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nye, az oniZ8ggyil
lesi kepvise16k 
vaIasztasa volt. 
Ketszer kellett az 
Um8k ele j4rul

"-_________-..11 Dunk, hogy lead

hassuk voksunkat 
az 4Jtalunk vatasztott kepvisel6 jelOltekre. A vAlaszt8.s0D 
va16 reszvett:l tt:IkrOzte a:zt a bangulat.ot, amelyet 
veJemenyem szerint politikusahlk. kq,vise16iok. ideztek e16. 
Lakosaink t6bbs6ge, megcsOml)rliitt a politikAt6L 
Crdektelenne tett az embereket, a be oem v61tott 
igeretekkel. A regi6ra jeUemz6 bAtrinyos helym mioimAiis 
mertekben javult az elmUlt evekbeo. A csaladok 
e1szegenyedese, 8 munkaneIkilliSl5g o6u. A kOmlanyok 
szflkseg megold8.s0kat, tOneti kezel6seket a.lkalmaztak, 
amelyekkel nero vagyunk: megeIegedve. Az emberek 
Mbbsege a v8lasztAsokban csak a hatalomert vfvott barcot 
emkeli s em a regi6 a szUkebb kl}myezetenek 
k6pviseletet a t<SrvenyhozAsban, a gaWAs8.gi szociAlis 
viszonyo javitasAt. Megszokbattuk mAr, bogy a v8..lasztAsi 
kampAny idejen szinte valamennyi p8rt megkeres 
benntlnkeL igeretet tesznek a videk felz8.rk6z:tat8s8ra, az 
e\maradott tersegek gazMsagi, szoci8.1is belyzetenek 
javitasAra. Aztan negy evig feleRk sew neznek. A Tiszao 
errol min1ha mAr oem is let.ezDenk. Oyen hangulat kl}zepette 
kerO.lt sor a Vli1asztAsokra. BAr nem 6rtek egyet azokkal akik 
nem cltek atlampolg8ri jogaikkal. v8rbat6 volt hogy eppen 
megyenkben es a szomsz6dos Szabolcs-Szatm8r-Bereg 
megyeben lett ervenytclen a SZHvazas els6 fordul6ja. 

Gaborjlinban a mAsodik fordul6 sem hozott gyl}keres 
v4Jtozast, a &Z8Vaz8sra jogosultak 47,5 %-a jArult az UJDlik 
ele. Az ervenyes szavazatok alapjan az egy6ni 
vataszt6kerlll ti v4Jaszt8s eredmenyei: 

44,01 % Dr. Bank Attila FKGP 
40,72 % SzilAgyi Peter MSZP 
9,88 % F1lll}p Mih9.ly SZDSZ 
5,39 % Hagym8si Gyula MIEP 

A terllleti listas v8.1asztas eredmcDyei: 
33,82 % MSZP 33,24 % FIDESZ 
25,14 % PKGP 4,05 % SZDSZ 
289% MIEP 

1 % aJatti szavazatot kapou a Mun.Ic8sp8rt es Il KDNP. 
Az 5.sz. egy~ni valaszt6ker1llet osszeredmenye aJapjan. a 
v8laszt6kerOlet kcpviseJ6je Szilagyi Peter (MSZP) lett. 

Mint k6ztudott 8 vAlaszt.6s0kat es ezzel 8 kol'lDlinyalakftAs 
lehet6~get a FlDESZ nyerte. 
Tisztelt kepvisel6k! BennOnk akikben meg maradt nemi 
optimizmus bizunk benne bogy tijab 8 jobb korszak: 
k6vetkezik. Ne csak 8 hatalomert vivott barcot ~eljQk. 
LAtni, cremi akmjuk ennek a regi6nak a fejllKleset. Eleg 
volt a sok igeretb61! A parlamenti kOzvetfteseket Dezve ne 
azt tapasztaljuk, bogy sokszor egy k.abaret vag)' ingyen 
cirkuszt 18tunk, halIunk. Sizv&.sl mondhatom., ha a 
v4JasztAsi kOzdelmek nem csak a hataJomert fognak folyni, 
nem 50% aJatti lesz a gaborj8n.iak reszvttele a 
SZ8vaz8s<>kon. 

VozirJuos 

Az i lank DeV
ad6jaroJ elnevezett 
di8k-ankonnanyzatl 
napokal majus 7-8
an tartottuk. 
Gaborjan apraja
n.agxja szem- es 
fiUtanuja lehereu 
neh8ny eseDleny
nek, hiszen nem 
mamdtunk. az 
oszt4lytennekben. 
A teljess6g igenye

8etbJea GAbor vel szWnolok be a 
'-__________--' programunkr61, de a 

helyhiJiny miaU csak 8 gyOzt.esek nevet emlitem meg. 
(folytoJOs a 6.old) 

http:Sizv&.sl
http:gaWAs8.gi
http:bangulat.ot
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KOZSEGiIAzA I 
Ebben a rovatban' szerel
nCnk. tAjekoztatni k6 e.4 

gUnk lako agat a Gli r

GABORJANI HiRLAP 

4 

jan K6zseg Onkormaoy
zati Kepvisel6testUietenek 
nyilvanos QI~er61 mivel 
annak 11 ere bogy 
mindig id6ben kihirdetes
re kertll az Ules helye es 
ideje ez idAig nem sok 
erdekl6d6 jelent meg az 

uleseken. A lakossag taje.kozlat8sa eroektben azonban. 
a GaboJjani IDrlap k6zremUkOdesevei infor:mAJjuk 
On6ket (a tcljesseg igenye nel U1) a KepviselotestUleti 
nl6sekr61. 
GtiboJjan KOzseg l(epvisel6testnlete 1998. jUnius 14
en tartotta soron k6vetkez6 OJeset. Majosi Gyula 
polgannesrer ismertette az eddig sikeres p8.lyAzatokat. 
1998. evben a Petofi - SzAnt6 K. - T6thfalusi utcak 
Utepitesi munkltinak folytatasltra 9,6 mFt tAmogatAst 
nyert az onkomuioyzat. A mliszaki kivitelezese 
v8rbat6an szeptemberben fog megWrtenni. 

ikeres volt a Kepz6- es lparmuveszeti Lektomlushoz 
benyiljtott - a Betblen Gabor teren feiaiUtand6 
mellszobor t8mogatAsAra beadott p8.lyAzat is. 400 eFt 
tJimogatAs kaptunk ni. A Ntpj61eti Miniszteriumhoz 
benyUjtott palytz.atra, mely a Fa u. 81.sz. alatt leva 
Anya- es gyermekvedelern tpQletenek felojftAsat 
celozta, szinten nyert 482 eFt-ot. Tovabbi palyllzatok 
is kerllltek beadasra pi. az 6voda ebedlo bOvitesere es 
a Oaborj8ni Arpadkori FOldvar feltarlisaira, melyeknek 
eredmenyhirdetese a k6vetkezo Mnapban t6rtenik. A 
Kepvisel6testUlet megszavazta a Hajnal utea es a 
Bajcsy Zs. utc8k zilArd burkolatta tOrteno 8tepfteserol 
sz616 palyAzat beadasat. Ezen a testUleti gyfilesen volt 
sz6 az 1998. evi beiskolAzAsi tAmogat4.sokr6l. A 
folyamatosao erkez6 tank6nyveket a szUlok 
igyekezzenek k.ifizetni, mert a beiskolazasi 
tamogatasr61 a Kepvisel6testUiet az augusztusi U1esen 
fog dOnteni. A fI1zetcsomagot mindenkinek tnaganak 
kell megvasarolni. J6 b1r meg, bogy a GaboJjaru 
Hagyoouinyorzo Nepzenei egyOttes bangszervasar
lasara 40.ooo,-Ft-ot szavazott meg a Kepvisel6testtUet, 
mely 3 db uj citer8ra lesz elegendo. A citerazenekar 
szinten keszQ) palyazat beadasAra a tArgyi feJtetelek 
javit8sa trdekeben. 

I 
Az 6nk.omtAnyzat 1998.apriJis 20-an tartotta a 
k6zmegballgatasat. A "faiugyfilesen" a lakossAg 11 

v8rtnaJ j6vaJ szerenyebb SZlimban jeient meg, mint az 
vlirbat6 lett volna. 

Majosi Gyula kijszOot6 szavaiv es beszAm 16javal 
k.ezdOd6tt a falugyiiles. Beszamo16jaban Wbbek ~z1)tt 
az alabbiakr61 tAje oztatta a megjelent el 
GAborjan KOzseg . orm fa in ezmcnyei 
1997. tvi kOltsegve esi gazdAl odwoak alakulAsar6L 
GAborjlin ozseg okano ~ta k6t lez6en e16irt 
feladatait 7, evben d& n IkOl el18tla. 
GaboJjIin is az lanyi nonnativab61 mUk&fk. Az 
6v ba 41 gyere az i kolliba 86 gyen: . jar. Kev~ a 
Jakossag zAma i 972 to. Az intezmenyek m11k.odesi 
bevetelei az inrezmcnyfinansziroz8snak: csak egy kis 
reszet kepezik. E~k 8 beveteJek tv elejen viszonylag 
pootosan tervezhetok, sajnos inte2ll1enyeink alacsony 
kihaszn8.ltsAggal mllkOdnek, eze.rt a bevetelek 
alacsonyak. Az Oregek Napkijzi OtthonAt ezert kellett 
ideiglenesen bez8.rn.i. A dolgoz6.kat 8tcsoportositottAk 
az 6vodAba es az iskoltiba. De itt lett megoldva az 
iskoJAsok etkeztetese mivel a gyermekvedelmi 
tAmogatAs bevezetCse utAo a sok etkem diakot az 
6voda nem tudta etkeztetni hely hiAnyaban. Itt ktl m 
kij7.hssmu IllWlk8s kapott munk3t. Nyaron pedig az 
alkot6tAbor vette igenybe. 14 mvel mtl.k.lkiijtt 2 heten 
at. Az alkot6tabor 40 eFt-ban kertllt. A gyerekek sokat 
taoultak a milveszektol. Az ideo is meg lesz rendezv 
az aIkot6t8bor. Az liltalltnos iskobiban igazgat6v8lt8s 
volt. Az6ta sok pAJyAzatot nyert az iskola. Az 
ijnkonnanyzat 1997-ben paly6z0tt a TerUletfejlesztesi 
Tanacshoz a Pet6fi u. - SzAot6 K. u. - T6thfalusi u. 
otepitesere. Ezzel 3,2 mFt-ot nyert. A Kis-Kijr6s menti 
6nkormanyzatok nyert 2 db MTZ-t 2 db h6tol6lapot 
egy pOtkocsit es szippant6t. Ebb61 432 eFt volt az 
Onresz. MBjusban dOntOtt a kepviselotestUlet a 
kirakod6v8s8.r megreodezeserol, amely julius elsO 
vas8mapjan meg is lett tartva. Nagyon sikeres volt, 
sokan eljijttek a k6myekbOl. EUrt a kirakod6v8sAr 
minden ev julius elso vasamapjao megrendezesre 
kerlll. Sor kerOlt 1997-ben az I. es ll. viJ.aghAborus 
emJekmfi. felavat8sara. 
Megtllrtent a TIT Asz reszvenyek elad8sa a nevertek 
60 0/0-8n. Ebb611ett vasarolva a TOYOTA kisbusz. Az 
Onhib3jAo kivU] hlitninyos belyzetfi telepil\c~sek k6ze 
tartozunk ezert megkaptuk augusztusbao az 8.Ilami 
tAmogatast. 
Ebben HZ evben is tObb paJyazatot nyiijtott be az 
6nkormAnyzat. Az iskola ffiteskorszerfi.sftesere. a 
Pet6fi utca utburkolatanak folytatAsara, az anya- es 
gyennekvedelmi bAz ffiteskorszerOsrtesere es rekonst
rukci6jlira. A BethJen Gabor ter packosit8.s8ra 120 eFt
ot nyert az 6nkon:ruinyzat 
Ezt kijveti)en Illes T6tb J6zsef kfirjegyro Or 
erttkelese, tAjekoztatasa hangzott el. Elmondta, bogy 
1997-ben lett elfogadva HZ 8.ltallloos iskola pedag6giai 
programja, ami minimum 8 evre meghatArozza HZ 

iskolai fejJ6des inioylll 
Majd ratert arra, hogy a Szentpeterszeggel 
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kO~sen nyert iskoJabusz nagyobb mozgMi lehet6seget 
blztosit a falu feln611 es gyermek lakoss8g8nak. 
Elmondta, bogy 1997-ben a felettes hat6sAg komplex 
vizsgaJatol folytatott a hivJltaIban. Legfflbb 
hianyossllganak: azt tArta fel. hogy h8zass8gkftto termet 
Id keU meszelni es szeb~ tenni ElmondtQ. hogy 
] 998. januar OI.,t61 az 6pftesOgyet es a gylimOgyi 
Ogyintezest Beretty6Ujfaluba tettek at. 
Gaborjanban is megalakult a Szentpeterszegi Teleh3z 
alirodaja, amelynek Vom Janos a vezet6je. Az aliroda 
vezet6je segit a lakoss8gnak kOl6nbOzO nyomtat
vanyok kiWlreseben pl. ad6bevaUas, jOvedelem
nyilatkozat Onkcm:nanyzatunk vezetoinek beszamD
16ja utan a lako sag hozz6sz6llisaira, keroeseire kerUlt 
sor. 
B.Nagy KOroly megkerdezte, hogy hoi akarjak a 
szemett:clepet felepiteni. 
Poigwester Or valaszaban elmondta, hogy az leMA 
segiti az linkonnAnyzatokat. A telepUleseken ilJegalis 
szemetJerak6 telepek vannak. A szemettelep 
legoptimMisabb helye MezOsas fele lenne, de ez meg 
csaki~onals~env~ 
Harangi Antal hozzasz61asaban megjegyezte, hogy 
csal6dott a falu lakossSgaban, amiert ilyen kevesen 
jelentek meg. Kifogasolta, hogy 1997. tv Oszen 
bevezettek a gyemtekvedelmi tamogatast es kOlelezt:elc 
minden gyereket etkezesre. Szerinte ahoJ 2 gyerek 
eszik ott jut a bmmadiknak is. Differencialni kelJen 
voLna. Ez nem.j6 dilntes volt 
Kerdezte, hogy a kOmasmu munk8s0kat igenybe 
lehetn~ venni munkaid6 aJatt? 
SCrelmezte, bogy a faluban sokan kereskedelmi 
tevekenyseget folytatnak es nem adnak sz8mJ6t Ez 
pedig rontja a tisztesseges kereskedok azletet. A 
tejcsamokban sines penztArgtp, pedig meg tejet is 
Arulnak. Kifoglisolta tov~bba. hogy a templomon rul 
nines hirdet6tAbla. 
Sz6vli tette, bogy a diszflikat ellopj8k a parkokb6J es 
nincsenek erte megbUntetve. 
Poiglirmester Ur valaszaban elmondta, bogy a 
kOzhasmu munkasok eJs&sorban nem kifele 
szolg8.ltatnak Ha lenne ra igeny a szippant8st vagy 
szallit8.sl elvegeznek. A kftzhasznU munkasok nem 
szakemberek., de mindenkit alkaJmazni kell. hogy az 
elltwb61 senki se kcrtlljOn ki. A hirdetOtAbla anyaga 
10 van vagva. 2 heteD beWI ki lesz tev-c. A dlszfa 
Jopassal kapcsolatban elmondta, hogy amig tanut nem 
tud aIUtani, addig biaba jelenti rei oket 
Jegyz6 Ur v81aszAban elmondta, hogy 10 teleptllesen 
van ilyen erteJrrui rendelet. MindenOtt bev81t. A szOl6k 
csak a nyersanyag normat terftik. Ez a rendelet 
pedag6giai celzatU is volt. A kereskedelmi 
tevekenyseggel kapcsolatban elmondta, bogy aki nem 
ad szmnl4t, azt fel keU jelenteni. A tejcsamokban 
pedig szerinte nem arusftanak tejet. 

SzfJ/cOcs GyuJo felvetette, bogy a kOzbiztonsilg nem j6 
a faluban. Mi6ta a kOrzeti megb(zott elhagyta a falut 
elszaporodtak a betOresek. 
flies T6th JOzseJ elmondta, bogy Gaborj8nnak 008U6 
kftrzeti megbizottja sase volt Az val6ban sokat 
jelentene, ha lakna a faluban rendor. A rendorseg 
mindig igen a IttszAmMvitest. A faluban polgar6rseg 
miik6dik, az6ta sokkal kevesebb a deviancia. 
Mojosi Gyulo megjegyezte, hogy biinOgyileg nem. 
fertOzOtt G8borjan. 
Harang; Antal szerint a parkokban sak a .sz8raz fa, 
p6tolni keUene oketo 
Polg8rrnester Ur reagalasa. hogy a hianyokat p6tolni 
fogj8k. 
Jenei Gyula a Petofi utcahan lak6k nev6ben kOszOnetet 
fejezte ki az elk6szOlt Utert. 
Kalona ROza hoz:z..BszOlasa, hogy a templomon nil 
nines hirdetotAbla. A Beretty6 - hidnfll mindig volt 
ved6korhit. A P6 u. 150. sz. el6tt is eleg mely az Orok 
oda is vedOkorlat kellene. 
A kapuk el6tt a gyOmOlcsf8kat is metBzeni keUene 
mert van ahol nem lehet elmenni a j8fdan. 
Polglinnester Ur igeretet tett, hogy a felvetOdOtt 
hianyossagok megszOntetese eroekeben intezkedni fog. 
MegkOszOnte a kOzmeghaJlgatAson resztvevok 
figyelmet es a k~zmegballgatast bezarta.*. * 

Dr. Kineses Helme -~ 

Iskohinkb61 jUnius 13-an ballagtak a volt nyolcadikos 
diakok. A mindig DCVes esemeny es az evzar6 
alka1m.8val, az OnkOrtn8nyzat zAszl6t adomanyozott a 
Bethlen Gabor AltaJanos Iskol3nak. A zaszl6n az 
iskola ntvad6janak neve es himzett portIija 18tbat6. 
A:z ide., baJlagott nyolcadikosok szalagja mar a 
zaszl6ra kerUlt. Kivanjuk:, hogy meg nagyon ok 
kerUlj~n melle. 
A zaszl6t, akArcsak kftzsegUnk: z8sz1ajat (az elmUlt 
evben az emIekmfi felavatAs8ra keszoJt el) amelyen 
falunk cJmere ekesk~ szabadidejet felaJdozva San
dor Andnisn6 bimezte. Gratulalunk szep munkJijaiertl 

http:szallit8.sl
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A mArcius 15-i 1lnnepseget nagy 
k~zOl6d~s el6zte meg. Az 
8ltalanos iskola tanu16i naponta 
prob8kat tartottak.. HI1v s 
mArciusi zeJben kezdadOtt 8Z 

Unnep deli 12 6rakor 8Z Arany 
JAnos utc8ban lev6 
emlekmuparknAI Ii Himnusz 
bangjainAl. majd Majo i Gyula 
polgannester mondta el Onnepi 
beszedet es belyezeu el koszorW az onkornu\nyzat 
neveben. A mt1sor szerepl6i sorban aJ]va. versek es 
dalok k.fstreteben megemJekeztek a PiJvax kaveb8zMI 
induJ6 forradalom es szabads8gbarc esemenyeir6l. A 
12 pon es 8 Nemzeti dal utols6 mondatait 
Esk1lsznnk, sktlsztlnk, bogy rabok tovabb nem 
leszOnk - szavaltak egyOtt a di8kok. Lelkesedes 
WJtOtt el minden ballgat6t a vers hallat8n. 
MeltattAk PetOfi es birsai jelent6seget. Nemzeti 
boJctet6vai 6tkOtOtt vOrOs szegfiivel sarra vonuJtak az 
iskol4s0k es emlekeztek az aradi vernmukni, majd az 
UnnepsCg a Sz6zattaJ z8ruJt. 
Az Onnepsegen 8Z 61taIanos iskola tanul6in es 
pedag6gusain kfvUl csak par szOI6l erdekelte haz8nk 
egyik legnagyobb Unnepe. meJynek mllsora b8rbol 
meg81lta volna a belyet. 

Salamon J6zsefne 

Nagy silrer volt ! 


Tobb hOnapos, folyamato felk:CszOJ~ et6zte meg az 
1998. 'Prilis 4-i Nepzenei TalMkozOt, melyre a 
pOspOkJadAnyi MlivelOdcSsi KOzpontban kerUJt SOl. 

Reggel 7.30 6rakor gytlJekezett a kis csapat a 
FaluhAm8.J. A belyi Onk:onnfutyzat altaI biztosftott 
aut6busz rOvidesen megerkezert es bangszereikkel 
egyOtt mindenki elfoglalta a helyet. A nagymarruik. 
ferjek lelkes kis szurkoJ6csapatnak bizonyultak. J6 
bangulatban erkeztek a hely zmre a resztvev6k., abol a 
szinpadot megtekintve, egy rOvid pr6bflt tartottak. A 
feUep6 egyOttesek sor8ba OtOdikkent leptek a 
szinpadra a galxlIjaruak. 
Mtlsorukat mindig tiszta forrasbOl - Bencze LaszJ6ne 
nepdalgyflj~l - v61ogaljlik. Ebben a mGsorukban 
is bibari ~ sarreti nepda)okat adtBk elo. 

Smdome Bunyik Andrea. z6J6enek~ a citeniso 
egyre gyorsabb ribnusu dalai kOvettek. 
Nagy ZoltAn es felesege citer6s szal6ja utan az 
egyOttes tagok gyermekei kezen fogva vonultak. a 
szinpadra es 8Z utols6 daJt - G8borjanba ket uton keU 
bemenni - egyQtt enekeltek. A bevonulaskor olyan 
tapsvihar Wrt ki a nez6kOzOnseg soraiban, bogy rOvid 
sztlnetet kellett tartani az utols6 nepdaJ elbangz8sa 
el6tt. A gyerekek fegyelmezetten viseIkedtek. 
Dicseret ene. A megillet6dOuseg egyetlen jele sem 
mutatkozott rajtuk. A m(1sor Ul8n az egyOnes tagjai 8 

pOspOkJadlmyi 6regek Otthonaban leptek fel, ahol az 
id6 emberek oem gyoztek b81A1kodni. 
Egyik-masik id6s ember szemeben kOnnycsepp jelent 
meg a sUp nepdaJok hallatan, felidezve ezzeJ 
fiatalkorukat es erre az id6re tahin el is felejtettek 
minden bajukat, gondjukat. A Gaiborjani 
Hagyomanyorzl) Nepzenei EgyQttes most is 
bizonyltott. Megmutatta tehetseget, j6 szandekflt. 
KOszOnet Ivan b8csinak. az egy1lttes vezet6jenek a 
sikeres felk6szftesert. VegezetOJ 8Z egyUttes tagjainak 
nevsora. akikre remeljUk meg sokAig bOszkek 
lehetOnk: 

Harangi Sdndome es a gyerekek Gyarmali Andrea 
Kalona Eva Harang; Anna Sara 
Mester Csaba Nagy lbolya 
Mez6 Gyula &indor Istvan 
Nagy Gabriella SOndor Szabolcs 
Nagy Zolt{m Tyulcodi Anelt 
Nagy ZollOnne VaJlcai Kinga 
Sdndorne Bunyik Andrea 
Vajkai Karolynl 
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Ket ev kihagyas utan 
ujra fissze8Jlt a 
gaborjAo.i ltnkentes 
tOzolt6 raj, bogy reszt 
vegyen a 800 eves 
fennal18sAt Onnepl6 
Ffildes nagykfizsegen 
megrendezesre kerll
16 tiizolt6 versenyen. 
Ha mar ket eve nem 
vettOn.k reszt a 
versenyen ugy dOntOtt1lnk, hogy az eredmenyes 
reszveteJ erdekeben ifjlis8gi csapatot is inditunk. A 
versenyt nagy vArakozas elozte meg, biszen a 
feikeszOJes nagy resze azzal telt el bogy az ifjoncokat 
betanitsuk a szfv6kosart61 a sug8rcs6ig kfgy6zO 
tOml6k sokasag8nak helyesen tfirten6 
fisszecsatiakozasara. Az els6 szereles uUin mert id6 
mar sejtette a j6 szereplest, biszen a fiata.lok 30 
masodpercnel kevesebb id6 aJatt teljesftettek a celt. A 
felszerelesek kiegesz£teseben nagy segitseget kaptunk 
a Tfizo1t6sagt61 szemely szerint Aszal6s Sandor 
fOhadnagy Urt6J aJd az els6 szerelestol kezdve a 
verseny napjaig ott volt velilnk. K6sZOnet CIte. A 
verseny id6pontja mlijus 2-a 9 6ra volt. GyUlekezes a 
kfizseghAza e16tt, ahonnan szakad6 es6ben vonultak ki 
a rajok a v eny helyszinere. A oq,tanc es a majorette 
bemutat6 utan kezdetet vette a csapatok kUzdelme a 
tOml6kkel meg a bokaig ee6 dagonyAval meg 
szerencse, hogy a rendez6seg ugy hatArozott Sz8raz 
szereles lesz, hiszen a vizroJ mar az egiek ugy is 
gondoskodtak. Az ifjoncok negyedikken sUtak a 
rajtboz es 3 I masodpero alatt Ie is kO.zd6ttek 8 celt, 
ami nagyon j6 eredmenynek bizooyuJt. A stafeta 68 
masodpercre sikerOlt, igy 6sszesltesben a g8borj8ni iii 
csapa elso he]yen vegzett, amivel egy gy6ny6rii kupa 
is jlirt. A felnott csapat is tisztesseggel helyt aut, ahboz 
kepest, bogy az atlag tJetkor ebben a csapatban volt a 
legmagasabb. Elkeseredesre nines ok, hiszen mar 
megv8Jl 8 megfelel6 utanplltlas. 

Sup volt fiuk, caak Igy tovabb! 
A csapat tagjai: 
Bod6SOndor DOvidPal 
Lakatos MiklOs Lakatos Zsolt 
Mojosi GyuJa NagySOndor 
TothBence 

Egy resztvev4 

MAjus 3-ara, vas8mapra anyMc napi k6sz6nt6re varta 
nq,zenei egyilttesUnk az anyuk{lkat es nagymamBkat. 
Az es3s id6 eUenere up szAmmal meg is jeJentek az 
Unnepeltek es csa18dtagjaiJe. Egy-egy csokor orgona 
vSrta az erkez6ket. 

BeJane -Edesanylimnak 

4 6rakor , Ivan bAcsi k6szOnti> szavai utan, 
egyOttesQnk bemutatta az els6 nepzenei csokrot. SzOl6t 
enekelt Sandorne Bunyilc Andrea es Nagy Zoltan. 
Zolinak ez volt az els6 sz016zenekarl bemutatkozasa. 
Nagyon tetszett minden.kinek. EzutAn k6vetkeztek a 
gyennekeink, akik szinten most elosmr Ieptek fel 
itth~ kfizfinseg el6tt. RemelJt1k, ahogy cseperednek. 
6k is kedvet ereznek majd 8 citerazashoz is es 
firegbftik egy1lttesOnk alta] Gaborjan hfmevet. Netuiny 
sup es kedves any8.k napi verset mondtak el nekOnk 6s 
naID'm8m8iknak. A siker nem , maradt el, 
meghatottsagt61 csillogtak a s.zenlek. Ujm nepdalok 
k6vetkeztek, 8 kiesik is vidAman veltlnk eneke1tek. 
Mostan az ittletUnkbOl akanmk indulni szOlt mGsorunk 
vegen a k6sz6ntO, 8m kedves vendegeinket - az 
6nkorrn.8nyzat j6voltAb61 -, meg is Idrnilhatiuk 
sUtemennyel, OdftoveJ. 
Hazafele indul6ban ugy ereztUk, hogy aJd mfisorunkat 
meghaUgatta, sziveben egy kis melegs6ggeJ 6s 
j6kedvvel gondol majd vissza erre a sup vas8rnapi 
kOsz6ntOre. Harangi sandome 

Az ujstig szerkesztosege towibbra ;s sz{vesen vtfrja .azo~ .trZ {rtis~kat, rajzokat amelyeket a I,!,ban szeretnenek 
megjelenlelni. J(Oszlinjak azok szives IWzremUIWdesel, aldkJelen szamunkhan Illek ezzel a lehelose~e____----'/. 
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Szep m emlekez6 musorraJ keszo.ttek az 5. 
osztBlyb6J a lanyok. A tOrtCn lmi es 61etrajzi 8tte1cintes 
fog6dz6 adott az an kOvet6 irodaImi dlrtenelmi 
vetilked6b6z. 
A fels6 tagozatban az elen boltverseny alakult ki az 5. 
es 8. oszt8.ly hat-bat los csapata nyert k:ir8ndulAst, 
(Katona Eva Jenei Gabriella. Nagy Csilla, Miski 
TOnde, Varga Beata, Szurmai Attila 5. OsztAly -
Kinter D6ra, Salamon Sara. zCnasi Andrea, Szab6 
Marietta, Lakatos ZsoJt, Uszl6 Janos 8. OsztilJy) 
Polg8rmester lie, ski 8 zsiiri emOke volt., l8tva a 
komoly felkeszulest a felaj8nlott egy kirfmduJAst., 
megtoldotta a masikkaJ . 
Az als6 tagozatban vegyes csapatok aJakultak 4. 
osztiUyos kapibinyok vezeteseveJ. A jatekos irodalmi 
e heJytorteneti vetelked6t Barta Erika csapata nyerte 
(VadBsz Csaba, Szenasi. MihBly, zaho Anita, Vajkai 
Kioga, Levai Marianna). Az 6 nyeremCnyUk 1 - I 
verseskotet lett. Az agytoma utBn megmozgattuk 
i2lll8iokat A kisebbek ugyaa • v8ltove enyen 
ettek rem a tomaterembe'IL Arany ermesek lettek 

Czifra Mikl6 es cS8pata (Czifra Peter, Katona 
Tamas KoJompar Zsolt, Micskei Gyula, Mester 
Norbert, es Laska istvan). 
A nagyobb bAzi & es fod bajnoks8 on indoltak, 
a m8.snap kialak:u1t vegeredm6ny a kOvetkezO: 
Az aranylabia lany g3rda a 5, oszt8Jyb6J kertilt ki. 
St:ilszeriien foot Dyertek. 
K~abdAban 8 7. oszt81yos hinyo' remekeltek, 
kezilahd8val lettek gazdagabbak. 
A fiUkruil a k6zilab<iAban 6s a LabdarUgasban is a 8. 
os.zt8.ly gy6zl1tt. Az6ta szilnetekben a focijukkal 
teng6ZDak. 
A sportesemennye] egy idObeo rapversenyt 
hirdettiink a kovetkezO t6m8kban: 

- 08borjan cLmere 

- Gaborjlm nevezetessegei 

- Bethlen portre 

- Csatajeleoet 


A legjobb alkot6k a k6vetkez6k voltaic 
Katona Tamas, Vacga DezsO, Barta Erika. Kinily 
GyuJa, Szab6 Katalin, Sandor Csi1la, OkrOs Csaba, 
Sardi Hanga. A nyeremenyuk rajzfelszeretes volt. 
A gyerekek koreben nagyOD kedvelt On,8mi veneny 
az c]s6 nap zAr8.sakent zajl011 Je. Szab6 KataliD 
teknosb6klija egy kis remekmii lett. A csodltlatos 
origami kOnyvb61 ujabb fortelyokat tanuJhat. Az esti 
suU disco a FaJuhAzban zajIott 

MSjus 8-an sziknlz6 reggelre . redtilnk. A nagyboltt61 
rajtolva utcai fut6venenyen megmozduJt 8Z iskola. 
A leggyorsabb fut6k. az acanyennesek Varga Beata es 
Lakatos Zoltim az 5. osztAJyb6l. 

Az ugynevezett LoV8gi tomb lSsszememenek a 
gyerekek tigyessegilket 6s az erejilket. 
A grundbirkOzas elsOi: Katona Eva, Zak L8szl6, 

Toth Antal. Kiraly GyuJa 
A su/y/iJJresben a legjobb eredmenyt eler6k: 

Kolompar Zsanett, Majosi Zsu.zSa. 
Laska Istvan, Kolompar Endre. 

A szkander versenyben a leger6sebbek voltak.: 
Kolompar Zsanett, Majosi ~ 
Laska Istvan. KoLompar Endre. 
(igazgat6 bacsi gyozOtt Endre eDen) 

A klJtelhUzQ i egyemleg ujlott, gy6ztek: 
OkrOs Anita, Majosi Zsuzsa, Kar
dos Oergo, KoJompar Endre. 

A celbadob6 versenyben nyertek: Verebi Beatrix. 

SzabO Matild. Micskei Oyula, Lakatos Zsolt 

A hlillahopp versenyben a Ifmyok remekeltek: 

Vajkai Kinga. Barta Erika, Gyannati Veronika, Nagy 

Dora 
A dekDt6-~s fejel6 ve~ 'enyben Lakatos Zsolt nym 
Olcri}s Csaba 6s K.irldy Oyula e]otl. 
A gyermekek segitseget kerve (8 krumpli pucU16 
verseny gyoztese: Sz6nAsi Andrea) pap krumplit 
foztOnk. MegkOsz()njilk az anyuk8k Joz5tudom8nyat 
Kardosne ZsuzsBnak, Salamonne lnnuskBnak ' 
Majosine Zsuzsanak 
A faluhazban tnekvenenyt .rendeztOnk. A Iegszebbei:l 
a kO etkez6lanyok ene eltek: 
Varga Beata, Miski Tfinde, Barta Erika. Jenei 
Oabriella, Majosi Zsuzsa. 
A j6 izii ebed elfogyaszhisa utan a gyerekek far 
gyiijtOtte a tabortiizh6z. 
SzabO Gyula igazgat6 U:r erte~ 10 szavai utan kaptak 
meg a gyerekek 8 nyeremenyeiket. A legaktivabb 
osztAly a 7. lett., illetve Szurmai Daniel csapata. 
Nyeremenyilk 1 - 1 toTta lett. 
A tabort1lz mel eremekOl mett a 7. osztaIyos lanyo 
vid3m miisora. A batalmas m8glya to.zt; messzire 
elviJagftott. A kozOs dal uIU k6rj'tek zartn a 
k6tnapos rendezv6nyt. Kin ne Varga t 

.Pi'~ ~"Dti/m.lu'.1 
~pp-.!d 
~a Jc9'i ppork.( 
nu~.Iuh~ 
_/~,,/O/ul.Je/.lu/"d .. 

'J /1U;,den.t ~qu~uA; 
.!LIdkJK.lrdn«~.wq&A.~ 

,."u/epjlM"Q' nuiJ,kb/l/bd. 
~ umdo, a ~~.,('K.tH I£Lkduak,u' 

~~/ft~/?H.6'/ 
.dtb: ;J[mJ. cnH/PA. 

,,,~ e n01e ~hj{tIIfp~ 
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Ma, amikor az 6J t tem~ja 
v drobanAssa fokoz6dott a 
legtObb ember oem er ra 
fi)ltenni a nagy 6rdest sajat 
magimak: miert vagyunk itt a 
fOldOn? Miv6 leszOnk? Ma 
amikor, a haJaIfegyverek 
megsemmisithetik a villigot, 
abot a gyilkOssBg, a rablas, a 
munkanelktlliseg, 8 kiszolgid
tatottsag gar8zdAlkodik. Az 
emberek tabbsege oem szeret 
hallani a balat keseru vaJ6
sagarol. Sajnos ezt a fogal
mat csak azok ertik akik 
pCldAnak tekintik JCzust. Aki 
v811alta monk a legkegyet
lenebb szenved6st a hal8Jt 
Emberre vaIr, eggye lett 
veliink, a bUnt kiveve. Keves 
ember tud a biinnek ellenAllni 
pedig az Jenne a mi felads
tunk. EJvetni magunkt61 a 
gonosz szellemet es fbLismer
oi Krisztus fenyesseget, hogy 
legyen 6 a jelen.fink es a j6
yank. 6 a feltamadas es az 
ISlet LegyUnk J6zus peId8jara 
mega18zott, de ugyanakkor 
felmagasztalt em.bere . 
Jezust megfeszitettek, de az 
arOm sz8llt a bivok lelkere 
mert hmmadnapoo feltimadt 
es atadta neJdink a szeretetet 
6 lett a megv8.lt6ok es az 
ndvOzitonk. Vegytik eszre, 
hogy sziiksCgiink van e goo
dolatmenetre es a szellemre. 
Krisztus feltBmadt! Krisztus 
el! 

A fenti cikket, gondolatokat 
egyik kedves olvas6nk, a husveti 
l1nnepek aktualitasa kapcs8n, 
koszOotOkent sz6.nta megjelen
tetni Iapunkban Akkor sajnos 
ujsagunk oem tudott megjelenni. 
Ugy erzem azonban.. hogy a 
papirra vetett gondolalok az tin
nepek elmultaval sem veszitettek 
aktualitAsukb61. (A SLerk.) 

Megismertiik-e Jezust? 

.. .I't'/lM ,,/AI' "~I"., lhr.lH. IH~IInJd Rrl'," H - 'IUtA' /<rjWf~ h ,-t~ h~At1hA/ 
• I'Hdu HE'&·/t5aI.J.· /l1/I//;,-dr No /'(" dr. lVTji'Jlt:'.I; "J hi/. HhY &J" ..,.;: /IU', ~h,JTrm. 
-J,4/,.;1ntt· rnprm m/-r/l, Ullo • ~I,. IIU' AI~rkH IH-I'Hdrdnt'. /1'.'. 'I(/n.w/IT"'.? 

n ';/;in..l r:lipn/?" Jan e\'. 14: 8-9 v. 

]ezus egyik taoitvany8., FiJep aut ell> ezzel a kilJOoOs k"eresseJ: otasd meg 
nekQnk az Aty3t es eleg nekUnkl" - Nem tudom. hogy mit akart Filep ezzel a 
'6rdesseJ, tatan az l> gOrOg misztmumokhoz szokott lelkeben rezdOlt meg valatni 

em.J6k a theofAni8kr61, az isten.latas borzongasarol -, de azt tudom, bogy minden 
valllisos emberben. sOt hiv6 emberben is megvan az a vagy, hogy szeretne tObb 
bizonyoss8gra jutni Isten val6s.agAt illet6en. Szeretne litni valami jelt; stelni 
valami olyan elmenyt., ami megerositeoe ot hit.eben - v8gyik am. hogy bar esak 
egyszer Isten valami fcHreerthetetlen. bizonyitekat adn8 annak. hogy 0 va10ban el 
hogy goode] nim gondoskodik r6Jam, szeret engem. Jo Jenne egyszer ozt 
kezzelfoghat6a:o m~ err61 megbizonyosodni. Mi6rt oem teszi ezt az 
Isten, miert oem jeJeoti ki MagAt jgy a szamomra. miert oem szaJdtja sz.e a 
felelem es kctelkedes felbl>jet valami lathat6 bizonyoss8gga1 valamilyen 
felreCrthetetleo jeJadassal? TehAt Filepnek ez az 6haja, hogy ,,1D.utasd meg az 
Atyat" a modem ember lelkeben azt jelenti, hogy de j6 leone meggy6zOdni Isten 
val6silg8r61, de j6 lenne ebben a vilagban, amikor az: emberek abban mennek 
tOnkre, idef,riIeg, bogy teljes kAoszban, zfuzavarban latjak a vilagot, meg a sajsr 
eletilket is, megbizonyosodni arr61, hogy igazan egy 616 szemelynek moodbatjok 
ezt; ~Mi Aty8n.k!" Nem magunkat 81ltatjuk, amikor Isteuben hisziink, banem 
Jsten jgazan az 8 szeret6 batalom, Akinek hi.ssziik! Igen; aterzcm Filep 
v8gy oz8sAt es teljesen megertem a kereset, amikOT igy szOlt JCzusboz: Mutasd 
meg nekiink az Atyat, es abban is igazat tudok adni Filepoek, amikor ezt moodja: 
Ez Dt!kUnk eleg. Tudniillik ez val6bao eleg am... hogy az ember minden 
felelmet61 felszabadulva, belsO b6kesseggel a szfveben eljen ebbeo a sokszor 
nagyon furcsa vilagban. Es vegill; ba ilgy hiszek Isteoben. hogy Jezusban hiszek, 
akkor az ilyeo hit sabasem Jesz tellen szem.leIOdes, ajtatQskodAs, hanem aktiv 
cselekve es szolgaJat. Ha ugy hiszek: Istenben. hogy hiszek Jezusbao., akkor 
egyszerre erok mozdulnak meg beonem., amelyek kiragadnak a passziv 
magaramisb6l, kiragadnak a fe1ismert biinOkbOl es ilj akaratokra kepesitenek. az 
emberek szeretetere OsztOnOznek.. . Amen 

E rovid 1ge magyarilzat utan ref. Gytile ezetfink neveben szeretettel megkO
szt>njilk a Gaborjimi Vj Elet SzOvetkezet 19azgat6s3gimak tamogat6 segits6get, 
mely szerint 50-50 000 Ft-taJ Uimogatj8k 2000-ig evente a GltbOljan Temp
lomaert Alapitv8nyunkat. valamint az osszel sarra keriil6. lelkipasztor iinner» 
Jyes beiktatasara egy darab vag6marhlit adom6nyoz;tak gytUekezetOnknek. hogy a 
meg.lrlvand6 vendegeinket tisztesseges vendeglatasban reszesitsfik. I ten irimti 
hAlatelt szivvel, szeretettel kos.z6njiik adomanyukat, eleb1k.re lstennek gaulag 
8.ldasat kivanjak. 

Szeretettel hi juk fel figyelmuket a kedves testvereknek az egyh8zfen.ntart6i 
j8rule befizetesere va1amint Alapftv8nyunk. tamogatasara. Adomaoyaikat elore 
is koszonjilk. 

Szeretettel hfvogatunk mindenkit a vas8rnap delel6tti isten.tiszteleteinkre. 

Az Vr Jezua Krisztusoak kegyelme. az Aty8nak szeretete es a Szentlelek 

meg8.ld6, megszeoteL6 es vigasztal6 kawssege legyen mindoyajunkkal most es 

OrOkkoo-orOkke. Amen. T6tb J6 er Ip. 
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A Telehaz v6gJe
ges helyere 
kOltoz6tt. A Pol
g8nnesteri Hivatal 
udvanin levo, volt 
Postahtvatai epO
leteben fogadja 8 

m 1m'" Gj DORJ i IT tisztelt ugyfcleket. TI'iliriIlJU lID JIl' Febru 6ta jelentas 
.--__--~----------~ ~mm v~k 
igenybe a szolg81tat8sainkat. amelyek szerencsero 
bOvillne . Azok k dveert ak:ik clazO szamunkat nem 
01 ast8k, ill. a TeleluU. szolgMtat8sait oem ismerik 
felelevenirem. milyen ugyekben 8llunk. a la! ossAg 
r delkezesere. 

• 	 lrodai zo!gallatasairzk.: iratmasoIas, nyommtfts, 
szAmit6gepes szOvegszerkesztes, TELEFAX. 

• 	 Adminiszlracids munktik: kerelmek, beadvanyok, 
adatlapok kitOltese, megirasa. 

• 	 Hlvutalo flgyintezis: Nyugdfjfoly6sft6, APEH 
TB, FOldhivatal, stb. 

• 	 &0 ialis iigyinlt!zl. .' pI.: Ozv gyi oyugdfj, nyuSdJj 
emeles. csaladi p6t1ek-. GYE ., gyermekvede1mi 
tamogahis ig yles. 

• 	 MunkonelkUliek iigyimeze e: tAjelro.ztatB.s aktuAli 
munkaero igenyekrol., kepusekrol. atkepze kroL. 
KOzhaszniJ munkavaIlalasi leh tOseg. Munkaiigyi 
KOzponttal kapcsolat tart8.s. 

• 	 Hely; Ii) ag zerlre 'Ztese: amelyben a kOzvetIen 
komyezeti1nk hirein kivUl ismertetio.k azokat a 
JogszabaIyokat., rendelke.zescket amelyek a 
lakossSg szeles kOret erintik. Kiemelve azokat 
amelyek elosegitik a bAtrfmyosabb belyzetben 
levok boldogulAsAt (ezen sz8nmnk an az alkalmi 
munkav8lIaias szab8.lyaival ismerkedh.etnek meg). 
V8llaljuk tov8bb8 birdetesek megjelenteteset. 

• 	 A lako Ae noo lUire aid Irora vagy e ~i 
AUapota miatt a IakObtza udvarat, utcariszet, 
oem tudja karbantartani ( utas), . ebb 
javib\sokra lenne sziiksige ( ke~ kSpu 8tb.), 
otyao muok8.latai Ien.nEnek, amikd a fizikai erG 
.n~lkru eJvigezni oem twit kfrem jelezze a 
Teleh8zbau. A bejeltntest k6vet6eo a munk8kat 
elvi&ezzOk.. 

OrOmrod tudatom, hogy az INTERNET el6r6sebez 
beadott p81ylizatunk sikeresnelc bizonyult. Legal8bb 
egy eves ingyenes INTERNET eleresi lehetOseget 
nyertiink a Soros Alapitvanyt61. Sajnos azoob a 
teJefonvonalunk nem aIkalm.as a megfelel6 sebessegii 
adatittvitelre. Emiatt a MATAV iUetekeseihez 
fordulunk. Addig 1s 8Z erdekl6d6k szives tiirelrnet 
kerem. 
FeIhivom kOzepiskolas di8kok figyelmet az ideo 
nyaron is megrendezesre keriHo MUveszeti alkot6 

1998. 

Uiborra, ahol esetleg olyan miivek is sziilethelnek. 
ame)ye p81y8zat bead8s8ra aIkalmasak.. Bov bb 
felvilagositAs a TelebAzhan vagy Majosi Gyulanet61. 

VozarJain 

4z alkalmi mlUlka,allaJ6i til 
Az alkalmi munk.av8.UaJ.6i kOnyvvcl tOrteoo 
fogJal oztatAsr61 es az ahhoz kapcsol6d6 k()..zteIhek 
egyszeriisitett befizeteserol sz616 1997.6vi LXXIV.tv. 
lehetove teszi, bogy az alkalmi foglalkOztat8sra az 
8Jtal8nos szabaJyoktOl resz:ben eJteroen, egyszenibb 
formftban kerOlhessen sor. 
AIkaJmi foglalkoztatasnak nlinosillo munka
viszonyba mun/co,'allaIOJrenl minden 15 evesnel 
idosebb magyar atJampoJgar, ill a Magyarorsz8gon 
tanul6 kilJ.fOldi diSk 16phet. 
MunkoadOkellt B mag80szemely munkaJtat6 lep 
munkaviszonyba. (egyeru v8llalkoz6k, mez5gaz
das8gi 6sterme16i igazolv8nnyal rendeJkezOk, a 
term6szetes szem ly aki pl.: sajat baztart8si, kerti 
munk8:inak megkOnnyiteschez, Oner6s lakits~ q,iteshez 
aIkalmaz munkavIillal6.kat) 
Alkalmi munklit az alkalmi munkav8.UaJ.6i kOnyv 
segitsegeveJ leber v811alni. Az alkalmi munka- v8l1al6i 
kOnyv (tovabbiakban: AM k01JYV) a munkav811aJ6 
kerelmere ingyenesen a beretty6i1jfalui munkaiigyi 
kOzpont lcirendelts6ge ldIitja ki. Elc'inyugdijban 
reszesold szemely AM konyvet oem valtha alkalmi 
foglalkoztatasnak minos1ll6 munkaviSZODyt nem 
letesitbet. Az AM -Onyv kozo.kirat, 8 munkavaJ1aJ6 
munkaviszonyimak nyilv8ntart8s8ra szolgid, abba 
feljegyzest csak a kifillit6 szerv Cs a munkiltat6 teber. 
Az AM konyv - ahogy a .nevebol is k.itiinik - oem 
tart6s, hanem aIkalmi foglakoztatasra val6. Ez6rt egy 
munkav8.lJal6 ugyanazzal a Iflllnlrdliatollal folyama
tosan csalc 5 napig letesf.thet munkaviszonyt egy 
b6napoo helUl legfeljebb 15 napig. egy naptBri even 
beUH pedig legfeljebb 90 oapig. Egy munkavallal6 egy 
even beJQJ kDJOnbOw munkMtat6kn8l osszesen 120 
napat dolgozhat. 
A munk8.ltat6nak az AM kOnyvben a munkav8.llal6 
munkaba 16¢sekor napon.kent kell kitOltenie a 
munk3Jtat6 nevc!t, a munkav6gz6s helyet es napjlit, a 
munkakOrt. a kifizetendo munkadijat, es 8 

k()zteherjegy helyen Bhliras8val kell igazolnia a munka 
megkezdesenek te.o.yet. E.zzel egyidejiiJeg a 
munkavallal6nak is aUt kell irnia a megfeJela 
rovatot. Mindez egyOttesen min6sfil 
munkaszerzOdesnek. A kOzteherjegy beragasztasara 
es annale aIaIrasara a munkavegzes befejezesekor 

. kell, bogy sor kerilljon. Amikor t6bb (max.5) napra 
kOtnek munk.aszerzOdest, ezekre a napokra 
egyidejfIJeg lehet teljesiteni a feoli 
kOtelezettsegeket. 

http:munkav8.UaJ.6i
http:LXXIV.tv
http:munk.av8.UaJ.6i
http:aIkalm.as
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mOD v8lla16na? 
Az AM kOnyv segi egevel a munkavaIlaJ6k 
igazolhatjftk munkaviszonyukat IDIIi irigyenes 
eg ;Ugyi ell asra jo osh. e a nyugdfj szempont
jAb61 szolg8.1ati id nek minosUl. TovAbbi kedveznteny 
m . bogy bar ez a munkaviszony tappenzre nem 

jogosit, a 4%-08 egeszsegbiztosttasi j8rulcSkot sem kell 

fizetni. 

KillOn sen elony<s az alkalmi munkavaIlalas a/arlO' 

munkal1ellailiek reszere. Az aIkalmi munkaviszonyban 

eItOlt tt napok ugyanis jogszerz& id6nek minOsillnck a 

munk.aneIkilli jliradek meg8.llap£t3sakor, vagyis isme

telten jogosultakk8 v8Ihatnak a munkamSDciili eUat3sra. 

JelemtJs egftseger n)'li)t a rendszer a jl1vede/empdllO 
tamogala 'ban ,,}szestJl5k szlimara. a/dlcnek J 0 nap 
munkal'i zonyt kell lJ szegyUjlen; ahhoz. hogy ujra 
klIphassanak munkane/killi joradikol. azt KlJve/oen 
pedig - az egyeb feltetelek megiele ese/en - ujabb 
jtJ\'edelempOllO tbmogatasL 

Miert j6 a munkaJtatonak? 
Az egyszen1sftett rendszer termeszetesen elsOsorban 
azoknak a munluiltat6knak el&nyOs, aJdk eddtg is 
szabatyosan fogWkoztattak. A kOzteheljegy egy 
kedvezmenye es egyszenisitett befizetesi lebetos6ge 
az 0 szes kOztebemek, amit eddig a munkaad6 es a 
munkavlillal6 kUJOnbOz6 tt)rvenyek eloirilsa alapjan 
kiilon - kUlOn fizetett meg. Az aIk:almi foglalkoz
tatashoz kapcso16d6 kOzteherjegy crvenyesitesevel 8 

mu.nk8.1tat6 teljesiti az ad6- es jarulek:fizetesi kOteJe
zetts6get. A kOzteberjegy ugyanis tartalmazza a mun
kliltat6 altaI fizetendo egeszsegbiztositisi es nyugdlj
biztositasi jArulekot, az egeszsegugyi bozzajAru1Ast, a 
munkaad6i es munkav8llal6i j8rulekol, a nmnka
vliJJaJ6k altal fizetendo nyugdijbiztositAsi jaruJekot, es 
a 10%-os szemelyi jOvedelemad6 eJ6Jeget EmeUett 
termes.zetesen oem terhelik a tb. Jogszabatyokban 
el&lrt nyilv8ntart8si kOtelezettsegek sern. 
A kozteherjegy alkalmazAsanak felt6tele. hogy a 
dolgoz6nak kifizetett (oett6) munkaber napi 800 es 
2400 forint kt)zOtt mozogjon. A kOvetkez5 tAblilzat azt 
mutatja be, hogy a kifuetett berhez milyen ertekii 
kOzteherjegy tartozik. 

A kifizetend6 A kOzteheljegy Az eUataai alap 
munkadf' FtJ erteke Ftlna Ftloa 

800 -1299 500 900 
1300 - 1899 1000 1500 
1900 - 2-100 1500 2300 

A munkavilllal6 elliltlisi alapjlit, azaz azt az Osszeget 
amely alapjan majdani nyugdijat, esetJeges munka
neIkilli jArad6lait meg8llapitj8k nem a tenyJegesen 
kifizetett munkaber. hanem a beragasztott kt>zteher
jegy cmeke alapjlm hatarozza meg a tOrveny a fenti 

t3bJAzat ot ls6 oszlopaba frtak szerint. Ez az eUatasi 
alap sz8nUt B muokavAl1al6 ad6ktite]es j6vedelinenek 
is, ami j6va! kedvezobb ad6zAsi feltctet et j ent 
sz8nuira. 

Az alkalmi mu kava 16i kOnyvvel torteDO 
foglalkoztatAs oz kapcsol6d6 tamog so 61 

Az a magfmszemely munkBltat6 ski alkaJmi 
fogtalkoztatis kereteben otyao alkalm.i munkav81
laJ6kat foglalkoztat ski az alkalmi munkavegzeskor: 
• jlJ edeJempol/6 /amogaltisban rene iiI, vagy 
• 	 a jiivedelempo//6 fomogata a kerestJ Ie luny, eg 

miall zOne/el, vag)! 
• 	 a j~edelempdll6 llimogallisa foly6 Ita 'ana" 

idtJtartamdt kirner/Iefie es a munkoiigyi ~zpont 
allalnyilvamartott mu17konelkiJli, de ellatdsra nem 
jogosull, 

es a beragasztott kOzteheljegy ert~ke 8 naptmi 
negyedevben a 10 000 forintot elerte, annak SO%..at 
mmogataskent visszaigenyelheti. A t3moganis ininti 
kerelmet a negyedevet kOvet6 h6nap utols6 napjaig 
keU a ldrendelts6gen benyUjtani. A tBmoganisokr6l 
bOvebb infoll118ci6 a kirendeltsegen rendelkezesre an. 

.K.IC 

A fentiekben ismertetett, lebetoseget azert is kivantam 
ismertetni. mert sajnos fa1unkban jelenleg 54 Io jOve
d.elemp6tl6 Wnogat8sban reszesO.l6 munkanellctlli van. 
Az idei evben , kOzhasmu munkav6gz6s kereren beJoJ, 
val.amennyien - akiket erint - 8 foly6stt8shoz 
szftkseges. munkaviszonyban eltoltOtt idot 
megszerezheti.k. Alkalmamj tudtunk tovabba 6 fl)t 

akik mar valamenoyi enatasi fomuJb61 kiestek 
Ez a lehetOseg azonban cvente v81tozhat, letszfDn 
korbitai is vannak. Ajantom tehar az 6tdek.eltekne 
e1jenek az ismertetett lehetoseggel, es a mnn.kAltat6k is 
legyenek ebben partnerek. Felhivom tovSbba a 
figyelmet a Munkaligyi KOzponttai tOrteno egytlltmfi
kOdesre, mivel 8 kOzha.smil munkavAllalas is csak 
ennek meglete eseten lebet.seges. 

Tajelwzlaljuk a IiWelt olva. 6kal, hogy az lijsag 
megjelenteJe ihez a Po/gorm ,Ie,., Hil'ata/on klwi/. 
anyagi/ag egyetlen /timogato .'iem c at/akozoll. Emiall 
a 1oborjani. Hir/ap egyeMl'e kit iIal'Onfa jog 
megjelenni, legkIJ:elebb auguszlu ban. Kl'I z6njiJk 
mmdazok kedl'es szal'ail. akik elsa lapszamunlckal 
rneg vO/lok e/egedve. 
K6s=tJnet a Po fa do/gozoil1ak akik a= 0. ag 
kizbesfle.wIben segftseget nyujLO/tak es nyUJlanak. 
Megpr6ba/unk pdlytbaL uljtin i lamoga/okaL /cere ni 
az u)sag kiada a erdekiben. 

http:reszesO.l6
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NagykOzseg a beretty6lijfalui 
.....-~.............. jarasban, IlZ AI.ruld sz6len. HozzA
tartomak: Barta Imre tanya, Barta Lajos tanya. Birthory 
tanya, Leszkay tanya, Schiff tanya nevii killteriileti lakott 
belyek. 6sszesen 67 lakossal. Az Arpadok idejen 
jelent helys6g, ahol zent Mihaly timel . szen
telt up .g Jt. Ez az apAtsilg 114 J-ben 'bb 
intezmeny. Ap8tj8nak nevet - Johemet -, 1212-1218-001 
ismerjUk elosz6r. 1332-37-ben pedig Janos nevil a.pa~a 
44 garas tizedet fizetett a pap8nak. Az apats8g epllletei a 
rna Ffild 'Bmak nevezett hatmT6szen fekfidtek, nyomai 
meg nem olyan regen felismerbetok voltak. Kegyurai a 
xm. szAzad vegetol debreceni D6sa nador es utOdai. E 
csahid kihaltlival a XlV. sz8zad vegen leanyagoo a 
Damaszlai. Hederviuy es SzCcsy csalAdok. MagAban a 
faluban is voll szervezett egyh8z, pl1spOki tizede a xm. 
sz. vegcn 75, majd 43 kepe volt. EgyJuiza a BoldogsAgos 
Sziiz tiszteletb-e volt szentelve, mely reszben mais 
fennilli. Gflbolj8n:t 1460-ban Szobolcs megy6hez 
sz&nitjak, ekkor vambely volt 1.552-beo a Vecsey. 
Tordai, Derzsi esalBdok e a v8radi kaptaJan Osszesen 32 
112 portAt birtak GBborjanban. A XVll. elej6tol mint 
kiv{dtsagokka) bfr6 bajdu varost emlitik okleveleink. 
Szabadalmait Bocskay 1st:v8nt6l nyerte. KivAltsagaikat a 
tObbi bajdu varosokkal egyi1tt vesztette el a kfizseg, 
mikor katonai kotelezettsegtik megsziint. Lakoss3gs a 
XVl.sz. dereka kOrill t6-hetett lit a refolll13tus vaJlilsra, 
bar erre csak 1621-b6J van ponlos adatuok. amikor 
gyQlekezete a debreceni esperesseghez tartozott. 
Elfoglaltak a regi r6mai katolikus templomot, melyet 
165 I-ben kijavitottak. Az 1870-es evekben renovaJtlik az 
epiiletet, amikor lebontottak a torony tetej6t es 2 
oszlopat, valamint a k6kerit6st, melyeken meg viJagosan 
felismerhetok voltak az osregi epitkezes nyomai. A 
XVDI.sz. elej6n Gaborjan is a kOmy6k tObbi belysegeivel 
egytitt az Eszterhazyak tulajdona lett, akik itteni 
birtokaikat 1865 ut8n eladtak Moricz patnak es Leszkay 
Gyulanak. 1831-ben J8S5-ben, 1873-ban igen nagy 
kolera-j8rvanyok tizedeltek meg a lakossSgot. G8b0rjan 
1782 fOnyi tako saga szin magyar anyanyelv6, 
felekezetileg 15 r.kar, 4 g.kat, 1702 reformatus. l ag.ev, 
42 g.kat, 6 egyc5b vallasok kOvetoje. A JakossAg 414 
bAzban 61. KOzoktatasiigyet 1 ref. elemi iskola es I 
kOzsegi gazdas8gi tovabbkCpzO szolg8lja, ezenkivUl van 
egy magAn nyari mened6kluiz. Foglalkozasi tekintetben 
8Z t>ssznepesseg kOzOl 1600ostennelo. III kisiparos, 2 L 
kereskedO, 4 kOzlekedesi. 30 kOzszolg8Jati aIkalmazott, 4 
nyugdij~ 8 hSzicseJed. A kOzseg 4549 holdnyi terlllete 
megoszlik 2939 h. szanto 36 b. kert, 467 h. ret, 21 h. 
szola, 770 h. legelo, 36 h. erda, 55 h. nadas, 225 
tenneketlen tbldr6sz kfizfitt. Hat8rab61 159 h. Barta 
lmrene, 306 h. GaborjAn kOzseg, 76] h. a helybeli 

III " 

legeltetesi tilrsuJst es 327 h. 'Lcszkay Janos tulajdona 
KOrorvos, Mba. gyOgyszert belyben. VasutaJlomAsa 
B etty6Ujfaluban 14,6 ~ Konyar ]),1 ~ Mez6pe
tcrd 8 6 km. a Piisp31dad8ny-Biharkeresztes VOoalOIL 
Postahivatal es telefon(dJomas belybeo.. 

Rarangi S6ndorne gy(ij • 

GABoRJAN A XVIU. SzAzAolG U. 
.. .jolytalds az el6z.6 sWmbOl 
Biwnyosra veheljilk, hogy a tatarjanis pusztitasai ut8n 
bekovetkezett birto bizonytaJansa.g idejeo foglaltllk eJ a 
faint es a. mono tort, meg pedig egy 128S.evi oldevelbOl 
kitiinik, a szomszCdos SaIhida faIut - ebbOl szakadt lei 
Hencida - birtoJd6 Geregye nembeliek. Nevezetesen az 
az Acbo ski Miklos nevii testvereve] 1277-78-ban IV. 
Uszl6 kir8Jy ellen fell8zadt. Az 1285.evi okJev6lbOl 
tudjuk meg. hogy a Oeregye nembeliek Oaboljaru. a 
mODO tort, a ho~oz6 gBborj3ni pl-ebimia egyhilzat, 
mely a Boldogs8goS Sziizoek volt szentelve, valamint 
Kereszturegyluizat es Szent Peter egyb8.zilt mas neven 
Szentpeterszeget fttadtak Barsanembeli L6r8nd erdelyi 
vajdanak es restvereinek. Ezek viszoot Debreceni Rofoin 
ban kezere adtak a bozzajok tartore jogokkal egyQtt Az 
I 285.6vi oklevelben rv. L8.szl6 ezt er6 {tette me . Nines 
adatunk 8IJ8, bogy a tobb mint liz evvel korBbban a 
Geregyek jogtalan birtokfoglahlsai ellen tiltakoz6 
Gyovadiak hogyart viszonyultak ehhez a lcirtlyi 
dontesb.ez. Gaborjan es tartozekai mindenesette a 
xm.sz3zad vegeo s meg ut3na is Debreceni Roroin ban 
birtokai. Az 1291-94 kOlfittre keltezett varadi pilspOki 
tizedjegyzek ot tiinteti fel fb1desUmak. a falu pedig a 
fizetett tized 0 szege alapjan n6pes tclepnJes. Rofoin 
tObbszOr taI1ozkodott Gaborjan-monostoraban. 1302-ben 
itt tett eskilt Kozma isp8nnal szemben uookaOCCsevel 
Debreceni Dozsaval. A DebrecenbOl a bihari falvaiba 
Mikepercsen lit vezeto utat meg 1347-ben is Rofoinutja
nak Revezta 1311 6szen Rofoin b~ mivel nem volt 
utOdja, Dozs8nak adta at bibari birtokait - Gilboljan
mODostor, Keresztur, Sz.entpeterszeg. Tepe, Derecske, 
Macs es Toms - s Jeinily jovShagyasaval. De a birtokok 
haszoDelvezetet eleteben megtartotta Egy 1329.evi 
oklevelbol derill .ki. hogy rv. Laszlo kir8ly 1285-ben 
Rofoin bfmnak adomAnyozta Gilborjan faluban a 
Berettyon szedett bidvamot. Ez a k6s0bbie ben Debre
ceni DOzs8t. majd a fiait iIIette meg. Mivel a gabOJjani 
hidon kOzlekedo kereskedoknek ket bojti hidott lit kellett 
haladni - egyik a Koleseren, a mAsik 8Z OlyvOs mellek
vidn - a Bojti Demesek vampert indltottak a D6zsafiak 
ellen. Karoly Robert k:inUy ugy itelt hogy a kef. hidat a 
Bojti-ak fenntartj8k, de ennek fejeben megkapjak a 
08borjanban szedett yam egy Degyedet. (fo/ylaljuk) 

http:dontesb.ez
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PtUstPOBN 
Zordon szomsUd szerelmes l~ es nagyon 
kivancsi. hogy szive hOlgye viszonozza..e 
erzelmeit. A tilrelmetleo ferti6 0 birja 
kivBmi, mig a jelekbOl ez kidertil Josn6t 
keres, hogy mie16bb megtudja, milyeo sors 
var r8.. A b .a aj{ml is teoyCrj6 sOt el . 
k:iseri hozziL A j6snO kezbe v~ Zordon 
szomszCd tenycrCt, Cs ho 
etgondolkozva oeri. 
- Nos, mit oJv lei teny Ml? - Kernen 
Zordon rurelmedeoiil. 
- Hat abogy ugy elnezem. On mar oapok 
6ta. .. 

Ft!JlSe meg a rejfVenyl azaz helyezze el az 
alabbi zavakat. betlIcsoportomt az 
abrtiba,,1 (Kontryitesiii egy szot eltJre 
belrtunk) Harom zonak nem jut hely, 
eze/cb6/ (Js udlllihaya a vice poenjtit. 

szav . AB. AK, AI.. AU, ET, NK, I. UP 
sr.a k: ADO. BOT DEM, OAK, OEO GIN, IVO, KEN, LES, NEM. OLT, TOM, ZAZ 

egybetiis vak: BRIT, BUDA, GALL, IDEA; IRAK.. IREG, iREz, KARL. LERO. MEGA, ODIN. OLLO, 
OREL, REEL, T AHO, DZEM 
()tbe szavak: AVlTI, DA..ru\8 OORER, KERn. KEZET, LAURA, NYELV. PEREL. T AROL 
Harbeh'U vak: AoONIA, AHrrAT, A ONT6. AroZEN, FLASKO, KUTATO. LATNOK. MOSOTT, 
NEGYEL, oRAAD6, RABIGA. ROKAF1, RUDOLF 
Hetbehis mlvak: BORBALA, DUELLAL, HAZATER, KOBOROO, LEGENDA, NULL 0 TOALE1T, 
VARBELl 
Kelleme . itMl(J/tisl kivanunk a rejlveny meg[ejlesehez, ab nyemi is szerelne az a vice poenjt71 a Tcleluizhan adja 
Ie nel'llel es cfmmel el16lla 1998.junius 30-ig. A helye megfojtok kOz(Jtt kOTI)'Vjulalmal sorsolunk Tri. 

Motet elotf 
-Foorvos itr nem tUlzAs 
negyvenezer forintot Jeer
oi a mutetert? Nero sok 
ez egy kicsit? 
-Ne izgassa magAt, uram. 
Ahogy 8 leleteit elnezem, 
Ugyls 8Z Or6kOsei 
egyeoliti ki a szamlat. 

Arin 
Az agglegenyt mindenki 
gyOzkodi, hogy nosii1jOo 
meg. Banitai kOzOJ a leg 
eroszakosabb r8f0rmed: 
-Nem ertem, eddig mi6rt 
maradtAl egyedul? - Majd 
bogy vaJami szepet is 
mondjon., bomi1eszi. -
Hiszen a szerelem a feoy 
8Z ember eleteben. 

Az aggJegeoy ranez. Cs 
csOndesen megjegyzi: 
-Minden bizonoyal igy 
van. A h8V1s~ pedig 
sz8mla a f~yen. 

t 
-Rendor baesi, tesse'k 

gyorsao jOoni, mert a kis
6cs6m megette 8 lrutya

tilpszert! 

-Na es mi lett ve1e? 

-Megharapta a postast! 


Indo 
Pistike revedezve tU az 
ir6aszta1oaJ. Anyja 
gyanakodva kerdi: 
-Kisfiam, mi61 nine 
elotted 8 kOnyv? 
-Mert a tanft6 neni azt 
mondta, bogy kOoyv nel

ktU tlUluljam meg a lee
k&. 

IdCi kerd 
K6t barS! beszelget: -E 
kepzeld, amikor belees
tern 8 vizbe mar-marI 

megfulladtam -m Ii 
egyikUk-, 8Z agyamon at
cik8z0tt 8Z egesz eletem. 
..0, akkor bizonyara 
eszedbe jutott 8Z 8Z Ot
Sz8z forint is, amit )cOl
csOnadtam oeked. 
-BizonyAra eszembe ju
tott volna 8Z is. de 
szereocsere megerkezett a 
meotOcs6nak. 

-Mondd, komam' e mi
rol moodao8l Je konnyeb

ben: a harr6t vagy 
nokrol? 
-Az 8Z evjAmttOI tugg! 

Kihallga 
-Mondja, asszonyom, mi
hOI 8llapitotta meg, bogy 
8Z a fem aki magat meg
er6szakolta, eJme ? 
-Onrum. hogy hAc6mszor 
is el kellett neki J!l.8gY&
nizni, bogyan osin3Jja; 

Ez is valami 
Amatar borg8sztol meg
kerc:lik, fogott-e mar 61e
tiben valamit igy val&
szol: 
-Meg nem. de a to 6sszes 
hal8t ti megszeliditet
tern. bogy mind a or
gomr61 eszik. 

8 
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aABORJAN POLGARMESTER! IDVATAL 
Helyi kirakod6vasart rendez 

1998. jUlius 5-en 
Erdeld6c::tes, beLyfoglalas: 54-418 015 telefonon 
vagy szemeJyesen a Polgiumesteri Hivatalban. 

A va 'r belye I Gaborjan, Arany Janos utea 
teljes bossza 

Programok ~h-kor a vanesodi 
NUUORETTECSOPORT 

bemutatOja 
10 h-kor a hajdUszoboszl6i AERO - CLUB 

MlirepoJo bemutat6ja 
Ejt6emyos ugnis 

SetarepoJesi lebetoseg 

Delutan Szabadteri koncert a FaluhAz UdVanlD 
feUep: 

a 
SENIOROCK EGWTIES 

NDNDENERDEKLOD6TSZERETETTEL 
VARUNK 

ATel 	 4z i ~lfo miMi ideje 
DIfl - P~ltekig 

8-12 .-ig 

13 -16 h-i 


Teler ,r . 54-418028 


Ez az On hirdetesenek a helye. hirdessen a 

Gilborjani Hirlapban. 


Hirdeteset a Telebazban vagy az 54-418 028 

telefooon adhatja Ie. 


A hirdetes mag8.nszemelyeknek ingyeDes. 

Kozilleteknek, inrezmenyekne~ vaIlalkozasokrulk 


a birdetesi dij megaIlapitAsa egyedi. 


1 

ztar a post n 

1997 ben megk tt tevekenyseget a 
postAn lS a lakiLstakare .nztflr. (OTP Jakas
takar . lakaskassza) 
Mit . lent a lakastakarekossagi t7.Odes ? 
A Ja.kase)otakarekossagi szerzOde egyszerre 
betel es hitelszerz6des, melyben a Jakas 
elotakarekoskodo arra kOteJezi magat. hogy a 
szerzOdes k6tesekor egy osszegben vagy 
megtakarltasi id6 alatt rendszeres reszle e' n 
tOrteno befizetesekkel meghatArozott forint 
osszeget a lakastakareknM betetkent elh lyez. A 

arek penztar pedig kotel ttseget vaIlal 
a.rt ogy a szerzOdesben meghatarozott 
feltetelek te ~esl11ese eseten az ilzJetszabaly
zatban rOgzite MOD a rzodesben megba
tarozott Jakascelu kOlcsoDt nyiajt. 
A szerz.6des meghatarozott Osszegre a 
szef'Z6dtses Ossze sz6l. amely a laJcasel~ 

takarekoskodo il1tal val Ialt 6s zes t )
belyezes, a betetre joviUrt kamat. az aJJami 
tamogatas, a tamogawra j6vAirt kamat es a 
Lakastakarek penztar altai foly6sitand6 kOlcsoD 
egyuttes Osszegevel egyeolo. 
Ha rajzolni lehetnc a fent lelrtakat, akkor (gy 
leone a leg8ttekinthetObb: 

_------saj:ft: befizet& 
iillmu tanog:n~ + 
k:zmat 

--·===-.,L--lakiiskdcs(ln:mli fix 
6 %k:unat 

Mindez csak nehAny informaeio. Minden 
erdeklOdo kerdesere szivesen valaszolok a 
postahivatalban. N gy GezAne 

--=- - til'IIIOI'JID ~ 
. --....- V -

~ 	 Kiadja a PoJg8rm en 
Hivatai es 8 TclehAz 
Felel6s szerIresztO; 
VOW' Janos 
.Kesziilt a Piremon 
VAllalat nyomdajaban 
A szerkesztoseg cime: 

4122 Gaborjan. Fa u. 106. 
Teletbn. fax: 54-418028 


