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Helyreállítottuk Községünk
emlékműeit:
Tanári kopjafa:

Továbbá új fából készült
virágládák, és szeméttárolók
lettek
kihelyezve
településünkön:

A
csemeték
és
a
virágok Garamvölgyi Tünde
felajánlása.
Háborús emlékmű:

Kocsord kerékpárút mellett
fásítás,
és
Győrtelek
belterületén, a Kossuth úton
évelő virágok lettek ültetve.

Temetőben lévő kereszt:

Köszönjük
ötletért.

a

segítségét

az

2017 Közmeghallgatás:
Minden
évben
az
önkormányzatnak
egyszer
kötelessége közmeghallgatást
tartani. Melyben tájékoztatja a
lakosságot az adott évben

önkormányzati dolgozónak az
egész éves munkáját, és a
testületnek, hogy támogatta és
segítette az önkormányzat
vezetésének az elképzeléseit.
Halmi József
Polgármester

Településlépi Arculati
Kézikönyv:
végrehajtott feladatokról. 2017ben nagyon sok olyan feladatot
sikerült elvégezni, melyek
túlmutatnak
a
napi
önkormányzati munkán. Hacsak
az elmúlt napokat nézzük, a
szociális tűzifa osztása, a
csomag mely 2012 óta talán egy
év kivételével mindig kiosztásra
került. A szennyvíz beruházás

igen fontos, igaz nagyon sok a
lakossági probléma, elsősorban
az utak állapota miatt, de ezek
az úthibák javításra fognak
kerülni. Közel 500 millió
forintba került, melyet az
önkormányzatunk pályázaton
nyert. A jövőben várható az
orvosi
rendelő
felújítása,
energetikai korszerűsítés az
Óvoda és a Hivatal épületénél,
valamint megépül a Tunyogi
úton
a
kerékpárút
is.
Igyekeztünk egész évben a
lakosságot
megfelelően
szolgálni, a települést szépíteni.
Ebben segítségünkre voltak a
közmunkával foglalkoztatottak
is.
Köszönet
minden

Tisztelt Polgárok, Lakosok,
Leendő
lakosok!
Kedves
Olvasó! Amikor építünk, nem
csak
saját
közvetlen
környezetünket
formáljuk,
hanem
a
közterületek
látványára,
szomszédaink
életviszonyaira is befolyással
vagyunk.
Településünk
lehetőséget kapott arra, hogy a
településképpel
kapcsolatos
közös elvárásainkat magába
foglaló rendeletet alkothasson.
Ennek előzetes feltétele, egy
úgynevezett
„Településlépi
Arculati Kézikönyv” megléte. A
dokumentum
a
település
történetén keresztül összegezi
azokat az értékeket, karakteres
jegyeket,
melyekre
építve
jövőbeni
építési
tevékenységekkel kapcsolatos
elvárásait
is
meg
tudja

fogalmazni.
Györtelek
Településképi
Arculati
Kézikönyve
széleskörű
társadalmi egyeztetési folyamat
eredményeként készült, és
készül.
Középületeink
pályázatok révén folyamatosan
felújításra kerülnek. A falu
összképét igyekszünk szépíteni.
Igyekszünk
virágosítani,
zöldfelületeket
kialakítani,
parkosítani. De ehhez szükség
van a lakosság, a település
életében szerepet vállalók, helyi
lakosok közreműködésére is.
Ezt a célt szolgálja a
településképi
arculati
kézikönyv, mely községünk
épített
környezetének
jellegzetességeit foglalja össze,
tárja fel, mely révén próbál egy
egységes,
arculatot
meghatározó képet előirányozni
a
külső
szemlélőnek,
lakosoknak.
Szeretném
megköszönni
az
arculat
kézikönyv
összeállításában
véleményükkel, javaslatukkal
közreműködő polgárok, civil
szervezetek,
szakemberek
munkáját. Bízom abban, hogy a
kézikönyv olvasói megfelelő
ismeretet
kapnak
a
településünkről, s az itt található
leírásokkal,
bemutatásokkal
azonosulni
tudnak,
illetve
jobban magukénak érezhetik
Györteleket,
és
annak
jövőképét.
A
jövőkép
formálásában, s így a kézikönyv
folyamatos felülvizsgálatában,
aktualizálásában
tisztelettel
vesszük,
és
várjuk
észrevételeiket, javaslataikat.
Halmi József
Polgármester

Györtelek, a világ közepe
A Midland Hotel halljában kávézgatok épp, egy nagyon fontos találkozót szervezünk a
kollegámmal, és eljöttünk megnézni a helyszínt. A vacsorán mindennek meg kell, legyen majd
a helye, tervezgetjük az ültetést, a menüt, az italokat. Miközben a négycsillagos manchesteri
hotel mennyezetét bámulom, eszembe jut az Otthon, a szülőfalum. Magam előtt látom a
kerítésünket, rajta egy fehér-piros csíkos nejlonszatyorral, amiben tojás van. A szomszéd Ádám
bácsi hozta, és mivel nincs mindig otthon valaki nálunk, csak beakasztja a kerítésen. És
miközben ez a kép van előttem, Anglia második legnagyobb városának központjában vagyok
és egy elég drága kávét kortyolgatok. És milyen jó, hogy itt vagyok, és milyen jó, hogy azt is
tudom, milyen Györteleken lenni az "alsó" utcában, hogy milyen messzire kerülni onnan, de
mindig hazatérni kicsit. Györtelek? Az Győr mellett van? Bizonyára nem én vagyok az
egyetlen, akinek felteszik ezt a kérdést bármerre is jár az országban. Én pedig türelmesen
válaszolok minden alkalommal, hogy nem, egész másfelé kell keresni a szülőfalumat a
térképen. Egy dolog biztos, mindig nagyon büszkén mondom el, honnan származom.
Mindenkiben, aki valaha elhagyta az otthonát hosszabb-rövidebb időre, sokféle érzés
fogalmazódik meg, de bennem az a legerősebb, hogy mennyire büszke vagyok arra, hogy egy
ilyen kis faluban nőttem fel. És hogy mit is jelent györtelekinek lenni? Számomra azt, hogy
nyáron bármikor beülhetek egy csónakba a Szamos parton, hogy esténként annyi csillagot látok
a tiszta égen amennyit sehol máshol, hogy kiszállok az autóból 300 km-ről hazaérve és
beszívhatom a tiszta levegőt. És szabadságot, amikor a befagyott Szamos végtelenjén
korcsolyázhatok, amikor vasárnap délelőtt megszólal a harang a református templomban, és
amikor biciklire ülve áthajtok a szomszédos faluba. Nyári esték bandázásait, szalonnasütéseket,
szüreti felvonulásokat, szilveszteri bálokat, kamaszkori szerelmeket. És persze Györtelek a
családot is jelenti. Nagymamámat, aki már kiskoromtól elvitt magával a templomba, és akihez
nagyon sok falubeli eljött egyházi adót fizetni. Persze nem mindig örültem ennek akkor, de
most már mosolyogva gondolok arra, hogy ő milyen kedvességgel fogadott mindenkit és
milyen gondosan vezette a füzetét a befizetésekről. A szüleimet, akik felneveltek itt bennünket,
és amellett, hogy mindig biztonságos és boldog otthont nyújtottak, elengedték a kezünket és
hagyták, hogy elinduljunk és máshol is megálljuk a helyünket. Hiszen a györtelekiek
mindenhol megállják a helyüket, nem igaz? A következőkben szeretnék majd bemutatni néhány
györteleki fiatalt, akik jelenleg máshol az országban, vagy Magyarországon kívül élnek. Vajon
ők hogyan gondolnak erre a falura? Mi hiányzik nekik? Mi segítette őket abban, hogy máshol
is sikeresek legyenek?

Kisgyörgy Nikoletta, 2017. 11. 29., Budapest

a programban résztvevő óvodákkal. Minden gyermek
Közélet:
Győrtelek Napsugár Óvoda Hírei:
Bozsik-program

izgatottan várta ezt a napot, hiszen számukra a mozgás
a legnagyobb örömforrás. Egy mozgalmas délutáni
programot

tudhatunk

magunk

után.

És

nagy

izgalommal várjuk a következő mérkőzés napját.
Pálinkás Kitti Óvodapedagógus
Óvodánk 2017-től csatlakozott az OTP Bank Bozsik
programhoz. A Bozsik-program fő célkitűzései a
tömegesítés, a tehetségkutatás és a tehetségek

Őszi élményszerző kirándulás

fejlesztése a gyermeklabdarúgás. A program célja a
játék megszerettetése, az intézményi tömegbázis

2017.10.02.-án óvodánk nagycsoportosai számára

kialakítása és szélesítése, a tehetséges gyermekek

kirándulást szerveztünk a Tiborszállási erdőbe. Nagyon

sportszervezetekbe

éves

vártuk ezt a napot, tele voltunk kíváncsisággal és

korosztályban. Az iskolákban és óvodákban a tanórán

izgalommal. A kirándulást alapos szervezés előzte

kívüli

labdarúgó

irányítása
foglalkozások

az

5-14
és

események

támogatása. Intézményünkben heti 1 alkalommal
edzést tartunk, mely során elsajátíthatják a különböző

meg. Elbeszélgettünk a szülőkkel és mindenki írásban
is kapott tájékoztatást a kirándulás részleteiről. Miután
mindenki beleegyezését adta a programon való
részvételre az önkormányzat felajánlotta segítségét és
szabályokat. Csapatunk 2017. 10. 09.-én részt vett az

busszal szállították át a gyerekeket a nagyecsedi

első közös programon. Mely során megmérkőzhettünk

vasútállomásra. Onnan vonattal utaztunk tovább

Tiborszállásig. Az utazás nagy élmény volt a gyerekek

elengedhetetlenek voltak. A gyermekek számára

számára, hiszen sokan még nem ültek vonaton.

ismeretlenek voltak ezek a tárgyak és az újdonság

Megbeszéltük,

erejével hatott rájuk. (mángorló, rokka, gereben

hogy

hogyan

viselkedünk

a

vasútállomáson, óvatosak vagyunk a felszállásnál és
nem hangoskodunk miután felszálltunk a vonatra.
Napokkal a kirándulás előtt figyelemmel kisértük az
időjárás változását. Aznap az idő kegyes volt hozzánk
és

gyönyörű

napsütésben

volt

részünk.

Megérkeztünk kirándulásunk helyszínére és a közeli
erdőbe sétáltunk, ahol az útszéli tölgyfák alatt makkot
gyűjtöttünk. A sok kis szorgos kéznek köszönhetően
hamar megteltek a kosarak. Megfigyeltük az erdő
színeit, hallgattuk a madárcsicsergést, a fákról
lepotyogó makkok hangját és élveztük a fák ágai között
átszűrődő napsugarakat. Miután összegyűjtöttük a
makkokat egy nagyot sétáltunk az erdőben. Séta

stb.) Hazafelé már mindenki csendesebb volt, hiszen
kellemesen elfáradtunk. Úgy gondoljuk élményekkel
telve értünk vissza az óvodába. Elértük célunkat és
játékosan, cselekvésbe ágyazva szereztünk nagyon
hasznos tapasztalatokat. A jókedv és vidámság
jellemezte az egész délelőttöt. Köszönjük a segítséget
az önkormányzatnak és a szülőknek, akik elkísértek
bennünket a kirándulásra.
Szerző: Pitukné Tulbura Erzsébet
Fekete István Általános Iskola Hírei:

közben sokat énekeltünk, verseltünk, szemezgettünk a
galagonya bokorról. A friss levegő és a mozgás
mindenkinek meghozta az étvágyát, ezért kicsit
megpihentünk, aztán Tiborszállásig meg sem álltunk.
Ott elfogyasztottuk a konyhásnénik által csomagolt
hideg élelmet. Ellátogattunk egy kis gazdaságba ahol
megnéztük az ott élő állatokat. Miután maradt még idő
a vonat indulásáig az önkormányzat épületébe mentünk
és megtekintettünk egy helyi régiséggyűjteményt. Itt
olyan régen használt tárgyakkal ismerkedtünk, ami
nagyszüleink és dédszüleink mindennapi életében

Az 1956-os Forradalom és Szabadságharcra
emlékeztek meg a Fekete István Általános Iskola
diákjai, ünnepi műsorukkal.

Holland Mikulás:

Községünket is meglátogatta a Holland Mikulás.
Elsőként a Napsugár Óvoda ovis gyerekei majd a

Majd November 13-án a Fekete István Általános
iskolában vendégeskedett
Zorkóczi Zenóbia
Színművésznő
aki
"Az elképesztő madárijesztő "
címmel
Interaktív előadást tartott az iskola tanulóinak.
Fekete István Általános Iskola tanulóit látogatta meg.
Köszönet a NEEKA Hungary alapítványnak, akik évek
óta Hollandiából importálnak Mikulást a gyermekek
nagy örömére.

Vidáman telt el az előadás, melyben az iskola tanulói is
aktívan részt vehettek, és szerepelhettek benne.

15 éve a mi orvosunk:

Magyarországon közel 2,3 millió ember időskorú, 60
évet betöltött. Győrtelek Község Önkormányzata e
Világnap alkalmából köszöntötte Győrtelek idős

Dr. Varga Sándor már 15 éve településünket szolgálja,
mint háziorvos. Köszönjük a doktor úrnak a
mindennapi munkáját. Egy nehéz helyzetben vállalta a
Győrteleki szolgálatot. Bebizonyosodott, hogy jó
döntést hoztunk az ő személyével kapcsolatban. Nem
csak egy jó orvost, hanem egy jó embert is kaptunk.
Kívánjuk neki, hogy munkájában továbbra is lelje meg
örömét, és továbbra is szolgálja Győrtelek lakosságát,
és a praxisában lévő betegeket.
Köszönjük!
Halmi József
Polgármester

Idősek világnapja:
Az ENSZ első alkalommal 1991-ben rendezte meg az
idősek világnapját, azóta minden év október 1-én
megemlékezünk a Föld mintegy 600 millió lakosáról
világszerte.

embereit, a Kéz a Kézben Nyugdíjas Klub ünnepi
műsor keretében, továbbá minden 70 életévét Október
1. betöltött lakos az önkormányzattól 5000 Ft értékű
Erzsébet utalványt kapott.

Képíró Noel
Született 2017.10.03.

Bodris Zoé
Született 2017.11.30.

Zolcsák Áron
Született 2017.12.11.

Varga Zsigmond
Kiss Béla
Nehéz István
Bétéri János
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