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Nem kívánok senkinek se 
különösebben nagy dolgot. 
Mindenki, amennyire tud, 
legyen boldog. 
 

Szaporodjon ez az ország 
Emberségbe’, hitbe’, kedvbe’, 
s ki honnan jött, soha soha 
ne feledje. 
 

Érje el, ki mit szeretne, 
s ha elérte, többre vágyjon, 
s megint többre. Tiszta 
szívből 
ezt kívánom. 

Mert míg tudod, ki vagy, mért 
vagy, 
vissza nem fognak a kátyúk… 
A többit majd apródonként 
megcsináljuk. 
 

 Végül pedig azt kívánom, 
legyen béke. – 
Gyönyörködjünk még sokáig 
a lehulló hópihékbe’! 
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Szabó Jenő (an.: Mácsi Vilma) 
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Földesi János (an.: Molnár Julianna) 
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Horváth Imréné sz.: Papp Matild (an: Bogoly Róza) 
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Színházban jártunk 

     
Az elmúlt tanévhez hasonlóan, ebben a tanévben is 
váltottak bérletet a Vojtina Bábszínházba Debrecenbe 
az alsó tagozatosak közül most az első osztályosok (12 
gyerek). Bérletünk négy előadásra szól. Ebből már két 
alkalommal voltunk színházban. Az első 2008. 
októberében, a reneszánsz éve alkalmából a „Mátyás 
kerál neve napja” című színdarabot néztük meg. A 
kerettörténetbe egy csokorra való Mátyásról szóló kis 
mesét láthattunk. Második alkalommal december 3-án 

„Andersen mesék”-et láttunk. Ez igazi bábelőadás volt. 
Az előadás végén meglepetésként eljött a Mikulás is a 
színházba minden gyermek nagy örömére. December 
17-én pedig iskolánk alsósaihoz jött el az „Ákom-
Bákom” bábszínház. A suszter manói című 
előadásukkal lenyűgözték kis nézőiket. A tavasz 
folyamán újra visszatérnek majd, egy új előadással. 
Már nagyon várjuk! 

Baranyai Endréné 
Mikulás ünnepség 

 
December 6. – Miklós napja. Szent 
Miklós a szegények megsegítője 
volt. Világszerte elterjedt a jó 
püspök személyével kapcsolatos 
ajándékozás szokása. Mikulás 
napjának előestéjén a gyerekek 
megtisztítják cipőiket, csizmájukat. 
Utána pedig egy feltűnő helyre, az 
ablakba vagy az ajtó elé teszik, hogy 
a Mikulás beletegye az ajándékát. 
Ez történik otthon.  
Hozzánk, iskolánk alsó tagozatába 
december 5-én, pénteken látogatott 

el krampuszával a Mikulás. Az 
osztályok nagy örömmel és 
izgalommal várták már ezt a napot, 
melyre rövid kis műsorral is 
készültek. Azok is várták, akik 
elmondásuk szerint nem hittek a 
Mikulás vagy a Télapó létezésében. 
Az érdeklődő szülők is kíváncsian 
figyeltek. A versek, dalok után a 
nagyszakállú személyre szólóan 
mondta el mindenkinek a jó és rossz 
tulajdonságát, illetve azt, hogy mit 
kellene változtatniuk jövőre. Volt 

akire a krampusz is ráijesztett egy 
picit, de ez inkább vicces dorgálás 
volt, tetszett a gyerekeknek. Az 
ajándékot, a csomagot persze 
mindenki megkapta. Mivel a 
Mikulásnak még sok dolga volt, 
énekeltünk egy búcsúdalt és 
elköszöntünk tőle. Megígérte, hogy 
jövőre újra találkozunk, így az is 
kiderülhet majd, hogy a gyerekek is 
képesek-e betartani azt az 
ígéretüket, hogy jövőre jók (jobbak) 
lesznek! 

Szilágyi Mária 
„JEKH KETHANDO DYES” – „Egy közös nap” 

 
A hencidai 

Általános 
Iskola és 

Napközi-
otthonos 

Óvoda 
ebben a 
tanévben is 

megrendezte, immár harmadik alkalommal a „Jekh 
kethano dyes” – „Egy közös nap” címmel kulturális 
bemutató programját 2008. november 20-án, 
csütörtökön 13.00 órakor a hencidai Kultúrházban. A 
bemutatón tánc és ének-zenei produkciók, 

versmondók, dramatizált jelenetek szerepeltek. 
Ahonnan érkeztek a szereplők: Váncsod, 
Biharnagybajom Esztár, Kismarja, Bojt, 
Szentpéterszeg, Nagykereki, Nagyrábé. A hencidai 
gyerekek cigánytánca zárta a sor. Király Gyuláné 
tagintézmény vezetőnknek köszönhetően mi, második 
osztályosok 11-en képviselhettük Gáborjánt, „Pinocció 
a bohóc” című zenés-táncos produkciónkkal, mely 
nagyon tetszett mindenkinek. Kolléganőmmel 
mindketten elégedettek voltunk a gyerekek 
teljesítményével. Minden fellépő csoportot ajándékkal 
jutalmaztak meg a szervezők. Az előadások után 
megvendégelés következett, majd átöltöztek a 
gyerekek, és a program zárásaként a Figurás népzenei 
együttes műsorát tekinthettük meg. Nagyon jól éreztük 
magunkat, színvonalas rendezvény volt! 

Szilágyi Mária 
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Egészségügyi –napok 

 
Gáborjánban, a Bethlen Gábor 
Általános Iskolában az idei ősz sem 
múlhatott el az Egészségügyi-napok 
nélkül. Az immár hagyománnyá 
vált rendezvény októberben került 
megrendezésre, mely igen 
körültekintő és szerteágazó 
előkészülettel járt együtt. A két 
napos programon kicsik és nagyok 
egyaránt megtalálták a 
korosztályuknak szánt feladatokat, 
játékokat. Az első, október 21-ei 
napon a közös papírmérésen kívül a 
rövidített tanórákat is lelkesen 
fogadta minden gyermek. A 
„papírmérésen” eddig még soha 
nem gyűjtött ilyen nagy 
mennyiségű papírt, PET-palackot és 
alumínium dobozt az iskola apraja-
nagyja, mint ebben a tanévben. Az 
idei győztes, a 7. osztály lett, akik a 
tőlük már megszokott stílusban, egy 

egész lovasszekérrel érkeztek 
„gyűjteményeikkel” az iskola 
udvarára. Köszönjük nekik is és 
minden résztvevőnek, a 
szorgalmasan segítő szülőknek, 
rokonnak a segítségüket. A 
második, kevésbé izgalmakkal és 
érdekességekkel teli napon a 
pedagógusok megosztották maguk 
között a szervezés feladatát, hiszen 
az alsó- és felső tagozatosok útjai 
ketté váltak a délutáni órák 
folyamán. Mindkét társaságnak 
azonban egy volt a célja, az 
egészséges életmód tudatosítása és 
környezetünk védelme, szeretetének 
erősítése. A programok között 
szerepeltek ügyességi versenyek és 
tanulmányi vetélkedők, pl.: terítési 
verseny, rajzverseny, őszi 
kompozíció készítése… stb. Nem 
egy feladathoz a tanulók előzetes 

házi feladatokat is kaptak a 
felkészülés és versenyzés 
megkönnyítéséhez. Örültünk, hogy 
minden programon szép számban és 
igen lelkesen, kíváncsian vettek 
részt tanulóink. S végül, de nem 
utolsó sorban meg kell még 
említenünk az alsó tagozatosok 
osztályonkénti gyümölcssaláta 
készítését is, mely szintén az iskola 
öreg hagyományai közé sorolható. 
Kedves és lelkes anyukák is 
szeretnek közreműködni 
konyhaművészetünkben, s 
segítségükre vannak kis diákjaink 
hámozó- és aprító tudományukkal. 
Egy szó, mint száz, Gáborjánban 
jövőre is lesz „Egészségügyi-
napok”, méghozzá érdekesebbnél-
érdekesebb és izgalmasabbnál-
izgalmasabb programokkal és 
játékokkal. 

Józsa Zita 
Dalverseny az iskolában 

2008. november 26-án a zsűri elnökeként részt 
vehettem az iskolai dalversenyen. Mindig szívesen 
megyek bármilyen rendezvényre, hiszen mindig 
örömmel tölt el - gáborjáni lévén – ha szívemhez közel 
álló gyermekek és felnőttek között lehetek és 
visszajárhatok egykori iskolám falai közé, felidézve 
ezzel gyermekkorom szép emlékeit.   
A verseny fél háromkor kezdődött. Ünneplőbe öltözött 
gyermekek apraja-nagyja már nagy lelkesedéssel 
készülődött a megmérettetésre. A szülők is izgalommal 
várták, hogy elkezdődjön a műsor. A résztvevők 
mindegyike sorszámot húzott. Egyéni és csoportos 
kategóriákban lehetett indulni, így szinte minden 
osztályból kerültek ki versenyzők.  
Kinterné, Ida tanár néni köszöntötte a megjelenteket, 
majd csoportos éneklés következett, melynek 
következtében a hangulat tovább oldódott.  
Az első fordulóban az egyéni versenyzőket hallgattuk 
meg. Mindenki igyekezett legjobb tudása szerint 
énekelni. Kicsit azért izgatottak voltak a gyerekek, 
hiszen nem minden nap lépnek fel ilyen nagy 
nyilvánosság előtt. Ki rövidebb, ki hosszabb dallal 
indult. Nagyon örültem, hogy elsősorban népdalokkal 
készültek a gyerekek. A szülőknek és a tanár néniknek 
köszönhetően jól felkészült, csengő hangú előadókat 
hallhattunk. Igazán értékelendő volt azonban akkor is 
egy-egy kisdiák szájából elhangzó dalocska, ha az nem 

éppen a várakozásnak megfelelően sikerült, hiszen volt 
bátorsága kiállni a közönség elé és megpróbálta 
legjobb tudása szerint előadni a megtanult dalt. Aztán 
megszületett a végeredmény. 
Értékelésként elmondhatom, hogy ezen a délutánon 
csak győztesek voltak. Az éneklés feledtette velünk az 
esetleges gondokat, bajokat. Most, amikor a technika 
különböző vívmányai – gondolok itt elsősorban a 
számítógép nagyarányú elterjedésére – egyre jobban 
kiszorítják a gyermekeink életéből azokat a fontos 
dolgokat, melyek jó pár éve még nélkülözhetetlenek 
voltak  számunkra, - köztük a felhőtlen dalolást -, ezek 
most háttérbe szorultak. Nem vagy csak ritkán 
köttetnek életre szóló barátságok, csökkent 
gyermekeink kommunikációs készsége, emberi 
kapcsolataik felszínesebbek. Ezért ezek a 
rendezvények – a dalverseny, a szavalóverseny, stb. 
mind-mind arra szolgál, hogy közelebb kerüljenek 
egymáshoz a gyermekek, a szülők, mindnyájan.  
Ismerjenek, ismerjünk meg minél több dalt, ismerjék 
meg azokat a hagyományokat, melyek a régmúlt 
időkben anyáink, nagymamáink érzéseit, gondolatait 
szólaltatták meg. Arra biztatok mindenkit, vigyük 
tovább ezt a szép hagyományt továbbra is! Énekeljünk 
minél többet és meglátjuk mindjárt optimistábban 
látjuk a világot és szebbnek a jövőt! 

Salamon Józsefné 
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Karácsonyi ünnepség az iskolában 
 
„Szép Tündérország támad föl szívemben 
Ilyenkor decemberben. 
A szeretetnek csillagára nézek, 
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet, 
Ilyenkor decemberben.” 
- írja Juhász Gyula Karácsony felé című versében. 
Mi is ezt az érzést próbáltuk november végén a 
gyerekekben megidézni. De az idő kellemes, 
őszies volt, így nehéz volt beleélnünk magunkat a 
szép téli, karácsonyi hangulatba. Először sokat 
nevetgéltünk, a gyerekek tanár nénin, a gyerek 
anyukán, apukán, aztán a többi szereplőn is, főleg 
a jelmezek elkészülte után.  

 
Egy kicsit ismeretlen volt a gyerekeknek a 
történet, a Szent Család szálláskeresése, a 
pásztorok, királyok látogatása az istállónál, ahol 
megpihenhetett a kis Jézuska. De amikor kezdett a 
műsor összeállni, és az énekkar is besegített 
gyönyörű énekével, komolyodtak a gyerekek is. 
 

 

Milyen jó érzés töltött el, amikor a feldíszített 
terembe beléptek és szinte egyszerre mondták. Ó, 
de szép! De az igazi csoda a főpróbán volt, a 
gyertyás, csillagszórós, fényfüzéres, karácsonyfás 
főpróbán. Úgy érzem, mindenki szívében „szép 
Tündérország támad föl”: 

 
December 19-én délelőtt izgatottan és 
meghatódva váruk, hogy a közönség elfoglalja a 
helyét, és megmutathassuk végre, hogy a hosszú 
hetek óta tartó próbák után pontosan és 
fegyelmezetten elő tudjuk adni a megtanult 
műsorunkat. A fegyelmezettségre nagyon szükség 
volt, mivel sok gyertyával és mécsessel 
dolgoztunk, vigyázni kellett magunkra és 
egymásra. De a gyerekekben meg lehetett bízni. 
„… Bizalmas szívvel járom a világot, 
S amit az élet vágott, 
Behegesztem a sebet a szívemben, 
És hiszek újra égi szeretetben. 
Ilyenkor decemberben.” 

 
Aki látta műsorunkat, biztosan megérezte a 
karácsony közeledtét, remélem, hogy a szívében 
szép Tündérország támadt föl, és megőrzi 
magában sokáig a gyerekek szívből és 
meghatottan előadott karácsonyi műsorát. 
„… És valahol csak kétkedő beszédet 
Hallok, szomorúan nézek, 
A kis Jézuska itt van a közelben, 
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen, 
S ne csak így decemberben.” 

Harangi Sándorné 
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Óvodánkban járt a Télapó 

 
Mint minden év-
ben, tavaly decem-
berben is elláto-
gatott hozzánk a 
Mikulás. Régóta 
vártuk, ünnepi 
díszbe „öltöz-
tettük” a csoport-
szobákat. Mindkét 
csoportban külön – 

külön vártuk. December 5-én 10.00 órától a kis- középső 
csoportba, fél 11-től pedig a középső-nagy csoportba. Az 
öreg Télapónak mindenki versekkel, dalokkal készült. 
Ünnepségünkre vártuk a szülőket, nagyszülőket is, akik 
nagy örömünkre szép számban megjelentek. A Mikulás 
megígérte az ajándékozás után a gyerekeknek, hogy 
jövőre is egész évben figyel majd bennünket s 
messzelátóján, újra ellátogat majd. 

Lakatos Andrea 

Bábkészítő délelőtt 
 
Novemberben 
bábkészítő 
délelőttöt 
szerveztünk 
az óvodában, 
ahová 
szeretettel 
vártuk a 
szülőket. A 
gyerekek 
szeme ragyogott a boldogságtól, amikor meglátták a 
folyosón anyát, apát vagy valamelyik nagyszülőt.  
 
Örömünkre nagyon sokan eljöttek ezen a napon 
hozzánk. Közösen, az ősz folyamán gyűjtögetett 
termésekből és egyéb anyagokból szebbnél szebb 
alkotásokat készítettünk. 

 
Szilágyi Hajnalka 

 
„Fenyőünnep immár eljő, 
Érkezik az új esztendő…” 

 
Óvodánk ismét karácsonyi lázban 
égett. Mindkét csoport nagyon 
lelkes volt. A készülődés már 
december elején elkezdődött. 
Minden héten meggyújtottunk egy 
gyertyát az adventi koszorúnkon és 
számoltuk a napokat, hogy mikor 
érkezik hozzánk a Jézuska. 
Karácsonyi verseket és dalokat 
tanultunk, amit majd a feldíszített 
fenyőfa alatt mondunk el. 
Ajándékokat készítettünk, amit 
hazavittek és odaadtak a szüleiknek. 
Rajzoltak, formákat díszítettek és 
ragasztottak, amivel a 
csoportszobát, a folyosót és a 
karácsonyfát díszítettük fel. 
Óvodánkban lehetőség volt arra, 

hogy a szülők is részt vegyenek 
ebben a készülődésben. December 
17-én délelőtt 10 órától „Adventi 
készülődés” volt az óvodában, 
ahová szeretettel vártunk minden 
szülőt. Ezen a nyílt délelőttön a 
szülők, a gyerekek és az óvoda 
dolgozói együtt tevékenykedhettek.  

 
Séta alkalmával természetes 
anyagokat gyűjtöttünk, ágakat, 
terméseket, bogyókat, leveleket, 
amelyeket szintén felhasználtunk 
ezen a délelőttön, de ezeken kívül is 
sok minden rendelkezésre állt. 
Kopogtatók, karácsonyfa díszek, 
asztaldíszek, rajzok készültek, 
amelyeket hazavihettek magukkal a 
gyerekek. Nagyon örültünk, hogy 

sokan kihasználták ezt a lehetőséget 
és eljöttek hozzánk. December 19-
én eljött végre a Fenyőünnepély 
napja. A tízórait és az ebédet is 
ünnepivé tettük ezen a napon, 
asztaldísszel és gyertyával. Tízórai 
után meghozta a Jézuska a 
karácsonyfát, melyet együtt 
díszítettünk fel. Ezután mindkét 
csoport előadta kis ünnepi műsorát. 
A karácsonyfa alá ajándékokat is 
hozott a Jézuska. Sok játékot kapott 
mindkét csoport, amit nagy 
izgalommal vettek birtoka a 
gyerekek. A szaloncukrok 
elfogyasztása után, mindkét csoport  

 
a saját csoportszobájában játszott az 
új játékokkal. 

Nagy Judit 
 

November 7-én járt nálunk a jelmezes fotós. A kislányok királynőnek, virágtündérnek, a kisfiúk huszárnak, török 
basának öltözhettek fel. A fényképek nagyon szép karácsonyi ajándékok is lehettek, hiszen nagyon édesek voltak 
ebben a nem mindennapi öltözetben.. 

Nagy Judit 
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„Benetanárnéni” 
 
Nemrég hallottam, hogy Bene tanár néni 
nyugdíjba ment. Elcsodálkoztam, hogy elteltek az 
évek! Visszaemlékeztem azokra a napokra, 
amikor az ő „szárnyai alatt” ismerkedtünk a tudás 
rejtelmeivel. 
Az óvodai foglalkozások már megalapozták az 
iskolához a legfontosabb tudnivalókat, de főleg 
arra készítettek fel, hogy megtanuljuk azokat az 
alapvető viselkedési normákat, melyek az 
általános iskolában nélkülözhetetlenek voltak.  
Az óvodából kikerülve nagy várakozással 
kezdtem meg az általános iskolát több ovis 
társammal, barátnőimmel együtt, ezért nem 
okozott különösebb problémát a beilleszkedés – 
gondoltam én – csak aztán rájöttem, hogy minden 
nap menni kell és szépen csendben kell ülni. Az 
órákon figyelni és dolgozni, valamint kivárni az 
óra végét. Mégis más volt, mint az óvoda! Új 
környezet és óvó néni sem volt ott! 
Megvolt a beiratkozás, megvettük a tankönyveket, 
füzeteket. Szép színes befedőket hozzá. 
Mesefigurák voltak rajta. Nagy lelkesedéssel 
lapozgattam otthon az új könyveket. El sem 
tudtam képzelni minek a sok vonal. Mi ez, 
kockás, meg vonalas is? És miért vannak kis 
vonalak? Sok kérdés merült fel bennem, de látva 
idősebb bátyám nyugalmát,  - melyet már a több 
éves tapasztalat alapján tanúsított – kissé 
megnyugodtam, hogy nem lesz itt semmi baj. 
Az első napokban édesanyám kísért el és értem is 
jött, később mikor már dolgozott papa kísért. Ez 
nagy megnyugvást jelentett, mert olyan messze 
még egyedül nem közlekedtem.  
Beértünk az osztályterembe. Ott volt egy kedves, 
mosolygós néni, ő volt Bene tanár néni. Kedvesen 
fogadott mindenkit és ez megnyugtatott. 
Megsimogatta a fejemet és biztatott, hogy 
válasszam ki a padot, mert ott fogok ülni. 
Középen volt egy nagy asztal, gondoltam oda nem 
lehet ülni, ezért nem messze tőle a második 
padban foglaltam el az egyik padot. Néztem, hogy 
van rajta táskatartó is. Annak is örültem, mert a 
szép, új táskámat nem szerettem volna letenni. 
Büszkén pakoltam ki az összes könyvet, füzetet, 

tolltartót, meg minden felszerelést, amim csak 
volt. 
Szüleink kis ideig még maradhattak, míg tanár 
néni elmondta a legfontosabb tudnivalókat, aztán 
magunkra maradtunk.  
Megismerkedtünk tanár nénivel, az 
osztályteremmel, az iskola udvarral. Lassan egy- 
két héten belül otthonossá tettük a tantermet. 
Virágokat vittünk otthonról.  
Az elkövetkező négy év – az alsó tagozatos évek 
– feledhetetlenek voltak számomra. 
Megismerkedtem a betűk, a számok világával. 
Tanár néni nemcsak az első órán volt kedves és 
mosolygós. Ilyen marad a négy év alatt. Türelmes, 
nagyon szerettük őt mindnyájan. Ha valamit nem 
értettünk, vagy nehéz volt a számtanpélda anyaga, 
ha kellett egyenként magyarázta el mindenkinek 
külön-külön. Sőt előfordult olyan is, hogy más 
„könnyebb” órákon is a számtannal 
foglalkoztunk. Úgy érzem itt megalapozhattuk 
tudásunkat és megkaptuk azt az útravalót, mellyel 
megszerettük magát a tanulást. Mindig válaszolt a 
kérdéseinkre, nem tartotta őket unalmasnak és 
gyerekesnek. Általa szerettük meg a matematikát, 
a mesék által az irodalmat és minden tantárgyat, 
amit tanított nekünk. Sok kiránduláson vettünk 
együtt részt. Összekovácsolta kis osztályunkat egy 
jó kis csapattá, mely felnőttkorunkra is 
megmaradt. Mindenkinek segített a tanulásban, ha 
kellett órák után vagy délutáni foglalkozás 
keretében. Tudta, hogy vannak jobb és gyengébb 
képességű tanulók, de mindenkinek adott 
lehetőséget arra, hogy kibontakoztassa tudását.  
Sokat köszönhetünk neki, hiszen az iskola volt a 
második otthonunk. Ott töltöttük el a 
gyermekkorunk nagy részét. A négy év hamar 
eltelt, osztálytársaimmal megsirattuk, mikor 
ötödikbe mentünk és az évnyitón megtudtuk, 
hogy nem Bene tanár néni visz minket tovább. 
Néztük a kis elsősöket, irigyeltük őket és arra 
gondoltunk, milyen jó nekik! Négy évet 
tölthetnek el tanár nénivel.  
Azóta biztos sok első osztály osztályfőnöke volt, 
de nekünk mindig a mi Bene tanár nénink marad. 

Salamon Sára 
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Riport Barta Gyulánéval 

 
Iskolánkból 2008. november 19-én nyugdíjba 
ment Barta Gyuláné Emike, aki 38 évig tanította a 
gyerekeket, sőt sok olyan felnőtt van, akinek még 
a gyerekeit, unokáit is. Én úgy gondolom, hogy a 
többi tantárgy tanítása mellett mindannyiunknak a 
kézműves foglalkozások, a technika óra 
változatos, sokszínű világa maradt meg. Nemcsak 
órák keretében, hanem délután szakkörön, 
napközis foglalkozáson, az esti órákban pedig a 
felnőttekkel együtt szabtak, varrtak, gyöngyöt 
fűztek. Az „Együtt könnyebb” elnevezésű 
családoknak szervezett foglalkozáson 
megtanulhattunk kötni, horgolni is. Munkálkodás 
mellett elbeszélgethettünk, eltölthettünk egy pár 
órát, ahol a tanulás mellett kellemesen ki is 
kapcsolódhattunk. 
- Beszélgetésünk elején szeretném megkérdezni, 
nem hiányzik-e ez a nyüzsgés, ami szinte az egész 
pályáját végig kísérte? 
- Őszintén, nem hiányzik, nagyon 
megérdemeltnek tekintem ezt a pihenést korom és 
munkás éveim után, de álmaimban állandóan 
iskolában vagyok, tömegesen vesznek körül a 
gyerekek. Én pedig mindig szeretném megtanítani 
őket minden szépre-jóra, ami sajnos nem sikerül. 
- Mivel tölti nyugdíjas napjait? 
- A napjaim nagyon kellemesen, gyorsan telnek. 
Esténként visszatekintek, gondolkodom, mit is 
csináltam ma? „ …nem is emlékszem!” A 
változást nagyon megkönnyítette számomra az, 
hogy egy igazi jó társra találtam, akivel nagyon 
megértjük egymást, akivel hasonló az 
érdeklődésünk. Szeretjük a régi tárgyakat, 
nosztalgiázunk. Rendezgetjük környezetünket, 
sütünk, főzünk, rejtvényt fejtünk, újságokat, 
könyveket olvasunk, közben kézimunkázás is 
színesíti az életem. Ajándékot készítek az 
unokáknak, játszunk, néha egy kis matekozás is 
elkel a családban. Tartalmasan ki van töltve a 
szabadidőm. Dédelgetjük a faluturizmus 
megvalósításának gondolatát. 
- Egész fiatalon került a mi iskolánkba. Mikor 
kezdett el dolgozni? Ez volt az első munkahelye? 
- 1970. szeptember 1-én kezdtem tanítani 
Darvason, testnevelést, éneket, technikát. Akkor 
még együtt tornáztam a gyerekekkel, 
megmutattam nekik, hogyan kell 1m 25cm 
magasat és 3m 50 cm távolságot ugrani. Technika 
órán a veteményeskerti munkálatok, télen a 

kézimunkázás foglalta le a gyerekek idejét heti 2 
órában. Szívesen és eredményesen végezték ezt a 
feladatot. Az ének órák vidám hangulatban teltek. 
Nem szégyelltek énekelni. Énekkaron legalább 20 
gyerek vett részt. Öregek napján „kiénekeltük” az 
öregeket: „Kiültek a vénasszonyok a padra…”.  
Volt olyan idős néni, akinek nem tetszett. Mi nem 
tehettünk róla, a szöveget a nép költötte. Jól 
éreztem ott maga. Mindenki ismert, de én is sok 
embert ismertem meg. 1971-ben már Bojton 
kezdtem tanítani 2. osztályban, éneket. Közben 
kézilabdáztam, edzésekre, meccsekre jártunk. 
Nagyon jó társaság volt. 1972-ben jöttem 
Gáborjánba, itt véglegesítettek. Férjhez mentem, 
az életem nagy része itt telt el, családom körében. 
Szerettem és szeretek itt lenni, mindenki ismer és 
én is ismerek mindenkit. Velem öregednek 
tanítványaim. A munkahelyen sok megpróbáltatás 
ért. Tanítottam 1 – 4. osztályokban. Összevont 
osztályokban. Tanultam, hogy helyt tudjak állni 
az orosz, történelem, matematika órákon. Ezeket 
szerettem a legjobban. A napközis 
foglalkozásoknak is megvan a maga szépsége. 
Csak az a baj, hogy egyoldalú a dolog. A tanító 
akarja, hogy legyen megtanulva a tananyag, 
legyen kész a házi feladat, játszunk értelmesen, és 
töltsük el tartalmasan a szabadidőnket. Sajnálom a 
pedagógusokat, mert erőfeszítésük hiábavaló. 
- Aki a pedagógus pályát választja, az 
hívatásának tekinti ezt a foglalkozást. Ezt láttuk az 
évek folyamán végzett munkád alkalmával. Nem 
fordult meg a fejedben az, hogy a jövőben is 
folytasd az „Együtt könnyebb”   szakkört az 
érdeklődők számára? Biztosan lenne aki szívesen 
menne, hiszen sok felnőttel megszerettetted a 
kézimunkázást.                                                                                   
- Nyugdíjazás mellett szívesen dolgoznék, mert 
nagyon szerettem a hívatásomat. A gyerekeknek 
sokszor mondtam, hogy 50 éve járok iskolába és 
még nem unom. A szakkört szívesen vezetném, 
de csak az igazán érdeklődők számára. A múlt 
évben sajnos volt akit nem érdekelt a dolog, az 
csak a többiek jó hangulatát rontotta. Eredményt 
nem tudott felmutatni, pocsékolta az anyagot, nem 
beszélve arról, hogy az időt elvette azoktól, akik 
igazán dolgozni, tanulni akartak. Ha úgy 
gondoljátok, hogy igény van rá, akkor hetenként 
találkozhatunk újból. 

 
Köszönjük hogy időt szakított ránk, kívánunk a továbbiakban is jó erőt és egészséget. 

Nagy Imréné 
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Kirándultunk Nádudvaron 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
Egészségügyi, Szociális, Munkaügyi és Kisebbségi 
Bizottságának döntése alapján Önkormányzatunkat 
50.000.-ft vissza nem térítendő támogatásban 
részesítette, melyet időskorúak kirándulására 
pályáztunk. Önkormányzatunk saját erőként 35.000.-ft-
ot tett hozzá. 
Az eredeti terv szerint Eger városát jelöltük meg úti 
célként, de az idős emberekkel való egyeztetés során e 
tervtől eltértünk, mivel a Hajdú-Bihar megyei 
programajánlóban meghirdetett Nádudvari napok 
felkeltették figyelmünket és arra gondoltunk, hogy a 
hagyományok jegyében meghirdetett VI. Nádudvar 
napja nagyobb érdeklődést kelt az időskorú emberek 
körében. A kirándulást előkészületek előzték meg. 
Önkormányzatunk dolgozói segítettek e munkában, ill. 
a toborzásban, így az indulás reggelén már felkészülve 
és nagy várakozással tekintettünk a nagy nap elébe. 
2008. október 4-én reggel ¾ 8-kor megérkezett a 
különjárat. A polgármesteri hivataltól történt az 
indulás, majd a község további négy pontján álltunk 
meg az autóbusszal, hogy az idős embereknek ne 
kelljen sokat gyalogolniuk.  
A felszállásnál segítettünk, majd mindenki elfoglalta a 
helyét és elindultunk. Köszöntöttük a jelenlévőket, 
ismertettük a programot. Az úton, a beszerzett hazait 
kínálgattuk, felajánlásból kis pohár pálinkát, frissen 
sült sajtos pogácsát, kávét, ásványvizet.  
Az odafelé út nagyon gyorsan eltelt, mert mire a 
kínálgatással végéig jártuk a buszt, addigra meg is 
érkeztünk. Már 9 órára ott voltunk, így nem maradtunk 
ki semmiből. 
A kiszállás után kerestünk egy étkező helyet, ahol 
egyeztettük az ebéd helyét és idejét, mivel 
önkormányzatunk az ebéd költségét átvállalta. 

Kis kártyákat 
osztottunk szét 
a résztvevők 
között, mely-
nek bemutatá-
sával választ-
hattak négy-
féle menü 
közül. A prog-
ramok a 
művelődi köz-

pont előtti téren kezdődtek zenés ébresztővel, melyet a 
nádvari általános iskolások szolgáltattak. Körbejártuk a 
művelődési központ előtti teret, ahol hagyományos 
tájjellegű népi ételek főző versenye indult 
Már javában készítették a hozzávalókat. Szívélyesen 
kínálgatták a nézelődőket, köztünk bennünket is. A 
csoportunk egy ideig együtt haladt a felfedező úton. 
Megkóstolhattuk a slambucot és kaptunk ingyen 
főttkukoricát is. A téren sátrak voltak felállítva, 

melyben a 
kézművesség 
szinte 
valamennyi 
formájával 

találkozhattunk. Az ünnepélyes megnyitóra 10 órától 
került sor. A művelődi ház előtti téren volt felállítva 
egy nagy színpad, ahol a program nagy részének 
lebonyolítását tervezték. A megnyitón Beke Imre 
polgármester úr köszöntötte a vendégeket, majd 
Csontos János országgyűlési képviselő úr beszélt az 
embereket, településeket, országokat összekötő 
„hídról”, arról mennyire szükség van ilyen 
rendezvényekre, ahol a különböző korú, nemzetiségű 
emberek jelen vannak és megismerhetik egymást  és 
egymás kultúrájából is ízelítőt kaphatnak.  
Megindult a szüreti felvonulás.   
 
Gyönyörűen, szőlőlevelekkel, szőlőfürtökkel, színes 
szalagokkal, 
csengőkkel 
kidíszített 
szekerek, 
díszmagyarba 
öltözött 
huszárok 
vonultak 
egymás után. 
Az 

érdeklődőknek lehetősége nyílt felülni a szekerekre, 
mely körbe járta a várost.  
Közben a színpadon elkezdődtek a zenés, táncos 
programok. Az időjárás nem kedvezett a 
bemutatóknak, mert dél körül elkezdett esni az eső, 
ezért bent folytatódtak a programok. Helyi amatőr 
csoportok, óvodás, iskolás néptánccsoportok, énekkar, 
citerazenekar, nyugdíjas csoportok bemutatója 
következett, majd Nádudvar testvérvárosai: Urzedow 
és Szilárd művészeti csoportok fellépésére került sor. 
A műsorok közben tombolasorsolás is volt.  
Fél egykor elfogyasztottuk az ebédet, majd ismét 
visszamentünk az előadást nézni, de előtte 
megbeszéltük a hazaindulás idejét. Fél 5-kor mindenki 
ott volt a busznál és elindultunk hazafelé.  
Utasaink vidámak voltak az úton, többségük évek óta 
nem volt a községtől távol.  Néztük a jókedvű arcokat. 
Ennél jobban talán csak mi örülhettünk, hogy sikerült 
egy szép napot szereznünk 35 idős embernek. 

 
Salamon Józsefné 
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Gyakorlaton voltam…. 

 
Egyetemi tanulmányaim során gyakorlataimat 
különböző helyeken töltöttem, azonban időskori 
intézményben még soha nem jártam. Községünkben is 
sok idős ember van, akiket személyesen is ismerek. 
Szomszédjaim, utcabeliek, falum béliek. Mindig 
szívesen beszélgetek velük és hallgatom meg 
problémáikat. Ez motivált arra, hogy gyakorlati 
helyként a Szentpéterszegi Idősek Klubját válasszam. 
Érdekelt és szerettem volna közelebbről megismerni az 
idős emberek gondjait, bajait és magát az intézményt. 
Gyakorlatom során megismertem az itt folyó munkát, 
betekinthettem az adminisztrációs folyamatokba. 
Megismerhettem az ott dolgozókat, akik kedvesen 
fogadtak és vettek körül. Baloghné, Rózsika sokat 
segített abban, hogy minél több ismeretet szerezzek. A 
rendezvények, a sokrétű programok által láthattam, 
milyen lelkiismeretesen végzik munkájukat. A szakma 

iránti szeretetük, az idős emberekkel való törődés 
feledhetetlenné tette számomra az ott eltöltött napokat.   
Elsősorban azonban sok tapasztalattal lettem 
gazdagabb az elmúlt hónapok alatt. Közelebbről 
megismertem az idős embereket, megértettem 
ragaszkodásukat, a magánytól való félelmüket, 
érezhettem szeretetüket. Végigkísérhettem a klubban 
eltöltött idejüket, mely nemcsak szórakoztató 
foglalkozásokból állt, hanem a dolgos idősödő nénik és 
bácsik állandó tenni akarásából, segítőkészségéből.  
Hasznosnak és szükségesnek ítélem meg ezen 
intézményeket, hiszen tudjuk, hogy sokszor ezek a 
klubok jelentik számukra az egyetlen szórakozási és 
kulturális lehetőséget, ahol rövid időre elfelejthetik az 
időskor tájékán fellépő esetleges betegségüket, 
magányukat. Kívánom nekik, hogy még sok-sok évig 
erőben és egészségben töltsék mindennapjaikat.   

Salamon Sára 

 
 

Szemétgyűjtési akció 
 

 
 
Ebben az évben immár második 
alkalommal rendeznünk 
szemétgyűjtési akciót. Első ízben 
április hónapban, a Föld Napja 
alkalmából, most pedig a Közúti 
Vállalat felkérésére ismét 
csatlakoztunk, felismerve ennek 
szükségességét. Tettük ezt annál is 
inkább, mivel azt tapasztaljuk, hogy 
községünkben szétnézve egyre 
inkább szétdobált üdítős üvegekkel, 
csokipapirokkal találkozhatunk az 
utcákon, parkokban egyaránt. 
Mondhatnánk azt is, hogy szedje 
össze az, aki ezeket eldobálta, aztán 
maradna ott a fűben, járdákon, 
utakon. Mi nem ezt tettük. 
Összetoboroztuk az embereket, 
iskolásokat, felnőtteket egyaránt és 
október 6-án akcióba lendültünk 

ismételten. 10 órakor gyülekeztünk 
a polgármesteri hivatalunk udvarán, 
ahol örömmel tapasztaltam, hogy a 
résztvevők száma ismét meghaladta 
a várakozásomat. Közel 60 fő gyűlt 
össze. Kiosztottuk a láthatósági 
mellényeket, a kesztyűket, a 
zsákokat. Megtartottam a kötelező 
balesetvédelmi oktatást, melyben 
felhívtam a figyelmet a legfontosabb 
tudnivalókra. Három csapatba 
rendeződtünk. Az első csapat 
Hencida irányába indult, a második 
Szenpéterszeg, a harmadik csapat 
pedig Váncsod község irányába. 
Minden csapatot igyekeztünk úgy 
elosztani, hogy közel azonos legyen 
a gyermekek és felnőttek aránya. A 
csapatvezetőkkel telefonon tartottuk 
a kapcsolatot és tájékoztattuk 
egymást az eseményekről. Gyorsan 
teltek a zsákok. Az áprilisi akciónál 
nagyobb teljesítmény oka az volt, 
hogy ez alkalommal az árkok 
szépen le voltak kaszálva és 
könnyebben észre lehetett venni a 
szemetet, mint a tavaszon, amikor 
fél méteres fűben kellett 
keresgélnünk. A tele zsákokat 
összekötve az út szélén helyeztük el, 

ahonnan 13 óra tájban a közút 
emberei el is szállították. A nkát 
megkönnyítette az is, hogy ezen a 
napon gyönyörű idő volt,

ho
tisztáb

 

mu

   
unkánk eredményeként 38 zsák 

káját, mellyel 
zzájárultak környezetünk szebbé, 

bá tételéhez!  

Salamon Józsefné 

M
szemetet sikerült összegyűjtenünk.  
 
Megköszönöm munkatársaim – 
Vozár Jánosné, Kinter Dóra, Nagy 
Dóra segítségét, mellyel nagyban 
hozzájárultak az akció sikeres 
lebonyolításához. Köszönöm Király 
Gyuláné igazgatónőnek, hogy a 6. 
és 7. osztályos tanulók részvételét 
biztosította – osztályfőnökeikkel 
együtt -  a délelőtt folyamán. 
Köszönöm minden egyes 
résztvevőnek a mun
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Kedves Előfizetőink! 
 
Tájékoztatjuk Tisztelt 
Előfizetőinket, hogy 2008.12.03-tól 
elindítottuk Kábelinfo csatornánkat 
az S10 csatornán, a 168,25 MHz-
en. Ezen a csatornán igyekszünk 
minden olyan információt 
megosztani Önökkel, mely 
társaságunk – a Kiskőrös-Menti 
Kábelnet Szolgáltató KFT – 
életében fontos szerepet játszik, így 
Önöknek is meghatározó lehet. 
Először is örömmel mondhatjuk 
el, hogy a 2009. évben NEM 
emeljük a Kábeltévé és Internet 
előfizetések díjait!  
A kábeltévé műsorstruktúrájában 
2009.01.05-től változtatásokat kell 
végrehajtanunk, mely okozhat 
örömöt és bánatot egyaránt.  

Sajnálattal vettük tudomásul, hogy 
a VIASAT ZRT a Viasat3 
tévécsatorna továbbítására több, 
mint 100%-os áremelést tervez 
bevezetni, melyen összeget 
jelenlegi szolgáltatási árunkban 
nem tudunk elfogadni, valamint a 
meglévő programcsomag tartalmát 
veszélyeztetné. Ezért 2009.01.01-
től a lejáró szerződést nem kívánjuk 
meghosszabbítani.  
Helyette a Sorozat+ csatorna lesz 
látható, melyeken a Viasat3-hoz 
hasonlóan sorozatok futnak, mint 
például Buffy, a vámpírok réme; 
Pszichozsaru; Millennium; Született 
feleségek; Lúzer zsaruk; Gyagyás 
család; A kiválasztott; Sue Thomas 

FBI; Fedőneve: Puma; CSI: Miami 
helyszínelők stb. 
És hogy ne szegjük kedvüket, 
újabb csatornákkal bővítjük 
kínálatunkat változatlan áron: 
ECHO TV (hírműsorok), ZONE 
ROMANTICA (romantikus 
sorozatok), FISHING&HUNTING 
(horgászat-vadászat). A Budapest 
TV pedig a Minicsomagban is 
látható lesz. 
A 2009. január 5-étől változó 
csatornakiosztást megtekinthetik 
ügyfélszolgálatunkon (4122 
Gáborján, Fő út 77/A Polgármesteri 
Hivatal), illetve honlapunkon, a 
www.korosmenti.hu oldalon, 
valamint ezen Kábelinfo csatornán. 

 
Bízva megértésükben és türelmükben, köszönve az eddigi együttműködésüket, további kellemes televíziózást és 

Internetezést kíván a Kiskőrös-Menti Kábelnet Szolgáltató KFT csapata! 
 

TISZTELT ELŐFIZETŐINK! 
 
Örömmel tájékoztatja a Kiskőrös-Menti Kábelnet 
Szolgáltató KFT Önöket, hogy a mai napon 
(2008.12.02.) elindítottuk Kábelinfo csatornánkat, 
ahol hasznos és fontos információkat osztunk meg 
kedves Előfizetőinkkel. 
 
Ennek érdekében, kérjük, hangolják be 
tévékészülékeiken az S10 csatornát a 168,25 MHz-en 
(mtv1 csatorna előtt). /Automata vagy kézi kereső 
indítása – Figyelem! A beállított programok helye az 
automata kereső használatával megváltozhat!/ 
 
Amennyiben szükséges, keressék munkatársainkat, 
akik állnak szíves rendelkezésükre. 
Készülék behangolási díj összege 2000 Ft, mely 
számla ellenében a helyszínen fizetendő. 
 
Telefon: 

- Ügyfélszolgálat: 54/418-111 
- Hibabejelentés: 30/696-79-06 

 
Gáborján, 2008.12.02. 
 

Tisztelettel: 
Gergelyné Katona Emese

ügyvezető 
 

Kábelen jött a szerencse 
 
A Magyar Kábelkommunikációs Szövetség tagjaként 
a Kiskőrös-Menti Kábelnet Szolgáltató KFT 
november hónapban meghirdette nyereményjátékát. 
Az MKSZ a kábeltévé előfizetők között 16 db 
Samsung HD LCD televíziót ajánlott fel. A 
nyereményjátékra nagyon sok szelvény érkezett 
hozzánk, s amelyek a sorsolás szabályainak 
megfeleltek, bekerültek a 2008.12.05-i sorsolásba 
(8500 szelvény közé). Örömmel tájékoztatjuk 
előfizetőnket, hogy a játéknak gáborjáni és 
szentpéterszegi nyertesei is vannak. 
Gáborjánban Papp Zsoltnéra mosolygott a szerencse, 
ahol négy kisgyerek örülhet a nem várt karácsonyi 
ajándéknak, míg Szentpéterszegen Kálmán Mónika 
és két fia vehette át az értékes televíziót. 
 
Gratulálunk a nyerteseknek és ezúton kívánunk 
minden kedves előfizetőnknek Boldog Új Évet! 
 

Kiskőrös-Menti Kábelnet Szolgáltató KFT 
 

 
 

http://www.korosmenti.hu/
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Újévi szokások 
 

Örömötök sok, bánatotok semmi. 
Segítsen az Isten boldognak lenni! 
Legyetek mindig vidámak, 
Örüljetek minden szépnek, 
Én így kívánok nektek 
BOLDOG ÚJ ÉVET! 
 
A január elsejei évkezdés a Gergely-féle naptárreform 
után vált általánossá. Az újév első napjához számos 
hiedelem, babona kötődik, mert ennek a napnak a 
lefolyásából következtettek egész  évre. 
Szerelmeseknek: Öntsetek egy kis pezsgőt a földre a 
pároddal még az éjféli koccintás előtt.. A babona 
szerint jót tesz a kapcsolatnak és boldogságot hoz. Az 
egyik legismertebb hagyomány az újévi csók. Ha 
megcsókoljátok egymást a kedveseddel éjfélkor, a 
hiedelem szerint csupa jó dolog történik majd veletek 
az újévben. Semmiképpen se veszekedj a kedveseddel, 
mert amit az újév első napján teszel az ismétlődik 
egész évben. 
Légy gazdag: Új év első napján legyen nálad egy 
nagycímletű bankjegy, vagy bankkártya., mert ez 
anyagi sikereket hoz. Töltsd meg a cukor-, só-, és 
kávétartót, mert ha ezek tele vannak, a babona szerint 
nem lesznek anyagi problémáid. Nem szerencsés 
felfalni mindent a hűtőből, kamrából, mert ha hagysz 
valamit  bennük, az újévben sem szenvedsz hiányt 

semmiben. Újév napján 
tilos kölcsönadni, ugyanis anyagi nehézségeket hoz az 
újévre. Nem szabad semmit sem kiadni a házból újév 
első napján, mert akkor egész évben minden kimegy 
onnan. Nem szabad mosni, varrni, fonni, semmilyen 
munkát csinálni. Igaz a háziasszonyoknak ígyis-úgyis 
egész évben rendbe kell tartani a háztartást. 
Azt mondja a babona, hogy az év első napján férfi 
legyen az első látogató, mert az szerencsét hoz, a nő 
szerencsétlenséget. Bizonyos táplálkozási tilalmak is 
kapcsolódnak ehhez a naphoz. Baromfit nem szabad 
enni, mert a tyúk elkaparja a szerencsét, ellenben a 
malac kitúrja azt. Babot, lencsét ajánlatos enni, mert 
akkor sok pénzünk lesz. Sok vidéken rétestésztát 
sütnek, mert olyan hosszúra nyúlik az élet, mint a 
rétestészta. Egyes vidékeken gabonát szórnak szét a 
portákon az újévköszöntők, hogy bő termés legyen, 
majd azokat  a tyúkokkal etetik meg, hogy sok tojást 
tojjanak.  

.  
Itt írok két receptet amit én is szoktam csinálni, és újévkor jóízűen fogyasztjuk. Nagyon finom, és hamar kész 
van  

Zöldséges aszpik  

Hozzávalók:6 tojás, 20 dkg kígyóuborka, 2 db 
sárgarépa, 1 piros húsú paprika, 25g zselatin, 1 l 
erőleves, 2,5 dl fehérbor (kihagyható), 30 dkg főtt, 
füstölt sonka szeletben. 
 
A tojásokat megfőzzük és karikára vágunk minden 
hozzávalót. Az erőlevest megfőzzük és beletesszük 
a zselatint. A zöldségeket szépen sorban lerakjuk 
őzgerinc formába és fokozatosan öntjük hozzá a 
zselatinos levet. Hideg helyre tesszük és másnap ki 
lehet fordítani a formából. Nagyon gusztusos és 
finom! 

 Lencsesaláta 

Hozzávalók: 0,5 kg lencse , 2 nagyfej lilahagyma, virsli, 4 
gerezd fokhagyma, 8 evőkanál ecet, 8 evőkanál olaj, 1 
citrom leve (citromlé is lehet), bors, só 
 
Előző nap beáztatjuk a lencsét, másnap feltesszük főni egy 
pár babérlevéllel és sóval. Puhára főzzük és egy nagy tálba 
borítjuk. Az ecetet összekeverjük az olajjal, a citromlével, 
1-2 evőkanál vízzel, a megtisztított fokhagymával ízlés 
szerint sóval, borssal. Öntse a még langyos lencsére és 
hagyja kihűlni. Közben a virslit megfőzzük, karikára 
vágjuk, a lilahagymát is karikára vágjuk és belekeverjük a 
lencsébe. Tálalás előtt a hűtőbe rakjuk. Nagyon finom!  
 

   
Gáborján község közéleti lapja, V. évfolyam 1. szám, 2009. január.  
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