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Szent István napja, államiságunk, alkotmányunk az új 
kenyér ünnepe. De megemlékezünk ezen a napon a 
háborúkban maradt őseinkről is, akik életüket adták a 
hazáért. 
Az ünnepi megemlékezéseken, kívül a kikapcsolódni 
vágyók is jelentős rendezvényeket látogathattak 
ezeken a napokon. Bizonyára sokan megcsodálták a 
debreceni Virágkarnevál kompozícióit, műsorait vagy 
éppen a hortobágyi hídi vásár forgatagát.  A 
GÁBORJÁNI HÍRLAP az ünnepi megemlékezéseken 
elhangzott, néhány kiragadott gondolattal emlékezik 
meg erről a neves ünnepünkről.   
 

„ A jog és kötelesség kettős pillérén...” 
 

Társadalmunk egésze: gazdag és szegény, egyaránt 
hajlik rá, hogy megfeledkezzék Kölcsey intelméről: ... 
jog és kötelesség egymástól el nem választható. Nincs 
nap, mikor ezt nagyobb súllyal volna  illendő 
elismételnünk, mint éppen ma. Mert ne feledjük: Szent 
István napja mindenekelőtt a magyar államiság 
ünnepe. 
Kétségtelen ma benne vagyunk a történelem fő 
áramában, ami igen csak gyors folyású. Nem könnyű 
hát átvennünk  a sebességet. De hogy nem reménytelen 
feladat , azt immár nyolc esztendő bizonyítja. 
Kiépítettük a néphatalom politikai intézmény 
rendszerét. Megépítettük új gazdaságunk jogi pilléreit: 
ma már biztonságosan megáll a maga lábán. 

Göncz Árpád, Budapest (MTI) 

 
Szent István állama immár ezeréves   

 
Szent István rájött arra, hogy a magyar társadalom 
felszívódik a históriában, ha nem kap intézményes 
keretet. Azt is tudta, melyik intézményes forma a 
legsikeresebb. Az ezredik születésnaphoz közeledvén 
egyre nagyobb tisztelet illeti meg első királyunkat. A 
magyar állam viharos történelmünk legmaradandóbb 
alkotása, de nem műemlék, hanem otthonunk, a hazánk 
szervezete, intézményes kerete, amit folyamatosan 
igazítanunk kell, ha maradandónak  akarjuk 
megtartani. Közelgő születésnapja alkalmából 
kívánjunk együtt egészséget, békét, bőséget, 
boldogságot annak az országnak, amely a hazánk. 

Magyar Bálint, Debrecen (HBN) 
 

A gáborjáni emlékmű 
talapzatára 

 
Tépett tollú turulmadár 
karmaidból vér csorog 
sebzett szárnnyal repültél át 
két iszonyú háborút 
Holtak milliói nyugszanak 
hazájuktól távol 
mindenki sirat valakit 
mindenik családból 
 
Emlékük él ez obeliszk alatt 
bár testüket az enyészet 
elfedi 
utolsó ölelésük 
           csókjuk örökké él 
azt nem lehet 
nem szabad sohasem feledni 
 

Kerékgyártó Kálmán 
Gáborján 

 

Tóth József lelkipásztor ünnepi igehirdetését az új 
kenyér ünnepe alkalmából a 4.oldalon olvashatják 
kedves olvasóink. 
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KÖZSÉGHÁZA 
 

A képviselőtestület szociális 
bizottsága, valamint a 
képviselőtestület az 
1998.augusztus 25-i és 27-i  
ülésén dönt, az iskolai 
oktatás anyagi terheinek 
csökkentése érdekében a 
családok részére nyújtandó 
támogatásról.  
A támogatások kifizetésére,  

ill. a családok részére történő felhasználásra szeptember 
elején kerül sor. 
 

 Ismét elérkezett egy választási ciklus vége, ami után 
újra választanunk kell, mely személyek vegyenek részt 
önkormányzatunk munkájában. Az önkormányzati 
választásról készített tájékoztatóval szeretnénk 
segítséget nyújtani választópolgárainknak abban, hogy 
a jelöltállítás és a szavazás legfontosabb szabályait 
ismerve éljenek választójogukkal. 
 

Az önkormányzati képviselők jelölése és 
választása: 
A helyi képviselőket településünk választópolgárai egy 
listán - u.n. kislistán - választják meg. 
Jelöltet ajánlani a sárga színű ajánlószelvény 
kitöltésével és a jelöltnek vagy megbízottjának történő 
átadásával lehet. Képviselőjelölt az lehet, akit a 
település választópolgárainak legalább 1 %-a jelöltnek 
ajánlott, településünkön ez a szám nyolc. 
A szavazáskor a szavazólapon, az összes jelölt neve 
ABC sorrendben szerepel. A választópolgár legfeljebb 
annyi jelöltre szavazhat, amennyi a településen 
megválasztható képviselők száma, Gáborjánban hét 
képviselő kerül megválasztásra. Ezt a számot a 
szavazólapon feltüntetik.  
A szavazat akkor érvényes, ha a választópolgár hét 
vagy kevesebb jelöltre szavaz oly módon, hogy a 

kiválasztott jelöltek neve mellé tesz  X vagy + jelet. 
A megválasztott képviselők azok a jelöltek lesznek, 
akik a szavazólapon feltüntetett számnak megfelelően a 
legtöbb szavazatot kapták.  
 

A polgármester jelölése és választása: 
A polgármesterjelölt ajánlásához a rózsaszínű 
ajánlószelvényt kell kitölteni, a kitöltött ajánlószelvényt 
a jelöltnek vagy megbízottjának kell átadni. Egy 
választópolgár csak egy polgármester-jelöltet ajánlhat. 
Polgármesterjelölt az lehet, akit a település 
választópolgárainak legalább 3%-a, jelöltnek ajánlott. 
Ez a szám településünkön huszonhárom. 

A szavazáskor a szavazólapon valamennyi 
polgármester jelölt neve ABC sorrendben szerepel. A 
választópolgár az általa kiválasztott jelölt melletti körbe 

helyezett  X  vagy  +  jellel szavazhat. Csak egy jelölt 
választható. 
Polgármester az a jelölt lesz, aki a legtöbb szavazatot 
kapta. 
 

A megyei közgyűlés tagjainak választása: 
A megyei közgyűlés tagjainak választása a pártok, 
társadalmi szervezetek által összeállított listák alapján 
történik.  
A megye két választókerületre van felosztva. Külön 
listára szavaznak a 10 000-nél kevesebb, külön listára 
szavaznak a 10 000-nél több lakosú települések. A 
megyei jogú városok nem vesznek részt a megyei 
közgyűlés tagjainak választásában. ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 1998 

A lista ajánlásához a fehér színű ajánlószelvényt kell 
kitölteni, a kitöltött ajánlószelvényt a listát állító jelölő 
szervezet képviselőjének, megbízottjának kell átadni. 
A szavazáskor a szavazólapon a listák a sorsolás 
sorrendjében szerepelnek. A választópolgár egy listára 
szavazhat oly módon, hogy a kiválasztott lista neve 

feletti körbe  X  vagy  + jelet rajzol. 
Az egyes listák a kapott szavazatok arányában jutnak 
mandátumhoz, feltéve, hogy az összes érvényes 
szavazat több mint 4%-át elérték. 
 

A választásra jelöltet, listát ajánlani az „Értesítő”-vel 
együtt megkapott hivatalos Ajánlószelvényeken lehet 
1998.szeptember 25-ig. 
 

A szavazás 1998.október 18-án 6 órától 19 óráig tart. 
 

A választópolgárok érvényes személyazonosító 
igazolványuk felmutatásával szavazhatnak. 
Kérjük, hogy a szavazatszámláló bizottság munkájának 
megkönnyítése érdekében az „Értesítő”-t 
szíveskedjenek a szavazásra magukkal vinni. Az 
„Értesítő” bemutatása nem feltétele a szavazásnak. 
Szavazni csak személyesen, a választópolgár 
lakóhelyén vagy a - a lakóhelyén kiállított igazolással - 
e választás kitűzése előtt bejelentett érvényes 
tartózkodási helyen (ideiglenes lakóhelyen) lehet. 
Igazolást a Polgármesteri Hivatalban 1998.október 16-
án 16 óráig lehet kérni. 
 

A választásokkal kapcsolatos részletes tájékoztatásért 
forduljon a Polgármesteri Hivatalhoz. 
 

Postázásra kerültek az 1998. II. 
félévi kommunális és gépjármű 

adó megfizetéséről szóló értesítések és befizetési lapok.  

AZ ADÓZÁSRÓL 

Felhívjuk a figyelmet a határidőn belüli teljesítésre, 
amely jelen esetben 1998.szeptember 15-e. 
Késedelmes befizetés esetén késedelmi pótlékot 
leszünk kénytelenek felszámolni. 
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VÁLASZTÁSOKHOZ KÖZELEDVE 

 

Befejezéséhez közeledik az 1994-1998. évi 
önkormányzati választási ciklus, amely egyben a 
számadások időszaka is.  

Gáborján az önhibájukon kívül hátrányos helyzetű 
települések közé tartozik. Ennek ellenére kötelező 
feladatait maradéktalanul ellátta. E feladatokon kívül a 
meglévő pénzalapok és a pályázatokon elnyert 
támogatásokkal jelentős fejlesztéseket mondhat magáénak 
az elmúlt négy évben. Mivel a fejlesztések és beruházások 
kivitelezéséhez szükséges anyagi fedezethez, jórészt csak 
pályázatok utján lehet hozzájutni, nagy szerepe volt a 
pályázatok professzionális szintű elkészítésének, 
amelyben nagy gyakorlatot szerzett a jelenlegi 
önkormányzati vezetés. Ezzel elősegítve falunk 
fejlődését, elismertségét.  

Ebben az időszakban fejeződött be sikeresen a község 
gáz- és telefonhálózattal történő ellátása, amelyben az 
önkormányzat nagy szerepet vállalt. Sor került a 
ravatalozó rendbetételére. Megoldottá vált a szemétlerakó 
kiépítése és a szemétszállítás.  

 
Sokan panaszolják, hogy segélyt nem oszt az 

önkormányzat, de úgy érezzük, hogy a munkanélküliek  
folyamatos foglalkoztatásának megoldása fontosabb ettől, 
kivéve a rendkívüli eseteket. Sajnos a szükség alakította 
így, falunkban a legnagyobb munkaerő létszámot 
foglalkoztató a Polgármesteri Hivatal. 

Talán amire legbüszkébb lehet ez a vezetés és 
természetesen a település az az 1997-ben elkészült I. és II. 
világháborús emlékmű, ami nemcsak Gáborjánban, 
hanem a környékben is egyedülálló, amit úgy érezzük, 
hogy méltóképpen tudtunk felavatni és  egyben 
megemlékezni azokra, akik életüket adták a hazáért.  

Gáborján belterületének a szebbé tétele, a falukép 
javítása érdekében is  előrébb léptünk, hiszen több száz 
m2 került parkosításra. A Bethlen Gábor tér, a Dózsa Gy. 
utca, Fő utca, Arany J. utca, ahol még a tereptárgyakból 
készült játszótér is ki lett építve, amit a gyerekek azonnal 
birtokukba vettek. Amiért nagyon hálásak is. 
Természetesen ezt is további játékokkal kell még 
bővíteni. A Fő utcán lévő artézi kutat, díszkúttá 
alakítottuk, amely 1929 óta látta el a lakosságot ivóvízzel. 
A község tűzoltóiról sem feledkeztünk meg, a régi idők 
tűzoltó kocsiját rendbe hozva, megszépítve helyeztük el 
szintén a Fő utcán. Október 23-án kerül felavatásra a 
Bethlen Gábor téren a tér névadójának az erdélyi 
fejedelemnek a mellszobra, amit a Képző és 
Iparművészeti Lektorátus támogat ugyanúgy mint az I. és 
II. világháborús emlékművet.  

A gázhálózat kiépítése után sikerült a korszerű fűtésre 
átállni az óvodában, itt természetesen a konyhai rész is ki 
lett építve. 1998. szeptemberében szintén pályázatok utján 
elnyert pénzből, az ebédlő rész is bővítésre kerül. 
Fűtéskorszerűsités történt még a Faluházban, a Cs.Barta 
iskolában, az alsó- és a felsőtagozatos tantermekben és 
természetesen a polgármesteri hivatalban is. A Népjóléti 
Minisztérium támogatása révén az Egészségház 

tetőszerkezet javítása és fűtéskorszerűsítése is 
megtörténik ebben az évben.  

A Polgármesteri Hivatalt korszerű számítógépekkel 
szereltük fel a hatékonyabb és gyorsabb munkavégzés 
érdekében, mivel ez ma már nélkülözhetetlen és 
szükséges a hivatali munkavégzéshez. Kialakításra került 
a Teleház alirodája, amely szolgáltatásaival a lakosság 
széles körét igyekszik segíteni. Közreműködésével a helyi 
újságot is megjelentethettünk. 

Falunk kulturális életének szinten tartása, 
hagyományaink megőrzése érdekében, támogatást 
nyújtottunk a Hagyományőrző Népzenei Együttesnek. A 
Művészetbarátok Egyesületének közreműködésével, 
neves alkotóművészek bevonásával, Művészeti 
alkotótábort indítottunk, amely ez évben már másodjára 
került megrendezésre. Öregbítve ezzel Gáborján hírnevét. 
Szintén második alkalommal került megrendezésre a 
kirakodóvásár, amely a vásáron kívül bemutatóival, 
különböző szórakozási lehetőségeivel segítette a 
kikapcsolódni vágyó lakosainkat. 

A helyi református egyház támogatásában, annak 
működése érdekében  önkormányzatunk is rendszeresen 
közreműködött.  

 
1997-ben a Területfejlesztési Tanács támogatásával a 

négy településnek sikerült két db MTZ 82-es traktort, két 
db tolólapot, egy szippantó kocsit és egy db pótkocsit 
vásárolni, amelyek ‘98 januártól a négy településen a 
kommunális szolgáltatást végzik.  

97. augusztus 4-én sikerült felvenni az erdélyi 
Torockó településsel a testvérkapcsolatot, ami nem azért 
fontos, mert manapság  divatos, hogy legyen kapcsolata a 
településeknek, hanem azért, hogy a gáborjáni emberek és 
gyerekek megismerjék a régi Magyarország területét, 
hogy Gáborján is közrejátsszon abban, hogy  az 
államhatár ne választóvonal legyen az országok között, 
hanem egy kötelék kialakulása a magyar és magyar 
között. A második kiutazás már az önkormányzat 
kisbuszával történt, mivel szeptemberben egy 9 személyes 
TOYOTA kisbuszt sikerült vásárolnunk, amire úgy 
gondoljuk szüksége volt a településnek.  

‘94 előtt belterületi szilárd útburkolatú út nem épült 
Gáborjánban. A Corvin Ottó utca, Arany J. utca, Petőfi 
utca valamint ez év szeptemberében a Szántó K., 
Tóthfalusi, valamint a Hajnal u. szilárd burkolattá történő 
átépítése, igen nagyban fejlesztette falunk 
infrastruktúráját.  

 
Úgy gondoljuk, hogy a falunak az ilyen ütemű 

fejlődését megszakítani nem szabad és meg kell tenni 
mindent annak érdekében, hogy a következő választási 
periódusban legalább ezeket az eredményeket hozzák.  

A választások időszakában kérjük a tisztelt 
választópolgárokat, hogy ezeknek az eredményeknek a 
tudatában döntsenek a falu leendő vezetéséről.  
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EGYHÁZI ÉLET 
 
„ Én vagyok az élet kenyere, aki énhozzám 
jön, nem éhezik meg, és aki énbennem hisz, 
nem szomjazik meg soha” 

(János ev. 6;35) 
 
Szeretett Testvéreim! 
Az Úr Jézus Krisztus magáról az emberi életről beszél 
úgy mint amely éhségével és szomjúságával az égi 
teljesség után kiált. Ezért mondja magáról az Úr: Én 
vagyok az élet kenyere, aki énhozzám jön, nem éhezik 
meg, és aki énbennem hisz, nem szomjazik meg soha”. 
Az emberi élet, mely földből lett, testtől született Isten-
hiánnyal küzd. Az ember szűkölködik Isten dicsősége 
nélkül, hiányával van Isten jelenlétének. Jézus Krisztus 
azért jött, hogy ezt az életet saját létével tegye ízessé, 
maga legyen az égből alászálló kenyér, mely az életet 
isteni teljességhez juttatja. Ez a kifejezés, életnek 
kenyere, az t fejezi ki, hogy Ő nélkülözhetetlen az 
élethez, mint a kenyér. Ha nincs kenyér, éhen hal az 
ember. Jézus Krisztus nélkül az ember halott élete 
kiszárad és eleped. De ha őt befogadjuk, az élet olyan 
égi többleteket kap, melyben az ember jóllakottnak, 
beteltnek érzi magát. Sőt Jézus hozzáteszi többé meg 
nem éhezik, nem szomjúhozik meg soha. Az örökké 
szomjas, mindig újat kereső ember eljut oda, hogy a 
végső valóságot, a teljes, hiánytalan, mert a mindig 
bővelkedő létet megtalálta (János ev. 10;10/b.v.) 
Az igehirdetés a lélek, a munka az áldás, az emberi élet 
Jézus Krisztus után kiált. Kenyér az ige, melyhez jön a 
lélek, a kenyér a munkánk eredménye, melyhez jön az 
áldás, és a kenyér Jézus Krisztus, az emberi életnek 
isteni tápláléka, íze és ereje. 
E gondolatok után kívánom mindnyájuknak, hogy a 
Szentháromság Istene adja meg, hogy tudjunk 
bővelkedni a mindennapi kenyérben, és tegye áldottá 
azt. 
Szeretettel hirdetem, hogy az 1998/99-es tanévben 
ismételten lehetőség van arra, hogy óvodás és iskolás 
korú gyermekeinket vallásórára beírassuk. Kérem a 
kedves szülőket éljenek a lehetőséggel, tudva azt amit 
Jézus Krisztus mondott: 
„ Engedjétek hozzám jönni a kisgyermeket, mert 
ilyeneké a mennyeknek országa”... 
Tisztelettel és szeretettel hívom fel a kedves testvérek 
figyelmét az 1998.évi egyházfenntartói járulék 
befizetésére valamint a Gáborján Templomáért 
Alapítványunk anyagi támogatására. Tudva, hogy a jó 
kedvű adakozót szereti az Úr. 
Az Úr legyen mindnyájunk őriző pásztora! 

Ámen! 
Tóth József lp. 

HELYTÖRTÉNET 

 
GÁBORJÁN A XVIII. SZÁZADIG III. 

...folytatás az előző számokból 
 
Az 1332-1337 között szedett pápai tized összege szerint 
Gáborján közel 200 lelkes falu volt. A monostor apátja is 
többet fizetett mint a Gutkeled nemzetség egyik ága Egyed-
en épült monostorának apátja és az Ákosok pályi 
(Monostorpályi) monostorának prépostja. Keresztur papját 
nem találjuk meg a pápai tizedjegyzékben, ez viszont nem 
feltétlenül jelenti azt, hogy teljesen néptelen volt. 
Az 1330-as években szereplő és a dunántúli birtokon 
földesúr Gyovadnembeli Csontos-nak mondott Gyulafia 
Gergely és unokatestvére Istvánfia Miklós a nemzetség ősi 
bihari birtokát Gáborjánmonostorát és tartozékait vissza 
óhajtották szerezni, a monostor és a falu plébánia 
egyházának kegyuraságával együtt. A pert nyilván a 
nagyhatalmú nádor Dózsa 1322.évi halála után indíthatták 
el, lefolyásának részleteit  nem ismerjük. 1340 február 
elején azonban Gyovadi Gergely és Miklós másrészről 
Debreceni Jakab és Pál az esztergomi káptalan előtt 
megegyeztek. A Debreceniek egy éven belül 300 bécsi 
márkáért örökbirtokként megváltják a Gyovadiaktól 
Gáborjánmonostorát, tartozékait, a vámot és a 
kegyuraságot. Mindkét fél összes rokonainak és utódainak 
nevében egyezett meg. Ezt 1340 februárjában Visegrádon a 
királyi kancelláriával és 1341 februárban a székesfehérvári 
káptalannal átíratták. Végül pedig február 24-én Gyovadi 
Miklós valamint Debreceni Jakab és Pál személyesen 
jelentek meg a nagyváradi káptalannál és az összeg 
átvételével megismételték az örökbevallást. Az oklevél az 
akkor élő összes Gyovad nemzetségbelit felsorolja. 
1348.évi oklevél, mely a Bojti családon belül az ottani 
hídvám miatti pert egyezséggel zárta le, szól arról hogy a 
gáborjáni hídvámból őket illető rész kinek jusson. 
Gáborján és tartozékai a debreceni uradalom birtokosai 
kezén maradtak háborítatlanul, egészen az utolsó 
Debreceni, az 1366-ban született László 1404.évi haláláig. 
Fiú utóda nem volt, így a Debreceni család uradalma a 
vásárolt birtokok kivételével visszaszállt a koronára. A 
leányági örökösök a nádor 1405 március elején hozott 
ítélete alapján megszerezték Gáborjánt és a váradi káptalan 
rövidesen be is iktatta a Héderváry, Szécsi és Domoszlói 
családbelieket. Ekkor említik a szintén nekik itélt és a 
monostor közvetlen szomszédságában lévő Tótfalut. Az 
oklevélből megtudjuk, hogy azt nem régen telepítették a 
török elől idemenekült délszláv népességgel. Az örökség 
ügyében viszont az 1405 júniusában kitűzött határnapra a 
nádori széken Szécsi Miklós, Héderváry Imre és feleségeik, 
Debreceni László leányai nem jelentek meg. 

 
 

A következő számban folytatjuk...   
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A GÁBORJÁNI HÍRLAP MELLÉKLETE 

 

 
Rövididőn belül két kiállítás látványával is gazdagabbak lehettünk a faluházban. 
Maksai János festőművész önálló kiállítása után, záró kiállítással fejeződött be a 
II. Gáborjáni Művészeti Alkotótábor augusztus 16-án, amelyet Geröly Tibor a 
Művészetbarátok Egyesülete főtitkára  nyitott meg. A kulturális életünk 
színvonalát is alakító tábor  zárásaként, a művészek alkotásaiból rendezett kiállítás  
jelentős számú érdeklődőt  vonzott. Nem csoda ez hiszen a vendég művészek ez 
alatt az egy hét alatt együtt éltek a faluval, a kiállított alkotások jelentős részének 
ihletője éppen a gáborjáni ember, a gáborjáni házak, udvarok a Gáborjánt övező 
táj volt. Sokan örömmel fedezték fel  a képeken önmagukat, lakóházukat. Igen 
jelentős volt az esemény az alkotni vágyó gyerekek számára is, akik szakértő 
kezek irányításával sajátították el a festés, a grafika, a fazekasság fortélyait. 
Mindnyájunk életében egy kis pezsgést hozott a tábor, megnyitásakor a 
Hagyományőrző Népzenei Együttesünk közreműködését is tapssal jutalmazhatta a 
közönség. 
Az alkotótábor az idén egy kicsit „nemzetközivé” is vált, a művészeket testvér 
településünk Torockó is vendégül látta. Élményeiket szinte valamennyien 
megörökítették alkotásaikban. Vendégünk volt a Nagyváradon élő Kristófi János 
festőművész is.  
A mű
m
Gá

vészek egy-egy alkotásukat a falunknak ajándékozták, gyarapítva ezzel 
űvészeti értékeinket. A többi kész, vagy éppen még csak vázlat formájában 
borjánban született alkotást reméljük még sok kiállításon csodálhatják meg a 

művészetkedvelők, öregbítve ezzel falunk hírnevét is. 
Az alkotótáborról készült összeállításunkban szeretném bemutatni azokat a 

művészeket és néhány alkotásukat, akik részt vettek a tábor munkájában. Természetesen a teljesség igénye nélkül 
hiszen többségükről, munkáikról már kötetekre valót meg lehetne jelentetni. Segítségemre volt ebben Csapóné dr. 
Gombos Piroska a Művészetbarátok Egyesülete területi vezetője és Nagy Vince festő- és grafikusművész, akik nem 
felejtették el falunkat, innen elkerülve is gáborjániként Gáborjánt segítve élnek. 

 
Csapóné dr. Gombos Piroska 
megnyitójával , Maksai János 
festőművész alkotásaiból 
rendezett kiállítással vette 
kezdetét az alkotótábor. 
Képünkön a megnyitó pillanatai.  

Fotó: F. Nagy Piroska 

Vozár János    
 

A Művészetbarátok Egyesületéről 
 
25 évvel ezelőtt néhány fővárosi művész hozta létre azt a 
szervezetet, amely ma már Szombathelytől Debrecenig 
közel ezer - különböző művészeti ággal foglalkozó - 
alkotót, művészeteket pártoló tagot számlál. A határontúli 
magyarok is számosan bekapcsolódtak az egyesület 
tevékenységébe. Kiállításokat szervezünk, művészeti 
tárgyú könyvek kiadását segítjük és képzőművészeti 
alkotótáborok létrehozásában segédkezünk. Megyénkben 
körülbelül 30-an vagyunk, akik időnként találkozunk, 
közös kiállításokat rendezünk. Ez év májusában 
Budapesten egy hónapig láthatta a művészetkedvelő 
közönség a Hajdú-Biharban élő alkotóművészek tárlatát 
az egyesület galériájában. 1992-ben először 
Berettyóújfaluban szerveztünk alkotótábort, de ma már 
Királyhelmecen (Szlovákia), Lakitelken, Hencidán, 

Mosdóson és immár második alkalommal Gáborjánban is 
táborozhatnak, alkothatnak a tagjaink. Aki találkozott a 
gáborjáni utcákon festegető, fotózó, beszélgető 
művészemberekkel, meggyőződhetett arról, hogy a 
település régi házai, református temploma, egy kapu előtt 
tanyázgató idős ember alkotásra sarkallta a táborozókat. 
Szeretnénk, ha örömet szépséget, kikapcsolódást, 
eseményt jelentene a falu minden lakója életében ez a 
Nagy Vincének köszönhető kezdeményezés. Egyedülálló   
az egyesület történetében, hogy a gáborjáni gyerekek is 
bekapcsolódhattak a tábor munkájába. Élő 
alkotóművészek értő irányításával ismerkedhettünk meg 
különböző művészeti ágakkal. Megtanulhatják, hogy ha 
tehetségesek és szorgalmasak belőlük is művészember 
válhat. Mi gáborjániak legyünk büszkék arra, hogy ezen 
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a településen is született fafaragó, festő, fotós aki komoly 
sikereket ért el. 
Az egyesület megyei csoportjának vezetőjeként 
köszönöm, hogy ez évben is lehetővé tették a község 
vezetői az alkotótábor megszervezését. Köszönöm, hogy 
ismét segítették élményekhez juttatni a művészeket, és 
külön kiemelem a Torockón töltött felejthetetlen két 
napot. Kívánom, hogy mindenki jusson el erre a 
határontúl    rekedt kis magyar településre, csodálja meg 
az alvó óriást, barangolja végig a tordai hasadékot és 
enyhítse a nap hevét a fenyvesekkel övezett Aranyos 
folyóban. Az erdélyi tájat megörökítő alkotások, a 
művészet, egy híd első pillérei lehetnek a baráti, 
gazdasági kapcsolatok kialakulásában. 
A táborozó költővel, Kerékgyártó Kálmán gondolatával 
egyetértve, bízom benne, hogy a szervezők, a szponzorok 
a művészek elmondhatják: 
 „Jöttem jót cselekedni 
 emlékezeteset tenni.” 
Legyenek a táborok, a kiállítások emlékezetesek minden 
gáborjáni számára és ez az emlék ösztönözzön a 
következő évi tábor megszervezésére. 

Csapóné dr Gombos Piroska 
 

Élménygyűjtő kirándulás 
 

Mint madár csiripelés kora reggel, elkezdődött a zaj 
a gáborjáni kis művésztelepen. Készülődtünk az erdélyi 
körutazásra, Torockóra, amely Gáborján testvértelepülése. 
Átkelve a határon, Nagyvárad felé indultunk, a nap még a 
hegyek mögött rejtőzött és már kirajzolódtak a Váradi 
hegy szép vonulatai. Nagy öröm és szép látvány volt, a 
még nem tüzes napkorongnak a hegyek mögüli 
felkúszása. Körmend, Tinód, Rosnyót érintve 
megérkeztünk a Király-hágóhoz.  Megpihentünk és 
gyönyörködtünk a szép panorámában, már itt előkerültek 
a vázlatfüzetek. Tovább haladva a Kis karaván csúcsán 
megtekintettük Ady feleségének Csinszkának a kúriáját és 
a mauzóleumot, valamint a Kolostort, melyben ortodox 
vallású apácák élnek remete-megtartóztatott életet. Láttuk 
hogyan főznek és miképp súrolják a padlót, a  lépcső 
feljáratot, miképp porolják a szőnyeget, s amint 
imádkoznak a kijelölt imahelyen. Bánfi-Hunyadban szép 
házakat láttunk. Kőrösfő, Kalotaszegen a fő utcán 
állványokra vagy csak két fa közé spárgára kiakasztva 
voltak a szebbnél szebb hímzések, csipkék, rátétesek, 
szőnyegek és megszámlálhatatlan népi iparművészeti 
alkotás melyeket így árultak, szemet gyönyörködtető 
látvány volt. 

 
Délben érkeztünk Kolozsvárra, innen az utunk 

Tordára vezetett. Megtekintettük a tordai hasadékot, 
melyet a Herda patak szel át, végig menve rajta több 
hídon keresztül értünk a végére  és a barlangot is 
megnéztük. Aranyosnál a Székelykőnél mentünk el. A 
nép ezt a hegyet „alvó óriás”-nak nevezi, mert bizonyos 
szögből ez a látvány rajzolódik ki. Csodálatos látvány. 
Torockóra érkezvén Szőcs Ferenc polgármester fogadott 

bennünket. Megnéztük Király Ferenc RMDSZ helyi elnök 
bútorfestő műhelyét, a régi ma is működő vízi-malmot. 
Megtekintettük a helyi múzeumot, melyet Torockai Klára 
alapított 175o-ben, továbbá a Kőközt, ahol a Megyi patak 
folyik, itt hűsítettük magunkat a tikkasztó nyári nap 
hősége ellen. Élmény volt számunkra hogy Torockón és a 
mellette lévő Torockószentgyörgyön élő  magyar lakta 
település, szépen megőrizte tiszta magyar anyanyelvét, 
szép beszédét. Megnéztük még a vármaradványt is. 
Hazafelé 

indulva az Aranyos 
folyó kísért végig 
bennünket. Pihenő 
kiránduló 
vendégek- kel 
megterítve a part, a 
sebes folyású 
vízben fürdőzők 
jókedve 
behallatszott 
kocsink ablakán, a 
köveken lezuhanó 
kis vízesések 
zajával 
összeolvadva.  
Bisztrót elérve az 
Aranyos folyó itt 
már csak érként 
folydogált tovább a 
medrében és 

egyszer csak  eltűnt a szemünk elől. Csodá- latos 
szerpentineken gurultunk lefelé a végtelen magas hegyek 
között, szinte félve néztünk le a meredek szakadékba, 
szemet gyönyörködtető fenyvesek, csupasz hegygerincek 
kavalkádja köszönt be hozzánk a kocsink ablakán. 
Topánfalva, Félix-fürdőt elérve keltünk át újra a határon.  

 
Torockó 

Fotó: Csapó Borbála 

 
Kétnapi hosszú út után nem megfáradva, hanem gazdag 
élménnyel érkeztünk meg Gáborjánba az alkotótáborba. 

Nagy Vince 
 
 

 

 
Torockói utca                                   Fotó: F. Nagy Piroska 
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A Z    A L K O T Ó K 
BARTHA JÓZSEF (1940) 

A gáborjáni születésű, jelenleg 
Derecskén élő  művész, hobbiként 
kezdett fafaragással foglalkozni. A 
ma már elismert fafaragó-népi 
iparművész használati és dísztár- 
gyakat, székelykapukat készít, népi 
motívumok alkalmazásával 

 
CSAPÓ BORBÁLA (1983) 

A szintén gáborjáni gyökerekkel 
rendelkező, berettyóújfalui középis- 
kolást a fotózás iránti érdeklődése 
vezette az alkotó táborba. Általános 
iskolás kora óta fotózik 
 

JAKAB ADÉL (1946) 
Debreceni tanár. Képzőművészeti 
tevékenységét a Debreceni Med- 
gyessy Körben, a Nyírbátori - és a 
Kecskeméti Nemzetközi Zománc- 
művészeti műhelyben sajátította el. 
A nívódíjas, SZKIOSZ díjas művész 
számos kiállításon vett részt, 
nemzetközi szinten is. 
 

KAPÁS L. TAMÁS (1969) 
Realista stílusú tájképeket fest. 
Fontosnak tartja a folyamatos 
képzést, a festészet technikáinak és 
anyagainak szélesebb körű 
megismerését és egy sajátos 
festészeti nyelvezet kialakítását. 
Számos önálló és csoportos kiállítás 
résztvevője. 
 

KERÉKGYÁRTÓ KÁLMÁN 
(1952) 

A konyári születésű író gyerekkora, 
1965 óta ír verset, prózát. Első 
versei megjelenését (1980) követő- 
en, két önálló kötete jelent meg, 
illetve 13 antológia társszerzője. 
Írásait a Kláris közli rendszeresen.   

 
KOROKNAI RÓZA (1964) 

1994 óta fest, tűzzománc 
technikával is foglalkozik. Ez időtől 
több önálló kiállításon vett részt. 
Legnagyobb hatással mestere Bényi 
Árpád volt rá. 1997-ben elnyerte a 
Tehetséges Fiatalok Alapítvány 
díját. 

KRISTÓFI JÁNOS (1925) 
Nagyváradon élő, nyugdíjas festő - 

tanár. A képzőművészeti főiskolát 
Kolozsváron végezte. Tájképeket, 
kompozíciókat fest. A romániai 
képzőművészek szövetségének 
(U.A.P.) 1955 óta tagja. Rendszeres 
kiállító nemzetközi szinten is ( 
Ausztria, Hollandia, Svédország 
stb.) 
 

LUCZI JÁNOS (1939) 
Művészeti ismereteit a Megyei 
Képzőművészeti Körben sajátította 
el. Olajjal, akvarellel, 
linómetszetekkel dolgozik. 1996-tól 
tagja a Művészetbarátok 
Egyesületének. Többek között már 
Gáborjánban is volt önálló kiállítása. 

 
MAKAI IMRE (1957) 

A Medgyessy-körben kezdett 
ismerkedni a festészet alapjaival. A 
sokáig vasárnapi festőként dolgozó 
művésznek az utóbbi időben számos 
tárlatai nyíltak. A tíz éve 
Hajdúböszörményben élő festő 
elsősorban  az alföldi táj motívumait 
jeleníti meg képein. 
 

MAKSAI JÁNOS (1954) 
A Debrecenben élő és ott   
szabadúszóként dolgozó 
festőművész, alkotásaiban 
elsősorban a természet és az ember 
kapcsolatát igyekszik kifejezni a 
festészet nyelvén. Olajtechnikával 
készített képei számos kiállításon 
vettek részt. 

 
F.NAGY PIROSKA (1948) 

Gáborjánban született. Építész-
technikus, riportfotós, a MAFOSZ 
alelnöke. A portrét, sportot, 
természetet, mikrovilágot kedveli 
fotóival megörökíteni. Számtalan 
kiállítást és díjat mondhat 
magáénak. Fotóit napilapok és 
folyóiratok is rendszeresen 
megjelentetik. 

 
NAGY VINCE (1939) 

Gáborján szülötte 1969 óta 
rendszeresen ír és fest. A többféle 
technikával dolgozó művész, főleg a 
grafikai kifejezés módot kedveli. A 
szülőfalujának ajándékozott alkotá- 

sai már több éve a Polgármesteri 
Hivatalban tekinthetők meg. A 
Gáborjáni Művészeti Alkotótábor 
kezdeményezője, fáradhatatlan 
szervezője. 
  

NAGY VINCÉNÉ (1937) 
Az irodalom és a képzőművészet 
értője és pártolója. 1997-től tagja a 
Művészetbarátok Egyesületének. 
Népművészeti jellegű horgolással, 
varrással, hímzéssel foglalkozik 
szívesen. 
 

PAPP GYULÁNÉ (1952) 
Köztisztviselő. Pasztell- és 
olajtechnikával készült kompozíciói, 
csendéletei, tájképei 1989-óta 
szerepelnek kiállításokon. A színek 
varázslatos világában a természet 
szépségeit megörökítve, törekszik a 
belső megnyugvás keresésére, a 
harmóniára. 

 
SÁRDI ILONA (1962) 

1983-ban végzett a Marosvásárhelyi 
Zene- és Képzőművészeti 
Gimnázium grafika szakán. 1990-től 
él Gáborjánban, a Bihari Galéria 
alapító tagja. Szabadidejében 
foglalkozik grafikával és 
festészettel. 
 

SOLTÉSZ KÁLMÁNNÉ (1912) 
A Berettyóújfaluban élő, festészettel 
1954-től foglalkozó művész, olaj és 
pasztelltechnikát alkalmaz. Számos 
kiállítás és alkotótábor résztvevője. 
1996-ban a Nemzetközi Vasutas 
Képzőművészeti Kiállítás aranydíját 
nyerte el. 
 

TÖRÖK ZITA (1972) 
Gyermekként ismerkedett meg az 
agyaggal, azóta sem tudott 
elszakadni tőle. A mesterséget 
megtanulta. Bakonszegi műhelyében 
edényei készítéséhez az Alföldi 
hagyományokat dolgozza fel. 
Tudását a gyerekeknek is igyekszik 
átadni. 
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A Z    A L K O T Á S O K 
 

Minden mozdulattal 
(K)airó-ciklus 

 
Bőröd gyöngye 
bőrömhöz tapad 
tétován tátognak 
számon a szavak 
vállamra fonódik 
kutató karod 
csupasz magányod 
kitakarod 

Kerékgyártó Kálmán 
 

 Megváltó szeretet 
(K)airó - ciklus 

 

Amikor rád gondolok 
csókolóznak a csillagok 
s a vad vihar 
szellővé simul 
 

Amikor kezembe fogom kezed 
és ujjaink összeölelkeznek 
néma zene 
a szitakötők tánca 
 
Amikor szemedbe nézek 
a szép úgy lesz még szebb 
nyitott tenyérrel 
átnyújtott ajándék 

Kerékgyártó Kálmán 
 

 

Gáborján 
 

Gáborján egy kicsi falu, 
Egy temploma fehér falú. 
Járok kelek fel és alá. 
Sok-sok ember ismer ma már. 
 

Hídja is van szép és tágas, 
Pimasz Kölyök ráfirkálgat. 
Berettyó a hídja alatt, 
Piszkot hordva lassan szalad. 
 

Házacskák is emelkednek, 
Nem túl nagyok, de roppant szépek. 
Reggelenként a tehén csorda, 
Száguld végi az utat róva. 
 
A tanuló itt, Gáborjánban, 
Bágyadt képpel unva várja, 
Hogy a csengő megszólaljon, 
S akkor vidám arccal hazaballag. 

 
Van itt még pár dolog, 
Mit versbe foglalni nem tudok. 
Inkább gyere, s te is nézd meg, 
Szeretve vár Gáborján téged. 

Sárdi Hanga 8.o. 
 

 
 A család 

 
Édesanyám ki mos, főz rám 
Ő vigyáz hát reám 
Korán kel és egyből munkához  
lát ám 
Boltban vesz nekem minden jót 
Nestlé csokit s mogyorót 
 
Édesapám messze jár s kel 
Soha  sincsen idehaza 
Mindig más munkához láta 
Én vagyok a szeme fénye 
Kis bogara s reménye. 
 
Nővérkém boldog lányka 
Mindig más-más ruhába 
Iker tesó ő nekem s én nagyon 
kedvelem 
 
Bátyám már nagy legényke 
A nagymama szemefénye 
Asztalos a szép szakmája 
mindig fúr-farag a kamrába.  

Balogh Csilla 8.o. 
 

Határtalan 
 

A szerelem határtalan, s vak 
szülemény 
Érzel valamit, de ki mondja meg 
hogy mit. 
Csak te tudod hogy, vidám s 

boldog vagy. 
De ha a szerelemnek vége, 
A magágy beléd költözik 
hát be. 
Akkor letört s boldogtalan vagy, 
Mint egy fa ki egymaga a szaharába, 
A puszta forróságba. 

Balogh Csilla 8.o. 

 
Nagy Vince - Berettyó 

 
Kéklő ég alatt 

 

Kéklő ég alatt 
Járok nem hasztalan ... 
Mellettem ifjú titánok 
Léptük szívem kipp-kopp 
Dobbanások ... 
Felkelő nap érc színe 
Koszorút fon körénk ... 
Ifjak - vének egyaránt 
Fújják a trombitát 

Szívünkben pezsdül a vér 
Horizont fölé és alá 
Színekből építnek - hazát - 
Szelíd jókedvük madár dallá szól. 
Szemünknek fénye, csillogó ár 
Csodálom bársonyos 
Kezük ritmusát. 

Nagy Vince 
 

Mégis vagyok 
 

Szégyellem magam 
hogy felnőtt vagyok 
nem kértem életet 
mégis vagyok. 
 

Bilincset kezemre ne tegyetek 
és engedjetek járni 
szám ne zárja kényszerlakat 
és engedjetek látni 
 

Hagyjatok szárnyalni 
nem vét kezem 
Küzdök a jóért 
ha ellenetek vétkezem 
 

Szégyellem magam 
hogy felnőtt vagyok 
nem kértem életet 
mégis vagyok ... (?) 

Nagy Vince 
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Bartha József fafaragásai 

 
 

 
 

 
 

 

 
F. Nagy Piroska - Legelő szürkemarhák 

 

 
 

 

 
Nagy Vince - Kovácsműhely 

 
Makai Imre - Tanya 

 

 
Sárdi Ilona - Torockó  

 
Csapó Borbála - Irénke néni 

 
Kristófi János   

 

 

 
Kapás L. Tamás - Csere erdő 

 
Jakab Adél - Leányka portré 

 

 
Nagy Vincéné kézimunkája  

Maksai János - Tavasz 
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Nagy Vince - Rejtőzöm 

 
 Elrejtőzöm ha kell, 
 de gáncsot nem vetek. 
 Hagyjatok helyemen! 
 és én szirének dalát éneklem. 

Itthonról haza 

 
Luczi János - Gáborjáni udvar 

- emlékképek Torockóból - 
Hanyatt fekszik az Óriás 
Zuhatagként terül el dús haja 
Kinyújtja karjait 
 - óvni az országot  - 
Van ezernyi gondja - baja 
 
  Hajnalt termel a Nap 
  Sziklái közt fölsejlik a valóság 
  Ahogyan piciny érből 
   folyammá válik az Aranyos 
  úgy öleli át a jóság 
 
Hanyatt fekszik az Óriás 
és míg félve kel föl  
 mögötte a Nap 
szét kell cibálni a felhőt 
 
 minden magyarnak 

Kerékgyártó Kálmán 
 

 
Koroknai Róza - Tanya 

 
Székelykő (alvó óriás) 

Fotó: F. Nagy Piroska 

 
Maksai János - Alkony a tanyán 

  
 

 
Kristófi János - Gáborján (vázlat) 
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Tisztelettel köszöntöm a kedves olvasókat, a teleház rovatában. Az olvasók, a lakosság közreműködését 
szeretném kérni a GÁBORJÁNI HÍRLAP ezen számában. Pályázati úton történő támogatással, a teleház iroda 
bővítését, fejlesztését a technikai eszközök ellátottságának növelését, valamint a teleház önállóvá válását 
tervezzük. Ahhoz azonban, hogy a pályázaton sikeresen tudjunk részt venni ismernünk kell a lakosság az Önök 
igényeit, elképzeléseit is. A már ismert szolgáltatásokon kívül, kérem bátran jelezzék ha úgy érzik olyan 
ötletük van, amit a teleház keretein belül eltudunk végezni, előnyére válik mindnyájunknak. A kérdőívben 
szereplő szolgáltatások, programok tájékoztató jellegűek, a meglévő szolgáltatásokat is tartalmazzák, ha egyéb 
igényeik is lennének, írják azt le. A kérdőíveket kitöltve, kérem szíveskedjenek a teleházba mielőbb eljuttatni. 
Együttműködő segítségüket köszönöm. 

 

Vozár János 

KÉRDŐÍV  
Teleház létrehozásáról és a szolgáltatási igények felméréséről 

A felmérés helye: Gáborján község 

A megfelelőnek ítélt válasz melletti [] -be írjon „X” vagy „+” 
jelet.  
 

1.) Ismeri-e a teleház létének előnyeit, meglévő 
szolgáltatásait?  
Igen.........[] Nem......... [] 

2.) Ön szerint szükség van-e, egy jól működő teleházra 
Gáborjánban?  
Igen......... [] Nem.......... [] 

A TELEHÁZ MELY SZOLGÁLTATÁSAIT VESZI 
(VENNÉ) IGÉNYBE? 

3.) Irodai szolgáltatások:  

 Iratmásolás, nyomatatás []  

 Számítógépes szövegszerkesztés []  

 Telefax szolgáltatás []  

 Önálló adatbázis kezelés, munkavégzés a teleház 
számítógépén []  

 Egyéb éspedig:  
 

4.) Adminisztrációs és hivatalos ügyintézési munkák:  

 Különböző kérelmek, beadványok, adatlapok kitöltése 
megírása []  

 Hivatalos ügyek intézése az illetékes hivatalokkal, 
intézményekkel történő kapcsolat felvételével. []  

 Helyi és központosított szociális ügyek (GYES, családi 
pótlék, nyugdíj, gyermekvédelmi támogatás, stb.) ügyek 
intézése. Érdekképviselet az ügyekben. []  

 Egyéb és pedig: 

……………………………………………………………. 
 

5.) Munkanélküliek ügyintézése:  

 Információ aktuális munkaerő igényről []  

 Tájékoztató átképzésről, képzésről []  

 Helyben történő képzés indításának igénye []  

 ha a lehetősége meg lesz, milyen szakmára, 
szakterületre lenne igénye: 

 A Teleházban jelenleg folyó munkanélküliek 
ügyintézését mivel bővítené: 

6.) Számítástechnikai és informatikai szolgáltatások:  

 Számítógépek használata []  

 Számítógépes játékok []  

 Programok készítése, adatok rögzítése []  

 Számítógépes ismereteinek fejlesztése, szinten tartása. 
Esetleg klub formájában történő munkavégzés, 
eszmecsere. []  

 Az INTERNET használata []  

 Számítógépkezelői, szoftver üzemeltetői tanfolyamok []  

7.) Helyi újság, GÁBORJÁNI HÍRLAP  

 Elégedett-e az eddig megjelent számokkal?  
Igen......... [] Nem.......... []  

 Rovatait mivel bővítené, miről olvasna szívesen? 

 A megjelenés gyakorisága megfelelő-e?  
Igen......... [] Nem.......... []  

8.) A Teleházat szeretnénk alkalmassá tenni tárgyalások, 
összejövetelek lebonyolítására is.  

 Ha igénybe vennék milyen célból és gyakorisággal: 

 Név (magánszemély, civil szervezet, egyesület, klub 
stb.) :  
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TÖBB EGY 

MOSOLLYAL 
 

Helyezze az alábbi szavakat, 
betűcsoportokat - öt kivételével - az 
ábrában! Egy szót könnyítésül 
beírtunk. Az öt megmaradt szóból a 
következő vicc csattanóját állíthatja 
össze: 

I 

T Jucika szerelmes a férje barátjába, 
de még nem volt alkalma ezt 
közölje vele. Egyik alkalommal 
aztán csöngetnek, és éppen a barát 
áll az ajtóban. 

Ó 

  K 

- Maga az? - mondja sugárzó arccal 
Jucika. 

  A 

- A férjem éppen nincs itthon, üzleti 
ügyben elutazott. Azért jöjjön be és 
várja meg! 
 
(Invitálásának befejező részét a 
megmaradt szavakból állíthatja 
össze.) 
 
Kétbetűsek: 
AC, DA. 
 

Hárombetűsek: 
ALÁ, ANA, ANT, ARO, EDE, ETI, 
ÉGI, NAP, OMA, TÍZ. 
Négybetűsek: 
AKÓS, AMID, ANAR, APÁS, 
ÁTAD, BOJT, BOKA, EBAN, ESTE, 
GIRO, ILÓK, KATE, KOLA, KÓTA, 
LESZ, MIRO, OLAD, OTOK, RILA, 
SADE, STEP, TÁJI,      TILT. 
Ötbetűsek: ADANA, AGAMI, 
AGORA, ALIDA, AMADE, AMOTT, 
ARAGO, AROLA, ATOLE, ELŐRE, 

ERIKA, ETETŐ, IKONO, IMOLA, 
IPARI, ITÓKA, IZÓRA, MÚLVA, 
ODERA, ODILO, OTERO, SNITT, 
STENO, SZÁNT, SZILA, SZITA, 
UNIDO. 
Hatbetűsek: 
ADIDAS, AMALIE, BIKINI, 
DIKICS, ITTHON, KABALA, 
ODAKAP. 
Hétbetűsek: 
AMALITE, ODAKINT. 
Nyolcbetűsek: 

IDERAGAD, IRONIKUS, 
MAGAMAGA, OPALIZÁL, 
PARABOLA, PASADENA. 
 
Kilencbetűsek: 
ALÁRAKATÓ, APOLOGÉTA. 
 
Tízbetűsek: 
KAMARAZENE, 
ORIGINÁLIS. 

 
Előző számunk rejtvényének helyes megfejtése: ... nem mosott kezet. Könyvjutalmat nyert: Kincses Antónia amelyet a 
Teleházban vehet át. Jó szórakozást kívánunk a rejtvény megfejtéséhez. Aki a megfejtésével nyerni is szeretne, a vicc 
poénját a Teleházban adja le névvel és címmel ellátva 1998.szeptember 30-ig. 
 
A Jóságos Tündér találkozik a 
rendőrrel: 
- Hello rendőr! Én vagyok a Jóságos 
Tündér! Kívánhatsz egyet! 
- Jó napot kívánok! 
 
A Jóságos Tündér találkozik a 
rendőrrel: 
- Rendőr, neked ma van a 40. 
születésnapod, ezért teljesítem egy 
kívánságodat. Mit kérsz? 
- Kérem a személyi igazolványát ... 
Egy  autó laposra vasal az országúton  
egy kakast.  A sofőr a baleset után 

fölveszi a döglött állatot és elballag 
vele a közeli házhoz. 
- Asszonyom - mondja a 
gazdaasszonynak -, természetesen 
mindent megteszek, hogy pótoljam a 
veszteséget. 
- Rendben van, uram. Menjen hátra a 
kert végébe, a tyúkok már nagyon 
nyugtalanok.  
 

 
Gáborján község közéleti lapja 

Kiadja a Polgármesteri Hivatal és a 
Teleház 
Felelős szerkesztő: Vozár János 
Készült a Piremon Vállalat 
nyomdájában 
A szerkesztőség címe: 
4122 Gáborján, Fő u. 106 
Telefon, fax: 54-418 028 


