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Tisztelt Hírmondó olvasók!

Örömteli hírrel tudok szolgálni, hogy a Győrteleki Hírmondó újra kiadásra kerül.
A település lakói újra olvashatják és tájékozódhatnak településünk történéseiről.
Sok minden történt, melyet nem lehet egy újságba leírni, ezért kimondottan a
2017.  év  eseményeit  próbáljuk  összefoglalni  és  olyan  információkat  adni,
amelyek fontosak lehetnek a mindennapi életben.
Igyekszünk más kommunikációs módszerrel is a település lakóit szolgálni. Ilyen
a honlap megújítása, folyamatos frissítése és ilyen volt a facebook községi hírek
Győrtelek lap, amely ma már csak áthidalva olvasható. A hirdetményeink papír
formában  a  boltokba  és  a  faluban  kihelyezett  hirdetőtáblákra  kerülnek
kifüggesztésre, mely egy táblával növekedett,  az Önkormányzat kapujára is ki
van  helyezve.  Nagyon  fontos  a  gépkocsira  felszerelt  hangosító  által  közölt
információ, melyet rendszeres használunk.
Nagyon bízok abban, hogy rendszeresen meg tudjuk jelentetni az újságot és így
folyamatosan tudjuk tájékoztatni a lakosságot. 

                    Halmi József
polgármester

Rövid tájékoztató a 2017. évi Győrtelek
településen működő közfoglalkoztatási

programokról

Településünkön  jelenleg  3   közfoglalkoztatási
program  működik.    A  Járási  Startmunka
Programon  belül  két  program,  a  ,,  Helyi
sajátosságokra  épülő  közfoglalkoztatás”
valamint  a  ,,Mezőgazdasági földutak
karbantartása” .  A közfoglalkoztatások 2017.
március  01-től  indultak,  2018.  február  28-ig
tartanak,  összesen  40  fő  foglalkoztatásával.  A
két  program  teljes  költsége
(  bér+járulék+közvetlen  költség+önerő)  :
54.980.734  ft.  A  ,,Hosszabb  időtartamú
közfoglalkoztatás” 2017.  március  07-vel
indult,  15 fő álláskereső bevonásával, jelenleg
2017. október 31-ig működik. A program teljes
költsége:  12.978.699  ft.  Valószínűleg
lehetőségünk  lesz  a  program  hosszabbítására,
2017.  november  01-től,  2018.  január  31-ig  a
teljes  létszám  megtartásával.   A
közfoglalkoztatási programoknak köszönhetően,
március  óta  55  fő  álláskeresőnek  tudunk
munkalehetőséget biztosítani. 

Debreceniné Balázs Anikó 

Szatmári Kistérségi Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat néhány

folyamatban lévő programja!

2017  nyarától  indult  /RSZTOP  kiemelt
projektben/  keretében kezdődőt  a  0-3  éves
korú  gyermekek részére  történő  élelmiszer
csomagok osztása, mely azon családok számára
lett megállapítva, akik gyermeke 0-3 éves korú
és  semmilyen  intézményi  ellátásban  nem
részesül  (bölcsőde,  óvoda),  és  halmozottan
hátrányos  helyzetű  a  család.  Jelenleg  is  zajlik
Halmi  József  Polgármester  Úr  segítségével  a
település részére adott ruha adomány osztása, a
szolgálat  épületében,  mely  még  2017.09.  25.
napjáig bárki részére nyitva áll. Szervezés alatt
van  a  2017.09.29-én  III.  alkalommal
megrendezésre  kerülő  Idősek  világnapja
alkalmából a településen élő 70-dik életévüket
betöltöttek  szép  korúak  számára  műsorral
egybekötött köszöntés. 

Tóth Anna



Emlékezzünk

Antal
Miklósnéra 
(1942. -  2017.)

emlékezve

"részlet"

2017. aug. 12-én Nyíregyházán elhangzott
búcsúztatóból:

„Elmegyek, mert el kell mennem...
Az elválás nagyon nehéz... belátom!

Szólítottak, nincs mit tennem...
Isten veled földi élet... s családom!
Elmegyek, mert el kell mennem...

Hogy elköszönni sem tudtam... sajnálom,
Tudjátok, kiket szerettem

A síron túl is örökké...imádom!
Elmegyek, mert el kell mennem...

Vár rám az ismeretlen... hosszú álom
Míg éltem szívem és lelkem

Néktek adtam... hát ne fájjon halálom!”

-  „Eltávozott  szerettei  köréből,  az  a  vidám,
segítőkész  és  erős  kezű  asszony,  aki  egész
életében fáradhatatlanul dolgozott azért, hogy a
családjáról  gondoskodjon,  megteremtve  ezzel
szerettei biztonságát és boldogulását is. A gyász
virágaival körülvett ravatal mellett a keserűség,
a  bánat,  a  halál  iránti  emberi  tehetetlenség
érzései  kerítenek  hatalmába  bennünket.
Margitka  néni  urnába  zárt  hamvai  még  itt
vannak  velünk,  alakját,  derűs  tekintetét,
mosolygós  arcát  még  őrzi  az  emlékezet.  De
kezének  biztonságos  érintését,  ölelő  karjainak
odaadó  melegségét  már  nem  érezhetjük…,
szemének szép ragyogását már soha többé nem
láthatjuk.  Elhagyta  mindazokat,  akik  szerették

és  tisztelték,  akik  most  szívük  bánatába
zárkózva,  könnyes  szemekkel,  vagy  csendes
szomorúsággal gyászolják Őt.  Antal Miklósné –
Gergely  Margit,  1942.  szeptember  17-én
született  Gacsály-on,  vasutas  édesapa  és
háztartásbeli  édesanya  első  gyermekeként.
Családja körében boldog és változatos gyermek
és ifjú éveket élt meg, melyek alatt tanulmányait
végezte.  Előbb  az  általános  iskolát  fejezte  be
eredményesen, majd jelentkezett a Nyíregyházi
Tanárképző  Főiskolára,  ahol  tanárai
felkészülten, becsülettel oktatták arra, társait és
őt,  hogy hozzájuk méltóan folytassák életüket,
hasznosítva  az  ott  tanultakat.  1964-ben  a
Győrteleki Általános Iskolában helyezkedett el.
Pedagógusként  arra  törekedett,  hogy  órái
érdekessé,  egyedivé  váljanak.  Kreativitása,
kitartása és elhivatottsága példaértékű volt. Ezt
a tapasztalatot, tudást ismerték el akkor, amikor
kinevezték  az  Intézmény  igazgatójává.
Alpolgármesteri  tisztséget  látott  el  3  cikluson
keresztül, egészen 2002-ig. 1964. augusztus 8-
án  –  egy egész  életre  szóló  házasságot  kötött
Antal Miklóssal. 53 évnyi házasságuk alatt meg
is  tartották  fogadalmukat,  ugyanis  mindvégig
egymás  mellett,  egymást  segítve,  támogatva
élték  az  életet,  melyben  ott  volt  a  szeretet,  a
másik  iránti  tisztelet  és  odaadás,  a  bizalom.
Házasságukba  két  gyermek:  Tibor  és  Csilla
született.  Az  utolsó  10  évben  sokat
betegeskedett. S bár ellátta magát, többször volt
kórházban  is.  A  betegséget,  a
megpróbáltatásokat,  a  kórházi  kezeléseket
méltósággal viselte és nem panaszkodott. Sajnos
a  család  hiába  segítette,  mert  állapotának
romlása végett újra kórházba került, ahol 4 nap
után - 2017. augusztus 2-án – 6 nappal az 53.
házassági  évforduló  előtt  beteg  szervezete
feladta  a  küzdelmet  és  csendesen  megpihent.
Számára ekkor érkezett el  a végső búcsú napja.
Lelkünk  mélyén  tudjuk  ezt,  felfogni  azonban
nagyon nehéz. Ma szinte minden mondatukban
ott  volt  az a  bizonyos szó,  hogy:  „volt”.  Pont
került  itt  töltött  éveinek  végére…,  így
szeretteinek kell tovább szőni az Ő történetét, s
tovább  kell  adni  mindazt,  ami  életének értéke
volt. „

Örizzük emlékét!

Papp Csilla



A Győrteleki Fekete István 
Általános Iskola hírei

Az új, 2017/ 2018. tanév jelentős változásokat
hozott intézményünk életében. Mindenekelőtt a
legfontosabb: Korponai Sándor Igazgató Úr más
oktatási intézményben kezdi meg a tanévet. 27
éve  állt  a  győrteleki  iskola  szolgálatában,  19
évig pedig igazgatóként vezette az intézményt.
Úgy gondolom, hogy igazgató úr tevékenysége
minden  tekintetben  az  iskola  biztonságos
működését,  megmaradását  és  fejlődését
szolgálta.  19 év vezetői munka jelentősége az,
hogy mind a fenntartó, mind Győrtelek község
önkormányzata,  mind  pedig  a  Mátészalkai
Tankerületi  Központ  elismerte  azt  a  sok
erőfeszítést, amelyet Igazgató Úr az iskoláért és
Győrtelek község közösségéért tett. Eredményes
munkájának gyümölcse a számtalan községi és
iskolai  rendezvény,  végzett  tanulók  százai,
köztük számtalan  olyan egykori  diákunk,  akik
megállták  a  helyüket  az  életben.  Nem  volt
hiábavaló  igazgató  úr  Győrtelek  községért,  a
község lakóiért és fejlődéséért végzett munkája,
hiszen mindannyian tapasztalhatjuk azt a pozitív
változást,  amelyet  iskolánk  a  község
önkormányzatának  -  utóbb  a  tankerületnek
segítségével  elért.  Köszönet  érte  Igazgató
bácsinak!  Továbbra  is  számítunk  vezetői
tapasztalatára. Kívánom, hogy Korponai Sándor
az  új  munkahelyén  sikereket  érjen  el,  elérje
céljait. Kívánok neki sok erőt, egészséget az új
kihívásokhoz.  Tapasztalatára,  tudására  a
jövőben is számítunk, előtte a Győrteleki Fekete
István  Általános  Iskola  kapuja  mindig  nyitva
lesz. Kérem, hogy olvassák el Korponai Sándor
távozó igazgatónk búcsúzó gondolatait: 

Kedves  Szülők,  kedves  Gyerekek!  Az  elmúlt
években megszokottá vált, hogy én köszöntöm
az iskola nevében a vakációról érkezőket. Ez a

szeptember  elseje  azonban  más,  mint  az
előzőek.  Az  élet  úgy  hozta,  hogy  búcsúznom
kell  és  legnagyobb  sajnálatomra  személyesen
nem  is  lehetek  jelen.  Egy  másik  oktatási
intézményben  folytatom tovább  azt  a  munkát,
amit  27  éve  a  győrteleki  iskolában  kezdtem.
Mindig a győrteleki gyerekekért és a győrteleki
iskoláért dolgoztam – legalábbis én így éreztem.
Fontosnak  tartottam,  hogy  az  intézmény
fennmaradjon, működjön, fejlődjön és a benne
tanuló  diákok  jókedvűen  tanuljanak,  szívesen
járjanak  ide,  az  iskolából  kikerülve  pedig
megállják  helyüket  az  életben.  Bizakodom
benne,  hogy  ez  a  jövőben  is  így  lesz,  hiszen
olyanoknak  adom  át  az  iskola  vezetését  –
Bernáth Lajos tanár bácsinak és Nagyné Szabó
Erzsébet  tanár  néninek  –  akik  maguk  is
hasonlóan gondolkodnak. Az itt töltött idő alatt
rengeteg  élményben  volt  részem,  és
megszámolni se tudom hány tanulót tanítottam,
jó néhányuknak még a gyerekeit is. Úgy érzem
a szülőkkel és az önkormányzattal is sikerült jó
kapcsolatot  kialakítanom,  és  nagyon  sok  jó
kollégával,  munkatárssal  dolgozhattam  együtt
az évek során. Ezért bizony fáj a búcsúzás.

Büszke  vagyok  arra,  hogy  itt  dolgozhattam,
büszke vagyok arra, hogy bár nem itt születtem
és nem is  itt  laktam, de mindig  győrtelekinek
érezhettem magam! Az iskolában még sokszor
tiszteletemet  fogom  tenni  kötelezettségeim
miatt,  ezért  úgy köszönök  el,  ahogy szoktam:
viszontlátásra!

Korponai Sándor

Ezek után az előttünk álló tanévről: a fenntartó,
a  Mátészalkai  Tankerületi  Központ  vezetője,
Pesti  Béla  László  Igazgató  Úr  a
jogszabályoknak  megfelelően  engem,  mint
korábbi igazgató-helyettest bízott meg egy évre
az iskola vezetésével. Helyettesem erre az időre
Nagyné  Szabó  Erzsébet  Tanárnő  lesz.
Köszönjük azt a sok biztató szót, amit kaptunk.
Igyekszünk  feladatunkat  a  törvényeknek
megfelelően, a közösség megelégedésére ellátni.
Ehhez  kérem  intézményi  partnereink  -
mindenekelőtt  a  fenntartó  tankerület,
Polgármester  Úr,  Győrtelek  Község
Önkormányzata,  a  Napsugár  Óvoda,  a
Református egyház, a Gyermekjóléti Szolgálat,
a Kisebbségi Önkormányzat és mindenek előtt a
szülők, a tanulók és kollégáim támogatását.



A  következőkben  az  előttünk  álló  tanévről
szeretnék  szólni.  A  nyár  folyamán  felújítási,
karbantartási  munkálatok  történtek  az
intézményben.  Megtörtént  a  külső  terem
fűtésének korszerűsítése egy teljesen különálló
gázkazán  üzembe  helyezésével,  így  a  terem
fűtése  teljesen  megoldott.  Megtörtént  a
tantermek, a mosdók, az öltözők, az aula és az
emeleti folyosó meszelése, festése. Ezt a munkát
szeretném megköszönni  karbantartónknak és  a
takarítóknak, akik egész nyáron azon dolgoztak,
hogy  az  intézmény  gyerekek  fogadására
alkalmas legyen.

A  tanév  megkezdéséhez  minden  technikai
feltétel  adott.  Az  osztályfőnökök  szemléltető
eszközökkel  tették  tanulásra  alkalmassá  a
tantermeket.  Rendelkezésre  állnak  azok  az
eszközök  és  infokommunikációs  technológiák,
amelyek  lehetővé  teszik  a  tanév  folyamán  az
eredményes  oktató-nevelő  munkát.  Kollégáim
pedig  rendelkeznek  a  megfelelő  szaktudással
ezek  alkalmazásához.  Személyi  feltételek:
gyermeklétszám jelenleg 85 tanuló. Iskolánkban
11 főállású és 6 óraadó pedagógus dolgozik. Az
előttünk  álló  tanév  sok  megoldandó  feladatot
tartogat  a  tanulók  és  pedagógusok  számára.
Ezek megoldásához kívánok mindannyiunknak
sok kitartást, erőt és jó egészséget!

Bernáth Lajos megbízott intézményvezető

Egy kis betekintés 
Korponai Sándor életútjáról:
Általános  iskolai  és  középiskolai  tanulmányait
Mátészalkán  végezte.  Az  Esze  Tamás
Gimnáziumban  megszerzett  érettségije  után  a
nyíregyházi Mezőgazdasági Főiskolán folytatta
tanulmányait,  és  1987-ben  gépész
üzemmérnökként végzett el.
Ezután  a  tisztabereki  Petőfi  MgTsz.-ben
energetikusként és a mátészalkai MEZŐTRADE
vállalatnál  a  minőségellenőrzési  osztályon
dolgozott.
Műszaki érdeklődése mellett mindig is vonzotta
a  pedagógusi  hivatás,  1990-ben  pályázott  a
györteleki  Általános  Iskola  által  kiírt
álláshelyre.  Képesítés  nélküli  neveőként
helyzkedett  el,  majd  1993-ban  műszaki  tanári
képesítést  szerzett  a  budapesti  Bánki  Donát
Műszaki  Főiskolán.  Időközben  a  pedagógusi
munka  mellett  bekapcsolódott  a  község
kulturális és sportéletébe is.

Az  1996/97-es  tanévtől  igazgató-helyettesként
dolgozott  tovább  1998.  februárjáig,  amikor  is
megbízott  igazgatóvá  nevezték  ki.Igazgatói
munkája  közben  tovább  tanult,  így  a
nyíregyházi  Bessenyei  György  Tanárképző
Főiskolán  számitástechnika  tanári  végzettséget
szerzett,  majd 2001-ben elvégezte a Budapesti
Műszaki  és  Gazdaságtudományi  Egyetem
Közoktatási vezető szakát, amely a pedagógusi
szakvizsgával  egyenértékű  végzettség.  Az
elkövetkezett  években  folytatta  a  már
megkezdett munkát: megtartani Györteleken az
alapfokú  oktatási  színvonalat,  biztosítani
tanulók számára a használható, minőségi tudást,
folyamatosan  fejlesztette  az  intézmény  humán
és  infrastrukturális  erőforrásait,  a  dolgozók
számára  megfelelő  munkahelyet  biztosított.
Folytatta  a  hagyományokat,  merítve  az
intézmény  névadójának  szellemi  örökségéből.
Törekedett  a  békés  egymás  mellett  élésre,  a
hátrányosak  segítésére,  a  kiemelkedők
támogatására, de arra is, hogy minden tanuló az
őt  megillető  elbánásban  részesülhessen.
Köszönjük a munkásságát.

Nagy Sándor

A Györteleki Napsugár Óvoda Hírei

A györteleki  Napsugár  Óvoda,  csendes,  közúti
forgalomtól  mentes  övezetben  található,  az
Általános  Iskola  szomszédságában.  Az  óvoda
épülete korszerű, 2009-ben pályázat útján nyert
óvodabővítésre  került  sor  és  jelentős  mértékű

újítás is megtörtént. Új, modern főzőkonyhával,
praktikus  kiszolgáló  helyiségekkel  és  minden
igényt  kielégítő  tornaszobával  bővült  a
létesítmény.  Intézményünk  saját  ágyneműt,
törölközőt és poharat biztosít minden gyermek
számára,  melyek  tisztítása,  mosása  is  helyben
történik.  Korszerű  térfigyelő  kamerarendszer
vigyázza  óvodásaink biztonságát  egész nap.  A



csoportszobák, tágasak, jól felszereltek, sokféle
játékkal,  fejlesztő  eszközzel,  melyet
hozzáférhető módon és a gyerekek biztonságára
figyelve  helyezzük  el.  A  kicsik  életterét
igyekszünk  minél  hangulatosabbá,
ingergazdagabbá  varázsolni  az  évszakoknak,
aktualitásoknak  megfelelő  dekorációkkal,
kiegészítőkkel. 
Nagy hangsúlyt fektetünk a hagyományok és a
jeles  napok  megtartására,  ápolására.  Ezek  a
programok  általában  nyílt  programok,  bátran
jöhetnek  a  szülők  és  a  hozzátartozók.  Olyan
játékos  feladatokat  állítunk  össze,  melyek
megfelelnek,  a  gyermekek  életkori
sajátosságainak  ugyanakkor  bátran  kiélheti
kreativitásukat, mozgás igényüket. Óvodánkban
már  hagyománnyá  vált  a  szüreti  mulatság
megtartása, mely során a szülőkkel együtt szőlőt
préselünk,  ugyanakkor  szüreti  vásárt  tartunk.
Jeles  napjaink  közé  tartozik  az  állatok
világnapja,  Márton  nap,  az  egészség  hét  mely
során  olyan  programokat  állítunk  össze,  ahol
minden  gyermek,  játékos  formában
megtapasztalhatja  az  egészséges  életmód
fontosságát  és  ennek  módszereit.  Ezeken  a

napokon fontos szerepet kap az együtt mozgás
öröme,  egészséges  italok  ételek  elkészítése  és
fogyasztás,  a  tisztálkodás  fontosságának
megismerése. Fontos szerepet tölt be az óvodai
nevelésben  a  mikulásvárás  és  az  adventi
készülődés.  Ugyanakkor  a  mikulás  futam
megrendezése, ahol a nagycsoportosaink játékos
feladatok,  sorversenyek  során  meg

mérkőzhetnek  a  környező  óvodákkal.
Gyermekeink  számára  a  legkedveltebb  a
Farsangi mulatság, mely során minden gyermek
beöltözhet  az  általa  kedvelt  mesehősnek,
mesefigurának.  
A jeles  napjaink közé  tartozik a  víz  és  a  föld
világnapja  is,  ezeken  a  napokon  földünk
egészségének megőrzése  a  cél,  melyet  játékos
formában  tapasztalhatnak  meg  a  gyermekek.
Részt  veszünk,  a  környező  óvodák  által
megszervezet ének és sport versenyen. 
A  gyermeknap  megtartása  is  különös  helyet
foglal  el  intézményünkben,  igyekszünk
gyermekeink  érdeklődéséhez  mérten  olyan
játékos  feladatokat,  versenyeket  szervezni,
amelyek  során  szüleikkel  együtt
megmérkőzhetnek. 

Minden évben ugráló vár, vattacukor, héliumos
lufi, és arcfestés várja gyermekeinket. 
Hatalmas udvarunk ápolt zöld területtel, a nagy
melegben  is  hűs  árnyékot  nyújtó  nagy  fával,
homokozókkal,  csúszdával,  hintákkal,  fából
készült  játékokkal  megfelelően  kerültek



kialakításra,  hogy  a  kicsik  biztonságát,
kényelmét szolgálja. 
Az óvoda jelenleg  2  csoporttal  működik,  ahol
vegyes életkorú gyermekeket nevelünk 3 évestől
7 éves korig. A kisgyermekek második otthona
az intézményünk.
A margaréta csoportba 25 gyermek jár. Ebből 7
gyermek középső csoportos és 18 kiscsoportos,
a  nemek  aránya:  13  fiú,12  lány.  A
kiscsoportosok  közül  minden  gyermek
családból érkezett. 
A napraforgó csoportba 23 fő gyermek jár, 16
lány  és  7  fiú.  A  nemek  aránya
kiegyensúlyozatlan. Gyermekeink nagy része a
falu szülötte, de mindannyian a község lakói. A
szülők zöme a falvak közé járt óvodába, ezért a
velük való kapcsolat is közvetlenebb, oldottabb.
4  óvodapedagógus nevelgeti  gyermekeinket  és
munkájukat  két  dajka  néni  segíti,  tehát  a
személyi  feltételek  is  adottak  óvodásaink
egészséges fejlődéséhez és a vidám, gondtalan
ovis  évekhez,  melyek  meghatározó  jelleggel
bírnak  az  elkövetkezendő  éveket  tekintve.
Óvodánk  bármikor  látogatható,  nyitott
intézmény  óvodásaink  és  leendő  kicsinyeink
hozzátartozói  számára.  Munkánk  során
elsődleges célunk és feladatunk az alapprogram
szellemében,  hogy  elősegítsük  a  gyermekek
harmonikus,  sokoldalú  fejlődését,
személyiségük kibontakoztatását, testi- szociális
és értelmi készségeik, képességeik differenciált
fejlesztését  a  mással  nem helyettesíthető  játék
elsődlegességének  érvényesítésével.  Célunk
továbbá szeretetteljes, családias, békés, nyugodt,
élményekben  gazdag  légkör  megteremtése
valamint  az életkori  és  egyéni  sajátosságok és
eltérő  fejlődési  ütem  figyelembe  vételével  az
iskolai  beilleszkedés  közvetett  segítése.
Speciális célunk  az  etnikai  kisebbség
kultúrájából  és  családi  életviteléből  adódóan a
másságra  tekintettel  a  gyermekek
beilleszkedésének  elősegítése,  az  előítélet
mentesség megvalósítása. Az integráció során a
különböző képességű gyermekek együttnevelése
és fejlesztése. 
A  segítségre  szoruló  gyerekekkel  speciális
szakemberek foglalkoznak (fejlesztőpedagógus,
logopédus,  gyógypedagógus)  és  az  ő
irányításukkal  segítjük  gyermekeinket
hátrányaik  leküzdésében.  A  védőnő
rendszeresen  végez  szűrő  vizsgálatokat
óvodánkban és heti rendszerességgel ellenőrzi a

gyermekek ápoltságát, higiéniáját. 
Készítette: 

Gyulai Ferencné
Pálinkás Kitti

Óvodapedagógus

2017. történései röviden a 
polgármester szemével

Igen mozgalmas évben vagyunk, sok a teendő,
melyeket igyekszünk megoldani. Fő szempont a
lakosság kiszolgálása, sajnos ennek nem mindig
tudunk teljesen eleget tenni.  Röviden azokat a
dolgokat  szeretném  összefoglalni,  amelyek
meghatározzák a település mindennapjait. Egyik
legfontosabb a közmunkaprogram, a közmunkás
létszám.  Március  1-jével  a  Start  program  két
elemével és a hosszabb program egy elemével
indult.  Mostani  létszámunk  45  fő.  Elsősorban
feladatuk  a  település  rendben  tartása  és  a
mindennapi munkák végzése. Ezen kívül faipari
termékek, betontermékek gyártása és pluszba az
óvodához  építünk  három  helyiséges

raktárhelységet,  mely  közmunkaprogram
keretében készül. 
Közben  megindult  a  szennyvízberuházás
második  üteme,  mely  420  milliós  beruházás,
mellyel  sokak álma válik  valóra,  de sajnos  az
öröm helyett inkább a bosszúság a legnagyobb
tényező.  A beruházással  kiépül  a  településen
teljes  mértékben  a  vezetékes
szennyvízelvezetés,  kivéve  a  külterületi
ingatlanok  és  azok  a  telkek,  melyek  nagy
valószínűséggel  öt  éven  belül  nem  kerülnek
beépítésre.  Csak  tájékoztatásul  jelzem,  hogy a
projektért  az állam által  üzemeltetett  nonprofit
kft.  a  felelős,  az  önkormányzat  csak  egy
szereplő.  Igyekszünk  minden  lakossági  kérést



orvosolni.  Sajnos  ez  nem  minden  esetben
sikerül és nem mindig a mi felelősségünk. Az
Önkormányzat komoly pályázatokat nyert, ezen
belül  az  önkormányzat  informatikai
rendszerének  megújítása.  Pályázati  forrásból
befejeződik  Győrtelek  kerékpárút  hálózatának

kiépítése,  nevesítve  a  Tunyogi  úti  résszel.
Megújul  az  orvosi  rendelő  épülete  és  még
energetikai  fejlesztésekre  is  kaptunk  pályázati
forrást.  Látva  különösen a  szennyvízberuházás
miatt  az  önkormányzati  fenntartású  utak
állapotát,  kérném  a  lakosság  türelmét,  mert  a
beruházás után mindent az eredeti állapotba kell
visszaállítani és ezután látjuk a hiányosságokat,
ezeket próbáljuk majd kijavítani. A sok sikeres
pályázat nem jöhetett volna létre Kovács Sándor
országgyűlési képviselő nélkül. Ez egy jó példa

arra,  hogy  a  politikai  nézeteket  félretéve  a
településért dolgozunk. Nagyon fontos történés
a  Holt-Szamos  kezelőváltása,  melyben  az
önkormányzatoknak van szerepe. Itt is a türelem
a legfontosabb. Sajnos az év közbeni váltással

bizonyos  problémákat  még  nem  tudtunk
kezelni,  de  sikerült  telepíteni,  próbáljuk  az
értéket  megőrizni.  Jövőbeni  tervünk  a
békalencse  környezettudatos  kezelése  és  a
partszakasz  rendbetétele.  Köszönöm
mindenkinek  a  támogatását.  Elsősorban  a
Képviselő-testület  tagjainak  és  az
Önkormányzat  minden  dolgozójának.  Bízok
benne, hogy továbbra is a lakosok és a település
érdekében tudok dolgozni.

                                 Halmi József
polgármester

Erdei Áron született: 2017.01.10.

Horváth Tamás született: 2017.01.25.

Kiss Erik Marcell született: 2017.02.24.

Kiss Sándor született: 2017.03.10.

Jónás Hanna született: 2017.06.19.

Imre Csaba Rikárdó született: 2017.08.06

Dara Dominik született: 2017.09.09
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