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Tanácsok bűnmegelőzéshez 
Besurranás, trükkös lopások 

 
Napjainkban elszaporodtak a vagyon elleni bűncselekmények, ezek elkerüléséhez szeretnénk néhány jó 
tanáccsal szolgálni. 
 
Gyakori módszer egyes bűnözőknél a besurranás. Az esti vagy éjszakai órákban járják az utcákat és 
megpróbálnak észrevétlenül besurranni a kiszemelt házba. Ez gyakran sikerül is nekik, mivel gyakran nyitva 
hagyjuk az ajtót, ha otthon vagyunk. Ezt használják ki a besurranó tolvajok és a legnagyobb nyugalommal 
mennek be a nyitva hagyott ajtókon és az értékesnek tűnő tárgyakat gyorsan összeszedik majd angolosan 
távoznak. Ha esetleg rajta kapjuk őket, akkor különböző ürüggyel (rosszullétre vagy ismerősre, szomszédra 
hivatkoznak) magyarázzák ki magukat, majd gyorsan távoznak.  
Folytatás az 5. oldalon 

 
 

A Szociális Gondozási Központ és 
Gyermekjóléti Szolgálat hírei 

FARSANG AZ IDŐSEK KLUBJÁBAN 

A farsang a tél búcsúztatása, valamint a tavasz 
várásának ünnepe. A nagy evések és ivások időszaka 
ez, amellyel a régi korok embere a természetet kívánta 
bőségre késztetni. Lényege a szabályok felrúgása és 
kigúnyolása, amelyet jól példáz a következmény 
nélküli bolondozás, az álarc névtelensége mögött.  
Február 25-én mi is farsangi ünnepséget tartottunk az 
Idősek Klubjában. 
Folytatás a 7. oldalon
 

 
„Civilek a faluért” Görbeházi Kulturális és Hagyományőrző Alapítvány  2009. évi programja 

 
2009-ben is szeretettel váruk minden  aktívan résztvevőt, érdeklődőt, támogatót,  programjainkra. Bízunk 
benne, hogy sok- sok embertársunknak jelentenek ezek az események kikapcsolódást, örömöt,  közösségi 
élményt. 
Ezúton szeretném megköszönni mindazoknak  akik támogatásukkal,   személyi jövedelemadójuk %-ával  
segítenek fedezetet teremteni a közösségért végezett munkánkhoz. 
Folytatás a 8. oldalon 
 
 Nőnap a Nyugdíjas klubban 
 
A görbeházi Nyugdíjas klub, Nőnapi ünnepséget tartott tagjainak, március 7-én, szombaton. Meghívott 
vendégek voltak az Önkormányzat részéről, Dr. Pusztai Adél polgármester, Nagy Miklós Képviselő Testületi 
tag és Berkes Istvánné a Szociális Gondozási Központ vezetője. 
Folytatás a 9. oldalon 

Görbeháza Község ingyenes közéleti lapja 2009. 1. szám 
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RIPORT: Dr. Pusztai Adél Görbeháza Község Polgármesterével 
 

Itt a tavasz, rügyeznek a fák, a 
kerti és szántóföldi munkák már 
javában folynak. Gondolom, hogy 
az önkormányzat érdemi munkája 
nem a tavasz kezdetéhez köthető, 
hanem már január óta folyik az 
érdemi munka. Erről az év eleji 
kezdésről és az első negyedév 
történéseiről kérdezem 
Polgármesternőt. 
 
Ez az év sem kezdődött másképp 
önkormányzatunk életében, mint a 

többi. A mindent meghatározó költségvetés tervezésének 
időszakán vagyunk túl. Az önkormányzat 2009. évi 
költségvetésének fő számait illetően elmondhatom, hogy a 
kiadási főösszeg közel 441 millió forint, míg a bevételi főösszeg 
közel 391 millió forint, ebből adódóan a hiány főösszege közel 
50 millió forint összegben került meghatározásra.  
 
Elkerülhetetlen az a kérdés, amely nemcsak az önkormányzatok 
életét befolyásolja, hanem az állampolgárok mindennapi életét 
is meghatározza, tehát a gazdasági válság hogyan hat az 
önkormányzat gazdálkodására?  
 
Ez év február közepén, amikor elfogadtuk az önkormányzat 
költségvetési rendeletét, akkor már körvonalazódtak a válság 
önkormányzatunkra ható negatív következményei, vagyis az 
önkormányzat saját bevétele drasztikusan csökkent és fog 
csökkeni a válság hatására. Több vállalkozó adta be idén záró 
adóbevallását, mivel nem kívánja tovább folytatni üzleti 
tevékenységét, valamint a vállalkozók többsége a 
körbetartozások miatt, valamint a válság hatására 
fizetésképtelenné vált. Mindez az iparűzési adóbevételünket 
jelentősen csökkentette. A 2008. évi iparűzési adóbevételünk 
33.306.000,-Ft, ezzel szemben a 2009. évi várható iparűzési 
adóbevételünket 23.000.000,-Ft összeggel terveztük, de a 
pénztelenség miatt, ez sem biztos, hogy realizálódni fog. 
Önkormányzatunk másik nagy bevételi forrása a gépjárműadó. 
Március 15-i befizetésekkel kapcsolatosan 9 millió forintot 
vártunk ebből a tételből, ezzel szemben sajnos csupán 4 millió 
forint érkezett a számlára. 
Megállapítható, és természetesen tudomásul is veszem, hogy az 
embereknek nincs pénzük, a családi kasszák kiürültek. Soha 
nem voltak könnyű helyzetben az önkormányzatok, de a 
gazdasági válság hatására már látható az, hogy az 
önkormányzatiság történetében a legnehezebb évek elé nézünk.  
 
A településeken készített polgármesteri interjúkból valóban nem 
éppen optimista jövőkép rajzolódik ki, de meggyőződésem, hogy 
a rendszert, esetleg az intézményeket is átszervezve, más 
formában kell működtetni. Hogyan látja ezt Polgármesternő? 
 
Igen, valóban jól látja azt, hogy az intézményeket a hatékonyabb 
működés érdekében folyamatosan át kell szervezni, erre mi már 
megfelelő lépéseket is tettünk. Újtikos és Tiszagyulaháza 
községekkel fennálló közoktatási intézményi társulásunkat 
intézményfenntartói társulássá szerveztük át, Görbeháza 
székhellyel. A három településen működő általános iskolákat, 
óvodákat és a bölcsődét egy irányítás alá vontuk, ezzel nemcsak 

pedagógiai hatékonyságot fogjuk növelni, hanem a költségvetési 
törvény alapján több pénzt is fogunk kapni a feladat ellátására. 
Természetesen ez az összevonás nem jelenti azt, hogy a 
gyermekeknek utazni kellene egyik településről a másikra, szó 
sincs erről, hiszen a maga településén fogja működtetni továbbra 
is az intézményeit.  
 
A kistérségben, ha jól vagyok informálva, ilyen jelentős, 
települések közötti összefogásra még nem volt példa, annak 
fennállása óta. 
 
A Polgári kistérséget hat település alkotja. Görbeháza, 
Tiszagyulaháza és Újtikos polgármesterei, képviselő testületi 
tagjai a bizalomra a partneri viszonyra építve döntöttek úgy, 
hogy a közoktatási intézményeiket egybe szervezik. Az külön 
megtiszteltetés és büszkeség számomra, hogy Görbeháza lehet a 
társulás székhelye.  
 
Az év legelején egy fontos téma, a közbiztonság helyzete 
kapcsán tartott közmeghallgatást a képviselő-testület. Milyen 
tervek, döntések születtek? 
 
A közmeghallgatásra azért volt szükség, mert mindnyájan 
tapasztaltuk azt, hogy a tavalyi évben a vagyon elleni 
bűncselekmények száma ugrásszerűen megnőtt, sajnos az év 
végével Bagotán, élet elleni bűncselekmény is történt. A közös 
kiútkeresés érdekében tartottunk közmeghallgatást, melyen jelen 
volt a megyei rendőrkapitányság képviselője, a hajdúnánási 
rendőrkapitány, valamint körzeti megbízottunk. Összességében 
tartalmasnak és eredményesnek lehetett tekinteni a 
közmeghallgatást, mivel remélhetőleg ez év második felétől 
állandó jelleggel, életvitelszerűen településünkön fog lakni 
körzeti megbízottunk. Az önkormányzat ehhez úgy nyújtott 
segítséget, hogy lakást bérel, havi 30.000,-Ft + ÁFA összegben 
a körzeti megbízott részére. 
 
Április elsejétől több településen elindult az „Út a munkához” 
című program keretében történő közfoglalkoztatás. Az Önök 
települése részt vesz-e ebben a programban? 
 
Igen, természetesen Görbeházán is elindult ez a típusú 
foglalkoztatás. A program keretében 37 fő, 18 és 45 év közötti 
foglalkoztatott kezdte meg a munkavégzést, az önkormányzat 
különböző intézményeinél. Röviden a programról annyit, hogy a 
foglalkoztatottak általában 6 órában vannak alkalmazva. A 
bérük 95%-át az állam adja, tehát nekünk csak 5 %-ot kell 
biztosítani. Hasznosnak és jónak tartom a program célkitűzéseit, 
mert a foglalkoztatás kapcsán segítséget tudunk nyújtani az 
embereknek, hogy visszatérhessenek a munka világába, és ez 
pozitív hatással lehet a személyes és családi körülményekre is.  
 
Az elmúlt lapszámban már olvashattunk arról, hogy az 
önkormányzat első körben sikeresen pályázott az óvoda és 
bölcsőde felújítása, bővítése kapcsán. Mik az új fejlemények és 
hol tart a pályázati folyamat? 
 
Az elmúlt negyed évben bizony rengeteg feladatunk adódott 
ezen pályázat kapcsán, hiszen két körben is hiánypótlási 
felhívásnak kellett eleget tennünk. Március elején kerültek 
benyújtásra ezek az anyagok. Április elején az illetékes 
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minisztérium felhívására a pályázat kapcsán el kellett indítunk a 
kivitelezéshez kapcsolódó feltételes közbeszerzési eljárást is. A 
pályázati felhívás részleteiről a Közbeszerzési Értesítő 2009/40 
lapszámában olvashatnak az érdeklődő vállalkozások. A 
közbeszerző tanácsadó céggel igyekeztünk olyan feltételeket 
meghatározni, melyek kellő garanciát biztosítanak arra 
vonatkozóan, hogy csakis megfelelő tőkével, infrastruktúrával, 
valamint szakmai tapasztalattal rendelkező cégek 
pályázhassanak. Egyébként a pályázattal kapcsolatos végleges 
döntés május közepére, végére várható. 
 
Figyelembe véve a nehéz gazdasági helyzetet és ebben az 
önkormányzatok kritikussá váló gazdálkodását, tervez-e a 
görbeházi önkormányzat a jövőben más, jelentősebb 
pályázatokon történő részvételt. 
 
Valóban meg kell gondolni a pályázati önerő vonatkozásában 
azt, hogy mire, milyen összeggel nyújtunk be pályázatokat, bár 
településünkön vannak olyan intézmények, melyek esetében 
elkerülhetetlen a felújítás, gondolok itt az általános iskolánkra, 

valamint a művelődési házra. A cél érdekében rangsorolni kell a 
pályázati elképzeléseket, így pályázatott nyújtottunk be az 
iskolai nyílászárók korszerűsítésére, valamint a sportpályán 
található épület felújítására is. Amennyiben kedvező önerős 
pályázatok lesznek kiírva a művelődési házak felújítása kapcsán, 
akkor semmiképp sem fogunk késlekedni a pályázat 
benyújtásával. Természetesen vannak olyan kisebb összegű 
pályázatok, melyeket akár heti rendszerességgel nyújtanak be az 
önkormányzat különböző intézményei, pl. nyári táborozás, 
eszközök beszerzése kapcsán.  
 
 
 
Köszönöm a riportot, munkájához sok sikert és jó egészséget 
kívánok.  
 
Görbeháza, 2009. április 24. 
 

Csiki Éva, újságíró 

 
 

TÁJÉKOZTATÓK 
A vállalkozó az iparűzési adójáról az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 31.§ (1) bekezdése, 
valamint a 32.§ (1) bekezdése alapján az e célra rendszeresített nyomtatványon köteles adóbevallást tenni a 2008. évben gyakorolt és 
december 31-én is fennálló tevékenység esetén az adóévet követő május 31-ig.  
Megszűnés esetén az Art. 33. §-a alapján az adóbevallást soron kívül kell benyújtani az adóbevallás különös szabályai szerint.  
 
Adózó az iparűzési adójáról éves bevallást nyújt be, amennyiben tevékenysége folyamatos, vagy idényjellegű volt, illetve évközi 
kezdés esetén a kezdés napjától 2008. december 31-ig terjedő időre.  
 
Vállalkozónak minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott mezőgazdasági őstermelő, feltéve, hogy az 
őstermelői tevékenységből származó bevétele 2008. adóévben a 600.000 Ft-ot meghaladja. 
Ez esetben, mint vállalkozót bejelentkezési és adóbevallási kötelezettség terheli.  
 
Bevallási nyomtatványt a Polgármesteri Hivatal adóügyi munkatársánál kérhető április közepétől illetve a honlapunkról is (www. 
gorbehaza. hu) letölthető. 
A bevallási kötelezettség késedelmes teljesítése, illetve elmulasztása, mulasztási bírság kiszabását vonja maga után.  
 
 Görbeháza Községi Önkormányzat 
 Adóhatósága 
 

TÁJÉKOZTATÁS A SZENNYVÍZHÁLÓZATRA TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSRÓL 
 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Görbeháza Község Önkormányzat képviselő-testülete döntést hozott azon háztartások 
szennyvíz törzshálózathoz történő csatlakozása pénzügyi feltételeinek meghatározásáról, mely háztartások eddig még nem 
csatlakoztak a szennyvízhálózatra.  
 
A pénzügyi feltételek a következők szerint alakulnak:  
A befizetés összege minden esetben 240.000,-Ft: 
I.- ezen összeg megfizetése történhet egy összegben, vagy  
 
II.- három, egyenlő részlet megfizetésével a következők szerint: 

- az első, 80.000,-Ft részlet megfizetése legkésőbb 2009. szeptember 30-ig esedékes. Az első részlet megfizetését követően 
kerül sor a szennyvízcsonk szennyvízhálózathoz történő csatlakoztatására, 
- a második részlet megfizetése (80.000,-Ft) 2010. szeptember 30-ig esedékes,  
- az utolsó részlet megfizetése (80.000,-Ft) 2011. szeptember 30-ig esedékes. 

Kérjük, hogy kérdéseikkel az 578-035-os telefonszámon vagy személyesen szíveskedjenek megkeresni önkormányzatunkat. 
 
 Görbeháza, 2009. április 23. 
 Tisztelettel: dr. Pusztai Adél  
  polgármester 



 

4 
 

T Á J É K O Z T A T Ó  
a talajterhelési díjjal kapcsolatban  

 
A környezet és a természet védelme, terhelésének mérséklése, a 
környezethasználóknak a környezet és természet megóvását 
szolgáló tevékenységre való ösztönzése, valamint a környezet- és 
természetvédelem költségvetési forrásainak biztosítása 
érdekében az Országgyűlés megalkotta a környezetterhelési 
díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvényt.  
 
A hivatkozott törvény alapján a talajba juttatott 
környezetterhelő anyagok minden egysége után 2004. július 
1-től - az önkormányzati adóhatósághoz - talajterhelési díjat 
kell fizetni. A talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokat a 
23/2007(XII.18) számú, valamint a 14/2008.(V.30.) számú 
önkormányzati rendelet tartalmazza.  
 
A rendelet hatálya Görbeháza  közigazgatási területére, illetve 
azokra a kibocsátókra terjed ki, akik műszakilag rendelkezésre 
álló közcsatornára (szennyvízcsatornára) nem kötnek rá, és helyi 
vízgazdálkodási hatósági engedélyezés alapján 
szennyvízelhelyezést alkalmaznak (a továbbiakban: kibocsátó).  
 
A települési önkormányzat a talajterhelési díjból származó 
bevételt a talaj, valamint a felszín alatti víz mennyiségi-, 
minőségi védelmére használhatja fel.  
 
A 2008. évi díjfizetési kötelezettségről 2009. március 31. 
napjáig kell bevallást benyújtani.  
 
A szennyvízhálózatra történő év közbeni rácsatlakozás esetén a 
rácsatlakozás napját követő 30 napon belül kell a tárgyévi 
talajterhelési díjfizetési kötelezettségről bevallást tenni. A 
bevalláshoz szükséges nyomtatványt a Polgármesteri Hivatal 
adócsoportjánál szerezhető be, illetve kérésre postázzuk. A 
tájékoztató és a bevallási nyomtatvány Görbeháza Község 
Önkormányzat internetes honlapjáról www.gorbehaza.hu 
letölthető, nyomtatható, de elektronikus úton nem nyújtható be.  
 
A talajterhelési díj alapja:  
 
A szolgáltatott ivóvíz mennyisége csökkentve a külön jogszabály 
szerint locsolási célú felhasználásra figyelembe vett 
vízmennyiséggel. Erről az igazolást az ivóvíz szolgáltatójától 
(Községgondnokság) lehet kérni. Felhívom a Tisztelt kibocsátó 
figyelmét, hogy erre abban az esetben van lehetőség ha a 
Községgondnokság által engedélyezett mellékvízmérővel 
rendelkezik. 

 
Az ivóvíz meghibásodása esetén elszivárgott vízmennyiséggel 
akkor lehet csökkenteni a talajterhelési díj mértéket, ha a 
kibocsátó a meghibásodás tényét bejelentette Görbeháza 
Községgondnokságánál, valamint a meghibásodás elhárítását 
megfelelően igazolni tudja. 

 

A talajterhelési díj alapja csökkenthető azzal a számlákkal 
igazolt mennyiséggel, amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából, 
olyan arra feljogosított szervezettel szállíttat el, amely a 
folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését 
igazolja.  
 
A kibocsátó köteles a vízfogyasztást, illetve a szennyvíz 
elszállítást igazoló számlákat a tárgyévet követő 5. év végéig 
megőrizni és ellenőrzés esetén bemutatni.  
 
A 2008. évre fizetendő díj megállapítása a 2008. január 1-től 

december 31. napjáig, illetve a szennyvízhálózatra történő 

rácsatlakozás időpontjáig a tényleges - igazolható - kibocsátási 

adatok alapján önadózással történik.  
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2008. évben a kibocsátó a teljes talajterhelési díj 90 %- át 
köteles megfizetni. Görbeháza 
közigazgatási területére vonatkozó területérzékenységi szorzó 
(T): 1,5.  
 
Példa  (nem ez a fizetendő)  
 
a 2008. évi talajterhelési díj számítására:  
 
1. 2008. január 1. napjától 2008. december 31. napjáig  
 
kibocsátó által fogyasztott teljes vízmennyiség 50 m3  
 
 2. Díjalap csökkentő tényezők:  
 
- locsolási célú felhasználás (nem tudja bevallani, mert nem  
rendelkezik külön locsolás céljára hitelesített almérővel) - m3  
 
- szennyvíztárolóból elszállított, számlákkal igazolt mennyiség, 
melyet olyan arra feljogosított szervezet szállított el, amely a 
folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését 
igazolja  10 m3  
 
3. Díjfizetési alap (1.-2.) (A) 40 m3  
 
 Talajterhelési díj egységdíjának mértéke (E) 120.-Ft/ m3 
 Területérzékenységi szorzó (T) 1,5  
 
Tárgyévi talajterhelési díj mértéke = AxExT 7.200.- Ft  
 
2008. évben ennek 90 %-a 6.480.- Ft  
Fizetendő díj összege: 6.480.- Ft  
 
 Görbeháza, 2009-01-28 
 Horváth Ernő 
 jegyző  
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A Hortobágyi LEADER Közösség 
 
2007-ben döntött a magyar Kormány az Új Magyarország 
Vidékfejlesztési Program beindításáról. A döntés eredményeként 
az egész országban sorra alakultak a Helyi Akciócsoportok 
(HACS-ok), hogy lefedjenek bizonyos térségi területeket.  
A Hortobágy térséghez 11 település tartozik: Balmazújváros, 
Nádudvar, Polgár, Tiszacsege, Egyek, Újszentmargita, 
Hortobágy, Görbeháza, Folyás, Újtikos és Tiszagyulaháza. Ezen 
települések képviselői határozták el a Hortobágyi LEADER 
Közösség létrehozását és dolgozták ki a Helyi Vidékfejlesztési 
Stratégiát, amely jóváhagyásra került az FVM Irányító Hatósága 
által. 
A térség képviselői 2008-ban döntötték el, hogy létrehozzák a 
működtető szervezetet, aminek eredményeként 2008. augusztus 
12.-én jogerősen bejegyzésre került a Hortobágyi LEADER 
Nonprofit Kft, 64 tulajdonos taggal. A társaság székhelyét az 
alapítók Hortobágyra helyezték. 
A mi LEADER Akciócsoportunk egyike az ország 96 
akciócsoporti címbirtokosának. Feladatunk, alulról építkezve, 
segíteni a térséghez tartozó települések önkormányzati, civil 
szervezeteit, egyéni és társas vállalkozóit Hortobágy térségének 
fejlesztésében, az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. 
és IV. tengelyének keretein belül. 
2008 őszén sikerült felállítani a munkaszervezetet, amely 
jelenleg négy főből áll.  
2008 októberében kiírásra kerültek az ÚMVP III. tengelyének 
pályázatai a „Mikrovállalkozások létrehozásának és 
fejlesztésének támogatása”, „A vidéki örökség megőrzése”, „A 
falufejlesztés és megújítás”, valamint a „Turisztikai 
tevékenységek ösztönzése” jogcímcsoportokban. A pályázatok 
beadási határidejét az FVM 2009. január 12.-ben határozta meg, 
mely határidőre társaságunkhoz összesen 70 db érvényes 
pályázat érkezett be, összességében közel 1,5 milliárd támogatási 
igénnyel. Ez gyakorlatilag a rendelkezésre álló fejlesztési keret 
teljes lefedését és a HVS-ben, a négy jogcímre elkülönített 
fejlesztési összeg 1,5-sét jelentette. 
A négy jogcímre az alábbi megoszlásban érkeztek be támogatási 
kérelmek: 
Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése 41 db 
  

A vidéki örökség megőrzése    6 db 
Falufejlesztés és megújítás    2 db 
A turisztikai tevékenység ösztönzése  21 db 
A működtető szervezetnek összesen 20 naptári nap állt 
rendelkezésére, hogy a beérkezett pályázati kérelmek pontozását 
elvégezze és a pontozási táblázatokat megküldje a Magyar 
Vidékfejlesztési Hivatalnak további feldolgozásra. Büszkék 
vagyunk rá, hogy a munkaszervezet tagjai és a Döntéshozó 
Testület áldozatos munkájának eredményeként, ezt a kemény 
feladatot maradéktalanul sikerült megoldanunk. Itt is szeretnék 
köszönetet mondani mindenkinek, aki ebben a nehéz munkában 
részt vett és segített a feladat megoldásában. 
A pályázatokat a továbbiakban az MVH-ban dolgozzák fel, ahol 
elvégeztetik a szükséges hiánypótlásokat, lepontozzák és 
rangsorba állítják azokat. Amennyiben a Helyi LEADER 
Akciócsoport Döntéshozó Testülete és az MVH pontozásában 
eltérés lesz, akkor a pályázat felkerül a Forrásallokációs 
Bizottsághoz, amely eldönti, hogy melyik pontszám az érvényes, 
majd a pályázatokat visszaküldi a Helyi Akciócsoporthoz a 
végső sorrend meghatározására. A döntés alapján köti majd meg 
az MVH a támogatási szerződéseket a nyertes pályázókkal. Ez a 
folyamat előreláthatólag több hónapig is eltarthat. 
2009 februárjának végén elindult a www.hortobagyileader.hu 
honlap, amelyen igyekszünk minden fontos információt 
biztosítani az érdeklődők számára, többek között a beadott 
pályázatokkal kapcsolatos információkat is azonnal fel fogjuk 
tenni a honlapra, hogy Önök is értesüljenek a fejleményekről. 
Szeretnénk ezt a honlapot élővé tenni, szeretnénk, ha a térséghez 
tartozó településekkel kapcsolatban minden olyan információ, 
amely érdekes lehet az Önök számára, itt, egy helyen 
megtalálható és hozzáférhető lenne.  
Szeretnénk és reménykedünk benne, hogy Ön, Kedves Olvasó, is 
megkeres bennünket és megtisztel a kérdéseivel és problémáival. 
Ígérem, hogy kollégáimmal mindent megteszünk, hogy a 
lehetséges megoldásokat megtaláljuk az Ön számára. 
 

Kovács Pál 

 
Folytatás az 1. oldalról 
Ne adjunk nekik esélyt: 

- mindig zárjuk be a bejárati ajtót, vagy a kertkaput, ha 
jön valaki, csengessen! 

- ne hagyjunk az ajtó közelében értékes dolgokat, 
pénztárcát, kulcscsomót, (később a saját kulcsunkkal 
törhetnek be!) 

- idegen személyt ne engedjünk be a lakásba 
- ha mégis akar bejönni, addig ne engedjük be a lakásba, 

amíg nem bizonyosodtunk meg a szándékáról, jövetele 
céljáról 

 
Másik elterjedt módszer, hogy valamilyen ürüggyel bejutnak a 
bűnözők a lakásunkba és a figyelmünket elterelve lopnak meg 
minket.  
 
Különböző módszerekkel próbálnak bejutni a lakásba: 

- Polgármesteri hivatal munkavállalójának  

- villanyóra leolvasónak/karbantartónak, elektromos 
művek dolgozójának  

- tüzelőanyag árusítást folytató vállalkozónak 
- jelzáloghitel ügyintézőjének 
- hulladék fém, fa, bútor felvásárlásával foglalkozónak 
- a társadalombiztosító, vagy nyugdíjbiztosító 

munkatárásának 
- rendőrnek 
- alapítvány, segélyszervezet, illetőleg a segítő szféra 

valamely szervezetének munkatársának adja ki magát,  
- egy pohár vizet kér gyógyszer bevétel, vagy szomjoltás 

címén,  
- pénzváltás ürügyén keresi fel a potenciális sértettet, 
- pénzt szeretne váltani 
- létező, vagy nem létező közös ismerősre hivatkozik 
- stb. 
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Védekezzünk ellenük: 
- ha idegen személy akar bejönni, ne engedjük be a 

lakásba 
- ha mégis be kell engednünk, előtte hívjunk egy ismerős 

személyt (rokont, szomszédot), mindig legyünk többen, 
mint az idegenek! 

- bizonyosodjunk meg a szándékáról, jövetele céljáról, 
kérjünk tőle hivatalos iratot, esetleg fényképes 
igazolványt 

- ne hagyjuk magára a lakásban, ne engedjük hogy 
elterelje a figyelmünket 

- ne váltsunk fel neki nagycímletű pénzt, mert vagy 
becsap minket a váltásnál, vagy kifigyeli a megtakarított 
pénzünk rejtekhelyét és megpróbálja ellopni 

- a szolgáltatók (Titász, Tigáz stb.) nem küldenek vissza 
pénzt személyesen, hanem jóváírják a következő 
számlán, vagy postán küldik meg 

 
Lakásbetörések megelőzése 

 
Tapasztalataink szerint a napjainkban is nagy számban 
előforduló vagyon elleni bűncselekményekkel kapcsolatos jogos 
félelmet a tulajdonosok részéről nem követi gondos védekezés. 
A betörésből, lopásból keletkezett károk egy része az áldozatok 
könnyelműségével, felelőtlenségével magyarázható, de a 
bűncselekmények nagyobb része is elkerülhető lett volna 
megelőző, fokozott védekezéssel. 
Tökéletes biztonság nincs, de vagyontárgyaink védelmének 
optimális biztonságát érdemes megteremtenünk, amely védelmi 
szint kialakításának költsége arányban áll értékeink nagyságával.  
Tudomásul kell vennünk, hogy lakásunk védelméről sem a 
rendőrség, sem más nem fog gondoskodni, ebben legelső sorban 
magunkra kell számítanunk. Nekünk kell eldönteni, hogy 
mekkora költséget tudunk szánni vagyonunk biztonságára, 
mennyi az elfogadható és mennyi a megfelelő biztonság. 
 
Az alábbiakban iránymutatásként néhány szempontot szeretnénk 
megjelölni amelyek értékeink védelmének megtervezésekor 
meghatározóak: 
 

 Célszerű kívülről befelé haladva megvizsgálni min kell 
változtatni lakásunk biztonságának növelése érdekében 

 Kezdjük a kerítéssel, ami igazából akkor ad védelmet, 
ha kellőképpen erős, megfelelően magas, ugyanakkor 
átlátható, vagyis a kertben mozgó, vagy épp a lakás 
ajtaját, ablakát feltörni akaró bűnöző nincs rejtve az 
utcán közlekedők szeme elől. A kerítés akkor véd 
igazán, ha a telek minden oldalán megfelelő. 
Ugyanakkor érdemes arra is odafigyelni a kerítés 
közelében található magas növésű fákra, hogy azok ne 
váljanak „létrává” az illetéktelen behatoláshoz. 

 A kerítéskapu legyen zárható, amit ténylegesen zárjanak 
is. Külön figyelmet érdemel a kétszárnyú kapuknál a 
kitámasztók és alsó riglik rögzíthetősége, zárhatósága 
(ha mással nem, lakattal). 

 Az átláthatóság érdekében oda kell figyelni az udvaron 
lévő növényzetre (sövényre, bokrokra), hogy megfelelő 
módon ritkítva legyenek. 

 Jó szolgálatot jelent a mozgásérzékelővel ellátott udvari 
világítás, amely lehetetlenné teszi, hogy a házat 
észrevétlenül megközelítse valaki. 

 A lakás legtámadhatóbb pontjai az ajtók és az ablakok. 
Ajánlott ha az ajtó tömör fából készül, vagy ha nem, 
akkor néhány mm vastagságú lemezborítással célszerű 
megerősíteni. Zárásukhoz jó minőségű, szaküzletekben 
vásárolható, a Magyar Biztosítók Szövetsége 
(MABISZ) által minősített zárszerkezeteket 
alkalmazzanak, illetve a legkritikusabb 
feszítőmagasságban - ami kb.120 cm - hevederzárak 
felszereltetése és nagy fokú védelmet nyújt. 

 Az alacsonyabban fekvő ablakokat (3 m alatti) 
védhetjük rácsozattal vagy olyan „betörésvédelmi” 
fóliával, amely megnehezíti, késlelteti a behatolást, 
ezáltal növeli a lebukás kockázatát is. Persze az 
ablakokat be is kell zárni, nem elég védelem a 
szúnyogháló a nyitott ablakon! 

 
 A nyílászárók illetve a lakás belsejének védelmére 

különböző elektronikus védőeszközöket lehet 
alkalmazni, akár kombinált módon is.(pld.mozgás- 
törésérzékelőket) 

 A lakásban lévő értékek pld./ ékszerek, készpénz, 
értékpapírok/ tárolására falba, rejtett helyre építhető 
széfeket lehet alkalmazni. 

 A bűncselekmények rendőrségi felderítése és az 
eltulajdonított értékek felkutatása szempontjából 
alapvetően fontos a "szobaleltár" megléte. 
A leltár elkészítése feltétlenül ajánlott. Tartalmazza az 
értékesebb műszaki cikkeink, műtárgyaink, ékszereink, 
háztartási és szórakoztató elektronikai cikkeink, ruházati 
cikkeink adatait, fényképét vagy rajzát, különös 
ismertetőjegyeit. Ezekre azért van szükség, mert a 
nyomozás során megtalált értékekről is bizonyítani kell, 
hogy az a dolog éppen az, amelyet a bűncselekmény 
során eltulajdonítottak. A bizonyítás pedig tömegáruk 
esetén csak így lehetséges. 

 Külön figyelmet kell fordítani az udvaron lévő 
melléképületekre (garázs, fészer stb.), valamint az 
udvaron található szerszámokra, eszközökre, amelyek a 
betörők dolgát megkönnyíthetik. A melléképületeket is 
olyan gondossággal kell zárni, mint a lakást, hiszen 
egyrészt értékeket, másrészt betöréshez is használható 
szerszámok sokaságát tároljuk benne. 

 A vagyonvédelmi eszközök szerelését, telepítését 
célszerű megbízható, visszaellenőrizhető cégre, 
szakemberekre bízni, nehogy a későbbiekben éppen a 
szerelést végző személy legyen a tippadó a betöréshez. 

 Természetesen azzal nem lehet elfelejteni a 
vagyonvédelmet, hogy beépítettünk egy jó zárat, vagy 
felszereltettünk egy elektromos riasztót a lakásban, 
azokat folyamatosan használni is kell ! Semmit sem ér 
egy jól beszerelt, de be nem kapcsolt riasztó, vagy zár ! 
Folyamatosan szem előtt kell tartanunk értékeink 
védelmét, ki kell alakuljanak bennünk azok a védekező 
reflexek, amelyek ösztönösen működésbe lépnek, 
óvatosságra intenek. A figyelmesség, az óvatosság nem 
kerül pénzbe. A szórakozottság, a feledékenység és a 
könnyelműség sokszor teremt arra lehetőséget, hogy az 
arra "utazó" bűnöző zsákmányra tegyen szert. 
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Folytatás az 1. oldalról 
Erre az alkalomra szorgosan készültek klubtagjaink és az intézmény dolgozói egyaránt. Roskadozott az asztal a sok finom 
süteménytől és a különböző fánkoktól, amit kedves klubtagjaink sütöttek. 
 
Természetesen a műsor sem maradt el. Mindenki előadhatott egy kis tréfás műsorszámot, akinek kedve volt hozzá. 
Nagy tetszést aratott Janicsák István és a Veresegyházi Asszonykórus. Természetesen nem a ZIZI Labor együttes énekese 
és a népviseletbe öltözött veresegyházi asszonyok jártak itt, hanem a klubtagok és a dolgozók bújtak jelmezbe és 
szórakoztatták paródiájukkal a közönséget. 
 
A farsangi rendezvény felejthetetlen élmény volt a résztvevők számára, hiszen - életkortól függetlenül - mindenkinek 
szüksége van egy kis mókára, kacagásra.  
 

TÁJÉKOZTATÁS 
 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Szociális Gondozási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat által nyújtott 
szolgáltatásokért 2009. március 1-től a fizetendő térítési díjak a következők: 
 

 
Rendszeres havi jövedelem 

(Ft) 
Ebéd 

szoc.étk. és klubellát. 
étkező 

Házi segítségnyújtás  
gondozási óradíj 

Ebéd kihordási díja 

1 adag ebédért 
fizetendő 

(Ft) 

1 óráért fizetendő 
(Ft/óra) 

1 adag házhoz 
szállításért fizetendő 

(Ft) 
1 Ft-tól nyugdíjminimumig 

(1-28.500Ft-ig) 
 

 
205 

 

 
175 

 

 
55 

Nyugdíjminimumtól annak 
másfélszereséig 

( 28.501-42.750Ft-ig) 

 
265 

 

 
225 

 

 
55 

Nyugdíjminimum 
másfélszeresétől annak 

kétszereséig 
(42.751-57.000Ft-ig) 

 
325 

 

 
275 

 

 
75 

Nyugdíjminimum 
kétszeresétől annak két és 

félszereséig 
(57.001-71.250Ft-ig) 

 
380 

 

 
320 

 

 
75 

Nyugdíjminimum két és 
félszeresétől annak 

háromszorosáig 
(71.251-85.500Ft-ig) 

 
430 

 

 
370 

 

 
75 

Nyugdíjminimum 
háromszorosától 

(85.501Ft-tól) 

 
490 

 

 
415 

 

 
95 

 
 
A térítési díjak összege függ a szolgáltatást igénybe vevő, illetve családjában az egy főre jutó jövedelem összegétől. 
 
 
Amennyiben az étkeztetéssel, a házi segítségnyújtással és a klubtagsággal kapcsolatosan bővebb információra van 
szüksége, érdeklődjön Görbeháza Iskola u. 14. szám alatt a Szociális Gondozási Központban, vagy Görbeháza, Iskola u. 
20. szám alatt az Idősek Klubjában, továbbá az 52/215-065-ös, illetve 52/215-085-ös telefonszámon. 
 
 

Berkes Istvánné 
intézményvezető 
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Folytatás az 1. oldalról 
Jan.21.  Magyar Kultúra Napja ünnepi irodalmi est 
Jan.30.  Háziasszonyok klubja 
Febr.01.  ”Gazda est” 
Febr.04.  Irodalmi est: A magyar nyelv eredete 
Febr.27.  Háziasszonyok klubja 
Márc.13.  Március 15. NEMZETI ÜNNEP (koszorúzás a 
kopjafánál) 
Márc.27.  Háziasszonyok klubja  
Ápr.17.  Imago Mundi   koncert   
Ápr.24.  Háziasszonyok klubja 
Máj.04.  ANYÁK NAPI ünnepség 
Máj.20.  Sinka est 

Máj.29.  Háziasszonyok klubja 
Jún.20.  „Monstre versengés” Ifjúsági program 
Jún.27.  FALUNAP Görbeházán 
Júl.25.  FALUNAP Magyarvistán 
Szept 26.  Szüreti mulatság (felvonulás-bál) 
Okt. 06.  Irodalmi est (Aradi vértanúkra emlékezés) 
Okt. 30.  Háziasszonyok klubja 
Nov. 06.  Irodalmi est 
Nov. 20.  Háziasszonyok klubja 
Dec. 07.  Háziasszonyok klubja 
Dec. 19.  Karácsonyi készülődés (Családok rendezvénye-
ajándékkészítés, játszóház) 
Dec. 31.  Szilveszteri batyus bál 

 
 

T i s z t e l t  L a k o s s á g !  
 

Napjainkban a globális klímaváltozás következtében kialakuló 
éghajlatváltozás miatt az időjárás és azok hatásai egyre 
kiszámíthatatlanabbak. Az évszakok nem elkülöníthetőek, a 
viharok, szelek, árvizek és belvizek, jeges esők egyre 
szélsőségesebbek és az előre jelzések és tudományos 
alátámasztások alapján egyre inkább azok lesznek. 
Meteorológiailag az időjárási viszonyok előre sok esetben nem 
pontosan jelezhetőek, váratlansága miatt így még nagyobb 
károkat képes okozni. 
Az alábbiakban        

  
Milyen lakossági feladatok vannak árvíz veszély esetén? 

 
 Értesítsék a katasztrófavédelmi és mentő szervezeteket 
a veszély fennállásáról, 
 A telefont csak katasztrófa bejelentésre használják a 
vonalak túlzsúfoltsága végett,   
 A lakosság jelentkezzen a megyei katasztrófavédelmi 
igazgatóságnál és azok területi egységeinél védekezési 
munkákra  ( homokzsáktöltés , szállítás, gátak erősítése, nyúlgát 
építés ) 
 Szükség esetén készüljenek fel a kitelepítésre, 
amennyiben lehetséges szállást keresni családtagoknál más 
településen, 
 Úticsomag elkészítése: okmányok, élelmiszer, ivóvíz, 
ruházat, lábbeli, tisztálkodó eszközök, gyógyszerek, takarók. ( 
Súlya maximum 20 kg/fő lehet. ) 
 Lehetőleg a gyerekek és idősek ruházatában helyezzék 
el nevüket és életmentő beavatkozáshoz szükséges tudnivalókat, 
 Kiköltözés előtt áramtalanítsanak, valamint zárják el a 
víz és gázvezetékeket, 
 Gyülekezzenek a polgármester által meghatározott 
területen, melyről hangosbemondón, szórólapon, médián 
keresztül tájékozódhatnak, 
 Fegyelmezetten, pánik hangulat kialakulása nélkül 
kezdjék el a kitelepítés végrehajtását, 
 A hátrahagyott területeket a hatóságok őrzik, és 
fertőtlenítés után megkezdődhet a visszaköltözés, 
Mindvégig fontos a fegyelmezett magatartás és a mentést 
irányítók utasításainak következetes végrehajtása 
 

Milyen lakossági feladatok vannak a veszélyes anyag 
szállítása, vagy vegyi üzem katasztrófája során 
felszabaduló vegyi és mérgező anyagok elleni védekezés 
esetén? 

 
 Értesítsék a katasztrófavédelmi és mentő  
szervezeteket, valamint a rendőrséget a veszély fennállásáról, 
 Védőfelszerelés nélkül ne tartózkodjanak a 
veszélyforrás közelében,  
 Figyeljék a katasztrófariasztás jelét: két percig tartó 
váltakozó hangmagasságú szirénahangot, vagy médián, 
hangosbemondón, szórólapon keresztül történő felhívást, 
 Az ajtókat, ablakokat, szellőző nyílásokat légmentesen 
zárják le,  
 A levegőnél nehezebb fajsúlyú mérgező anyag esetén 
menjenek a felsőbb szintekre, 
 Végig figyeljék a közleményeket, információkat, 
utasításokat, 
 Füstmérgezés ellen nedves ruhát tegyenek az orruk elé. 
Mentésnél használjanak takarót és a bent rekedt személyt is 
takarják be alaposan, 
 Szükség esetén kimenekítés történik, saját gépkocsival 
vagy szervezetten, mindenkor magasabban fekvő helyekre,  
 Úticsomag összeállítása (max.20 kg), ajtók, ablakok 
bezárása, 
 Kimenekítés előtt áramtalanítsanak, valamint zárják el 
a víz és gázvezetékeket, 
 Szükség esetén használjanak légzésvédőt (nedves ruha) 
 A hátrahagyott területeket a hatóságok őrzik, és 
mentesítés után megkezdődhet a visszaköltözés, 
 Mindvégig fontos a fegyelmezett magatartás és a 
mentést irányítók utasításainak következetes végrehajtása. 
 Figyeljék a veszély elmúlását jelző – kétszer fél percig 
tartó, félperces szünettel magszakított egyenletes hangjelzést 
szirénán, vagy médián, hangosbemondón keresztül történő 
tájékoztatást. 
 
Milyen lakossági feladatok vannak belvíz veszély esetén? 
 
 Értesítsék a polgármesteri hivatalt, katasztrófavédelmi 
és vízügyi szerveket a veszély fennállásáról, 
 Jelentkezzenek   a polgármesteri hivatalnál és a vízügyi 
szerv területi egységeinél védekezési munkákra        
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(szivattyúzás, földmunka gépek , árokásók alkalmazása, 
kölcsönzése) 
 Házaik csatornázását, alapozását, szigetelését tartsák 
karban, szükség esetén erősítsék meg, 
 Az utcai árkokat tartsák tisztán, gondozzák, ne fedjék 
le parkolónak, 
 Szükség esetén készüljenek fel a kitelepítésre, 
amennyiben lehetséges keressenek szállást családtagoknál 
településen belül vagy ideiglenes szálláshelyre költözzenek, 
melyet a polgármesteri hivatal jelöl ki, 
 Csomag elkészítése: okmányok, élelmiszer, ivóvíz, 
ruházat, lábbeli, tisztálkodó eszközök, gyógyszerek, takarók.  
(Súlya maximum 20 kg/fő lehet.) 
 Kiköltözés előtt áramtalanítsanak, valamint zárják el a 
víz és gázvezetékeket, 
 A hátrahagyott területeket a hatóságok őrzik, és 
fertőtlenítés után megkezdődhet a visszaköltözés, 
 Mindvégig fontos a fegyelmezett magatartás és a 
mentést irányítók utasításainak következetes végrehajtása. 
 Kössenek lakásukra biztosítást. 

 
A viharkárok esetében önkormányzati és állami tulajdonú 
épületeknél, berendezéseknél a minden évben meghatározott 
kerettel működő vis maior keret áll rendelkezésre kártalanításra. 
Rendkívüli esetben, illetve kis területen történő nagy anyagi 
károkkal járó pusztítás után a kormány eseti lakossági 
támogatást is adhat, azonban erre anyagi források hiányában 
egyre kisebb a lehetőség. Az önkormányzatok is egyre 
nehezebb körülmények között működnek, viharkárok 
felújítására, támogatására pedig egyáltalán nincs központi 
keretük. Sok esetben fordul a lakosság a katasztrófavédelemhez 
felújítás és támogatás ügyben. Nekünk szintén nincs és nem is 
lesz ilyen keretünk. A lakossági károk megelőzésének és 
költségeinek enyhítésére  

egyedüli biztos megoldás a lakásbiztosítás 
lehet.  

Pálné Kovács Katalin 
        

Polgári védelmi 
irodavezető

  
 
Folytatás az 1. oldalról 
 
Először Polonkai József mondott verset, majd Gál 
Miklós nyugalmazott polgármester köszöntötte a 
hölgyeket, utána Nagy Miklós átadta az 
Önkormányzat részéről a virágokat. A klub férfi 
tagjai kis ajándékot és egy szál tulipánt adtak 
 hölgytagjaiknak. Bodnár Istvánné, a klub vezetője 
megköszönte a sok figyelmességet, ezt követően 
Szurkos Bertalanné verssel viszonozta a 
férfiak kedvességét. Az ünnepség hivatalos része 
után következett az ebéd, töltött káposzta és sok-sok 
házi sütemény, amit a klub tagjai sütöttek. A zenét, 
Konyha Ferenc nyugdíjas tag szolgáltatta. 
Bodnár Istvánné most is, mint minden 
rendezvényen, számíthat vezetőségi tagjaira, ezek az 
asszonyok  sok terhet levesznek a klub vezető 
válláról és így még sikeresebbé tehetik 
betervezett programjaikat. 

Jójárt Józsefné 
művelődésszervező 

 
 

 
Nyílt nap a 

Széchenyi István Általános Iskolában 
 
2009. március 17-én iskolánkban nyílt napot tartottunk. A 
szülők bejöhettek megnézni, hogyan folyik a tanítás nap, 
mint nap az iskolában. Végignézhették a tanórai 
foglalkozásokat, a tanórán kívüli tevékenységeket. 
Láthatta a szülő, hogy dolgozik a gyermeke a tanórákon, 
képet kaphatott arról, hogy az iskolában mennyire 
figyelmes, mennyire aktív, lelkes a többi tanulóhoz 
képest. 

35 szülő élt ezzel a lehetőséggel, jött el iskolánkba ezen a 
napon. Nemcsak arra volt jó ez az alkalom, hogy 
betekinthetett a szülő az iskolában folyó oktató-nevelő 
munkába, megbizonyosodhatott a gyermeke 
teljesítményéről, hanem arra is, hogy a gyerek 
tanulmányi előmeneteléről, magatartásáról 
beszélgethessen a szaktanárokkal. 
  

Molnár Lászlóné 
igazgató 
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Összefogással szép 
eredményeket lehet elérni! 

 
"Én táncolnék veled" címmel, táncos, önálló 
estet tartott Görbeházán a "Dyna" dance 
tánccsoport. A házigazdák mellett fellépett 
még a Hajdúdorogról érkezett két majorett 
csoport, valamint a Nagyhegyesi fiú 
néptánccsoport. 
A teljesen megtelt (kb.250 fő) Széchenyi Ált. 
Iskola tornatermében először a helybeli 
gyerekek nyitották a műsort, de az anyukák is 
bemutatták legújabb táncukat, a csoportok 
vezetőjével, Bíró Edinával.  
 
Utána a meghívottak következtek, akik nagyon 
nagy sikert arattak. Zárásként a "Dyna" csoport 
négy korcsoportja egyszerre lépett színpadra. A műsor 
után "lufis bohóc" szórakoztatta a gyerekeket, nem kis 
sikerrel, majd a tombolasorsolás izgalma várt még a 
jelenlévőkre. A sorsoláson kihúzott értékes 
nyereményeket, a tánccsoportba járó gyerekek szülei 
ajánlották fel. 
A meghívott vendégcsoportokat, a "Háziasszonyok 
klubja" látta vendégül. 

 
 

Nagyon szép bevétel jött össze ezen az estén, amit a 
csoport a versenyeken való részvételekre szeretne 
fordítani. 
Sok ilyen estére, rendezvényre volna szükség, hogy az 
emberek közelebb kerüljenek egymáshoz, jobban 
összekovácsolódjanak és minél több alkalommal tudjunk 
segítő jobbot nyújtani azoknak akiknek szükségük van rá. 

Jójárt Józsefné 
művelődésszervező 

 
 
Mindennapjaink a Bölcsődében……….   
   

Bölcsődénk 2008. január 5-én nyitotta meg kapuit. Feladatunk a családban nevelkedő gyermekek (20 hetes kortól három 
éves korig) napközbeni ellátása, gondozása és nevelése. Segítjük a gyermekek egészséges testi, lelki és szociális 
fejlődését.  

Községünk ’ legkisebb lakói ’ családias, nyugodt környezetben tölthetik napjaikat. Jelenleg egy csoportszoba ad otthont 
14 gyermeknek, és lehetőséget fejlesztésükre. A gondosan összeválogatott játékeszközökkel inger gazdag környezetet 
biztosítunk számukra. A gyermekek elsődleges tevékenysége a játék, ami a nevelés leghatékonyabb módszere. A játékban 
minden teljesülhet, ami a valóságban nem. Ez a tevékenység adja meg a gyermekről a legtöbb információt. 
Bölcsődénkben a játékok többféle tevékenységre motiválják a kicsiket. Megtalálják a manipulációt - konstruációt 
ösztönző építőket, sok színes mesés könyvet… 
A nagyobbak már érdeklődnek a kreatív lehetőségek iránt, mint a nyomdázás, festés, rajzolás. Ismerkednek a 
szerepjátékok lehetőségeivel. Játékukban már megjelennek a mindennapi élet eseményei, miközben elsajátítják a társas 
viselkedés szabályait, közösség elvárásait, barátokat szereznek. Imádják a mozgásos játékokat, illetve nagyon szeretnek 
mondókázni, énekelni.  

Mi, a bölcsődei ellátásban dolgozók családbarát bölcsőde kialakítására törekszünk. Szeretettel és felelősséggel végezzük 
munkánkat. Szakmai munkánk célja, fejleszteni gyermekeink készségeit, képességeit, értékekkel gyarapítani 
mindennapjaikat. 

„…Ő még minden lehet… 
Ne csak azt lássam milyen most, 

Hanem, hogy mivé lehet!” 
/Ancsel Éva, magyar költő, filozófus, esszéíró/ 

 
Bárdos Nikoletta                                                                                                               

Gondozónő 
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TISZTELT SPORTBARÁTOK, 
SZPONZOROK, SZURKOLÓK! 
 
Rövid betekintés a Görbeházi Futball Klub 
életébe. 
 
2009. Január 12-én kezdtük meg a csapat összeállítását, 
valamint a tavaszi szezonra való felkészülést. A felnőtt csapat 
18 fővel, az ifi 22 fővel kezdhette meg a téli alapozást.  
Szeretném megköszönni Medve Gyula sporttevékenységét, 
illetve edzőként eltöltött hosszú fáradtságos munkáját. 2009-
ben visszavonult, ezúton kívánunk Neki jó egészséget, a 
magam, illetve az egész sportklub nevében. 
Egy pár gondolat a csapat életéről. 
Medve Gyula leköszönése után az ifi csapat edző nélkül 
maradt, a vezetőség, Kindla Ferencet bízta meg az irányítással. 
A felnőtt csapatban Ő már bizonyított, sportszerű játékát a 
szurkolók számtalan esetben láthatták. Bízunk benne, hogy egy 
nagyon jó kis csapatot tud összekovácsolni ezekből a 
tehetséges kis emberkékből, akik majd később a nagycsapatban 
is méltón helyt tudnak állni. 

A felnőtt csapat, ahogy említettem, 18 fővel kezdte meg a 
felkészülést. Heti 3 alkalommal, 2 tornatermi foglalkozás, 
illetve hétvégén edzőmérkőzéssel. Mivel munkahelyi 
elfoglaltságok nehezítették meg dolgunkat, így is 12 állandó 
játékossal tudtunk készülni. 
A legfontosabb teendőnk, egy igazi közösség kialakítása és 
természetesen szakmailag egy ütőképes sportszerű csapat 
összeállítása volt. Itt említeném meg az új játékosok érkezését. 

Kiss Attila és Nagy Csaba Hajdúböszörményből, 
Bári Andor    Sajószögedről. 

Szeretném megemlíteni Kovács László elnök úr pozitív 
hozzáállását, a csapattagokhoz való jó emberbaráti kapcsolatát. 
Az idény elkövetkezendő mérkőzéseire, a csapat nevében 
szeretnénk megelőlegezni egy szép és játékban gazdag tavaszi 
szezont szurkolótáborunknak. 
Végül csapatedzőként, engedjék meg hogy megköszönjem az 
anyagi támogatást 

a Görbeháza Község Önkormányzatának, és 
Szponzorainknak. 

Szurkolóinknak a sok szurkolást, valamint, mindazoknak akik 
segítik munkánkat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Akiknek szurkolunk minden hétvégén! 
Tisztelettel:  

Szolnoki Attila 
edző  

 
 

Beiskolázás - 2009. 
 
A 2009/2010-es tanévben 29 nyolcadik osztályos tanuló fogja 
megkezdi valamilyen középfokú  iskolában a középiskolai 
tanulmányait. Kilencen közülük 2009. január 24-én központi 
írásbeli felvételit írtak matematikából és magyarból. 
Matematikából 24,2 pont, magyarból 30 pont volt az összes 
felvételiző átlaga. A mi tanulóink mindkét tárgyból jóval az 
átlagon felül teljesítettek. 
Ezek a tanulók nyolc éven keresztül kimagasló teljesítményt 
nyújtottak iskolánkban is. Míg az iskolai tanulmányi átlag 3,3 
volt félévkor, a nyolcadik osztály átlaga 3,72 lett. 14 tanulónak 
lett négyesnél jobb átlaga. Kitűnő tanulóink: Barna Kristóf, 
Kohári Dávid, Tóth Máté.  
Jeles tanulmányi eredményt ért el: Négyesi Zsuzsa, Pete Éva, 
Ferge Fanni, Spéder Sofia. 

A jelentkezési lapokat 2009. február 20-ig kell elküldeni. 
Előzetes felvételi eljárásban Tóth Mátét felvették Debrecenbe a 
Tóth Árpád Gimnázium Arany János Tehetséggondozó 
Programjába. 
Fekete Gergő a negyedik legjobb eredménnyel bekerült az 
Arany János Kollégiumi Szakiskolai Programjába. 
Tanulóink eredményeire nagyon büszkék vagyunk, és 
kívánunk nekik sok sikert a választott középiskolákban! 
 
Görbeháza, 2009. február 17. 
 

Priscsákné Szekrényesi Judit 
8.o. osztályfőnök 
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Tisztelt Támogatóink! 
 
Ezúton szeretnénk beszámolni a Jövő Iskolájáért az Iskola 
Jövőjéért Alapítvány 2008-as tevékenységéről. Az előző évben 
470.000,- Ft gyűlt össze az 1 %-okból. Továbbá a bál 
megrendezése révén 270.000,- Ft-ot gyűjtöttünk. Az 1-2 Ft-os 
érmegyűjtési akció keretében közel 100.000,- Ft gyűlt össze és 
az önkormányzattól is kaptunk 50.000,- Ft-ot.  
Az így összegyűlt pénzösszeget igyekeztünk a gyerekek javára 
fordítani. Karácsonykor 70 tanulót jutalmaztunk 
ajándékcsomaggal, 2 modern számítógépet vásároltunk az 
informatikaterembe, valamint bővítettük az internet hozzáférést. 
Nyáron környezetvédelmi és természetvédelmi tábort 
szerveztünk Vágáshután, ahol mindössze 3.000,- Ft-ot kellett 
fizetni a résztvevőknek, a többi költséget az alapítvány állta. 
Minden tanuló részesült az osztálykirándulásokhoz nyújtott 
támogatásból. Ezen kívül a közkedvelt úszótanfolyam 
megszervezéséhez is tudtunk adni egy kis segítséget. 

 
Az idén fő célkitűzéseink: 

- kompetenciafejlesztés elősegítése 
- a szabadidő hasznos eltöltésének támogatása 
- táborszervezés (esetleg a Balatonhoz) 
- úszótanfolyam támogatása 
- osztálykirándulások megszervezésének elősegítése 
- a végzős diákok közül kitűnő és jeles tanulmányi 

eredményt elérők pénzjutalomba részesítése. 
Ahhoz, hogy ezeket a célokat a jövőben is teljesíteni tudjuk, 
kérjük segítsenek bennünket jövedelemadójuk 1 %-ának 
felajánlásával.  

Adószámunk: 18543346-1-09 
Ezen kívül bármilyen felajánlást, segítséget elfogadunk. 

Számlaszámunk: 61200302-10021536 
 
Görbeháza, 2009. február 24. 
 

Makóné Oláh Erzsébet 
kuratóriumi tag 

 
Alapítványi bál - 2008. 

Mottó 
„Sohase feledd azt, hogy az értékes élet alapja a szeretet és a 
békesség, 
Utána a türelem és az emberi megértés” 
   /Tamási Áron/ 
 

14. alkalommal került megrendezésre a Jövő Iskolájáért az Iskola 
Jövőjéért Alapítvány jótékonysági bálja. Alapítványunk azért 
dolgozik, hogy az iskolába járó diákok életminőségét javítsa. 
Próbálunk lépést tartani a technika fejlődésével és próbálunk 
megfelelni a megváltozott társadalmi körülményeknek. Korszerű 
eszközök beszerzését vállaljuk az informatika, az idegen nyelv és a 
sport oktatása terén. Próbáljuk támogatni azokat a tanulókat, akik jól 
tanulnak, tehetségesek és igyekszünk felemelni a hátrányos 
helyzetűeket. Mindezt azért tesszük, mert fontos számunkra, hogy a 
továbbtanuló gyerekeink megállják helyüket a középiskolákban, 
fontos, hogy nap mint nap hozzájáruljunk a gyermeki személyiség fejlesztéséhez, megfelelő kulcskompetenciák kialakításához és nem 
utolsó sorban fontos, hogy gyermekeink jól érezzék magukat ebben az iskolában.  

Ezen célok elérése érdekében dolgozik az iskola valamennyi dolgozója és az alapítvány kuratóriuma ezért rendezi meg évről évre a 
támogatói bált. És természetesen azért, hogy aki eljön érezze jól magát. Az idei bálunk 
különösen jó hangulatban zajlott. Köszönhető ez a kuratóriumi tagok odaadó, önzetlen 
szervezői munkájának, illetve a sok résztvevőnek, akik megtiszteltek bennünket 
jelenlétükkel. Különösen nagy öröm volt számunkra, hogy az idén sok fiatal pár is eljött és a 
vidámságot növelte. Az estet diákjaink műsorával nyitottuk meg, melyben részt vettek a 
Világ-Virága Művészetoktatási Intézmény néptáncosai, társastáncosai, a nyolcadikos diákok 
népi komédiát és egy modern paródiát adtak elő. Valamint a hajdúböszörményi Bocsaki 
Néptáncegyüttes műsorából is kaptunk ízelítőt. A későbbiekben a finom vacsoráról és a 
svédasztalról a Forfa Étterem dolgozói gondoskodtak, a zenét Toronyai Csaba szolgáltatta. 
Az est folyamán volt még tombolasorsolás, pezsgővel koccintás és bálkirálynő, bálkirály 
választás is, ami hozzájárult a jó hangulathoz. Hajnalig tartott a mulatság.  
Köszönjük, hogy részvételükkel, felajánlásukkal támogattak bennünket. Továbbra is 
számítunk segítőkészségükre. 
 
Görbeháza, 2009. február 24. 

Tisztelettel: 
Makóné Oláh Erzsébet 

kuratóriumi tag 
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Búcsú Blaskó Béla bácsitól 
 

Mélyen megrendültünk a hír hallatán nemrég, mikor 
megtudtuk, hogy Blaskó Béla bácsi, iskolánk egyik volt 
pedagógusa életének 98. évében 2009. január 28-án rövid 
betegség után elhunyt. 

Béla bácsi 1911.06.07-én született. 1942-ben került a 
településünkre, Görbeházára tanítani. Igazi pedagógus, a szó 
legnemesebb értelmében. 

Nemcsak azért, mert településünk 
felnőtt lakóinak ő tanította meg a 
szorzótáblát, emberségre, 
becsületességre, szorgalomra ösztökélte 
őket, hanem azért is, mert példát 
mutatott az itt élő embereknek. 
Elsősorban arra, hogy hogyan kell 
leélni az embernek az élete párjával az 
életet. Harmonikus, boldog, 
szeretetteljes életet éltek Katóka 
nénivel, aki mindig hálás, szívből jövő 
szavakkal köszönte meg imáiban 
Istennek, hogy szeretetben élhették le 
életüket Béla bácsival. 

Amikor pedig a több évtizedes tanítás 
után elvesztette látását, ő akkor sem omlott össze. Nem 
tétlenkedett. Elvégzett minden munkát a ház körül, mindent 
észben tartott. Élete utolsó percéig megőrizte szellemi 
frissességét.  

Néhányunknak megadatott az a szerencse, hogy diákjai és a 
munkatársai is lehettünk.  

Élénken emlékszünk a matematika óráira, ahol szigorúan 
követelt tőlünk. Mindenki tisztelettel beszélt róla, a szülők, a 
tanulók egyaránt. Emlékszünk arra is, hogy nagyon szívesen 
segített minden kollégájának. Bármilyen kéréssel fordultunk 

hozzá, ő készséggel fogadott bennünket. Ő volt a mi élő 
„lexikonunk”, településünk történetének élő „enciklopédiája”. 
Mindenre pontosan emlékezett. Élete összefonódott Görbeháza 
életével. Nagyon kötődött ehhez a településhez. Minden emlék 
idekötötte. Szívfájdító volt az a pillanat, amikor Katóka néni 
súlyos betegsége miatt Budapestre kellett költözniük, hogy 

közelebb legyenek a 
gyerekeikhez. Aki tanúja volt a 
búcsúzásuknak, a mai napig 
nem tud erre úgy emlékezni, 
hogy könnyek ne szökjenek a 
szemébe. 

Január első heteiben még 
képeslapot kaptunk tőle. 
Megköszönte a karácsonyi és az 
új évi jókívánságokat, és 
megírta, milyen jólesik neki hírt 
kapni Görbeházáról. Az innen 
érkező szavak melegséget adnak 
neki, felüdítik. 

Mi gondolatban már 
készültünk a 100. 

születésnapjára. Sajnos nem érte meg. 98 éves korában távozott 
közülünk az a pedagógus, akiről a településen mindenki csak 
tisztelettel beszélt, aki mindannyiunknak BÉLA BÁCSI volt. 

2009. február 5-én 12.45-kor vettünk végső búcsút tőle a 
kispesti temetőben, és helyeztük virágjainkat a sírjára. 
 
Görbeháza, 2009. február 16. 
 

Molnár Lászlóné 
igazgató

 
 

Kistérségi floorball kupa 2009 
 

Ez év március 25-én iskolánkban zajlott a kistérségi floorball kupa. A résztvevő csapatok csapatok, már láttuk, hogy ez nem lesz 
sétagalopp! 
Szerencsére felesleges volt izgalmunk, és az alapos felkészülés meghozta gyümölcsét: mind az ötödikben, mind a hatodikban elsöprő 
győzelmet arattunk, nem hagyva kétséget afelől, hogy melyik iskola floorball csapatai a legjobbak. 
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HÓCSILLÁM-SZAVAK 

Tehetetlenül… 
 
Hány éjszakát 
  nem aludtam, 
   féltem… 
Ezer imát  
  elmotyogtam, 
   kértem: 

Tegyél csodát 
  én jó Uram! 
   vétlen!! 

 
Beteg volt, hát 
 virrasztottam 
  tétlen, 
Óvtam álmát, 
 amíg bírtam, 
  ébren. 
 
 
  Pete Margit 

 
Sokan nem tudják ki az a Pete Margit, 

annak ellenére, hogy Görbeházán 
született és gyermekkorát itt töltötte. Bár 
szülei korán meghaltak, testvérei ma is itt 
élnek családjukkal. 
 

Élete bővelkedett fordulatos (és –
sajnos- esetenként tragikus) 
eseményekben, férje Szabó Mihály, aki 
szintén görbeházi volt, fiatalon meghalt.  
 

Elfoglaltsága miatt sokáig nem volt 
lehetősége ”hobbyjával”, az írással 
foglalatoskodni, pedig tanárai már a 
középiskolás korában felfigyeltek 
ezirányú fokozott érdeklődésére, de a 
rossz anyagi és egyéb körülmények miatt 
nem tanulhatott tovább. Ettől függetlenül, 
amikor tehette írogatott. 

Időközben két gyermeke felnőtt, 
Budapestre költözött, és Margó egyedül 
maradt. Valami furcsa indíttatásból 
gyakrabban kezdett írni. Papírra vetette 
élete történéseit vagy éppen azt, ami 
eszébe jutott, csak úgy…, de azért arra is 
gondolva, talán lesz majd, aki az utánunk 
felnövők közül sok-sok év multán is 
elolvassa. 
 

2008-ban felfigyelt egy irodalmi 
pályázatra, melyet az AccordiA Kiadó 
tett közzé „pályakezdő”, még nem 
publikált szerzőknek. Egy hirtelen ötlettől 
vezérelve elküldte néhány „művét”, 
kíváncsian várva a kritikát.  

 
Hamarosan értesítették, hogy 

tehetségesnek ítélték, és felajánlották 

néhány versének és prózai írásának 
megjelenési lehetőségét. 

 
Az AccordiA Kiadó Hócsillám-szavak 

című könyvében olvasható Margó írásai 
közül néhány. Szeretettel ajánlom 
mindenki figyelmébe! 
 

Fontosnak tartom ezt az élményt 
megosztani községünk lakóival, mert 
annak ellenére, hogy Margó jelenleg 
Polgáron él, Ő, mint mondta, mindig is 
Görbeházinak érezte magát, mi pedig 
joggal lehetünk büszkék rá, és arra, hogy 
ilyen tehetséges emberek is kerültek ki 
iskolánkból. 
 

Berkes Istvánné 

 
 

MEGALAKULT A GÖRBEHÁZI CUKORBETEGEK KLUBJA 
 

Örömmel értesítem a lakosságot, hogy 2009. február 20-án, húsz 
fővel megalakult a GÖRBEHÁZI CUKORBETEGEK 
KLUBJA. 
 
A klub célja: a cukorbeteg gyermekek és felnőttek segítése, 
valamint megtanítani őket a betegséggel való együttélésre, hogy 
a társadalom teljes értékű tagja lehessen. 
Sajnos egyre bővül a cukorbetegek száma, ezek közé tartozom 
én is, ezáltal több olyan helyen megfordultam, mint pl. „Egy 
csepp figyelem” Alapítvány családi napján Budapesten, 
Debrecenben, és Tiszaújvárosban klubfoglalkozáson, ahol igen 
hasznos előadásokat hallottam. 
 
Egyre többet és többet foglalkoztatott az a gondolat, hogyan 
lehetne Görbeházán is összefogni a cukorbetegségben 
szenvedőket. 
 
Felkerestem a Magyar Cukorbetegek Országos Szövetségének 
(MACOSZ) elnökét, Kincses János urat, aki készségesen 
tájékoztatott a lehetőségekről és elismerését fejezte ki, hogy 
ilyen kis településen is szeretnénk megalakítani a klubot. Ezután 
kopogtattam Dr. Pusztai Adél polgármesternő ajtaján, aki örült 
az elképzelésnek és biztatott a megvalósításra. Véleményt 

kértem Dr. Kandra Edit és Dr. Lisztig Mária háziorvostól, 
valamint Dr. Antal László szakgyógyszerésztől. Jónak tartották 
az elgondolást,  és felajánlották segítségüket, vállalták, hogy 
tartanak szakmai előadásokat, ha igényeljük. 
 
Klubfoglalkozás havonta egy alkalommal (a hónap utolsó 
csütörtök délután) az Idősek Napközi Otthonában van. 
Március 19-én, Kandra doktornő tartott előadást, minden feltett 
kérdésre készségesen válaszolt.  
 
A Cukorbetegek Klubja is mint  más civil szervezet minimális 
anyagiakkal rendelkezik. Ha bárki segíteni, támogatni tudná 
ennek a kis csoportnak a működését, a magam és betegtársaim 
nevében köszönöm a jó szándékú emberek önzetlen segítségét.  
(számlaszámunk: 61200302-10037421) 
 
Várjuk a nem cukorbeteg emberek jelentkezését is, hiszen 
fontos, hogy ezt az alattomos betegséget időben felismerjük. 
 

Tisztelettel: 
Pók Antalné 

klubvezető 
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 Kedves görbeházi lakosok, tisztelt Ügyfeleink! 

 
2009. januárjától a Polgári Takarékszövetkezet görbeházi 
kirendeltsége új épületbe, modern, a mai kor elvárásainak 
megfelelő, korszerű környezetbe költözött.  
Szolgáltatásainkban változatlanul hangsúlyos szerepet kapnak a 
lakossági megtakarítások, a vállalkozói, önkormányzati 
számlavezetések, de emellett fontos szerepet vállalunk a vidék 
finanszírozásában is. 
 
Takarékszövetkezetünk küldetése továbbra is az ügyfelek minél 
szélesebb rétegének helyben történő teljes körű pénzügyi 
tanácsadása, kiszolgálása.  
Ezt segíti elő a fiókunkban üzembe helyezett ATM bankkártya 
automata, amely segítségével a nap bármely szakában pénzhez 
juthatnak.  Új szolgáltatásunk az „intim” pénztár kialakítása is, 
amely igény szerint szeparálható a fiók többi részétől, így 
pénzügyeiről csak az érintett ügyintéző szerezhet tudomást. 
 
Azok, akik a közvetlen, gyors, rugalmas ügyintézés mellett 
korszerű és igényeiknek a legmegfelelőbb szolgáltatásokat 
szeretnék igénybe venni, bizton számíthatnak 
takarékszövetkezetünk görbeházi kirendeltségének és 
munkatársainak segítségére.  
 
Polgári Takarékszövetkezet 
Görbeházi kirendeltség 
Iskola u. 2. 
Telefon: 52/578-003, 578-004 
www.polgaritksz.hu 
 

Görbeházi Hírmondó 
Hirdetési tarifák 

 
Negyed oldal terjedelem  3.700 Ft 
Fél oldal terjedelem   7.000 Ft 
Egész oldal terjedelem  12.000 Ft 
 

Honlapot szeretne? 
Szeretne megjelenni az Interneten? 
Nem tud választani a sok lehetőség közül? 
Nem tudja mire lenne szüksége? 
Nem tudja hogyan kezdjen hozzá? 

Segítünk! 
Megjelenni az Interneten. 
Választani a sok lehetőség közül. 
Hogyan kezdjen hozzá. 

avmcomputer@avmcomputer.hu 
www.avmcomputer.hu 
Nagy Attila 
4090 Polgár 
Tel.: 06/70-930-15-38 

? 
! 
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Farsang a Széchenyi István Általános Iskolában 
 
Február a farsangi bál ideje. Vízkereszt napjától a nagyböjtig terjedő időszakban, a farsang idején szerte a világon az 
emberek maskarát öltenek, bolondoznak. A hosszú, hideg, unalmas téli napok után az emberek melegre, vidámságra 
vágynak. A farsang a tél búcsúztatásának, az érkező tavasz köszöntésének az ünnepe, a mulatságok, a jelmezes 
felvonulások ideje.  
2009. február 26-án az alsósok, 27-én pedig a felsősök farsangi ünnepségére került sor iskolánkban, hisz minden évben 
megrendezzük a farsangi ünnepségünket, hogy a szokásoknak megfelelően elbúcsúztassuk a telet. Ilyenkor már várjuk a 
jó időt, a kikeletet, a megújulást.  
Iskolánk diákjai már hetek óta lázasan készültek erre a napra. A szülők, a nagyszülők örömmel segítettek a 

készülődésben, gyönyörködtek a gyerekekben, a tanár nénik, tanító 
nénik pedig együtt izgultak, készültek a kis tanítványaikkal.  
Mindkét napon a farsangi rendezvényünk nagyon sikeres volt. A 
tanítványaink a pedagógusok segítségével fantasztikus műsorral 
szórakoztatták a közönséget. Volt zene, tánc, szórakozás, vidám 
jelent. Mindenki válogathatott kedvére, hisz jobbnál jobb 
műsorszámok követték egymást. Gyönyörködhettünk a kis 
elsőseink ruhakölteményeiben, orosz néptáncában. A második 
osztályosok 

mint törpék, 
a harmadik 

osztályosaink mint törökök arattak nagy sikert.  
 
 
 
A negyedikesek is nagyon kitettek magukért, három hangulatos 
műsorszámmal is felléptek. Az ötödik osztály műsorát is nagyon 
élvezte a közönség. Hatodikosaink ötletes műsora is osztatlan 
sikert aratott. A hetedik osztály jelenete is mosolyt csalt az 
arcunkra. Nagy örömmel tapasztaltuk, hogy néptáncos tanulóink 
sokat fejlődtek, az eleinte még botladozó kis lábacskák egyre ügyesebben járják a vidám táncot. Ámulva csodáltuk végzős 
diákjaink táncát, a társastáncot tanuló gyerekeink műsorát. Meghatottan figyelték őket nevelőik, szüleik, társaik. 
Feledhetetlen, megismételhetetlen percek voltak ezek, amikor tanítványaink megmutatták, hogyan kell tartalmasan, 
színvonalasan szórakozni. 
 
Görbeháza, 2009. március 4. 
 

Molnár Lászlóné 
igazgató 

HIRDETÉSI LEHETŐSÉG 
 

Ha Ön hirdetni szeretne a Görbeházi Hírmondóban, akkor hívja a szerkesztőség 
telefonszámát: (52) 578-035 

 
Kiadja: Görbeháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

Felelős kiadó: dr. Pusztai Adél  
Szerkesztőség: Görbeháza Község Polgármesteri Hivatal, (52) 578-035 

Szerkesztette: Nagy Attila – www.avmcomputer.hu 
Nyomás: Reproprint Kft., Tiszaújváros 


