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Községháza … VII. GMA Új szolgáltatások! 

   
A Képviselőtestület legutóbbi ülésén, 
többek között döntött az Általános 
Iskola igazgatói állás betöltésére kiírt 
pályázatáról.                          2. oldal 

 Idén hetedik alkalommal került meg-
rendezésre a Gáborjáni Művészeti Alko-
tótábor. A „Gáborjáni Galéria” gondolata 
foglalkoztatja településünket.     6. oldal 

Teleházunk, a Magyar Teleház 
Szövetség Hálózati szolgáltatási rend-
szerének partnereként új szolgál-
tatásokat vezetett be.          10. oldal 

 
 

Nyári hónapok 
 
Az „uborkaszezon” ellenére nem maradt munka és 
történések nélkül Gáborján. 
 

 nyári hónapokat szokás „uborkaszezon”-nak 
nevezni, amikor is legtöbb helyen megszűnik a 
szokásos napi munkafolyamat, hosszú időre 

kicsengetnek az iskolákból. Ilyenkor a főszerep a nyaralásé, a 
kikapcsolódásé, a nagy utazásoké. Sokaknak sikerül is az évi 
fáradságos munka után egy kis pihenést beiktatnia a szürke 
hétköznapok közé. Nálunk azonban nem teljesen igaz, hogy 
ilyenkor megáll az élet, hiszen a falusi embernek fontos, ha-
laszthatatlan munkái vannak. Gazdáink többségének aratás-
sal, a legkülönfélébb mezőgazdasági munkákkal telnek a 
nyári hónapok. Sokan fáradoznak a családi házuk építésével, 
a meglévők javításával, festésével, meszelésével. A családi 
házak kertjei, a szőlő és gyümölcsös kertek is adnak munkát. 
Ki-ki a maga módján azonban ezekben a tevékenységekben 
is megtalálja a kikapcsolódás örömét. 

Nem maradtunk közösségi rendezvények nélkül sem, 
júliusban előbb a Kirakodó-vásár zsibongása, majd a neves 
művészeti és kulturális rendezvényünk a VII. Gáborjáni 
Művészeti Alkotótábor és annak két kiállítása vonzotta az 
érdeklődőket. Augusztusban a 20-i rendezvények várták a 
szórakozni, versenyezni vágyókat. 

Az Önkormányzat Képviselőtestülete és Bizottságai ezen 
időszakban a szokásosnál többször tartottak ülést, a települést 
érintő ügyek fontosságára tekintettel. Döntés született az 
Általános Iskola igazgatójának személyéről, valamint az új 
tanév kezdéséhez a családoknak juttatandó támogatásokról 

is. Az iskolás gyermekek még a vakáció örömeit élvezik, 
tantermeikben és azok környezetében viszont kemény 
munkával dolgoznak intézményeink alkalmazottai, hogy az 
új tanévre minden körülmény adott legyen. Településünk 
utcáin is megjelentek munkagépek, árokásó dolgozók, akik a 
távközlés korszerűsítéséhez szükséges munkákat végzik. 

Nem mondható tehát eseménytelennek az elmúlt két 
hónap, ezen események beszámolóival és további informáci-
ókkal adjuk lakosaink kezébe a Gáborjáni Hírlap legújabb 
számát. 

Vozár János  felelős szerkesztő 
 

Iskolakezdés 
 

Augusztus vége közeledtével az új tanévre való 
felkészülés foglalkoztatja leginkább a szülőket, 
tanárokat, gyerekeket. 
 

(GH-VJ) Augusztus végét írjuk, mire a Gáborjáni Hírlap 
olvasóink kezébe kerül. A szerkesztőség több tagja kapta 
feladatul, a hónap során egyre többször felmerülő kérdésekre 
választ adó, illetve információt nyújtó cikk, beszámoló, 
interjú készítését. Ennek szellemében igyekszünk írásainkban 
megismertetni Önöket, az időközben történt változásokkal. 

A családoknak egyre nagyobb anyagi-terhet jelentő 
iskolakezdést, az állami támogatásokon kívül, saját 
forrásaiból Önkormányzatunk is támogatja. Ennek köszön-
hetően például valamennyi gáborjáni általános iskolás 
térítésmentesen jut tankönyveihez. Önkormányzati támo-
gatást kapnak a közép-, és felsőoktatási intézményekben 
tanuló gáborjáni diákok is, további részletek a 2. oldalon. 

I. évf.  2. szám 2003. augusztus 

Gáborján község közéleti lapja 

 

Hírek, információk, események 
itthonról! 

A 

 



Gáborjáni Hírlap ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2003. augusztus 
 

Községháza 
(GH-VJné) Gáborján Község Önkormányzata és a 
Polgármesteri Hivatal tájékoztatói, felhívásai. 

 
Az Önkormányzat Képviselő-

testülete legutóbbi ülését július 
31-én tartotta, amelyet a 
bizottságok előkészítő és 
egyeztető ülései előztek meg. 

 
Az ülésen Szilágyi Hajnalka a 

Gyermekjóléti Szolgálat vezetője 
a testület elé terjesztette a 
szolgálat beszámolóját. A képvi-
selőtestület a beszámolót elfogad-

ta és megköszönte a jól végzett munkát. 
Az iskolaigazgatói állás betöltésére kiírt pályázatra, három 

pályamunka érkezett. Ezen ülésén a beadott pályázatok 
elbírálása is megtörtént, a testület – figyelembe véve a 
Közalkalmazotti Tanács javaslatát is – egyhangú szavazással 
Bene Imréné pályázatát és személyét ítélte az állás 
betöltésére legalkalmasabbnak. Bene Imréné aki már 
többször, ideiglenes jelleggel betöltötte az igazgatói 
munkakört, az elkövetkező öt évre kinevezett iskolaigazgató. 

A testület módosította a személyi illetményre, tiszteletdíjra 
vonatkozó rendeleteit.  

 
Döntés született a szennyvíztisztító telep elhelyezéséről. A 

kijelölt terület megvásárlása illetve kisajátításával 
kapcsolatos előkészületek lebonyolításáról és az ezzel 
kapcsolatos pályázatok beadásáról. 

Beadásra kerül még a „Zöld falu – Zöld város” című 
pályázat az önkormányzati tulajdonban lévő belterületi utak 
porterhelésének csökkentése, út menti zöld terület 
létesítésével, illetve annak növelésével, vagy minőségi 
változtatásával. Pályázni fog az önkormányzat 300 adagos 
konyha és 80 férőhelyes étkezde építésére is. 

A Landler Jenő utca útépítésére 3,5 millió Ft-ot nyert az 
önkormányzat a Területfejlesztési Tanácstól. Az utca építése 
szeptember 30-ra befejeződik. A Teleház - Könyvtár 
fűtéskorszerűsítési munkálatait a Tanács első körben sajnos 
nem támogatta. Bízunk benne, hogy a következő fordulóban 
kedvezőbb elbírásban részesülünk. A Belügyminisz-
tériumhoz beadott – a Polgárőr Csoport működési feltételeit 
fejlesztő – pályázatunkról döntés még nem született. 

 
A kulturális tevékenységek felügyeletével a testület 

Baranyai Endre alpolgármestert és Vozár János képviselőt 
bízta meg.  

A Képviselőtestület döntött a beiskolázáshoz nyújtandó 
önkormányzati támogatási formákról is. Köztudomású, hogy 
törvényi rendelkezések is szabályozzák a családoknak 
nyújtandó támogatások formáit. Sok család ill. gyermek 
ennek köszönhetően alanyi jogon, pl. ingyen tankönyvekhez 
jut. Vannak azonban, akik e támogatási formára sajnos nem 
jogosultak, holott a szociális és jövedelmi viszonyaik ezt 
indokolnák, ezeket figyelembe véve hozott döntést a testület 
az önkormányzat saját forrásaiból nyújtandó támogatásairól. 
A megállapított támogatások: a nappali tagozatra járó közép-, 
és főiskolásainknak 8.000 Ft/fő (összesen 448 ezer Ft), az 

általános iskolában minden gyermek ingyen kapja a 
tankönyveket, akiknek alanyi jogon ez a támogatás nem jár, 
az önkormányzat saját forrásaiból támogatja azt  (összesen 
256 ezer Ft). 2003-ban a tankkönyv csomagok az általános 
iskolában: 1. osztály 7.344, 2. osztály 6.852, 3. osztály 8.581, 
4 osztály 9.666, 5 osztály 8.488, 6. osztály 8.856, 7. osztály 
11.721, 8. osztály 6.661 Forintba kerültek. 

A más faluból ide járó diákok 50 %-os tankönyv-
támogatásban részesülnek. Az óvodásoknak 1.200 Ft/fő 
támogatást biztosít az önkormányzat, melyet a vezető óvónőn 
keresztül fizet ki, aki a vásárlásról tájékoztatja a szülőket. A 
Gáborjánból más faluba eljáró általános iskolások tankönyv-
támogatásban nem részesülnek. 

 
A testület értékelte a VII. Gáborjáni Művészeti 

Alkotótábor eredményeit és hasznosságát, ennek tükrében 
továbbra is elkötelezte magát a táborok rendezése mellett. Az 
évek során a művészek által adományozott alkotások száma 
és művészi értéke egyre gyarapodik. Felvetődött a gondolata 
annak, hogy ezeket a műveket állandó kiállítás keretében a 
nagy nyilvánosság elé tárjuk. Ennek megvalósítása 
érdekében kialakítjuk a „Gáborjáni Galéria”-t. 
 
 

 
 

Mindenki tapasztalhatta, egyelőre a Fő utcán zajló közmű 
munkálatokat. Örömmel számolhatunk be róla, hogy 
elkezdődtek a távközlés korszerűsítés munkálatai. Október 
31-ig a MATÁV előfizetéssel rendelkezők RLL és GSM 
termináljait jó minőségű, funkcióiban gazdagabb telefon-
vonallal cseréli le a szolgáltató. Azoknak, akiknek érvényben 
lévő előfizetői szerződésük van, plusz költséget nem jelent a 
vonalcsere. 

* * * 
A sokakat érdeklő kábeltelevíziós hálózat kiépítésének 

pontos időpontjáról, nincs információnk. A kivitelezéshez 
szükséges forrás megszerzésére beadott pályázat eredménye 
még nem ismert. Folyamatosan igyekszünk tájékoztatni az 
érdeklődőket a fejleményekről. 

* * * 
A Munkaügyi Központ támogatásának köszönhetően 

augusztus 1-től, újból három fő tartósan munkanélküli két 
hónapos közhasznú, négy fő pályakezdő egy éves munka-
tapasztalat szerző foglalkoztatását biztosítja a Polgármesteri 
Hivatal. 

Tájékoztatásul elmondjuk, hogy a pályakezdők foglal-
koztatásának a támogatása a Munkaügyi Központokon 
keresztül központi költségvetésből biztosított, ezért van 
módunk több pályakezdőt hosszabb időtartamban 
foglalkoztatni, a Munkaügyi Központ Kirendeltségeinek saját 
keretéből finanszírozott közhasznú foglalkoztatással 
szemben. Évről – évre csökken a Kirendeltségek által támo-
gatásként adható keret, emiatt Hivatalunk is egyre kevesebb 
munkavállalót tud alkalmazni támogatott közhasznú 
munkakörökben. 

 



2003. augusztus ÜNNEPEINK Gáborjáni Hírlap 
 

Tudjuk-e? Mit ünneplünk 
Augusztus 20-án? 

 
Augusztus 20. az egyik legősibb 

magyar ünnep, Szent István király 
ünnepének napja. A keresztény 
magyar államalapítás, a magyar 
állam fenállásának emléknapja. 

A magyarság és a keresztény hit 
világának találkozását és 
összefonódását a magyar nép 
egyetlen uralkodó személyéhez 
köti; az első magyar királyhoz, az 
államalapító Szent Istvánhoz. 

István a magyar államiság és a kereszténység alapjait lerakó 
Géza fejedelem fia, a honfoglalást (896) vezető Árpád 
fejedelem ükunokája. 

 
E korszak a kereszténység európai kiterjesztésének 

évszázada volt. A bizánci egyház térítői már a IX. 
század második felében megjelentek a térségben, a 
római egyház a X. század során térítette meg a Kárpát-
medencétől északra élő népeket. Történelmi párhuzam 
nélkül is igaz a kijelentés: az új évezred küszöbén 
Magyarország csatlakozott Európához.  

I. István uralkodása idején augusztus 15-én, 
Nagyboldog-asszony napján hívta össze Fehérvárra a királyi 
tanácsot. Ekkor tartották az un. törvénynapokat. (Misztikus 
egybeesés, hogy István éppen ezen a napon halt meg 1038-
ban.) 

Később Szent László király hozott döntést az ünnepnappal 
kapcsolatban: áttették augusztus 20-ra, mert 1083-ban e 
napon avatták szentté I. István relikviáit a fehérvári 
bazilikában. 

A történelem során már Nagy Lajos uralkodásától kezdve 
augusztus 20. egyházi ünnepként maradt a köztudatban.  
1686-ban XI. Ince pápa elrendelte, hogy Buda vára töröktől 
való visszafoglalásának évfordulóján évente emlékezzék meg 
az egész katolikus világ Szent István ünnepéről - az egyház 
augusztus 16-án tartotta az ünnepséget. 

1771-ben XIV. Benedek pápa csökkentette az egyházi 
ünnepek számát, s a Szent István-nap is kimaradt, de Mária 
Terézia mégis elrendelte a megtartását, sőt, azt nemzeti 
ünnepként a naptárakba is felvétette! 1771-ben ő volt az aki 
elhozatta Bécsbe, majd Budára a Szent Jobbot, amelyet ez 
időtől körmenetben vittek végig a városon augusztus 20-án. 

Az 1848-as szabadságharc után hosszú ideig nem 
tarthatták meg a nemzeti ünnepet. Ezt követően először 
1860-ban ünnepelhették meg ezt a napot, amely országszerte 
nemzeti tüntetéssé fajult. 

A kiegyezést követően teljes mértékben visszanyerte 
méltóságát az ünnep: 1891-ben Ferenc József munkaszüneti 
nappá nyilvánította.  

A két világháború között mindez kiegészült a Szent István-
i (Trianon előtti) Magyarország visszaállításának 

össznemzeti célkitűzésére való folyamatos emlé-
keztetéssel. 

Augusztus 20-a 1945-ig nemzeti ünnep volt. 
Majd ezt eltörölték, de az egyházi ünnepek 
sorában még 1947-ig ünnepelhették nyilvá-
nosan. 

Az akkori rendszer számára az ünnep vallási 
és nemzeti tartalma miatt nem volt vállalható. 
Azonban teljes megszüntetését sem tartották 
követendő célnak - ahogy az a tisztán vallási 
ünnepek egy részével történt -, de tartalmilag 

megújították. 
Szent István ősi ünnepéből az "új kenyér 

ünnepe" lett, majd az új alkotmányt, mint új - szocialista - 
államalapítást, 1949. augusztus 20-ra időzítették. Ettől fogva 
1949-1989 között augusztus 20-át az alkotmány napjaként 
ünnepeltük. (1950-ben az Elnöki Tanács a népköztársaság 
ünnepévé is nyilvánította!) 

A rendszerváltozás óta, 1989-től ismét a régi tradíciók 
szerint rendezik meg a Szent Jobb-körmenetet. 
Szent István ünnepének igazi újjászületése csak 1991-ben 
történt meg! 

Az első szabad választásokon létrejött Magyar 
Országgyűlés 1991. március 5-i döntése Szent István napját a 
Magyar Köztársaság hivatalos állami ünnepének nyilvá-
nította.

Szent István király ünnepének tiszteletére 
 

„Idvez légy bódog Szent István királ! 
Te népednek nemes reménysége! 
Idvez légy mi megtérésönknek 
Bizony doktora és apostola! 
Idvez légy minden szentségeknek 
És igazságnak fényes tiköre...” 

 
(Az Ave beate Stephane kezdetű 

antifóna részlete) 
* * * 

„Ti megváltó királyok, 
akikben hinni jó! 
Hány magyar élt a földön? 
az hány százmillió? 
és hány fog még születni 
az mennyi milliárd? 

E népet Szondi őrzi 
s az ötszáz walesi bárd. 
Ő mindig megtalálja 

elvesztett szarvasát 
és felépíti folyton 
lerombolt templomát: 
a nép, a forradalmár, 
a lázadó legény, 
ki ezer éve mondja, 
hogy mindig van remény.” 

 * * * 
„Minden élet: kő egy épületben. 

Hang egy tenger-mormolgatta dalban: 
sorsokból szőtt óriási szőnyeg, 
Isten szőtte, hattyú-forma dallam.” 

Szent István király lovas szobra 
 

 



Gáborjáni Hírlap ISKOLAI HÍREK 2003. augusztus 
 

Új tanév, új igazgató  
 

(GH-NM) A Közalkalmazotti 
Tanács többsége és a Képvi-
selőtestület egyhangú szavazata 
alapján Bene Imréné lett a 
Bethlen Gábor Általános Iskola 
és Napköziotthonos Óvoda 
igazgatója. A három pályázó 
beadványa közül végül az övét 
találták a legjobbnak, s öt évre 
választották meg. Ennek kap-
csán kértem meg arra, beszéljen 
jövő évi terveiről, céljairól. 
 
GH - Milyen feladatokat tűztek ki a 
közeljövőre? 
BI - Rövid távú feladataink közé 
tartozik, hogy az új közoktatási 

törvény értelmében működtessük tovább iskolánk mérési és értékelési 
rendszerét, s emellett szeretnénk kidolgozni egy megfelelő 
minőségbiztosítási rendszert is. A bejáró tanulók közlekedését 
biztosítottuk, de be kell szereznünk még a szükséges taneszközöket, és 
fel kell szerelnünk az óvoda konyháját is. Július elsejétől 
kapcsolódtunk be a Bihari Iskolaszövetségbe, s a csatlakozás még 
biztosan tartogat új feladatokat számunkra. Hosszú távú célunk, hogy 
mind az óvoda, mind pedig az iskola termeit bővítsük, s hogy az 
iskola színvonalát még inkább javítsuk. Van tehát bőven feladat az 
elkövetkező öt évre. 
 
GH - Lesznek -e változások az iskolában? 
BI - A segítőpedagógusunk személyében lesz változás, illetve egy új 
tanító segíti majd munkánkat, aki informatikát fog oktatni a 
gyerekeknek. 
 
GH - Hány gyermekkel indul a következő tanév? 
BI - 120 iskolás és 52 óvodás kezdi meg tanulmányait, az elsős 
csoport pedig ismét nagy létszámmal indul, 23-an lesznek. 
 
GH - A tavalyi év eredményei közül melyikre a legbüszkébb?  
BI - Évek óta jellemző, hogy az iskolából kikerülő gyerekek nagy 
része tovább tud tanulni, sőt a későbbiekben különböző egyetemeket - 
orvosi, agrár - és főiskolákat - számvitel, tanító, tanár, óvónő - 
végeznek el. Erre, azt hiszem nem csak én, de az iskola tanítói, tanárai 
egyaránt büszkék. Nagyszerű, hogy a szomszédos településekből is 
naponta 15-16 gyermek vállalja az utazást a gáborjáni általános 
iskolába.  Harmadikként, pedig az évente megrendezésre kerülő 
alkotótábort említeném, hiszen ennek létrehozása, megszervezése is 
komoly feladat, de minden évben - mint ahogy idén is - nagyon jól 
sikerült. 
 
GH - Tervezik-e újabb pályázatok beadását? 
BI - Természetesen. Két pályázatunk elbírálása most van folyamatban: 
az egyik környezetvédelemmel kapcsolatos, s ha sikerül nyerni, a 
pénzt az alsós gyerekek táboroztatására fordítjuk majd. A másik az 
iskola tornatermének felújítását célozza meg. A tavaly nyert 600 ezer 
forintból, lehetőleg minél előbb szeretnénk az alsó tagozatos 
tantermek tetejét lecserélni. 
GH - Jó egészséget és sok sikert kívánunk munkájához! 

 

Bihari Iskolaszövetség 
 

(GH-NM) Gáborján általános iskolája is bekap-
csolódott július 1-től a Bihari Iskolaszövetségbe, 
mely kistérségi szinten szakmai érdekkép-
viseletet nyújt a tagintézmények számára. 
 

Ez nem csupán európai szintű pályázati és 
továbbképzési lehetőségeket, de szaktanácsadást és 
az egymástól való tanulást bemutató foglalkozások 
keretében is biztosítja - mondta a szövetség 
vezetője, Szabó Sándor. Közölte: idén 
együttműködési megállapodást kötöttek a romániai 
magyar pedagógusszövetséggel. Céljuk, hogy a 
mostanában sokat emlegetett státustörvényi jogokat 
ennek segítségével juttassák érvényre. 

A tavaly megalakult és jelenleg 40 tagot 
számláló szervezet romániai és magyar óvodák 
általános és középiskolák számára kínálja széles 
körű információs rendszerét. A Bihari Iskola-
szövetség keretein belül valósul meg megyénkben 
az Oktatási Minisztérium jövő évi európai uniós 
kísérleti programja is. 

 
 

Iskola és óvodakezdés 
 

(GH-SnéBA) Vége a nyárnak, nem soká itt az 
iskolakezdés. Bizony nem kevés gondot jelent 
beszerezni az ehhez szükséges dolgokat. Ehhez 
nyújtunk egy kis segítséget. 

A tanuláshoz szükséges füzeteket külön 
osztályonként, továbbá írószereket, kiegészítő 
eszközöket (tolltartó, iskolatáska, gyurma, körző-, 
vonalzókészletek, stb.) helyben is be lehet szerezni 
a Virágboltban és a Teleházban, illetve a távolabb 
lévő városok papír és írószerboltjaiban.  

 
Az alsós napközis gyerekeknek szükségük lesz: 

szalvétára, pohárra, törölközőre, WC papírra, 
műanyag tányérra. 

A felsős napközis gyerekeknek: pohárra, 
törölközőre, szalvétára, WC papírra. 

Kéri még a tanár néni, hogy színes újságokat, 
ruha darabokat, hulladék fákat, csuhékat, tucskákat 
vigyenek a gyerekek, mert ezekből játékokat, 
különböző dolgokat, ajándékokat csinálnak majd. 

 

Az első nap az óvodában augusztus 11-én 
kezdődött. A gyerekeknek a következő dolgokra 
lesz szükségük: ágynemű (kispárna, takaróhuzat és 
lepedő), pizsama, benti ruha (alsónemű, zokni, 
póló, blúz, nadrág), fogkefe, tornafelszerelés (rövid 
nadrág (kék), fehér zokni, fehér póló, tornacipő), 
benti cipő. 
Akik először jönnek óvodába azoknak orvosi 
igazolást is be kell szerezni. 

 

 



2003. augusztus KULTÚRA Gáborjáni Hírlap 
 

Összetalálkozik a művészet a népi kultúrával 
 

(GH-SnéBA) - A következő oldala-
kon részletesen beszámolunk a VII. 
Gáborjáni Művészeti Alkotótábor-
ról. A tábor kiállításainak megnyi-
tására neves személyiségeket kérünk 
fel, akik szívesen tesznek eleget e 
felkéréseknek. Az idei év záró-kiállí-
tását Prokai Gábor az Országos 
Képző- és Iparművészeti Lektorátus 
osztályvezetője nyitotta meg, ebből 
az alkalomból kérdeztük benyomá-
sairól.  
 
GH - Szeretettel köszöntöm Önt 
nálunk. Remélem, jól érzi itt nálunk 
magát és tetszett a műsor. Most jár 
nálunk először? 
PG - Igen, jól érzem magam itt és 
tetszett a műsor is. Sokadjára jöttem, 
ugyanis a Lektorátuson olyan 
feladatköröm van, ami lehetővé teszi, 
hogy Hajdú-Bihar Megye területén 
minden ilyen jellegű rendezvényről 
tudjak. Itt voltam például a Bethlen 
szobor átadásán is, és tudok a Turul 
szoborról is, ami a Polgármesteri 
Hivatal előtt áll. Ez a két remekmű 
megállná a helyét az ország bármely 
területén is, ezért büszkék lehetnek rá a 
Gáborjániak, hogy magukénak tud-
hatják.  
 
GH - Látta már más kiállításunk anya-
gát is? 
PG - Igen láttam, és meg kell, hogy 
mondjam megfogott a község lakóinak 
hozzáállása a művészethez. Az itt 
készült képeken a táj, az emberek lel-

külete látszik. Ez fogta meg az alkotó-
kat, ez tetszik nekem is.  
 
GH - Mi a véleménye a mostani 
kiállításról? 

 

 
 
PG - Összetalálkozik a művészet a népi 
kultúrával. A kérdés az, a művészek 
mit kerestek. Az alkotó nem mást 
akart, csak szülőföldjét megfesteni. 
Ehhez megfelelő környezet és befo-
gadó környezet kellett. Nagy Vince az 
alkotótábor alapítója sok segítséget 
kapott és létrehozott egy olyan 
művésztelepet, ahol az alkotók szép 
környezetben készíthetik el a műveiket. 
Ezen felül nyitottak a falu ifjúságára is. 
Az előtérben látható alkotások 
bizonyítják, van jövője a művészet 
tovább vitelének. Amíg az alkotók itt 
vannak, tudást tudnak átadni a 

fiataloknak, és hogy művészetkedvelők 
és szeretők legyenek. Fontos a 
találkozás a jövő nemzedékével. Dicsé-
rem a kiállítás sokszínűségét, mikor az 
érdekes festmények mellett, balladisz-
tikus képek, fotók is szerepet kaptak.  
 
GH - Járt már másfelé is ilyen megnyi-
tón vagy záró rendezvényen? 
PG - Igen. Már többfelé jártam az 
országban. Az alkotó táborok száma 
tízen felül van a megyében, többnyire 
kisebb településeken.  
 
GH - A záró kiállításon részt vevő 
művészek közül ismer-e valakit, vagy a 
munkáját? 
PG - Sajnos nem ismerek mindenkit, 
de Nagy Vincét, Majosi Gyulát, 
Koroknai Rózát, Luczi Jánost és Makai 
Gyulát ismerem.  
 
GH - Szeretne-e még valamit mondani 
az újságunk olvasóinak? 
PG - Köszönetet érdemel mindenki, aki 
segítséget nyújtott az alkotótábor 
működéséhez, és hogy a művészek 
zavartalanul alkothattak. Visszaidézik 
a művek a falu, az emberek hangulatát, 
amit csak a művészet képes. A 
program nagyszerű volt. 
 

   
 
Köszönöm a riportot, remélem máskor 
is eljön hozzánk és megtisztel 
bennünket jelenlétével, jó egészséget 
kívánok munkájához, a viszontlátásra.

 
 

(GH-NIné) Megérkeztek könyvtárunkba az új könyvek, 
amelyeket már az olvasni vágyók birtokba is vettek. 

 
67 db új könyvvel gyarapodott állományunk, s e mellett 

kihasználtuk azt a lehetőséget, hogy a Megyei Könyvellátón 
keresztül három hónapig nálunk lehet 45 db cserekönyv, mellyel ideiglenesen növelhetjük a kölcsönözhető könyvek számát. 
Ezt a jövőben is szeretnénk kihasználni.  

Új könyveink nagyon szépek és érdekesek. Két könyvsorozatra szeretném felhívni figyelmüket. 
Hat kötetünk a népek regéit, mondáit gyűjti össze. Olvasható Görög, Római, Indiai, Germán, Kelta, 
Finnugor, Hun és magyar regék és mondák. Ezek a könyvek nagyon érdekes, hasznos olvasmányok. 
Betekintést nyerhetünk az egyes népek bonyolult történeti és társadalmi fejlődésébe, és a jobb jövőért 
folytatott küzdelmeibe. Minden népnek mások és mások a mondái, más és más történeti utat jártak 
be. Éppen ezért érdekes, élvezetes olvasmányok, melyek a szabadidő eltöltése mellett az iskolai 
tanulmányok kísérője és kisegítője. 

Másik könyvsorozatunk a horgászatot kedvelőknek szól. Négy kötetben sok hasznos, a 
horgászathoz feltétlenül szükséges eszközöket és módszereket ismerhetünk meg. Nemcsak profi 
horgászok, hanem kezdők is hasznát vehetik. 

Kellemes pihenést, jó kikapcsolódást kívánok minden olvasónak! 

 



Gáborjáni Hírlap VII. GMA 2003. augusztus 
 

Alkotótábor 2003-ban  
 
(GH-NM) Együtt alkotnak gyermekek és felnőttek. A tábori életbe 
bekapcsolódók szinte játszva tanulják meg a művészet alapjait. 
 

  Határainkon túlról is érkeztek művészek a hetedik gáborjáni 
képzőművészeti alkotótáborba. A résztvevők a bihari táj szépségeit 
szeretnék megörökíteni, s ezzel gazdagítani a tábor már meglévő 
gyűjteményét.  

Minden délelőtt egy-egy művész, valamint a helyi iskola egy 
pedagógusa tart foglalkozásokat a faluban élő gyermekeknek. 

Együtt festenek és rajzolnak, néha kirándulásokkal egybekötve – 
mondta el a tábor egyik alapítója, Nagy Vince. A záró-kiállítás 
alkalmával a művészek akvarelljei, kréta- és ceruzarajzai, litográfiái 
mellett a gyermekek képeit is kiállítják majd, és most is, mint minden 

évben, a fiatal alkotók 
legügyesebbjeit megjutalmazzák. 
Egyébként ezt a felnőttek 
körében is be szeretnék vezetni, 
ugyanis a közeljövőben tervezik 
egy emlékplakett létrehozását. 
Ezt talán már a következő tábor 
alkalmával átadhatnák a 
legjobban alkotó művészeknek. 

 

Határainkon innen és túlról 
 

A váncsodi származású Rácz Anikó alkotásaiból rendezett kiállítást, és ezzel együtt a 
tábort Kállai Irén a berettyóújfalui Bihari Múzeum igazgatója nyitotta meg. 

 Személyes hangvételű köszöntőjében kitért arra is, hogy a művésznő felnőttként 
kezdett festeni, s a mostani kiállítással műveit először tárja a nagyközönség elé. Képei 
egyedülálló módon összefonódnak a vallással, azokat bibliai idézetekkel is kíséri. 

A telepre határainkon innen és túlról - Erdélyből, Szlovákiából – érkeztek művészek. A 
Gáborjánban készült alkotásaikat a július 28-án nyílt tárlaton és az azt követő hetekben 
tekinthették meg az érdeklődők a faluházban. 

A tábor mindennapjai 
 
(GH-NIné) Július 18-án kezdődött a VII. Gáborjáni 
Művészeti Alkotótábor. A gyerekek már hetekkel előtte 
érdeklődtek milyen foglalkozások fognak lenni. 
Igyekeztünk a foglalkozásokat tartalmas, érdekes és 
hasznos időtöltéssé tenni. 
 

Az első foglalkozást Koroknai Róza festőművész tartotta, 
mely újdonságként hatott a gyerekekre. Kiválasztott társukat 
rajzolták le. Kerékgyártó László egyedi módon próbálta a 
gyerekeket bevezetni az alkotásba. Ismerve a kicsik 
fantáziadús világát, kihasználta ezt. Mindenki képzelete 
szerint rajzolt, és a tárgyakat gyurmából formálta rá, és 
helyezte a képbe. Ez mindenkinek nagyon tetszett, s talán a 
legmozgalmasabb, legérdekesebb foglalkozás volt. 
Természetesen nem maradt el a természetben töltött 
foglalkozás sem. Makai Gyula a szállás udvarán próbálta a 
fény-árnyékhatást ábrázoltatni. Luczi János és Nagy Vince 
csendéletet próbált festetni a gyerekekkel. Ezt nem volt 
nehéz megoldani, mivel az évente visszajáró gyerekek 
nagyon szeretnek csendéletet festeni. A régi kancsók, 
köcsögök, a régi használati tárgyak, a gyümölcsök, zöldségek 

és természetesen a virágcsokrok azonnal rajzolásra késztették 
a gyerekeket, s talán ez áll hozzájuk a legközelebb. 

 
 A foglalkozásokon résztvevő gyerekek nagyon aktívak 

voltak, nemcsak egy, hanem több rajz is készült.  
A rajzolás, festés mellett maradt ezeknek a gyerekeknek 

még energiájuk arra is, hogy délutánonként a záró 
ünnepségre táncot is próbáljanak. Bányainé Kozák Pirike 
segítségével választottuk ki a táncot, mellyel már szerepeltek 
Biharkeresztesen. Az éneklésben Majosi Zsuzsa segített 
nekik. Öröm volt látni igyekezetüket. 

 
Az alkotótábor vendégei sorra készítették a gáborjáni 

tájakat, házakat ábrázoló alkotásokat. A Jókai utcán lakó 
Varga József melléképületei minden évben vászonra 
kerülnek. Most is több kép készült róla. 

Nagyon szeretik festeni a régi stílusú parasztházakat. 
Csapó Vince a falu életképeit örökítette meg, album 
formájában szeretné összegyűjteni, melynek címe a „Kezdet 
és a Vég” lesz. 

Barta József derecskei fafaragó emlékoszlopot készít az 
alkotótábor megalakulására. Ez a munka nagyon      

 

Szülőföldjére tér meg a művész 
- Saját alkotóműhelyt sze-
retnék kialakítani a csa-
ládom által örökölt gábor-
jáni kis házból, s minél 
több időt itt tölteni. Végre 
teljesülhet az a vágyam is, 
hogy nagyobb táblaképeket 
fessek - vallott terveiről 
Nagy Vince, a tábor 
egykori „kitalálója”. 

- Kötődöm Gáborjánhoz, hiszen 17 éves koromig 
éltem itt, s minden évben haza jövök. Egy kicsit 
talán ezért is hoztam létre ezt a tábort, hogy legyen, 
ami mindig haza hívjon. Persze kihalóban lévő kis 
zülőfalumon is szerettem volna segíteni, hogy itt is 

feléledjen a kulturális és az irodalmi élet. Ezért 
hívok évente új alkotókat, akik újabb technikákkal 
ismertetik meg a gyerekeket. Saját munkáimban 
történelmi korokat festek, a modern művészetet 
viszont nem kedvelem, szeretem, ha a képnek van 
lelke. Műtermem elkészülése után régi játékok 

képeit festem majd meg. 

s

élet

 



2003. augusztus VII. GMA Gáborjáni Hírlap 
 

A Záró-kiállítás 
„képei” 

 
(GH-SnéBA) Az Alkotótábor záró-
kiállítása július 27-én 14 órakor 
kezdődött.  

Az előtérbe belépve a tábor program-
jain résztvevő gyerekek alkotásai 
voltak láthatóak. Festmények, rajzok, 
gyurmaképek, amelyek között óvodás 
és iskolás gyerekek alkotásai szere-
pelnek. A szebbnél szebb képek a 
gyerekek ügyességét dicsérik. 

A nagy teremben aztán szemünk elé 
tárult a remek, változatos művészetet 
felvonultató kiállítás. Voltak ott fest-
mények, rajzok, horgolások és fotók, 
faragott képet is lehetett látni. Olyan 
színpompás és gazdag összefoglalója 
ez a táborban lakó művészek munká-
jának, hogy méltán büszke lehet fa-
lunk, hogy helyet adhatott e neves 
embereknek. A kiállított képek között 
találhatók gáborjáni és más tájakról ké-
szült festmények, fotók, faragások, 
linómetszetek, grafikák. 

A kiállító művészek jól érezték 
magukat nálunk és termékeny volt ez a 
kis idő, amit itt töltöttek. Lehet, hogy 
nem most, hanem hetek, hónapok 
múlva jön elő egy-egy emlék, ami ide 
köti őket és megfestik, vagy kifaragják, 
esetleg versbe foglalják majd érzé-
seiket, gondolataikat. Már megérte, 
hogy részt vettek ebben az alkotó-
táborban. Nekünk is jó, mert hírt visz-
nek szerte az országban falunkról, az itt 
élő emberekről. 

Köszönjük nekik, hogy elfogadták a 
meghívásunkat és bízunk benne, hogy 
a következő alkotótáborokban is meg-
tisztelnek bennünket jelenlétükkel és 
szép munkájukkal! 

 

 
A záró-kiállítás műsorát a Szentpé- 

terszegi Aranyeső Népdalkör (legfelső 
kép), bihari népdalokkal nyitotta meg. 
A népdalcsokrot követően Nagy 
Imréné faluház vezető köszönte meg a 
tábor megrendezéséhez támogatást 
nyújtók segítségét. 

Majosi Zsuzsanna előadásában 
Kerékgyártó Kálmán versét hallhattuk, 
majd Nagy Vince költeményét Verebi 
Beatrix szavalta el. 

A sikeres műsorszámok elhangzása 
után, Prokai Gábor (alsó kép) az 
Országos Képző- és Iparművészeti 
Lektorátus Osztályvezetője megnyi-
totta a záró-kiállítást a nagyközönség 
számára, amely kiállítással a VII. 
Gáborjáni Művészeti Alkotótábor 
véget ért. 

A hagyományokhoz híven – az 
elmúlt év legjobb gyermek alkotásának 
ítélt mű, művészek által dedikálva – a 
rendezvényen Nagy Vince ünne-
pélyesen átadta Jenei Gabriellának az 
alkotótáborban készített rajzát. Gratu-
lálunk neki! A kulturális műsorok 
folytatásaként a gáborjáni általános 
iskolás gyerekek néptáncát (középső 
kép) láthatta a közönség. Végül az 
Aranyeső Népdalkör, Móricz 
Zsigmond: A zördög c. paródiáját adta 
elő, amely Hajdúnánáson a Vidám 
Színpadi Produkciók Fesztiválján a 
zsűri külön-díját kapta. Nagyon tetszett 
mindenkinek, hálás közönségünk nagy 
tapssal jutalmazta. A kiállított 
alkotások megtekintése során kialakult 
beszélgetésektől, az élmények felele-
venítésétől még sokáig „hangos” 
maradt a kiállító terem. 

   aprólékos, sok munkát igényel. Ezért az idén elkezdett munkát csak a jövő évben fogja befejezni. 
Az idei táborban a gyerekek nagyon hiányolták az agyagozást. Ez mindig nagy élmény volt számukra. Sajnos a fazekasok 

elfoglaltságuk miatt nem tudtak részt venni a táborba, de reméljük a következő alkalommal ez is sikerülni fog. 
Amellett, hogy a művészek megismertették a gyerekeket a festészet különböző technikájával, mi is igyekeztünk bemutatni 

lakóhelyünk jelenét és múltját. 
A tábor ideje alatt vendégeink meglátogatták Berettyó-újfaluban a Bihari Múzeumot, mely idén tavasszal újra kitárta kapuit, 

hogy bemutassa a térség múltjának egy darabját. A Tardy és Lisztes család által adományozott tárgyi emlékeket nézhettek 
meg. Láthatták milyen volt az akkori szoba, konyha berendezése, milyen volt a népviselet. Egy terem a pásztorélet eszközeit 
mutatja be. Ellátogattak Kurucz Imre szobrászművész műhelyébe is. 

Egy délutáni beszélgetés keretében Szívós István a Trianon Társaság Berettyóújfalui tagozatának elnöke előadást tartott 
Biharról, Bihar fejlődéséről, az országhatáron kívüli és belüli helyzetéről. Barátságosan, jó hangulatban telt el a délután. 

A tábor ez évi résztvevői voltak: Barta József, Bornemissza-Vass Kató, Csapó Vince, Csapóné Dr Gombos Piroska, 
Fenyvesvölgyi Tamás, Kerékgyártó Kálmán, Kerékgyártó László, Koroknai Róza, Luczi János, Majosi Gyula, Maksai János, 
Makai Gyula, Nagy Vince, Nagy Vincéné, F Nagy Piroska, Oláh Gyuláné, Rácz Anikó, Sárdi Ilona, Uzonyi Ferenc. Az 
alkotók egy-egy képet ajándékoztak a falunak, mellyel gazdagítják a már meglévő alkotásaink számát. 

A tábor utolsó napjának nagy eseménye volt a kiállítás rendezése. Különösen a gyerekek által készített képek válogatása volt 
nagy feladat a művészek számára. Nem csak szépségük, hanem mennyiségük miatt is. Hiszen 25-30 gyerek jelent meg naponta 
és szebbnél szebb rajzok születtek. Ilyen nagy érdeklődés még nem volt, mint az idén. Ez mutatja, hogy szükség van arra, hogy 
ilyen rendez-vényeket szervezzünk. 
A Polgármesteri Hivatal által szervezett tábor költségeit pályázati és szponzoroktól kapott támogatásokból finan-szírozzuk. Itt 
szeretnénk megköszönni Csapóné Dr Gombos Piroska, Baranyai Endre és Lovadi Vince magánszemélyek segítéségét, akik 
hozzájárultak a tábor költségeihez. 
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(GH-VJ) Szerkesztőségünk 
az E-misszió Természet- és 
Környezetvédelmi Egyesü-

lettel együttműködve a jövőben rendszeresen tájékoztatja 
a lakosságot a hulladékgazdálkodási programokról, ezzel 
is elősegítve a környezetbarát szemléletformálást. 
 

Az Európai Unió 2000 évtől kezdődően a csatlakozásra 
váró országok felkészülését két új eszközzel, a SAPARD és 
az ISPA programmal támogatja. Az ISPA a 
környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra fejlesztését 
segíti elő. 

 
A hazánkban folyamatban lévő beruházások közül a 

„Hajdú-Bihar Megyei Hulladékgazdálkodási Program” 
építési, mérnök és PR tendere jutott először az Európai Uniós 
tendereljárás lefolytatását követően a szerződéskötésig. 

A hulladékgazdálkodási projektben az építési szerződések 
összértéke 9.905.000 Euro, amelyből Debrecenben 3,3 ha, 
Hajdúböszörményben 2 ha, Berettyóújfaluban 2,5 ha 
területű hulladéklerakó épül meg. 

 
A kivitelezést a Hajdú-2002 Konzorcium nevében, 

Debrecenben a KEVIÉP Kft., Berettyóújfaluban a Hídépítő 
Rt., Hajdúböszörményben pedig a Vegyépszer Rt. végzi. 

Az építkezés a szerződések 2003. június 10-én történő 
ünnepélyes aláírását követően júliusban kezdődött el. 

Az építési beruházás tervezett befejezési határideje: 2004. 
II. negyedév. 

 
A program megvalósítás a megye 78 települése társult egy 

konzorciumi szerződés keretében. A program kiemelkedő 
eredménye, hogy a megye lakosságának 91 %-át, összesen 
528.140 főt érint, s megoldja a keletkező kommunális 
hulladék szelektív gyűjtését, szállítását és válogatását. Az új 
hulladékgazdálkodási rendszer újrahasznosításra előkészíti a 
szelektíven gyűjtött hulladékot, és a biológiailag bontható 
hulladék jelentős részét komposztálja. A más célra nem 
hasznosítható hulladékot az Uniós normáknak megfelelő 
szigeteléssel ellátott hulladéktároló medencékben rakja le. 

 
Az új létesítmények üzembe helyezését követően a 

beruházással érintett települési önkormányzatok területén 
megszűnik a jelenlegi szeméttelepeken történő, 
környezetszennyező hulladéklerakás, és várhatóan 2004-ben 
megvalósul ezen telepek rekultivációja, tájba illesztése is.  

 
A program teljes költsége mintegy 5 milliárd forint. A 

beruházási költsége 75 %-át (14 millió Eurót) az Európai 
Unió, 17 %-át a Magyar Állam, 8 %-át pedig a helyi 
önkormányzatok biztosítják. 

 
A szelektív hulladékgyűjtést is magába foglaló regionális 

hulladékgazdálkodás projekt eredményeként Hajdú-Bihar 
megyében 2004. december 31-ig az Európai Unió és a 
Magyar környezetbarát gyűjtése, hasznosítása és 
ártalmatlanítása. 

 
Természet- és 

Környezetvédelmi Egyesület 
Nyíregyháza 

Uniós elvárás a szelektív 
hulladékgyűjtés 

 
Mit jelent a lakosság számára a szelektív hulla-
dékgyűjtés? 
 

A szelektív hulladékgyűjtés bevezetése önkormányzati 
feladat, ennek megfelelően az önkormányzat helyi rende-
letben határozza meg a szelektív gyűjtés bevezetésének 
határidejét és mikéntjét, miután biztosította hozzá a 
feltételeket. Mindenekelőtt ún. gyűjtő udvarokat, illetve 
gyűjtő szigeteket kell kialakítani és megfelelő módon 
üzemeltetni. A lakosság számára alapvetően háromféle 
hulladék elkülönítése célszerű. 

 
Szelektív hulladékgyűjtés a hulladékgyűjtés rendszerén 

belül a hulladékban vagy a szemétben levő és 
másodnyersanyagként közvetlenül felhasználható vagy 
értékesíthető anyagok (fémek, papír, üveg, rongy) elkü-
lönített (szeparált) gyűjtése megfelelő tároló-berende-
zésekben (hulladéktartály, konténer). Ez lényegében azt 
jelenti, hogy a háztartásokban keletkező hulladékok között 
számos olyan hulladék van, amelyet nem szabad a hagyo-
mányos gyűjtőedényekbe dobni. 

Vannak olyan hulladékok, amelyek értékes nyersanya-
gokat tartalmaznak, és ezeket újrahasznosítani lehet (pl.: 
papír, üveg, műanyag stb.). Ha ezeket a hagyományos hul-
ladékgyűjtőkbe helyezzük, akkor végleg elvesznek és helyet-
te új nyersanyagokat kell felhasználni, amely Pazar-láshoz, 
illetve a környezeti ártalmat okozó tevékenységek megnöve-
kedéséhez vezethet (pl.: fakitermelés, bányászat stb.). 

Vannak olyan hulladékok, amelyeket nemcsak, hogy nem 
szabad, hanem egyenesen tilos a hagyományos hulladék-
gyűjtőkben elhelyezni, hiszen ezáltal saját környezetünket 
szennyezzük (pl.: akkumulátor, elem, festékes göngyöleg 
stb.). Ezeket a veszélyes hulladékokat külön erre a célra 
kialakított, speciális gyűjtőedényekben kell elhelyezni. 

 

 
 

A szelektív hulladékgyűjtés bevezetésével, valamint a 
Berettyóújfaluban zöld beruházással megépülő regionális 
hulladék-feldolgozó megépítésével megszűnnek a képen 
látható szeméttelepeink. Fellélegezhet a környezet és általa 
mi is, jobban érezzük magunkat benne. 
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Veszélyes kártevők 
Az amerikai kukoricabogár 

 

(GH-SJ-né) Az amerikai kukoricabogár jelentős kárt 
okoz a mezőgazdaságban. 

A kárt a talajban élő kukoricabogár lárvája okozza a 
gyökerek kiodvasításával és elrágásával. A lárvák a 
gyökércsúcstól a gyökér alapi részéig járatot rágnak. A 
gyökérzet sérülése miatt a növény tápanyag- és vízfelvétele 
akadályozott lesz. 

A növény ezáltal visszamarad a fejlődésben, valamint a 
növény stabilitása is romlik. Erős szél vagy nagy mennyiségű 
csapadék hatására a növények eldőlnek (lásd. képünkön). 

 
 Kártevővel fertőzött terület 

 
A bogarak elsősorban a kukorica virágporával, 

bibeszálával, levelével táplálkoznak. Az amerikai 
kukoricabogárnak évente egy nemzedéke van. 

 

 
Amerikai kukoricabogarak 

 
 Tojásai a talaj felső rétegében telelnek át. A bogarak színe 

sötét sárgás-zöld, 6-7 cm hosszúak. A nőstények fedőszár-
nyainak szegélyén fekete csíkok vannak. A hím bogarak 
szárnyfedői feketék, melynek végén elmosódó folt van. 

A lárvakelés kezdete május második felétől június 
közepéig tart. Az imágók megjelenésére június közepétől 
lehet számítani. A bogarak legnagyobb számban július 

közepétől augusztus közepéig találhatók a kukoricán. A 
nőstények átlagosan 500-1000 db tojást raknak, mely 
augusztus végéig tart. A bogár jól repül. Fontos tudnivaló: a 
faj nem terjed vetőmaggal! A kukoricabogár legfőbb 
tápláléka a kukorica. 

 
A kukoricabogár elleni védekezés 

 
A védekezés célja a 

lárvakártétel megelő-
zése. A veszteségek 
elkerülésének leggaz-
daságosabb és legegy-
szerűbb módja a vetés-
váltás, mivel a tojásból 
kikelő lárvák más 
növényen nem tudnak 
kifejlődni és a talajban 
elpusztulnak. 

Azokon a területe-
ken, ahol ez nem valósulhat meg, ott felméréseket kell 
végezni. Júliusban és augusztusban hetente a kukorica-
állomány belsejében véletlenszerűen választott 20 helyen, két 
egymástól legalább 5 méter távolságban lévő növényen kell 
meghatározni a bogarak számát. A veszélyességi létszámot a 
lárvák számának felmérésével is meghatározhatjuk. A 
bábozódás előtt a táblán véletlenszerűen választott 10 növény 
gyökerét 20x20x20 cm-es talajkockával kiemeljük, sötét 
fóliára tesszük és átvizsgáljuk a talajt és a gyökereket is. Ha a 
lárvák száma átlagosan 2 vagy több, a következő évben 
gazdasági kártételre lehet számítani. 
 
Bogarak elleni védekezés. Az imágók elleni védekezés 
indokoltságát 3 feltétel együttes megléte jelenti: 

1. a bogarak átlagszáma növényenként eléri az 5-öt 
(vetőmag-előállításnál a 3-at) 

2. a virágzás még nem haladta meg az 50 %-ot 
3. a zöld bibeszálak 1,5 cm-re történő visszarágása 

észlelhető 
A védekezésre a kukorica virágzásának időszakában a 

Karate 2,5 WG, Sumi-alfa 5 EC, Thionex 35 EC méhkímélő 
technológiával. Nem virágzó állományban a Danadim 40 EC, 
Parashoot CS szerek használhatók. A Chinmix 5 EC, a 
Chinmix Me, a Decis 2,5 EC, a Decis WST, a Fury 10 EC és 
a Thiodan 35 EC csak eseti engedéllyel használható. A 
permetezések hidas traktorral, helikopterrel vagy repülő-
géppel végezhetők el. 

 
Lárvák elleni védekezés. A lárvák  táplálkozása során 

okozott kártétel mérséklésére a vetéssel egyidejűleg, esetleg 
a kultivátorozáskor kijuttatott talajfertőtlenítő rovarölő 
szerek alkalmazhatók. Jelenleg a Force  CS készítmény en-
gedélyezett a lárvák elleni védekezésre. Az I. és II. forgalmi 
kategóriájú növényvédő szerek alkalmazásakor az előírá-
soknak megfelelő végzettséggel rendelkező növényvédelmi 
szakember felügyelete szükséges. 

 
(Növény- és Talajvédelmi Központi Szolgálat tájékoztatója 

alapján.)  
Képek: Internet
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(GH-VJ) A gáborjáni Teleház Információs Iroda június 
20-án aláírta azt az Együttműködési szerződést a 
TeleStart Kft-vel, amely értelmében a Magyar Teleház 
Szövetség Hálózati szolgáltatási rendszerének partnere-
ként új szolgáltatásokat vezethetett be. 

 
Az ország ötszáz teleháza közül 

első körben huszonöt teleház 
csatlakozhatott, a júliusban már 
tényleges szolgáltatást nyújtó 
hálózati szolgáltatási rendszer-
hez. 
 

A rendszer egyik kiemelten 
fontos célja a Teleházak, mint 
nyilvános közösségi hozzá-
férési pontok szolgáltató ké-
pességének fejlesztése. A helyi 
igényekre épülő, hagyományos 
szolgáltatások mellett, hálózati 

szolgáltatások útján történő 
jövedelem termelő képességünk 

folyamatos bővítése és fejlesztése. 
 
A Teleházak fenntarthatóságának erősítése érdekében több 

mint húsz gazdálkodó szervezet és huszonöt Teleház szoros 
együttműködésben kezdte meg hálózati szolgáltatásait. 
Ennek megfelelően a mi teleházunk is meghatározott termé-
keket és szolgáltatásokat közvetít Gáborján és a környező 
települések lakossága felé. 

A kezdeményezés újszerű, mintája nincs (a franchise 
rendszer széles körben elterjedt, de ebben a formájában 
telesen új), úttörői vagyunk ennek a szolgáltatási 
rendszernek. Bizakodom azonban benne, hogy sikerre 
visszük, hiszen a bevezetendő szolgáltatások között olyan 
termékek, szolgáltatási lehetőségek és információforrások 
találhatók, amelyek nálunk is keresettek, de helyben 
többségében nem elérhetőek. 

 
Az elkövetkező hasábokban ismertetem, azokat a 

szolgáltatásainkat, amelyek a fent említett rendszer keretében 
a mi teleházunkban is rendelkezésre állnak. Ezek több-
ségéhez tisztelt ügyfeleink számítógépeinken és kommuni-
kációs csatornáinkon keresztül juthatnak hozzá, megrendelés, 
illetve direkt fogyasztás formájában, amelyhez természetesen 
minden személyes segítséget megadunk. 

A szolgáltatások és termékek egyes elemeihez azonnal 
hozzájuthatnak ügyfeleink. A megrendelt termékek a 
megrendelés mennyiségétől függően 2-3 napon belül vagy 
megegyezés szerint – egyedi szállítással, illetve postai úton – 
állnak rendelkezésre. 

 
Hagyományos szolgáltatásainkat, nem befolyásolják az 

újonnan bevezetett Hálózati szolgáltatások, azokat továbbra 
is ugyanazon feltételekkel nyújtjuk valamennyi régi és új 
ügyfelünknek. 

 

- A teleház, az esély lehetősége, a 
lehetőség esélye - 

Hálózati szolgáltatási 
rendszer partnereként a 

Teleház Információs Iroda 
szolgáltatásai  

 
1. Távoktatás. IT alap, tovább és átképzés 
 

A SZÁMALK Informatikai Rt tananyagai elektronikus 
formában jutnak el hallgatóinkhoz. Az „órán” résztvevők a 
teleház számítógépeinek monitorjai előtt ülve láthatják a 
tanár által mutatott tananyagokat, és hallhatják a tanár által 
mondottakat. A tananyag online formában áll a hallgatóság 
rendelkezésére, és tetszőleges ütemben sajátítható el. 

Tananyagok: 
PC Biztonsági kódex; 
PC Alapok – Ismerkedés a személyi számítógépek 
használatával; 
Word alapok (angol és magyar Word97 alapokon); 
NetKalauz (PC alapok, Internet, levelezés); 
Outlook 2000 magyar; 
Project 2000 magyar; 
Az Információ Technológia (IT) alapjai; 
Operációs rendszerek (magyar Windows 2000 ill. XP 
alapon); 
Szövegszerkesztés (magyar Word 2000 ill. 2002 alapon); 
Táblázatkezelés (magyar Excel 2000 ill. 2002 alapon); 
Prezentációkészítés (magyar PowerPoint 2000 ill. 2002 
alapon); 
Adatbázis-kezelés (magyar Access 2000 ill. 2002 alapon); 
Információ és kommunikáció; 
ECDL Start (magyar Windows 2000 és Office 2000 
alapokon); 
ECDL Start (magyar Windows XP és Office XP alapokon); 
ECDL (magyar Windows 2000 és Office 2000 alapokon); 
ECDL (magyar Windows XP és Office XP alapokon). 

A tananyagok méretüktől, a leckék és órák számától 
függően megállapított díjfizetés ellenében sajátíthatóak el. 
 
2. Pályázatfigyelés, -írás.  
 

A GATEV Forrás Kft-nek, a hazai és uniós pályázatok 
kereső és rendszerező oldalainak használatával pályázati 
lehetőségek figyelése, írása. A keresőrendszerre épített 
adatbázis-kezelő lehetővé teszi, hogy a legmegfelelőbb pá-
lyázati lehetőségeket találja meg a felhasználó. 

A kiválasztott pályázat részletes átolvasása után, ha kérdés 
merül fel, lehetőség van online, illetve telefonos szaktanács-
adást kérni, sőt a pályázat elkészítését is megrendelheti a 
felhasználó. További lehetőségek a hírlevél, valamint a saját 
archívumszolgáltatás. 

A pályázatok megbízási szerződésben, előre meghatározott 
díjazásért készülnek el a megrendelőknek. 

 
3. Kultúra. Rendezvény-, közönség-szervezés 
 
Magyar Kulturális Élet szereplőinek, értékeinek, a filmek-
ből, színházakból, médiából ismert művészeknek a telepü-
léseken való megjelenítése. A Páholy Produkció közvetí-
tésével, több mint 250 előadó meghívását tesszük így lehe- 
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tővé, hogy az alábbi művészeti területeken szereplők eljut-
hassanak Önökhöz:  

 előadóművészek, színészek, színtársulatok, 
 tánc- és mozgásművészek, együttesek,  
 zenészek, énekesek, együttesek a komoly- és 

könnyűzene műfajából. 
 
4. eCímtár. Multimédiás adattár, reklámszervezés 
 

Országos információs kiadvány, mely évenként jelenik 
meg. Felsorolás jelleggel tartalmazza a hazai vállalkozásokat, 
ABC sorrendben és szakma szerint. Újszerű közérdekű, 
közhasznú információforrás. A könyv várható megjelenése 
2003. december. 

Interneten folyamatosan frissülő oldalak, innovatív megol-
dások. 1millió potenciális látogató és olvasó. Hirdetésével 
azt a területet érheti el, amit eddig még nem. 

A hirdetések a könyv, és az Interneten megjelenítendő 
formája a teleházban meghatározott díjak ellenében megren-
delhetők. Az Internet formátumú hirdetések, a megrendelést 
követően azonnal megjelennek. 

 
5. Papír-, írószer-, nyomtatvány-, irodaszer. 
Termékértékesítés közvetítés. 
 

Másoló papírok, Leporellok, Iratrendezők, 
Hibajavítók, Ragasztók, Irodai kisgépek, 
Irószerek, Füzetek, Iratkötészet, Irodagépek, 
Számítástechnikai kiegészítők, Nyomtató-
kellékek, Irodabútorok, Nyomtatványok, 
Háztartási és egyéb termékeket kínál a JUXTA 
Kft a teleházakon keresztül. 

A termékek kiválaszthatók nyomtatott és 
elektronikus katalógusokból. 

A teleházban kiválasztott jó minőségű, igényes kivitelű 
termékeket, amelyekkel a legtöbb ügyviteli, irodai és iskolai 
feladat megoldható 2-3 napon belül leszállítja a Juxta Kft. 

 
6. Távközlési termékek.  Értékesítés, telepítés 

 
Ami az Internethez kell! Internet előfizetés, E-mail cím és 

tárhely, Fix IP cím, Domain regisztráció és karbantartás. 
Lehet az privát, irodai vagy éppen üzleti. A legkedvezőbb 
árakon ajánlja az InterNetKer a teleházakban. 

Annak is lehetősége van Internethez kapcsolódnia, aki nem 
kíván hosszabb távra előfizetést kötni, a Mobil feltöltő-
kártyákhoz hasonlóan igen kedvező árakon kaphatók 
NetCard feltöltő-kártyák már 1990 Ft-tól. 

 
7.  Biztosítási képviselet. 

Biztosítás közvetítés, hitelelőbírálat 
 
Az OTP Garancia Biztosító Rt alább felsorolt biztosítá-

sainak megkötésére van lehetőség a teleházban: 
 Lakásbiztosítás 
 Gépkocsi felelősségbiztosítás 
 Casco biztosítás 
 Szivárvány kockázati életbiztosítás 
 Generáció folyamatos díjas tőke megtakarításos 

bizt. 
 Generáció egyszeri díjas tőke megtakarításos bizt. 

 Stádium hitelfedezeti életbiztosítás 
 Gránit vegyes életbiztosítás 
 

8. Információtechnológiai termékek. Kereskedelmi és 
szerviz képviselete 
 

Leo személyi számítógépek (Pentium IV vagy AMD 
Athlon XP proceszorral, DDR SDRAM-mal). NEC 
monitorok. Lexmark lézernyomtatók. Color Jetprinter 
tintasugaras nyomtatók. Lexmark multifunkciós eszközök 
rendelhetők meg a Bull Magyarország Kft. kínálatából. 

9. IT védelem. Termékértékesítés közvetítés. 
 

Victory Prox és Victory Smart beléptetőrendszerek. 
Azonosító kártyák. Forgóvillák (beltéri, kültéri kivitelben). 

Sorompók. MR EYE Őrjárat ellenőrző Kit. WinCerber 
Home számítógépvédelmi eszközök. 

A MICRORAAB Elektronikai és Biztonságtechnikai Rt. 
világhírű termékeit a teleházon keresztül is megvásárolhatja. 
 
 
 10. Európai Uniós Információk 
 

Többek között a Pillar Alapítvány segítségével, 
minél több információt szeretnénk nyújtani a 
lakosság integrációs felkészítéséhez. A teleház 
számítógépein több Uniós csatlakozást 
előkészítő, gyakorlati támogatást nyújtó 
webtartalom hozzáférhető. 

 
Az információszerzés és közvetítés, 

valamint a meghirdetett szolgáltatások háttér 
anyagához szükséges webtartalmakat, adatbázi-

sokat, napi rendszerességgel frissülő műholdas adatsu-
gárzással, a TeleDataCast Kft. biztosítja a teleházak részére. 

 
A felsorolt szolgáltatások ismertetése figyelemfelkeltő és 

tájékoztató jellegű. Részletesebb ismertetésük, és a fizetendő 
díjak a teleház alapszolgáltatásainál megszokott brosúrák, 
következő 3. fejezetében megtalálhatók, valamint a 
teleházban állunk szíves rendelkezésükre az érdeklődőknek, 
leendő ügyfeleinknek. 

 

 
 

Vozár János 
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Receptklub 
 

Mágnáspite 
 
Hozzávalók a tésztához: 
30 dkg liszt, l tasak sütőpor, 22 dkg 
vaj, 10 dkg porcukor, 2 egész tojás, 1 citrom, csipetnyi só. 
A töltelékhez: 
3 egész tojás, 20 dkg cukor, 15 dkg darált dió, l tasak vaníliás 
cukor, sárgabarackíz. 
Elkészítése: 

A lisztet a sütőporral elkeverjük, elmorzsoljuk a vajjal, a 
közepébe mélyedést alakítunk, beleszórjuk a porcukrot, 
beleütjük a tojásokat. 

Hozzáadjuk a citrom lereszelt héját és kicsavart levét és az 
egészet, jól összedolgozzuk, meggyúrjuk. Letakarva 
pihentetjük, amíg elkészül a töltelék. 

A három tojás sárgáját habosra keverjük a cukorral és a 
vaníliás cukorral, hozzáadjuk a darált diót, és végül lazán 
hozzákeverjük a tojásfehérjék kemény habját. 

A tésztát lappá nyújtjuk, a kizsírozott tepsibe (A/4-es 
méret) fektetjük, megkenjük vékonyan barackízzel, 
rásimítjuk a habos diótölteléket. Közepesen forró sütőbe 
tesszük, és takaréklángon sütjük. 

A tepsiben hagyjuk kihűlni és ott is szeleteljük fel. 
Jó étvágyat! 

 

Viccek 
 

András gazda kisfia bekiált az udvarról az anyjának: 
- Édesanyám, alighanem valami baja van a Pejkónak. 
- Honnan gondolod, Pistike? 
- Látom, hogy édesapám a vállán hozza a bőrét. 

 
* * * 

 
- Mi az? Ha feldobjuk Pista bácsi, ha leesik semmi? 
- Pista bácsi megfogta az  Isten lábát. 
 
 

Hirdetés 
A SZŐKE Üzletviteli KFT. fő szolgáltatásai: 

Tájékoztatás állami támogatásokról, hitelkérelmek 
készítése, pályázatok összeállítása (EURÓPA Hitel, 
kistérségi támogatás, vállalkozói övezetek támogatása, 
kistérségi és vállalkozói övezeti kedvezményes hitel, 
Széchenyi program, munkahely-teremtés, 
területfejlesztés, AGRÁR TÁMOGATÁSOK, SAPARD 
program, Turisztikai program stb.) 

Szakmai tanácsadás követelések eladásának 
(faktorállásának) lebonyolításában, egyéb pénzügyi és 
üzleti tanácsadás. 
Telefon: 06 20 – 9382 081 

06 30 – 9851 598 
Cím: Berettyóújfalu, Kádár V. u. 3/A  

Augusztus 16-án, a Sportpályán 
rendezett versenyek eredményei 

 
Főzőverseny: 1. Dávid Pál, 2. Micskei Ottóné, 3. Nagy 
Jánosné. 
Lövészet férfi: 1. Nagy János, 2. Nagy Imre, 3. Micskei 
Gyula. 
Lövészet női: 1. Nagy Imréné, 2. Sándor Mónika, 3. Oláh 
Albertné. 
Lövészet gyermek: 1. ifj. Micskei Gyula, 2. ifj. Mácsi 
Gyula, 3. Szántó Roland. 
Fiú futás: 1. Sándor Szabolcs, 2. Micskei Tamás, 3. Jenei 
Róbert. 
Leány futás: 1. Sanyó Viktória, 2. Lakatos Mária, 3. Boros 
Ági. 
Tizenegyes rúgó férfi: 1. Ökrös Csaba, 2. Sándor István, 3. 
Micskei Gyula. 
Tizenegyes rúgó női: 1. Micskei Gyuláné, 2. helyen holt 
versenyben Sándorné Bunyik Andrea és Micskei Ottóné. 
Kerékpár ügyességi: 1. Szántó Roland, 2. Szőllősi András, 
3. Jenei Róbert. 
 

Gratulálunk a helyezetteknek!  
 

 
Nagy Jánosné a főzőverseny 3. helyezettje 

 
 

 
I. évfolyam 2. szám 

Gáborján község közéleti lapja 
Megjelenik kéthavonta 

Szerkeszti a szerkesztőbizottság 
Főszerkesztő Illés Tóth József 

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. augusztus 24
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