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Új községháza Györteleken 
 
   A rendszerváltás után, az Önkormányzat megalakulásakor a Polgármesteri Hivatal a jelenlegi Házasságköt� épületbe 
költözött. Bizonyára emlékeznek rá, hogy az ügyfélfogadás egy szobában történt, minden ügyintéz� ott volt elhelyezve. Ha 
bejött egy ügyfél, mindenki el�tt kellett elmondania problémáját, esetleg olyan dolgokat amelyet még egyedül az ügyintéz�nek 
is nehéz elmondani. Gondolok itt els�sorban anyakönyvi események egyeztetésére, családjogi helyzet rendezésére, gyámügyi, 
szociálpolitika kérelmek, események megtárgyalására. Sokszor még arra sem volt lehet�ség, hogy az ügyfelet hellyel kínáljuk.      
   Id�közben felújítást nyert a régi tanácsháza, 1992. �szén oda költözött át a hivatal. Akkor lényegesen jobb körülményeket 
jelentett az elhelyezés. Mindannyian tudjuk, hogy  az épület egy része, az 1900-as évek elején épült. Hiába lett felújítva a falak 
újra felnedvesedtek, s a beosztása sem felel meg a mai kor követelményeinek, nem megoldható az akadálymentesítés, az 
ügyfélfogadó helyiség kialakítása.  
   Ezen ténnyel a falu vezetése már korábban is tisztában volt és a Csizmadia Kúriában kívánta az új hivatalt kialakítani.   Az 
épület megvásárlása után több esetben nyújtottunk be pályázatot, de a M�emlékvédelmi Hivatal által támasztott 
követelmények (az eredeti állapot visszaállítása, a bels� átalakítások megtagadása) és egyéb el�írások miatt egyre inkább 
világossá vált, hogy abban az épületben polgármesteri hivatalt kialakítani nem lehetséges.  (Ma sem mondtunk le a felújításról 
és új tartalommal való megtöltésr�l). Ezért döntött a Testület arról, hogy a házasságköt� épület b�vítésével kell megoldani a 
hivatal elhelyezését.   
   Ennek érdekében megterveztettük az új épületet (a meglév� házasságköt� egybeépítésével, teljes felújításával.)  Az építési 
engedély beszerzésekor a t�zvédelmi el�írások  miatt a hátsó fronton a Farkas Lajos tulajdonát képez� telekb�l mintegy 3 
métert meg kellett vásárolni az önkormányzati telek teljes szélességében. Farkas Lajos, miután elétártuk problémáinkat 
nagyon segít�készen eladta a szükséges területet az Önkormányzatnak. Itt már a határid�k szoros betartása jelentett 
problémát, hiszen a telket meg kellett osztani, azt jóváhagyatni, a Földhivatalnál átvezetni, ezzel egy id�ben a pályázatot 
elkészíteni. 
   2004. augusztus 31-én a pályázatot benyújtottuk  a Megyei Fejlesztési Ügynökséghez Polgármesteri Hivatal kialakítására,  
4.525.000 Ft saját er� mellett 35.882.000.- Ft vissza nem térítend� támogatást kértünk. A Szabolcs – Szatmár – Bereg Megyei 
Fejlesztési  Tanács  az 1994-3/2004.  (X.27.) MTT számú határozatával a Polgármesteri Hivatal kialakításához 31.000.000 Ft 
vissza nem térítend� támogatást biztosított. 
 A szerz�dések megkötése után az Önkormányzat megbízta a  NYÍR-Ber Kft-t, az el�készít� tevékenység, a közbeszerzési 
eljárás lefolytatása, a komplex m�szaki ellen�rzés és az egy éves garanciális felülvizsgálat elvégzésére. 
   A lefolytatott közbeszerzési  eljárás eredményeként a Képvisel�-testület a Nyír - Barkács Kft ajánlatát fogadta el és bízta 
meg a beruházás kivitelezésével. 
   A kivitelez� – mint ahogy a lakosság  is láthatta- december közepén elkezdte a munkálatokat.  A kivitelez�vel kötött 
szerz�dés értelmében  a beruházás 2005. július 31.-re készül el.  
 
   Reményeink szerint az épületkomplexum nagyban javítani fogja a település összképét és egy szép új színfoltja lesz a 
községnek. 

                                                                                                                                                                                                
Bed� János   
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Polgármesteri  
Hivatal utcafronti 
tervrajza.                                                                         



      Veres János Államtitkár Györteleken 
 
Tisztelettel üdvözlöm Veres János államtitkár urat, a Miniszterelnök kabinetf�nökét, országgy�lési 
képvisel�t. 
�szintén mondom, hogy néha sajnálom, hogy egy embert ennyire leterhelnek. Sima, mezei országgy�lési 
képvisel�ként sokszor többet találkozhatunk a térségünkben, jótékonysági bálokon, községi 
rendezvényeken. Szimpatikus, �szinte, szókimondó politikust ismertem meg benned. A Györteleki 
Hírmondóban 2003. december 5-én pénzügyi államtitkárként nyilatkoztál. Most új beosztásban, újabb 
feladatokkal hogyan tudod képviselni a megye érdekeit? Mi a helyzet a 49-es elkerül� gyorsforgalmi 
úttal? 
A megye érdekeit igyekszem szem el�tt tartani az országos döntések el�készítésénél is. A megye 
speciális elhelyezkedését,  3 országgal határos helyzetét is sikerült figyelembe vennünk bizonyos 
esetekben. Konkrétan is fontos lépés, hogy a 49-es f�út gyorsforgalmi útként történ� 
megépítésének tervezési el�készítése az elmúlt hetekben itt Nyíregyházán történt határ menti 
megyei vezet�kkel lezajlott találkozón er�södött meg elképzelésként, majd Budapesten a hivatalos 

magyar-román kormányf�i tárgyalásokon vált végeleges döntéssé. Ennek megfelel�en a határ mindkét oldalán elkezd�dik a 
tervezési munka és minden esélyünk megvan arra, hogy mire az M3-as autópálya eléri Rohod térségét, az új gyorsforgalmi út 
is elkészülhet. Attól kezdve ez lesz Szatmár és Máramaros megyék számára a leggyorsabb közúti csatlakozás lehet�sége az 
Európa nyugati részébe vezet� összefügg� autópálya rendszerhez.  
 
Településünk érintett a Vásárhelyi tervben, mikor érezhetjük ennek pozitív hatását? 
A Vásárhelyi terv els� két tározóépítése indul el ebben az évben, és a környez� települések infrastruktúra fejlesztése is 
megkezd�dik. Ma úgy vélem, 2006-ben kezd�dhet meg az újabb tározók és a környez� települések infrastrukturális fejlesztése. 
Szükséges e témában a kormányzaton belül szorosabb összhangot, jobb koordinációt teremteni, mert csak akkor lehet 
komplex pozitív hatásáról beszélnünk a fejlesztéseknek, ha javasoljuk az összehangolást. Remélem, 2006-ban már az elkészült 
tervek megvalósítására kerülhet sor itt, a Kraszna - Szamos közi tározóval érintett településeken is, hogy a komplex 
területfejlesztés hatása is érezhet� legyen a vízgazdálkodási el�nyökön túl a tározó építésének és infrastruktúra fejlesztésének. 
 
A statisztikák alapján a parlamentben Te vezeted a hozzászólások listáját. Ez a Te mentalitásodat, tenni akarásodat jelzi, vagy a 
beosztásoddal járó el�retolt hely�rség vezet�jeként kötelez� csatározást jelent? 
Engem is meglepett, hogy a 2004. évr�l készült parlamenti hozzászólási statisztika éllovasa vagyok. Nekem nem t�nt fel év közben, 
hogy ilyen sokat szerepeltem. Jórészt hozzászólásaimat a PM államtitkáraként tettem meg a gazdasági és költségvetési politikai 
témákban felmerült kérdésekre elmondva a kormány álláspontját. Így inkább az el�retolt hely�rség tisztjeként szerepeltem a kérdés 
szóhasználata szerint. 
 
Ennyi tevékenység és ilyen távolság mellett családod hogyan éli az örökös távollétedet? 
A családom természetesen nehezen éli meg az örökös távollétet, bár fiaink már egyetemisták illetve f�iskolások, így jórészt 
önálló életet élnek. A kisebbikkel hét közben is együtt vagyunk Budapesten, hisz szeptembert�l ott tanul a Gazdasági 
F�iskolán. Ezzel együtt örülünk valamennyien, amikor a család hétvégen Nyírbátorban, otthonunkban együtt tudja tölteni az 
id�nk legalább egy részét. 
 
Köszönjük a látogatást, a válaszokat. Györtelek község lakói, és magam nevében jó egészséget kívánok és munkádhoz további sok 
sikert. 
 Bed� János 
 

 
Az elkerül� gyorsforgalmi út a terve a Vásárhelyi tervdokumentáció alapján. 



Életút 
 

1Antal Miklósné 1942. szeptember l7-
én született Gacsályban. Leánykori 
neve: Gergely Margit. Édesapja 
vasutasként dolgozott, édesanyja a 
háztartást vezette. Két lánytestvére 
van, � a legid�sebb közöttük. A 
legfiatalabb testvér gyógyszerész, a 
középs� boltvezet�. l964. augusztus 
8-án házasságot kötött Antal 
Miklóssal, mely házasságból két 

gyerek született: egy fiú Tibor, és egy lány Csilla. Általános 
iskolai tanulmányait Györteleken végezte. A mátészalkai Esze 
Tamás Gimnáziumban érettségizett l96l-ben humán 
tagozaton. l964. júniusában elvégezte a fels�fokú tanítóképz�t 
a Nyíregyházi Tanítóképz� F�iskolán. Ezt követ�en l964. 
augusztus l-t�l a Gy�rteleki Általános Iskolában dolgozott 
tanítóként. A tanítói munkája mellett az úttör�csapat vezet�je 
is volt. 1974-ben szerezte másoddiplomáját történelemb�l a 
Nyíregyházi F�iskolán levelez� tagozaton. 1973-tól 1998-ig a 
Gy�rteleki Általános Iskola igazgatójaként tevékenykedett. A 
rendszerváltás után l989-t�l községi önkormányzati képvisel�i 
és alpolgármesteri feladatot is ellátott. 1998-ban nyugdíjba 
vonult, de még félévig a Géberjéni Általános Iskola 
történelem szakos tanára volt.  
Milyen iskolákat végzett, hol szerezte a diplomáit? 
Általános iskolába Gy�rtelekre jártam, a középiskolát 
Mátészalkán az Esze Tamás Gimnáziumban végeztem el. 
Mindkét diplomámat Nyíregyházán szereztem a F�iskolán. 
Mivel foglalkoztak a szülei, a testvérek milyen hivatást �znek? 
Édesapám vasutas, édesanyám háztartásbeli volt. A 
legfiatalabb testvérem Csilla gyógyszerész, a középs� 
testvérem Katalin a kereskedelemben dolgozott 
boltvezet�ként. 
Miért választotta a pedagógusi pályát? Mikor döntötte el, hogy 
pedagógus lesz? 
Már általános iskolás koromban eldöntöttem, hogy tanár 
leszek, mert mély elhivatottságot éreztem a szakma iránt. 
Mivel nagyon megtetszett ez a pálya, minden er�mmel és 
tudásommal azon voltam, hogy elérjem a célomat. 
Milyen iskolákban tanított?  
Els�sorban a Gy�rteleki Általános Iskolában tanítottam 34 
évig, majd nyugdíjazásom után Géberjénben fél évig 
ugyancsak történelmet. Györteleken 9 évig voltam tanító, 25 
évig történelemtanár. 
Ha újra kezdhetné az életét, ismét pedagógus lenne?  
Ha elölr�l kezdhetném, akkor is ezt a pályát választanám. 
Mivel az évek során több társadalmi feladatot elvállaltam, 
ezért kissé elhanyagoltam a családomat. 
Volt-e Ön szerint a pedagógus pályának árnyoldala? 
Egyetlen ilyen árnyoldalt tudnék megemlíteni, mégpedig azt, 
hogy ebben az iskolában nehéz gyerekanyaggal dolgoztunk, 
mert a diákok 60-70 %-a veszélyeztetett és hátrányos 
környezetben él� volt. 
Milyen szépsége volt ennek a szakmának? 
Nagyon szerettem tanítani a gyerekeket, átadni a tudásomat 
és mindent megtettem azért, hogy ez megvalósuljon, bár ez 
nem volt túl könny� feladat. A lelkesedésem soha nem hagyott 
alább, mindig tudtam örülni a rám háruló feladatoknak. 
Megvolt - e elégedve a tanári fizetéssel? 
Úgy érzem, ez a hivatás nincs jól megfizetve, ezért 
kollégáimmal együtt nem voltunk megelégedve a 
munkabérünkkel. 
Tudna-e tanácsot adni a jöv�re nézve, hogy a fiatalok miért 
válasszák a pedagógus pályát? 

El�ször is az embernek kell egy hivatástudat, elszántság a 
szakma iránt. Nagyon fontos, hogy szeretni kell a gyerekeket, 
és örömünket kell lelni abban, amit csinálunk.  
Jelenleg mivel foglalkoznak a gyerekei, Ön szerint miért nem 
választották a tanári hivatást? 
A két gyerekem közül egyik sem lett tanár. A fiam 
kereskedelmi vállalkozó, a lányom családvezet�ként dolgozik 
Mátészalkán a Gyermekvárosban. � utolsó éves hallgatója a 
Nyíregyházi Egészségügyi F�iskolának. Csilla inkább hajlik 
arra, hogy pedagógus legyen, mivel jelenleg is gyerekekkel 
foglalkozik. 
Hogy látja, a gyerekek miként viszonyultak a tanított 
tantárgyához?  
Úgy érzem, a tanulóim nagy része szerette a történelem 
tantárgyat és nem nagyon volt problémám azzal, hogy nem 
tanulták meg az általam feladott leckét. Nem szerettem 
megbuktatni egy gyermeket sem, mert az nem volt jó sem 
nekem, sem a gyereknek. Minden ilyen eset után kerestem, 
hogy miben lehetett a hiba és végül rájöttem, hogy nyomós 
okom volt ezt tenni. Szerencsére ez nem volt jellemz� a 
tanítványaimra. Az a tapasztalatom, hogy a jobb tanulók 
érdekl�d�bbek voltak és sokat kérdez�sködtek. 
Milyen volt a kapcsolata a tanítványaival? 
Örömmel elmondhatom, hogy igen jó kapcsolatot sikerült 
kialakítanom a diákokkal és úgy éreztem, szerettek engem. 
Hasonló volt a kapcsolata a szül�kkel is? 
Általában meg tudtam beszélni velük a felmerül� 
problémákat és segítettek megoldani azokat. 
Ön szerint eredményes volt-e a tanítási módszere? 
Szerintem jól és érthet�en adtam le az anyagot és err�l a 
megkérdezett gyerekek is így vélekedtek. Minden gyereket 
egy önálló személyiségként kezeltem és nézeteim szerint ennek 
kell lenni a tanítás céljának. 
Mit gondol azokról a tanárokról, akik visszaélnek pozíciójukkal? 
Sajnos sokan vannak akik ezt teszik, de ezeket az embereket 
mindenképpen elítélem. Az ilyenek szerény véleményem 
szerint nem valók erre a hivatásra. 
Gyakran voltak összet�zései olyan munkatársakkal, akik 
bántalmazták a gyerekeket? 
Sajnos voltak, de nem sok esetben. A dolgokat vagy 
megpróbáltuk megbeszélni, de arra is volt példa, hogy el 
kellett bocsátanom az illet� személyt. Én sosem bántottam 
egyetlen diákomat sem és még csak szándékomba sem állt 
soha ilyen. 
Fenyegették-e meg valaha feldühödött szül�k? 
Ilyen már történt velem, de tettlegességig sosem fajult a 
helyzet. Viszont volt olyan kollégám, akit megvertek a szül�k. 
Volt olyan pont a pályafutása során, amikor azt mondta, befejezi 
ezt a szakmát? 
Soha nem fordult velem el� ilyesmi. A nehézségek ellenére 
úgy éreztem, végig kell csinálni, amit elkezdtem, és ezt nem 
kötelességb�l, hanem a munka iránti vonzalmamból tettem. 
 
Ön számára mi a tanítás lényege? 
Például egy órán nagyon fontos az általános fegyelem 
megteremtése, aztán az érdekl�dést kell felkelteni a tananyag 
iránt. A tanárnak figyelembe kell venni az osztály összetételét, 
és e szerint kell tanítani. Az értelmi szintnek megfelel� 
feladatokat kell adni a különböz� képesség� gyerekeknek. Én 
ezt tartom a tanítás lényegének. 
A tanár legyen engedékeny vagy pedig szigorú a diákjával? 
Ez osztály és f�leg személyfügg�. El�ször szigorúnak kell 
lenni, aztán annyit kell engedni, amennyivel még nem élnek 
vissza a tanulók. 
                                                     Tóth Zsolt                                   
                                                   F�ik. hallgató 



                         Kedves Györtelekiek! 
A Kölcsey Televízió ez úton is üdvözli minden kedves néz�jét! 
Örülünk, hogy ezeken a hasábokon is bemutatkozási lehet�séget 
kaptunk, s ezt mindenekel�tt néhány fontos technikai információ 
közlésére használjuk fel. Mint az közismert, 2004. eleje óta a 
Kölcsey Televízió mátészalkai központtal, az UHF-39-es 
frekvencián is sugározza napi 24 órás m�sorát. Az ottani televízió 
adónk által kibocsátott m�sorjel kiváló min�ség�, amit bizonyít, 
hogy pl. Csengerben is tökéletes képi- és hanghatást tudunk elérni. 
Persze, nem csak Csengerben, hanem a szatmár-beregi térség 
számos településén néznek már minket. Tudjuk, sok helyen 
könnyebbséget okoz, hogy kiépült már a kábelrendszer, de 
ismereteink szerint ezt Gy�rteleken is tervezik a közeljöv�ben, és a 
település vezet�sége tájékoztatása szerint mi is részei leszünk majd 
a kábeltelevíziós kínálatnak. Addig is, amíg ez megvalósul, a 
gy�rteleki kedves néz�ink is jó min�ségben élvezhetik a Kölcsey 
Televízió  

Tarcczy Gyula és Leviczki Márta a Híradóban                              m�sorát, 
a következ�k figyelembevételével.       Mivel Mátészalka közel van, ezért 
az UHF-39-es sávon kell keresni a m�sorunkat. Egyetlen egy 
követelmény az, hogy a tet�antennát Mátészalka irányába kell 
fordítani. Ha ez csak úgy oldható meg, hogy a többi, eddig kiváló 
min�ségben fogott országos csatornát ebb�l következ�en kevésbé jó 
min�ségben tudnák fogni, akkor javasoljuk, hogy szerezzenek be egy 
egyszer�, úgynevezett „lepkeantennát”, ami csupán néhány ezer 
forintos beruházást jelent, így az eredeti antenna és annak iránya 
megmarad, s ezt az újonnan vásároltat kell Mátészalka irányába 
fordítani, hogy nézhessék a Kölcsey Televíziót.                                                                                                                                          
Mindezek után néhány szóban magunkról és a velünk kapcsolatos 
változásokról. A Kölcsey Televízió legfontosabb m�sora a Híradó, 
amely Szabolcs-Szatmár-Bereg megye történéseit, eseményeit, híreit 
dolgozza fel. A 20-25 perces m�sorszám hétf�t�l szombatig minden nap 
18:45-kor jelentkezik, melyet több alkalommal (20:15-kor, valamint az                               
esti film után és másnap reggel 6:45-kor és 8:15-kor megismétlünk  ).                Gaál Tamás és  Kovács Kriszta a Híradóban                                                                                                                                               
Akik a megye sporthíreire kíváncsiak, azoknak javasoljuk az Eredményjelz�t, a hétf�t�l   szombatig 19:15-kor kezd�d� és szintén 

többször megismételt sporthíradónkat. Emellett 
ugyancsak régi és közkedvelt m�sorunk a péntek 
délutáni „Víg-kend”, amely 17:30 és 20:30 között 
kulturális témákkal, programajánlókkal, színpadi 
fellép�kkel várja a néz�ket a képerny�k elé egy 
szórakoztató jelleg� m�sorban. Terjedelmi okok miatt 
képtelenség lenne felsorolni az összes m�sorunkat, 
melyr�l egyébként a Kelet-Magyarország és annak 
m�sormelléklete mellett a Kölcsey Televízió 
képújságjából is tájékozódhatnak, további 
információkért pedig keressék a Kölcsey Televízió 
Teletextjét és honlapját (www.kolcseytv.hu). A napi 24 
órás, éjszaka és délel�tt 9-t�l 17 óráig képújságot 
sugárzó m�sorfolyamunkból érdemes utalni arra, 
hogy egyaránt megtalálhatók nálunk az ifjúsági, 
állatokkal foglalkozó, b�nmegel�zési jelleg�, a romák 
életével foglalkozó m�sorszámok, csakúgy, mint a 
megye politikai, társadalmi életét, kultúráját, 
népm�vészetét, lelki, vallási életét bemutató 
magazinok. A 20:45-kor kezd�d� filmsávban pedig 
jellemz�en a magyar filmm�vészet remekm�veib�l 

válogatunk.  Számos új m�sort indítunk februárban és márciusban, mely bizonyára felkeltheti az Önök érdekl�dését is. 
Közülünk való címmel láthatnak majd híres megyei személyiségekr�l portréfilmeket, Megyejáró címmel ellátogatunk Szabolcs – 
Szatmár - Bereg megye településeire, a „Suli-járó” megyei általános- és középiskolák életét mutatja be, a Horizont hetente 
jelentkezik kulturális témákkal, a Majdnem híres pedig hétf�t�l csütörtökig 17 órától ülteti majd le a fiatal korosztályt a 
képerny�k elé könnyed, laza, szórakoztató hangvételével. Persze, ez sem teljes kínálat, de a válogatás és ízlelgetés jogát már 
Önökre bízzuk. Korábbi néz�ink észrevehették, az újaknak pedig szívesen mondjuk, hogy vezet� hírm�sorunk, a Híradó 
részben átalakult, a világtrendnek megfelel�en két m�sorvezet�vel készítjük, s három ismert páros teszi még színvonalasabbá 
ezt a m�sorszámot, akiket a mellékelt képeken is láthatnak. Köszönjük a szerkeszt�knek a lehet�séget a bemutatkozásra, s 
reméljük, hogy minél többször találkozunk Önökkel a képerny�k el�tt. Viszontlátásra! 
                                                                                                                                                                       Tarczy Gyula    
                                                                                                                                            f�szerkeszt�                                               
  



  
 
 
 
 
Mikor a bajnokság pofozógépe voltunk, és a reális cél a 30 pontnál kisebb vereség volt, és a szolid 10 
pontos zakót szinte gy�zelemként ünnepeltük, akkor nem gondoltam, hogy valamikor húzni fogom a 
számat egy második hely miatt. A 2003-2004-es szezon végén húztam a számat a második hely miatt.  
 Jól indult az év. A Tanárképz� a 60 pontos hátránynál, hitehagyottan ténfergett a pályán és az 
idén nem szerették volna a szezont velünk kezdeni. Ez jó döntés volt, másodikként érkeztek októberben 
és csak 30 ponttal kaptak ki. Sikerült hozni a kötelez� feladatokat is, a kiscsapatok itt is, és otthon is 
simán elvéreztek. Na de a Taurus már megfeküdte a gyomrunkat. Könnyedén vertek meg a zöld 
pokolban, ami a tényleges er�viszonyokat is tükrözte. Tavaszra maradt a néhány keményebb falat, a 
Taurus, a Bánki és a Záhony mindkét meccse. 
 Az ami Záhonyban történt, az kisebb csoda. 18 pontos hátrányból keltünk fel. Vagy az elején 
csináltunk valamit rosszul, vagy a végén jól. Bár színvonalasnak alig nevezhetném a mérk�zést, de 
küzdelmes és izgalmas lett. A Bánki ellen érett a csoda. Szinte végig vezettünk, és a ha nincs az a néhány 
utolsó perc… Három ponttal kikapni, 4 mp-el a vég el�tt, igazi balszerencse. Valószín�leg itt úszott el a 
bajnoki cím. Hiába vertük meg a visszavágón a Bánkit szinte már könnyedén, a könnyelm�en 
elpotyogtatott pontokat már nem lehetett pótolni. A Taurus sajnos Nyíregyházán is legy�zött 3 fával, de 
már a bajnokság megnyerésére sz�tt titkos álmaink elszálltak. Utolsóként Záhony látogatott hozzánk és 
megcélozták a második helyet, azonban az út rajtunk keresztül vezetett. Szerintem vért ittak 
reggelire,már16 ponttal is vezettek, de ismét feltámadtunk. Most így utólag úgy gondolom, hogy a 
cseresorunk döntötte el. Talán az év legjobb meccsét játszottuk. 
 
A cirkusz elindult újra. 

 
De jó ezt kimondani: 

papírforma 
eredményekkel 

indultunk, csak egy 
buta vereséget szedtünk 
össze. Hogy ez a 
végelszámolásnál mit 
jelent, még nem tudni. 
Aki teheti, jöjjön el a 
hazai találkozókra, 
nekünk ez sokat jelent. 
 
   
   
   
 Doszpoth József 
 
 
 

 
 
   
 
 
Értesítjük a lakosságot, hogy a szemétszállítás  ez évben is 
az eddig megszokott módon és id�ben, a hónap els� 
péntekjén történik. 
  
 
 

 
 
 
 
 
Györtelek Temet� utca 1 szám alatti összkomfortos 
lakás 500 négyszögölös telken eladó. Érdekl�dni: Mursa 
László, Györtelek Kossuth utca 123. szám alatti lakosnál. 
Telefon: 44/358 – 014. 

2004.11.05 Péntek 18:30 Györtelek Újfehértó 71:56
2004.11.12 Péntek 19:00 Györtelek Nyíregyházi FSE 68:38
2004.11.25 Csütörtök 17:30 Nyírsuli Györtelek 83:80
2004.12.03 Péntek 18:30 Györtelek Nyíregyhézi KS. 96:39
2004.12.06 Hétf� 18:45 NYKK U20 Györtelek 83:90
2005.01.14 Péntek 18:30 Györtelek Sz�l�skerti Dsk. 83:51
2005.02.06 Vasárnap 16:00 Nyíregyházi KS. Györtelek 68:70
2005.02.11 Péntek 18:30 Györtelek Záhony VSC
2005.02.12 Szonbat 16:00 Záhony VSC Györtelek 
2005.03.04 Péntek 19:00 Bánki ISK. Györtelek 
2005.03.11 Péntek 20:00 Györtelek NYKK U20
2005.03.23 Szerda 19:30 Nyíregyházi FSE Györtelek 
2005.04.07 Csütörtök 19:30 Tirpák TTE Györtelek 
2005.04.14 Csütörtök 20:00 Sz�l�skerti Dsk Györtelek 
2005.04.22 Péntek 18:30 Györtelek Nyírsuli
2005.05.06 Péntek 17:00 Újfehértói VSSZE Györtelek 

xxxxxx Péntek 18:30 Györtelek Bánki ISK
xxxxxx Péntek 18:30 Györtelek Tirpák TTE.



 
                   Beismer� vallomás 

- Vádlott, beismeri-e, hogy egyes vallásos törvények és    
        hagyományok megszegésére buzdított? 
- Beismerem… 
- Vádlott, beismeri-e, hogy b�nöz�kkel, a nép 

elnyomóival, aszociális elemekkel, a társadalom 
söpredékével tartott szoros kapcsolatot? 

- Beismerem…. 
- Vádlott, beismeri-e, hogy kritizálta az egyházat, s�t 

néha ellene is dolgozott? 
- Beismerem… 
- Vádlott, beismeri-e, hogy megfelel� képesítés nélkül 

gyógyító tevékenységet folytatott? 
- Beismerem… 
- Vádlott, mondja meg a nevét és a születési helyét! 
- Jézus, a júdeai Betlehemben születtem… 
                                                        A.de Mello nyomán 
 
  
Vékony Boglárka                  
   2004. 12. 13. 
Vékony Attila  apától és  
Szücs Melinda anyától 
Pet�fi utca 5. 
Baráth Lóránd Ádám 
    2004. 12. 22. 
Baráth Béla apától és 
Erdélyi Anikó anyától 
Kossuth utca 81. 
Varga Nikolasz 

           2004. 12. 15. 
     Varga Géza apától és 

Villás Éva Gabriella anyától 
Dankó utca 51.  
Kiss Antal 

           2005. 01. 08. 
        Kiss Bertalan apától és 
        Talpas Rita anyától 

 Dankó P utca 29. 
Baráth Attila 
    2005. 01. 09.  
Baráth Attila apától és  
Poczók Krisztina anyától 
Rákóczi utca 43. 
Kiss Adrien Magdolna 
      2005.02.04. 
Kiss Sándor apától és 
L�rincz Andrea  anyától 
Szabolcsi Épít�k útja 16. 
 
                                                
            

 
 
Kurucz János        Kossuth utca 141 
Fülesdi Gyuláné    Kossuth utca 141. 
Varga József          Kossuth utca 141. 
Farkas Tibor  Szabolcsi Épít�k útja 4. 

Maszkos alakoskodások  

Magyarországon már Mátyás korában divatban voltak 
bizonyos itáliai mintákat követ� álarcos mulatságok, 
s�t II. Lajos udvarában harci játékokat is rendeztek. Az 
egyház kezdetben rossz szemmel nézte a fékevesztett 
mulatozást, az ördög m�vének tartotta és üldözte is. 
Temesvári Pelbárt ferences szerzetes 1502-ben 
született prédikációjában a következ�képp ír: " Ó jaj, 
ezekben a napokban hány keresztény ember fordul a 
kegyelem világosságából a sötétség cselekedeteihez, 
vagyis a torkossághoz, az iszákossághoz, a 
bujálkodáshoz. Az efféle emberek a farsangban az 
istenüknek választják az ördögöt, amit álarcos 
mulatsággal, fajtalan énekekkel dics�itenek 
megvetvén a Krisztust." Dacára az egyházi 
tiltakozásnak, a farsang id�szakának megünneplését 
nem tudták visszaszorítani. Annak �si, pogány 
gyökerei, melyek szoros kapcsolatban állnak a 
termékenység, b�ség varázslással, a tél elmúlta felett 
érzett örömmel, a tavasz beköszöntét siettetni 
szándékozó rítusokkal er�sen éltek a nép 
hagyományaiban.  
Farsang ünnepéhez köt�dik Magyarországon a népi 
színjátszás kialakulása. A különféle maszkos 
alakoskodásokból n�ttek aztán ki a különféle 
dramatikus játékok, amelyekben tipikus alakokat 
személyesítettek meg. Ilyenek voltak a cigány, a 
betyár, a koldus, a vándorárus, a menyasszony, 
v�legény. Kedvelt volt a férfi-n�i szerep- és ruhacsere. 
Szívesen alkalmaztak állatmaszkokat is, gyakran 
felt�nik a játékokban a kecske, a ló, a medve. 
Már a XVI. századtól vannak adataink az egyik 
legnépszer�bb alakoskodó játékról, az ún. Cibere 
vajda - Konc király párviadaláról. Az egyik szerepl� a 
böjti ételeket (cibere), a másik a húsételt személyesíti 
meg, az � viszálykodásukról szól a játék. 
A legismertebb alakoskodó szokás magyar 
nyelvterületen a mohácsi busójárás. A délszláv erdet� 
sokácok faálarcos felvonulásairól már a XIX. 
századból vannak feljegyzések, bár ezek általában a 
vigadalom botrányos részleteit emelik ki. Mivel az 
álarcok a szerepl�knek inkognitót biztosítottak, 
viszonylag gyakran került sor verekedésre, n�k 
molesztálására, ami ellen a felháborodott közvélemény 
a hatóságok segítségét követelte. A XX. század 
folyamán aztán ezt az izgalmas ünnepet sikerült 
mederbe terelni, és ekkor terjedt el a busójárás 
elnevezés is, a sokácok ezt a farsangot záró eseményt 
Poklada 'átöltözés, átváltozás' néven említik. 

 
Busómaszkok-Néprajzi Múzeum anyaga 

                                                       Kiadja: Györtelek Község 
             Önkormányzata 

4752. Györtelek Kossuth út 19. 
Telefon/fax: 44 557 – 050. 

Szerkesztette:   Bed� János 


