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Beköszöntő 
 
Tisztelt Olvasó! 
 

Gáborján község önkormányzati 
képviselőtestülete a lakosság jobb 
tájékoztatása érdekében helyi újság 
kiadásáról döntött, melynek első 
számát tartja most a kezében. 

A lap kiadására szerkesztőbizottság alakult, akik az 
újság írását, szerkesztését, tördelését ingyenesen, 
társadalmi munkában végzik. A szerkesztőbizottság 
minden tagja amatőr, az újságírást egyikük sem tanulta, 
így kérjük elnézésüket, ha cikkeink, tudósításaink 
esetleg nem érik el azt a színvonalat, melyet a profi 
újságoknál már megszoktak. Az újságot évi hat 
alkalommal tervezzük kiadni és ingyenesen eljuttatni 
minden gáborjáni lakásba. A lapneve ideiglenes. 
Kérjük, ha jobb frappánsabb településünkre jobban 
utaló lapnév jut eszükbe, azt a gáborjáni teleházba 
adják le Nagy Imréné vagy Vozár János szerkesztő-
bizottsági tagok részére. A lap névadója 
könyvjutalomban fog részesülni. Ha önök közül bárki 
kedvet érez részt venni az újság szerkesztésében – 
természetesen nem egy-egy alkalomra, hanem hosszabb 
távra – és nem sajnálja rá az idejét, úgy örömmel 
vennénk jelentkezésüket egy-egy saját rovat 
szerkesztésére, várunk olyan cikkeket, tudósításokat, 

helyi történeteket, anekdotákat, saját terveket, humoros 
írásokat – sőt vicceket is amelyik „elbírja” a 
nyomdafestéket – melyekkel színesebbé, olvasmá-
nyosabbá tehetnénk a lapunkat. Fogadunk és 
megjelentetünk kérdéseket is. Szerkesszük, írjuk tehát 
együtt a gáborjáni újságot. Szeretnénk olvasóinkat 
tudósítani mindarról, mely a településünkön, szűkebb 
pátriánkon történt vagy történni fog, és mindarról, 
amely a Tisztelt olvasót érdekli. Ugyanakkor nem 
foglalkozunk politikával – szigorúan pártpolitika-
mentesek akarunk lenni – mivel azt nem tekintjük fela-
datunknak. 

Reméljük, hogy lapunk megnyeri tetszését, szívesen 
olvassa, forgatja, és ki-ki megleli benne az érdeklődé-
sének, ízlésének megfelelő írásokat. 

Tájékoztatásainkban, tudósításainkban a hitelességre, 
az igazmondásra törekszünk és reméljük, hogy az innen 
szerzett információkkal ki tudjuk elégíteni olvasóink 
tudásvágyát. Reméljük, meg tudjuk győzni olvasóinkat, 
hogy Gáborján szép, fejlődő település, itt érdemes élni, 
jó tenni a falunkért, az itt élő emberek többsége büszke 
falujára és nem sajnálja erejét, tudását azért, hogy a falu 
még szebb, még jobb, még lakhatóbb legyen. 

A fentiek reményében indítjuk útnak e lapot és 
kívánunk minden kedves olvasónknak jó egészséget, 
sikereket és boldogságot. 

A szerkesztőbizottság nevében: 
Illés Tóth József címzetes főjegyző 
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Többek között 
tervekről is 
beszámol 

Majosi Gyula 
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3. oldal 

Általános iskolása-
ink a „Környeze-
tünk tisztaságáért” 
országos program-
ból derekasan ki-
vették részüket! 
 

(Képünkön) 

GYERMEKNAP 
2003 

Május utolsó vasárnapja az 
általános iskolás gyerekek 

számára több mint egy 
közönséges nap, az ugyanis 

a gyermeknap. 
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I. évfolyam 1. szám 2003. június

Gáborján község közéleti lapja 

Hírek, információk, 
események itthonról! 
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Községháza 

(GH-VJné) Gáborján Község 
Önkormányzata és a Polgár-
mesteri Hivatal tájékoztatói, 
felhívásai. 
 

Gáborján Község Önkor-
mányzati Képviselőtestülete 
2002. október 31-én tartotta 
alakuló ülését.  A képviselő-
testület összetétele: Majosi 
Gyula polgármester (318 

szavazat), Baranyai Endre alpolgármester (196), 
Dr.Kin-cses Béla (211), Mester Csaba (120), Mező 
Gyula (125), Szilágyi Gyula (125), Szabó Sándor 
(147), Vozár János (120) képviselők.   

A 2003. március 25-én a faluházban megtartott 
közmeghallgatást nagy fokú érdektelenség jellemezte a 
falu lakossága részéről.   

Gáborján Község Önkormányzati Képviselőtestülete 
2003. április 14-én tartotta legutóbbi ülését.  Dr. 
Kincses Béla háziorvos lemondott a képviselői 
mandátumáról mivel a vonatkozó törvény szerint 
vállalkozó háziorvos nem lehet képviselőtestületi tag 
annál az önkormányzatnál, ahol feladatátvállalási 
szerződést kötött az egészségügyi alapellátásra. A 
képviselőtestület tudomásul vette a lemondást. A 
lemondása folytán megüresedett képviselői mandá-
tumra a következő, a választáson legtöbb szavazatot 
szerzett jelölt került Nagy Imre személyében. A 

személyi változások következtében a szociális bizottság 
összetétele is módosult. A szociális bizottság elnöke 
Mester Csaba lett. Tagjai: Szabó Sándor, Nagy Imre 
képviselők, kültagok: Bene Imréné, Barta Károlyné. Az 
ügyrendi, összeférhetetlenségi és vagyonnyilatkozat 
vizsgáló bizottság elnöke: Vozár János, tagjai: Mező 
Gyula, Szilágyi Gyula képviselők. 

A képviselőtestület ezen az ülésen több pályázat 
beadásáról is döntött. Beadásra került a Landler Jenő  
utca útépítési, a Könyvtár - Teleház fűtéskorszerűsítési 
munkálatainak elvégzésére kidolgozott pályázati 
program, valamint Gáborján, Hencida, Szentpéterszeg 
önkormányzatainak összefogásával egy MTZ-802.0 
traktor és egy DETK-115 egytengelyű szippantó 
tartálykocsi vásárlására fordítandó pályázat. 

Módosításra került az önkormányzat szociális 
rendelete. Az ifjú házasok gyermekük születése után – 
a szociális körülményeik vizsgálata nélkül 2003. április 
hó 1. napjától – egyszeri 5000,-Ft-os átmeneti 
segélyben részesülnek, mely összeget a születési 
anyakönyvi kivonat bemutatása után a házipénztárból 
kell kifizetni. Fiatal házasnak minősül az a házaspár, 
melynél legalább az egyik fél még nem töltötte be a 35. 
életévét. 

Elfogadásra került az önkormányzat 2002. évi 
zárszámadási rendelete. Döntött a képviselőtestület egy 
helyi lap alapításáról is, melynek főszerkesztője Illés 
Tóth József címzetes főjegyző lett. A lap évente 6-7 
alkalommal jelenik meg, mely ingyenesen jut el 
minden gáborjáni lakásba. 

* * * 
____________________________________________________________________________________________________ 

 

Hírek röviden 
 
Olyan kábeltelevíziós hálózat 
kiépítését tervezi a gáborjáni ön-
kormányzat, amely alkalmas lesz az 
Internet elérésére is.  
A beruházást a debreceni HIR-KER 
Építőipari Kereskedelmi és Szol-
gáltató Kft vállalta. A hálózat 26 
televíziós, és 6 rádiós csatorna 
vételét teszi majd lehetővé, s emel-
lett az Internet használatát. Az idén 
kezdődő munkálatok költségeit 
pályázati pénzekből fizetik. 

* * * 
A Munkaügyi Központ támoga-
tásával május 16-tól két és fél hó-
napos közhasznú foglalkozatási 
program indult. A programban 
foglalkoztatottak célcsoportja a hat 
hónapnál régebben regisztrált 
munkanélküliek. Feladatuk a tele-
pülés belvízelvezető árkainak, zöld-

területeinek gondozása, valamint az 
önkormányzat ingatlanainak kar-
bantartása. 

* * * 
„Remény 2003-tól” c. Munkaügyi 
Központ által támogatott prog-
ramhoz csatlakozott településünk. 
A program célja a cigányság élet-
helyzetének, társadalmi integráció-
jának és foglalkoztathatóságának 
javítása. Ennek keretében önkor-
mányzatunk 2003. június 16-tól 
Mező Gyula személyében egy fő 
foglalkoztatás-szervezői munkakör 
betöltését vezeti be. 

* * * 
Polgárőr Csoportunk működési 
feltételeinek, technikai felszereltsé-
gének fejlesztése céljából nyújtot-
tunk be pályázatot a Belügyminisz-
tériumhoz. A 74 tagot számláló 
polgárőrségünk, a pályázat sikere 
esetén megfelelő járőr gépkocsival, 

kommunikációs eszközökkel és 
„egyenruházattal” lesz felszerelve. 

* * * 
A VII. Gáborjáni Művészeti 
Alkotótábor 2003. július 18 – 27 
között kerül megrendezésre. A 
hagyományos művésztelepen idén 
tizenkilenc többségében festő-
művész, valamint két fafaragó 
alkothat önkormányzatunk és a 
művészet pártolók támogatásának 
köszönhetően. Az alkotótábornak 
idén is lesz külföldi vendége 
Sándor János erdélyi fafaragó 
személyében. Az alkotótábor Rácz 
Anikó festőművész önálló kiállí-
tásával veszi kezdetét. 

*** 
A helyi kirakodóvásár időpontja 
2003. július 6, Vasárnap. Tervezett 
helyszíne az Arany János utca. 
Helyfoglalási díj nem kerül felszá-
mításra.
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(GH - NM) Új ebédlő, szemétlerakó 
és korszerű belvízelvezető-rendszer a 
tervek között. 
 
Eltelt egy fél év az őszi választások 
óta s talán itt az ideje, hogy mérle-
get vonjunk. Erre kértem fel kis 
falunk polgármesterét, Majosi 
Gyulát is. 
 
GH: Visszatekintve, mely tervei 
valósultak meg az első szakaszban? 
 
- A hátrányos helyzetű kistele-
pülések számára kiírt pályázaton 
sikerült 3,5 millió forintot nyer-
nünk, így most önerő nélkül meg 
tudjuk valósítani belvízrendezési 
tervünket. A szerződést megkötöt-
tük s így hamarosan megkezdőd-
hetnek a munkálatok. 
 
GH: Merültek-e fel problémák? 
 
- Problémák sajnos mindig adód-
nak. A hetekben az ÁNTSZ tartott 
vizsgálatot az óvoda ebédlőjében, s 
kifogás is merült fel. Az adagszá-
mok növekedtek, a konyhahelyiség 
és az ebédlő nagysága azonban már 
nem elégíti ki az előírásokat. Átala-
kításra, bővítésre nincs lehetőség. 
Ezért most pályázati úton szeret-
nénk egy uniós szabályoknak meg-
felelő, 50 férőhelyes ebédlőt ki-
alakítani a faluház környékére, 
amely majd kisebb rendezvények – 
lakodalmak, - rendezésére is 
alkalmas lesz. 
 
- További problémát jelent, hogy a 
Pénzügyminisztériumhoz évente 
adunk be pályázatot hátrányos 
helyzetű településként. Az érkezett 

összegből fedezzük kiadásainkat, 
de az elbírálási idő sokszor több 
hónap, ilyenkor kerülhet függő 
helyzetbe önkormányzatunk. 
 

Majosi Gyula polgármester 

 
GH: További célok, elképzelések? 
 
- 41 település közösen tervezi egy 
regionális szemét lerakóhely 
(Berettyóújfalu közigazgatási terü-
letén kijelölve) létrehozását, amely-
lyel megoldódhatnak a környező 
kistelepülések illegális hulladék-
lerakási problémái. Ez azonban 
újabb terheket róhat a lakosságra és 
az önkormányzatra. 
- Ehhez kapcsolódik Gáborján, 
Hencida és Szentpéterszeg szenny-
vízhálózatának megépítéséhez 
szükséges terv elkészíttetése. Ez 5 
millió forintos beruházás, amely 
azonban 100 %-os pályázati 
támogatást élvez. A szennyvíz-
elszállítási munkákat segíti majd az 
a szippantó kocsi, amelyet e  három 
település hivatalai szeretnének 
elnyerni. 
 
- Az eddigi magas költségek miatt 
– amely évi 800 ezer forintra is 
rúghat – döntöttek úgy a környező 

falvak polgármesterei, hogy 
szükséges egy állati hullák 
tárolására alkalmas terület, amelyet 
a tervek szerint a közeljövőben 
Gáborján külterületén hoznak létre. 

FÉLÉVI 
MÉRLEG 

 
GH: Milyen fejlesztésekre számít-
hatnak a falu lakói? 
 
- Szeretnénk hamarosan megvaló-
sítani a templom környékének 
körbejárhatóságát. A kerítés így 
lebontásra kerülne, a templom 
előterét, pedig parkosítanánk. A 
látványtervnek megfelelően parko-
ló épül a Polgármesteri Hivatal elé, 
és díszburkolat kerül a Teleház, 
Általános Iskola és a Hivatal járdá-
ira. 
- A Területfejlesztési Tanácshoz 
beadott pályázatok sikerétől függő-
en még az idén aszfalt útburkolat 
kerül a Landler Jenő utcára, és 
kivitelezésre kerül a Könyvtár – 
Teleház fűtéskorszerűsítése. 
 
GH: Munkahelyteremtés szerepe a 
tervek között? 
 
- Várjuk a befektetőket, akik a 
térségben fel tudnák szívni a 
munkanélkülieket, részükre akár 
különböző kedvezményeket (ingat-
lan, adó) is biztosítanánk. 
 
- Sok terv vár még megvalósításra, 
néhol a lakosság együttműködésére 
is szükségünk lehet. 
- Egyben azonban – tavaly ősz óta 
– biztosan egyetértünk, hogy 
mindannyiunknak azon kell len-
nünk, hogy Gáborjánt fejlesszük, 
szépítsük, s így nemcsak számunk-
ra lesz könnyebb itt az élet, de a 
nem itt lakók is szívesebben 
látogatnak hozzánk. 
 
 

Köszönöm, további sok sikert 
kívánok a tervek megvalósításához!

 
Fogadó órák, ügyfélfogadási idők: 

Polgármester: Hétfőtől - Péntekig: 9.00 - 11.00 óráig.  Körjegyző: Hétfő és Csütörtök: 7.30 - 16.00 óráig. 
Gazdálkodás: Hétfő és Csütörtök: 8.00 - 12.00 óráig. Adóügy: Hétfőtől - Csütörtökig: 7.30 - 16.00 óráig, 
Pénteken: 7.30 - 13.00 óráig. Igazgatás: Hétfőtől - Csütörtökig: 7.30 - 16.00 óráig, Pénteken: 7.30 - 13.00 óráig. 
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helyszíne 
(GH–NM) Az idén elkezdődhet-
nek a falu piacterének felújítási 
munkálatai - a mondta el Illés 
Tóth József  - a falu jegyzője. 
 
A tervek szerint az illemhellyel 
kibővített teret járdákkal, 
gyöngykaviccsal és több asztallal 
teszik rendezettebbé. Az évente 
júliusban megrendezésre kerülő 
nagyvásár egyik tervezett hely-
színének rendezési, felújítási 
költségeit – amely 800 eFt – az 
Önkormányzat önerőből állja. 

„Most még üresen.” 

 
A hónap kérdése 

 
(GH-NM) Miért jó egy piactér a faluban? 

 
Szabó Imre piaci árus: Jó lenne, ha vég-
re kulturáltabb, emberibb körülmények 
között árulhatnánk. A gond csak az, hogy 
kicsit el van dugva – és hogy nincs 
illemhely – ezért az emberek sincsenek 
hozzászokva. Az asztalok is kicsit keske-
nyek. Ha ezeken változtatnának, biztosan 
szívesebben kínálnánk ott portékánkat. 
 
 

Bartha Gyuláné napközis tanár: Na-
gyon jó, hogy lesz. Régen meg kellett 
volna már csinálni. Ott árulhatnának a 
mostani kofák is. A falubeliek oda 
vihetnék a felesleget eladásra. Ki 
lehetne jelölni egy piacos napot is, 
hogy az emberek tudják, mikor 
mehetnek. A burkolását és az 
illemhely létrehozását fontosnak tar-
tom, legyen járda is, de maradjon azért 
sok zöld terület. 
 

Lovadi Vince, bolti eladó: Ha ruhát árul-
nak, akkor az nekünk sem jelentene 
gondot, sőt, nem kellene ezekért Berety-
tyóújfaluba mennünk. A zöldség, gyü-
mölcs, az már igen. Versenyhelyzetet 
eredményezne. Szerintem azonban nem 
fognak ott árulni – eddig sem tették ezt – 
odáig legalábbis biztosan nem, amíg az 
Önkormányzat nem támaszt ilyen 
követelményeket. 

Parlagfű veszély 
(GH-SJné) A parlagfűről. A település közte-
rületeinek gyommentesítéséről és tisztán-
tartásáról. 
Gondozatlan környezetben akadálytalanul 
fejlődnek a különböző fűfélék és gyomok. 
Ezek virágpora túlérzékenységi (allergiás) 
megbetegedéseket válthat ki. A szennyezett 
környezet egészségkárosító hatásának közvet-
len vagy közvetett anyagi következményei is 
vannak. 
A gyomnövények, ezek közül is a parlagfű 
irtásának és a pázsitfűfélék rendszeres kaszá-
lásának vagy nyírásának a megelőzés szem-
pontjából rendkívüli jelentősége van. 
Az allergén pollen levegőben előforduló 
mennyisége időjárásfüggő. A szennyezés fő 
oka a lakókörnyezet elhanyagolása, ápolat-
lansága, illetve a mezőgazdasági művelésre 
szánt földek parlagon hagyása, a nem 
megfelelő mértékű gyommentesítés. 
A parlagfű irtására 
a legalkalmasabb 
időszak, amikor a 
gyomnövény már 
jól felismerhető, de 
még nem virágzik. 
Ezért általában ta-
vaszi megjelenésé-
től kezdve korai 
gyomlálással (gyö-
kérrel együtt tör-
ténő kihúzással), il-
letve tömeges elő-
fordulás esetén a 
virágzás előtt (június-július) végzett rendszeres 
kaszálással a leghatásosabb az irtás. 
Utóellenőrzés mellett az újabb hajtások 
megjelenése miatt legalább még egyszer a 
védekezést szeptember végéig meg kell 
ismételni, és szükség szerint több éven 
keresztül következetesen kell elvégezni. 
Az önkormányzatunk évről-évre szervezett 
parlagfű irtást végez, közhasznú alkalmazottak 
és az általános iskolai tanulók bevonásával. 
Községünkben a legveszélyeztetettebb terüle-
tek: Petőfi utca, Kossuth utca, Arany János 
utca – játszótér környéke, Tóthfalusi utca, 
temető környéke. Tavasztól-őszig rendszeresen 
kaszálást végzünk szintén közhasznú dolgozók 
bevonásával. 
Felhívjuk a lakosság figyelmét is, hogy a 
kapuja előtt mindenki végezzen rendszeres 
gyomirtást, ill. ebben – szükség esetén – 
kérheti az önkormányzat segítségét. 
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Majális 
 

(GH-SnéBA) Május első napja mindjárt ünnep-
léssel, vidámsággal kezdődik. Ez a nap a Munka ün-
nepe. Így van ez az egész országban, így nálunk is. 
Mint minden évben, most is a Levente pályán zajlottak 
az események. A programok 10 órakor kezdődtek. Volt 
főzőverseny, családi vetélkedő, sakkverseny, lövészet 
és a végén nősök - nőtlenek foci. 
 

Főzőverseny: 
A főzőversenyre 11 csapat jelentkezett. A bográcsba 
való húsról a Polgármesteri Hivatal gondoskodott, 2 kg 
marhahúst kaptak bográcsonként. Már reggel elkez-
dődtek az előkészületek, sült-főtt a sok finomság. Volt 
ott pörkölt és gulyásleves is. Mikor mindenki elkészült, 
a zsűri is hozzálátott a nehéz feladathoz. Ízletesebbnél-
ízletesebb ételek sorakoztak fel az asztalon. A 
kóstolgatások végére az eredmény is megszületett: 1. 
helyezett Mező Gyula, 2. Vozár János, 3. Balogh 
Imréné. 
Aki nem főzött sem maradt éhen, ugyanis Dávid Pál 
nagyon finom marhapörköltet készített, amit ez úton is 
köszönünk neki. 
 

 
 

„Munkában” a zsűri. 

Családi vetélkedő: 
A családi vetélkedőt Nagy Imréné (Jutka) rendezte. Ő 
találta ki a versenyszámokat, amiben volt futás, ugrálás, 
labdaterelés, tojásegyensúlyozás stb. Három csapat 
volt: alsós és felsős gyerekek, na meg anyukák alkották 
a csapatokat. Nagyon izgultunk közben, de élveztük is 
a versenyzést. Kis tanakodás után az eredmény is 
megszületett: 1. helyezett Verebi Anita csapata, 2. 
Sándor Szabolcs csapata, 3. a Felsős napközis csapat. 
Köszönjük Jutkának az izomlázat, reméljük jövőre is 
hasonló jó feladatokat talál ki. 
 
Sakkverseny: 
A sakkversenyen, körmérkőzéseken jutottak tovább az 
indulók. Ez a szellemi sport is sok férfit és fiút vonzott. 
László Gyula felügyelte a verseny szabályosságát, nagy 
csatával dőlt el ki az első: 1. helyezett Szántó Dávid, 2. 
Komádi Attila, 3. Szőllősi Lajos. 
 

Lövészet: 
A programok mellett lövészverseny is folyt. Több 
résztvevője is volt ennek a versenyszámnak is, itt már 
nők is célba vették a lőlapot. Igaz a férfiak 
sikeresebbek voltak, de reméljük jövőre jobban fog 
menni. A verseny végeredménye: 1. helyezett T. Nagy 
Imre, 2. T. Nagy János, 3. Vozár János. 
 

Nagy örömükre a gyerekeket szekerezni vitte Balogh 
József. Átvitte őket Hencidára. Majd bárki lovagol-
hatott a lován egésznap a pályaszélén. Közben falunk 
fiataljai szolgáltatták a zenét, az italról, üdítőkről 
Magyar Sándor gondoskodott. A nap záró eseménye a 
nősök-nőtlenek foci meccs volt, eredménye 3 : 1 lett a 
nősök javára. 
A nap végére mindenki kellemesen elfáradt, 
kikapcsolódott egy kicsit. Színes, vidám programokkal 
tették emlékezetessé ezt a napot. 

_ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ __  

 
„Anyukám, szeretlek!” 

 
 „Anyák napján Téged 
 Virággal köszöntlek, 
 És csak annyit mondok, 
 Anyukám szeretlek!” 

(Donászi Magda) 
 

(GH-NM) Nagy a készülődés, izgalom egy utolsó ruha 
és frizuraigazítás, hangpróba, és a műsor elkezdődik. 
Mint az igazi művészek, úgy vonulnak be a kicsik és a 
nagyok, hogy ünnepi műsorral köszöntsék édesany-
jukat, hiszen május első vasárnapja az ő ünnepük.  
Erre a méltán szép napra a gyerekek – osztályfőnökeik 
segítségével – zenés, dalos, verses előadásokkal készül-
nek, nem kis sikerrel. Emellett pedig virággal és apró 
ajándékkal is kedveskednek. A meghatott, büszke 

szülők, nagyszülők hálás tapssal és szeretettel 
jutalmazzák a színes előadásokat, melyeket azt hiszem, 
beszélgetéseinkben még sokáig felemlegethetnek. 
 

 
 

A legkisebbek előadás közben 

5 5



Gáborjáni Hírlap SULI OLDALAK 2003. június 
 
Rumcájsz elragadó volt 
 
(GH-NM) Kedves, mulatságos rablótörténetet 
izgulhattak végig az iskola alsósai a debreceni Víg 
Mozi színészeinek előadásában. 
 

A gyermekkorunkból jól ismert Rumcájsz és Manka 
történetét bemutató mesejáték nem csak élményt, de 
hasznos tudnivalókat is adott a gyerekeknek, zenéje, 
pedig különösen kellemessé tette a műsort. 

A kirándulás keretében az alsósok megismerked-
hettek Debrecen főterével, a Nagytemplommal, 
szökőkutakkal és a Múzeum épületét is megcsodál-
hatták. A program záróeseménye egy Állatkerti séta 
volt. 

A gyerekek egyébként ebben a tanévben már nem 
első alkalommal vettek részt ilyen programban. Leg-
utóbb ősszel, a Csokonai Színházban egy szép 
mesejátékot, az Árgyélus királyfi és Tündérszép Ilona 
szerelmét bemutató történetet nézhették meg. A tervek 
szerint a nagyfokú érdeklődés miatt jövőre is lesz 
lehetősége a gyerekeknek bérletváltásra. 

 

Kezdődhet az állatkerti séta 
  
 

 6 

 
 
 
 

 
 

A színház bejárata előtt 

 

Suli-elő 
Iskolai program előzetes 

 
Június 6 Ópusztaszeri kirándulás 

Az alsó tagozatos diákok 
kirándulást tesznek a Festy 
körképhez. 

Június 13 Utolsó tanítási nap 

Június 14 Ballagás 
A hagyományok szerint a 
Faluházban rendezik meg a 
nyolcadik osztályosok balla-
gási ünnepségét, 10 órai 
kezdettel. A rendezvényre 
minden kedves hozzátartozót 
és vendéget szeretettel 
várunk.  

Nagy Dénes 1. osztályos tanuló 
Gyermeknapon készített rajza 



2003. június  SULI OLDALAK Gáborjáni Hírlap 
 
„Én azért szeretem a 
gyermeknapot, mert ott minden 
gyerek ünnepel és jól érzi magát.”  

Dandé Zsolt (4. o.) fogalmazásából 
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 (GH-NM) Május utolsó vasárnapja az általános 
iskolás gyerekek számára több mint egy közönséges 
nap, az ugyanis a gyereknap. Ez alkalomból gyűltek 
össze a Faluházban május 23-án kicsik és nagyok, 
hogy pedagógusaikkal együtt is ünnepeljenek. Min-
denki vidám, jó kedvű és kicsit izgatott-, vajon mi vár 
rájuk, mi az, amivel meglepik ma őket. Meglepe-
tésben pedig bőven volt részük. 
 

 
Futás!!! 

 
A program, futással kezdődött, amit Bethlen Gábor 
tiszteletére Bethlen - futásnak kereszteltek el. Indulás a 
rajtvonalról és … végül mindenki megérkezik – 1. 
helyezett alsó fiú Sándor Szabolcs 4.o., 1. helyezett 
alsó lány Czifra Gizella 4.o., 1. helyezett felső fiú 
Juhász Sándor 7.o., 1. helyezett felső lány Kiss Adél 
7.o. – kipirulva, kicsit kimelegedve a vetélkedő 
helyszínére. Itt azonban már nemcsak gyakorlatban, de 
elméletben is számot kellett adnia a kilenc csoportnak 
tudásáról. Az elméleti kérdések Gáborján történetéből 
valók. Emellett kirakó, rajzolás, népdalkomponálás és 
harci sorverseny is szerepel a feladatok között. 
A legnagyobb sikert mégis a becsléses kérdések 
nyerték el, nem csoda, hiszen eddig még senki sem 
gondolkozott azon, hogy vajon hány lépcső lehet a 
templomban. – a Tiszteletes Úr kedvünkért ezt is 
megszámolta, köszönjük. A legjobb helyen végül a 
Fehér Tigris csapat végzett. 
A zenés evés-ivás után sorversenyekkel, egyéni 
vetélkedőkkel szórakoztattak bennünket, majd pedig a 
nap fénypontja, a tűzoltó bemutató következett. Itt 
mindent lehetett: felmászni a kocsira, beleülni a vezető 
ülésbe, megnyomni a szirénát, akár egy rövidebb útra 
is elvitték a bátrabbakat. 
Öröm volt látni a sok boldog, érdeklődő arcocskát. A 
nap jól sikerült. Mindenki boldog volt és jókedvű. Jól 
szórakoztunk mind, kicsik és nagyok, pedagógusok és 

gyerekek. Együtt bolondoztunk, 
nevettünk s a gyerekeknek is egy 
szép, emlékezetes napot szerez-

tünk, mielőtt még a hosszú nyári szünetre elmegyünk. 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Ingyen fagyi  
 a pocsaji Amstel Fagyizó jóvoltából 

 
 

Tűzoltó leszel… 
 
Az óvoda is megtartotta az évi gyermeknapi mulat-
ságot. A gyerekek sorversenyen, vetélkedőkben mér-
hették össze tudásukat és gyorsaságukat. 
 

 
 

Őket azonban – talán nem is véletlenül – a tűzoltóautó 
nyűgözte le leginkább. A bemutató után minden kicsi 
kipróbálhatta, milyenek is azok a bizonyos ülések, 
hogy néz ki a bácsik ruhája, milyen belülről egy ilyen 
autó, és milyen jó is lesz majd egy ilyet 
vezetni – ha megnövünk.” A napot végül egy 
közös játék zárta le.  



Gáborjáni Hírlap REFORMÁTUS GYÜLEKEZET 2003. június 
 

Szeretett Testvéreim! 
 

Alapige: Apcsel 2; 1-18 v. 
 

Szél és Lélek 
(Megjelent a Reformátusok Lapja 

XXVI. Évfolyamának 22. számában) 
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 Sokaknak ismerős az a tény, hogy a bibliai 
nyelvekben, a héberben és a görögben egy szó fejezi ki 
ezt a két fogalmat: szél és Lélek. Az ókori Kelet 
világában gyakran találkozunk azzal a szemlélettel, 
mely a mozgást és az életet jelentő szelet, levegőt 
titokzatosnak, isteninek tartotta. Az 
emberben levő isteni leheletet és 
életet, melyet az ember lélegzésében 
konstatáltak, és a természetben 
ugyancsak isteninek tartott szelet egy 
közös forrásra vezették vissza. Ahol 
mozgás és élet van, akár a 
természetben, akár az emberben, azt 
az isteni Lélek munkájának tartották. 
Mivel azonos volt a szó a két 
fogalomra, Jézus maga is a Lélek 
munkájának kifejezésére felhasználja 
hasonlatként a szélnek titokzatos 
hatását. Lefordíthatatlan szójátékban 
beszél a Lélek szélhez hasonlító 
titkáról (Jn 3,8). Sőt pünkösdkor, 
amikor kitöltetik a Lélek, mintegy 
szélrohamhoz hasonló zúgás támad a 
tanítványok közösségében. Nyilván 
nem valóságos szélroham volt ez, 
mert ez felülről, az égből támadt. Olyan szellemi 
jelenség volt, melyben a levegő nem mozdult, de a 
zúgás, mely hallható volt, hasonló volt a szélvihar 
zúgásához. Ahogyan karácsonykor Isten 
alkalmazkodott hozzánk, és emberi testet magára öltve, 
emberi jelenségként lépett be a történelem világába, 
úgy pünkösdkor is hasonlóról van szó. Annak a 
természeti világnak a jeleit öltötte magára a Lélek, 
melynek kíséretében valamikor Isten az első 
szövetséget megkötötte Izrael népével. A szél és a tűz 
jelenségei ott is megelőzték az Isten megjelenését 
(2Móz 19,16-20). Itt azonban a jel is: szél és tűz, 
szellemi jelenség volt, melyet a Lélek kitöltése 
követett. A szövetség megkötése ünnepén így kötött 
Isten új szövetséget, melynek jele a Lélek (Jer 31,31-
34). Amit Isten cselekszik pünkösdkor, az nem a 
természet, nem is az emberi lélek vagy szellemi 
szintjén történik, hanem itt Isten szellemi-mennyei 
világa, Isten személye nyílik meg Krisztusban. A 
hasonlat azonban: a Lélek úgy munkálkodik, mint a 
szél, üzenetet rejt, melyet ki kell bontani. 
 1. A Lélek munkája olyan, mint a lehelet. Isten 
finom érintése a Lélek. Isten sohasem erővel, 

erőszakkal hódoltat meg, hanem belülről, létem 
legmélyén érint meg szeretetének melegével, lelkének 
jóságával. Az Ószövetség szép története, amikor Isten 
Illésnek megjelenik. Isten elment előtte szélben, 
földrengésben és tűzben. De mindezekben nem volt 
benne az Isten. Ezután egy halk és szelíd hang szólította 
meg a prófétát. Ebben volt jelen Isten (1 Kir 19,9-14). 
Istennek ez a finom érintése legyőzte Illést. Így érint 
meg az Isten Krisztusban, Krisztus pedig "ránk 
lehelve" így közli velünk Lelkét (Jn 20,22). Amit a 
történelem és a természet megrázó eseményei nem 
tudnak elvégezni az emberben, azt elvégzi Krisztus 
Lelke. 

 2. "A szél arra fúj, amerre 
akar" – mondta Jézus Nikodémus-
nak (Jn 3,8). A szél mozgást jelent, és 
ennek a mozgásnak a következménye 
a természet világában az élet. A 
Lélek is mozgást jelent. Ahol meg-
jelenik, ott megkezdődik az ember-
ben a leghatalmasabb átalakulás; a 
holtpontról, a halál pontjáról meg-
mozdít, és átvisz Isten királyságába. 
Ezékiel hatalmas látomásában nyo-
mon követhető a Lélek munkája. A 
csontok megmozdulnak, és az életnek 
új rendeződése veszi kezdetét. A 
Lélek mozgást, átalakulást, az értékek 
új átrendeződését munkálja. Az 
ember kimozdul a régiből, és 
megindul egy látás irányába (Mt 
13,44-46). Felragyog Krisztus, és 
indulni kell Őt követni (Ef 5,14).  

 3. Pünkösdkor az a szél, mely az égből támadt, 
betöltötte az egész házat, ahol a tanítványok voltak. 
Utána pedig megteltek mindnyájan Szentlélekkel. A 
Lélek természete, hogy betölt szívet, otthont. Az 
emberben ott van egy üresség, és az ürességnek ezt a 
kínos, gyötrő érzését senki nem tudja betölteni, csak a 
Lélek. Az ember az élete ürességéért, boldog-
talanságáért szeretne másokat okolni, pedig csak a 
Lélek képes Isten szeretetét a szívbe kitöltve (Róm 5,5) 
az embert az élet teljességének örömével elárasztani. 
 4. A Lélek ugyanakkor titokzatos, mint a szél. A 
régi ének így mondja: " Isten Szent Lelke ma újjászül 
tégedet, de meg nem értheted elméddel Őt soha. " 
Műve, amit az emberben végez, megfoghatatlan. Csak 
képek fejezik ki munkáját: szél, tűz, víz, földindulás, 
kenet. Így hat a Lélek. Rejtve van munkája, de 
eredménye megfogható: új lét Krisztusban. 
 5. A Lélek nem befolyásolható, mint a szél sem. 
Nem rendelkezünk vele, Teremtő Lélek. Csak az 
önátadásban, a teljes kiszolgáltatottságban lehet 
megtapasztalni, hogy a Lélek mégis hallgat az ember 
kérésére: nem hagy bizonytalanságban a lét legdöntőbb 
kérdéseiben.  



2003. június KULTÚRA Gáborjáni Hírlap 
 
  6. A Lélek ellenállhatatlan, mint a szél. A Lélek 
új világot teremt. Mint az újjáteremtés Lelke, 
megütközik a halál erőivel, és az élet, igazság, békesség 
erőit jelenti, mert Benne az örök élet a mienk lett már 
most (Róm 8,11.14.23; Ef 1,13-14). 
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Szeretett Testvéreim! Istentől békességben, 

szeretettben gazdagon megáldott pünkösdi 
ünnepeket kívánok a Szentlélek közösségében, 
községünk minden lakójának és kedves 
szeretteiknek. 
Alkalmaink: Pünkösd I. n. de. Úrvacsora 
 Pünkösd II. n. de. Ünnepi Istentisztelet 

Tóth József l.p. 
 

Biharban egyedülálló kulturális 
örökséget vihet az Unióba 

Gáborján 
 
(GH-NM) Több szempontból is egyedülálló festett, 
kazettás famennyezetre bukkantak a gáborjáni 
Református templom felújítási munkálatai közben. 

A XVIII. század közepéből származó virág és 
levélmotívumokat ábrázoló kazetták színezete - 
elsősorban a kék – országos viszonylatban is rendkívüli 
módon épen maradt, valószínűleg a vakolatrétegnek 
köszönhetően. Másik érdekessége, hogy ilyen sok, 
szám szerint 27 darab kazetta felfedezésére Biharban 
még nem volt példa. 
 

 
 

A díszítésre és gyönyörködtetésre, szánt mennyezetet 
a Műemléki Hivatal munkatársai restaurálják, a 
munkálatok azonban csak a jövő évben kezdődhetnek 
el, mivel a felújítás teljes összegének – amely 3 millió 
forint – fele még hiányzik. A gyülekezet további célja 
az eredeti alap feltárása, amely hasonló jelentőségű 
műemlékek, felfedezését jelentheti. Az adományokat a 
61100068 - 17060109-es számlaszámon fogadja a 
Gáborján Templomáért Alapítvány. 

Új könyvek a könyvtárban 
 

(GH-NIné) Júniusban, 
hatvan új kötettel gyarap-
szik könyvtárunk állomá-
nya. 

Falunkban, mint már 
sokan tudják, a Községi 
Könyvtár a Teleház egyik 
helyiségében helyezkedik 
el. Sok gyerek keresi fel 
úgy szórakozás, mint házi 

feladat megoldása céljából. Az iskolában levő 
könyvtárral együtt, a lehetőségekhez mérten igyek-
szünk kielégíteni a gyerekek igényeit. 

Nemcsak a szabadidő eltöltésének a helye a könyvtár, 
szívesen látunk látogatókat osztályfőnöki vagy 
irodalom óra keretében is. Erre már több esetben sor 
került a tanév folyamán. A mese és ifjúsági regények – 
szakirodalom mellett felnőttek számára is megtalálható 
szakirodalom, szépirodalom és krimi áll az olvasó 
rendelkezésére. Évente 2-3 alkalommal gyarapszik 
könyvtárunk állománya, melyeket igyekszünk az 
igényekhez igazítani. 
 

A könyvtár nyitvatartási ideje: 
hétfőtől – csütörtökig, délután 1300 – 1600 

 
A falu kulturális életének fellendítése érdekében 

összefogásra lenne szükség. Jó lenne, ha újra összeállna 
a régi citerazenekar, mely méltán képviselte Gáborján 
néphagyományait. 

A Faluház alkalmas színtér a szórakozni, sportolni 
vágyók számára. Akinek bármilyen ötlete van 
kulturális, sportéletünk fellendítésére, keressen meg 
bennünket. 

Ebben a hónapban érkeznek új könyvek könyv-
tárunkba, mely reméljük, felkelti a régi és új olvasóink 
figyelmét egyaránt. Jó olvasást, tartalmas kikapcso-
lódást! 
 

Felhívás! 
 

Gáborján történelmi, kulturális, néprajzi emlékeinek 
felkutatásához kérjük olvasóink segítségét. Azok 
jelentkezését várjuk, akik rendelkeznek a múltat idéző 
írásos vagy tárgyi emlékekkel. A XIX. és XX. századi 
Gáborjánról szinte alig van olvasmányos irodalom, ezt 
a hiányosságot szeretnénk pótolni. Aki úgy érzi, 
személyes elbeszéléseivel is tud segíteni, lehet az, pl. 
visszaemlékezés arra, hogyan zajlottak a lakodalmak, 
aratások, szüretek, milyen mulatságok voltak a 
falunkban, stb., szintén várjuk jelentkezését a Teleház-
ban vagy a Könyvtárban. 



Gáborjáni Hírlap TELEHÁZ INFORMÁCIÓS IRODA 2003. június 
 

Öt éve működik teleház Gáborjánban 
 

(GH-VJ) Ez év február 1-én hatodik működési évét 
kezdte meg a gáborjáni teleház. 

A Teleház alirodából, sikeres pályázati programja-
inknak köszönhetően önálló teleház vált Teleház 
Információs Iroda néven. A teleház jogi hátterét 
valamint 2002-től a működtetés feltételeit a szintén 
1998-ban alapított Fejlesszük Falunkat Alapítvány biz-
tosítja. 

Az elmúlt öt évben úgy érezzük sikerült bizo-
nyítanunk a teleház létjogosultságát. Az információs 
társadalom helyi megvalósítása, valamint a fejlett 
kommunikációs és számítástechnikai eszközökkel 
nyújtott szolgáltatásokon kívül, az élet számtalan 
területén igyekeztünk segítséget nyújtani, szolgál-
tatásokat bevezetni. Az öt év működés, teleházas kö-
rökben is jelentős eredménynek minősül – választó-
vonal a három éves folyamatos működés – hiszen ez 
idő alatt kiderül életképes-e ez a civil kezdeményezésen 
alapuló mozgalom a településen. Ehhez nélkülözhe-
tetlen segítséget nyújtott Gáborján Község Önkor-
mányzata, amely jelenleg is legnagyobb megrendelőnk, 
valamint ügyfeleink, akik napról-napra, hétről-hétre 
igénylik keresik szolgáltatásainkat. 
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                     Ügyintézés közben 
 

A teleház bedolgozta magát a helyi szolgáltatási és 
társadalmi mezőbe, fontos partnerekké váltunk. A 
munkanélküliek ügyintézése, közhasznú- és közcélú 
foglalkoztatás szervezése, lebonyolítása feladatokban 
1999 óta veszünk részt. Számtalan közhasznú és 
közmunkaprogram megvalósulását tettük eredmé-
nyessé. 

A település infrastruktúrájának fejlesztése terén is 
elévülhetetlen érdemei vannak teleházunknak, 2000-
évtől folyamatosan kezeink közül kerülnek ki a 
fejlesztésre készített projectek, több aszfalt burkolatú út 
megépítése, fűtéskorszerűsítés, szociális szak és 
alapellátás infrastruktúrájának megvalósítására készített 
pályázataink sikere bizonyítja. 

A teleház, gáborjáni történetének első perceitől leg-
népszerűbb a fiatalok, a tanulók körében. Munkavég-
zés, tanulás, szórakozás céljára egyaránt igénybe veszik 
technikai eszközeinket. Jelentősen növekszik azok 

száma is, akik tanulmányaikhoz Internet, E-mail szol-
gáltatásainkat igénylik. 

Teleházunk részt vesz a Bihari térségben működő 
teleházak „Bihari Teleház 2002-től” elnevezésű három 
éves programban, amelynek része a szakképzés, 
valamint a Munkaügyi Központ program végéig tartó 
bértámogatása. 

Az elmúlt években elkészítettük településünk Inter-
netes honlapját (http://web.axelero.hu/gaborja1). A 
több mint száz oldal leírás, statisztikai adat, történelmi 
– néprajzi összefoglaló, több száz képpel illusztrálva 
mutatja be Gáborjánt, amelyek a világon bárhol 
elérhető információk. Helyi szinten a Gáborjáni Hírlap 
hasábjain keresztül is szeretnénk a lakosságot 
tájékoztatni, hírekkel ellátni. Az újságot a teleházban 
tesszük alkalmassá nyomdába adáshoz. Bízom benne, 
hogy megelégedéssel olvassák. 

 

 
              „Hol vannak a játékok?” 

 
2002 évben 1530-szor kerestek bennünket, illetve 

vették igénybe szolgáltatásainkat, ez a szám idén 
várhatóan eléri a kétezret. Ehhez négy számítógépes 
munkahelyet alakítottunk ki, hálózatban, Internet 
kapcsolat megosztással. Rendelkezésünkre áll továbbá 
telefon, fax, fénymásoló, fekete-fehér és színes 
nyomtató, scanner, CD-író, valamint a munkát-, 
tanulást-, szórakoztatást lehetővé tevő szoftverek. A 
személyi feltételt két főállású alkalmazott biztosítja. 

Az ismert hiányosságainkat igyekszünk, minél előbb 
megszüntetni. Vannak azonban rajtunk kívül álló okok, 
amelyek befolyásolják szolgáltatásaink minőségét 
ilyen, pl. a távközlési hálózat. A településünket és a 
térséget egyaránt súlytó elmaradott távközlési hálózat, 
nem teszi lehetővé, hogy maximálisan kihasználjuk az 
Internet adta lehetőségeket. A lényegesen rosszabb 
minőségért, sokkal többet kell fizetnünk! Előfordul, 
hogy a meghirdetett szolgáltatás emiatt meghiúsul. 

Jövőbeni terveink között szerepelnek: Megoldás a 
távközlési hálózat korszerűtlensége okozta hátrány 
leküzdésére. Technikai eszközeink korszerűsítése, 
bővítése. A távtanulás, a távmunka feltételeinek meg-
teremtése. A kereslethez igazodva, új humán és piaci 
szolgáltatások bevezetése. 



2003. június SZABADIDŐ Gáborjáni Hírlap 
 

Internet 2003-ban 
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Gáborjánban  
 

(GH-VJ) Internet címünk www.cég.hu, e-
mail címünk cég@szolgáltató.hu. Egyre 

többször hangzik el az előbbiekhez 
hasonló, elérhetőségre vonatkozó 

tájékoztató médiákban ill. egymás közt. 
Az Interneten közvetített információ, az elektronikus 
levelezés, egyre nagyobb teret hódít, nincs ez másképp 
kis településünkön sem. Intézményeinknek már-már 
nélkülözhetetlen ez a típusú kommunikáció. Az Internetre 
egyre nagyobb igény jelentkezik a lakosság részéről is. A 
számítástechnika népszerűségének köszönhetően egyre 
több háztartásban megtalálható a számítógép. 

Megteremtettük részben saját forrásból, részben 
pályázati támogatásokkal a korszerű technikai hátteret. A 
minden paramétereiben csúcs számítógépek előtt ülők 
azonban bosszankodnak, amikor megpróbálnak az 
Internethez kapcsolódni. Szembesülniük kell azzal, hogy 
amihez Magyarország legnagyobb részén, jó minőségben 
– a felhasználó igényeit figyelembe véve – hozzájuthat, 
az Gáborjánban elérhetetlen illetve annyira elmarad a 
kívánalmaktól, hogy inkább lemond használatáról. A 
munkához azonban nélkülözhetetlen. 

Mert mi is a helyzet az elsődlegesen Internetes adat-
hozzáférést biztosító távközlési hálózattal nálunk? A 
lakások 90 %-ban RLL rendszerű (2400 bps adat átviteli 
sebesség), néhány lakásban és a „kiváltságos” 
intézményekben GSM rendszerű (9600 bps) telefonvo-
nallal rendelkezünk. 1 MB adat letöltéséért közel har-
minc percet kell a számítógépünk előtt ülnünk, ennek 
telefon percdíj vonzata kb. húszszor, kerül többe, mint a 
vezetékes telefonvonalon (53,3 kbps) csatlakozók 
percdíja. Ha szerencsénk van, akkor letöltés közben a 
vonal nem szakad meg, de a legtöbb multimédiás alkal-
mazásról le kell mondanunk, programfrissítésbe vagy 
nagyobb fájl letöltésbe jobb, ha bele sem kezdünk! 

A GSM rendszerű MATÁV telefonvonalakon már 
sokszor az is kétséges, hogy saját hálózatára egy faxot el 
tudjunk küldeni! 

Az önkormányzat és intézményei az elmúlt években 
többször adott be igényt a fejlesztésre a MATÁV-hoz, 
amelyet a piacvezető cég technikai feltételek hiánya miatt 
elutasított. – Mi tehetünk róla, akik tíz éve az egyik 
legköltségesebb telefonhálózat kiépítését végeztettük el? 

A legbosszantóbb a dologban, hogy a legkorszerűbb 
vezetékes technika a településen keresztül áthaladva, 
ingatlanainkat érintve jelen van, és nem jutunk hozzá. 

A megoldására többször tettünk kísérletet, ismert az 
Informatikai és Hírközlési Minisztérium előtt is a Bihari 
térség több települését érintő probléma. Ígéretük szerint, 
hamarosan (?) minden település részére biztosított lesz a 
szélessávú Internet elérés. Addig azonban a települések 
kénytelenek egyénileg megoldani, ezt az egyre súlyos-
bodó problémát. 

Receptklub  
 
Császármorzsa Salamonné féle módra 
(3 adaghoz való, elkészítési idő: 15 perc) 
 

Hozzávalók:  
- fél margarin 
- 10 dkg cukor 
- 25 dkg liszt 
- 3 egész tojás 
- csipet só 
- fél sütőpor 
- annyi tej, hogy jó sűrű legyen, de még önthető 
A megkavart anyagot 3 részben sütjük meg. 
 

Elkészítése: 
A masszát csomómentesen elkeverjük – mazsolát is 
tehetünk bele – majd egy nagy, lehetőleg teflon 
serpenyőben margarint, vagy olajat olvasztunk és 
beleöntjük a tésztát. Közepes lángon az alját arany 
barnára sütjük, majd megfordítjuk, ha nem tudjuk 
egyben megfordítani, akkor daraboljuk fel négy 
részre. Előfordulhat, hogy a tészta alja már kész, de a 
teteje még folyékony állapotban van, akkor is meg 
lehet fordítani. 
Még sülés közben tetszés szerint tovább darabol-
hatjuk, és pár percig tovább sütjük. 
Ha megsült, vaníliás porcukorral ízlés szerint 
megszórhatjuk, ill. lekvárral is fogyaszthatjuk. 

Jó étvágyat! 
 

 

Autósviccek 
 

- Figyelem, figyelem!- szólal meg az autórádió. 
Felhívjuk az M7-en autózók figyelmét, legyenek 
óvatosak, mert egy őrült a forgalommal szemben 
robog. Egy autós hallgatja a közleményt, majd 
felcsattan: 

- Hogyhogy egy? Mind! 
* * * 

Kovácsné összetört kocsival ér haza. 
- Jóságos ég, mi történt? – 

kérdi a férje. 
- Nekem jött egy kerékpáros 
- De hányszor? 

* * * 
- Beértünk már a városba? 
- Valószínű, mert egyre gyakrabban ütünk el 

valakit. 
- Hát akkor lassíts! 
- Hogy lassítsak, amikor te vezetsz! 
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Anyakönyvi hírek 

 12 

Forrás: Népességnyilvántartás Gáborján, 2003. 05. 30. 
 
Gáborján legfiatalabbjai, 
köszöntjük az idén született gyerekeket: 

 
Hajnal Géza Erik 
2003. 01. 13 

Magyar Zsófia 
2003. 03. 06 

Harangi Fanni 
2003. 03. 14 

Lovadi Kristóf 
2003. 03. 23 

Borbély Nikolett 
2003. 05. 22 

 

 
 

Búcsúzunk 2003. évben elhunyt, 
volt gáborjáni lakosainktól: 
 
Szegedi János 
Élt 63 évet 

Albucz Istvánné 
Sz.: Gyökeres Róza 
Élt 88 évet 

Kecskésné Magyar 
Margit 
Sz.: Magyar Margit 
Élt 77 évet 

Faragó Lajosné 
Sz.: Nagy Erzsébet 
Élt 85 évet 

Csató Gyula 
Élt 54 évet 

Varga Károly 
Élt 78 évet 

Kiss Albertné 
Sz.: Balogh Julianna 
Élt 77 évet 

Gombos László 
Élt 84 évet 

Szilágyi Vince 
Élt 61 évet 

Turzó Zsigmondné 
Sz.: Beregi Ilona 
Élt: 65 évet 

Nagy Károlyné 
Sz.: Tóth Irma 
Élt 79 évet 

Lakatos Lajosné 
Sz.: Vadász Róza 
Élt: 46 évet 

Nagy Sándorné 
Sz.: Jenei Zsófia 
Élt 79 évet 

Gombos Gyula 
Élt 66 évet 

 
 

áborjáni 
   Hírlap 

 
Gáborján község közéleti lapja 

Megjelenik kéthavonta 
Szerkeszti a szerkesztőbizottság 
Főszerkesztő Illés Tóth József 

Fotók: Nagy Mariann, Sándor László, Vozár János 
Kiadja Gáborján Község Önkormányzata 

Felelős kiadó Majosi Gyula 
Szerkesztőség: 

4122 Gáborján, Fő utca 108. 
Telefon: (54) 704 018, Fax: (54) 704 019. 

E-mail: gaborja1@axelero.hu 
2003. június 8. 

 

Lapzártakor érkezett 
 

(GH-VJ) 2003. június 8-án a Faluházban közel kétszáz 
szülő illetve vendég előtt tettek vizsgát a Napközi-
otthonos Óvoda óvodásai. Elbúcsúztak a kisebbektől, 
nevelőiktől, a következő tanévben iskolába induló 
gyerekek. A vidám hangulatú, játékos előadások 
bizonyították az egész éves felkészülés eredmé-
nyességét. Gratulálunk a gyerekeknek és nevelőiknek.    
Képeinken néhány kiragadott pillanat. 
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