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Hazánk az Európai 
Unió tagja 

„Köszönöm Istenem 
az édesanyámat” 

Környezetvédelmi 
hét 

Majális 
igazi tavaszi ünnep 

    
Május 1-én Magyarország és 
9 másik közép- és dél-
európai ország az EU teljes 
jogú tagjává vált 

3. oldal 

Május első vasárnapján kö-
szöntjük az édesanyákat, 
nagymamákat, megköszönve 
nekik mindent... 

4. oldal 

Nem a környezetvédelem 
drága, hanem a környezet-
szennyezés kerül sokba! 

 
6. oldal 

Május az év egyik legszebb 
hónapja, a virágzó fák, nyíló 
virágok és a szerelem hónap-
ja. 

8. oldal 
 
 

 

 

Az Európai Unió 
állampolgárai lettünk! 

 
 

ájus hó 1. napja történelmi fordulónap 
minden magyar állampolgár számára, 
hiszen e naptól fogva Ciprus, Csehország, 

Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Málta, 
Szlovákia és Szlovénia társaságában csatlakoztunk az 
Európai Unióhoz. 

Az Uniót az eddigi 15 tagállammal (Ausztria, 
Belgium, Dánia, Egyesült Királyság, Finnország, 
Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, 
Luxemburg, Olaszország, Németország, Portugália, 
Spanyolország) együtt 25 ország alkotja ettől az 
időponttól kezdve. Ha a csatlakozást számszerűsítjük 
május 1-től az Unió állampolgárainak száma az eddigi 
376,5 millióról 451,7 millióra emelkedik, de a 
csatlakozó országok lakosainak átlagjövedelme egyik 
csatlakozó országban sem éri el az Uniós átlagot. Az 
eredeti Uniós átlag 22 500 euró/év, míg a csatlakozó 
országok átlaga nem éri el a 10 000 euró/év 
átlagjövedelmet, a legmagasabb Cipruson 17 100 
euró/fő, legalacsonyabb Lettországban 5 800 euró/fő, 
hazánk az átlag körül van 10 700 euró/fő 
átlagjövedelemmel. (Folytatás a 3. oldalon) 

Bihari Önkormányzatok Falugondnoksága 
Közhasznú Társaság 

 
Májusban a cégbejegyzést követően, hivatalosan is 

megkezdheti működését a Közhasznú Társaság. 
A Gáborján, Hencida, Szentpéterszeg önkormány-zatai 

által alapított Kht. székhelye Gáborján, ügyvezetésével a 
tagság Szabó Sándort bízta meg. 

A Kht. üzemelteti a kommunális célokat kiszolgáló 
gépeket, eszközöket. 

 

eMagyarország pontok Gáborjánban 
 
Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium 

eMagyarország pályázati programjának köszönhetően, a 
Községi Könyvtár és a Református Egyház 2 – 2 modern 
számítógéppel és az Internet hozzáférés támogatásával 
gyarapodott. A Teleház Információs Iroda, az IHM 
támogatásával kiépítendő szélessávú, 2006-ig ingyenes, 
Internet kapcsolatra kötött szerződést.   

 

Új tagjai vannak szerkesztőségünknek 
 
Ez évi első számunkban cikkekkel, tudósításokkal, 

interjúval mutatkoznak be Király Gyuláné és Varga Dezsőné 
szerkesztőink. 

Nagy Mariannát - akit munkahelye kötött Gáborján-hoz - 
új munkahelye, más településre szólította, szerkesztőségünk 
munkájában már nem tud részt venni. 

Ezúton is köszönjük Mariannának az elmúlt évi sikeres 
újságírói munkáját! 

 

II. évf.  1. szám 2004. május 

Gáborján község közéleti lapja 

 

Hírek, információk, események 
itthonról! 

M 

 



Gáborjáni Hírlap ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2004. május 
 

Községháza 
Gáborján Község Önkormányzata és a 

Polgármesteri Hivatal tájékoztatói, felhívásai. 
 

 
Gáborján Község Önkormányzati 

Képviselőtestülete megalkotta 
település környezetvédelméről és 
használatáról szóló rendeletét. 

  
Kivonat a rendeletből: 

A rendelet személyi hatálya: 
kiterjed az önkormányzat illeté-
kességi területén élő, tevékenykedő 
természetes és jogi személyekre, 
valamint jogi személyiséggel nem 
rendelkező társulásokra, közössé-

gekre egyaránt. 
 
Az önkormányzat tulajdonában álló lakóházak és a 

kapcsolódó közterület tisztántartásáról a használó (bérlő) 
köteles gondoskodni. 

 
A személyi tulajdonban lévő lakóházak és a kapcsolódó 

közterület tisztántartása az ingatlan tulajdonosának 
kötelessége. 

A nem lakás céljára szolgáló ingatlanok – ide értve a 
beépítetlen telkeket is – tisztántartása a tulajdonos, illetve a 
használó (bérlő) kötelessége. 

 

Az önkormányzat havi egy alkalommal minden hónap első 
hétfőjén szervezetten kiszállítja a háztartási szemetet. A 
tulajdonos (bérlő, használó) köteles a keletkezett háztartási 
szemetet műanyag vagy papírzsákban az ingatlana előtti 
közterületre legkésőbb reggel 8 óráig kitenni.  

Amennyiben a szervezett szemétszállítást nem veszi 
igénybe a háztartási szemét elszállításáról a tulajdonos 
köteles gondoskodni, vagy azt elásással, elégetéssel 
megsemmisíteni. 

 

Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni: 
 

 A község területén a közutak középvonaláig terjedő 
részek tisztántartásáról (egyoldalas beépített utcák 
esetén a közút teljes szélességében). 

 Az ingatlan előtt lévő járdaszakasz, vízelvezető 
árok, átereszek állandó tisztántartásáról, a hó 
eltakarításáról, a síkos járdarészek behintéséről. 

 Ahol kiépített járda nincs, ott a tisztántartási 
kötelezettség szempontjából az ingatlan előtt lévő 1 
méter széles területsávot kell járdának tekinteni. 

 Közterületen építési, bontási anyagot a 
Polgármesteri Hivatal engedélyével szabad tárolni. 

  Az anyagok lerakásánál figyelni kell arra, hogy a 
közterületen lévő berendezési és felszerelési 
tárgyak, a fák, és a növényzet nem károsodhat.  

 Közterületen szennyező anyagot (szemetet, trágyát, 
szalmát, hulladékot stb.) csak oly módon szabad 
szállítani, hogy a szállítmány semmi nem hulljon ki, 
por vagy csepegés ne keletkezzen. Ha szállítás 
közben a közterület szennyeződne, a szennyeződés 
okozója köteles azt eltávolítani és a további 
szennyeződ megakadályozásáról gondoskodni. 

 A közkutak, közkifolyók környezetében mosakodni, 
kannát egyéb edényt, lábbelit megmosni, állatokat 
itatni nem szabad. 

 
Szabálysértést követ el és 10000,- Ft-ig terjedő helyszíni 
bírsággal vagy 30000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal 
sújtható aki: 
 

 A tulajdonában (használatában) lévő ingatlant nem 
műveli meg, nem tartja rendben, gyomtól, gaztól 
nem tisztítja, 

 Az ingatlana előtti közterület gondozását (hó 
eltakarítás, síkosság-mentesítés, gyomtalanítás, 
fűkaszálás) elmulasztja 

 Az ingatlana előtti árkot, folyókat átereszt nem 
tisztítja, vagy a csapadékvíz zavartalan lefolyását 
nem biztosítja. 

 Az ingatlana előtti járdán, illetve mellette nőt gaz 
nem írtja, a kinyúló ágak és bokrok nyeséséről nem 
gondoskodik. 

 Az ingatlanán keletkezett csapadékvizet nem a saját 
területén helyezi el, 

 A járdáról letakarított havat a gyalogos, illetve 
járműközlekedés akadályozó módon rakja le. 

 Gépkocsit közterületen mos, 
 Szennyvizet, trágyalevet a csapadékelvezető árokba 

vezet vagy önt. 
 Idejét múlt hirdetményt, plakátot nem távolít el, 
 Építményeket, kerítéseket, élő fát bármilyen 

felirattal rongál, 
 Közútra, útpadkára salakot, építési törmeléket 

engedély nélkül szállít, vagy elhelyez, 
 Vállalkozói tevékenység ellátásához, 

magángazdálkodáshoz szükséges gépet, 
gépjárművet közterületen tárol, 

 Alkalmi jelleggel igénybevett közterületen és 
környékén keletkezett hulladékot nem gyűjt össze, 
és elszállításáról nem gondoskodik. 

 Közterületen engedély nélkül építési és egyéb 
anyagokat tárol. 

 

KELETI FŐCSATORNA PIHENŐHÁZA: 
 

A Keleti főcsatorna partján, Gáborján – Szentpéterszeg Körjegyzőség tulajdonában lévő pihenőház bérleti díjai: 
A gáborjáni és szentpéterszegi lakosok részére: 2 200 Ft/nap + rezsi 

Nem helyi lakosok részére: 4 400 Ft/nap + rezsi 
Lakosaink részére elsősorban, az év páros hetein áll rendelkezésre az üdülő. 

Jelentkezni, időpontot egyeztetni a Polgármesteri Hivatalban lehet. 

 

 



2004. május EURÓPAI UNIÓ Gáborjáni Hírlap 
 
 

Az Európai Unió állampolgárai 
lettünk! 

 

Folytatás az e lső  o ldalról  
 

Nagyon jó tudni, hogy az Unión belül az áru, a tőke, a munkaerő 
és a szolgáltatások szabad áramlása alapelvként működik, azt 
korlátozni – elvileg – tiltott. Azért elvileg, mert a csatlakozó 
országok munkaerő mozgását egy ideig korlátozzák.  

Tudni kell azt is, hogy az Unión belül – útlevél nélkül, csak 
személyigazolvánnyal – lehet utazni (személyigazolvánnyal nem 
rendelkező gyermekeknek továbbra is kötelező az útlevél) de ha 
valaki utazni kíván azért érdemes az érvényes útlevelünket 
magunkkal vinni! Ha az országot elhagyjuk célszerű, ha a TB 
kártyánkat is magunkkal visszük, mert bár a sürgősségi 
egészségügyi ellátásokra a másik tagállamban is jogosultak 
vagyunk, de egyes orvosi ellátásokért – ha ott abban az államban 
az ottani állampolgároknak fizetni kell, úgy azért ugyanannyit 
nekünk is – fizetnünk kell. Fő szabályként talán elég annyit 
megjegyeznünk, hogy az Unió tagállamaiban ugyanolyan elbírálás 
alá esünk, mint az ottani állampolgárok, tehát jogokban és 
kötelezettségekben ugyan az illet, illetve terhel bennünket, mintha 
annak az országnak az állampolgárai lennénk. 

 
Fontos tudnunk, hogy az Unió eredeti tagállamaiban a fizetési 

eszköz az euró (Dánia és Svédország kivételével), míg a 
csatlakozó országok az eddigi fizetési eszközeiket megtartották – 
még egy ideig. Kiutazás előtt – hogy meglepetés ne érjen 
bennünket – jó előre tájékozódni az ottani előírásokról. 

 
Egyet kell értenünk abban is, hogy az Európai Unióhoz való 

csatlakozásunk nem csak előnyökkel fog járni, hanem bizony 
kőkeményen meg kell felelnünk az Unió előírásainak is. Nem 
hiszem, hogy valaki is komolyan gondolná azt, hogy a 
csatlakozással minden gondunk megoldódik, sőt, borítékolható az, 
hogy néhány évig bizony nem jobb, hanem nehezebb lesz. Ennek 
fő oka az, hogy meg kell tanulnunk az Uniónak megfelelően 
gondolkodni, fel kell adni a gondoskodó, atyáskodó államban való 
hitünket, állnunk kell a versenyt a jóval gazdagabb Uniós 
versenytársakkal, mégpedig úgy, hogy erre nem igazán lettünk 
felkészítve. Itt most nagyon nagy szükségünk van a magyaros 
találékonyságunkra, leleményességünkre. 

 
Persze azért nem vagyunk védtelenek sem az Unióval szemben, 

hisz az Unió Parlamentjébe – a mi érdekünk képviseletére – 24 
képviselőt választhatunk. E képviselőválasztásra – a pártokra való 
szavazással – június 13-án kerül sor. Mindannyiunk felelőssége, 
hogy melyik pártban bízunk annyira, hogy érdekeinket 
képviselhesse. Biztos vagyok benne, hogy a pártok részről 
kampányban nem lesz hiány! Választanunk viszont nekünk kell, a 
saját meggyőződésünk, gondolkodásunk, tapasztalataink alapján. 
Mindenkit őszinte szívvel biztatok arra, hogy június 13-án jöjjön el 
választani, és szavazzon. 

 
Végezetül minden gáborjáni lakost – a ma születettől a 

legidősebbig – a Képviselőtestületünk, Polgármesterünk, a Hivatal 
dolgozói és az Újság Szerkesztőbizottsága nevében köszöntök, 
mint Uniós állampolgárt. 

__________________________________ 
ILLÉS TÓTH JÓZSEF 

 
 

Hirdetmény 
 
A Magyar Köztársaság Elnöke kitűzte az Európai 

Parlament tagjainak 2004. évi választását. 
 

A szavazás napja: 2004. június 13. vasárnap. 
 

A szavazás 6.00 órától 19.00 óráig tart. 
 

A választópolgár személyesen, lakóhelyén 
szavazhat. A szavazás napján lakóhelyétől távol 

lévő választópolgár belföldön igazolással, 
külföldön a magyar nagykövetségeken adhatja le 
szavazatát. Igazolás kiadását vagy külképviseleti 

névjegyzékbe való felvételét a lakóhely szerint 
illetékes jegyzőtől lehet kérni. 

 
A választásokra listát ajánlani 2004. május 14-ig 

ajánló szelvénnyel lehet, melyet a 
választópolgárok az értesítővel együtt kaptak meg. 

Egy választópolgár csak egy listát ajánlhat. 
Szavazni csak egy listára lehet. 

 
Részletes tájékoztatásért forduljon a Hivatalban a 

Választási Irodához. 
__________________________________ 

VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJE 
 
 

 
 

Tájékoztató  
 

A 2004. május 13-i Európai Parlementi 
választáson a helyi választási bizottság: 

 
Elnök: 

Varga Dezsőné 
Tagjai: 

Barta Vince 
Kardos Lajosné 

Lakatos Károlyné 
Nagy Zoltán 

____________________________________________ 
HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

 



Gáborjáni Hírlap ANYÁK NAPJA 2004. május 
 

„Kis csokrommal a 
kezemben köszöntelek téged, 
 édesanyám, szeretlek ugye 
mindig érzed?” 

 
Május első vasárnapján 

köszöntjük az édesanyákat, 
nagymamákat, megkö-
szönve nekik mindent: a 

szeretetet és gondoskodást, 
mellyel születésünk óta 
elhalmoznak bennünket. 

 
Ez az ünnep nagyon régi. Már az ókori Görögországban is 

tartottak tavaszi ünnepséget az anyák tiszteletére. 
Magyarországon az első anyák napi köszöntést 1925-ben 
szervezték meg. Azóta is évről-évre május első vasárnapján 
köszöntjük az édesanyákat és a nagymamákat. 

Iskolánk alsó tagozatos osztályaiban a gyerekek az első 
májusi vasárnapot megelőző pénteken, a délelőtti órákban 
osztálykeretben meghitt hangulatú ünnepségen köszöntötték 
édesanyjukat, nagymamájukat. Lelkesen tanulták a verseket, 
dalokat az ünnepi alkalomra. Csaknem zsúfoltságig megteltek 
a tantermek a gyermekekhez érkezett hozzátartozókkal. Itt 
voltak a bejáró tanulók szülei, nagyszülei is – amit örömmel 
vettünk. 

Az elhangzott versek, dalok meghatották a vendégeket. 
Szem nem maradt szárazon, minden szempárban a 
meghatottság könnyei csillogtak. Hisz minden gyermek egy-
egy verssel mondta el, hogy az ő szívében milyen különleges 
helyet foglal el az édesanyja. 

 
Valamennyi osztályban az ünnepség végén virággal és 

saját készítésű ajándékkal kedveskedtek a gyerekek az 
anyukáknak, nagymamáknak. 

________________________________ 
B A R A N Y A I  E N D R É N É  

 
 

„Az ember addig van igazán otthon a világban, amíg él az 
édesanyja” 

 
Vasárnap ünnepeltük anyák napját. Akinek él az édesanyja 

hálás lehet azért, hogy ki tudja mondani azt a szót, hogy 
anya. Azok érzik csak igazán ennek hiányát, akik már nem 
láthatják nap, mint nap és nem hallhatják az édesanya kedves 
szavát, nem láthatják a mindig féltő anyai tekintetet. Ne csak 
ilyenkor anyák napján gondoljunk szeretettel arra, akinek a 
legtöbbet köszönhetjük. A mindennapjainkat hassa át a 
legemberibb, legtisztább érzés a szeretet a szülő iránt. 
Éreztessük ezt a szeretetet akkor is, ha fáradtak vagyunk, ha 
rossz kedvünk van. Mindig legyen időnk egy jó szóra, 
távolabb élőknél egy látogatásra, hiszen tudnunk kell, hogy a 
szülői ház mindig szeretettel vár haza bennünket. Nincs annál 
nagyobb öröm az édesanya számára, amikor viszontláthatja 
gyermekét, unokáit. 

A gyermek nevelés során igyekeztek úgy alakítani az 
életünket még ha „szerényebb körülmények” között is, hogy 
szép, boldog és nyugodt gyermekkorunk legyen. Sokszor 
áldozatokat követel a gyermeknevelés, mely áldozatot az 
édesanyák meg is hoztak. Az édesanyai hivatás nem ér véget 
gyermekének szülői házból való kirepülésével. Nekik mi 
mindig „kisfiam és kislányom” maradunk egész életünkben. 
Az unokák megszületése a nagymamák számára egy új, eddig 
nem érzett boldogság. Boldogság és felelősség is. Mert a 
nagymamák már nem csak a gyerekeikért, hanem az 
unokáikért is felelősséget éreznek, értük is aggódnak. 

 
Köszönjük meg ezt a szeretetet egy szál virággal, mely 

jelképezi a gyermeki hálát. Adjunk vissza egy kicsit abból a 
szeretetből, melyet önzetlenül kaptunk tőlük, és amely 
szeretetért az édesanyák viszonzást nem várnak, csak adják és 
adják tovább a bennük lévő szeretetet.  
„Köszönöm Istenem az édesanyámat” 

________________________________ 
S A L A M ON  JÓ ZS E F N É  

V O ZÁ R  J Á N O S N É

 

 

 
 
 
 
 

 

De jó annak… 
 
De jó annak, kinek van még 
Édesapja, anyja 
Az éltében bármi éri, 
Nincsen elhagyatva. 
 
Hogyha beteg, a jó anya 
Virraszt ágya mellett, 
Hogyha bántják, a szülei 
Védelmére kelnek. 
 
Ha bajban van, segít neki 
Édesapja, anyja; 
Ha szomorú, szüleitől 
Meg lesz vigasztalva. 
 
Míg legalább egy szülőd él, 
Addig még jó néktek … 
Isten adjon a szülőknek 
Hosszú-hosszú éltet! 

 
 
 
 
 

 



2004. május  Gáborjáni Hírlap 
 

Nyílt nap az óvodában 
 

Minden tavasszal, így idén is – mivel hagyomány 
óvodánkban – úgy gondoltuk, meghívjuk a középső – nagy 
csoportba (ettől az évtől már Süni csoport) az érdeklődő 
szülőket és tanítókat; nézzék meg, hogyan „dolgozunk, 
tanulunk” egy matematikai foglalkozáson. 

Csoportunkból 13 gyermek készül iskolába, tízen – mivel 
még középsősök – maradnak az óvodában. 

Izgalommal telt a reggeli játékidő, sőt még a tízóraiból sem 
fogyott úgy a repeta, mint máskor. Miután megérkeztek a 
vendégek, kezdődhetett a foglalkozás: a táblánál a 
számkártyák sorba rendezése; „Mi változott meg?” játék; 
számosság szerinti összehasonlítás; relációs jelek használta. 
Majd később a MINIMAT elemekkel való ténykedés és a 
feladatlapok megoldása várt a gyerekekre.  

Törekedtünk arra, hogy ne csak a feladatmegoldásra 
figyeljenek, hanem mondjanak véleményt egymás 
munkájáról is – így a kommunikációs képességeik is 
fejlődjenek, hisz az iskolában ez is nagyon fontos! 

Természetes volt, hogy egy-egy jó megoldás után büszkén 
„kukkantottak ki” az anyukákra. 

 
Bízom benne, hogy a szülők élnek a többi lehetőséggel is, 

amikor betekinthetnek a gyerekek óvodai életébe. 
_______________________________ 

VARGA DEZSŐNÉ 
 

 

Beíratás 
 

Az óvodai beíratás 2004. június 2-3-4-én lesz, 
délelőtt 930 – 1130-ig. 

 
Az óvodai felvétel jelentkezés után történik. Az óvodába 
a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető 
fel. A gyermek óvodai felvételét a szülőknek kell kérni a 

beíratáskor. 
 

A szeptember 1. után született gyermekek fogadása az 
óvodai nevelési évben folyamatosan történik (de a 

beíratáskor őket is be kell íratni!). 
 

A gyermekek érettség – jellemzői óvodába lépéskor: 
 szobatisztaság 
 életkornak megfelelő szintű önállóság (pl. 

étkezés, öltözködés terén) 
 

Felhívom a tisztelt Szülők figyelmét, hogy öt éves kortól 
az óvodába járás, kötelező! 

 
 

A világgá ment csacsi és bari 

 
Elérkezett a várva-várt nap, az ÁKOM-BÁKOM 

bábcsoport előadásában óvodások és iskolások együtt – közel 
százan – vehettünk részt egy igen hangulatos bábelőadáson, a 
Faluházban. 
 

 
 

A világgá ment csacsi és bari történetével sikerült 
vidámságot, mosolyt csalogatni a gyermekek arcára. 

A csillogó szemek, a mosolygó arcok, a szereplőkhöz 
intézett „segítségadó” bekiabálások mind azt jelezték, hogy a 
gyerekek belefeledkeztek a mese világába. 

Az igényes bábokkal, hangulatos zenei aláfestéssel, szép 
kiejtéssel, időnként némi humorral tarkított előadással 
sikerült élményhez juttatni a gyerekeket. Hiszen rajtunk – 
szülőkön, nevelőkön – is múlik, hogy maradandó élményhez 
juttatjuk-e gyermekeinket.  

Ez alkalommal, úgy érzem – sikerült. 
 

 
 

_______________________________ 
VARGA DEZSŐNÉ 

Új könyvek a Könyvtárban A napokban 29 db új könyvvel gyarapodott könyvtárunk állománya. 
Szeretném felhívni a figyelmüket néhány olyan könyvünkre, mely a könyvtárat látogató gyerekek körében biztosan nagyon 
népszerű lesz. A Magyarország száz csodája, két kötetes könyv segítségével eljuthatunk hazánk minden tájegységére, feltárul 
előttünk országunk nevezetes és kevésbé ismert, ám egyedi értékeit. A világ állatai sorozat öt kötete megismerteti az olvasót 
Ázsia, Európa, Afrika és a Szavanna állatvilágával. Nemcsak érdekes, hanem értékes információkkal is gazdagodik az, aki e 
könyveket kezébe veszi. Ezen kívül természetesen szépirodalmi és mesekönyvek is állnak az olvasók rendelkezésére. 

_______________________________________________________________________________ 
KELLEMES PIHENÉST, KIKAPCSOLÓDÁST KÍVÁN NAGY IMRÉNÉ KÖNYVTÁROS
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A fenntartható környezetért 
 
„Nem a környezetvédelem drága, hanem a 
környezetszennyezés kerül sokba.” 
 

Nagyon is sokba! Létünk van veszélyben, ha 
nem vesszük tudomásul, hogy az ember életének 
minősége, sőt fennmaradása nagymértékben 
függ a természettől. Azért, hogy a jövő 
nemzedéknek is biztosítva legyen a minőségi 

emberi élethez szükséges környezet, azt fenntarthatóvá kell tenni. 
Ehhez azonban bizonyos területeken már elrontott dolgokat is jóvá 

kell tenni, mert az emberiség sok olyan helyzetet hozott létre, melyet a 
természet már nem tud orvosolni. 

Be kell látni, hogy kevesebbet kell fogyasztanunk, mint amit a 
Természet adni tud. Kevesebb fát kell kivágni, mint amennyit ültetünk. 

Biztosítja az a fenntarthatóságot, ha szénből, kőolajból, ércekből 
sokkal többet hozunk felszínre, mint amennyi termelődik? (Kőolajból pl. 
ötmilliószor többet.) 

És ha szennyeződésből többet termelünk, mint amit a Természet fel 
tud dolgozni? Ha gyárakkal, autókkal szennyezzük a levegőt, s növeljük 
az üvegházgázok szintjét? Nem! Eredmény: Halmozódik a hulladék, az 
üvegházhatás megnövekedése következtében hőmérsékletemelkedést, 
éghajlatváltozást tapasztalhatunk máris. 

A felsoroltakkal – bár ez csupán néhány példa a sok közül – közvetve 
hatunk károsan a környezetünkre. Emellett azonban jelen van az 
önpusztító életmód is, az ital, a drog, a zaj, az egészségtelen táplálkozás. 

Egy dolog biztos: Az emberiségnek – s benne minden egyes embernek 
– van és lesz tennivalója a környezetvédelem terén. 

______________________________________ 
KIRÁLY GYULÁNÉ 

 

Április 22. A Föld Napja 
 

Futóversenyt rendeztünk „Fussunk a Földünkért” jelmondattal. A 
leggyorsabbak jutalomban részesültek, a kevésbé fürgék nyereménye 
maga az egészséges testmozgás volt. 

Eredmények 
Lányok, alsó tagozat: 1. Sanyó Viktória, 2. Kovács Noémi, 3. Mező 
Vivien; felső tagozat: 1. Kiss Adél, 2. Czifra Gizella, 3. Kiss Alexandra. 
Fiúk, alsó tagozat: 1. Gyöngyösi István, 2. Sándor István, 3. Micskei 
Tamás; felső tagozat: 1. Juhász Sándor, 2. Szántó Roland, 3. Sándor 
Szabolcs. 
 

Hulladékhasznosítás másképp. Újabb verseny, melynek célja 
játékkészítés hulladékokból. Az alkotások a gyerekek ötletgazdagságát, 
ügyességét, a csoportos művek a közösen végzett munka nagyszerűségét 
jelzik. A zsűri által legjobbnak ítélt játékok készítőit díjaztuk. 
 

         
Néhány a „hulladékremekművek” közül 

______________________________________ 
KIRÁLY GYULÁNÉ 

Környezetvédelmi hét 
 

Iskolánk évről-évre rendezvényekkel ünnepli a 
környezetvédelem jeles napjait. 

Minden ember tapasztalja, saját bőrén érzi – 
vagy érezni fogja – a Föld környezeti 
problémáinak hatásait. Rendezvényeinket 
figyelemfelkeltésnek szántuk az energiahor-
dozókkal való takarékoskodásra, a környezetbarát 
termékek vásárlására, környezetünk szépítésére, 
hulladék-hasznosításra. 

 
Ebben a tanévben „zöld hetünk” április 17-től 

22-ig tartott. Előtte azonban már minden diák a 
nevelők segítségével azon fáradozott, hogy az 
iskolaudvarokat szépítse, virágosítsa. A munka 
eredménye máris, de a későbbiekben még inkább 
látszik majd, mikor a virágok nyílnak s 
színpompájukkal, illatukkal hangulatosabbá teszik 
iskolánk udvarait. 
 
Április 17. 

Tanulóinkkal elindítottuk a „Tiszta Gáborjánért” 
mozgalmat. Végigjártuk az utcákat, s a faluképet 
romboló, eldobált szemetet zsákokba szedtük, 
melyeket később az önkormányzat segítségével 
kiszállítottak a szeméttelepre. 

Tapasztalatunk: Sokkal kevesebb szemét volt az 
idén, mint tavaly egy hasonló gyűjtés alkalmával. 
Ezt pozitívan értékeltük. Bízunk abban, hogy a 
falu egész lakossága szívügyének tekinti, milyen a 
községünk tisztasága. 
Mi mely településre látogatunk el szívesebben? 
Valószínűleg oda, ahol szép, tiszta, rendezett 
utcákon mehetünk végig. Ez az ott lakó 
emberekről is képet ad. Jó volna, ha az idelátogató 
idegenek emlékeiben is úgy maradna meg 
Gáborján, mint egy barátságos emberek lakta, 
virágos, rendezett kis falu. 
 

 
Talán jövőre már a buszmegállónál sem gyűlik 

össze egy zsák szemét… 
 
Április 19. 

Kezdetét vette a 3 napig tartó hulladékgyűjtési 
verseny. A lelkesedés óriási volt az első osztálytól 
a nyolcadikig. Mindenki tudta, minél több papírt 
gyűjtünk össze, annál több fa menekül meg a 
→→→  
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kivágástól. Az ócskavas is újrafelhasználásra 
kerül, így nem a környezetet csúfítja, szennyezi. 
 

 
Az összegyűjtött ócskavas hegy 

 

Ezzel az akcióval mi is tettünk valamit 
környezetünk megóvásáért, mert: 

„Senki sem követhet el nagyobb hibát, 
mint az, aki azért nem tesz semmit 

 mert csak keveset tudna tenni” 
-  Burke - 

 

 
Így dolgoztunk mi… 

 

Az eredmény várakozáson felüli lett. 25 mázsa 
papír és több mint 100 mázsa vas. Említésre 
méltó, hogy a papírért 12.510 Ft-ot, a vasért pedig 
205.400 Ft-ot kaptunk, s a pénzt az osztályok 
gyűjtésük arányában használhatják közösségi 
programjaikra. 

Legtöbb papírt a 2. osztály (6 q, 96 kg), 
legnagyobb mennyiségű vasat a 7. osztály (37 q, 
42 kg) gyűjtötte. 

 

 
Eredményesek voltunk! 

Nyílt nap az általános iskolában 
 

Felvetődött a kérdés: Szükség van-e nyílt napra iskolánkban? Szülők 
és pedagógusok is elmondták véleményüket: 
 
Jeneiné Tirincsi Gabriella: 

Én úgy gondolom, hogy az iskolai nyílt nap a tanuló és a szülő 
szempontjából is hasznos. A tanuló részéről azért, mert bizonyítani, 
szerepelni akar, tehát ezzel is motiválva van a tanulásra. A szülő részéről 
pedig azért, mert csak így nyer bepillantást az iskolai tanórákra. A 6. 
osztályban informatika órán láthattuk, hogy gyermekeink nemcsak 
játszanak a számítógépekkel, hanem elméletben és gyakorlatban is 
megismerhetik azt. A természetismeret órán a diákok olyan kérdéseket 
is feltettek a tanárnak földrajz témakörből, amire a válasz minket, 
szülőket is érdekelt. Nyelvtan órán a táblánál oldottak meg feladatokat, 
és a gyerekek büszkén néztek szüleikre, ha az jól sikerült. 
Történelemből egy színvonalas órán vehettünk részt. A diákok számot 
adtak tudásukról, hiszen összefoglaltak. 

Tapasztalatom szerint a gyerekek minden évben nagy izgalommal 
várják a nyílt napot, ami a szülők számára is élmény. 

 
Micskei Ottóné: 

Munkahelyi elfoglaltságom miatt nem tudtam részt venni az iskolai 
nyílt napon. Jó dolognak tartom, hogy a szülők betekintést nyerhetnek, 
még ha csak egy kis időre is gyermekük órai magatartásáról és 
szorgalmáról. 

 
Baranyai Endréné, pedagógus: 

Igen, nagy szükség van rá. Ezt mutatja az is, hogy néhány kivétellel 
minden szülő eljön. Érdeklődve figyelik az óra menetét. Egyszer-
egyszer rácsodálkoznak, hogy mi mindent tudnak már a tananyaghoz 
kapcsolódóan a kisiskolások. Ugyanakkor „felfedezik” azt is, hogy 
melyek azok a tananyagrészek, melyekre nagyobb hangsúlyt kell 
helyezni az otthoni gyakorlás során. Az első és második osztály évente 
kétszer is bemutatja a szülőknek a tanórán folyó munkát. 
 
Szabó Gyuláné, pedagógus: 

Igen, szükség van rá. Jó dolognak tartom, hogy lehetőséget adunk a 
szülőknek arra, hogy megfigyeljék gyermeküket egy – egy tanórán. 
Elsős nevelőként két nyílt napot is szerveztem. Egyet októberben – az 
összeolvasás időszakában – , egyet márciusban. 
Az érdeklődő szülők így a gyermekük fejlődését is nyomon követhették. 

Jó lehetőség ez arra is, hogy betekintést nyerjenek iskolánk életébe. 
______________________________________ 

KIRÁLY GYULÁNÉ 
 

 
 

 
Megér egy mosolyt! 

 
A vonaton egy kupéban utazik egy házaspár és egy férfi. A két férfi 
kimegy a folyosóra cigizni. 

 A felesége? – kérdi az idegen. 
 Igen, miért? 
 Borzasztó, borzasztó csúnya! Nézze uram, én plasztikai 

sebész vagyok, és százezer forintért átoperálom a 
feleségét egy gyönyörű nővé! 

 Százezer forintért? Most viszem a vadászhoz, aki ezerért 
lelövi! 
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MAJÁLIS 
 

Május az év egyik legszebb hónapja, a 
virágzó fák, nyíló virágok és a szerelem 
hónapja is. Mar az első napján a munkát 
ünnepeljük. Kicsit borongós reggelre 
ébredtünk, de gyönyörű, verőfényes nap elé 
néztünk. Ezt a napot pihenéssel, 
szórakozással illik tölteni, így tettünk most 
is. 

10 óra körül gyülekeztek az emberek, ki 
bográccsal, ki a nélkül. A fiatalság 
szolgáltatta a zenét, a szomjoltókról az ÉVA 
Presszó gondoskodott. A pálya szélén 2 árus 
is kipakolta az áruját. Volt ott játék, édesség 
meg még sok minden… 

 
Idő közben a főzőverseny résztvevői 

elkezdték az előkészületeket és egy óra 
múlva már főtt is az ebéd a bográcsokban. 
Volt ott pörkölt, gulyás, babgulyás is. Az 
ehhez szükséges húst most is, mint már 
eddig, az Önkormányzat ajánlotta fel, amit 
ezúton is köszönünk. 

8 csapat nevezett be a versenyre, akik a 
következők: Fábián Erika, Tóth József, Nagy 
Zoltánné (Csilla), Viski Gyuláné, Micskei 
Gyuláné, Nagy Imre, Mező Jácint, Boros 
Lajos. 

Pár óra múlva 8 finomságokkal teli tányér 
várta az 5 tagú zsűrit, akik a következők 
voltak: Nagy Zoltánné (Julika), Salamon 
Sára, Sándor Mónika, Baranyai Endre, 
Koszta Gyula. 

Minden étel nagyon finom volt, de dönteni 
kellett. Rövid megbeszélés után megszületett 
az eredmény: 1 helyezett Tóth József, 2. 
Nagy Zoltánné, 3. Viski Gyuláné.  

Nagyon szép és értékes ajándékot nyertek 
a versenyzők, gratulálunk nekik, és nem 
utolsó sorban a többi résztvevőnek is. 

 
A főzés közben több program is részt 

vehettek a vállalkozó kedvű felnőttek és 
gyerekek. Először játékos sorversenyre 
hívtuk a játszani vágyókat. 3 csapat volt. 
Ovisok, kisiskolások, nagyobbak és felnőttek 
mind élvezték a játékos feladatokat, amelyek 
között szerepelt: 

Szökdelés fél lábon, ping-pong ütőn vizes 
poharat vinni, zsákba-futás, gyorsasági 
verseny stb. 

Hangos kiabálással, visítozással 
buzdították egymást a csapattársak, és a 
szurkolók. Jó volt látni a kipirult arcokat és a 
nevető gyerekeket. 

Az 1. helyezett Szántó Roland és csapata 
lett, ők kulcstartót, a 2. helyezett Verebi 
Beatrix csapata lett, ők labdát és vízi-
pisztolyt, a 3. helyezett Gyöngyösi Imre 
csapata lett, ők tollat nyertek. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Gratulálunk nekik, és köszönjük Nagy 
Imréné Jutkának, hogy megint jó feladatokat 
talált ki! 

 

Aztán következett a 11-es rúgó verseny. 
Előbb a férfiak, majd a nők rúgták a labdát.  

Mező Gyuszi nem győzte írni a neveket, 
mindenki szerette volna bevenni Katona 
Tamás kapuját. A kicsik is sorba álltak a 
labda előtt, aranyosak voltak! A legjobb 
mégis köztük Mező Gyula lett, a 2. Zakar 
László, a 3. Szabó Sándor. A gyerekek közül 
a legjobb Mácsi Gyula, a második Nagy 
Zoltán lett. A nők versenye izgalmasabb 
volt. Igaz nem voltak olyan sokan, mint a 
férfiak, de szép gólokat rúgtak. A női 1. 
helyezett Salamon Sára, a 2. helyezett 
Sándorné Bunyik Andrea, a 3. helyezett 
Sándor Mónika lett. 

 

Mindezek közben reggeltől folyamatosan 
ment a lövészverseny. Nem tudom mennyi 
töltényt lőttek el a versenyzők, de Nagy Imre 
nem győzte adni a muníciót. Nők, férfiak, 
gyerekek még a legapróbbak is lőhettek a 
célpontokra. A sok résztvevő miatt itt 
született meg a verseny eredménye 
legutoljára. 

A legjobb lövő férfi ifj. Nagy Imre, a 2. 
Nagy Imre, a 3. Bachsitz György lett. A női 
1. helyezett Viski Gyuláné, 2. Micskei 
Ottóné, a 3. Viski Károlyné lett. A 
gyerekeknél 1. Sándor Edvin, 2. Micskei 
Gyula, 3. Micskei Tamás lett. A helyezettek 
szép ajándékokat kaptak, mindenki örült, 
hogy kipróbálhatja magát egy ilyen férfias 
sportban is. 
 

A nap utolsó programja a kispályás foci 
meccs volt. Fiúk és férfiak mérték össze 
focitudásukat a gyepen. Sok és szép gólt 
rúgtak melynek eredménye a következő: 1. 
helyezett Kolompár Zsolt csapata, 2. Micskei 
Gyula csapata, 3. Szabó Sándor csapata lett. 

  

A nap végére mindenki kellemesen 
elfáradt, jól szórakoztunk, sokat nevettünk, 
és már várjuk a következő ilyen napot. A 
nyerteseknek gratulálok, kívánok 
mindenkinek jó nyarat, jó időt és kellemes 
pihenést. 

______________________________ 
SÁNDORNÉ BUNYIK ANDREA 

 

 
Megér egy mosolyt! 

 
Két részeg megy a sínek között négykéz-
láb. 

 Milyen magas ez a lépcső! 
 És milyen magasan van a korlát! 
 Semmi baj, már jön is a lift! 
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RECEPTKLUB 
SALAMON JÓZSEFNÉ ROVATA 

 

Gundel-palacsinta 
 
Hozzávalók: 
(22 db. palacsintához) 
 

A palacsintatésztához: 
400 g liszt 
6 dl tej 
4 dl szóda- vagy ásványvíz 
3 egész tojás 
kevés só 
olaj a sütéshez 
 
A diótöltelékhez: 
400 g darált dió 
100 g mazsola 
1/4 l tej 
300 g porcukor 
2,5 dl tejszín 
1 citrom reszelt héja 
kis őrölt fahéj 
 

A csokoládéöntethez: 
100 g étcsokoládé 
200 g kristálycukor 
3 dl tej 
3 tojássárgája 
2 dl tejszín 
1/2 vaníliarúd (vagy vaníliacukor) 
20 g liszt 
1 dl rum 

 
 
 

 
 
 
 
 

Elkészítési idő: 35 perc 
Várakozás: 1 óra 
Sütési idő: 40 perc 
 
Fontos tanácsok: 
- a kikevert palacsintatésztát hagyjuk 

elég ideig állni 
- a töltelék és az öntet nagyon sima 

legyen 
 
Elkészítése: 
 

A 400 gramm liszthez hozzáadjuk a 
tojásokat, a sót majd kikeverjük a tejjel 
és a szódavízzel. Letakarjuk és 1 órán 
át állni hagyjuk.  

A diót megdaráljuk, a mazsolát 
langyos vízben, vagy rumban áztatjuk. 
 

 A 2,5 dl tejet felforraljuk a cukorral, 
hozzáadjuk a reszelt citromhéjat és a 
fahéjat, majd forrón a dióra öntjük. 

A mazsolát leszűrjük, a tejszínnel 
együtt a diós masszához keverjük. 

A palacsintasütőben kis olajat 
forrósítunk és beleöntünk 3/4 
merőkanálnyi folyékony tésztát.  

Megsütjük az egyik oldalát, majd kis 
konyhai lapáttal alányúlva 
megfordítjuk, és készre sütjük. Az 
elkészült palacsintákat egy nagy 
tányéron egymásra csúsztatjuk. 

Az öntethez való cukrot, lisztet és 
tojások sárgáját simára keverjük. A 
tejet felforraljuk az étcsokoládéval és a 
vaníliarúddal, (vagy vaníliacukor) majd 
állandóan keverve a tojásos masszához 
öntjük. 

Egy nagyobb lábasban vizet 
forralunk és a gőze fölött, az öntetet 
állandóan keverve, besűrűsítjük. 

Ha elég sűrű, levesszük a gőzről, 
hozzáadjuk a felvert tejszínt és a rumot. 
Tálalásig melegen tartjuk. 

A palacsintákat megtöltjük a 
diókrémmel, és háromszögletűre 
hajtjuk. Ráöntjük a csokoládéöntetet és 
tálaljuk. 

 

 
Jó étvágyat!

 

 

ANYAKÖNYVI HÍREK 
 

 
2003. december 1-től - 

2004. április 30-ig 
Forrás: Népességnyilvántartás 

 
 

 
Gáborján legfiatalabbjai, köszöntjük őket: 
Seres Gergő 2003. 12. 16. (Milák Zsuzsanna – Seres Pál) 
Viski Gergő 2003. 12. 20. (Rácz Ildikó – Viski Gábor) 
Kovács Orsolya 2003. 12. 21. (Mezei Piroska – Kovács 
Sándor) 
Kinter Hanna 2004. 02. 01. (Kovács Ida – Kinter Zsolt) 
Jakab Viktória Petra 2004. 04. 20. (Koszorús Judit – Jakab 
Tamás Zoltán) 
 
Házasság kötésükhöz gratulálunk: 
Tanka Róbert – Bene Katalin 2004. 04. 03. 
 
Búcsúzunk elhunyt, volt gáborjáni lakosainktól: 
Nagy Károly 2003. 12. 04. (Dancs Irma – Nagy Bálint) 
Tóbi Istvánné (Tóth Eszter) 2003. 12. 26. (Nagy Eszter – 
Tóth István) 
Turzó Albert 2004. 01. 04. (Mező Rozália – Turzó Lajos) 

Barta Sándorné (Harsányi Jolán) 
2004. 01. 04. (Bihari Jolán – 
Harsányi Vince) 
Szilágyi Sándorné (Gombos 
Ilona) 2004. 01. 31. (Barakony 
Juliánna – Gombos Vince) 
Gyöngyösi Lenke 2004. 02. 18. (Barkóczi Mária – 
Gyöngyösi Elemér) 
Kopál Gyuláné (Jankovics Irma) 2004. 02. 15. (Fráter Irma 
– Jankovics Dénes) 
Szántó Vince 2004. 02. 20. (Barta Róza – Szántó Vince) 
Rada Gyula 2004. 02. 20. (Király Juliánna – Rada Ferenc) 
Vadász Vincéné (Huszti Piroska) 2004. 02. 20. (Mészáros 
Piroska – Huszti Lajos) 
Gombos János 2004. 03. 08. (Barakony Juliánna – Gombos 
Vince) 
Somogyi Béláné (Tóth Irma) 2004. 03. 16. (Ungvári Margit 
– Tóth Sándor) 
Antal Károly 2004. 03. 18. (Sinyi Eszter – Antal Imre) 
Kamuti Gyula 2004. 03. 21. (Varga Róza – Kamuti Gyula) 
Szántó Dávid 2004. 04. 26. (Gazsó Anna – Szántó Dávid) 
Nagy Károlyné (Szántó Róza) 2004. 04. 30. (Oláh 
Zsuzsánna – Szántó Vince
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Ismét néhány 
szó a 

parlagfűről 

 

 

Újra itt a nyár. Virágba 
borultak a fák, kizöldült a fű 
és ismét kihajtott a parlagfű is, 
mely az egyik legveszélyesebb 
allergén növény. A gondo-
zatlan környezetben akadály-
talanul fejlődnek a különböző 

fűfélék és gyomok. Ezek virágpora túlérzékenységi 
megbetegedéseket válthatnak ki. 

A gyomnövények, ezek közül is a parlagfű irtásának és a 
pázsitfűfélék rendszeres kaszálásának vagy nyírásának a 
megelőzés szempontjából rendkívüli jelentősége van. 

A parlagfű irtására a legalkalmasabb időszak, amikor a 
gyomnövény már jól felismerhető, de még nem virágzik. 
Ezért általában tavaszi megjelenésétől kezdve korai 
gyomlálással (gyökérrel együtt történő kihúzással) illetve 
tömegesebb előfordulás esetén a virágzás előtt (június-július) 
végzett rendszeres kaszálással a leghatásosabb az irtás. 

Az önkormányzat évek óta gondoskodik a közterületek 
tisztántartásáról, a közhasznú alkalmazottak bevonásával az 
allergén növények irtását folyamatosan végzi. 

 

Kérjük, hogy a az elmúlt évekhez hasonlóan mindenki 
rendszeresen kaszálja, ill. kaszáltassa a kapuja elejét. Az idős, 
beteg emberek előtt ezt az önkormányzat díjmentesen 
elvégzi. 

_______________________________ 
SALAMON JÓZSEFNÉ 

 

 

Virágokat ültettünk 

 
 

Önkormányzatunk április hónapban 150.000.-Ft értékben 
virágpalántákat vásárolt a szentpéterszegi Blondy & Társa 
Kft-től. A lakosság 50%-os támogatás mellett korlátlan 
mennyiségben rendelhetett a gyönyörű, virággal tele 
palántákból.  A következő palántákra érkeztek megren-
delések: 

 

 Álló muskátli 
 Futó muskátli 
 Petúnia 
 Salvia 

 

Reméljük, hogy a beszerzett virágok által nemcsak 
önmagunknak okoztunk örömöt, hanem községünk szépíté-
sére is szolgál. 

_______________________________ 
SALAMON JÓZSEFNÉ 

 
 

FELHÍVÁS 
 

Önkormányzatunk felhívja a lakosság figyelmét, 
hogy a kapuk előtt lévő fák gallyazását időben 

végezzék, ill. végeztessék el! 
A villanyvezetékhez felnőtt ágak, gallyak 

áramszünetet okozhatnak, továbbá ennek 
gallyazása már életveszélyes és csak szakember 

végezheti áramtalanítás után! 
 
 

 

FELHÍVÁS 
lombrágó hernyók elleni védekezésre 

 
Az utóbbi években komoly gondot jelentenek 

megyénkben a lombrágó hernyók (aranyfarú 
lepke, gyűrűslepke, gyapjaslepke, valamint az 
araszoló hernyók), melyek park illetve erdei fákon 
és gyümölcsösökben is erős rágási kártételt, 
valamint a lárvák szőrzete allergiás tüneteket 
okoznak. 

 
Az ellenük való védekezés – megelőző jellegű 

módja – az áttelelő tojáscsomók illetve 
hernyófészkek megsemmisítése. (Mechanikai 
úton a fertőzött gallyak lemetszése, elégetése). 
Szükség esetén a megjelenő lárvák kártételének 
felszámolására kitinszintézisgátló készítmények, 
piretroidok, foszforsavészterek, valamint a 
Bacillus thuringiensis hatóanyagú készítményeket 
lehet alkalmazni. (Védekezés során célszerű 
szakember segítségét kérni).  
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II. évfolyam 1. szám 

Gáborján község közéleti lapja 
Megjelenik kéthavonta 

Szerkeszti a szerkesztőbizottság: 
Illés Tóth József, Király Gyuláné, Nagy Imréné, 
Salamon Józsefné, Sándorné Bunyik Andrea, 
Varga Dezsőné, Vozár János, Vozár Jánosné  
Kiadja Gáborján Község Önkormányzata, 

felelős kiadó Illés Tóth József. 
Szerkesztőség: 4122 Gáborján, Fő utca 108. 

Telefon / Fax: (54) 418 212 
E-mail: hirlap.gaborjan@telehaz.hu 

2004. május 7. 
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