisokkal beiratkozáskor, majd a gyermeknapi 

ovicsalogatós napunkon hosszabb időt is 

eltölthettünk gyermekekkel szülőkkel egyaránt. 

Sajnos ez most elmaradt, így az első találkozás csak 

szeptember elsején történhetett meg. A vészhelyzeti 

intézkedéseket betartva csak a bejárati ajtóig 

kísérhették a szülők a gyermekeket. Erre a helyzetre 

tekintettel még fokozottabb figyelemmel, szeretettel, 

türelemmel, fogadtuk az újonnan érkező 

gyermekeket. Meglepődve tapasztaltuk, hogy a 

beszokás mennyire könnyen, zökkenőmentesen 

ment. A korábbi tapasztalatokhoz képest sokkal 

kevesebb sírással, sokkal gyorsabb elválással 

zajlottak a reggelek. A kicsik nagyon hamar 

megszokták az ovis szabályokat, egyre jobban 

önállósultak étkezésben, öltözködésben. Egyre 

jobban megszokják a közösséget, megtanulják, hogy 

a játékokon osztozkodni kell. Már nem csak egyedül 

játszanak, megjelentek a közös, barátokkal készített 

építmények a szőnyegen. 

 A tevékenységekben egyre hosszabb ideig részt 

vesznek, örömmel kapcsolódnak be a dalos 

játékokba, közös verselésekbe, vizuális 

tevékenységekbe. Sajnos a megszokott közös 

programjaink, rendezvényeink is más formát öltöttek 

Elmaradtak a megszokott mikulás és karácsonyi 

programok, de igyekeztünk emlékezetessé és 

örömtelivé varázsolni a farsangukat. 

 

 

Sajnos március 08 óta újra kiürültek a csoportszobák 

és csak nagyon indokolt esetben vehetik igénybe az 

óvodai ellátást a gyermekek. Bízunk benne, hogy 

hamarosan újra együtt lehetünk mindannyian és 

visszatérhetünk a megszokott életünkhöz. Újra 

gyerekzsivaj tölti be majd az óvodánkat! Kívánom, 

hogy így legyen! 
 

A nevem Kűrti Kriszta, 23 évesen a Győrteleki 

óvoda Szivárvány csoportjának egyik óvó nénije 

vagyok. 2019 nyarán diplomáztam 

Szatmárnémetiben, mivel azonban nagyon kevés 

munkalehetőség adódott ott, ezért elkezdtem 

Magyarországon is érdeklődni óvodapedagógusi 

állások iránt. Az álláshirdetést interneten találtam, és 

azonnal fel is vettem a kapcsolatot az 



 
 

óvodavezetővel. Fontos volt számomra, hogy a 

határhoz a lehető legközelebb lehessek, így nem kell 

elszakadnom az otthoni életemtől, a 

gyülekezetemtől, barátaimtól. Izgalmas volt 

számomra az az időszak, hiszen nem csak hogy 

elkezdhettem dolgozni, de mindezt egy teljesen új 

környezetben, idegen országban, családtól, 

barátoktól távol.  

Áldottnak mondhatom magam, mert olyan 

közösségbe kerültem, ahol a kollégák mindenben a 

segítségemre voltak, és nem csak befogadtak, de úgy 

bántak velem, hogy egy percre sem bántam meg a 

döntésemet. Kislány korom óta ezen a pályán 

képzeltem el magam, és minden nappal egyre inkább 

meg vagyok róla győződve, hogy ez a nekem való 

szakma. Immár második éve tanítgatom, nevelgetem 

a Szivárvány csoport gyermekeit, ami nagyon 

izgalmas számomra. 

Visszatekintve látom magam előtt, hogy milyen 

nehéz volt néhányuknak az elválás az édesanyjuktól, 

mennyi időbe telt, hogy szeressenek óvodába járni, 

mennyi mindent még nem tudtak az óvodai életről, 

segítségre szorultak az öltözködésben, hogyan 

töröljék meg az orrukat, vagy mivel is játszanak, és 

eltelt másfél év, és máris olyan sok mindent tudnak. 

Örömmel tölt el minket, hogy már számolnak, 

felismerik a színeket, formákat, lelkesen rajzolnak, 

barkácsolnak, és megunhatatlanul ismételgetik a sok 

mondókát, versikét. 

 

 

 

 

 

Olykor megmosolyogjuk, mikor szabad játék során 

óvó néniset játszanak, és egymást öltöztetik, vagy 

tanítgatják a mondókákat. Jó látni, hogy reggelente 

vidáman jönnek oviba, keresik, hogy megjött e már 

a kedvenc barátjuk, és várják, hogy aznap vajon 

milyen meglepetéssel készültünk számukra. Nem 

csak ők tanulnak tőlem, számtalan dolgot tanultam 

már én is tőlük a gyermeki őszinteségről, 

tisztaságról, arról, hogy milyen könnyen tudnak 

szeretni és megbocsátani, és mennyire nyitottak az új 

dolgok iránt. 

Sajnos a tavalyi évet kissé beárnyékolta a 

vírushelyzet, ami az óvodai életet is nagyon nehézzé 

tette. Hetente küldtünk a szülőknek kis feladatokat, 

kézimunkát, verseket, hogy a gyerekek otthon se 

maradjanak le, de mondanom sem kell, hogy a közös 

tanulást, játszást egyáltalán nem pótolta az online 

„tanulás”. Ennek ellenére nagyon örültünk, amikor a 

szülők fényképes vagy videós visszajelzést küldtek a 

gyerekek munkáiról, és hálásak vagyunk azoknak, 

akik ebben partnereink voltak. Sajnos jelenleg is 

csendes az óvoda, és szívszorító csupán 4- 5 gyereket 

látni az óvodában, de számoljuk a napokat, és várjuk 

a viszont látást, és hogy az ovi ismét megteljen 

hangos gyerek zsivajjal, úgy, ahogy annak lennie 

kell. 
 

Gyulai Ferencné vagyok, 55 éves óvodapedagógus. 

Fehérgyarmaton élek több, mint 40 éve. Hat éve 

dolgozom a Györteleki Napsugár óvodában és 

életem egyik legjobb döntésének tartom, hogy 

jelentkeztem erre az állásra. Sok-sok évvel ezelőtt 

(20-25) a nagymértékű leépítések” áldozata” lettem 

én is és kénytelen voltam pályát módosítani. 

Tizenhat évig dolgoztam egy Ápoló-Gondozó 

Otthonban mentálhigiénikusként. Szép és nehéz 

hivatás volt, de a szívem mélyén mindig is óvónő 



 
 

voltam. Már azt gondoltam sohasem dolgozhatok 

gyerekek között, de egyre több óvodapedagógusi 

állást hirdettek és végre teljesült szívem- lelkem 

vágya: a Napsugár óvoda kollektívájának tagja 

lehettem. Nagyon sok segítséget, törődést kaptam 

mindenkitől, hogy rövid időn belül „felvegyem a 

ritmust”. 

Sok minden változott az elmúlt évek alatt, de a 

ragyogó gyerekszemekben rejlő varázserő mit sem 

vesztett fényéből. A gyerekek szemei, melyek az 

örömtől és a szomorúságtól egyaránt csillognak. 

Jelenleg a Napraforgó csoport iskola előtt álló 

gyerekeit igyekszünk kolleganőmmel felkészíteni a 

zökkenőmentes átállásra. Ők már nem sírdogálnak 

reggelente, de olykor az ő lelkük is bátorításra, 

simogatásra vágyik. Azokat a területeket erősítjük 

(számlálás, ritmustapsolás, kognitív gondolkodás, 

figyelem, együttműködési készség, egész 

mondatban történő válaszadás…), melyek az életük 

egy következő fázisában hasznosak lehetnek 

számukra. 

 

Nagy öröm számunkra azt látni, hogy a félénk, még 

totyogó kicsikből okos, érdeklődő, önálló, a piciket 

babusgató „nagyok” nőttek fel a szemünk láttára. 

Együtt jártuk be ezt az utat, sok-sok pozitív, boldog, 

büszkeségre, elégedettségre okot adó emlékkel és 

néha elkeseredett, bizonytalan „én ezt nem tudom” 

pillanatokkal. 

Nem számít az éveink száma, minden nap újra 

gyerekek lehetünk mi is velük, a boldog játékban és 

a tanulásban. Pontosan és mélyen ismerjük egymást, 

hiszen nem csak mi, de a gyerekek is észreveszik 

rajtunk a változást. Gyakran szavak nélkül, egy 

simogatással, odabújással segítenek át minket a 

nehezebb pillanatokon, őszinte szeretetükkel. 

Sajnos már a tavalyi tavaszunkat is beárnyékolta a 

kialakult vírushelyzet, mely online feladatvégzésre” 

ítélte” a pedagógusokat. Az óvoda esetében 

megítélésem szerint ez felemás, kényszermegoldás, 

hiszen a testközelséget igénylő kontaktusok 

elmaradtak. Most újra kényszermegoldásokat élünk 

meg, csak ügyeletet tartunk. Bízunk benne, hogy 

hamarosan pozitív változások történnek az egész 

országban, a világban és újra a régi mederben folyhat 

az életünk. 

Gergelyné Pinczés Mónika 

     óvodavezető 

BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT! 

Községünkben 2019. november 25 -én Sándor 

Jánosné, Zsuzsa néni 100. születésnapját ünnepelte a 

szociális intézményünkben. Halmi József 

polgármester úr is köszöntötte a falu legidősebb 

ünnepeltjét. 

 

2020. január 31-én köszöntöttük otthonában Lizák 

Ádám bácsit, aki ezen a napon ünnepelte 90. 

születésnapját. Nem ő a település legidősebb lakosa, 

de azt gondoljuk, hogy a 90 évet betölteni nem 

mindenkinek és nem sok esetben adatik meg.  



 
 

Hittel minden körülményben 

„A hét első napján pedig kora hajnalban elmentek a 

sírhoz, és magukkal vitték az elkészített illatszereket. 

A követ a sírbolt elől elhengerítve találták, és amikor 

bementek, nem találták az Úr Jézus testét. Amikor 

emiatt tanácstalanul álltak, íme, két férfi lépett 

melléjük fénylő ruhában.  Az asszonyok 

megrémültek, és a földre szegezték tekintetüket, de 

azok így szóltak hozzájuk: Miért keresitek a holtak 

között az élőt? Nincsen itt, hanem feltámadt. 

Emlékezzetek vissza: megmondta nektek még 

Galileában, hogy az Emberfiának bűnös emberek 

kezébe kell adatnia és megfeszíttetnie, de a harmadik 

napon fel kell támadnia. Ekkor visszaemlékeztek 

szavaira, és visszatérve a sírtól, hírül adták mindezt 

a tizenegynek és a többieknek. A magdalai Mária, 

Johanna, valamint a Jakab anyja, Mária és más, 

velük lévő asszonyok elmondták mindezt az 

apostoloknak, de ők üres fecsegésnek tartották ezt a 

beszédet, és nem hittek nekik. Péter azonban felkelt, 

elfutott a sírhoz, és amikor behajolt, csak a lepedőket 

látta ott. Erre elment, és csodálkozott magában a 

történteken.  (Lk 24, 1:12)”  

 Miközben e sorokat írom, már tudható, hogy, 

csakúgy, mint a tavalyi évben, nem olyan Húsvéti 

ünnepünk lesz, ahogy azt megszoktuk. Sok minden 

hiányzik most a hétköznapokból, és sok olyan van 

benne testben és lélekben, vagy akár gondolatban, 

amitől nagyon szeretnénk inkább megszabadulni. 

Átélve és túlélve a rettegett vírust, kicsit másképpen 

szemléli a dolgokat az ember. Talán már nem kérdés 

többé, hogy egyáltalán létezik e, hallva a számtalan 

ismerős, barát esetét, szeretteinek, vagy akár 

szeretteinknek betegségét, vagy éppen elvesztését, 

már inkább megrökönyödve halljuk, ha valaki 

kételkedik benne. Talán már az sem kérdés, hogy ha 

van ellenszer, éljünk e vele, általa. Vagy mégis? 

Igen, tudjuk, hogy némelyeknek még mindig kérdés. 

S milyen érdekes ez, hogy hiába telt el 2000 év, hiába 

változott körülöttünk a világ, hiába fejlődött az 

emberiség, az orvos- és egyéb tudomány, mindig 

voltak, vannak és lesznek emberek, akik nem ott 

keresnek, ahol kellene (választ a kérdéseikre, valakit, 

aki fontos lehet, célt akár az életüknek, stb). A 

„hiszem, ha látom” elvét vallva elvetnek minden 

olyan lehetőséget, amelyről más tudhat, amiben más 

hihet. Ha ő nem látta, nem tapasztalta, akkor nincs is. 

Kétségbeesve akarja igazolni magát az ember, és 

olyan nagy tudásúnak képzeli magát, hogy úgy 

gondolja, hogy ami nem ment át az ő szűrőjén, az 

nem is létezik. 2021 húsvétjára így készülünk. Már 

megint van valami, legalábbis találhatunk valamit, 

ami elvonhatja figyelmünket az Életről az Élőről. 

Eddig a sok külsőség, emberi kéz által gyártott 

segédeszközök, ehető vagy éppen csak szemet 

gyönyörködtető kreálmányok, vagy a hagyományok 

köntöse mögé bújva, vagy újabban már erre sem 

véve a fáradtságot, wellnessesve éltük át, túl az 

ünnepet. Az elmúlt és a mostani Húsvétot most új 

lényeggel töltöttük, töltjük meg: mit tegyek, ha félek 

a vírustól? Vagy hogy tudassam mindenkivel, hogy 

én bizony nem félek, mert nincs is.  

S közben emberek milliói imádkoznak beteg 

szerettükért. Közben százezrek, átértékelve az 

életüket, kiáltanak az élet Urához vigasztalásért, 

gyászukban segítségért. Mert valami nem változott, 

minden emberben ugyanaz: keresünk. Azt, hogy 

mitől, hogyan lehetnénk boldogok, hogyan tudnánk 

kijutni a bajból, hogy tudnánk tovább lépni, hogyan 

érjük el céljainkat, válaszokat a kérdéseinkre, talán 

az életünk értelemét. A régi asszonyok és 

tanítványok Jézusban, az Ő közelében értettek meg 

valamit az élet nagy igazságából: azt, hogy múlandó, 

de értékes, olyannyira, hogy Jézus érdemesnek 

tartotta arra, hogy meghaljon és feltámadjon érte. S 

ezért van tovább, a múlandóságon át, van tovább. 

Angyali segítség kellett az asszonyoknak ahhoz, 

hogy megértsék, valami megtörtént, ami számukra 

felfoghatatlan, nem láttak még ilyet, de Jézusnak erre 

is van hatalma. S ha Ő él, akkor minden rendben van. 



 
 

De hiába mennek új tapasztalatukkal, új hitükkel, a 

tanítványok nem mindegyike hisz nekik. Volt akkor 

is, aki azt mondta: nem látom, nem hiszem. Volt, aki 

bolondnak nézte őket. Megtehették. Amikor az Úr 

megkönyörült rajtuk, Ők is megértették, hogy 

Istennek nincsenek korlátai, semmilyen korlátai, 

nemhogy emberek által felállított. Ő ezt is megteheti. 

Hogy feltámad, hogy legyőzi a betegségeket, hogy 

megmutatja a hatalmát, vagy épp hallgat, mert azt is 

megteheti. S közben az ember, akinek szabad akarata 

van, szintén megteheti, hogy istennek képzeli magát, 

okoskodik, vírust kreál, ami aztán elszabadul, 

mindig mást vádol, vagy éppen mindig rossz helyen 

keresi az élete dolgaira a választ, a megoldást. Hogy 

mire tanítanak bennünket az első húsvéti asszonyok? 

Arra, hogy keresni nem szégyen, arra, hogy rossz 

helyen sem szégyen keresni, csak nem mindegy, 

hogy mi vagy ki a keresésünk tárgya. Kedves 

Ünnepre készülők! Együtt tegyük fel most a kérdést, 

hogy mit keresünk, kit keresünk, ha az ünnepre 

gondolunk? Van, aki élete darabkáit, ami szétesett, 

hogy összerakhassa újra, van, aki csak a test dolgaira 

figyel, vagy, aki fél és aggódik. Tudjuk, mindnek 

lehet létjogosultsága. A régi asszonyok, húsvéti 

szereplők arra tanítanak, hogy mindezeket félre lehet 

tenni, s lehet új célt találni keresésünknek. Új 

tárgyat, amit ha nem is találunk elsőre, kapunk 

segítséget hozzá, hogy merve elhinni, hogy Ő ilyet is 

tud, a helyére kerülhessen minden, s megtaláltassék, 

ami elveszett. Kereshetjük Jézust az ünnepünkben. A 

sokminden mellett, ami bennünk is ott van és 

megoldásra vár, s miközben tesszük, ami tőlünk 

telik, hagyhatnánk kicsit a haszontalan dolgokat. 

Nem szükséges mások előtt igazolni magunkat, s 

nem szégyen, ha eddig mást kerestünk, vagy rossz 

helyen kerestük. Isten, mert ezt is megteheti, és meg 

is teszi, mindig utat mutat a keresőnek, válaszol a 

kérdezőnek, és talán könnyek között, de megláttatja 

velünk, hogy itt az ideje keresni az Élőt az 

életünkben. Hisz, ami megtörtént, nem tudunk már 

azon változtatni, sok az olyan körülmény, amin most 

nem tudunk változtatni, de lehetne megmaradt 

energiáinkat másra használni. Gyűlölködés, 

okoskodás helyett egyszerűen elhinni, hogy Jézus él, 

s még a halál árnyékában járva is, még rossz 

helyeken keresve is felette áll mindennek, és 

mindenkinek ezen a világon, s Ő most is az életet 

munkálja, amiből van is bennünk és körülöttünk. Ez 

a nehéz helyzet tanítson minket, hogy akarjunk még 

keresni, találni, még a sötétségben is, az 

elveszettségben is, de ne mást, ne emberit, hanem Őt, 

az Élőt. S Ő majd megmutatja az igazságot, s azt a 

szeretetet, ami most is egyedül képes arra, hogy 

ebből a káoszból kihozza a legtöbbet, a legjobbat. 

Neked, nekem, mindannyiunknak.  

Legyen az Ő áldása mindazokkal, akik valamilyen 

módon segítségére vannak a másik embernek: 

kórházakban, mentő- rendőr- tűzoltóautókban, 

bentlakásos otthonokban, gyógyszertárakban, 

boltokban, üzletekben, hivatalokban! Kitartást és 

erőt adjon az Úr minden munkálkodónak a 

munkahelyén, minden pedagógusnak, szülőnek és 

gyermeknek a digitális oktatásban! Adjon 

gyógyulást a beteg szeretteinknek, s vigasztalódást 

azoknak, akiket veszteség ért! Imádkozzunk 

egymásért, s merjük hinni, hogy Isten ebben a 

furcsán félelmetes helyzetben is velünk van, s Neki 

minden lehetséges!  

Áldott Feltámadás Ünnepet kívánok 

szeretettel:  

Keresztiné Szemán Szilvia református lelkész 

 

 

 

 

 

 



 
 

Az elmúlt évben megnyert és 

elkészült pályázatok 

A Magyar Falu Pályázati felhívás keretében 

megvalósult Győrtelek Község település három 

utcájának, a Dankó, a Dobó és a Petőfi utak 

felújítása. A felújítás nem volt építési 

engedélyköteles, az utak aszfalt kopórétegének 

felújítása és a padkázás elvégzése történt meg. A 

projekt megvalósításának kezdete: 2020.02.17. 

fizikai befejezése: 2020.04.22. A tervezett útfelújítás 

a tervek szerinti műszaki tartalommal teljes 

egészében megvalósult. A projekt során 4317 nm út 

került portalanításra és felújításra. 

 

 

Győrtelek Község Önkormányzata 2019 Magyar 

Falu program pályázat keretén belül valósította meg 

az óvoda játszótér korszerűsítését, felújítását is. 

 

 

„Orvosi rendelő és Egészségház felújítása” 

TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00021  

A projekt célja a Győrtelek, Kossuth u. 133/a szám 

alatt található háziorvosi rendelő és a védőnői 

szolgálat helyiségének felújítása, korszerűsítése. 

Az épület 1960-as években épült, azóta csak 

állagmegóvás és karbantartás történt, így a jelenlegi 

műszaki állapota miatt szükségessé vált egy 

jelentősebb felújítás. Az épület elavult, az 

energiafogyasztása magas, mivel a falazat és a 

nyílászárók nem szigetelnek megfelelően, a burkolat 

megkopott, a világítási rendszer elavult. Az épület 

nem felel meg az akadálymentes használat 

kritériumainak sem. 

A beruházás során a meglévő rossz állapotú épület 

felújítása, energetikai- és fűtés korszerűsítése, 

akadálymentesítése valósul meg. A háziorvosi 

rendelő és a védőnői szolgálat egy épületben van, 

amely épület a Győrtelek 562/46 helyrajzi számú 

önkormányzati tulajdonban álló épület. 

 

A projekt során eszközbeszerzést nem valósul meg, 

a pályázatban kapott teljes összeg az épület felújítást 

szolgálja; sor kerül az épület akadálymentesítésére, 

hőszigetelésére, ezen belül a hőszigetelt nyílászárók 



 
 

cseréjére. Az épületben található – régebben orvosi 

szolgálati lakás – évek óta nincs használatban, ezért 

a védőnői szolgálatként szolgáló épületrészt bővítik, 

hogy a kornak megfelelő helyiségek álljanak 

rendelkezésre – várandós torna, szülőszerepre 

felkészítő csoportfoglalkozások, kismamáknak, 

csecsemőknek, gyermekeknek szóló csoportos 

egészségfejlesztő programok, szűrővizsgálatok 

lebonyolítására alkalmas és nélkülözhetetlen 

multifunkcionális helyiségek kialakítása. 

A projekt célcsoportja Győrtelek község lakossága. 

A beruházást követően a lakosságszám megtartása 

mellett a fenntartási és karbantartási költségek 

csökkenése következtében az önkormányzat célja az 

intézmény hosszú távú működtetése. 

A háziorvosi szolgálat ellátására az Önkormányzat 

2002.12.01-én kötött szerződés „VALEMED 

Gyermek Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi 

Kft-vel. A szerződés határozatlan időre szól. A 

praxis típusa vegyes (felnőtt – és gyermek 

háziorvosi). 

A körzeti védőnői szolgálatot Győrtelek Község 

Önkormányzata működteti. A védőnői szolgálat 

Győrtelek mellett Géberjén és Fülpösdaróc 

községben is ellátja a feladatot. 

A projektben vállalt infrastrukturális fejlesztés 

műszaki előkészítésében, a tervezés során és a 

projekt műszaki megvalósításában is bevonásra 

kerül rehabilitációs környezettervező szakmérnök/ 

szakértő. 

A projekt célja a jó minőségű közszolgáltatásokhoz 

való hozzáférés javítása a településen, az 

egészségügyi alapellátó-rendszer 

eredményességének és hatékonyságának, prevenciós 

funkcióinak fokozása. A település hosszú távú 

fennmaradásának feltétele, hogy magas színvonalú 

egészségügyi szolgáltatás álljon a lakosság 

rendelkezésére, ami az alapellátás megerősítésével 

és illeszkedő működési feltételek megteremtésével 

biztosítható. 
Halmi József 

polgármester 

 

 

 

GYEREKSAROK 

Locsoló versek 

Korán reggel útra keltem, 

Se nem ittam, se nem ettem. 

Tarisznya húzza a vállam, 

Térdig kopott már a lábam. 

Bejártam a fél világot, 

Láttam sok-sok szép virágot. 

A legszebbre most találtam, 

Hogy öntözzem, alig vártam. 

 

Eljött a szép húsvét reggele, 

Feltámadásunk édes ünnepe. 

Ünneplő ruhákba öltöztek a fák, 

Pattognak a rügyek, s virít a virág. 

A harang zúgása hirdet ünnepet, 

Egy kismadár dalol a zöld rétek felett. 

Tündérország rózsái közt gyöngyharmatot szedtem, 

Akit azzal meglocsolok, megáldja az Isten. 

Az illatos rózsavíztől megnőnek a lányok, 

Zsebeimbe beleférnek a piros tojások. 



 
 

A Győrteleki Kéz a Kézben Nyugdíjas Klub Idősek Farsangja 2020. február 22. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Mocsár Sándor született: 2019.09.28. 

Tóth Fanni született: 2019.10.09. 

Talpas János született: 2019.10.18. 

Kiss Simon született: 2019.12.10. 

Varga Hanna Csilla született: 2020.02.12. 

Máté Szebasztián született: 2020.04.10. 

Bilák Zoltán Ferenc született: 2020.05.03. 

Plébán Lili született: 2020.05.11. 

Farkas Léna született: 2020.07.06. 

Kiss Dominik született: 2020.07.31. 

Szatlóczky Nóra született: 2020.10.12. 

Jónás Ahmed Richárd született: 2020.10.22. 

Simon Léda született: 2020.11.07. 

Csécsi Klaudia született: 2020.12.09. 

Varga Kevin született: 2021.01.29. 

 

 

 

Lakatos Bertalan és Albert Éva 

2019. november 12. 

Halmi József és Novák Tünde 

2019. december 29. 

Farkas Zoltán és Szabó Nikolett 

2020. április 30. 

Tóth János és Csécsi Anasztázia 

2020. augusztus 12. 

Grabovszky István Gyula és Kozma Erzsébet 

2020. augusztus 18. 

Kiss Tamás és Kiss Lejla 

2020.szeptember 14. 

Andrási László és Tóth Valéria 

2020. október 09. 

Cséki Péter László és Tóth Angéla 

2021. január 08. 

Erdei Zsolt és Plébán Melinda  

2021. február 19. 

Lipcsei Gergő és Pálinkás Kitti 

2021. február 22. 

Tarcsa Zoltán és Varga Andrea 

2021. február 26. 

 

Szabó Bálint 

Horváth Gábor 

Farkas Tiborné 

Orosz János 

Csák József 

Bulyáki Edit 

Szabó Tiborné szül.: Kiss Erzsébet 

Oláh János 

Balázs István 

Kiss Sándorné szül.: Kun Adél 

Csonka Sándor 

Simai Endréné szül.: Furnya Ilona 

Máté Zsoltné szül.: Andrási Etelka 

Farkas József 

Szabó Menyhért 

Baumgartner Pál 

Andrásiné Jónás Judit 

Bulyáki Ferencné szül.: Kasu Gyöngyi 

Kovács Imre 

Májer Sándorné szül.: Bíró Katalin 

Kádár Attila 

Bétéri György 

Bogos Gáspár 

Demeter Antal 

 

Nyugodjanak békében! 
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