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Tisztelt Lakosság! 
 

Túl vagyunk egy UNIO-s választáson. A szavazásra jogosult  
györteleki lakosság 24,7 %-a  jelent meg a választáson. Az 
országos tendenciával szemben nálunk az MSZP kapta a 
legtöbb szavazatot, a leadott szavazatok 54%-át. 
Önkormányzatunk nevében szeretném megköszönni a 
szavazáson résztvev� emberek szavazatát.  
 
Május hónapban lebonyolításra került a falunap és 
szeretném megragadni az alkalmat, hogy megköszönjem 
mindazoknak a támogatását, akik valami módon 
el�segítették rendezvényünk sikeres lebonyolítását. 
Folytatjuk a már megkezdett járdafelújítást, valamint a 
Dankó úti csapadékvíz elvezet� árok kiépítését. Befejeztük a 
szolgálati lakás felújítását, melynek indokoltságát a rossz 
állapota tette szükségessé. A szolgálati lakás az 
önkormányzat tulajdona és mint minden tulajdont ezt is 
szükséges védeni és ezért újítottuk fel. Önkormányzatunk 
pályázatot kíván benyújtani a könyvtár és a kultúrház 
felújítására.  
 
Május, június hónapban is folytatódott a közcélú és 
közérdek� munka, ennek keretében 32 f�t foglalkoztatunk.  
 
Bár még csak júniusnál tartunk, de az oktatás területén 
lezárult a 2003/2004-es tanév. Megtörtént az óvodában és az 
iskolában a tanévzárás, valamint a ballagó ünnepségek, s itt 
szeretném megköszönni az óvón�k, dajkák, pedagógusok és a 
fizikai dolgozók munkáját.  
 
Tájékoztatom a lakosságot, hogy június, július és augusztus 
hónapban tet�zik a parlagf� virágzása és kérem Önöket, 
hogy környékükön végezzék el a szükséges írtásokat. 
                                                   Halmi József  
                                                              polgármester 
 
  

 
   A felújított szolgálati lakás 

 

     
 
                      Csodálkozni fog… 
 
A kegyes asszony feltétlenül beszélni akart a lelkésszel „igen 
fontos és sürg�s ügyben”. 
Gondterhelt arccal és kissé remeg� hangon számolt be a 
gondjáról: 

Egyre jobban aggódom a lányom miatt. Amilyen életet 
folytat, félek hogy nem fogom viszontlátni a 
mennyországban… 
Az öreg, bölcs pap hosszasan nézte az asszonyt, majd 
visszakérdezett: 
- És honnan tudja biztosan asszonyom, hogy Ön ott lesz? 
Az asszonyban elakadt a szó. Meglepve és kicsit 
megbántódva nézett a lelkészre. Az megint szünetet 
tartott, majd így folytatta:  
Tudja három dolgon fog csodálkozni majd ott a 
mennyországban. El�ször is azon, hogy ki mindenki lesz 
ott. Másodszor azon, hogy ki mindenki nem lesz ott… 
-És harmadszor? – kérdezte türelmetlenül az asszony. 
- Harmadszor azon, hogy ezen már nem is fog 
csodálkozni… 
                                 W. Hoffsümmer nyomán 

 
                   

 

     Halálesetek   
                      Parag Lajosné Kossuth útca 141. 
                      Balogh Gusztávné Kossuth utca 141 
         Páskuly Lajosné Pet�fi utca 4. 

 
 

             
 
Kósa Béla Sándor  2004. 05. 28. 
           Kósa Sándor apától 
           Finta Livia anyától  
                Györtelek Döbó utca  22. 

 
 



 
  
Nagy György vagyok, az általános iskolát itt végeztem a 
Györteleki Általános Iskolában, jelenleg a Nyíregyházi 
Zrínyi Ilona Gimnáziumban tanulok. Az Arany János 
Tehetséggondozó Programot Korponai Sándor igazgató úr 
ajánlotta, de ebben az önkormányzat és a tantestület is 
támogatott. Ez a program már nagyon sok mindent 
nyújtott nekem, többek között belföldi és külföldi 
kirándulásokat. Ezek alkalmával kétszer eljutottam 
Szlovákiába síelni, egyszer Erdélybe, és legutóbb egy tíz 
napos angliai kiránduláson vettem részt. Az itt megjelent 
képeket ott készítettem:  
 

Látkép a London-i Óriáskerékb�l 

 
London egyik jelképe a Tower-híd. 
 
Segítséget nyújt a jogosítvány és a nyelvvizsga 
megszerzésében, és már az ECDL (Európai Számítógép 
Kezel�i Jogosítvány) vizsgához is hozzásegített. De ebbe a 
programba való felvételhez nem lett volna elég a jó 
érdemjegy, ha nem segített volna az önkormányzat, 
Igazgató úr és a régi iskolám tanárai. Remélem 
településünk más arra alkalmas tanulói is élvezhetik majd 
e program el�nyeit.  Teljes szívemb�l tudom ajánlani a 
mostani diákoknak, hiszen az anyagi támogatáson túl az 
iskolai élet is nagyon jó, az oktatás kiváló. 
                                        Nagy György 
                                       IV. oszt.tan.   
       
       

     

 Ízelít� a Vöröskereszt 
alapszervezet munkájáról 

 
 

A Györteleki Vöröskereszt 
alapszervezet munkája elég 
sokrét�: 
Segítjük a rászorultakat, használt 
ruhával, amit más 
alapszervezetekt�l gy�jtésb�l 
kaptunk. Szervezzük a véradást, 

éves szinten két alkalommal. Toborozzuk a tagságot. 
Vöröskeresztes bálokat szerveztünk, sajnos az elmúlt 3 
éve nincs rá igény. Aktívan részt veszünk a falunapi 
rendezvényen, vérnyomásméréssel, vöröskeresztes 
totóval a gyerekek részére, és apró ajándékokkal 
jutalmaztuk �ket.  
Tapasztalatom szerint a gyerekek nagy érdekl�dést 
mutattak a totó kitöltésénél, de sajnos az iskolában még 
nem m�ködik az ifjú vöröskeresztes szervezet.  
Segítünk a Mátészalkai Vöröskereszt által szervezett 
kirándulás szervezésében. 
Ezeket a munkákat elvégezni egyedül lehetetlen. Ehhez 
segít�kre van szükség.  
Ezúton szeretném megköszönni a Mátészalkai 
Vöröskeresztnek, az alapszervezetünk vezet�ségi 
tagjainak, és a falu vezet�ségének az odaadó segít� 
munkát. 
Munkámat úgy érzem elismerik, ugyanis mint az 
alapszervezetünk titkára 2004. májusában ezüst 
fokozatot vehettem át, ami nemcsak az én érdemem, 
hanem az alapszervezeté. 
További feladataink: a véradók létszámát b�víteni, a 
kisebbséggel egyeztetve és segítségükkel meggy�zni a 
véradás jelent�ségér�l az embereket. Az életment� vér 
mással nem pótolható, csak vérrel menthetünk életet. 
Szeretnénk az ifjúságot is beavatni a vöröskereszt 
munkájába és szeretnénk ha végre megalakulhatna az 
ifjú vöröskeresztes szervezet az iskolában. Ehhez a 
pedagógusok segítségét kérjük. 
                                                          Kiss Andrásné   
                                                            VK. titkár 
                               HÍREK 
              Gimnáziumi érettségi helyben 
Nyolc általánost és/vagy szakmunkás iskolát végzettek 
számára lehet�ség van Györteleken érettségi vizsgát tenni, 
heti két alkalommal délután 15.00 órától, 19.00 óráig. A 
képzésen belül lehet�ség van idegen nyelvi oktatásra és 
informatikai képzésre. 
A beiratkozáshoz a korábbi bizonyítványra és a személyi 
igazolványra van szükség az osztályba soroláshoz. 
A beiratkozáskor diákigazolvány igényelhet�. 
Az iskola költsége 11.000,- Ft/év. 
Jelentkezni lehet munkanapokon a Polgármesteri Hivatalban. 
                
                              HÍREK 
 
Az Önkormányzat által az 1970-es árvíz után tartós 
használatba adott építési telkek (Dankó és Dobó utca) 
15.000,- Ft-os áron megvásárolhatók . 
 
 



 
Jól sikerült a már hagyományosnak számító falunapi rendezvényünk. A sokféle finom étel kóstolása közben mindenki 
talált számára megfelel� szórakozási lehet�séget az egész napos rendezvényen.  
Err�l adunk ízelít�t a képes összeállításunkkal.  Fotó: Bed� J. 

  

                                            

     
                                                              
   
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

    



Tanévzáró az óvodában és az iskolában 
 
Az óvodai évzárót 2004. június 6-án tartottuk. 57 óvodás 
gyermek mutatott be rövid m�sort az elmúlt években 
tanultakból, majd 18 nagycsoportos gyerek búcsúzott el az 
óvodától, óvó nénijükt�l, dajka nénijükt�l és pajtásaiktól.  
 Azt kívánom ezeknek a gyermekeknek, hogy 
legyenek nagyon ügyesek, bátrak, figyelmesek és kitartóak, 
hogy sikerélménnyel kezdhessék el az iskolai napokat. 
 Szeretném megköszönni a szül�knek az év folyamán 
végzett segít� munkájukat, amit az óvodáért, a gyerekekért 
végeztek. 
 Köszönetet mondunk a Polgármesteri Hivatal, a 
Gondnokság és az Iskola dolgozóinak, hogy mindig a 
gyermekek érdekeit tartották szem el�tt és egész évben 
gondoskodtak arról, hogy Óvodánk szép, otthonos legyen és 
a gyerekek jól érezzék magukat az Óvodában. 
 A gyerekeknek a nyári szünid�re jó pihenést, 
élményekben gazdag nyarat kívánok. 
Szeretettel várunk minden új és régi óvodást augusztus 
másodikán.  
                                                                 Farkas Györgyné 
                                                                      óvodavezet� 

  
 

  

 
A kellemes nyárelejei napsütésben a györteleki Általános 
Iskola tanulói és nevel�i, szül�i körben tanévzáró ünnepség 
keretében zárták a 2003/2004-es tanévet, s búcsúztak el a 
ballagó nyolcadikosoktól. 
Az ünnepség a végz�s diákok ballagásával kezd�dött, a 
hetedikesek nevében Debreceni Erika búcsúzott, a 
nyolcadikos tanulók nevében pedig Péter Szabina emlékezett 
az itt töltött évekre. Az iskola nevében Korponai Sándor 
igazgató úr bocsátotta útra a végz�söket. Ezt követ�en Halmi 
József polgármester úr köszönt�jében egyaránt szólt a 
búcsúzó és az itt maradó diákokhoz, majd ajándékkal 
jutalmazta a falu legjobb tanulóit: Dinisz Jolán nyolcadikos 
és Horváth Tímea ötödikes tanulókat. Közösségi munkájáért 
külön jutalomban részesült Varga Sándor hetedikes tanuló. 
Az alsós és fels�s diákok meghitt hangulatú ballagási és 
tanévzáró m�sora után az iskola igazgatója értékelte a 
tanévet, s oklevelekkel, jutalomkönyvekkel díjazta a 
legjobbakat. Mint elmondta a tanévet 164 tanulóval és 14 
nevel�vel kezdték, s a költözések miatt az év végi létszám 149 
f�re csökkent. A tanév során öten kit�n�, öten jeles 
tanulmányi eredményt értek el. Példás magatartású volt 29 
tanuló, példás szorgalommal tanult 10 f�. Sajnos 16 
tanulónak augusztusban javítóvizsgán kell számot adni ismét 
tudásáról, 7 tanulónak meg kell ismételni évfolyamát. Az 
els�sök közül 5 tanuló nem teljesítette a követelményeket. A 
mulasztások száma az el�z� évekhez képest csökkent, de még 
így is sok az igazolatlan napok száma. Számos versenyen 
bizonyították rátermettségüket és tudásukat a tanulók. 
Talán a legjelent�sebb eredmény Dinisz Jolán els� és 
Dombrády Cintia harmadik helyezése az országos levelez� 
informatika versenyen. Hat tanulót közösségi és tanulmányi 
munkája miatt egy névtelenséget kér� vállalkozó, valamint 
az önkormányzat és a helyi alapítvány egy hetes szigligeti 
nyaralással jutalmazott. 
Az ünnepség végén a tanulók megkapták bizonyítványukat 
és ezzel kezdetét vette a nyári vakáció. Reméljük a nyarat 
mindenki kellemesen tölti majd sok játékkal, pihenéssel, s 
szeptemberben kipihenten kezdheti újra az iskolát. 
 
                      Akikre büszkék vagyunk: 

      
     Dombrády Cintia                 Dinisz Jolán 

 
    Horváth Timea                       Varga Sándor 
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Nem bolond a méh, hogy potyára dolgozzon 
 

Az itt meg jelenet cikket a Szabadfölb�l vettük át, amely Balogh Géza írása 
 
A Nyírség talán májusban, júniusban a legszebb. Szürke rozstáblák ringatóznak a 
szélben, a völgyekben búbos banka kiált, és mindenütt virágzik az akác. 
  
A vándorméhészek igazi zarándokhelye ilyentájt a vidék, a nyírségi akácméznek 
nincsen párja. Az idén azonban fogát szívja a legtöbb méhész. Sok helyen ugyanis 
lefagyott az akác. És nem télen vagy télutón, hanem a virágzás kell�s közepén. Hét 
vagy nyolc éve fordult el� hasonló eset errefelé. A nyitottabb, huzatosabb részeken 
akkor is megfeketedett hajtások, összeroskadt fürtök fogadták a hajnali napot. Most is 
már messzir�l látni az elhalt ágakat, leveleket. Szerencsére csak olyan két-három méter 
magasságig ért fel a fagy, felül tömérdek a virág, jöhetnek a méhek. – Csak ilyen hideg 
ne lenne – mondja �z Zoltán erdész, valahol a Terem és Fábiánháza közötti erd�kben 
járva.  – Én ugyan nem sokat értek a méhekhez, de annyit azért tudok, hogy a csendes 
id�t, a húsz-huszonkét fokot szeretik a legjobban. Eddig azonban tíz-tizenöt fokok 
voltak, szegény méhek ki sem mozdultak a kaptárakból. Pedig, Hál istennek, most is 
van nálunk bel�lük rengeteg, mert a mi erdeinket nagyon szeretik a méhészek. Terem 
Szabolcs egyik legerd�sebb települése. A hatezer hektáros határ felét erd� borítja, s 
nem is akármilyen erd�. Öreg 
tölgyesek, nyíresek, s persze 
rengeteg akác. Jól 
karbantartott erdei utakon 
gurul velünk az autó, s mikor 
meglátjuk az els� kaptárakat, 
az erdész pánikszer� 
gyorsasággal tekeri fel az 

Szatlóczky Tibor a méheket vizsgálja                ablakokat. Nem sokat kell várni a 
magyarázatra. Hihetetlen méret� a rajzás. Alig látni a fákat a sok rovartól,               
veszett dühvel támadják a közibük keveredett autót. A gazdát, Héder Józsefet   
egyáltalán nem bántják. Nincs is rajta a hálós sisak, csak úgy, fedetlen f�vel, szabad            
kézzel szedegeti ki a kereteket a kaptárakból. A felesége azonban óvatosabb, � 
rendesen beöltözve dolgozik, s a mi kezünkbe is nyomban sisakot ad. – A mai nap az 
els� igazi hordás- teszi le a füstöl�t a férje, s próbál meg átnézni a fejünket borító 
hálón, hogy lássa, miféle idegeneket csábított   ide az akác illata. – Pedig itt vagyunk 
már jó ideje, május 11-én költöztünk ki az erd�be. Az öccsével együtt vagy százötven    Héder József és felesége útban a  méhekhez 
kaptárt felügyelnek, s most ugyan csak ketten vannak kint feleségével az erd�ben,  
de van, amikor öten is a kaptárak körül serénykednek. Két fiuk van, mindketten nagy méhészek.  Különösen a kisebbik, aki Gödöll�n még 
egy speciális méhésziskolát is elvégzett. Amúgy tejes família az övék. Héder József a porcsalmai tejüzemben üzemvezet�. –Apánk meg               
tejcsarnokos volt Urában – teszi még hozzá Héder József. – S nemcsak a tej, de a méz 
szeretetét is t�le örököltük. � volt az igazi méhész. Tíz éve halt meg, száz kaptárt hagyott 
ránk. Meg ezt a helyet. Mert � szerettette meg velünk a nyírségi erd�ket. Mi ugyanis 
szatmáriak vagyunk, túlnanról az Ecsedi-lápról, Györtelekr�l. Ott már fekete a föld, s 
kevesebb az akác. Ennek ellenére Györteleken mindig is nagy hagyománya volt a 
méhészkedésnek, szabályos méhészdinasztiák alakultak ki az id�k során. Héder József fiai is 
egészen apró korukban kezdték a szakmát. Nagyapjuktól ötven forint napszámot kaptak a 
segítségért, s kés�bb már ingyen is szívesen mentek. Héderék, ha itt végeznek, valószín�leg 
Dévaványára költöznek, a túzokrezervátum mellé. Persze nem a túzok érdekli �ket, hanem a 
mustár, ami kiváló méhlegel�. Addig azonban jó néhány nap van még hátra, hiszen még nem 
is pergettek. Nem úgy az erd� túlsó felében, ahol egy másik györteleki csapat éppen 
pergetéshez készül�dik. Pontosabban szólva el�bb egy kiadós ebédhez. Itt is �rületes a 
zsongás, így aztán a csapat jó messzire a kaptáraktól ütött tanyát. Az árnyékban egy láda sör, 
egy hatalmas, igazi szatmári töltött káposztával tele fazék, meg egy nagy lábas csirkepörkölt. 
A hetvenhat éves Demeter Ferenc ül középen, körülötte fia, veje s azok barátai. Vannak vagy 
heten, s láthatóan pompás hangulatban. A barátok többsége annyit tud mindössze a 
dongókról, hogy csípnek, de a kaptárak mozgatásához meg a perget� tekeréséhez nem kell a 
biológiai tudományok doktorátusa. A tudományt nyugodtan rá lehet bízni Demeter Ferencre. 
Nála kevesen tudnak többet a méhészetr�l az országban. – Tizenkét éves voltam, amikor 
befogtam az els� méhrajt – mondja, s biztat bennünket az evésre.  Kanalazzuk a jó ízes töltött 
káposztát, s hallgatjuk az id�s csizmadiát, Feri bátyánk ugyanis csizmadiamester volt 
világéletében, de a méhészkedést legalább annyira szerette. Köszönhet�en az áldott emlék� 
Juhász Ferenc tanító úrnak, aki mellett megismerkedhetett a kasok, kaptárak világával. – Mit 
mutatnak   a    virágok? – tudakoljuk t�le, de nem � válaszol, hanem a veje Szatlóczky Tibor,           Keretrészlet a méhész szemével 
aki  nyolcvan kaptárral   telepedett ki az akácosba. – Ahogy elnézzük, olyan jó közepes évet fogunk zárni. Az a baj, hogy csak mutatja 
magát ilyen szépnek a virág. Kevés benne a nektár, s a méh nem bolond, potyára nem dolgozik. – Dehogynem – vetjük közbe -, hiszen meg 
sem lehet közelíteni a kaptárakat. – Bár minden nap ilyen volna! – kapcsolódik a beszélgetésbe a fuvarozással foglalkozó sógor, Demeter 
György, aki nemrég ugyan túladott a méhcsaládjain, de ilyenkor, pergetéskor az erd�ben a helye. – Egy jó hordáshoz azonban sok 
mindennek össze kell jönni. Ne essen, ne fújjon, ne legyen hideg, ne legyen meleg, ….szóval, aki a méhészetre adja a fejét, az tanuljon meg 
imádkozni. – Meg dolgozni – zárja le rövid bölcsességgel a diskurzust a család feje, s ráteszi a fed�t a káposztásfazékra. Akkor már 
elfoglalta mindenki a helyét a kaptárak háta mögött, és kisvártatva csurogni kezdett az édes, szalmaságra méz a perget� nyílásán.                                                                                  
 
                                                                                                                                                                                           Fotó: Bed� J. 
  


