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Kívül-belül megújult 
templomunk 

Falunk legidősebb 
lakója 

„Erdély a 
Gyöngyszem” 

Szőlő, szüret, 
borkezelés 

    
Felújított templomunk ünne-
pélyes átadására november 
9-én kerül sor. A sikeresen 
megvalósult újjáépítésről 
számolunk be. 

4. oldal 

Falunk legidősebb lakója 
2003. július 19-én töltötte be 
98. életévét. Zsuzsánna néni 
felidézi életének főbb 
eseményeit. 

7. oldal 

Szerkesztőségünk a törté-
nelmi Magyarországhoz tar-
tozó, festői szépségű, törté-
nelmi emlékekben gazdag 
Erdélyben tett kirándulást. 

8. oldal 

Gazda szemmel rovatunkban 
a szőlő szüretelésével kap-
csolatban mutatunk be né-
hány fortélyt, reméljük nem 
csak kezdőknek. 

11. oldal 
 
 

 
 

Október 23 

 
Az 1956-os forradalom és szabadságharcra 

emlékezünk 
 

mikor történelmi pillanatokra emlékezünk, 
szeretjük beleélni magunkat a megfelelő korba, 
az akkor élő emberek mindennapjaiba, a 

lejátszódó események perceibe. Ha jó a képzelőerőnk, akkor 
megborsódzik a hátunk a visszaemlékezés pillanataiban, mert 
halljuk a tömeg zúgását, a lövések zaját és látjuk lelki 
szemeinkkel a véres eseményeket. Így tehetnénk most is, 
amikor 1956 októberének hátborzongató, szívszakasztóan 
valóságos napjaira emlékezünk. Így tehetnénk, de nem kell 
így tennünk. 

Nem kell így tennünk, mert nagyon távolra került tőlünk az 
a lehetőség, hogy tankok bukkanjanak fel az utcasarkon és 
ránk, gyerekeinkre, szüleinkre irányítsák az ágyúcsöveket. 
Szabadságban, egy szabadabb világban élünk, hazánk a 
legbiztonságosabb katonai szövetség tagja. 

Nem, ma nálunk nem fordulhat elő, hogy ország-világ 
szeme láttára ártatlan emberek ezreit tapossák sárba egy 
idegen hatalom lánctalpai. Nem fordulhat elő, hogy kamasz 
fiúkat egy nappal a 18. születésnapjuk – a nagykorúságuk 
betöltése – után kivégezzék. 

Ne is forduljon elő soha többé, hogy erőszak, kegyetlenség, 
hazugság uralkodjék egy szabadnak született nemzet fölött. 

 Ma már másfajta csatákat vívunk nap, mint nap. A 
tisztességes megélhetésért. A gyerekeink kenyeréért, 

iskolájáért, jövőjéért. A család összetartásáért, a házasság 
szilárdságáért. A szerelemért, hogy ne múljon el. A 
barátainkért, hogy ne szakadjunk el egymástól. 

 

 
Átállt szovjet tank a Parlament előtt 

 
Nem véres csaták ezek, de jelentőségük ugyanolyan nagy, 

mint az ötven évvel ezelőtti élet-halál harcoknak. Most 
éppúgy, mint akkor a szabadságunk a tét. Mert az emberhez 
méltó élet a szabadságban gyökerezik, és nincs szabadság, 
amelyet ne kellene megszolgálni. 

 
Majosi Gyula polgármester 

 

I. évf.  3. szám 2003. október 

Gáborján község közéleti lapja 

 

Hírek, információk, események 
itthonról! 

A 



Gáborjáni Hírlap ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2003. október 
 

Községháza 
Gáborján Község Önkormányzata és a Polgármesteri 

Hivatal tájékoztatói, felhívásai. 
 

Ismét bővült a szilárd burkolatú 
utak száma településünkön. 
Októberben befejeződött a 
Landler Jenő és Bethlen Gábor 
utca aszfaltozása. A beruházás 
összköltsége 5 364 000 Ft. 

Az Önkormányzatok Kommu-
nális Szolgáltató Társulásának 
(amely négy településen végzi 
tevékenységét) gépparkja meg-
újult. Gyarapodott egy MTZ-

820.2 erőgéppel és egy DETK-115 szippantó kocsival. A 
beruházás összege  6 025 000 Ft. 

Felújításra került a Fő utca 82 szám alatti általános iskola 
tetőszerkezete. A beruházás összege 800 000 Ft. 

Év végére elkészül a település belvízrendezési terve. 
Folyamatban a szennyvíz-hálózat kiépítésének pályáztatása, 
amit közösen Szentpéterszeg, Gáborján, Hencida 
községekkel szeretnénk megvalósítani. 

Korszerűbb telefonvonalat kapott a falu. Az ISDN vonalat 
az előfizetőknek önállóan kell kezdeményezniük a 
szolgáltatónál. 

A kábeltévé kiépítésének pályáztatása folyamatban van. 
A polgárőrség autója kicserélésre került, mivel a régi 

használhatatlanná vált. A Belügyminisztériumhoz e tárgyban 
beadott pályázatunk eredményhirdetése még nem történt 
meg. 

Az év végére a hivatal számítógépparkja teljes felújítása 
megtörténik. A régi, elavult gépek helyett korszerű 
számítógépekkel látjuk el dolgozóinkat, mely jelentősen 
megkönnyíti a hivatali ügyintézést. A beruházás összköltsége 
2 millió forint. 

 
Elkészült a Templomtér rendezésének látványterve 

 

 
 
A tervek szerint a templomot körülvevő téren díszburkolat, 
újonnan telepítendő zöldövezet, sétáló és pihenő park, 
valamint színpad kerül kialakításra. 
 

Majosi Gyula polgármester 

Tájékoztató 
a temető rendjéről 

 
1. A temetőben sírhelyet ásni csak a Hivatal által kiadott 

engedély alapján lehet. 
2. A sírhelyet a temetőgondnok méri ki. 
3. A temetőbe T i l o s olyan fát, cserjét telepíteni, mely 

másokat akadályoz a kegyeleti jogok gyakorlásában. 
4. A temetőbe építményt (kerítést) – a síremlékek 

kivételével – csak engedéllyel lehet építeni.  
5. Síremlék építésekor az építési anyagokat olyan 

lemezen kell elhelyezni, hogy a felkarmolás során a 
területet ne szennyezze. Az építés befejezésekor a 
hulladék, maradék anyagot 3 napon belül el kell 
szállítani. 

6. Síremlék állítás során figyelembe kell venni a már 
meglévő többi síremléket, és csak úgy szabad a 
síremléket megépíteni, hogy az mértanilag a már 
meglévő síremlékkel kereszt és hosszirányban 
egyezzen. Az a sírköves vállalkozó, aki ezen előírást 
megszegi, a további síremlék építésétől e temetőben 
kitiltható. 

7. A temetőt látogatni napkelte után egy órával, és 
napnyugta előtt egy órával lehet. Ez alól kivételt képez 
a vallási ünnepek, (pl. halottak napi) szokások által 
tartott eltérő látogatás.  

8. Elszáradt virágot, koszorút, egyéb hulladékot csak a 
kijelölt szeméttározóba szabad elhelyezni. 

9. Tilos másokat akadályozni, zavarni kegyeleti joguk 
gyakorlásában. 

10. A temetési szertartás alatt tilos minden olyan zajjal 
járó tevékenység végzése, mely a szertartást zavarja. 

 

Munkaszüneti napok 
 

(GH-NM) Legtöbbünket örömmel tölti el ez a szó - nem 
kell dolgoznunk -, de ezek a napok nem ok nélkül születtek. 
Ezt mi is jól tudjuk, hisz épp eleget hallottuk a történeteket a 
történelem óráinkon, s vettünk részt ünnepi előadásokon, 
láttunk filmeket, rajzfilmeket. 

Mégis felnőve már nem vált ki belőlünk különösebb 
érzelmet egy-egy ünnep. Nem viszünk koszorút, vagy 
zászlót, hiszen el sem megyünk a megemlékezésekre, no nem 
azért, mert nem vagyunk jó magyar hazafiak, csak 
egyszerűen már nem sikk s különben is, volt benne részünk 
épp elégszer. 

Előfordul azonban, hogy szülőként, nagyszülőként vagy 
keresztszülőként a környezetünkben élő kisgyerek, aki 
történetesen „miértes” korszakát éli – nekünk szegezi a 
kérdést – miért nem kell iskolába mennem? Minek a koszorú, 
a virág, a zászló? 

Talán ilyenkor elgondolkodunk, mesélni s ezzel együtt 
emlékezni kezdünk. 

Talán akkor újra elönti szívünket az ismert érzelem, jó 
hazafinak kezdjük érezni magunkat, s talán – azzal az 
indokkal, hogy a gyereknek megmutatjuk – elmegyünk egy 
megemlékezésre is. S arra is rájövünk, hogy az ünnepek 
igenis fontosak s ezek az emberek, akikre emlékezünk, 
valami olyat tettek értünk, amit mi száz és száz koszorúval, 
zászlóval és előadással sem tudnánk nekik meghálálni.



2003. október ÜNNEPEINK Gáborjáni Hírlap 
 

1956. október 23. - Reform és forradalom
 

(GH-NM) A XX. századi magyar történelem e 
kiemelkedő eseményét Európában is számon tartják. A 
honfoglalás és az 1848-as forradalom eseményein túl, ez a 
legismertebb. 

 
1956-ot írunk, s a Rákosi nevéről elhíresült rendszer mind 

tarthatatlanná vált. Tavasszal le is váltják, helyére azonban 
klikkjének másik tagja, Gerő Ernő kerül, aki viszont nem 
hajlandó a Nagy Imre által már elkezdett reformpolitikát 
folytatni. A magyarok egyre kevésbé tűrik a szocializmus 
megszorító intézkedéseit, de leginkább az idegen megszállás 
sértő a számukra. A hangadók – akik nagy többsége 
egyetemistákból került ki – elkezdik sürgetni a valódi válto-
zásokat, emberibb szocializmust követelnek. Vezetőiknek a 
leváltott miniszterelnököt, Nagy Imrét tekintik. Ősszel érez-
hetővé válik a rendszer bomlása is. 

A forradalmat megelőző mozgalmak céljai elsősorban 
értelmiségi fórumokon (Petőfi Kör és ennek vidéki változatai, 
  Írószövetség, Irodalmi Újság) fogalmazódtak meg. A 
legfontosabb dokumentum, amely a forradalom programjává 
lett, az Építőipari Műszaki Egyetem diákjainak 16 pontja 
volt. Ez egyetlen nap alatt eljutott az ország minden 
egyetemére és legtöbb    főiskolájára. Az egyetemi és 
főiskolai ifjúság a magáénak 
ismerte el a követeléslistát, a 
forradalom folyamán mindenhová 
eljuttatta, és elfogadtatta minden 
forradalmi fórumon. Ez a 16 pont 
lett Nagy Imre forradalmi kor-
mányainak programja is, sőt 
némely pontja    még a Kádár-
kormány programjában is helyet 
kapott. Jelentősége az 1848-as 12 
pon-téhoz hasonló. 

 

Népfelkelés 
 

A fiatalok tüntetést terveznek 
október 23-ra. A tüntetés kezdetét 
is veszi délután Pesten. A Bem-
téren születik meg a forradalom jelképe, a lyukas zászló, 
amikor is a rendszerrel elégedetlenek a magyar zászlóból 
kivágják a Rákosi címert. 

A parlament elé vonulnak Nagy Imrét követelve, aki végül 
beszédet mond. Míg ő a szocializmus mellett áll ki, a tömeg 
már a Sztálin-szobor ledöntésén fáradozik. A tömeget már 
nem lehet megállítani. Este a rádió előtt gyülekeznek, be 
akarják olvastatni követelésüket. Itt azonban kivezényelt 
ÁVH-sok várnak rájuk, akik végül bele is lőnek a tömegbe. A 
felkelők azonban szintén szereztek már akkorra fegyvereket, 
s felveszik a harcot. Megkezdődik a rádió ostroma és a békés 
tüntetés estére fegyveres felkeléssé alakul át. 

Másnapra megjelennek a szovjet tankok, hogy véget 
vessenek a harcnak. A tizenéves „srácok” azonban 
katonáktól, laktanyákból szerzett fegyverekkel felveszik a 
harcot, s elszántságuknak – és a kis létszámú szovjet 
haderőnek – köszönhetően a forradalom győz. 

 
 

A ledöntött Sztálin-szobor 
 

Az elszántságot csak növelték az október 25-i véres 
események. A parlament előtti békés tüntetőkbe ugyanis az 
ÁVH csapatai orvul belelőttek, s így 200 halott maradt a 
téren. Az összecsapások a vidéki városokban is folytak már, s 
az üzemek nagy része sztrájkol. 
 

A forradalom győzelme és bukása 
 

Október 28-án Nagy Imre végül 
tűzszünetet rendelt el. Bejelentette a 
szovjet csapatok kivonulását, az 
ÁVH megszüntetését, március 15-e 
nemzeti ünneppé nyilvánítását. 
Megalakult a többpártrendszer is a 
Nagy Imre alakított kormányban. 

A szabadság azonban csak 
egyetlen hétig tartott. Magyarország 
kijelentette semlegességét s teljes 
elszakadását a Szovjetuniótól. Ezt 
azonban már a szovjet érdekek nem 
engedhették, s így özönlöttek az 
országba az orosz csapatok, s nem 
sokkal később megindult a mindent 
elsöprő támadás a magyar 

forradalom eltiprására. A túlerő egy hét alatt felszámolta az 
ellenállást. Ellenkormány alakult, azonnal megszüntették a 
többpártrendszert és sajtószabadságot. Ezzel együtt 
kezdődtek meg a tömeges letartóztatások. 
 

 
A Nagy Imre-per vádlottjai 

 



Gáborjáni Hírlap REFORMÁTUS GYÜLEKEZET 2003. október 

Szeretett Testvéreim! 
 
„Hálával áldozzál az Istennek, és teljesítsd a felségesnek 
fogadásaidat” (Zsolt. 50:14. o.) 
 

1994. november 25-én lelkésszé szentelésem alkalmával, 
ezzel az Igével áldott meg Csíkos János a Bihar Református 
Egyházmegye esperese. 

 Ha visszatekintünk református gyülekezetünk elmúlt (4) 
éveire, akkor mindnyájunk életére igaz – református és nem 
református, de Gáborjánban lakó ember életére nézve, és 
mindazok életére nézve, akik valóban hálaadással a 
szívünkben áldozatot vállaltak Istennek hajlékáért, 
hozzájárultak ahhoz, hogy immár elérkezhettünk ahhoz a 
pillanathoz, hogy szervezhetjük ünnepi hálaadó 
istentiszteletünket, amelyben hálát adunk a mindenható 
Istennek, hogy megsegített bennünket Templomunk teljes 
körű felújítási munkálataiban. 

 

 
 

A mai templom elődje a középkori Szent Szűznek (vagy 
Boldogságos Szűznek) szentelt templom. 1552-ben már az itt 
élő református gyülekezeté. 1651-ben volt az első nagyobb 
építkezés, a régi alapokra újra építették.  

1818-ban tornyát javították. 1860-ban Tóth István építész 
tervei alapján átalakították. A 4 fiók torony nélkül kapta a 
mai formáját. Ekkor bontották le a középkori apszisát, s 
egészítették ki a hajót a mai félköríves záródással, s ekkor 
kapta az oldalhajót a karzattal. Ebben az évben készítette a 
szószéket Gombos Mihály, orgonánk Soukenik János 
munkája 1898-ból. Eklektikus homlokzatain középkori, 
klasszicista és romantikus elemek keverednek. Az 1800-as 
évektől napjainkig csak kisebb javítások történtek! Érthető 
tehát, hogy templomunk a torony és tetőszerkezete teljesen 
megromlott, belső és külső homlokzata megsérült. Ezért 
1997-ben Alapítványt hoztunk létre. 

 
A Gáborjáni Református Templomért Alapítványt. 1997-

től kezdve egyházközségünk és Önkormányzatunk célul tűzte 
ki, hogy templomunkat megmentjük a teljes lepusztulástól. 

1999-ben megpályázhattuk templomunk teljes körű 
felújítását. 2000. január 25-én a választás a Derecskei 
Kézműves ’93. Építőipari és Szolgáltató Kft-re esett. 
Kelemenné Széles Mária, Trási Péter és Báthori Sándor, 
Nagy István építészek által készített statikai-kiviteli tervek 
alapján kezdhettük meg a pályázatok írását, valamint a 
templomunk felújítási munkálatait! 

A felújítás költségei (Ft) 
Tervek statikai vizsgálatok 380 000 
2000-ben a torony felújítás 6 250 000 
2001-ben a templomhajó tetőszerkezete 7 070 408 
2002-2003 külső-belső felújítás 10 781 365 
Lebonyolítás, műszaki ellenőr 832 561 
Toronyóra 437 500 
Orgona felújítás, visszaépítés 389 575 
3 csillár készítése 270 000 
Toronysisak újrafestése anyag + díj 400 000 

Mindösszesen: 26 811 409 
 

Támogatók hozzájárulása (Ft) 
Gáborján Község Önkormányzata 700 000 
Gáborjánért Alapítvány 200 000 
Bihari Református Egyházmegye 500 000 
Gáborján Templomáért Alapítvány 952 000 

Összesen: 2 352 000 
 

Pályázati és céltámogatások (Ft) 
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztérium  3 650 000 
Miniszterelnöki külön keretből (NKÖM) 3 500 000 
Tiszántúli Református Egyházkerület 7 111 350 

Összesen: 14 261 350 
 

Összesítve a felújításra befolyt összegek (Ft) 
Gyülekezet: 7 762 389 
Támogatók: 16 613 350 

Mindösszesen: 24 375 739 
 

A 2003-2004. évi járadékunk terhére, tehát amit vissza kell 
fizetnünk a Zsinat Előfinanszírozási Alapjába 2 millió Ft. 
Ezért tisztelettel és szeretettel kérjük kedves testvéreink 
adományait a Gáborjáni Templomért Alapítvány javára. 

 

 
 

Isten áldja meg gazdagon mindazok életét akik 
hozzájárultak templomunk felújítási munkálataihoz! 

Ünnepi hálaadó istentiszteletünk időpontja: 2003. 
november 9. Vasárnap délután 14 óra, amelyre szeretettel 
hívjuk kedves testvéreinket. 

Igét hirdet: Főtiszteletű dr. Bölcskei Gusztáv püspök Úr 
Orgonán játszik: dr. ifj. Fekete Károly a Debreceni 

Hittudományi Egyetem rektora. 
Sajnálattal tudatom, hogy Orbán Viktor Úr a Fidesz 

pártelnöke, egyébirányú elfoglaltsága miatt nem tud részt 
venni az ünnepi istentiszteletünkön. 

Tóth József  l.p.

 



2003. október KULTÚRA - SZABADIDŐ Gáborjáni Hírlap 
 

Dalverseny 
 

(GH-NIné) 2003. október 9-én a gáborjáni gyerekek 
énekétől volt hangos a Faluház. 
 

Dalversenyt rendezett az iskola Baranyai Edit ének tanár 
szervezésében. A közönség sorai között a gyerekek és a 
pedagógusok mellett szülők is eljöttek, hogy együtt 
tölthessék a délutánt, együtt örüljenek, tapsoljanak 
gyerekeikkel. Ötven gyerek, a tanulók majdnem fele indult a 
versenyen. 

A köszöntő után elkezdődött a verseny. A négytagú zsűri 
(Bene Imréné, Nagy Imréné, Harangi Anna, Sándor Izabella) 
pontozással értékelte a szabadon választott produkciókat.  

Három kategóriában indulhattak a versenyzők. Külön 
értékelték az alsó, külön a felső tagozatosok énekét, külön a 
csoportos produkciót. 
 

 
„Kell még egy szó …” 

 

A 19 alsós versenyző között három díj került kiosztásra, 
ahol mindhárom díjat 1. osztályos tanuló nyerte el.  

1. helyezett Dorogi Lili, 2. Szabó Dóra, 3. Jenei Gyula 
 
A felső tagozatosoknál 7 versenyző indult, ahol két díj 

került átadásra. Ebben a csoportban két hatodikos tanuló 
bizonyult a legjobbnak. 

1. helyezett Gyöngyösi Imre, 2. Gyarmati Andrea 
 
A harmadik kategóriában 4 csoport indult, akik között két 

díj került átadásra.  
1. helyezett a 6. osztály, akik a Kell még egy szó című 

betétdalt adták elő nagy sikerrel a Honfoglalás című filmből, 
2. Verebi Beatrix és Laska Kitti. 
 

 
A díj átadás pillanatai 

 
Bene Imréné igazgató, a zsűri elnöke adta át a 

helyezetteknek a megérdemelt díjakat, s ezzel zárult a 
délután. 

Gratulálunk a nyerteseknek!
 

 

Az egészség érték  

FIGYELEM!  
 Akkor érezzük igazán hiányát, amikor már nincs! 

 November hónaptól újra lehetőségetek lesz 
a téli hónapokban arra, hogy az esti 
órákban, a Faluházban mozoghassatok. 

Egészségünk megőrzése, környezetünk tisztaságának 
megóvása volt a témája szeptember végén és október elején 
rendezett előadásainknak és termék-bemutatóinknak.  

  
Heti 2-3 alkalommal, igényetek szerint 
különböző sportolási lehetőséget biztosí-
tunk. Felmerült a tornázás és az aerobic 
iránti igény. 

Az előadók tudományos kutatások 
eredményeivel, saját és mások 

tapasztalataival alátámasztva 
mutatták be termékeiket. 

A jelen levők kipróbálhatták, meg is 
vásárolhatták, vagy megrendelhették 

ezeket a termékeket. 
  
Ha szeretnétek részt venni, Nagy Imrénénél 
vagy Sándor Mónikánál jelentkezzetek.  

Megismerhettük az ÖKONET termékek, az Aloe Vera 
növényből készült termékek jótékony hatását.  

Megfelelő létszám esetén heti rendsze-
rességgel találkozhatunk a sportolni, kikap-
csolódni vágyókkal. 

Hallhattunk a Bio ágynemű garnitúra nyugodt, pihentető 
alvást biztosító, és az egészségre jótékonyan ható 
tulajdonságairól. 
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Az etika szükséges tantárgy 
 

(GH-NM) „A szeretet az élet” - kezdte megnyitóját az 
Apácai Kiadó ügyvezető igazgatója kedden a megye 
pedagógusainak rendezett szakmai napon. 

 
A tanácskozás témája az oly sok vitát kiváltó új tantárgy, az 

etika feladatainak megvitatása volt. A rendezvényen 
iskolánkat két pedagógusunk Nagy Sándor tanár úr és Nagy 
Marianna tanító képviselte. A programot a debreceni 
Karácsony Sándor Általános Iskolában rendezték meg, nem 
véletlenül. Itt került bemutatásra ugyanis a 13 éve alapított 
kiadó legújabb tankönyve, az Etika, melynek társszerzője az 
iskola igazgatónője Kriveczkyné Molnár Katalin, aki az 
iskolában e tantárgyat oktatja is. 

A megjelent közel félszáz megyei pedagógusnak végül 
lehetősége nyílt egy – az igazgatónő által megtartott – etika 
óra megtekintésére is. 

 

 

 

Suli Színház 
Info   

 
Az elmúlt tanévhez 

hasonlóan idén is készülünk 
színházba. Az alsó tagozatos 
gyerekek közül 52-en vásároltak bérletet. A bérlet két 
előadásra szól.  

Az első előadás novemberben lesz, a Hókirálynő című mese 
balettet nézhetik meg a gyerekek.  

A második előadásra tavasszal kerül sor, a Mekk mester 
cégérei című mesejátékot adják elő a debreceni művészek. A 
bérlet ára: 1 100 Ft/fő. 

 

 
 

A „Manók” és a „Sünik” 
 

(GH-SnéBA) Augusztus 11-én megnyitotta kapuit az 
Óvoda. A gyerekeket sok új dolog várta. 
 

Az udvaron a csúszdát kicserélték, amely biztonságosabb 
lett. A kinti WC-t elbontották. A szeméttároló felújítása 
folyamatban van. A nagy akácfa kivágásra kerül, mert a 
száraz ágak letörhetnek és balesetveszélyessé váltak. A 
mosdóban melegvizes blokk várta az ovisokat. Most már 
meleg vízben is moshatnak kezet a gyerekek! 

A Kis - középső csoportba Szeptembertől folyamatosan 
érkeznek az új gyerekek. A 3 évet betöltött gyerekek jöhetnek 
csak. Az óvoda lehetőséget biztosít arra, hogy az új ovisokkal 
az anyuka is itt lehet beszokatáskor. Otthonról hozott 
alvókákat, tentikéket hozhatnak a gyerekek, hogy minél 
könnyebben hozzászokjanak a megváltozott környezethez. 

 Év végéig a kis-középső csoportosok 26-an lesznek, ebből 
2-en Hencidáról jönnek, 1 gyerek a nagy-középső csoportba 
jár. 
 

A kicsik legkedveltebb játéka a csúzda 

  
A nagy-középső csoportosok 24-en vannak. Nevelőtestületi 
döntés alapján a kis-középső csoport MANÓ, a nagy-középső 
csoport a SÜNI nevet kapta.Október 8-án a SÜNI csoport 
Nyíregyházára látogatott a Vadasparkba. A gyerekek utazási 
költségét pályázati támogatásból finanszírozták. Az eső 
ellenére a gyerekek jól érezték magukat, különösen tetszett 
nekik a Mc Donalds-ban az ugráló. Mindenki elfáradt, de a 
gyerekek nagyon élvezték, és ez a lényeg. Év elején a 
Polgármesteri Hivataltól kapott beiskolázási segélyből az 
évkezdéshez szükséges ábrázoló eszközöket vette meg a 
vezető óvónő. 

Jancsik Pál 
Csengők hívnak 

 
 

Rakoncátlan szelek hátán 
Megjött már az ősz 
Édesedő szőlőt őriz, 

Pipázik a csősz. 
 

Sárgák, barnák és pirosak 
Mind a levelek, 

Suli-elő  Beborítja az utakat 
Játszótereket.  

  
Csengők hívnak, ajtók nyílnak, Október 18-27 - Őszi szünet 

Tárul sok csoda November 15 - Jótékonysági bál 
Induljunk hát, kispajtások November – Színházlátogatás 

Vár az óvoda. November - Vers- és prózamondó verseny 
 November - Diákújság megjelenése 
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„Én nem tettem semmit, hogy sokáig éljek. 
Ilyen hosszú időt adott a jóisten nekem!” 

 
(GH-NIné) Varga Dezsőné szül. Kardos Zsuzsánna 
falunk legidősebb lakója, aki közel 100 éve született, 
1905. július 19-én. Ezt az életkort megérni, egész életét 
tevékenyen leélni nem minden embernek sikerül. 
Látogatásom kapcsán arra kértem, beszéljen életéről, a 
hosszú élet titkáról. 
 
GH - Hogy emlékszik Zsuzsánna néni a gyermekkorára? 
Milyen volt akkor iskolába járni? 
VDné - 1911-ben, hat éves koromban kezdtem iskolába járni. 
De előtte jártam én óvodába is, ami a mostani iskola 
igazgatói irodája helyén volt.  
GH - Milyen tanuló volt? Szeretett iskolába járni? 
VDné - Nagyon jó tanuló voltam. Szerettem tanulni. Minden 
évben vizsgázni kellett, és én a jó tanulmányi eredményemért 
„kemény fedelű könyvet” kaptam. Abban az időben nem 
tanulhattak a gyerekek tovább. Ha tehettem volna tanulok, 
nem fogtam volna kapanyelet. 
GH - Miért nem tanulhatott tovább? 
VDné - Azért, mert harmadik 
osztályos koromban kitört a 
háború, édesapámat is elvitték 
katonának, dolgozni kellett a 
mezőn, segíteni kellett otthon. 
A hat osztályt elvégeztem, de 
az ismétlő iskolába már nem 
járhattam. 
GH - Milyen volt az ismétlő 
iskola? 
VDné - A hat osztályt aki 
elvégezte, az járhatott ide. 
Történelmet, földrajzot, 
természettant tanítottak. A 
vallást nagyon szigorúan 
tanították. A hat osztály után 
is járni kellett vallásórára. 1917-ben konfirmáltam. A 
konfirmáló ruhát mindenkinek az iskolában varrták meg, az 
anyagot a szülők közösen vették meg, hogy egyforma legyen.  
GH - Ebben a nehéz időben, amikor a gyerekeknek is sokat 
kellett dolgozni, kevés idő maradhatott a nekik játékra. Mivel 
játszott, milyen játéka volt gyerekkorában? 
VDné - Nem volt akkor olyan sok játék mint most. A 
szüleink, vagy mi magunk készítettünk játékot magunknak. 
Tucskából, kóróból, tengerinek a héjából, papírból csináltunk 
babát és állatokat.  
GH - Hol szórakoztak, mulattak fiatal korukban? 
VDné - Mi is jártunk ám akkor is bálba. Minden vasárnap 
„játszó” volt. Ott lehetett táncolni, beszélgetni, énekelgetni. 
De nem lehettünk ám addig, ameddig akartunk, Csorda 
hajtásra haza kellett menni, mert dolog volt. Azt mondták a 
szüleim, hogy meg kell tanulni fejni mire férjhez megyek, 
mert könnyebb megtanulni most, mint majd akkor. Volt még 
ezen kívül bál is, de az ritkábban. Volt rokkant bál és 
zártkörű bál.  
GH - Mit jelentettek ezek az elnevezések? Mi volt a 
különbség a két bál között? 
VDné - A rokkant bálba mindenki elmehetett, a zártkörű 
bálba viszont csak azok, akiket meghívtak. A bálba én is, 

mint minden lány akkor mehettünk el, ha az édesanyánk, 
vagy a keresztanyánk elkísért.  
GH - Mikor tetszett férjhez menni? 
VDné - 1925 novemberében mentem férjhez. Nagy 
lakodalmam volt, 120 ház volt hivatalos. Három vőfi 
hívogatott A kisvőfi hétfőn csigacsinálásra, vasárnap pedig a 
lakodalomra. A lakodalom nappal nálunk, a lányos háznál, 
ahol kaláccsal, forralt borral, kávéval kínálták a vendégeket, 
este pedig a vőlegényes háznál volt a vacsora és a mulatás.  
GH - Hogyan éltek, hogy boldogultak az esküvő után? 
VDné - Mindegyikünk vitt a házasságba valamit, amivel 
elkezdhettük a közös életünket. Kaptunk egy kis földet, azon 
dolgoztunk, de elmentünk részes aratásra, kapálást is 
vállaltunk, hogy jobban boldoguljunk.  
GH - A lányok stafírungot vittek magukkal a házasságba. 
Hogy készült Zsuzsánna néni stafírungja? 
VDné - Még lánykoromban, otthon elkezdtük szőni 
édesanyámmal. Kézzel szőttük meg a kendőt, a lepedőt, az 
abroszt, dunyhát, párnát, derékaljat csináltunk. Sok mindent 
meg kellett tanulni akkor egy lánynak. Azt mondták az 
akkori szülők, hogy a tehénfejés mellett meg kell tanulni a 
lánynak férjhez menés előtt kenyeret sütni. Én is már 16 éves 

koromban dagasztottam, 
sütöttem a kenyeret.  
GH - Hány gyereke született? 
VDné - Egy lányom született, 
Zsuzsika. A kórházban hoztam a 
világra.  
GH - Nem bába segített a 
szülésnél? 
VDné - Volt aki otthon szült, de 
én nagyon nehezen viseltem, 
ezért kórházba vittek. Sokáig 
bent voltam, de a lányommal egy 
kórteremben helyeztek el.  
GH - A második világháború 
milyen hatással volt a 
családjára? 

VDné - Tíz éves volt a lányom, amikor kitört a háború. A 
férjemet is besorozták. Nagyon nehezen éltünk. Egyedül 
maradtam, mert még kilenc hónapig fogságba is volt a 
férjem. 1956 óta özvegy vagyok.  
GH - Hogy tudta egyedül ellátni a családot? 
VDné - Sokat dolgoztam. Nagyon szerettem horgolni, kötni. 
Olyan sokat csináltam, hogy még a piacra is tudtam vinni 
eladni belőle. A férjem halálának 20. évfordulójára, 1976-
ban az egyháznak horgoltam egy terítőt, amely az Úr asztalán 
van még most is a templomban. Amikor a tsz megalakult, 
beléptem, de betegségem miatt leszázalékoltak.  
 
GH - Ez alatt a 98 év alatt sokat dolgozott, nélkülözött. 
Tudna e nekünk tanácsot adni, meg tudná e mondani mi a 
hosszú élet titka? 
VDné - Én nem tudok ilyen tanácsot adni. Én mindent 
megtettem, amit kellett. Sokat dolgoztam, voltam beteg, 
ötven éve szemüveggel látok a betegségem miatt, gyógyszert 
szedek. Én nem tettem semmit, hogy sokáig éljek. Ilyen 
hosszú időt adott a jóisten nekem.! 
 
GH - Köszönjük, hogy időt szánt ránk. Kívánjuk, hogy ilyen 
jó egészségben érje meg a századik születésnapját is.
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Erdélyben jártunk 
 
(GH-ITJ) Képviselőtestületünk döntése értelmében az 

újságunk szerkesztő bizottsága Erdélyben járt. Egész 
nyáron szinte soha nem esett az eső, csak szeptember 11-
én, amikor elindultunk, de akkor egész nap, egész úton 
végig szakadt. Hiába, ehhez is szerencse kell. 

 
Aki vette már a fáradságot és lehetősége is adódott 

Erdélybe kimenni tanúsíthatja, hogy a gyönyörű régi magyar 
tájak látványa miért szomorította el csoportunk minden 
tagjának szívét-lelkét. Senki nem akadt közöttünk, aki csak 
egy jó szót tudott volna mondani Trianonról, ahol döntöttek e 
csodálatosan szép vidéknek az elcsatolásáról. 

  
A határon viszonylag simán, rövid várakozás után mentünk 

át – úgy látszik itt is kezd európai szintűvé válni az  útlevél 
kezelés – Nagyváradon csak a kocsiból tekintettük meg a 
Püspöki Palotát, melynek 365 ablaka napjainkig hirdeti a 
magyar építészet hajdan volt nagyszerűségét. 

 Innen 1 órás utazás után a Királyhágóról nézhettük a 
gyönyörű panorámát nyújtó Bihari hegységet. 

 Ezután fájó szívvel tapasztalhattuk, hogy Csucsán a 
Boncza kastélyban 9 négyzetméteren emlékeznek meg nagy 
költőnkről Adyról – aki híressé tette ezt a helyet és már 
betegen hosszabb időt töltött itt Csinszkával (Boncza Berta) – 
és az egész kastély ma Octávian Goga emlékét hivatott 
idézni. 

A kocsiból elsuhan mellettünk Bánfihunyad – kazettás 
mennyezetű református templomát nézd meg ó vándor – 
Gyalu, ahol a Testdomb alatt háromezer magyar vitéz alussza 
örök álmát, Kolozsvár – Erdély fővárosa, Mátyás királyunk 
lovas szobrával, szülőházával, a Házsongárd-i temetővel. És 
megérkezünk Tordára – igen, a híres tordai országgyűlésnek 
(melyben a világon elsőként rendelkeztek a különböző 
vallások szabad gyakorlásáról) helyt adó város – ahol 
lementünk a turisták által még el nem rontott sóbányába. 
Minő furcsa: a két aknáját Rudolfról és Mária Teréziáról 
nevezték el és hívják ma is bizonyítva, hogy e terület nem 
román, hanem magyar föld volt.  

Utunk innen Marosvásárhelyre vezetett, ahol megnéztük a 
klasszicista épületek által határolt főteret a virágórával, a 
vártemplomot és – némi kis kenőpénz ellenében – a 
Kultúrpalotát a színházteremmel. (A Tükörterembe, melynek 
falát a magyar mondákból készült üvegfreskók díszítik nem 
tudtunk bemenni). 

 Az esti órákban érkeztünk Korondra – szálláshelyünkre – 
ahol régi kedves ismerősünk Balázs Albert – azaz, hogy 
Berci – már várt bennünket – nagyon. Reggeli után 
házigazdánk fia vitt el bennünket a Gyilkos tóra illetve 
Békás-szorosba. 

Útközben megálltunk Gyergyóalfaluban, melynek római 
katolikus temploma előtt egy kis márványtáblán az alábbiakat 
olvashattuk:  

„Ember vésd szívedbe. Hogy ez a föld mindig székely volt 
és az is marad.” 

Megdöbbentően szívszorongató e mai hétköznapi bátorság.  
 

A Keleti-Kárpátok, a Gyilkos tó és a Békás-szoros 
szépségéről csak annyit: lehetetlen azt leírni olyan gyönyörű.  

Megérte még azon a kimondhatatlanul rossz úton is - ami 
ide vezet - eldöcögni. Aztán visszaérve házigazdánk által 
készített finom vacsora után fáradtan tértünk nyugovóra. 
Korai ébresztő után irány a Szent-Anna tó. 

Útközben megálltunk és tisztelegtünk Tamási Áron sírjánál 
Farkaslakán, majd a legnagyobb székely Orbán Balázs 
síremlékét és a Székely Kapu Múzeumot tekintettük meg 
Szejkén. 

Szerencsés véletlen folytán egy 30-40 székely ruhába 
öltözött lovas-csapattal találkoztunk, akik Székelyorosziba 
azon estén rendezett szüreti bálra hívogattak. Lóháton a 
férfiak, szekéren a nők. 

 

 
Elszorult a szívünk, látva Erdélyben ezeket a fiatalokat, 

akik évszázadokon át a mai napig őrzik hagyományainkat 
 

Nagy élmény volt velük együtt néhány magyar nótát 
énekelni – és persze fényképezkedni is.   

Útközben Máréfalva gyönyörűen faragott és festett székely 
kapuit láttuk és gyönyörködtünk a székelyek szent hegyében 
a Hargitába.  

A csodálatos fenyvesekkel övezett Szent-Anna tó 6 
Celsius-fokkal fogadott ugyan, de olyan színpompával, hogy 
a legjobb festő sem tudna ilyen szépet festeni. Innen 
átsétáltunk a húsevő növényeiről is híres Mohosokba.  

Visszafelé megálltunk Korondon, ahol mintegy 900 árus 
kínálta portékából válogathattunk szeretteinknek 
emléktárgyat, majd házigazdánk finom vacsorájának 
elfogyasztása után hullafáradtan tértünk nyugovóra. Azon, 
hogy házigazdánk az elfogyasztott ételekért, italokért egy 
fillért el nem fogadott – mert magyarok vagyunk – már meg 
sem lepett bennünket. 

 
Hazafelé mindannyian azon gondolkodtunk, hogy ki kell 

menni Székelyföldre azért, hogy magyarságunkban 
feltöltődhessünk, hisz a csodálatos tájakon kívül olyan 
emberekkel találkozhattunk, akik testvérként, barátként 
fogadtak bennünket, és bár rosszabb körülmények között 
élnek mint mi, de optimistán tekintenek a jövőre. Ezért hát 
csoportunk egységes szívvel kéri, hogy  

 
„Ne hagyd elveszni Erdélyt Istenünk” 

 
Őszinte szívvel javasolnánk hát, hogy aki teheti családjával 
együtt látogasson el Erdélybe a Székelyföldre, gyönyörű 
tájakat lát, szeretettel fogadják és olcsóbb, mint egy otthoni 
kirándulás. 
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Marosvásárhely Főtere, jobbra a Kultúrpalota 

Valamennyi ablaka gondosan kiművelt, a Magyar történelem 
és irodalom nagyjainak emléket állítva portréikkal betétes 

színes üvegekkel. 
 

 

 

Békás-szoros 
Gyorsfolyású patak tört utat magának a festői szépségű 

Békás-szorosban 
 

 
Szejke 

 Különböző korokban készült székely kapuk sokasága vezet 
Orbán Balázs síremlékéhez 

 
Gyergyóalfalu 

A felírat önmagáért, beszél 
 
 
 

 

ERDÉLY
Nagyon nehéz volt 
kiválasztani 
azokat a képeket, 
amelyek e táj 
szépségét, gaz-
dagságát, emlé-
einket szemlél-
tetik. 
Át kell élni ezt a 
látványt, az itteni 
emberek haza 
szeretetét. 

Orbán Balázs síremléke 
 
 
 

 
A Gáborjáni Hírlap szerkesztősége a Gyilkos tónál 

Vozár Jánosné, Vozár János, Balogh Imréné, Sándorné 
Bunyik Andrea, Salamon Józsefné, Nagy Imréné, Nagy 

Marianna, Illés Tóth József
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Bemutatkozik a Pocsaj és Vidéke 
Takarékszövetkezet 

 

Az 1966-ban alakult Pocsaj és Vidéke Takarékszövetkezet Gáborján községben 
1971-ben betétgyűjtő pénztárral kezdte meg tevékenységét. Kezdetben a 
szentpéterszegi kirendeltség 2 dolgozója látta el a gáborjáni egység teendőit az 
ÁFÉSZ által biztosított helyiségben, melyet 1981 szeptemberében a 
Takarékszövetkezet által vásárolt ingatlan váltott fel. Az épület állaga jelentősen 
megromlott, ugyanakkor a kor követelményeinek sem felelt meg, valamint a 
forgalom növekedése is indokolttá tette egy újabb épület vásárlását, mely ez év 
elejétől - a Fő u. 78. sz. alatt - áll az ügyfelek rendelkezésére. 

Az ügyfelek bizalmát tükrözi az állományok növekedése, melyet az alábbi 
táblázat mutat: 
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A Pocsaj és Vidéke Takarékszövetkezet jelenlegi méreteit az alábbi adatok tükrözik: 

Mérlegfőösszeg:  2.900.595 e Ft 
Betétállomány:  2.650.146 e Ft 
Kölcsönállomány: 2.080.110 e Ft 
Részjegyállomány:        8.587 e Ft 

 
A Pocsaj és Vidéke Takarékszövetkezet az alábbi szolgáltatásokkal várja Tisztelt 
Ügyfeleit gáborjáni kirendeltségén: 

 betétgyűjtés 
 hitelnyújtás (vállalkozói, mezőgazdasági, jelzálog, fogyasztási) 
  lakossági és pénzforgalmi bankszámlavezetés 

 
Betéti kamataink közül többek között az alábbiakat ajánljuk: 
Betétfajták éves kamatok(%) (EBKM) 
Takarékszelvény   
1-30 napra 2,00  
31-60 napra 10,00  
61-90 napra 11,00  
Éves hozam: 7,71 (7,82) 
Bankszámla    
Látra szóló 2,00 (2,03) 
3 hónapra lekötött 8,50 (8,62) 
6 hónapra lekötött 8,00 (8,11) 
9 hónapra lekötött 7,70 (7,81) 
    
Várjuk Tisztelt Ügyfeleinket!  Pocsaj és Vidéke Takarékszövetkezet 

Internet kell? 
Keresd nálunk! 

 
Nincs havi előfizetési díj, az 
Internet kapcsolat minősége 
megegyezik a hagyományos 
előfizetéssel! 

 

 
NetCard-15 kártya 
15+1300* órás Internet elérést biztosít 
az ország egész területén. A 
hozzáférés a vásárlástól számított 24 
hónapon belül aktiválható és az azt 
követő 90 napon belül használható fel. 
*Csúcsidőn kívül  korlátlan Internet 
elérést biztosít! 

Ára: 1 990 Ft

NetCard-K kártya 
30 napos korlátlan Internet elérést 
biztosít, az ország egész területén. A 
hozzáférés a vásárlástól számított 24 
hónapon belül aktiválható és az azt 
követő 30 nap alatt használható fel. 
A 30 nap az aktiválást követő 
folyamatos 30 napot jelenti. 

Ára: 3 990 Ft

A kártyán lekaparható festék alatt 
került elhelyezésre a bejelentkezéshez 
szükséges két azonosító, a 8 jegyű 
login név és a 6 jegyű jelszó.
A hozzáféréshez e-mail címet a Mail 
Hungary Kft a mailbox rendszerén 
keresztül biztosít. 

A kártyák megvásárolhatók: 
Teleház Információs Iroda 
4122 Gáborján, Fő utca 108. 

Telefon / Fax: 54/418212 
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Szőlő, szüret, borkezelés 

 
(GH-SJné) A szőlő emberkísérő növény. A számára 

kedvező éghajlatú vidéken majdnem mindenütt 
megtalálhatjuk az ember háza táján. A mai szőlőskert 
szép múltra tekint vissza.  

 
A magyarság a szőlővel még az őshazában ismerkedett 

meg, de a szőlőművelés mesterségét csak a honfoglalás után 
tanulta meg az itt talált földművelő népektől, majd a 
nyugatról jövő térítő papoktól. Történelmünk során a világ 
egyik hírneves szőlőtermesztő országává, az Egri bikavér, a 
Badacsonyi szürkebarát, a Tokaji aszú és sok más kitűnő bor 
hazájává fejlődtünk. 

Az ősz beálltával a kertekben is elkezdődhet a szüret, 
melynek első lépése a szőlőfürt érettségének megállapítása. 

 

 

A borszőlőfajták esetében az érettségnek 
az évjárat adta, lehetőleg minél 

előrehaladottabb állapota kívánatos. 
Az étkezési szőlőnél a külső és a 

belső érettségi állapot egyaránt 
lényeges, érték meghatározó 
tényezők. Az éret szőlő külsőleg 

keltse a fajtára jellemző 
érettség érzetét, 
tehát jól színesedjen be, 
ugyanakkor duzzadtak legyenek 
a bogyók. 

Az érett szőlők 
fajtájuk szerint 
különböző időpontban és sorrendben szüretelhetők. 

A szőlőfürtöket a szőlővesszőről éles késsel, vagy szüretelő 
ollóval vágjuk le. A hulló bogyójú csemegeszőlőfajtákat, a 
fürt rázkódásának elkerülésére, inkább szüretelő ollóval 
szedjük. A borszőlőfajták éles késsel is szedhetők. 

Az étkezési szőlő szedésére a derült, száraz időjárás a 
kedvező. A nedves, esős időjárásban szedett szőlőfürtök 
romlanak. Tárolóban, vagy szállítás közben hamar 
penészednek, rothadnak. Ugyancsak ez okból kerüljük a 
szőlőszedést a nap folyamán mindaddig, amíg a harmat fel 
nem szárad. 

A fürtök egy részében több-kevesebb, sérült, repedezett, 
nap- és permetlé-perzselés, penészes, vagy rothadó bogyót is 
lehet találni, ezért a sérült és romló bogyókat el kell 
távolítani. Ezután kezdődhet a préselés. 

 

 Borfejtés 
 
Ha a megkésett szüret után 

kierjedt a must, akkor a tiszta bort 
le kell fejteni. A fejtéskor 
ügyeljünk arra, hogy a seprő 

ne keveredjék fel. Ezt úgy érjük el, hogy 
a gumicső mellé – amivel a bort fejtjük – 

egyenes fapálcát kötünk és azt csak addig dugjuk 
be a hordóba, ill. a ballonba, hogy ne érje el a 

seprő felszínét. Az átfejtett borral teli hordót dugaszoljuk el, 
ügyelve arra, hogy a dugó beleérjen a borba. 

 A hordóból, amiben a bor kierjedt, először öntsük ki a 
seprőt, majd a hordót alaposan mossuk ki hideg vízzel, 
öblítsük tisztára, csepegtessük ki és kénezzük meg. 

A seprőt gyűjtsük üvegballonban. A tetején összegyűlő 
bort kétszer-háromszor óvatosan még le lehet fejteni. 

 

Borhibák 
 

Az egyik borhiba a penész íz, amely csak 
ritkán írható a penészes bogyókat is 
tartalmazó szőlőfürtök rovására, annál 
inkább a szőlősgazda gondatlanságára, aki nem szakszerűen 
kezelte, mosta ki a hordóit. Bármi is volt azonban az ok, a 
penész ízen, a penészszagon javítani lehet. Először 
megkénezzük a bort, úgy, hogy 100 l hibás borhoz 10 g. 
kristályos borként keverünk. Csak ezután kerüljön sor a 
szénkészítménnyel pl: Antiodorral való szagtalanításra. Ebből 
100 l borhoz 50-300 g-ra van szükség, attól függően, hogy a 
kellemetlen szag milyen intenzív. 

 
Színtelenítésre akkor kerülhet sor, ha a szüretkor a fehér és 

a vörös szőlőfürtöket nem elkülönítve préseltük ki, és így már 
a must enyhén vöröses színt nyert. Ilyenkor nincs más hátra, 
mint az, hogy a bort színteleníteni kell. Vannak, akik úgy 
vélik, hogy a nemkívánatos szín, kénezéssel is meg 
megszüntethető. A kénezés azonban csak időleges, átmeneti 
eredményt ad, mert mihelyt a szabad kén lekötődik, a bor 
eredeti színe visszatér. Színtelenítésre egy aktív 

szénkészítményt, a Dekolort használjuk. Ebből is 
50-300 g szükséges 100 l bor kezeléséhez. 

Óvakodjunk a túlkezeléstől, mert a bor teljesen 
elvesztheti színét, víz - fehér lehet. 

 

Ha ezeket a tanácsokat, tapasztalatokat 
megszívleljük a kiskert betölti pihentető, erőt felüdülést hozó 
hivatását, egészségünkre szolgál, testünk és lelkünk 
egyensúlyának segítője, mindemellett a szőlő, mint növény is 
gyönyörködtet bennünket szépségével, mosolygó fürtjeivel, 
borának tüzével és varázsával. 

 
A szőlőt és a bort az ember boldogságára alkotta a 

természet. Fogyasszuk egészséggel! 
 

 
HELYESBÍTÉS! 

 
Az I./2. Augusztusi lapszámunk „Gazda Szemmel” 
című rovatunkban a kukoricabogár méretére 
vonatkozó adat helyesen 6 - 7 mm. A gépelési hibáért 
szíves elnézésüket kérjük! 
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Receptklub  

 

 

Tarkedli 
Csehország nemzeti étele 

 
 
Hozzávalók: kb.5 dl.tej, 10 dkg.porcukor, 2 dkg. élesztő, 

20 dkg. finomliszt, 20 dkg. rétesliszt, 2 tojás, csipetnyi só, a 
sütéshez olaj. 

 
A tejből két decit meglangyosítunk és kiskanálnyi 

cukorral ízesítjük. Az élesztőt belemorzsoljuk és hagyjuk 
megkelni. A kétféle lisztet összekeverjük, csipetnyi sóval 
ízesítjük, a közepére mélyedést vájunk és a tojások sárgáját 
meg a tejes élesztőt beleöntjük. A liszttel apránként 
összedolgozzuk és a többi, langyos tejet is beledagasztjuk. 

 Kézzel 10-15 percig verjük, de jobb, ha elektromos 
habverővel dolgozzuk ki. Letakarva, langyos helyen kb.45 
percig kelesztjük. Utána a két tojás habbá vert fehérjét is 
beleforgatjuk és még 10 percig állni hagyjuk. 

A tükörtojássütő mélyedéseibe 1-1 mokkáskanál olajat 
öntünk, megforrósítjuk és a tésztát kanállal beleszaggatjuk, 
de csak a feléig érjen, mert sülés közben megnő. Közepes 
lángon az alját megsütjük, majd megfordítjuk és a másik 
felét is megpirítjuk. 

Papírtörlőre szedve a zsiradékot leitatjuk róla és 
porcukorral megszórva, rumos baracklekvárral tálaljuk. 

Jó étvágyat! 
 

Viccek  
 

A halálraítélt cellájába belép a pap. 
- Azért jöttem, hogy a kivégzésed előtt közvetítsem 

neked az Isten igéjét. 
Mire a rab: 

- Minek kellesz te ahhoz? Félóra múlva úgyis 
találkozom a főnököddel. 

 

*** 
 

A székely meg a fia megy az erdőbe fát vágni. Egyszer 
csak a fiú levágja a székely egyik lábát. Mire a székely:  
- Fiam még egy ilyen és úgy fenékbe rúglak… 
 

 
I. évfolyam 3. 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 / Fax: (54) 418 212. 

E-mail: gaborja1@axelero.hu 
2003. október 21. 

Számítógép 
ajánlataink

Helyben! 
Utazás nélkül!

A Bull Magyarország Számítástechnikai Kft. 
termékei. 

 
LEO Celeron Solution

Bruttó 173 800 Ft
 

FIC VX35A alaplap 400/ 533MHz; Intel P4 Celeron 2.2GHz 
processzor; 128Mb DDR RAM; 1.44MB FDD; 40GB HDD, 
7200rpm; 16x/48x DVD-ROM; Integrált Video vezérlő 64MB (+ 
AGP slot); Integrált audio; 56k modem; 10/100 LAN; 
Billentyűzet, egér+egérpad; Micro ATX ház; Samsung 753S 17" 
monitor; Hangfalpár;128MB USB 2.0 key; UHU Linux 

 
LEO Pentium 4 Solution 
Bruttó 228 700 Ft 
 
Intel 865G chipset; Intel P4 2.4GHz 533MHz processzor; 256Mb 
DDR RAM; 1.44MB FDD; 80GB HDD, 7200rpm; 16x/48x 
DVD-ROM; Integrált Video vezérlő 64MB (+ AGP slot); 
Integrált 6ch audio; 56k modem; 10/100 LAN; Billentyűzet, 
egér+egérpad; Micro ATX ház; Samsung 753S 17" monitor; 
Hangfalpár; 128MB USB 2.0 key; UHU Linux 
 
LEO AMD Solution 
Bruttó 197 300 Ft 
 
AMD Athlon XP2500+ processzor; 128Mb DDR RAM; 1.44MB 
FDD; 60GB HDD, 7200rpm; 16x/48x DVD-ROM; Integrált 
Video vezérlő 64MB (+ AGP slot); Integrált 6ch audio; 56k 
modem; 10/100 LAN; Billentyűzet, 
egér+egérpad; Micro ATX ház; Samsung 
753S 17" monitor; Hangfalpár; 128MB 
USB 2.0 key; UHU Linux 

 

LEO Notebook Solution 
Bruttó 433 600 Ft 
 
Intel P4 Celeron 2.0 GHz processzor; 256MB DDR RAM; 30GB 
HDD; Combo CD-RW/DVD drive; 15" TFT XGA kijelző; 56k 
modem; 10/100 LAN; 128MB USB 2.0 key; Windows XP Pro 
 

 
A számítógépek megvásárolhatók illetve 

megrendelhetők: 
Teleház Információs Iroda 
4122 Gáborján, Fő utca 108. 

Telefon / Fax: 54/418212 
 

Az 1-2-3 éves garancián túl, technikai-, hardver és 
szoftver szaktanácsadással állunk ügyfeleink 

rendelkezésére! 
 

Internet előfizetési vagy feltöltő kártyás lehetőség 
akár azonnal. 
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