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Mozgalmas időt hagytunk magunk mögött. A hírmondó mostani száma
próbálja összefoglalni, bemutatni a településen történteket a sok - sok
öröm mellett, sajnos szomorúság is ért bennünket azok a volt györteleki
lakosok elvesztésével. Sajnos Nagy Bandi tanár bácsi sincs már
köztünk, aki 42 évet áldozott ránk életéből, tudjuk, hogy Ő kijavítana
bennünket neki ez nem áldozat volt, hanem öröm és szolgálat.

Barátokra leltünk a Szelíd Motorosokkal, akik két esetben voltak
településünk vendégei. Itt járt köztünk Malawi szépség királynője.
Növelni tudtuk vagyonunkat a kúria melletti terület meg vételével.
Elkészült a szennyvízhálózat a próba üzem zajlik és a vissza állítási
munkák is zajlanak. Kérnék türelmet és visszajelzést, ha valakinek a
portája előtt nem az eredeti állapot állították vissza. Elkövetkező
időszak feladatai a megnyert pályázatok kivitelezése. Orvosi rendelő,
kerékpárút és a középületek energetikai fejlesztése. Decemberre
szeretnénk ezeket befejezni. Már látszik, hogy a következő időszak is
igen mozgalmas lesz.
Halmi József
Polgármester

Nagy András tanító bácsi

(1955.02.01.Nábrád-2018.06.24. Kocsord)
Nagy András a Győrteleki Fekete István Általános Iskola tanítója 1976. június 16-án kapta meg általános Iskolai
tanítói oklevelét a Bessenyei György Tanárképző Főiskolán. Tanítói végzettsége mellett technika tantárgyból
teljesítette a speciálkollégium feltételeit.
1976. augusztus 16-tól haláláig volt az Általános Iskola, majd a Győrteleki Fekete István Általános Iskola pedagógusa.
42 évet töltött el intézményünkben. 42 évet, amely szorgalmas, tevékeny, hasznos és eredményes munkával telt az Ő
számára. 42 évet dolgozott Györtelek településért, a falu gyermekeiért. Tanította őket a betűvetés tudományára, a
számolás alapjaira. Gyermekek százait nevelte a jóra, becsületre, tisztességre. Mindenki úgy tekintett rá, mint egy
idős, sokat tapasztalt bölcsre, aki élete minden tapasztalatát, minden megélt pillanatát arra használta, hogy a
közösségének, iskolájának és ezzel Györtelek községnek hasznára lehessen.
Nagy András tanárbácsi az iskola és a település ikonja volt. Dolgozott a szocialista rendszerben, átélte a
rendszerváltást, az ezredfordulót és az önkormányzati iskola állami fenntartásba vételét. Mindvégig példát mutatott
becsületből, szókimondásból, emberi tartásból. Fogékony volt az új pedagógiai módszerekre. Olyan pedagógusnak
ismerhettük meg akire minden megoldandó probléma esetén biztosan lehetett számítani, soha nem mondott nemet
semmilyen kérésre. Nem felejtjük azokat a színvonalas farsangi, karácsonyi műsorokat, amelyeket Ő tanított be a
rábízott gyerekeknek. A községi karácsonyi ünnepségek gyönyörű díszletei is az Ő keze munkáját dicsérik.
Élete utolsó percéig dolgozott. Tervekkel és nagy várakozással nézett a jövő elé, hiszen 2019. 02.01-én nyugdíjba
ment volna, 2018.június elsején kezdte meg felmentési idejét. A sors azonban másképp rendelkezett; váratlan halála
mélységesen lesújtotta az Őt tisztelő emberek sokaságát. Emléke örökre megmarad tanítványai, munkatársai és
Györtelek község valamennyi lakója szívében.
Nyugodj békében Bandi Tanárbácsi!

Bernáth Lajos
mb. intézményvezető

2017 Karácsonyi Műsor:

Miss Malawi:

Karácsonyi Műsor, melyen felléptek községünk
diákjai, felejthetetlen perceket szerezve ezzel a
szülőknek és a nézőknek egyaránt.
Halmi József Polgármester úr köszöntő beszédet
intézett a közönség felé.

Községünkben a Fekete István Általános Iskolában
vendégeskedett Miss Malawi ( Cecilia Khofi ).

Előadásában bemutatta országa szépségét és
sajátosságait.
A gyerekek műsorával folytatódott az előadás

Elmesélte élete történetét, és kitért az oktatás
fontosságára, ösztönözve ezzel a gyermekeket. Majd a
diákok által feltett kérdésekre válaszolt.
Majd gyönyörű csillagszórós fináléval zárták az
előadást.

Köszönet Dr. Juhász Péter Gergőnek a Földkelte
Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület elnökének,
hogy megvalósulhatott ez a kezdeményezés.

Fejlesztések Beruházások:
A Győrteleki Napsugár Óvoda Konyhája számára
épült egy több feladatot is ellátó raktárépület.
Képek az óvodának épülő raktár készüléséről:
Az év elején, burkolások és a belső munkálatok
folytak.

környezetben tudjuk szeretteinket utolsó útjukra
elkísérni.
Íme, néhány kép a munkafolyamatokról:

Sajnos az évek alatt eléggé leromlott az állapota. A kép
a festés előtti kinézetét prezentálja.
Tavasszal a külső munkálatok is megkezdődtek

A felújítás után pedig a jelenlegi arculata:
A nyár elején pedig a külső festések és egyéb
műveletek folytatódtak.

Győrtelek Község Ravatalozójának Rekonstrukciója:
Az év elején elkezdődtek a munkálatok, a teljes
felújítás alatt hideg, és meleg burkolás festés és egyéb
munkálatok mentek végbe. A több kisebb és nagyobb
hiba, mint ki lett javítva, így méltó módon és

Győrtelek Község Önkormányzata megvásárolta a
Kúria mellett álló gazdasági épületet, melyet a
Közmunka Programban résztvevő emberek számára
szeretne helyreállítani, és benne egy lakatos és szerelő
műhelyt létesíteni.
A beruházás ára xxx. millió forint volt. Emellett helyre
kellett állítani a tetőt. Jelenleg is zajlanak a
munkálatok, előre láthatólag az év végén már olyan

készültségi szinten amely, képes lesz fogadni a
munkásokat.
Néhány Felújítás előtti kép:

Óvoda ovisai, a Győrtelek Gyermekjóléti Szolgálata, és
a Kéz a Kézben Nyugdíjas klub Tóth Anna vezetésével.

A hiányos tető beázásokat csinált, melynek
köszönhetően bizonyos helyeken leszakadt a
mennyezet is. Ez sajnos több helyen észlelhető.

A színpadon Halmi József Polgármester úr megtartotta
köszöntőjét, majd a Tóth Anna felkonferálta a műsort.
Az óvodások műsorával kezdődött a rendezvény, majd
a nyugdíjasok folytatták, a fellépést.

Maga az épület szerkezetileg ép, a belső amortizáció
inkább esztétikai mintsem statikai hibák.
Kijavításuk után teljesen tökéletesen tud majd az épület
funkcionálni arra a célra, amelyre szánják.

A rendezvényen részt vettek a nyugdíjas klubok és
különböző műsorokkal színesítették a programot.

Főző versennyel egybekötött Családi Gyermeknap és
találkozó a Szelíd Motorosokkal:

2018.06.23.-án került megrendezésre. A vidám
rendezvényen részt vettek, a Győrtelek Napsugár

Mindeközben a sátraknál készült a különböző ételek.
Melyeket később a zsűri értékelt. Az eredmény
meglepetés lett, melyet Halmi József Polgármester Úr
közölt a nézőközönséggel. A végeredmény alapján
mindenki nyert. Így gratuláltak az összes első
helyezettnek. A rendezvényen részt vettek a Szelíd

Motorosok
is,
akik
színesítették a színvonalat.

gyermekmotoroztatással

A motorosok meghívásáért Tóth Annának jár a
köszönet. Egy nagy kellemes jó hangulatú baráti
társaság, igazán gyermekszerető és önfeláldozó
csapatot ismerhettünk meg bennük.

képviseltette magát, zenével, finom étellel és jó
hangulattal várta az érdeklődőket.

Varga Zoé született: 2017.11.30.
Czomba Lara született: 2017.12.22.
Jónás Ramirez László született: 2017.12.20.
Tóth Noé Krisztián született: 2018.02.09.
Kiss Barbara Virág született: 2018.03.06.
Kiss-Németh Leona Melani született: 2018.04.04.
Czinger Lenke Zamira született: 2018.04.29.
Kiss Noel Jenő született: 2018.05.17.
Halász Gréta született: 2018.05.22.
Puskás Dominik született: 2018.07.03.
Máté Bence Lajos született: 2018.07.05.
Jónás Petra született: 2018.07.20.

Szelíd Motorosok Gyermek motoroztatás:

2018. Július 14.-én ismét meglátogattak minket a
Szelíd Motorosok.
Ismételten egy kis főzéssel, különböző fellépésekkel és
egyéb szórakozási lehetőséggel egybekötött családias
találkozónak lehettünk részese. A rendezvényen volt
gyermekjáték osztogatás, ugrálóvár, test és arcfestés,
logikai játékok megoldása, és természetesen maga a
gyermek motoroztatás, ami voltaképpen kiegészült a
felnőttek motoroztatásával is. A kiérkező családok is
jól érezték magukat. A rendezvényen a kisebbség is

Simai Endre
Szabó Endre
Erdei Ferenc
Papp Sándorné Szül.: Vasku Irma
Özv. Varga Sándorné Szül.: Varga Klára
Krányikné Bakos Klára
volt Győrteleki, budapesti lakos
Bétéri Istvánné Szül.: Svjatkó Ilona
Farkas Bálintné Szül.: Juhász Ilona
Mihci Károlyné Szül.: Baumgartner Magdolna
Varga Barabásné Szül.: Varga Éva
Szabó Imre
Páskuly Miklós
Özv. Bétéri Istvánné Szül.: Antal Etelka
Tordai Pál
Bétéri Judit

