Görbeháza Község ingyenes közéleti lapja

Találkozások…

A gyökerek persze nem látszanak
de tudod, azok tartják a fát…
(Görög mondás)

Igen. Annyira el vagyunk foglalva a napi küzdelmeinkkel, a napi boldogulásunkkal, hogy a lényegről gyakran megfeledkezünk…
De hát mi is a lényeg?... Mi tesz egy emberi életet valóban erőssé, tartalmassá?
Vannak az életnek olyan megállóhelyei, amikor természetesen következik a múlt mérlegelése, a számadás. Olyankor elcsendesülünk,
eltávolodunk a napi zajtól, és távolabbról, tisztábban szemlélhetjük életünk történéseit. A Cserfa Népdalkör is ilyen fordulóponthoz,
„megállóhelyhez” érkezett. Folytatás az 5. oldalon

Bemutatkozik az újonnan megalakult görbeházi
Polgárő
rség
Tisztelt Görbeházi lakosok!
2008. szeptember 10-én megalakult a Görbeháza Polgárőr
Egyesület. Tagjaik között nők és férfiak egyaránt feladatot
vállaltak és természetesen mindannyian településünk lakosai.
Önként vállalták ezt a munkát, szabadidejüket feláldozva.
Céljuk, hogy községünket járva, megóvják értékeinket,
valamint a különböző rongálások visszaszorítása áll
célkitűzéseik sorában. Szeretnénk, ha a falu lakossága
bizalommal fordulna ezekhez az emberekhez, akik az
intézkedési körüknek megfelelően próbálnak Önöknek segíteni.
A kistérségi települések polgárőreivel is jó a kapcsolatuk. A
községek rendezvényein közösen, egymást segítve felügyelik a
rendet.

Megalakulásuk óta még nagyon rövid időtelt el, de már most is
észre lehet venni a pozitív változást. Hétközben is fontos a
jelenlétük, de főleg a hétvége igényel több odafigyelést.
Tiszteletet érdemelnek ezek az emberek, hiszen ezt a nem
egészen hálás feladatot társadalmi munkában végzik. Büszkék
vagyunk arra, hogy Görbeházán ismét működik ez az Egyesület,
ehhez kívánunk nekik erőt, egészséget és nem utolsó sorban sok
türelmet és megértést a lakossággal szemben.
Elérhetőségeik: Képes Zoltán 06/30-3957861
Simon János 06/30-3678799
Deli Ferenc 06/70-9486712
Markovicsné Polyák Rita 06/30-3988651
Brendzsák János 06/70-2617914
Tisztelettel: Görbeháza Polgárőrség

Széchenyi hét az iskolában
A Széchenyi István Általános Iskola
Széchenyi hete szeptember 29-től
október 3-ig tartott.
Ez az egy hét alatt sok hasznos,
jó programot szervezett a
diákönkormányzat vezetője
Pálóczi Mária tanárnő.

kevesebb hulladék gyűlik össze.
Izgatottan vártuk az eredményhirdetést,

A hét programja:
Szeptember 29-30. délután
Hulladékgyűjtés az iskola
udvarán.
Az iskola apraja-nagyja részt vett
a gyűjtésben, de évről évre egyre

Megünnepeltük az Idősek napját
A Nyugdíjas Klub, 2008. október 19-én ünnepelte az idősek
napját. A helybeli tagokon kívül, vendégül látták a

hogy vajon melyik osztály gyűjtötte a
legtöbb vasat és papírt.
Október 1. Az alsósok játékos
sportvetélkedőt tartottak, amin sok kis
diák vett részt.
A felsősök pedig kézműves
foglalkozáson, gyöngyfűzésen vehettek
részt, melyben Tóth Mónika tanárnő
segített nekünk. Ez iránt is sok volt az
érdeklődés, amelyen állatfigurákat és
ékszereket fűzhettek a lányok.
Eközben a fiúk pókerezhettek Tanyi
Antal tanár úr vezetésével.
Folytatás a 10. oldalon

Nagyhegyesi Nyugdíjas Klub tagjait is, valamint
polgármesterüket, Bajusz Istvánnét és férjét. A Varga Lajos
nótaklub vezetőjét, Szabó Imrénét és férjét.
Folytatás a 6. oldalon

RIPORT: Dr. Puszati Adél Görbeháza Község Polgármesterével
Néhány hónap eltelt a Görbeházi
Hírmondó legutóbbi számának
megjelenése óta, de amint látom
most új formában, új arculattal és
tartalommal olvashatják a Tisztelt
Olvasók. Erről, valamint az eddig
eltelt önkormányzati eseményekről
kérdezem Polgármesternőt.

a görbeházi lakosok kulturált körülmények között tudják intézni
ügyeiket. Itt szeretném kiemelni a hivatalon belül kialakított
házasságkötőtermet, melyet még az ide látogatók is dicsérő
szavakkal illettek. A pályázaton elnyert 10 millió forinthoz
közel 4,5 millió forintot kellett saját pénzünkből hozzátenni.
Saját költségvetésből kellett finanszírozni a görbeházi
vízműtelepen működőkút felújítási munkálatait is, mert a kút
meghibásodott. Ez közel 900.000 Ft összegbe került. Külön
örömünkre szolgál az, hogy az idén is ugyanúgy, mint azt tavaly
tettük támogatni tudtuk a görbeházi felsőoktatásban tanuló
hallgatókat, 3.000,-Ft/fő/hó összeggel. Tavaly 40 diákot
támogattunk, reméljük, hogy idén is legalább ennyi támogatott
ösztöndíjasunk lesz. Az önkormányzat költségvetéséből jelentős
összeget sikerült elkülönítenünk a településen működő
társadalmi szervezetek támogatására. Ebben az évben közel 4
millió forintot osztottunk szét. Egyebek mellett megjegyzem,
hogy ebben a lapszámban szeretnénk leközölni azt, hogy mely
szervezet mennyi összeggel lett az idén támogatva, valamint
közöljük a jövő évre a társadalmi szervezeteknek szóló
működési pályázati feltételeit is. Ezúton is szeretném
megköszönni a társadalmi szervezetek aktív kulturális, sport,
egészségügyi, oktatási és ifjúságvédelmi területeken végzett
tevékenységét.

Remélem a Kedves Olvasók is így
fogják értékelni a helyi lapunk
megújulását. Többek között ezért
is késett a soron következőújság
megjelenése, de ebben a számban igyekeztünk összefoglalni a
településünket érintő főbb eseményeket. Újságunk új
formájának kialakítására azért került sor, mert úgy gondoltuk,
hogy az eltelt időszakban számtalan olyan nívós esemény került
településünkön megrendezésre, amelyeket megillet egy új és
szebb külalakkal rendelkező újság, természetesen szem előtt
tartva az olvasói igényeket. Bízunk abban, hogy a
külsőségekben, és tartalomban is megújult helyi lap felkelti az
olvasók érdeklődését, hasznosan és élvezettel fogják azt
lapozgatni.
Lassan eltelik az év. Hogyan alakult ebben az évben az
önkormányzat pénzügyi helyzete?

Mindazt bizonyára már észlelték a Tisztelt Lakosok elkezdtük
az önkormányzati útjaink felújítását, amit szintén a pénzügyi
megtakarításainkból fedezünk. Erre a célra közel 3,2 millió
forintot különített el önkormányzatunk. A település szépítésével
és tisztaságának megőrzésével kapcsolatos feladatokra is
különítettünk el forrást, közel 300.000,- Ft összegben pl.
virágosítás, a temetőkben és az iskola előtt padok elhelyezése.
Továbbá a közintézmények állagmegóvása érdekében végzett
munkálatok is közel 200.000,- Ft összegbe kerültek. Külön
megtakarításból újítottuk fel a sportöltözőt, amely közel
400.000-ft összegbe került. Végül, de nem utolsó sorban az év
vége felé szeretnénk egy kis ajándék élelmiszercsomaggal
meglátogatni a 65 év feletti nyugdíjasainkat, ez közel 500
nyugdíjas számára fog remélhetőleg örömet okozni (1000,Ft/fő/csomag). Számításaink szerint ez kb. 500.000, - Ft összeget
fog jelenteni.

Az önkormányzatunk pénzügyi helyzetét nagyon sok tényező
befolyásolta, de az egyik legfontosabb tényezőaz volt, hogy az
előzőévet gazdaságilag hogyan zártuk, milyen intézkedéseket
tettünk. Elmondhatom, hogy a tavalyi évben a berendezkedésen
és a szervezeti átalakításokon túl az volt a célunk, hogy a
pénzügyi stabilitást megteremtsük. Ez sikerült úgy, hogy a
működési hiány összegét nagymértékben tudtuk csökkenteni,
némi megtakarított pénzzel fordultunk a 2008-as évbe. Az, hogy
hány önkormányzati dolgozó szorgalmas munkája és megértése
kellett ehhez, talán mindezeket le sem tudnánk írni.
De hozzá kell tennem azt is, hogy ugyanilyen támogatást
kaptam a feladat megoldása érdekében a Tisztelt Görbeházi
lakosoktól is, hiszen megértéssel és türelmesen fogadták a
döntéseinket, bíztak a munkámban.

Az Ön által említett, a megtakarításokból elvégzett beruházások,
felújítások között azért mégis a legfontosabbnak értékelhetik a
Tisztelt Lakosok az utak állapotának javítását. Meggyőződésem,
hogy a lakosoknak egy régi vágya teljesült az útfelújítások
kapcsán.

Pénzügyileg olyannyira jól sikerült a tavalyi év zárása, hogy ez
évben már nem kellett az önhibáján kívül hátrányos helyzetben
lévő önkormányzatoknak nyújtott pénzügyi támogatásra
pályázatot benyújtani. Az önkormányzat több éves működése
kapcsán erre még nem volt példa.

Mindenképpen fontosnak tartottam ebben az évben azt, hogy az
utak javítására külön forrást különítsünk el, erre már a tavalyi
évben elkezdtük a spórolást. Bizonyos, hogy teljes megoldást ez
a felújítás sem fog tudni jelenteni, de lényegesen javítani fogja a
lakosok településen belüli közlekedését.

Amikor arról kapunk hírt, hogy az önkormányzatok óvodát,
iskolát zárnak be, számlákat, béreket nem tudnak fizetni, akkor
Görbeházáról ez a pénzügyi helyzetre vonatkozó jó hír igazán
figyelemre méltó.
A megtakarításból mi mindent sikerült megvalósítani?

Összegzésként elmondhatom, hogy a fenti pénzügyi tételek
ugyan önmagukban nem nagy kiadások, de ha azt
hozzászámítjuk,
hogy
intézményeink
mindennapos
működtetésén túl önkormányzatunk minden negyedév végén 2,5
millió forint összeget kell, hogy törlesszen a korábban felvett
hitelek miatt, akkor igen is nagy dolog, hogy saját
megtakarításból (a fent felsorolt kiadási tételeket az állam

Ezt mindig hangsúlyozom, de valóban önmagában is nagy
eredmény az, hogy intézményeinket önállóan tudjuk
működtetni. Ezen kívül saját megtakarított forrásból számtalan
olyan feladatot finanszíroztunk, amit eddig az önkormányzat
nem tudott megtenni. Gondolok itt a Polgármesteri Hivatal
épületének külső, belsőfelújítására, melynek eredményeképpen
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semmilyen formában nem finanszírozza)
ezeket plusz feladatokat.

finanszírozni tudta

ezzel kapcsolatos pályázat előreláthatólag 2009 májusában kerül
benyújtásra, addig is számtalan egyeztetés vár ránk, amely során
nem biztos, hogy sikeres lesz a pályázat.
Természetesen mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy
Görbeháza másik nagy gondját, az ivóvíz minőség problémáját
megoldjuk.

A településen járva egy új játszóteret pillantottam meg.
Pályázatból sikerült ezt megvalósítani? Milyen pályázatokat
nyújtott be az önkormányzat ebben az évben?

Ha jól vagyok értesülve, akkor Ön ebben évben még egy sikeres
vizsgán is túl van. Valószínű, hogy jogászi végzettsége is
eredményezhette ezt a gyors önkormányzati sikert.

Idén tavasszal óriási szerencse érte településünket, ugyanis egy
kedves görbeházi lakos, Fülöpné Szabó Enikő a Delikát 8
nyereményjátékkal egy új játszóteret nyert a görbeházi gyerekek
számára. Az új játszóteret augusztusban adhattuk át a település
gyermekei számára. Óriási öröm számunkra, hogy a görbeházi
emberek összefogásával ilyen kivételes szerencsében
részesülhettünk. Számomra ez az év egyik legkellemesebb
emléke.
A másik legkellemesebb élmény pedig az volt, amikor kiderült,
hogy a Görbeházi Gólyafészek Óvoda és Bölcsőde az Új
Magyarország Fejlesztési Terv Észak-Alföldi Operatív Program
keretében beadott pályázat eredményeként előzetes támogatási
döntésben részesült. Az előzetes döntés alapján az első
fordulóban 219.751.329 Ft összegű támogatásra ítélték
érdemesnek pályázatunkat. A munka jelentős része, vagyis a
második pályázati forduló most van folyamatban, és ez 2009.
február végén ér véget. Eddig kell ugyanis többek között a
jogerős építési engedélyt benyújtanunk az elbíráló hatóság
részére. Amennyiben a második fordulóban történőértékelésen
a pályázat pozitív elbírálásban részesül, azt követően kerülhet
sor a beruházás megvalósítására. A beruházás teljes összege a
vállalt önerővel együtt több mint 231 millió forint.
Továbbá önkormányzatunk sikeresen pályázott a 13 éves
tanyagondnoki járműcseréje kapcsán, ezen a pályázaton bruttó
8 millió forint összeget nyertünk, a pályázathoz szükséges önerő
pedig 2 millió forint lesz. A gépjárművet legkésőbb 2009
tavaszán kaphatja meg a település, de elsősorban a Bagotai
lakosok a tanyagondnoki szolgálat kapcsán.

Igen, nyáron sikeres jogi szakvizsgát tettem. Szakvizsgázott
jogászként nem kellett sok időahhoz, hogy az önkormányzati
rendszer működését megértsem, hiszen többek között ebből a
jogágból is doktoráltam. Polgármesterkén fontosnak tartom azt,
hogy az irányításom alatt lévőintézmények működését minden
tekintetben átlássam. Kétségtelen, hogy jogi végzettségem sokat
segít a polgármesteri munkámban.
Engedjem meg nekem egy személyes kérdést. –Így év végén,
hogy érzi magát?
Ha őszinte akarok lenni, így az év végére egy kicsit elfáradtam,
de ha arra gondolok, hogy eddigi munkám nem volt
eredménytelen, akkor ez ad erőt és kitartást a jövőbeli feladatok
megoldásához - mert úgy gondolom, hogy a településünk
érdekében lesz még mit tennem.
Itt szeretném megragadni az alkalmat arra, hogy minden kedves
görbeházi lakosnak, újság olvasónak nagyon
-BÉKÉS KARÁCSONYT ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET
KÍVÁNJAK- a magam, valamint a görbeházi önkormányzat
minden dolgozója nevében.
Gratulálok az eddig elért eredményekhez és munkájához sok
sikert és jó egészséget kívánok.

A jövőbeni pályázati terveinket tekintve szeretnénk pályázni
iskolánk, művelődési házunk épületének felújítására,
faluközpont, valamint új piactér kialakítására.
Vannak tervek az ivóvízminőség javító program kapcsán amely során több településsel együtt csatlakoznánk ehhez a
programhoz -, hogy ivóvizünk minőségét javítani tudjuk. Az

Görbeháza, 2008. október 28.
Csiki Éva, újságíró

Görbeháza Község Önkormányzata által támogatott Társadalmi Szervezetek 2008.-ban
1.
Görbeháza Sport Egyesület
2.
Vöröskereszt Területi Szervezete Hajdúnánás
3.
Görbeháza Polgárőr Egyesület
4.
Garázs Football Club
5.
Görbeháza Nyugdíjas Klub
6.
"DYNA" Modern Tánccsoport
7.
"Világ-Virága" Művészetoktatási Intézmény
8.
"Civilek a faluért" Kulturális és HagyományőrzőAlapítvány
9.
Cserfa Népdalkör
10.
"JövőIskolájáért, Az Iskola Jövőjéért" Alapítvány
11.
"Tevékenyen, Biztonságban" Alapítvány
12.
Állategészségügyi Centrum Hajdúnánás
13. Hajdúnánási Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság
Összesen:

3

1.940.000.38.002.240.000,30.000.250.000.240.000.240.000.250.000.370.000.50.000.50.000.50.000.200.000.3.948.002,-

Szociális gondoskodás
A Szociális Gondozási Központ és
családokban jelentkező problémák
Gyermekjóléti Szolgálat két telephelyen
megoldásához.
működik községünkben.
 Medve
Gyula
a
község
Az intézmény székhelye: Görbeháza,
tanyagondnoka. Feladata elsősorban a
Iskola utca 14. (a művelődési ház
Bagotán élők intézményhiányból
udvarában, tel.: (52)215-065), ahol
eredő
hátrányainak
enyhítése,
ingyenesen biztosítjuk a gyermekjóléti
hozzásegítésük a belterületen található
szolgáltatást,
családsegítést
és
szolgáltatásokhoz, pl. egészségügyi
tanyagondnoki
szolgáltatást.
ellátáshoz, önkormányzatnál történő
Az intézmény telephelye: Görbeháza,
ügyintézéshez, a bagotai gyermekek
Iskola utca 20. (az idősek klubja, tel.:
oktatásához,
óvodai,
bölcsődei
(52)215-085), ahol jövedelemtől függő
ellátásukhoz történő hozzájutáshoz.
térítési díj ellenében idősek nappali
Ezen kívül részt vesz az önkormányzat
ellátását (klubellátását), a szociális
és
intézményeinek
szállítási,
étkeztetést és a házi segítségnyújtást
beszerzési feladatainak ellátásában, és
biztosítjuk. A klubtagoknak is csak az
az
idősek
klubba
történő
étkezésért kell fizetni.
beszállításában
is.
Itt szeretném tájékoztatni a lakosságot
Az intézmény minden dolgozójához
arról, hogy pályázatot írtunk egy új
fordulhatnak
bizalommal
segítségért,
tanyagondnoki autó elnyerésére. Nagy
bármilyen szociális jellegű problémával.
örömünkre a pályázaton nyertünk egy
Ügyeiket
bizalmasan
kezeljük
és
Volkswagen Crafter Kombi típusú 9
igyekszünk
minden
problémát
személyes autót, melynek nettó árát
lehetőségeinkhez mérten, minél előbb
8 353 000 Ft-ot az állam finanszíroz
megoldani.
az
Európai
Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési
Alapból.
Az
A feladatokat jelenleg 7 főlátja el.
önkormányzatnak csak az ÁFA-t kell
megfizetnie. Reményeink szerint már
 Az Én feladatom, vagyis Berkes
az idén megkapjuk az új autót.
Istvánné (Pók Erika) feladata az  Az eddig használt tanyagondnoki
intézmény vezetése és a gyermekjóléti
kocsit szeretnénk átalakítani étel
szolgáltatás
biztosítása.
Minden
szállítására.
lakosnak joga és egyben kötelessége is
A tanyagondnoki szolgáltatáshoz
jelezni, ha a környezetében gyermek
kapcsolódóan kérem azokat a Bagotán
veszélyeztetettségét észlelik. Kérem,
élő lakosokat, akiknek az állandó
ha úgy ítélik meg, hogy kiskorú
lakcíme nem Görbeháza-Bagota,
személyt veszélyeztet a környezete
szíveskedjenek bagotai lakcímükre
vagy a saját családja, a gyermek
bejelentkezni. Ez azért fontos, mert a
érdekében szóljanak nekem. A jelző
jelenleg hatályos törvények szerint az
személyről nem adunk ki információt
állam
akkor
támogatja
a
a veszélyt okozó személyek részére.
tanyagondnoki szolgálat működését,
 Dobos
Erika
a
családsegítést
ha a külterületen állandó lakóhellyel
biztosítja. Ez elsősorban segítséget
rendelkezők száma eléri a 70 főt.
jelent különféle ügyek intézéséhez,
nyomtatványok
kitöltéséhez,
a  Az idősek klubjában Varga Jánosné
Marika volt a klubvezető 1985-től.

Marika az év végén nyugdíjba vonul.
Itt szeretném megköszönni a több mint
23 éves áldozatos munkáját, amit a
településünkön élő idős emberekért
végzett.
2009. január 1-től új klubvezetőt
szeretnénk
alkalmazni.
Az idősek klubja 50 férőhelyes. A
klubban lehet étkezni, különböző
közös programokban részt venni. Ha
valaki redszeresen bejár a klubba azért
nem kell fizetni, csak akkor, ha ebédet
is kér az étkezésért.
 Hetente két alkalommal autóval
beszállítjuk azokat a klubtagokat, akik
számára nehézséget okoz a bejövetel.
Két gondozónő Csirmaz Ferencné
Marika és Forgóné Bónis Katalin látja
el a házi segítségnyújtás feladatait.
Kovácsné Icsu Mária
jelenleg
(Vargáné Marika felmentési idejére),
mint helyettesítővan alkalmazva. Ők
azok, akiket gyakran lehet látni az
utcán kerékpározni. Egyik gondozottól
a másikhoz mennek. Segítenek
mindenben, ami a gondozottak
számára szükséges, bevásárolnak,
gyógyszert íratnak, mentőt hívnak,
fürdetnek stb. Munkájukkal sok idős
embernek segítenek, olyanoknak,
akiknek gyermekeik munkájuk vagy
egyéb ok miatt ezt nem tudják
megoldani, esetleg távol laknak, vagy
senkijük nincs, aki segítsen.
 Szalkovszki József munkanapokon,
gépjárművel szállítja házhoz az ebédet
a szociális étkezőknek.
Kérem, ha bármelyik szolgáltatásunk
felkeltette érdeklődésüket, forduljanak
hozzánk bizalommal.
Berkes Istvánné
intézményvezető

KÖZSÉGGONDNOKSÁGRÓL
RIPORT: Nagy Miklós községgondnokság vezetőjével
Különösebben nem kell a Tisztelt
Görbeházi Lakosoknak bemutatni Nagy
Miklóst, aki több ciklus óta képviselő
testületi tagként
tevékenykedik
a
településen. 2008 nyár eleje óta ellátja a
Görbeházi Községgondnokság vezetői
feladatait. Eddigi feladatairól és
jövőbeni terveiről kérdezzük most őt.

Miért gondolta úgy, hogy elvállalja a
Községgondnokság vezetői álláshelyet?
Bevallom őszintén, hogy képviselőtestületi tagként egy kicsit váratlanul ért
minket az a hír, hogy a korábbi vezető
Petrényi Miklós képviselő-testületi tag
bejelentette azt, hogy a jövőben nem
kívánja
tovább
folytatni
a
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községgondnokság vezetői feladatát.
Mivel fontos feladatnak tartjuk ezt a
munkát, így hát nem volt sok
gondolkodási időm a felkérések után,
elvállaltam a munkát.
Elvállaltam egyrészt azért, mert úgy
gondolom így többet tehetek a
lakosságért, másrészt azért, mert láttam a

mostani vezetés – Dr. pusztai Adél
polgármesternő- határozott elképzelését,
takarékos önkormányzati gazdálkodását,
ami engem arra ösztönzött, hogy egy jó
csapattal együtt dolgozva még többet
tehetünk a településünkért.
Milyen feladatokat végzett nyár eleje óta,
ezeket milyen pénzügyi forrásból sikerült
megvalósítani?
Onnan
kezdeném,
hogy
a
községgondnokság az önkormányzatnak
egy intézménye,
amely
önállóan
gazdálkodó költségvetési szerv. Sok
feladata
van,
hogy
csak
a
legfontosabbakat említsem meg pl. a
település
köztisztasági
feladatainak
ellátása, szennyvíz, ívóvíz, konyha
üzemeltetése, piac, temetőkarbantartása
stb. Tehát önállóan gazdálkodik a
bevételeivel, valamint a fent felsorolt
feladatokra kiadott kiadásaival. Ebben az
évben
91.604.000-Ft
volt
a
községgondnokság költségvetése, amely
úgy tevődött össze, hogy 42.072.000 -Ft
volt a saját bevétele. Ezek a víz,
szennyvízdíjak, étkezési díjak, bérleti
díjak stb. valamint a többit tehát a
49.532.000-Ft-ot
az
önkormányzat
„nagy”költségvetéséből kaptuk meg.
Ezek a bevételek fedezik egyrészt
bérjellegű kiadásokat, másrészt a fent
felsorolt feladatok ellátását. Meg kell
jegyeznem, hogy ezen kiadások közül
tetemes összegű számlák kifizetését
kellett megtennünk a szennyvízüzemeltetés kapcsán, mivel a jelenlegi
konstrukcióban megépített szennyvíz

telep, valamint hálózat működése nem
gazdaságos.
Mivel ezen számlák kifizetése miatt a
községgondnokságnak
nem
marad
pénze,tehát a községgondnokság által az
alább felsorolt munkákat a polgármesteri
hivatal által megtakarított pénzből tudtuk
elvégezni.
Ebből a megtakarításból kaptunk rá
pénzt és oldottuk meg a virágosítást,
raktuk
rendbe
a
temetőt,
a
közintézmények tisztasági meszelését,
sportpálya öltözőfelújítását, és az utak
kátyúzását- és még sorolhatnám a kisebb
munkákat.
Mennyiben kívánja tovább folytatni
avagy
megváltoztatni
a
Községgondnokság eddigi munkáját?
A községgondnokság feladatai adottak,
ezek jól meg vannak határozva az alapító
okiratba,
így
ezek
egyenlőre
változatlanok maradnak. Inkább a munka
elvégzésének
jellegén
szeretnék
változtatni, mert tudjuk azt, hogy a
munkához való „hozzáálláson” nagyon
sok múlik.
Még az út elején állunk, az út vége még
messze van, de úgy érzem, hogy jó úton
haladunk. Nem szeretnék visszatekinteni,
csak előre és a nyár eleje óta elkezdett
munka módszert szeretném tovább
folytatni. Meg szeretném mutatni, hogy a
jó gazda szemléletével is lehet intézni a
községgondnokság feladatait. Vannak
kiaknázatlan területek, melyek kapcsán
együtt többre is képesek lehetünk.

Folytatás az 1. oldalról
A mindenkori tagok 30 éve folyamatosan, (heti
rendszerességgel,) évi 10-16 fellépéssel jelen vannak a megye
kulturális életében. Többen vannak, akik végig énekelték az
elmúlt 30 évet…
Eljött számukra a visszatekintés ideje… Biztosan vannak, akik
megmosolyogják őket… Őszülő halántékkal, rogyadozó
lábakkal mit is akarnak ők?...
Szeretném, ha mindenki hozzám hasonlóan látná. Utolsó ikonjai
egy olyan gondolkodásnak, ami olyan erős és tartalmas, hogy az
igazi nyomorúságban is tartást, erőt adhat. A népi kultúra tűzben
edződött, és kiállta az idővasfogát. A népdalkör nótafái ilyen
erőforrások. Az a kérdés, merítünk –e belőlük…
Ez a pozitív lelki tartalom tartott Görbeházán engem is, mert
barátokat, szeretetet kaptam, bölcsességet találtam. Ennek a
szeretetnek az ünnepe volt a Cserfa népdalkör 30. Születésnapja.
Hála azoknak, aki e hosszú időalatt, - mert bár először 1958ban alakult, 1978 óta folyamatosan működik, - szívügyüknek
tekintették a népi hagyomány átörökítését, támogatását.

Most, hogy a mindennapi feladat ellátás
során tapasztalhatja az önkormányzat
működését,
hogyan
értékeli
az
önkormányzat eddigi, két éves munkáját?
Bizonyára észlelte a lakosság azt, hogy a
községgondnokság
átköltözött
a
polgármesteri hivatalba és ezáltal a
feladatok egyeztetése rugalmasabbá vált.
Gyakorlatilag minden nap megbeszéljük
Polgármesternővel a feladatokat, a
teendőket, majd megkérdezzük a
szakembereket is erről és utána történik
meg a feladatok gyakorlati kivitelezése.
Ez a fajta munka módszer nagyon
hatékony és ésszerű, nem beszélve arról,
hogy mindenki számára átlátható,
ellenőrizhető.
És az, hogy én hogyan értékelem az
önkormányzat eddig eltelt munkáját?
Nézzeaz örökölt pénzügyi hiány,
valamint az elvégzendő feladatai miatt
nincs
könnyű
helyzetbe
az
önkormányzat, de ahogyan arra utaltam a
riport elején is, ha nem láttam volna a
jelenlegi vezetés-polgármesternőés az őt
segítő szakmai csapat-rátermettségét,
szakmai
hozzáértésüketbevallom
Önnek
őszintén,
hogy
nemigen
csatlakoztam volna hozzájuk.
Munkájához sok sikert és jó egészséget
kívánunk.
A riportot készítette: Csiki Éva újságíró

Köszönet a létrehozóknak, a támogatóknak, az akkori Termelő
Szövetkezet, a Tanács, és a mindenkori Görbeházai
Önkormányzat KépviselőTestülete, és Polgármesterei részére.
És köszönet azoknak, akik tudásukat adták a működéshez. Akik
öregbítették Görbeháza hírnevét a sok fellépéssel, az egykori
rádiófelvétellel, a sok Országos Ezüst, és Arany Minősítéssel.
Az ünnep nem nagyvilági csillogásról szólt, hanem
találkozásokról. Régi barátságok elevenedtek fel, sok dolgos kéz
üdvözölte egymást. Ezeknek a találkozásoknak mélységet adott
a múlt…a hagyományozódott tapasztalat… mert tudod, a
gyökerek… azok a legfontosabbak… ugyanis „azok tartják a
fát”…
Tisztelettel adózva azok előtt, akik nem engedik elfelejteni, kik
is vagyunk, milyenek is lehetnénk valójában!
Szeretettel: Elekné Szórádi Márta
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Folytatás az 1. oldalról
Jelen voltak többen a Megyei Nyugdíjas Szövetségtől is. Molnár
Ferencné, a Szövetség elnöke, Vajdaházi Imréné titkár, Bodnár
Antalné gazdaságvezető.

A köszöntők után a klub ebédre invitálta meghívott vendégeit,
majd utána Konyha Ferenc élő zenével szórakoztatta a
jelenlévőket.

Községünk meghívott vendégei voltak, Dr. Pusztai Adél
polgármester, Giricz Béláné a „Civilek a faluért” Alapítvány
elnöke, Molnár Lászlóné iskolaigazgató, Jójárt Józsefné
művelődésszervező, valamint a klub szponzorai közül, Batta
Erzsébet és Varga Imre.

Mindenki nagyon jól érezte magát, reméljük jövőre is
ugyanilyen vidáman és egészségnek örvendve tudjuk
megünnepelni ezt a napot.
A költőszavait idézve:
„Amíg az őszi nap melenget,
S te mélán hallgatod a csendet,
Szeretnéd eltagadni titkon,
A tél is itt jár már a sarkon.
Ne siránkozz, hogy jobb volt a nyáron,
Ne élj a múltban mindenáron.
Örülj a mának!”

A rendezvényt Bodnár Istvánné a Nyugdíjas Klub vezetője
nyitotta meg és köszöntötte a vendégeket, majd a legifjabb
generáció, az óvodások Cica és Katica csoportja adta át a
szeretet csokrát az időseknek. Kedves és megható kis műsorral
szórakoztatták a közönséget. A gyerekek előadása után Molnár
Ferencné elnök mondta el jókívánságait, majd Görbeháza
polgármestere, Dr. Pusztai Adél köszöntője következett, aki
egyben az 50. házassági évfordulójukat ünneplő Pázmándi
Jánost és feleségét is köszöntötte és egy kis ajándékkal is
kedveskedett a házaspárnak. Utána Jójárt Józsefné mondott egy
verset a szeretetről.

Bodnár Istvánné
Klub vezető

A MŰVELŐDÉSI HÁZRÓL
A jelenlegi állás szerint, annyit tudunk a művelődési ház helyzetéről elmondani, hogy szakemberrel
megvizsgáltattuk az épületet, akinek véleményezése alapján az épület állaga nem teszi lehetővé a
mindennapokban történőhasználatát.
Az Önkormányzat olyan döntést hozott, hogy azok a rendezvények, melyek 2008. évre lettek betervezve a
művelődési ház programjaként, ezeknek a helyszíne át lesz helyezve a Széchenyi István Általános Iskola
tornatermébe.
Ezek a rendezvények időrendi sorrendben a következők:
-

2008. november 12-én, de. 10.00 órai kezdettel
Szeredás együttes műsora (óvodásoknak, iskolásoknak)
Címe: Vásári komédiások

-

2008. december 2-án, de. 10.00 órai kezdettel
Zsuzsi és Orsi Interaktív műsora
Jön a télapó címmel.

-

2008. december 6-án, du. 16.00 órai kezdettel
Mikulásest a Dyna csoporttal

-

2008. december 20-án, du. 17.00 órai kezdettel
Zenés – vidám karácsony
Minden érdeklődőgyereknek és felnőttnek jó szórakozást kívánunk programjainkhoz.
Tisztelettel: Jójárt Józsefné
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A harmadik
A „Civilek a faluért” Kulturális és Hagyományőrző
Alapítvány 2008. szeptember 27-én harmadik alkalommal
rendezte meg a hagyományőrző Szüreti mulatságot.
Mivel a Kultúrház sajnos nem használható, ezért az iskola
udvara és a tornaterem lett az új helyszín.
A szándékunk az, hogy találkozási lehetőséget, közös
kulturális élményt biztosítsunk településünk lakóinak ezen
a napon. Mindenkinek éreznie kell, hogy egy közösséghez
tartozunk, és csak együtt tudunk összefogással közösséget
alkotni. Ezt egyre több lakótársunk látja így. Ennek
köszönhetően nagyon sokan jöttek el ezen a napon
segíteni nekünk, hogy mindig minden ott legyen ahol kell,
és akkor amikor kell. Szeretnék köszönetet mondani
mindenkinek aki segített bennünket abban, hogy sikeres
legyen a Szüreti mulatság. Köszönjük a munkát, a
süteményt, a virágot, a pálinkát, a birkát, az anyagi
támogatást, a jó ötletet, a hangosítást, a polgárőri
biztosítást, a tombola tárgyakat, az üdítőt és mindentmindent, ami hozzájárult ahhoz, hogy közösen egy szép
délutánt és estét tölthessünk együtt. Ezen a napon
magyarvistai barátaink is szép számmal voltak jelen.
Köszönet illeti azokat a családokat, akik befogadták és
vendégül látták őket. Örülök annak, hogy a két település
lakói között barátságok szövő
dtek mind a gyerekek, mind
a felnőttek körében. Másokat is arra buzdítok, hogy

kapcsolódjon be ebbe a csereprogramba, amely a
viszonosság elvén működik.
A Szüreti bál programja úgymond tematikáját tekintve
„állandó”, a hagyományő
rzésrő
l szól. A lovas felvonulás,
a Cserfa Népdalkör, a Világ Virága Művészeti Iskola
néptáncosai alkotják a gerincét a programnak, de mindig
igyekszünk más néptánccsoportot is meghívni, tavaly a
Bocskai Néptánccsoport, az idén a Borockás
Néptánccsoport volt a vendégünk, színesítettük a mű
sort a
vistai táncosok programjával. A motoros felvonulás és a
Dyna
Tánccsoport
nem
tartozik
szorosan
a
hagyományőrzéshez.
De
abból
mindenképpen
hagyományt akarunk teremteni, hogy részét képezzék a
programunknak. Minden szereplőnek és felkészítőnek
köszönjük a fáradozását.
Azt, hogy mi az érték, az idődönti el. Az időpedig azt
mutatja, hogy a néptánc, a népzene, a népdal kiállta az idő
vasfogát. Ápolnunk kell és tovább adni a következő
generációknak, mert múltunk ismerete, hagyományaink
ismerete nélkül nem tudunk jövőt építeni.
Mi már készülünk a negyedik szüretei mulatságra (2009.
szeptember 26.), Önöket, Benneteket pedig szeretettel
várunk!
Üdvözlettel:
Giriczné Erika

BEMUTATKOZÁS
Szabó Györgyné, Gizike településünk védőnője ebben az
évben nyugdíjba vonul. A településen kezdte a védőnői
pályafutását, 38 év közszolgálati tevékenysége után döntött úgy,
hogy nyugdíjba vonul. Ezúton is köszönjük Görbeháza Község
Önkormányzata, valamint településünk minden lakója nevében
az áldozatos munkáját, a nyugdíjas éveire pedig nagyon jó
egészséget kívánunk.
A folyamatos védőnői munka ellátásának érdekében 2008. július
1. óta a településen új védőnő dolgozik Kertész Brigitta
személyében. Őmutatkozik most be pár sorban.

Miért éppen Görbeházát választotta?
Sajószögeden lakom, ami viszonylag közel van Görbeházához,
egyrészt ez volt a motivációs tényező a munkahely
kiválasztásában, valamint az, hogy az első elbeszélgetésem
kapcsán szimpatikus, őszinte vezetőkkel találkoztam, és persze a
település is nagyon kedvezőbenyomást tett rám.
Milyenek az eddigi munkatapasztalatai?
Nagyon jól érzem magam a településen, külön öröm számomra
az, hogy nagyon sok kisbaba született a tavalyi évben, és ez
évben is. Ez évben 25 gyermek, tavalyi évben pedig 31 gyermek
született Görbeházán. Szeretném folytatni Szabó Györgyné,
Gizike eddigi lelkiismeretes munkáját. Ezúton szeretném
megköszönni Önöknek azt a kedvességet, amivel fogadtak
engem. Nehéz lehetett a váltás, hiszen Szabó Györgyné, Gizikét
mindenki ismeri és szereti. Szeretném neki is megköszönni
mindazt a sok segítséget, mellyel a mai napig segíti munkámat.

Kertész Brigitta vagyok, Tiszaújvárosban nőttem fel, itt
végeztem az általános iskolát is. A nyolcadik osztály elvégzése
után Miskolcra nyertem felvételt a Korányi Sándor
Egészségügyi Szakközépiskolába. Életem egyik legszebb négy
éve volt ez. Tanulmányaimat a Debreceni Egyetem
Egészségügyi Karán védőnői szakon folytattam tovább, melyet
idén júniusban fejeztem be. A diplomámat 2008. június 29.-én
vehettem át.
Védőnői feladataimat 2008. július 1. óta látom el Görbeházán.
Azt a lehetőséget hogy itt dolgozhatom Önök között, a
Képviselő-testület döntötte el a pályázatom, valamint egy
személyes meghallgatás alapján.

A riportot készített Csiki Éva újságíró
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A Gólyafészek Óvoda és Bölcső
de hírei
Tájékoztatni szeretném Görbeháza lakosságát hogyan indult
intézményünkben az új tanév.
Az óvodába a 2008-2009-es tanévbe 78 óvodás gyermeket
írattak be, a bölcsődébe 15 gyermeket tudtunk felvenni.

Óvodásaink kis műsorral kedveskedtek a nyugdíjasklub
tagjainak az idősek napja alkalmából.
Minden évben októberben tartjuk a „Tevékenyen Biztonságban”
óvodai alapítvány bálját, így volt ez ebben az évben is.

Nagy segítséget jelent a bölcsődei ellátás lehetőségének
biztosítása azoknak az édesanyáknak, akik szeretnének vissza
menni dolgozni gyermekük 3 éves kora előtt. Sokan igénylik és
ki is használják ezt a lehetőséget, ezáltal javulhat a családok
anyagi helyzete.

Október 11-én óvodásaink és a DYNA tánccsoport színvonalas
produkcióval szórakoztatta a bálon résztvevőfelnőtteket.
Az alapítvány bevétele a következőképpen alakult:
2008 évben a támogatások összege
320.000 Ft
2007 évi adó 1%-a
219.772 Ft
Összesen:
539.772 Ft

Néhány mondatban szeretném ismertetni szeptember –október
hónapban megrendezett programjainkat:
Október 04-én rendeztük meg a Széchenyi István Általános
Iskola tornatermében a II. Kistérségi Oviolimpiát, amely nagy
sikert aratott a kistérségi települések óvodái körében.
Polgár két csapattal indult, Újszentmargita és Görbeháza egyegy csapatot nevezett be, Újtikos és Tiszagyulaháza közös
csapatot állított fel.
A vándorkupát ebben az évben Újtíkos-Tiszagyulaháza óvodás
csapata nyerte el.
A rendezvényre az anyagi forrást a Polgári Kistérség és a
Görbeházi Önkormányzat biztosította.

Szeretném megköszönni a magam, a munkatársaim és az
alapítvány kuratóriumának tagjai, nevében minden kedves
embernek, aki valamilyen formában támogatta alapítványunkat.
Az összegyűlt pénzt az udvari játékok fejlesztésére szeretnénk
fordítani.
Polonkai Zoltánné
óvodavezető

Tanévkezdés az iskolában
Elteltek a nyári vakáció gondtalan
napjai. Vége a nyaralás vidám
perceinek, a barnító napsugár
erejének, búcsút intett a nyár minden
szépségével, hangulatával, derű
jével.
Elő
kerültek az iskolatáskák, a
játékok helyett most a tanulás várja a
gyerekeket. A virágok helyett most
már az iskolák kapui nyílnak.
Szeptember 1-jén 180 gyerek
sorakozott fel iskolánk udvarán,
ennyien kezdték el a 2008/2009-es
tanévet.
Itt az ideje, hogy újra megszokják a
kötöttséget, a rendszeres munkát, a
tanulást.
Reméljük, a lendület, amivel
elkezdték a munkát, kitart a tanév
végéig!
Vannak
érdeklő
dő
,
szorgalmas
diákok, akik sokat tesznek azért,
hogy jó eredményt érjenek el a
tanulásban.
A szülői gondos nevelés, a segítés, a
biztatás meghozta gyümölcsét.
De gyakorló pedagógusként napról
napra szembesülünk azzal a ténnyel,
hogy a tanulók egy része szinte
„védekezik” a tudás ellen. Ezek a
gyerekek valójában annyit tanulnak,

amennyi az iskolában „rájuk ragad”.
Otthon alig vagy egyáltalán nem
fordítanak idő
t a tanulási órákra való
felkészülésben.
Ezért
is
igyekszünk
minél
változatosabb módon minél több
ismeretet adni a gyerekeknek.
Mivel
megváltozott
a
világ,
megváltozott a diákság is. Nem kötik
le
őket
a
hosszas
tanári
magyarázatok.
Ezért
igyekszünk
változatos
módszerekkel, kooperatív tanulási
technikákkal,
csoportmunkával,
projektmódszerrel
lekötni
a
gyerekeket.
Az 5. és a 6. évfolyamon a nem
szakrendszerű oktatás keretében a
készségek
és
a
képességek
fejlesztésére fektetjük a hangsúlyt,
hogy
az
országos
kompetenciamérésen minél jobb
eredményt érjenek el tanítványaink.
A pályázaton megnyert interaktív
táblák, az interaktív tananyagok is azt
a célt szolgálják, hogy minél
hatékonyabb legyen iskolánkban az
oktatás.
A kis első
seink is lázasan kezdtek el
tanulni. Itt már nincs dadus néni, hisz
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sok mindenben önállónak kell lenni.
Ez az iskolaérettség egyik feltétele.
De nagyon ügyesen beilleszkedtek a
közösségbe, megszokták az iskolai
házirendet,
teljes
jogú
tagjai
iskolánknak.
Bízunk benne, hogy a szemeikben
megmarad a csillogás, a tudásvágy,
az ismeretek megszerzésének és a
sikernek az öröme.
Iskolánk minden tanulójának nagyon
sok sikert kívánok az újabb tanévhez,
a nevelőknek türelmet, kitartást, jó
eredményeket és – a gyerekek
érdekében
–
hatékony
együttműködést a szülőkkel; a
szülő
knek pedig azt kívánom, hogy
sikerüljön támogatni, ösztönözni,
biztatni a gyerekeket, legyen idejük,
energiájuk figyelni rájuk, a helyes
útra terelni ő
ket. A pedagógusok és a
szülő
k együttes, közös, összehangolt
munkája
meg
fogja
hozni
gyümölcsét.

Görbeháza, 2008. október 21.
Molnár Lászlóné
igazgató

Őszi nevelési értekezlet
„Kevésbé az a fontos, hogy mit tanulnak a gyerekek az iskolában, inkább az, hogyan tanulják, mert ez
meghatározza a tudásuk felhasználását egész életük során.”
/Max Plankot/

A közoktatás rendszerében az
egyik legfontosabb szempont, hogy
csökkenjenek a gyermekek, a tanulók
esélyei közötti különbségek. Az
oktatásügy ezért egyre nagyobb
hangsúlyt
helyez
a
tanulók
képességének,
tehetségének
kibontakoztatására, ezért megnövelte
az iskolai oktatás korai szakaszában a
készségek, képességek fejlesztését
szolgáló nem szakrendszerűoktatásra
fordítható idő
keretet.
A Nemzeti alaptanterv 2007. évi
módosítása a kulcskompetenciák
fejlesztését az oktató-nevelőmunka
alapfeladataként határozta meg. A
tradicionális tantárgyszerkezetben az
évszázados iskolai munkarendben, a
tanulási
aktivitást
nélkülöző
tanulásszervezési
eljárásokkal
működő iskola nem kedvez a
szemléletváltásnak. Szükség van az
iskola
hagyományos
mű
ködési
mechanizmusának
átalakítására,
differenciáltabb,
hatékonyabb
tanulásszervezésre,
az
eredményesebb nevelésre.
Ezen tények tudatában került sor az
ő
szi
nevelési
értekezletünk
megszervezésére,
melyet
kiterjesztettünk
a
kistérség
valamennyi településére. Így többek
között megtiszteltek bennünket aktív

részvételükkel
a
polgári, tiszagyulaházi,
újtikosi
és
újszentmargitai
tantestületeket
képviselőpedagógusok
is. Rendezvényünk fő
szponzora az Apáczai
kiadó
volt,
aki
tankönyvbemutatóval
és
az
elő
adók
biztosításával növelte
az
értekezlet
eredményességét. Nagy
segítségünkre
volt
Gellén László szakreferens.
Néhány évtizeddel ezelő
tt a
pedagógus még „lámpás”
volt az iskolában, sőt a
települések
életében
is.
Olyan ember volt, aki tudása
legjavát igyekezett átadni
tanítványainak. A diákok
tisztelték
tanítójukat
és
tanárukat.
Azóta
megváltozott a világ. S ez
tette szükségszerűvé a nem
szakrendszerű
oktatás
bevezetését a 2008/2009-es
tanévtő
l. E rendszerben fontos, hogy
a tanulók lehető
leg komplex,
életszerűfeladatokat oldjanak meg az
iskolában. Nagyobb teret kapjon a
csoport – és a párban végzett munka,
hogy a többnyire magányos tanulási
folyamat
élet
közeli,
társas
cselekvéssé váljon. Ezen rendszer
bevezetéséről
folytattunk
eszmecserét
Szilágyi
Ferencné
tankönyvszerző
vel.
S módunkban állt egy ilyen tanóra
megtekintése az ötödik osztályban,
Molnár
Lászlóné
igazgatónő
vezetésével.
Itt
nagyon
sok
módszertani
segítséget
kaptunk
munkánkhoz.

A dinamikusan fejlő
dőegyre táguló
világunkban egyre nagyobb szerepe
van a digitális térnek, a digitális
információ- és tudásbázisnak. Egyre
több oktatóprogram és interaktív
tudáshordozó jelenik meg. A tanítási
órákon is teret kell adni ezeknek a
digitális eszközöknek, hogy a
tanulási folyamat hatékonyságát
növeljük, és hogy a tanítványaink
motiváltságát
fokozzuk.
Ennek
tudatában szerveztük meg az
Interaktív tábla bemutatását, és az
interaktív tananyagok használatát
segítőelőadást.
Merényi László vezetésével egy igen
érdekes bemutató aktív résztvevő
i

lehettünk. Szinte minden tantárgy
anyagából
kaptunk
ízelítőt
kedvcsinálóként.
Fontos számunkra, hogy ezeket az
ismereteket
elsajátítsuk,
hiszen
nyertünk az országos pályázaton,
mely segítségével számítógépeket,
interaktív táblákat helyezhetünk el a
tantermek 40 %-ban.
Összességében úgy ítélem meg, hogy
ez a tanácskozás nagyon fontos és
hasznos volt, hiszen új ismeretekkel
gazdagodhattunk és tapasztalatokat
cserélhettünk a kompetenciaalapú
oktatás terén.
Makóné Oláh Erzsébet
Igazgatóhelyettes

A felsősök asztalitenisz és tollasversenyre jelentkezhettek Tanyi
Antal és Hajdú Roland tanár urak felügyeletével. Minden
osztályból 2-2 csapat indulhatott versenyszámonként.
Asztalitenisz nyertesei:

I.
II.
III.

Barna Kristóf 8.o.
Kohári Dávid 8.o.
Béke Balázs 8.o.

A tollas verseny nyertesei:

I.

Erdei Tibor és
Csirmaz Ottó 6. o.
Priscsák Ákos és
Váradi Ferenc 8.o.
Dobó Enikőés Pók
Dominik 7.o.

II.
III.

Folytatás az 1. oldalról
A pókerverseny eredménye:

I.
II.
III.

Ezt követően táncversenyt tartottak a tornateremben az alsó
osztályos tanulók. Nagyon ügyesek voltak.
Befejezésképpen pedig disco zárta ezt a tartalmas hetet; Gott
István, Fülöp Zsolt és Csirmaz Zsolt közreműködésével.

Pók Dominik 7.o.
Kohári Dávid 8.o.
Mecsei Ádám 7.o.

A Széchenyi hét után nagy kiváncsiságunkra megtudtuk a
hulladékgyűjtés eredményét:
Alsó tagozat:
Felsőtagozat:
I.
4.o.
6.o.
II.
3.o.
5.o.
III.
2.o.
8.o.
IV.
1.o.
7.o.

Október 2.
A tornateremben táncházat tartott a VilágVirága Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, amelynek sok
tanulója van a mi iskolánkból is.
Ezután a Széchenyi vetélkedő következett Priscsákné
Szekrényesi Judit tanárnő vezetésével. 8 csapat vett részt,
akiknek az iskolánk névadójáról kellett kitölteni egy totót, majd
feladatokat kellett megoldaniuk.
Október 3.
Az alsósok
dekorgumiképet készíthettek.

Pálóczi

Mária

Mindezeket egybevéve nagyon mozgalmas, tartalmas és
tanulásmentes volt nekünk ez a Széchenyi hét.

tanárnővel

Spéder Sófia
Dök titkár

Budai Dóra
Dök titkár-helyettes

Nagy siker kistérségünk sportnapján
A 2007-2008-as tanév utolsó tanítási
napjára kistérségi sportnapot szervezett a
Polgári kistérség, amely a zord időjárás
miatt nem került megrendezésre, de a
résztvevő iskolák megegyeztek, hogy
szeptember elején sort kerítenek a
megmérettetésre. Verőfényes napsütéssel
köszöntött ránk a szeptember, így
minden akadály elhárult a versengés elől,
az időpontot pedig szeptember 12-re
tűzték ki.
Azon a péntek reggelen mindenki
izgatott volt, hiszen iskolánk száznál is
több diákja indult az M3 Archeoparkba,
hogy megküzdjön a legelőkelőbb
helyezésekért. Érkezés után rögtön
eligazítottak bennünket, és megkezdtük a
várva-várt versenyeket. A számok
egymással párhuzamosan zajlottak, a
fiúk egész délig rúgták a bőrt, de sprintbe
kezdtek a futók, melegítettek a helyből
távolugrók, a kislabda dobók, a kosárra

dobó lányok, sőt a bográcsok alatt is
ropogni kezdett a tűz, hiszen a főzésben
is összemérték tudásukat az iskolák.
Ahogy a versenyszámok egyenként
véget értek, úgy gyűltek az aranyak,
ezüstök, bronzok, de ezek mellett az első
hatba is sokan bekerültek, ami igen nagy
érdem. Amit sejteni lehetett, az be is
igazolódott az eredményhirdetéskor,
ugyanis a görbeházi diákok hozták el a
legtöbb helyezést. Többször előfordult,
hogy az egész
mezőnyt
maguk mögé
utasítva
első
háromként
csak görbeházi
diák végzett. A
remek egyéni
szereplések
előrevetítették,
hogy
összetettben is
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nagyon jók az esélyeink. Nagy
izgalommal vártuk a végső győztes
nevének kimondását, amikor elhangzott
településünk neve: Görbeháza. Kitörő
örömmel fogadtuk az elismerő tapsot,
nem különben a hatalmas serleget és a
mellé járó ajándékcsomagot. A legtöbb
kupát, érmet, serleget mi hozhattuk haza,
amire nagyon büszkék vagyunk, hiszen
mindenkit magunk mögé utasítottunk
egy nagyszabású megmérettetésben.

Tisztelt Ügyfelünk!
Az alábbi pár sorban
tájékoztatást
kívánunk adni a
kialakult pénzügyi
helyzet
magyar
bankrendszerre
–
különös tekintettel
takarékszövetkezetünkre – gyakorolt hatásáról, a megtett
intézkedésekről, és arról, hogy az Ön betéte a legnagyobb
biztonságban van takarékszövetkezetünknél.
A pénzügyi válság az Egyesült Államokból indult ki, és
terjedt át más piacokra, köztük az európai államokra. Nem
az európai pénzügyi rendszerrel volt probléma, de
kétségtelenül arra is hatott. A globális problémákra
azonban globális megoldások születtek: az amerikai
kormány és az EKB is beavatkozott a folyamatokba. A
válságkezelés az USA-ban és az Európai Unióban eddig
soha nem tapasztalt mélységűpolitikai koordinációhoz
vezetett.
Magyarországon a pénzügyi szolgáltatóknál az amerikai
és európai problémák is éreztették hatásukat, ám a
kormány és a jegybank gyors és egyre jelentő
sebb
lépéseivel azok továbbra is stabilan, kiszámíthatóan
működnek. A gondok leginkább a nemzetközi pénzügyi
intézmények
kis
részére
terjedtek
ki.
Takarékszövetkezetünk tulajdonosai viszont többségében
belföldi (magyar) magánszemélyek illetve kisebb részben
belföldi gazdasági társaságok, tehát külföldi tulajdonos

nincs a tagjaink között. Takarékszövetkezetünk nem
rendelkezik külföldi befektetésekkel, így azokból
vesztesége sem származhat.
Az Országgyű
lés 2008. október 13-án elfogadta a
hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló
törvény módosítását, amely egy-egy hitelintézetnél
elhelyezett betéteknél személyenként/cégenként 6
millióról 13 millió forintra emeli a biztosított betétek felső
határát. Az OBA (Országos Betétbiztosítási Alap)
védelem vonatkozik a folyószámlán lévőpénzösszegekre
is. A magyar kormány emellett – a pénzügyminiszter
bejelentése szerint – 2008. október 8-tól korlátlan
garanciát vállalt a betétekre.
Takarékszövetkezetünk prudens mű
ködése, megfelelő
likviditása és tő
kehelyzete, jövedelmező gazdálkodása
önmagában is biztosítékot nyújt a betételhelyezők
számára.
A Kormány, az MNB és a PSZÁF rendelkeznek minden
olyan eszközzel, amely biztosítja a magyar pénzügyi
közvetítőrendszer stabilitásának fenntartását.
Béke Lászlóné
elnök-ügyvezetőigazgató
Polgári Takarékszövetkezet

HÁZIASSZONYOK OLDALA
AZ ALMA TÖRTÉNETE

megérte az almával üzletelni is. A városi piacokon
megjelentek az elsőgyümölcsöt és sült almát áruló kofák.

Az alma története a messze régmúltba nyúlik vissza. Már
a korai kőkorban ismerték, az ókorban már a "gyümölcsök
királynője" tiszteletbeli nevet kapta sok jó tulajdonsága
miatt. Az egyiptomi piramisok sírkamráiban van az alma
és az egészség összefüggéseire utaló hieroglifa sor. Első
nagy virágzását a rómaiak korában élte.

A középkorban számtalan babonás hiedelemnek is az alma
állt a középpontjában. Ez a gyümölcs szinte mindenrő
l
tudott felvilágosítást adni. Például a karácsonykor
meghámozott alma szerencsét hozott, ha egyben maradt a
héja. Ha a lányok a hátuk mögé dobták, a leesett héj
formájából kiolvashatták leendővő
legényük kezdőbetűjét.

Az idősebb Plinius már harminchat különbözőfajtáról
tudósított. A rómaiak vezették be az alma termesztését az
Alpoktól északra eső területeken is. A következő
évszázadokban azonban a szerzetesek foglalkoztak a
gyümölcs nevelésével.Kétségkívül az alma volt a
középkor embere számára a legfontosabb gyümölcs.

A világon több ezer almafaj ismeretes. Az érett alma kb.
1-1,5 órát tartózkodik a gyomorban, vagyis az emésztési
ideje rövid, szinte azonnal energia nyerhetőbelőle. A
tapasztalat szerint az ugyanazon fán termett almák közül a
nagyobbak
az
értékesebbek.

A parasztok és a nemesek egyaránt fogyasztották nyersen,
sütve,
pürének
vagy
lekvárként.
Gyógyító hatását már régóta ismerték: ha emésztési
zavaroktól vagy láztól szenvedtek, reszelt almát ettek vagy
almateát ittak. Ünnepek alkalmából élvezték a must, az
almabor, az almapálinka ízét. A XIV. századtól már

Ősszel számtalan ízletes almafajta sorakozik a
zöldségesek pultjain. A kerekded gyümölcs nem véletlenül
tartja távol az orvost: olyan létfontosságú tápanyagok
forrása, mint a kálium, a kalcium, a C-vitamin vagy a
különféle rostok. Az alma hatásos hasmenés ellen is: a
reszelt almát kicsit állni hagyjuk, hogy megbarnuljon, és
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úgy fogyasztjuk. Immunerősítő hatásával erő
síti a
szervezet ellenálló képességét. Sok benne a C-vitamin és a
vas. Koleszterin-szabályozó: segít leépíteni a "rossz"
koleszterint, és javítja a "jó" termelődését. Mindennap
együnk meg 1-2 almát, csomagoljuk iskolás gyermekeink
tízóraijához is! A többiből pedig receptjeink alapján
süssünk-fő
zzünk finomakat. Íme néhány remek almás
recept:

vert habbal, majd sütő
papírral kibélelt tepsiben 160-170
°C-on süssük meg a piskótát. A töltelékhez a cukorból és a
vízbő
l főzzünk szirupot, a citrom és a narancs héját
reszeljük bele. Jöhet még az egész fahéj és a szegfűszeg is.
5 percig forraljuk, majd szűrjük le. A meghámozott almát
kockázzuk fel, és cukros, fahéjas vízben fő
zzük szét. A
kész piskótát vágjuk 3 lapra. Tegyük mély edénybe az első
lapot, locsoljuk meg a sziruppal, és kenjük rá az almapüré
felét. Helyezzük rá a következőlapot, locsoljuk meg azt
is, kenjük rá az almát, majd az utolsó lapot is tegyük rá, és
öntsük le a sziruppal. Tegyük hűtő
be néhány órára, hogy
az ízek összeérjenek. A kihűlt almás piskótából tegyünk
gombócokat a tányérokra, és locsoljuk meg
csokoládéöntettel

ALMAFÁNK
Hozzávalók 4 főre: 3 alma, 2 csomag vaníliás cukor, 5
evőkanál finomliszt, 1,3 dl tej,1 egész tojás, 2-3 evő
kanál
édes fehérbor, csipet só. Sütéshez: étolaj (bő
ven).
Tetejére: méz, őrölt fahéj, 2 evőkanál porcukor.
Elkészítés: Az almákat meghámozzuk, ujjnyi vastag
karikákra vágjuk, a csumájukat kis pogácsaszaggatóval
kiszúrjuk, és vaníliás cukorral meghintve - félretesszük. A
lisztet a tojás sárgájával, a tejjel, a borral és a csipetnyi
sóval ízesítve kikeverjük, majd a kemény habbá vert
fehérjét óvatosan beleforgatjuk.(aki nagyon siet, az
kikeverheti egész tojással is a masszát, habverés nélkül).
Az almakarikákat a masszába mártjuk,(elő
tte egy kis
lisztben megforgatjuk, hogy jobban tapadjon rá) és
közepesen forró, bőolajban 2-3 perc alatt aranyszínűre
megsütjük.(közben egyszer, kétszer megforgatjuk)
Szalvétára szedve az olajat lecsöpögtetjük. Melegen,
mézzel meglocsolva vagy fahéjas porcukorral meghintve
tálaljuk. Nem csak önálló édességként, de sült húsok mellé
is kiváló köret.

ALMÁS CSIRKE
Hozzávalók: 4 csirkemellfilé, 2 alma, 2-2 evő
kanál olaj és
konyak, 3 dkg vaj, 1-1 teáskanál cukor és mustár, 2 dl
tejszín, őrölt bors, só.

ALMÁS PISKÓTAGOMBÓCOK
CSOKOLÁDÉÖNTETTEL

Elkészítés:
Az almákat meghámozzuk, és vékonyan felszeleteljük. A
csirkét vékony csíkokra vágjuk. Wokban vagy nagy
serpenyőben felforrósítjuk az olajat, és megpirítjuk benne
a húst, majd kivesszük. A vajat az olajhoz adjuk, és az
almákat a cukorral aranyszínűre pirítjuk benne. A
konyakkal meglocsoljuk, és addig fő
zzük, míg minden
leve elfő. Belekeverjük a tejszínt meg a mustárt, és
összefő
zzük. Végül a húst a szószba tesszük, felforraljuk,
és néhány percig fő
zzük. Sóval és borssal ízesítjük, majd
tálaljuk.

Hozzávalók 6 személyre: a piskótához: 6 tojás, 6 - 6
evőkanál cukor, liszt
a töltelékhez: 15 dkg cukor, 3 dl víz, 1 citrom, 1 narancs, 2
fahéj (egész), 10 szem szegfűszeg, 8 alma.
Elkészítés:
A piskótához a tojássárgákat a cukorral keverjük habosra,
majd a liszttel keverjük össze. Lazítsuk a tojásfehérjébő
l
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