
UrJARA INOjTJUK AGABORJANI UtSAGOT.•• 
KOszOntUnk minden kedve olvasOokat abb61 az alka1omb6~ 
b zOr v etik k zOk Japunkat. kunk obaja telj OIt 
azzaL hogy m gjelenhet tt falunk Ona1l6 ujsAgja, On k is 
bizonyara kellem m glepet kent vettek ki postaIadiljukb61 a 
postai ktlJdemenyeik kOZO a "gaborjani niRLAP"-o 
Az Ujag meg,; lentct~nek gyik aktualitAsa a TELEHAz 

aliroda m gnyitcisa, amelyn egyik szolgAltat a a lako 8g 
tAjek ZtatAsa belyi ltiJidvanyok fonnaj ban is. A zerk zt6 eg 
a lELEHAZ-ban fog mllkOdni. Ta'&ozta kivanunk adni 
faJunk eleter61. emenyeir61. HIrekke~ infonnaci6kkal 
szolgaJunk i elemm I k1 erj1lk onkormanyzatunk. 
intezmenyeink; civil szervezetek Cs a zl)vetkezetek 
m!lkOd t, egyh8zunk. elete lapunk rov . an besz4m Junk 
awkr61. A "gaborjaru HfRLAp" politikailag filggetl n iwin 
lenni. 199 a "a!asztasok eve is, lehet6 get ad minden 
jelOlm programjlllk, ere.dmcnyeik ismertet.eser , A ktHOnb6zO 
roy t k kialakul6ban vannak, vWjuk eszreveteleiket Otleteiket 
szerkesszek On k i a Japot. A zerkeszt seg szfv en vesz 
bdnnilyen v rajzo hUt am lyeket ke ziwik kOzl sre 
szannak lapunk Mrmely rovat8ban. RemeljUk elsa bemutatkoz6 
lap zAmunk megnyeri tetszesUket. 
Tervilnk a lapot bavonta rnegjelm etni. Ez 8 p6ldanyunk 
ingyene annak erd eben hogy tov8b ra is az legyen jceressOk 
azokat 8 tAmoga16kat akik anyagilag ho.zzajArulnak lapunk 
megjelente tb z. EzutoD is szcretn nk kOszODetet mondani 
azoknak a t8.mogat6inknak akik el 0 szamunk 
megjelenteleseben anyagi tAmogatast Dytijtottak ill. 
kezbesltes~ben kOzremliklXitek. zerkaztiiseg 

MEGKERDEZTUK ... 
Az elmUit ev vegen bat8Jyba Lepett az 1997. ~vi XXXI. 
tlSrveny. amely 8 gyermekek v6delmer61 ~ a 
gyAroigazgarasr61 rendelke-zik. Szerte az orszagban a 
vegrehajtasa kisebb, nagyobb nehezsegekbe 1ltk6Z6tt, sok 
belyen vitlik kiaJakullisara is okot adoU. Ez ev januAr I-tal 
megvaltozott az Oregsegi nyugdlj legkisebb 6sszege is, ame)y 
az elobb emHtett ella !sokon kivUl, a szocialis tHrveny a.IBpjan 
jar6 ellatasok sszegeil is m6dositotta. MegkerdeztUk. az 
6nkonnanyzat iIletekeseit mit kell tudnunk az egyes ellatasi 
formtik ig nybe~ 


vetelerol a vl1ltozAsokr6l. Err61 olvashatnak. a lap 2-3. oldalan 

amelyet a kesobbiek sonin is szeretneilk rendszeresse tenni. 


1998. februar elejen megkezdte milkOdeset a 
szentpeterszegi TEL HAz. gaborjaru aliruda
ja.. Az infonnaci6s ~ szolgaltatO iroda 
ideiglenesen az Iskola egyik epUletebeo (Fo 
u. 102) kapott otthont A "Mindenki irodAja" 
neven is Hzisrnert, orszAgos hat6zattA 
MvU16, "Telehliz p "kereteben 
faJunkban is megnyil6 iroda 1 ite r61. 
induJ6 szolga!tatAsairol es erveirol f zletes 
ism rtet6t talAlnak a 4.oldafon . Olvas J, 
lcgyenek az Ogyfeleink! 



Megjelent a gyennekek 
v delmer61 es a gyamOgyi 
igazg tasrol z 1 1997. . 
XXXI. tOrveny. ely 
teJje en uj lapokra belyezte 
a gyermekek nevelteteset, 
testi, ertelmi e erzelmi 

j\ . b'zto fl6 al pv 0 
jogok.at oteless6gekct a 
gyamOgyi szervezelek 
feJep(teset. A gyRmOgyi 
feladatokat - melyet eddig a 

Kesedelmes hemet s p6th~kot 
leszO.nk kenytelenek fe 

1998 janu I-t61 
zcg I~ 7 f 

lIatAsok Osszegei az Onkonnanyzat e7.en 6sszeg 
figyelembe vetelevel 8.l1apftja meg. 

h lyi jegyzo latott el - kOrzetesitette. TeJepUlesUnk 
gyamUgyi felodntait a Beretty6Ujfalui GyBmngyi 
ITivatalhoz telcpltette. A gyamOgyi hivatal cime: 
Beretty6ujfaJu, Tardy u. 2. ( volt MHSZ epnle! ). 
Ugyancsak ttirvenyi vAllozas miatt ( az epitett 
kOmyezet aJakfwlir61 '. vCdelmerOJ sz616 1997. evi. 
LXXVlll . tv. ) Beretty6Ujfaluhoz tartozik 
telepUte Unk HZ epites el kape olato agyekben is 
februAT h6 I-t61. Az epitesi ( bonwi. atalakitasi 5th.) 
ugyekben a Beretty6Ujfa1u Varosi Polgannesteri 
Hivatalh z kell fordulni. 
A gyamUgyi tOrveny m6dosuJasa miatt 1997. 
November h6 1. NapjtU6I bevezel~, re kcri1Lt - az 
ddigi rendszeres nevelesi s gely he]yett - a 

gyennekvedelmi timogaw. A rendszeres 
gyermckvCdcLmi tAmogatAs celja, hogy cl6segitsc a 
gyerme c aJ6di komyezetben t rten6 ellAtAsat, 
neveleset mege16zze a gyermek kiemeleset a 
csa1adbOJ. Ezt az ellatasi fonnat azok ehetik igenybe. 
abol a c aJadban az egy fOre jut6 j6vedelem 6sszege 
nem haladja meg az oreg 'cgi nyugdij mindcnkori 
legkisebb Osszeget, es a c alMban l6rten6 neveles 
nem aU a gyennek erdekevel clJeotetben. A tAmogatas 
navi 6sszege gy nnekenkent az Ore gi nyugdIj 20%
a A kereJmet a Polgarm teri Hivatalhoz keU 
beoyUjtani es a SzociAlis Bizottsag binilja eJ. Ebben az 
elhitasi formaban jelenleg o.8.lunk gyermek reszesUJ. 
Januar h6 1. napjat61 m6dosult a belyi iparlizesi ad6r61 
sz616 tOrveny is. Emiatt mUunk j. m6dosult a helyi 
ipan1zesi ad6 merteke, amely ebben az evben a termek 
eloA.lHtAsft.t es zolgaItat6i tevekenyseget vegzok 
esereben evi 9 (kilenc) %0 (ezrelek). A pen.zinrezet 
kereskedelmi es vend6glAt6i tevekenyseget vegz6k 
ide ertve a Gaborjan szekheUyel (teJepbeUyel) 
rendelkez6 keresk delmi Cs vendcglat6i tev6kenyseget 
vegztl vAlla.lkoz6kat i - eseten evi 1.3% ( z8zalek). 

DI T6th Jozsef kurjegydi 

Az adOz rOl FebruAr vegen postazasra kerll.lt k 
a 1998. I. felevi kommunaLis es 

gepjarmu ad6 megf1.Zeteser61 srol6 ertesitesek es 
befizetesi lapok. Felhivjuk a figyelmet a hataridon 
belilli leljesftesre amely 1998.marcius l7.-e. 

Gyel'mekneveJlsl ttimogat. : 
Ez a tAmoga a Mrom vagy tobbgyennekes csalcidok 
nevele I g ndjain .kf an enyhfteni. tAmogatAsm az 
jogosult, aki baztartAs.aban. LcgaJab 3 kiskoru 
gyermeket nevel es a legki bb belOit Ite a 3.61 leve 
de a 8. el tev~l eg nem haladta meg. 
A tAmogatas tssszege az Oregsegi oyugdij minde.nkori 
Legkise b 0 zegevel azono ,d ebb61 - jelenleg 6 % 

mertekfi - nyugdfijarul~kot keU levonni, mivel a 
tAmogat8s idotartama szoJgAlati id5uek min6s01 

M ulfkalfilkOJid jiJvedelemp6d6 ttimogattfso: 
E penzeUatasra az a mWlkanelk-nlijogosult 
a.) aki munkanelkU1.i jArade:kban r zesill~ es a 
munkanelkUJi j3radek fuly6 ftasa id6tartamanak 
lejartAt kOvet6en munkancLk1ili eUAtasra nem jogosulL, 
b.) akinek reszere a munkaneLkOJi jflra ~k Iyo itasat 
kereso tevekeny eg folytatAsa miatt a foly6 ftagi id6 
Lej6rtat megelozO szOntett6k meg es a 
tevekenyseget "'''v Oen munkanel Uli Uatasra nero 
jogosuLt, 
c.) akinek a munkanelJdIli jaradekra val6 jogo ul aga 
tilmogatott id6tartama alatt zfi.nt meg es a kepzes 
megsziineset kO etOen a fogla1koztatas ellS gftesCr6J 
6s a munkane1kUliek. ellat.asarol szOlo - tObb ~r' en 
mo osftott - 1991. evi IV.tv. alapjlin munkanelkUli 
ellat8sra nem szerzett jogosult.scigo felteve, b gy 
csallidjaiban HZ egy ffire jut6 havi jOvedelem nem 
ha1adja meg az Oregsegi nyugdij mindenkori legk.i ebb 
Osszegenek 80 % -At. Gelenleg 10 960 Ft-ot) 
A jOvedelemp6t16 tAmogatas folyo itAsAo id6tartama 
24 h6nap, amelyet a jogo ul As megaUapftcislinak 
napjat61 keU szamolni. 
Nem 8llapithat6 megj6vedelemp6t16 t8.mogatas annak 
a munkanelkillinek aki: 
a.) rend zeres penzellAtasban reszesOl, 
b,) eJ6zetes letart6ztatasban van, iUetve 
szabads8gvesztes bllnteteset t6lti, 
c.) fegyver vagy fegyver neLkUli katonai ill, poJgan 
zolgalatot teljes(t, 

d.) 82 iLletekes munkau.gyi kOzponttal. ill. az 
OnkonnanyzattaJ az egyOttmfikOdest nem vlillalja. 
(Iolyl, A kovelkezt5 oldalon) 

http:kerll.lt


TDnethi segely: 
Iynek 8Jlapitha 0 meg, ski 

elt . 01 gODdosko<iott. 
A tamogatSs Osszege: 8 000 Ft 

Atmmm seg8y: 
A I enntartast veszelyezteto rendkivUJi el thelyz the 
kerillt valamint ida ossn. vagy tartosan 
letfenntart8.si gondo.k.bl kilzd6 szc:meJy reszere adhat6 
pemben. vagy tertneszetbeni ogat8s. 
Az ld:men . segcly Ossze e: 
A mindenkori ~ !JYUgdij 0 en k SO % ~M 
oem haladhatia meg. e mertekt61 8 dOD 
(szoci8Jis bizotts8g) IdU Osen indokol 
eJt6rbet. 

KiJr,gy6gydldJds: 
A k zgy6gyellilt8sban reszesnJ6k teritesmenteseo 
jogosuJtak a t8rsadalombiztositas fIltal t 0 atott. 
ldUOo rendeletben mcghatarozott gy6gyszere • 
gy; gyBszati Cd ozOkre protetikai es 
fo~bAlyoz6 eszkozO vaJammt jarobeteg
szak Uatas kemeben gy6gyfi1rd6bcn oyiJjtott 
fizikoterap· kezelesre. 
Az ell8t8.sra jogosultak kOret tOry oy szab81yozza 
- a1anyi jogu 
- meJtfmyoss8gi 
- normativ alapu kOzgy6gy 116tAs eteben. 
A nonnatlv kOzgyogyeUI'Wisra val6 jogosuitsBgot egy 
6v id6tartamra annak leh meg8llapitani, akinek havi 
rendszeres gy6gy kOltsege az OTegsegi nyugdij 
legkisebb Osszegenek a 10 % -at meghaladja (1370 Ft) 
felteve bogy a csalSdjAban az egy fOre jut6 havi 

jovedeJem 0 

legkiscbb Ossz 

RMds:er szocJ4.JJs segeJy: 
Az Onkon:naoyzat annak 8Jlapit meg rendszeres 

szociaLis seg6Jyt, aki: 

a.) 18. 61etevet betolt tte es munkakcpesstg,et 

67 % -ban elvesztetto, 


.) kOrla nem foglalkoztato (az 8 szemely ski a 
jOvedclempOd6 tamo t8s fo1y6sitasanak id6tartam 
kimerit ilIet 1 igazolja, ho rendszeres 
szoci8Jis segely ininti . elme benyiJjtAsat m 16 

om evben az iUetekes munkailgyi zponttal 
I aJ8bb Jret 6v id6tartamig egyU OdOtt k 
tevekcnys6get nem fotytat ), fet e bogy m 61het6se 
mas m6don nem biztositott. 
A seg6ly Osszege aktiv koru nem fogJalkoztatott 
szem61y esetCben az Oregsegi nyu dij mind on 
legkisebb Osszegenek 70 % -8. 

Katonal csalddl. ely: 
Katonai csal8di seg6lyre a sorkatona munkak6ptelen es 
eltartasra szorul6 hozzatartoz6ja ( fcJesegc, gyenn Ire ) 
jogosul~ ba 6t a sorkat a be onul8s8t megel6zOen 
sajat kereset6bQl tartotta el. 

Bevonuldsl Si!/leJy: 
A hadkOteles a sorkaton . szolg8latra 16 behivas 
eseten egyszeri bevonul8si segeIyre jogo olt. 
A bevooul8si seg61y Osszege a telj unkaid6ben 
foglalkoztatott munkav8J.lal6 ben 8 kOteleza 
legkisebb havi munkaberenek 60 0/0- ha a 

adkOtelesoek eltart8srn jogosuJt gyerm van, a 
kOteleza Jegkisebb havi munkabern rnegfeJe16 
O~. 

JdllslcorUak jdradeka: 
Egyedfll8J16 eseten az egy fOre jut6 j vedelem nem 
haJadja meg az OregsCgi nyugdij mind ori legkisebb 
()sszegeo k 95 o/o-at, (13 015 Ft ).Egy6b t a 
nyugdfjminimun 80 o/et-at ( 10 960 Ft) sszege: 

ediiJaI16 esetCJl 1 000 Ft-t61 - 13 015 Ft-ig, cgyeb 
esetben 1 000 Ft-t61 - 10960 Ft-ig. 

• ulyos mozgdslcorl4lozottak iJrJekedh/ rdmngardsa: 

A tAmogatftsra azjogosult, aki: 

- CrvCoyes vezet6i engedellyeJ delkezik., vagy akinek 

szAllitasat sziU6je, h8zast8rsa. vagy 1ctt8rsa 

nyiJatkozatban v8Jlalja ( ha a gyennek v6lla1ja B sziil6 

sz8llitAsAt. akkor B himogat:8s nem 8Jlapjthat6 meg! ) 

- csalBdjaban az egy fOre jut6 bavi jOvedelem az 

Oregseg; nyugdfj k es f6lszeresCt oem baladja meg, 

- bet: even belnl ilyen t8mogatasban nem resz.e il1t. 


http:gondo.k.bl
http:letfenntart8.si


( FolytatOs az eloz6 olda/rolj 
A a leo' erel8r 
ma2 00 0 0 t) illa Vlim es 81tallinos 
forgalmi ad6 egyilttes kOitsegenek 60 % 
a. de max. 300 000 Ft. 

3.)KiJiJekedt!sl tdmo aids: 
Ez a bimogatiLs 8 

mozgAskorlatozott szemely 
tObbletkoltsegeinek 
kompenzAJasaril szoJgaI. 
Osszege rugg 
- egyreszt a . ogosul Cletkorar61 

mAsreszt pedig alto!, bogy 
munkaviszonyban, ill. tanu16i viszonyban 
8ll-e vagy scm, 

ezen bilin n eme1t 
tfunogat8sra jogosult. ski 
e~lgo oskodUL 
igy, ha a sidyos mozg' orl ozo11 taml). 
vagy dolgozik. evi 24 500 Ft 
tamogatBsb r6s:zesUl, egy.ebkent 1 000 
Ft t8mo tast kap. 
Abban az esetben pedig, ha kiskoni 
eltartBs8:rol gondoskodik, a t8mogatas 
6ss.zege 28 000 Ft, ill. 10.500 Ft. 
A Uimogaw megaIlapftasanak feJtetele, 
hogy a sUlyo mozgaskorJarozott 
csal' ~aban az egy fOre jut6 jovedeLem ne 
ba1 ~a meg az Oregsegi nyugdJj legkisebb 
(}sszegenek kettO es f61szereset. 

4.)Parko/Jisi engedeJy: 
Az eogedel a j lenIegi hatMyos 
jogszabwy szerint mar csak sidyos 
mozgAskorJcitozott szemelynek adhat6 let. 
sz3m8ra azonban att61 fUggetlenill, bogy 
rendelkezik-e szemelygepkocsival vagy 
sem. Minden tlimogatasi forma 
igenybeveteien :k kOzO feltetefe, bogy a 
kerelmezO a baziorvos altaI kiallltott 
szakv~em6ny szerint siLlyos 
mozgaskorlatozotmak minostUj(}n. 

Salamon J6zsefri~ elli do 

r;;;;;:r.;:m;;::-;~i:i='T.Tirr=f~;;:;i;;;] Telebh infl cili is 
szolg8Jtat6 iroda kCzdte meg 
miikOdeset febrwliban. Ai iroda 
a Szentp6terszegen mUlt ev 
szept mbere om ikere 0 es 
kihaszmiltan Uz el6 Telebaz 
ali.r0d8ja. A Bihar KOw ei€rt 
AJapitvimy ame1y a TelehAzat 
miikOdteti - sikeres pal tal 

L=!!!!!!!!l!!~~""'==;::~===!!!!!!!!l!!~ ..even -, bevonta a k~rn ezO 
telepnleseket is TetebAz 6pit " ozgaJomba. A gabOljimi 
o 'oonlmyzat hliez megfel (\ partnemek bizonyult. Atereztek ~ 
bogy nAl lS g van egy ilyen ti usU szolg8.l 6 irod8r8. 
Az egyiittmfikOde 1 meg8llapod eretCben, a Bihar 
KOzOssegeiert Alapftvany a letesftesbez a telehWkra oly jeUemz6 
es neIklllOmetetJen modem technikai eszkOzoket bocsatott 
rendelkezeSTe - s.z.imUt6gep, nyomtat6, faxmod tel 11 
f6nymasol6 - amelyek lebeto e teszik azonnali iof0J'D1ki6 
szerzest (pl Interueten keresztOl is). OOonnfmyzatunk. a 
mllkOdCshez sziikseges helyiseg ak bcrendezesenek 
I' nd czesre bocslttasat, megfe1elo telefonvo kiepittet 
szem61yemben egy to ilgyintezo a1ka1mazlls8t es 8 TeJ 3.z 
miikOd eset vaIJalta, addig amig azt arra alkalmas szervezet (Pi 
alapftvliny) nem tudja miikOdtetni. 
Sajnos a figyel mbe v It epwet j8Vi~ fehijitisra szol'lll.nak: 
ezert mint tapaszt:a1hatt8k ideiglenesen az iskola term beiI 
ezdte meg miikOdCset a Teleh3.z. Bfzom azonban benne bogy 

bamarosan vCgleges hely6n iizemelbet. velem6nyem szeriot ez a 
nagyszeru intezmeny. 
Ennyi bevezeto ut8n rateme ' a lenyegre gondolom rn.ar sokan 
feltetie ezt a kerdest ,,Mi az a Teleh8z?', Meg keU mondjam 
6szinten. mwt ev decembereig en sem tudtam. Most sem akarom 
d finic'6k~t megfogaJrnami. hiszen nine ket gyforma ifclehBz. 
A:zz8 valik amive aJaldtjuk, azt eelt szolg81ja amire igeoyilnk van. 
Nem veletlentil fogalmazo tObbes szamban, mert egy valaiJiiben 
valamennyi Telehaz egyforma megpedig abban, hogy min 't, 
talfm . is a >tindenki irodaja" elnevezes. A TelehAz segit, 
szolg81tat mindenkinek. 
Mik is ezek a szolg8.ltatasok, - a tcljesseg igcnye n61ldil mivel oly 
sok . denre van lehet6seg: 
A eel az hogy minel tObb iigyet eJtudjwtk itJ.temi belyberi, ne 
erezzn.k magunkat l)'os be1yzetben a tilvol.s8g az infonnaci6 
hilmya miatt, ezt se.gJtik ellS a meg16v6 Iurikai e OzOk is. 
• 	 Igeny szeriot a T ebaz felveszi a kapcsolatot azo a1 az 

intezmenyekkel, bivatalo· (Nyugdfj es Egeszsegbiztos.it6 
Penztar, Csa1ildsegit6 szolgilat, MuokaOID'i K6zpont. 
FOldhlvatal. 5tb.) ame1yek nem falunkban miikOdne aIlova 
ugyeiok intezesebez utaz8.sra (esedeg tObbsz(}r i ). vlirakozasra 
lenoe SZUkseg. 

• 	 Segftstg nyUjtas k6rv6nye beadvlmyok., htvatalos leveJek 
megi:rtls8ban. A hivata10s ugyekben taruicsadas. 

• 	 A szoci8lisan Taszoru16k erdek6ben: azon pAlyazatbk gy lese, 
beadasa amelye csOkkentik a batn\nyos helyzetiiket. 
lnform!ei6val, tan!ccsal val6 eUAtAsuk. Figyelem felhfvas a 



sese .CITe a beJyi ujs8gban is 
nagy ond t fordftani. 

• 	 A falunkar is .~ mun' l1.iiliseg is 
adja a fel 0 a T I b.8mak. arnely 
figyeli az aktulilis AIlAs l\i8n1atokat, 
atkepz kepu ct. 
KO ~ Odlk 'wi 
tlgyeinek intCzeseben. 

• 	 lratmAsol 
szolg81tatAsok. 

• 	 A tclefonvonal kiepftese utan: Telefi 
igeuybevCt'ele, az lnternet 
felbaszuilWval infortruici6 
szolg8ltBlAs. E h6napban pAlylizatol 
nyiljtonk be, amelynek elnyeresc seten 
legal b 12 bavi ingycnes Internet 
eler . lehetoseg kapunk. 

• Helyi ujsag szerkesztise. ki 
• 	 P81y8zatfigyeJes, k zremUkOdes 

patYAz,stok megirilsAban. 
• Megfelelo sz8mit6gepp kiaJa.kulAs8t 

kOvet6en: a szmnftAstechnika . ant 
erdclJ6d6k mine] s.z6Jesebb kO~ek 
kiszo)gaJ :ranfo)yamok szervezese. 
A kOzep.. es felsOfokU tanu.lm8nyaikat 
vCgzO diAkoknak lehetoseget ~ 
hogy itthon tart6zkodAsuk aJatt is 
elCrhetav6 illj a szarmtasteclmika, 
az In ct. 

• Olyan f6nunok., elOadiisok szervezese 
elyek eJosegitik foly6 ugyeink 

intCz6set (APEH, TB, Agrllrkamara, 
stb.) 

A Telehaz szeretne teret adni, segitseget 
DyiJjtani az Onszervez6do csopo11oknak is. 
Fejlesztve ezze] a kOzOssegi szellemet. 
Ezt any szolgaJtat8s8t ill. tervet 
emeltem ki ameJyek ugy erzem 
jcllemzOe lesznek a mi TeleMzunkra, de 
mint emlitettem az igeny fogjak 
eldOnteoi az arcuJat8t, a szolg8ltat8s0k 
kOrenek kialaku.I8s8t. Az 6jsag 
megjelC'Deset m~ fel sikeme tartom, 
k szOnet az Onkormanyzatnak, hogy 
partner olt ebben bizom benne a 
kesobb'c ben is egyOtt fogunk tudni 
mUkOdni. 

Varom teh Onoke legjobb tudAsom 
szerint igye . sz intezni ugyeiket. 
Jelenleg meg a F6 u; 102. sz. aJatti iskoJa 
epDletben. 

Voz r JAno Telebu 0 . t& 

.;Most az~rt megmaradl a hit, remeny, . zeretet, 
e harom. ezek k/JzlJll pediR legtlagyobb a . zeretel. '(J.KaT. /3, J3) 
PM apostol szavaivaJ szeretettel kOszOntOm kOzsegtink lakoit. 
mindazokat akik fiiradoznak &zon. bogy kOzseg1lnk hireit, ujsagba 
szerkesztve kOwlj6k mindnyajunkkal. Orommel es h8lAs szivvel 
kOszOnjOk meg. bogy egybAzkOzsegonk - gytil ez.etUnk el e 
fontosabb esemenyeirol, gondjair6l, Oromeir61 19y mi magunk is 
besz8molhatunk. 
OrOmmel tOitOtt el benniinket az. hogy 1997.llprihs 17.-60 eM ent 
fogadhattuk a Bihari RefonruUus Egyh.8.zkerOlet puspOk6t. a Zsinat 
lelkcszi emOkel E napen alaphottuk meg a Gaborjan ~emplomaert 
Alapitv8oyt. melynek tiszteletbeU elnOke mags puspOk Uf. 
EzUton is kOszOnetet mondunk mindazoknak, akik tempJomunk 
felujitas8n ak ugyCt sziviilct>n vtSelik, vaIammt mindazoknak akik 
aJapitvanyunkra befizettek. Ugyanakkor kOszOn tet monduilk 
mindazoknak, aJdk egyJuizkozsegUnk anyagi terhethez 8Z 

egyMzfenntmt6i j8rulek befizetesevel ho~t\fu.It8k. Sajnos itt meg 
keU jegyezni1nk, hogy kb. 130 csalBd van, akik egybizkOzstgilnk 
anyagi terheihez nem jBru.ln.ak hom. 
Eppen ezbt gyillekezetOnk presbitenuma a kOvetkezo hataromtot 
hozro: 

• 	 az egyh.8zf'ennrart6i jarulek evente, csal8donkent I 300 Ft 
• 	 emlCkharan dijak: 500 Ft 
• 	 mindazok akik Ot evre visszamenoleg nem j8rultBk bozza a 

gyOlekezet anyagi terheihex, de az egybilz szolg8ltatBsait 
igenybe veszik (kereszteles, b8iass8g.kOtes, I etes) 6 000 Ft. 

EzUton is kifcjezzUk lstem irinti haJatelt el kOsz{)netftnket; 

Polg8rmester Urnak, JegyzO Umak, a Kep' 10 testOlet tagjainak. 

hogy mar oly annyiSZOf kisegitettek egyhAzkOzsegUnket anyagilag, 

igy biztositva egyh8zkOzsegOnk mfikO<ieset. 

Szeretettel es tisztelettel mvom fel a kedves testvCri gyelmet 8Z 


egyh8zfenntart6i j8rulek, valamint AJapitvAnyunk ogyere. Tudva azt. 

hogy a j6kedvii adakoz6t szereti az Ur. Istennek gazdag 81dasa 

kisetje eletO.nket, szoJg8latainkal 


Bagyomuy(irzi) Nipzmd EgyOttaOnk a terveknek megfelel5en 
foJytatia munkajBt! 
JeJenieg keszUlnnk az 1998. 'prilis 4. PUspOkladimyban 
megrendezesre keriU6 epzenei TalaIkozi>ra. majd nyar vCgere a 
FUrtai jterazenekar megalakul8s8nak 25. Evfordul6jara. A 
pr6b8kat vas8rnaponkent pootosan megtartjuk es ami lenyeges 8Z 

egynnes ragok pontosan id6ben megjelenn k. 
OrOmme) from Ie, bogy egyilnesilnk Ietszama b6vUlt ker 

a 
Ivan b m 

~18s e 
k 6vod' gyerekkel tenneszete n ok oly gyerekck aJdknek 
szwei is egyfitt ek tagjai. 
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1997. augusztus 20.-8 nagy esemeoy volt Ids faluok 
eleteben 61.Iamisagunk Onnepen. A g8b0rj8n.i emberek 
regi Aliiia val6sult meg. Bml&:mfivet avattunk 8Z l. 
6s II. vi18gb8boniban eletOket aldozO ~rj8niakert. 
Az avatas T6th I673ef lelkesz Ur Onnepi 
istentiszteletevel kez.c:l6cUStt a RefotmAlUs 
templomban. Nemcsak a hivac.al klkny e, hanem a 
szfvt1nk is Onnepi di zbe ~lt~zlStt ezen a napon. 
10 6rako a Beret1y66jfalui Zeneiskola fiiv6sai 
Szilagyi Peter OrszaggyUlesi kepvi eta Ur vezetesevel 
fant8ifal nyitottak, majd a Himnusz hangjain8l mar 
t~bb mint 200 ember 81Jta k~r01 az emlekmfiv . 
A megjelente1tet Majosi GyuJa polg8rmester Dr 
k~szOntOtte a.ki meghat6 szavaJdcaJ emlekezett 8 

hAbonis h6s kre. MegkOszOnte mindcnkin a 
gftseg6t, akik bozzaj'rnltak: e nemes c6lhoz. 

T~bbsegeben bozz6tartoz6k adomanyoztak., 
~sszessegeben 60 000 Ft-<>t a belyi BmJekmii Bizottsag 
segftsegevel. A Kepro es Iparmfiveszeti Lektorlltus az 
emJ kmfi elk6szitCs6t 400 000 Ft-tal bimogatta. A 
fenmn 6 Osszeg OnkOIlllAnyzatunk biztositotta. 
Az 0 I ~ 1 300 000 Ft volt. EzutBn a 
poJ~ er Ur, Szilaj P II J a Megyei KOzgyfiles 
EJn ktvel felavatfa az emlekmfivel 

Folo: Vozar JtiMs 

A wbor aJkot6ja Gyarfi Lajos pO pOkladanyi 
szobrSszmfivesz.. A nyan szOnid6 ellenere diakok is 
megjelentek, bogy melt6irep()C!l megemlekezzen k. A 
helyi altalanos is ola di8kjai Salamon sara 6s Kinter 
D6ra, Lajos .. M8rtirok", Laska Andrea pedig 
V8mai Zseni ..Katona fiamnak cfmfi versevel 
tisztelegte a haborUban elesettek emJekenek. 

Az nnnepseg vegen a megh1vott v egek, 
szomszedos telepUl polg8rmesterei. jegyz6~ majd 
8Z elesettek. bOZl'JitartozOi sorra vonuJtak az 
emJekmfihoz Cos h Iyezte el a kcgyel vinigait. 

ute. 

B8lC Lajos Barako y DAvid 
K.Barta Gyu1a L.Barta Lajos 
Beregi Zsigmond BodnAr sandor 
Dobos Pal K.Farag6 Sandor 
Gombos Istvan G.Gombos Vince 
Hars8nyi Gyula Hunyadi KAroly 
Kamuti David Komadi Janos 
Z.Kun Imre Lakatos Imre 
Mez6 Gyula Mez6 JAnos 
Meszaros Sandor M6nos Imre 
Nagy Gy.Oyula Nagy Oy.J4nos 
N.Nagy KAroly T.Nagy Lajos 
Nagy F.Vince NagyOy.Vince 
Rada OyuJa R8zs6 Andor 
V.Szab6 sandor Szab6 Mihaly 
Szegedi Lajos Szfics J623ef 
Titi Albert Titi UszJ6 
Turz6 Lajos 

AszalOs Ferenc G.Barta KAroly 
Benedek J6Z3ef Beregi Uszl6 
Farkas GyuLa Farkas J6zsef 
Gombos Gy.Sandor 
Gombos Vince Hajzer J6nos 
Kinily Gyula Kiraly J6zsef 
V.KOV8cs Lajos LOwi Dezs6ne 
Medgyesi ZoIt8n 6.Nagy Karoly 
oWt Janos K..Ol8h Lajos 
Pet6 Gyula Pet6 Lajos 
Robadi Lajos Schiff Andor 

zab6 Lajos SzilAgyi Lajos 
rip6lstvan Varga J6zsef 

Varga Sandor Vom David 

O.Barta Damel 
Barta Vince 
So Istv 
Farkas GyOrgy 
Gyannati Ferenc 
J6zsa Sandor 
Kov8cs Sandor 
Mate Vince 
Mez6 ~o 
6.Nagy Andras 
P.Nagy J6Z3 f 
Cs.Nagy SAnd r 
PappLajos 
S4ndorlmre 
K.SzAnt6 Vince 
Telki Usz.l6 
T6th KAroly 
Vow Andras 

Ker.Barta Jen6 
Buci Ferenc 
Gombos F.BaJazs 
Gombos F.Vince 
HUS2Ji Vince 
Kom8di Sandor 
Matt Lajos 
Nagy Laj 
Pesti Gyula 
PuskArlmre 
Schiff Andome 
Tak.8cs Vmce 
Varga J6zsef 
ZJ.k8ny J6zsef 

Essek meg n&any sz6 az em1ekmtl tuJajdons4gair6J 
ametynek kepe a cfmJapon is ekeskedik. 80 em magas, 
bazaltkocka borftasu kiemel6sen, 200x70x70 cm--es 
tom.an8daskai k60szlop. eJ6- Cos ket oldallapja vSgott. 
Az oszIopon 270 em sWnyfeszt8vols8g6 bronz 
twulmad8r, karmai ~zOtt bronz kardot tart. Az 
el61apoo felOl a kOztArsasag bronzb6l keszOlt 60 cm-es 
cimere. slatta PRO PATRIA bronz felirat, ezalatt a 
falu 52x37 cm-es bronz clmere. Az oszIop itel oldal8n 
kUlOn-kUIOn 8Z I. 6s a IT. viJAgh.8boril Bldozatainak 
nevei olvashatOk. S." 00 J6zsefae 
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6lmenyekben gazdag hetet tudhatunk. 

Remele:m a kedves olvas6k is meg lcgedCsseJ veszik 
tud mAsuJ az eJrn61t evben megrendezesre kerOJt 
kulturilis esemenyek szamat es LebonyoU~ Szep 
FaluhSzunk sokolda1u adonsagokkal rende1kezik, ezert 
sz8munkra Contos es pOtolhatatlan programok 
m gval6sitasAt teszi lehet6ve. Nem leis b1lszkeseggel 
hivnAm reI a figyelmet 8 Ic6zsegUn1cben hagyomanoya 
vatt es vil6 els6sorban az ifjiLsag I8t6kOret, tudAs8t 
sz61esft6 rendezvenyekre. 
EzUton is szeretnek k~netet mondani mindazon 
vaIlalatoknak, magAovallalkoz6knak akik anyagilag 
UUnogattak es 8 j6v(,)ben is tAmogatni fogjak ezen 
e~yek letrej()ttet.. 
Ugy enem ki kell emeJjem az evente megrendezCsre 
k (') FenyMafutnepseget, amely 8Z egymasininti 
szeretet es megbecsOJes jegyeben ~Jik. Meghitt es 
Onnepelyes keretek kOzUtt kerOl SOT 8Z ajandekoz.Bsra. 
melyne szepseget a gyerekek 8.ltal dfszftett fenyofa 
Illtvanya teszi varazslatossa 
Mozgalmas es j6k.edvO. programokat (ger minden 
~vben a Gyenneknap is. Eml&ezetesse tettek ezt a 
napet 8 sorversenyek, 8 g6lya18bon jams, a tiizolt6 
bemutat6, a tinom ~elek - itaJok felszolg8.lasa. a 
delutani Kuck6 - gyenneksz(nhaz mtlsora es az esti 
DISCO. 
A siker Irfhklben lelja kiJr/l segflslget adtak a: 
iskolaJ, 6.,odiIl p~dag6gusok h az allalmatottok. 
KDsz6net In~1 
JUliusban nem mindennapi esemenysorozat vette 
kezdetet 8 M(lv~ti alkot6t4bor kereteben. Neves 
alkotOm(iveszek - Nagy Vince grafikus es 
festomfivesz, Luczi Janos gra.fikus es festomfivesz, 
Koroknai R6za tlizzomanc es festOmt1vesz, Jakab 
Adel tiizzomancos., Makai Imre festomOvesz, Maksai 
Janos festomavesz, TOr()k Zita fazekas, Kerekgy8rt6 
KAlmlm ktUta - reszv~level 8 gyerekek bevonAsaval 

FilltJ.b8Zbari.: nemes esemenyre az id n augusztusban 
is sor kerQ) , meJyre minden erdekl6d6t szeretettel 
v8runk, 

az an:okon, rorm6t up az .gy.g. 
FolD: F. Plroslro 

Ritkan van alkalmunk eljutni szfnh4zi e1oadAsokra, 
ezert nagy ()riSmtl.nkn: szolg9.lt az 6ssze1 megrendezett 
a Debre eni Csokonai SzlnhAz mfiv6szeinek 
el6ad8saban tartott irodalmi est, melynek k61tsegeit 
egy erre vonatkoz6 sikeres p9.lyazat fedezte. 
Szeretnenk ha a jOv6ben egyre wbb kuJturalis 
esemennyel szolgaIbatn8nk, es szamos erdekl6d6l 
kOszOnthetnenk. szivet leUeet melenget6 
rendezvenyeinkenl 

M.Josi GyulUe 

FARSANG'98 


Keves olyan rendezveny van ami annyira megmozgatja 
a fantAziat es alkot6 kedvet,. mint a farsang. Iskol8nk 
m8.sodik alkalommal rendezte meg ezt a mulats8g t a 
szQ16k tevekeny Ozremdkl5desevel. a falu lalro s8gat 
is szfvesen latva. 
A Faluh8zban megteltek II s:z&sorok t998 februAr 27.
eo d61utAn 4 6rakor, mig a jelroezesek szOJeikkel 
izgatottan v4mik II felvonulAst. 
zab6 Gyuls igazgat6 megnyit6 szavai ut&n kezdetet 

vette 8 jelroezesek zenes bemutatkozasa, ami ket 
nevel6 - Szab6 GyulAne es Bujdos6 Janosne - vid8m, 
jelmezes vezetesevel maradt emJekezetes. 
A dobog6n egyenkent is megcsodAlbattuk. az Otletes 
jelmezeket, Gombos Oyulanc keszftett mini interjUkat 
a gyerekekkel. A szO.l6kbOl, nevelokb61 es diakokb61 
all62'Silri d()ntOtte el a helyezhieket, tizenegy jelmezes 
kUJOn jutalmat vaIaszthatott mag8nak, de a tObbi 
lisztvev6 scm maradt aj8ndek. nelkO.J. A zsuribOl 
Vargs De~nc ertekelte az elkesznJtjelmezeket Majd 
csoportos produkci6k kovetkeztek 8 6. es 7. oszt41y 
diakjai el6adWban. 
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A GftIIEKEK 8 WsAOOT iRNAK 

FARSANG '98 (iolytafas az ellJz6 olOOlrol) A gy6ztes a 7. Osztalyos 
filik • .karaj" c. abszurd el6ad8sa Jett 6 erdemeltek k.i a kOz6oseg dijat is. A 
bUfeszOnetben meg vAs8rolhattunk tombola jegyek.et, h.iszen csAbit6 volt a 
ket asztalt is megtOlt6 nyeremeny balmaz. A sorsolAst alamon Jo2'8efite 
vezette sokao lettOnk boldogabbak a nyeremcnytArgyakkaJ. A tObbsegnek itt 
veget &t a farsang, de a fialaloknak szmte ekkor kezd6dOtt a DISCO-val 
Majosi GyulW felOgyeletevel jol szOrakoztak a dillkok. 
KiJszJJnjilk mindtlUln s'Ull6lutek. newd61atek Is gyuekeknd a segftsiget 
akik el6mo'Ulltolt41 afarsallg a/kerb. 

Kincsesof Varga tva 

A GABORJANi HtRLAP 
keszitesevel egyid6ben az 81tahinos 
iskolAs gyerekek DiBkOnkonnany
zata is elhatBrozta, hogy ujsagot 
jeJentet meg ameJyben hirt adnak 
magukr6l egym3snak, tan8raiknak, 
szOleikn k. A gyerekek 
bevezet6jllkben igy fogaJmaztak: 
.. E/~pzelesiink szerinJ helyt 
adnank benne a didkok 
IJnJciiejezesenek: legyen az egy 
veT. , irtis vagy aw egy graflka. 
Persze az iskola; elef is 
kirajzolOdik beime. " 
Az ujs8g eim Dobra Verjllk . Es 
vaJ6ban az elkepzeieseiknek 
m gfeielaen az els6 lapszamuk 
igen szfnes. Beszamolnak: sikeres 
es kevesbe sikeres sport 
szereplescikr61, kiranduJaisaikrOl 
rendezvenyeken val6 reszvete1r61. 
A diAkok altai 1rt versek tObb, mint 
egy oldalas resze az ujsagnak. 
Jat&:os fejtorokkel es 
rejtvenyekkel teszik meg 
erdekesebbe a lapot. 
A ftatal 6jsagfrOIc munkAjat 
Kincsesn~ Varga Eva tan8m6 
segfti a techni.ka.i, szakmai ( 
g~pel szOvegszerl(es21es az 
ujsag fonnAba 6ntese) seg(tseget a 
TELEHAz bizto itja. 
izeUt6nJ nehany a gyerekek ir.isai 
kOzDl. 

Csillagok 
E.ijel fenn 8 csiUagok, 
CsiUognak, villognak.. 
En Jentr6J nezern, 
Hogyan csillognak viJlognak. 

or Iza 2. o. 

Bejelentette tan8r 
bacsi, hogy 
teremfoci lesz 
februAr 2.-an.. 
Nagyon sokal 
edmtUnlc. Vegre 
eljOtt a nagy nap! 
Mi kezdtnk a 

'-----~ versenyt 
Nagykereki ellen. Nagyon szoros 
volt a k11uielem. A v6gen dOntetJen 
lett. VArtunk egy Ids idot. UtAna 
HencidavaJ jatszottunk. 6ket 
megvertflk 1 - O-ra. Vancsod eUen 
k6nnyen nyertQnk 1 - O-ra Kesobb 
Szentpeterszeg volt az ellenfelunk. 
Egy par perc mulva J6ttek egy 
g61t. A meccs vegeredmenye 2 - ] 
lett a mi javunkra. 
Eredmenyhirdetes kOvetkezett. Mi 
lettOnk az elsOk! Nagyon 6rOltllnk, 
hogy nyert a csapat egy focit es 
egy okJeveJet. Kapott mindenki egy 
OtOst. 801dogan ment haza az 
egesz csapat. 

Kardos Gerg6 3. 0. 

A Di8k.Onkomanyzat lako/afor. 
mot szervezett januAr 29.-m 8 

FaJuhAzban. A diaksAg mellett ott 
voltak a nevelok igazgat6 Ur, az 
Onkoananyzat reszerol - elfogadva 
meghiV8.sWlkat - Majosi GyuJa 
polgarmester Vr es Illes T6th 
J6zsef jegyz6 Ur. 

Az 6Uet tadikban 0 zegy(ljtOtt 
kCrdese.lrn; kedsekre vaIaszt 
adtak 8 vendegek. Az6ta 
megvalosull Wbb dolog., dobog6 
kCszOlt, focihoz jutottak a 3 -4. 
oszt8.lyos fiUk, megjavftott.8.k 8 

WC-ket a FaJuh8zban ... 
tud6 ftas 

Gaborjan 

Gaborjein egy kicsi falu, 

Egy temploma feh~r falil. 

Jarok kelek fel es alA, 

Sok-sok ember ismer rna m4r. 


Hfdja is van srep es bigas, 
Pimasz kOlyOk rMirkAlgat 
Beretty6 a hfdja aJatt, 
Piszkot hordva lassan szaIad. 

HazacskAk is emelkednek, 

Nem. tU1 nagyok, de roppant 

s.zepek. 

Regge1enkent a tehen csorda, 

SzAguld v~gig az utat rov&. 


A tanul6 itt, GAborjanban, 
Bagyadt keppel unva vcirja, 
Hogy a cseng6 megsz61aljon, 
S akkor vidAm arccaI 
hazabaIlag. 

Van itt meg par dolog, 

Mitversbe foglalni nem tudok. 

InkAbb gyere, s te is n~d meg, 

Szeretve vcir GaborjAn teged. 


Scirdi Hanga 7. o. 
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.~~~~~______~~6~~7__~~~~~~~ 
Ebben a rovatunkban, feleleverutjiik fahmk es kOzvetlen kOmyezetUnk tOrtenelm6t. Olva.sh.atnak tenneszeti 
enekeinkrol. elmi 01 . ekeir6L Celunk. a.z. h gy ismeJjiik meg nemzeti 
muftunkat es t rtenelmiinket:; felliiVjuk a figycbn neprajzi - ireszetl ert&einkre. Annak erdckeben, bogy mi.nel 
t b t tudjWJ.k meg siiiJCebb haz8Jik lOrteoebnCroJ, DepSZO 8sainkr61 ker:;Uk tiszteJt olvas6in.kat hs olyan t.8rgyi-, 
lr8so eml6keik. visszaemlekcz6seilc vannak amelyekrol ngy erzik SZOTOsan kapcso16doak 6seink, elOdeink 61etehez 

. azt m rkesztos6guokke~ hogy azok lapunkban megjelenhessenek. . . I 

GABORJAN A XVIII. SiAzAOl6 I. 

Falunk mcgtelepedCset61 a jeIenkori a kora kpad
kori Bihar ar megyeje'b61 alalrult Bihar vannegyebez 
tartozott. Bihar 8 tOrt6nettudom8ny majdnem telj 
egye eseveI vallott 811lispontJa szerint legkor8bbi 
megyCink egyike. kialakulasa az 1020-as 6vekre 
teheto. A tronvSrom8nYos berceg nraImi terU.let6hez, a 
dukatt'ushoz tartozott. KOzpont.Ja 8 korai fbldvSrraJ 
rendelkezO Bihar h lysCs volt. Anonymus feJjegyezte,. 
ho Bihar varat es fOldjet Arvad OrOkOse Zolta 
birtokolta. A batalmas kiterjedesu megyebOl } 170
1200 OzOtt vall ki es on8l1.Osult veglegesen Bek6s 
v8rmegye. Egybazigazgatasilag az 1009 elott alapftott 
egri puspc') - ez tartozott 1030 kOriUiig. majd pedig 
Szent Istvan alaphotta bihari pUspOks6ghez. Mi eL 
Szent Laszlo VMadon szeke~talant alapitott es 
1093 kOmI az orszagba bet6rt KapoIcs kunjai feldultak 
Bibart, 8 kinily bihari pusp6kseget 8theJyezte 
V8radra. Ut6bb 8 megye ig8~~ kOzponlj81s Yilrad 
lett. 
Falunk a pOspOkseg bihIDi esperessegebez tartozott. 
Bihar, Bekes es Szabolcs vlirmegyek hatBrai 8 XV
XVL svhadban St- es visszacsatolasokkal tObbszOr 
m6dosultak, de ez falunkat es a sz.omszed falvakat nem 
mnlette. 
Biliilr vcirm.egye 1552. evi dikiilis ad60sszelr3sanak 
oegy jarasa kOzOtt az eOO jarasban feltOntetett 
oyolcvanhat faiuMI eppeD az elsO Mromnak HencidAt., 
G8borj8nt es Peterszeget jegyeztek reI. 
A t rOk uralom megsziin . se utan., amitor a 
felszabadult terlUeteken 1692 oszen Nagyv8rad 
kOzponttal kamarai keriiletet szerveztek, mind a negy 
konibbi j8nisban felvettCk 8 lakott es elneptelenedett 
telcpliJeseket GooOljan a n. jamsban kertUt 
Ossze1r8sra. Falunkat a silrreti jAnisban igazga~ 
majd 1884-tol a berettyOtijfalui j3r8shoz tmtoztunk. 

Mint aItalAbao a Beretty6-volgy, Gaboljan harara is 
mar az 0 orban igeo kedvezo volt az ember 
megtelepedesere. Sok regCszeti lelobeJy bizonyitja ezt. 
Ujkokori es kol'8rezkori lcletek keriUtek clo a 
LOfog6part batB.l:reszeo., a Csapszekpart fontos 
bronzkori leJOhely, a Perdomboo szarmata edenyeket 
talattak. A szent¢terszegi es vtmcsodi bat3rok 
6sszetal8.lkoz8saruil pedig a Foldv n X- . szMadi 
ed6nytOrede eket. Falnnk tt forrasban closzOr 1217
ben szerepel a V8radi Regestrumnak nevezett 

til aspr6ba iteletgyiljtemeny egyik seteben. &kor 
8 Szent Mih81y ti.szte1etere szc:nteIt Gltbriel mooostora. 
spatja Salamon fin Sol·lal 8IIt perben Ot 
szolga miatt . Az spat a bihari ispan clott bizo yitotta, 
bogy Sol oovere ebe asszony vegrendeletevel az 
egyik szolgSt az egybaznak adta hogy ada szolg8ljon 
event hatvan kenyerrel. egy harmadfij tin6val, barom 
JUddal. hat kob01 sOrrel es hilrom misere val6 
d6n.8rokkal. Ket szolgaasszonyt ado bogy 8 monostor 
mos6noi legyene es odarendelt ket szabad fCrfit is. 
A mooostort az ered "leg dunAntUli Gyovad 
nemzetsegbOJ sz8nnazO Gabrielw Gabri8n alapitotta, ski 
Biharban a XI1. szazad mllsodik feleben mar birtokos 
volt A regi magyar Gabrian szcmelynev alaku.lt azuttm 
ejtesbcn Gaborjan-Dit. A nemzetseg osi teril1ete zata 
vlinnegyeben volt, abol emle .ket om a Lentitol 
nyugat-esxaJmyugatra feicvo G8b0Jjltnh8za nevil 
telepUles. Az 1264-ben a Nagykanizslrt61 eszakkeletre 
fe 0 Bille vagy Bellye falu b8l8rj&rn.sanal mint 
szomszed birtokos sureplo Gaborjan i a 
nemzetsCgben ug)' latszik kedvelt szem lyn et viselte, 
de a XIV. szilzad kozepen Gyulafia GyovSddal . 
talldkozunk. 
A monostOrt aJapit6 Gabrian feltehet6en a Biharban 
megadonuinyozott 6s fia vagy unokaja lebetett. A 
monostor feltehet6en bences rendi volt. 
Zoltai Lajos a debreceni miJzeum nagynevii 
tortenesze-regesze es S6regi Jimos 1922-ben felmerte a 
g6b0rj8ni fl)ldvlimt es arr61 rajzokat is kes.zftett. ( A 
flJldvo"ol Iu!sObbi zamain1chaf1 reszlele ebben is 
be 'Z4molunk A szerk.)A f61dvar bizooyosan oskori de 
a Biharban megadonuinyozott Gyovad-ncmbeli 
birtokos telepedhetett bele es jtt Cpitelte a monostort is. 
Tobb mint fe16vsz8zadig nines adatnnk sem falunkrOl 
sem a mODostorrol. l27l-ben Oyovadi Sunon es 
Mihaly ncmes urak a kinilynfil tettek panaszt, hogy a 
falut es a monostort idegenek elfoglalt8k. 
Szomszedos nemesek es nemtelenck valamint 
Debreceni Rafain es Peter egytlttesen mmisitott8k, 
bogy 8 faIu a Gyovadiak OrOldOtt birtoka. A monostort 
pedig osnk alapitotta, &kit rokonaival egyiltt itt 
temettek el. (Folylalas a klJverkez6 zamban.) 

Az OrGksegiink eo k6n~ fdbuznaU8savaJ 
fissze6llitol1a: VOW Juo 
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Mig azon tOprengtem, hogyan utassam be iskolainkat (hogy azo 

J6 munJUit! 

Sz.61 a kOszOntes 
cserkesz m6dra.. 
KOzel otven eves 

~------------~ Cs~k~~~ 

8I.m8b61 eJedt ujra a cserkesz mozgaJom 
Magyarorszagon. 1907 - be indult el ez a 
mozgalom egy angol ezredes riven akit 
Lord Baden-Powell of Gilwek neven 
ismertek. ) 909 - be mar MagyarorszAgon is 
letemek csertesz csapalo megaJapft6ik 
Szilassy AJadM Megyercsy Bela, lk 
Sand r. A F6cserktsz Grof Teleki PAl VOll 
Jgaz milyen ismerosen cseng ez a nev? Es 
tudluk-e ezl rola? A cserkeszet eletforma. 
amit gyennekkorban ken elsajatftani. Egy 
eletforma amely gy kicsit mass8 teszi az 
cmbert. Nem egy Onzo leny tObbe ski a 
term zct minden forrasat 8 maga haSzoAra 
es m4S6k karAra ilkarja IdhaszruUili hanem 
megtaJ:iiJJ azzal egy1ltt 6l benne clni. 
6rui.llosAgra nevel, de az igazj csmesz 

ba sines egyednI a vil8gban van mellette 
vaJaJU akire mindig tamaszkodhat. Isten I 
igy eledlDk legnagyobb problbnfUb61 is 
gy6zteseo kerOlhetllnk k~ sajat hitOnk es 
ta~ataink altal. 1948 - ban a 

eszet Magyarorszagon megszfutt, majd 
1989-beri az uj cserkeszveut6k k~pzeset 
az USA-ban kezdrek tijnL Ennek 
kOszOnhetOen a cserkeszet rohamosan 
fejl6dik. '97 nyadtn egy vezet6kepz6 
tAborban ket g8borjani fUJtal elhabirozta, 
hogy kOzsegQkben orsOket szerveznek. Ene 
'98 januArjabao kernlf or. OtOdikes, 
hatodikos fiukbOl es lanyokbol ala ultak az 
6rsOk. A ket ors a hajdUhadhAzi 
cserkeszcsapathoz fognak tartomi. 
A gyerekek nagy elsz8ntsAggal es 
lelkesed el jArnak HZ 6rsifoglakozasokra. 
A Kam61eon orsnek (91any) egy lany es egy 
fiu 6rsveze oje van. A Kobm orsnek (5 fiu) 
egy fiu orsvezet6je van. Ke obbi 
mWlk8nk:r61 remelhet61eg m g 
besz8molhatunk. 
CserkCsz mOdra 
kOszOntUnk 's 
most ugyan (gy 
bucsUzunk. 

Ugy rise t 
g. v. 

a g8borjaniak is betelrintest ka.pjanak, mityen moon milyen 
teve eny~ szlnhctye ez, akiket mar gyermekeik reven 
kOzvetleoOJ oem 6rint) esumbe jutott a kilenc ewe) ezel6tti 
helyzet amikor ide ernltem. 

em gondoltuk volna akkar - de meg ket eweJ ezcl6tt sem 
bogy kis k~zs6gUnkb61 is ugy mehetne tovabbtanwni a 
gyerekek, hogy nem csak hlrb61 ismerlk a sz8mit6gepet vagy pI. 
diakjaink az angol nyelvet ugy es oJyan sz.int.en ta01ilhatjlik, ami 
lebeWve teszi sz6mukra • bogy upSn tan6rai kel'etek kOrott 
felk6lz01ve (fgy a most vegz6 nyo)cadikosok) nyelvvwgSt 
tehetnek a tantv vegen. 
lnkabb tartottuok attol. oem csak mint pedag6gusok, hanem mint 
szOJ6k is hogy meg a falu sajat iskotaja is csupAn .mUJt" Jesz. A 
remkep szerencsCre egyel6re szertefoszlott, s a banyatIas helyett 
batran atllthatom - nagymert6kQ fejl6desoek indult az int~eny. 
Az finkonnAnyzal iJlerekesei mindent megtettek a kfirnImenyek 
javftAsa 6rdek6ben (pl. g8zfl1tes bevezetese a fels6 tagozatos 
6pOJetekbc; megszOntetve fgy a vatt6tanitBst, paly8zatok 
Uimogatasa, ami attal8ban sz0ks6ges, bogy azok eredmenyesek 
lehessenek ,8th.). Surencsere az iskola igazgatOja nem szeret 
egyetJen paJy6zatot sem kihagyni, 19y sikcrUlt tObb rn\rezer Ft-ot 
nyerni, S oagyon komoly sz8mftOgepekkel b6v(teni az addig 
megltv6ket (amihez viszont egy helyi m z6gazdasagi vallalkoz.6 
adomanya segftsegevel jutottuok). Megval6sulhatott tehBt az 
informatika oktat4sa, ami iJyen Ids iskol8ban nagyon jclent6 
eredmeny. JOvore a NAT (Nemzeti AJaptanterv) bevezetesekor 
ezen 8 terOJeten nem is lesz gondunk biztosan. 
Van azonban egy resz ebben a bizonyos NAT- ban, amit mar 
nehezebb Lesz teljesiteoi A kOmyezetvMelmi neveles kiemelt 
helyet kapott. Ugyanis: .,A I:eI'oles.zet hatalmasJ az ember pan\nyi. 
Ezert aztan az ember lete att61 tllgg, milyen kapcsolatot tud 
teremteni 8 tenneszettel, mcnnyire ~i meg... " 
Alapvet6 crdek tehlLt, hogy a gyenne ek megismerj6k, 
megszeressek, s felel segteljes magata.rt3s aJakuljon ki bennQlc 
kOmyezetOkert. Ennek megvalosuIasa azonban nem leh tseg , 
ha kOzvetJen elett6r pl. az iskola udvara (es a mellette 16v6 
eg~ udvara) n m melto kOmyez.et bhez. Ahhoz, hogy 
termeszetbarat, zOJd, reodezett udvarunk legyen sok ger>i es kCzi 
munkaer6re van sZOkseg. De mint manapsag oly sokszor halljuk: 
... erre sines pCnz. Megis van megold8s: A seglt6 kezek, 
tArsadalmi munka, amiert .,csaku annyi a fizetseg, bogy 
gyermekeink sUp, kOmyez.etharmonikus h Iyen tOlts6k el az 
i olaban az idejUket, ami mar magaban j arm OsztOnOz, hogy 
ova kezekkel banjanak. vele. 

Kirily GyulUe 
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