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                      Ida néni 90 éves 
2005. március 14.-én köszöntöttünk Györteleken egy asszonyt, aki 
ezen a napon ünnepelte 90. születésnapját. Nem � a település 
legid�sebb embere, de azt gondoljuk, hogy a 90 évet betölteni nem 
mindenkinek és nem sok esetben adatik meg. Oláh Sándorné /1915. 
március 14.-én született Géberjénben. Egy testvére volt, aki h�si 
halált halt a második világháborúban és sajnos férje is a haza h�si 
halottja lett, szintén a második világháború áldozataként. Négy 
gyermekét nevelte fel egyedül, mellette dolgozott a helyi Tsz –ben. 
Jóska fia hat éve  halt meg. A gyermekei hat unokával 
örvendeztették meg és ma már 11 dédunokának örülhet. Nem látszik 
rajta a kor, egyedül él, ellátja magát. Szeret Györteleken lakni. A 
lánya vitte volna magához, de � itt érzi jól magát, szereti az 
embereket és �t  is nagyon szeretik. Mikor beteg volt  a szomszédok 
ápolták, amiért nagyon hálás.               
Mindenkinek köszöni a szeretetét és segítségét.                                                                                                   
Boldog születésnapot Ida néni                                                         

        Halmi József  polgármester köszönti Ida nénit.                                                                                            Halmi József 
 

             
                                                                                           
 

 
   Az Általános Iskola tanulói… 
 

 

                       Változó falukép! 
 
Bizonyára sokan vették örömmel, az újonnan megépített busz 
és vonatvárókat és a kisállomásnál kialakított parkot. 
Természetesen az ellentábor is hallatta a hangját, és ez így 
természetes. Lassan de biztosan épül az új községháza. Sikerült 
a legrosszabb állapotban lév� utak felújítása,  aszfaltozása. 
Folyamatosan takarítjuk a falut, így a Szamos –holtág partjait 
is . Sajnos a lakosság egy része nem becsüli az er�feszítéseket,  
illetve semmibe veszi embertársai munkáját. Ezen a téren 
hatósági lépések következnek, a szemetel�ket szabálysértési 
eljárással próbáljuk visszatartani.  A köztisztasági 
szabálysértés elkövet�i  (illegális szemétlerakás) 100.000 Ft -ig 
terjed� pénzbírsággal sújthatók. 
Külön öröm számunkra, hogy a buszváróinkat teljes 
mértékben az önkormányzat által foglalkoztatott közmunkások 
készítették, bebizonyítva, hogy ebben a formában is lehet  
maradandó értéket létrehozni.  Ezen a helyen is megköszönjük 
munkájukat.  Folyamatosan takarítjuk az egyházi, a zsidó és 
köztemet�t. Ide is padokat helyeztünk ki, illetve b�vítettük a 
parkolót.  A község területére kihelyezett virágtartókban 
elhelyezett virág oly annyira megtetszett valakinek, hogy  azt 
rögtön a magáévá is tette. Az ilyen fajta tetszésnyilvánítás 
viszont nagyon sok bosszúságot okoz a faluszépít�knek, de 
reméljük nem veszi el a kedvüket. 
 
Kérjük a lakosságot, hogy a létrehozott értékeket tekintse a 
település  tulajdonának és a másként gondolkodókat próbálja 
jobb belátásra bírni. 
                                                                           Bed� János 
    

                 A tartalomból: 
Összeállítás a falunapról 2-3. oldal 
Visszatekintés 4. oldal 
Vége a tanévnek 4. oldal 
Elballagtak óvodásaink 4 – 5. oldal 
Akik a buszvárókat készítették 5. oldal 
Anyakönyvi események  6. oldal 
Esti tagozatú Gimnázium Györteleken   (6. oldal) 
 
 



                   

    

                

Falunapi rendezvényünk nem jöhetett volna létre az alábbi támogatók nélkül: 
Bodáné Király Ágnes   Baráth Erzsébet   Bétéri Miklós Búzás Péterné   Bocz Árpád 

Májer András Veress Zoltán   Szabó János    Sz�cs Lajos    
MSZP Alapszervezet   Százszorszép Bolt tulajdonosa     Kristályvíz Kht.   Barkács Kft.  

Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
Köszönjük! 

 
 

  
 
 

  



            
 

       
 
 

                             



 
 
Tisztelt Lakosság! 
 
Az évb�l eltelt több mint egy 
negyedév, mely nem hosszú id�, de 
annál mozgalmasabb. Több 
rendezvényt sikeresen 
lebonyolítottunk. Iskolai, óvodai 
farsang,  az id�sek farsangja melyet 
öt település nyugdíjas klubjai 
tiszteltek meg jelenlétükkel. Idén is 
megrendezésre került a már 
hagyománnyá vált falunap. 
Mindenkinek köszönet munkájáért, 
akik segítettek abban, hogy 
rendezvényeink sikeresek legyenek. 
Három bál került megrendezésre 
településünkön, melyek közül 
kiemelkedett az iskolai alapítvány 
hagyományos jótékonysági bálja. 
Ez a rendezvény rekord részvétellel 
és színvonalasan megszervezett és 
lebonyolított ünnepség volt , mely 
bizonyítja pedagógusaink és 
gyerekeink pozitív hozzáállását, 
valamint a résztvev�k segít� 
szándékát, hiszen ez nem csak 
öncélú mulatás, hanem 
segítségnyújtás az iskola 
munkájához is. 
 
Településünk vendége volt Hiller 
István miniszter Úr, Dr. Veress 
János és Dr. Vojnik Mária 
államtitkárok, valamint Dr. Kiss 
Gábor a megye közgy�lés alelnöke.  
 
A helyi vöröskereszt által szervezett 
véradás volt településünkön, 
melyen 30-an vettek részt, így 
segítve egy csaholyi gyermeken.  
 
Önkormányzatunk az eltelt id�szak 
alatt több beruházást kezdett meg 
és folytatott le, melyekr�l egy másik 
cikkben számolunk be. 
                               Halmi József 
                         Polgármester 
 
 
 
 
 
2005. június 5-én tartottuk az 
óvodai évzáró ünnepségünket. Az 
évzárón 56 gyerek mutatott be egy-
egy m�sorcsokrot, az egész évben  
tanultakból.  26 nagycsoportos 
gyermek búcsúzott el az óvodától, 
pajtásaiktól és az óvoda 
dolgozóitól.  Nagyon jó érzéssel 
fogadtuk, hogy a Polgármester  Úr 
elismerte, méltatta és megköszönte 
az egész  évi munkánkat. 

 
 
Általános iskolánk 2004. szeptemberében 146 tanulóval és 14 nevel�vel kezdte a tanévet. 
A tantervi szabályozás értelmében minden évfolyamon  a kerettanterv el�írásai alapján 
szerveztük a nevel�-oktató munkát. Az idei tanévt�l az els� osztályosok esetében (majd 
negyedik félévig felmen� rendszerben) át kellett térnünk az osztályozás helyett a 
szöveges értékelésre.  
A tanulmányi munkával kapcsolatban a nevel�testület a színvonal emelését, a 
lemaradók segítését, felzárkóztatását és a tehetséges tanulók kibontakoztatását 
határozta meg f� feladatként. Új elemként a készségek minél szélesebb kör� fejlesztését 
is célul t�ztük ki. 
Az év során a munkatervben meghatározattak szerint szerveztük rendezvényeinket, 
melyek között volt iskolai és községi egyaránt. A sort a halottak napi megemlékezés 
nyitotta, tanulóink emlékm�sort adtak a községi ünnepségen. A helyi nyugdíjasklubbal 
közösen rendeztük meg a karácsonyi m�sort. A tél végén hagyományainkhoz híven 
nagyszabású farsangot, majd alapítványi jótékonysági bált szerveztünk, néhány hete 
pedig tanulóink, tanáraink közösen vettek részt a falunap eseményein. A visszajelzések 
alapján rendezvényeink jól sikerültek, dicséret illeti a részt vev� tanulókat és 
pedagógusokat egyaránt. 
Nemzeti ünnepeinkr�l (október 6., október 23., március 15.) iskolai ünnepségek 
keretében emlékeztünk meg. A diákok a diákönkormányzat vezetésével hulladékgy�jtési 
akciót, fordított napot szerveztek, tudásukról tanulmányi versenyeken adhattak számot. 
A kiemelked�k magasabb szint� versenyeken képviselhették iskolánkat. Kiemelked� 
eredményt ért el Kincs Anita 4.osztályos tanuló, aki a körzeti prózamondó versenyen 
képviselte iskolánkat, illetve Bétéri Nikolett 4.osztályos tanuló, aki a megyei hangos 
olvasási versenyen végzett az els� tízben. Büszkék vagyunk az országos táncversenyen 
Serbán Anett 4.osztályos tanuló, és Lukács Konrád 3.osztályos tanuló által elért 2. 
helyezésre, valamint tánccsoportjaink Baktalórántházán elért ezüst min�sítésére. 
Igyekeztünk jó kapcsolatokat ápolni a helyi szociális otthonnal, így m�sort adtunk a 
lakóknak karácsonykor és anyák napján. Anyák napja alkalmával osztályonként is 
köszöntötték tanulóink édesanyjukat. 
Már az el�z� években felvet�dött, hogy iskolánk nevet változtasson. Az iskolahasználók 
véleményének figyelembe vételével a képvisel� testület döntött arról, hogy iskolánk 
Fekete István író nevét vegye fel.  
Így a tanév végéhez közeledve is van még teend�, hiszen az alsó tagozatosok a napokban 
vettek részt egy nyíregyházi tanulmányi kiránduláson, ahol jó hangulatban tekintették 
meg a Vadasparkot, illetve a fels�s tanulóink készülnek kétnapos kirándulásra, a 
Zemplén-hegységbe. 
A tanév vége mindig egyfajta összegzés, értékelés is egyben, visszagondolva az eltelt 
id�re úgy érzem ez a tanév is elrepült. Mozgalmas, eseményekben b�velked�, sikeres 
évet hagyunk magunk mögött. Bár az év lezárása még hátra van, tanulóink eddigi 
munkáját látva és ismerve, kijelenthetem, hogy többségük nyugodtan készülhet a nyári 
szünetre, a megérdemelt vakációra. A tanévzárón (2005.június 18. 9 óra) várhatóan sok 
oklevelet és jutalomkönyvet vehetnek át azok, akik megérdemlik, s mindenkinek 
megkezd�dik a várva várt vakáció. Ne felejtse azonban senki, a nyári id�töltéseknek is 
meg vannak a veszélyei, a közlekedés, a vízpart, a játék nem csak jót, de sok balesetet is 
okozott már. Ezért minden tanulónktól azt kérem: vigyázzon magára, hisz 
szeptemberben az ünnepélyes iskolanévadóra-tanévnyitóra mindenkit visszavárunk!                   
                                                                                   Korponai Sándor   
                                                                                           igazgató 

                                                                                 
                                                                                              
 
 
  



Két kollégan�nknek, Pótor Attilánénak 
és Gergelyné Pinczés Mónikának pedig 
pedagógiai munkájuk elismeréseként 
emlékplakettet adományozott. Ezúton 
is még egyszer megköszönjük, és 
próbálunk az elkövetkez� id�ben is úgy 
dolgozni, hogy méltók legyünk az ilyen 
elismerésre. Az Óvodás gyermekeknek 
nagyon jó nyári pihenést  kívánunk, és 
minden régi  és új óvodást 
szeptembert�l  szeretettel várunk. 
                                                                                                                                                    
                                  Farkas Györgyné   
                                    óvodavezet�   
 
                                                  
       

 
 
 
 
 
 
Mint az els� oldalon megírtuk a Buszvárókat az 
Önkormányzat  által foglalkoztatott györteleki  lakosok 
építették. Úgy gondoljuk,  hogy munkájuk, hozzáállásuk 
példaértékkel kell, hogy bírjon   mások el�tt. Ezért itt most 
felsoroljuk az ebben a munkában   résztvev�ket, és a 
fényképüket is  közreadjuk, munkájuk erkölcsi  
elismeréseként.   
 
Az els� sorban: Tóth Jen� , Jakab Ferenc, Imre Csaba, a 
második sorban: Kádár Csaba, Tóth Jen�,  Varga Géza. 
�

�

�

�

                       
 
 
 
 
 
Két család kapta meg ez évben a Magyar Állampolgárságot. Mindannyian huzamosabb ideje élnek községünkben, és 
munkájukkal, magatartásukkal  kiérdemelték a település lakóinak bizalmát, megbecsülését. Hosszú, többéves eljárás után  
Spanyielné Kovács Katalin és leánya Hiába Klaudia 2005. április 14-én,  Szabó Szilárd és felesége Szabó Magdolna valamint 
két fiuk Szabó Sebestyén és Szabó Szilárd pedig  május 13-án  tették le az állampolgársági esküt a település polgármestere, 
Halmi József el�tt.  Gratulálunk nekik, és az itteni életükhöz, munkájukhoz egészséget, kitartást és szerencsét kívánunk.  
 
 
                                                                  Képeink az eskütétel pillanataiban készültek. 
 

     

 



   
 
 
 
 
Szabó Endréné   Rákóczi utca  17. 
Tisza Sándor  Kossuth utca  141. 
Boleman Katalin Kossuth utca  141. 
Márián Pálné  Dózsa utca    18. 
Oláh László  Kossuth utca 141. 
Szabó József  Kossuth  utca 48. 
Kósa Miklósné Rákóczi utca  22. 
Markos Ilona  Kossuth utca 141. 
Tóth Sándorné Kossuth utca 85. 
Varga  Zsigmondné Kossuth utca 141. 
Kiss Matild   Temet� utca  13. 
Veres Béláné  Kossuth utca 141. 
Filep Ferenc   Árpád utca 2. 
Bétéri János   Szabolcsi Ép. útja 12. 
Kozma József  Kossuth utca 141. 
Varga Béláné  Rákóczi utca 54. 
Jakab László  Kossuth utca 141.  

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

   Szerkesztette:   Bed� János 
 
 

Varga Tamara 2005.02.27. 
Bétéri Zsolt apától és   
Varga Melinda anyától            
Arany János utca 2/a. 
 
Kiss Gerg� 2005.04.04. 
Kiss Zsolt apától és 
Molnár Edina anyától 
Kossuth utca 42. 
 
Bétéri Ákos 2005.05.12. 
Bétéri Zoltán apától 
Szabó Gyöngyi anyától 
Tunyogi utca 16. 
 
Tóth Tamara 2005.05.12. 
Tóth Krisztián apától 
Roskó Barbara anyáától 
Dobó utca 5 .  
 
Patály Vanda  2055.05.28. 
Horváth Pál apától 
Patály Lívia anyától 
Kossuth utca 39. 
 
Horváth Miklós 2005.05.28. 
Horváth Gábor apától 
Danó Beáta anyától 
Dankó Pista utca 1. 
                          

 
 

          
 
    Hogy beszélgethessünk… 
    A nagy kertben kis ház állott. A vak ember otthona. 
Minden szabad percét kint töltötte, gondozta a virágait, 
nyeste a fákat, locsolta a füvet.  Volt is foganatja. 
Csodálatos színekben  pompázott a kert, virágillat lebegett 
felette. 
    Nem lehetett elmenni a ház el�tt anélkül, hogy ne 
álmélkodott volna az ember.   

- Mondja, ha meg nem sértem – kérdezte egy járókel� 
megpillantva a virágai között gyomláló öreget-, 
miért fárad ennyit? Csodálatos kertje, de hát, ugye, 
Maga sajnos nem lát, sohasem gyönyörködhet ebben 
a pompában ?!. 

    A kertészked� házigazda elmosolyodott: 
- Négy oka is van ennek: el�ször az,  hogy szeretem a 

kerti munkát. Másodszor, mert csodálatos élmény 
megérinteni  a virágszirmokat, harmadszor élvezem 
ezeket az illatokat. A negyedik ok pedig Maga! 

- Én? De hiszen nem is ismerjük egymást! – 
csodálkozott a járókell�. 

- Nem, de mindig számítottam rá, hogy egyszer majd 
erre jár, és ha a virágaimat meglátja, megáll majd és 
beszédbe elegyedünk! 

 
                                       K. Ellerbrock nyomán 

 


