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HORTOBÁGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA
2008. március l XI. évfolyam 3. szám

A községházán történt
2008. február 11-i ülésén a képviselőtestület
• elfogadta az önkormányzat 2008.
évi költségvetését, melynek főös�szege 340.718 E Ft, a működési
forráshiány 41.428 E Ft (12%). Az
elmúlt években a működési kiadások csökkentése érdekében születtek intézkedések (egyes feladatok
ellátása társulás útján történik,
tanyagondnoki szolgáltatás bevezetése, Falugondnokság megszüntetése), melyek a pénzügyi helyzet
árnyalatnyi javulását eredményezték, hiszen közben a költségek is
növekedtek. A lakossági terheket
nem akarjuk növelni, ezért nem
lesz pl. adóemelés. Tartalmaz a
költségvetés felhalmozási célú kiadásokat is: pályázatot nyújtunk be
a szennyvíztisztító telep átépítésére, az iskolafelújítás II. ütemére,
telekalakításra, stb. Összegzésként
megállapítható, hogy a költségvetés végrehajtása szigorú takarékosságot követel meg.
• módosította – az áfa-törvény változása következményeként – a gyermekvédelmi alapellátás kereté-

ben biztosított napközbeni ellátás
2008. március 1-től alkalmazandó
intézményi térítési díjakat. (Az érvényes díjak e lapban olvashatók.)
• elfogadta az épített és természeti értékek helyi védelméről szóló
rendeletet. Célja, hogy védelmet
biztosítson a településen található, országos védelmet nem élvező
értékeknek. Meghatározza azok
védelmének, használatának szabályait, a védelemmel kapcsolatos
feladatokat és eszközöket.
• Kiss Imre (Czinege J. u. 32.) részére – az első lakáshoz jutók
támogatásaként – 200 E Ft ös�szegű, lakótelek megvásárlásának
kedvezményeként igénybe vehető
támogatást ítélt meg.

• A déli terület értékesítésére kiírt
pályázat – a felértékelés szerinti áron – eredménytelenül zárult,
ezért ismételten kiírja az ingatlan
értékesítésére vonatkozó pályázatot.
• Döntött az önkormányzati tulajdonú vagyontárgyak bérleti díjáról
(e lapban megtalálható)
• hozzájárult a 40/72 hrsz.-ú ingatlan (irodaház épületében levő üzlethelyiség) bérbeadására létrejött
bérleti szerződés közös megegyezéssel 2008. március 31-től történő
felbontásához, valamint a helyiség
bérbeadására pályázat kiírásáról.
• Döntött az iskolai farsangi bál 20
eFt-tal történő támogatásáról.

FELHÍVÁS
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a községben „gyűjtést végző”
különféle alapítványok egyike sem kapott és a jövőben se kap engedélyt
sem a jegyző asszony, sem Hortobágy Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának egyéb köztisztviselői részéről.
Ezért kérjük a tisztelt lakosságot, hogy nagy körültekintéssel járjanak
el az ilyen jellegű pénzgyűjtésekkel kapcsolatosan.

N é p s z ava z á s

20 08. m á rc i u s 9.

2008. március 9-én ügydöntő országos népszavazásra kerül sor a következő kérdésekben:

• „Egyetért-e Ön azzal, hogy a fekvőbeteg-gyógyintézeti
ellátásért a jelen kérdésben megtartott népszavazást követő év január 1-jétől ne kelljen kórházi napidíjat fizetni?”
• „Egyetért-e Ön azzal, hogy a háziorvosi ellátásért, fogászati ellátásért és a járóbeteg-szakellátásért a jelen kérdésben megtartott népszavazást követő év január 1-jétől
ne kelljen vizitdíjat fizetni?”
• „Egyetért-e Ön azzal, hogy az államilag támogatott felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatóknak ne kelljen
képzési hozzájárulást fizetniük?”

Értesítő
2008. február 22-ig névre szóló „Értesítő”-ben kap a választópolgár tájékoztatást a névjegyzékbe vételéről. Ha nem
kap „Értesítő”-t, a helyi választási irodában – a jegyzőnél
– érdeklődhet annak okáról. Ha a névjegyzékből kimaradt,
minél előbb kezdeményezze a névjegyzékbe vételét, mert a
szavazás napján erre már nem lesz lehetősége!

A szavazás helye
• Az „Értesítő”-ben tájékoztatjuk annak a szavazóhelyiségnek a címéről, ahol leadhatja szavazatát.
• Ha a szavazás napján Ön Magyarországon, de nem a
lakóhelyén tartózkodik, igazolással szavazhat. Igazolást
személyesen vagy meghatalmazottja útján 2008. március 7-ig kérhet a helyi választási iroda vezetőjétől. Ajánlott levélben úgy kérhet igazolást, hogy a kérelem 2008.
március 4-ig megérkezzen a lakóhelye szerinti helyi választási irodába. A nyomtatvány mintáját az Internetről
(www.valasztas.hu) letöltheti.
• Ha Ön mozgásában gátolt, kérésére mozgóurnával szavazhat.
Figyelem: mozgóurna csak írásban kérhető! Mozgóurnát
a szavazás napja előtt a helyi választási irodától, a szavazás napján a szavazatszámláló bizottságtól lehet kérni.

A szavazás módja
Szavazni csak személyesen lehet. A népszavazásra kérdésenként külön szavazólap készül. Érvényesen szavazni csak
az egyik válaszra lehet, az alatta elhelyezett körbe tollal írt
X vagy + jellel! Egyéb megjelölés érvényes szavazatként
nem vehető figyelembe.



A népszavazás eredményessége

Az ügydöntő országos népszavazás eredményes, ha az
adott kérdésre az ország összes választópolgárának több
mint egynegyede azonos választ ad.
A választópolgárok döntése az Országgyűlés számára 3
évig kötelező. Ha a népszavazás eredménytelen, a döntés
joga visszaszáll az Országgyűlésre.

Ha további információra van szüksége...
A népszavazással kapcsolatos információkat a
www.valasztas.hu internetes oldalon találhat, illetve tájékoztatásért a helyi választási irodához fordulhat:

Az Országos Választási Iroda
választási információs szolgálata:
1051 Budapest, Roosevelt tér 1.
Telefon: 441-1999, Kék szám: (06-40) 200-717
Fax: 441-1617
Levélcím: 1903 Budapest, Pf. 314.
E-mail: visz@otm.gov.hu
Web: www.valasztas.hu
Vincze Andrásné
Helyi Választási Iroda vezetője

HIRDETÉS

üzlethelyiség bérbeadásáról
„Hortobágy Községi Önkormányzat pályázatot hirdet a
község központjában a
40/72 hrsz-ú ingatlan (Hortobágy, Czinege J. u. 1.)
irodaház épületében lévő 54,9 m2 alapterületű
üzlethelyiség (jelenlegi ruházati bolt)
határozatlan idejű bérbeadására.
A bérleti díj minimális összege
2008. évben 51.155 Ft/hó, mely évente 5%-al emelkedik.
A közüzemi szolgáltatásokra külön szerződést kell kötni.
A pályázatokat „Üzletbérlet” jeligével ellátva
2008. március 15-ig
lehet benyújtani az Önkormányzat
4071 Hortobágy, Czinege J. u. 1. sz. alatti címére.
Érdeklődni: személyesen, vagy az
52/589-342-es telefonszámon lehet.”
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,, Farsang van, farsang van, ropjuk a
táncot gyorsabban”

Óvodai hírek

2008. február 20-án szülői értekezlet
volt óvodánkban.
Témánk a Bárányhimlő kezelése,
prevenciója volt. Filmvetítés keretein
belül szerezhettek hasznos ismereteket
a szülők a védőoltással, a betegség lefolyásával, gyógyításával kapcsolatban.
Orvosaink felkészülten várják a szülőket a védőoltásokra.
A következő negyedéves programok
megismerésén túl a szülők betekintést
nyertek a gyermekek személyi anyagába, megismerhették 1-2-3 éven keresztül készült munkájukat.
Az egyéni pedagógiai portfoliók a
gyermekek fejlődését, a pedagógusok
egyénre szabott fejlesztését mutatja be.
A szülőkkel fogadóórák keretein belül
tájékozódhatnak gyermekük fejlődéséről, fejlesztési lehetőségeiről.
2008. február 22-én dalokkal, versekkel, tánccal kergetik el a telet óvodásaink.
Az óvodai farsangi mulatságra a
szülők édességgel, süteményekkel, gyümölccsel és üdítőkkel kedveskedtek a
gyerekeknek.
Köszönjük a szülők támogatását.
Óvodánk szakmai konferenciát szervez 2008. február 25-én.
A konferencia szervezésében, lebonyolításában a helyi általános iskola
vezetése és a segítőkész szülők kapcsolódtak be.
A mellékelt programra korlátozott
számban tudunk fogadni érdeklődőt.

nevelőtestület óvodai jótékonysági
bált szervez.
Kérjük felajánlásaival támogassa rendezvényünket.
Óvodánk a befolyt összegből 60 db
gyermekágynemű varratását tervezi.
Más óvodákkal ellentétben az ágy-

2008. április 11-én (pénteken) az
óvodai Szülői Munkaközösség és a

neműt az óvoda biztosítja a gyermekek
számára.
A mosás, vasalás szintén a nem kötelező szolgáltatásunk része.
Szeretnénk ezt a lehetőséget továbbra
is biztosítani minden gyermeknek.
Várjuk felajánlásaikat, adományaikat!
Baranyainé Fekete Ilona
tagóvoda-vezető

I. kistérségi óvodai konferencia
Hortobágy,
2008. február 25 (hétfő)
8:30 – 9 óra Regisztráció
9 – 15 óra Program:
Tisztelettel meghívjuk
2008. február 25-én
9 órától
kezdődő
I. kistérségi óvodai
konferenciánkra
a
Nyitnikék Óvoda
hortobágyi tagóvodájába.
a nevelőtestület

• Megnyitó, beszédet mond:
Titi Éva
Hortobágy Község
Önkormányzatának polgármestere
• Kistérségi óvodák helyzete
Előadó: Szabó Lászlóné
Balmazújváros Város Önkormányzatának
főtanácsosa
• Óvodák bemutatkozása
Balmazújváros,
Egyek,
Tiszacsege,
Nyitnikék Óvoda: balmazújvárosi és
hortobágyi tagóvoda képviselő
• Egy sikeres együttműködési modell
Előadó: dr. Baji Sándorné
tanító, belső gondozó
• Ebéd
• Az okos kocka fejlesztő játékcsalád
bemutatása
Vendég: Kelemen Lajos
pszichológus

HORTOBÁGYI SIKER
Szabó Magda írónő műveinek megismerését célzó illusztrációs pályázatot
hirdetett a debreceni Abigél Többcélú
Intézmény. A Hajdú-Bihar és SzabolcsSzatmár-Bereg megyékből beérkezett közel 100 pályaműből több, mint 10 rajz
hortobágyi gyermekek keze munkáját
dicséri, akik Szabó Magda: Tündér Lala
című meseregényét illusztrálták. Az eredményhirdetés, díjátadás Abigél napján,
2008. február 9-én volt Debrecenben.
Nagy örömünkre a díjazottak között volt
alsó tagozatosok kategóriájában SZILÁGYI BORBÁLA első osztályos gyermek, aki 3. helyezett lett. Boldogan vette
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át a rajzeszközöket tartalmazó jutalmat.
A kiállításon a többi pályázó munkáit is
csodálhattuk, következzen az ügyes kezű
gyerekek névsora: Boda Stefánia, Hegedűs Maja, Bújdosó Kata, Némethi
Emese, Bak Henrietta, Szilvási Blanka, Lukács Zóra, Dobos Andrea, Szabó
Tímea, Buglyó Emília, Zatkó Szabina,
Vas Tamás, Major Dániel.
Gratulálunk és kívánjuk, hogy máskor
is bátran vágjanak bele új feladatokba!
Külön köszönet a felkészítőknek,
Sáriné Pócsik Valériának, Hamidné
Nagy Etelkának és Sárosi Eleonórának.



VÉRADÓK KÖSZÖNTÉSE
2008. FEBRUÁR 15.

Adj vért!
S hogy miért jó, ha vért adsz? Mert soha
nem lehet tudni, hogy valamikor még neked vagy hozzád tartozódnak is szüksége
lehet rá, vagy, mert segítesz valakinek,
nem is sejted milyen sokat.
Jót tenni mindig felemelő érzés.
Jót tenni jó!
Vért adni jó!
A vér ajándék!

nagyon nehéz, azért mindig van egy kis
Szintén köszönet azoknak, akik hozzájárultak
a véradó ünnepség színvonaremény hiszen ismét új véradókat is kölasabbá
tételéhez
és feledhetetlen műsort
szönthettem körünkben, Samuné Zsuzsa,
nyújtottak
számunkra:
Tóth Imre, Gercsák Anita és Urgyán Attila személyében.
Ünnepségünkön sor került a
többszörös véradóink elismerésére:
10 x véradásáért elismerő oklevélben
részesült:
Szegedi Attila
20 x véradásért elismerő oklevélben
részült:
Buglyóné Balogh Katalin, Garai Lajos,
Szabó Gábor +Koroknai József
25 x véradásért elismerő oklevélben és
emlékéremben részesült:
Vincze Zoltán

A Hortobágyi Vöröskereszt Szervezete
véradó ünnepség keretén belül köszöntötte községünk véradóit.
A segítségnyújtás egyik legszebb módja az önkéntes véradás. Földünkön milliók köszönhetik életüket olyan embertársaiknak, akikkel soha nem találkoztak és
akik ellenszolgáltatás nélkül önkéntesen
nyújtották karjukat.
A hortobágyi szervezet önkéntes véradói is mindig megmutatják mennyire
önzetlenek és segítő készek, hiszen az elmúlt év jó példa volt erre. Községükben
élő embertársunknak vérre volt szüksége,
pillanatok alatt megkerestük a megfelelő
donorokat, akik azonnal rendelkezésünkre álltak. Köszönetet szeretnék mondani
Ács Józsefné, Bényeiné Julika, Szegedi
Attila, Fenyves József, Tar József véradó
társaimnak, akik velem együtt azonnal
készek voltak segíteni és vért adtak.
Ezzel a példaértékű magatartásukkal is
javították a hortobágyi szervezet véradó
mozgalmát.
Bízom benne, hogy az elkövetkező
időben is szinten tudjuk tartani donoraink számát, ami egyre nehezebb feladat,
mivel sokan koruk miatt már nem adhatnak.
A fiatalok elkerülnek községünkből,
ki tanulni, ki dolgozni, így az utánpótlás



30 x véradásért elismerő oklevélben
részesült:
Bényei Jánosné, Nagy Andrásné,
Varga János, Jeni Éva
40 x véradásért elismerő oklevélben
részesült:
Szabó Piroska
50 x véradásért elismerő oklevélben
részesült:
Nagy Lajos

Csibi Sándorné Szöszike néninek a
hortobágyi dalospacsirtának, Kozma Jánosnak, Molnár Imrének a gyönyörű és
szívet melengető dalokért.
A Nyugdíjas Klub tagjának Götzné
Marikának, aki novellából adott elő egy
részletet és Béke Lászlóné Rózsikának,
aki versmondással tette emlékezetessé e
szép estét.
Köszönöm a Hortobágy Polgármesteri
Hivatalnak hozzájárulását költségeinkhez, és Titi Éva polgármester asszonynak, aki magánemberként is felajánlotta
anyagi támogatását a rendezvény sikeres
lebonyolításához. Nagyon szépen köszönöm!
Számel Jánosné
Vöröskereszt Alapszervezet
titkára

60 x véradásért elismerő oklevélben
részesült:
Fenyves József

A helyi Vöröskereszt Szervezet megköszöni mindazoknak a véradóknak a megjelenését, akik elfogadták a meghívást és
rendszeres adományukkal, az életmentő
vérrel a beteg emberek megsegítésében
aktívan közreműködnek.

Hortobágyi Híradó

Önálló református gyülekezet Hortobágyon

Hortobágyi Híradó

Jánosné. Az istentiszteletet a balmazújvárosi Agapé kórus ének és zeneszámai
tették még gazdagabbá, színesebbé.
Az újonnan alakult egyházközség
célkitűzései között szerepel, hogy láthatóbban, hatékonyabban jelen tudjon lenni Hortobágy község életében.
Ezúton is szeretnénk bátorítani a népszámláláskor magukat reformátusnak
valló embereket, hogy merjék – ne csak
papíron – vállalni felekezeti hovatartozásukat.
Várunk ezután is szeretettel mindenkit alkalmainkra: kéthetente vasárnap
délután 2 órától tartandó istentiszteleteinkre a templomba, valamint várjuk
továbbra is a gyerekeket hétfő délutánonként a református hittanórákra, az
óvodában és az iskolában egyaránt.

2. Se agy, se műszer nem segít.
Járd be az űr térségeit,
Boncolj sejtet, vagy bonts atomot,
Az Isten titkát meg nem oldod.
3. Szűrd a fényt, vizsgáld az eget,
Asztallal idézz szellemet,
Istent le nem tagadhatod,
De be sem bizonyíthatod.
4. Nem tárgy, nem eszme: élet Ő,
Ésszel meg nem érthető,
Az agy csak kapkod, sejt, gyanít.
Egyetlen műszer fogja fel: a hit!
5. Őbenne csak hinni lehet,
S ha hiszed, máris ismered,
S aki ismeri, látja is,
És boldog szívvel áldja is.

1. Van-e Isten? Nem bizonyítom.
Ha a világot felborítom
Visszájára, hogy belenézz,
Csak titok marad az egész.

Baloghné Hajdú Krisztina
missziói lelkipásztor

ASZTALITENISZ HÍREK
A hortobágyi asztalitenisz csapat kihagyás után 2006-ban benevezett a Hajdú-Bihar Megyei Asztalitenisz Csapatbajnokság 2006/2007. évi küzdelmeibe. Az őszi, illetve a tavaszi forduló befejezése után a csapat a második helyet szerezte meg. A nem
várt jó eredmény arra sarkallta a társaságot, hogy a következő idényben (2007/2008)
két csapattal nevezzünk. Félidőben, azaz az őszi forduló befejezése után az első csapat az első helyen, a második csapat pedig a hetedik helyen áll. Célunk tavasszal is
az első hely megtartása, ami automatikusan az NB-III-ba feljutást jelentené az első
csapat számára. Persze az NB-III-as indulásnak a feltételeit meg kell vizsgálni, hogy
képesek vagyunk e teljesíteni.
A tabella állása az őszi forduló után:

Csapat
neve

Mérkőzés
szám

Győzelem

Döntetlen

Vereség

Pontszám

Hajdú-Bihar Megyei Asztalitenisz Csapatbajnokság
2007-2008 őszi végeredménye
Helyezés

A 2008. év elejétől a hortobágyi
reformátusok kis közössége önálló
egyházközséget képez a Hajdúvidéki
Református Egyházmegyében. Nem
kis lépés ez a gyülekezet életében.
Hortobágyon a tatárjárás óta nem volt
templom, és szervezett gyülekezet sem.
Nagy öröme a község keresztyén népének, hogy 2000-ben letették a még
most is folyamatosan épülő ökumenikus templom alapkövét. Most már alkalmas arra a templom, hogy ott tartsuk
az istentiszteleteket. A hortobágyi reformátusok mindeddig a balmazújvárosi egyházközség tagjainak számítottak.
Mintegy 20 éve annak, hogy kéthetente, vasárnap délutánonként 2 órától istentiszteleten van együtt a gyülekezeti
tagok egy része, amely alkalmakon az
Újvárosból kijáró lelkipásztorok teljesítettek szolgálatot. Ez évtől azonban a
Hortobágyi Református Missziói Egyházközség önálló egyházközség. Presbitériumával, kihelyezett lelkészével a
Hajdúvidéki Református Egyházmegye
harmincadik gyülekezetének számít.
Az alakuló közgyűlés megtartására
2008. február 3-án, du. 2 órától került
sor istentisztelet keretében a templom
imatermében. Isten Igéjét Szabadi Árpád, a Hajdúvidéki Református Egyházmegye esperese hirdette az Apostolok Cselekedeteiről írt könyv 12.
fejezetéből, a 13. verssel kezdődően.
Bátorításként hangzott el az igehirdetésben, hogy Istennek mindig és mindenhol gondja van az Ő népére, Benne
hívő gyermekeire. Legyen az, egy egészen kicsi közösség is akár, amely talán
még gyámoltalan, még kétségekkel teli,
mégis bizonyosnak kell lennie abban,
hogy Isten mindig ad erőt a megújulásra, az újrakezdésre, és Tőle mindig lehet
reménységet meríteni. Istennél, és Istennel nincsenek lehetetlenek. S ahogy
azt a bibliai ige is megfogalmazza: „Ha
Isten velünk, ki lehet ellenünk?”. Szeretnénk, ha erre minél többen ráébrednének Hortobágyon is, ha minél többen
akarnák, és mernék megtapasztalni az
Úristen jelenlétét életünkben.
Az igehirdetés után került sor a gyülekezet elöljáróinak megválasztására.
Az egyházközség gondnoka Szilágyi
Sándorné lett. Presbiternek lett megválasztva Makszim Lajosné, Csizmadia Józsefné, Simon Istvánné és Papp
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Muliter Gábor
szakosztály vezető



Testhőtérképes előszűrés
A Szent Rita Otthonápolási Kft. (4251 Hajdúsámson,
Ménes u. 11.) testhőtérképes
(thermográfiás, vagy más néven
CTI) előszűrést végez egészségi
állapot felmérésére.
Athermokamerás vizsgálat a ma
ismert legköltséghatékonyabb
műszeres vizsgálat az előszűrésben. A megelőzést szolgáló
rendszeres, évente történő állapotfelmérés során az egyén
egészségi állapotáról informálódhatunk.
A thermokamerás vizsgálat
előnye, hogy megfelelő életmódváltás és/vagy kezelés után
mutatja a javulást, ill. a változatlanságot is.
– Rizikó nélküli vizsgálat.
– A thermovíziós vizsgálat során semmilyen káros sugárzás
nem éri a szervezetet.
Mire jó a thermovízió a
therápiában?
– Degeneratív (kopásos és daganatos) és gyulladásos elváltozások megítélésére és a
kezelések hatékonyságának
megállapítására.
– Gyógyító és regeneráló programok összeállítására.
– Egyes kezelések hatásfokának
elemzésére.
Miben nyújt segítséget a
thermokamerás vizsgálat a
napi rutin diagnosztikában?
– Gyulladásos kórképek felderítésében, góckutatáskor. (Pl.:
arc-és homloküreg gyulladás,
nyirokcsomók,
mandulák
gyulladása, ízületek gyulladása, stb.)
– Keringési zavarok felderítésében.
– Fájdalmak hátterének tisztázásakor (fejfájás, derék fájdalmak, lumbágó, hasi fájdalmak,
stb.)
– Mozgásszervi
károsodások
felderítésekor (Reumás fáj-



dalmak, PCP, gerinc deformitások)
– Perifériás keringési zavar és
lágyrész reumatizmus vizsgálatára
– Bizonyos tünetek képi alátámasztására (fájdalom-szindróma)
– Funkciózavarok detektálásakor (pajzsmirigy alul- és túlműködés, stb.)
Nyomon követhetővé teszik:
egyes daganatos betegségek,
gyulladások, gerinc és más
ízületi problémák kezelésének
eredményességét.
A thermográfiás vizsgálat
során
– 35-40 db felvétel készül a
vizsgált személyről, melyet
CD-n rögzítve átadunk,
– az elkészült felvételeket belgyógyász-, rheumatológus-,
immonológus szakorvos értékeli ki, mely alapján írásban
szakorvosi javaslat készül a
további vizsgálatokra, illetve
therápiára,
– a vizsgálat kb. 45 percet vesz
igénybe személyenként.
A vizsgálat díja a thermo
gráfiás leírással, szakorvosi javaslattal és a képeket tartalmazó
CD-vel: 8.000.- Ft/fő. (A vizsgálat helyszíne: Debrecen, Hatvan u. 58.)
Amennyiben igény van rá, –
megfelelő helyiség biztosítása
esetén – 5 fő felett az Önök által megjelölt helyszínre kiszállva végezzük el a vizsgálatokat,
melynek díja ez esetben: 9.500.Ft/fő.
Bejelentkezés, illetve további
információ 06-20 óra között a
20/966-77-16, vagy a 30/96712-42 telefonon.
Szepesi Gáborné
ügyvezető igazgató

Anyakönyvi hírek
Születések Hortobágyon
Lukács Sándor 2007. október 24-án született
Debrecenben.
Édesanyja: Varga Rozália
Édesapja: Lukács Sándor
Juhász Anna Mónika 2007. december 18-án
született Debrecenben.
Édesanyja: Varga Zsuzsanna
Édesapja: Juhász István László
Katona Benjámin 2008. január 3-án született
Debrecenben.
Édesanyja: Rózsa Katalin
Édesapja: Katona Attila
Bulátkó Bíbor Bella 2008. január 7-én született Debrecenben.
Édesanyja: Bulátkóné Juhász Krisztina
Édesapja: Bulátkó Zsolt
Jónás Attila Gyula 2008. január 9-én született Debrecenben.
Édesanyja: Nagy Irén
Édesapja: Jónás Attila
Jó egészséget és sikeres, boldog jövőt
kívánunk a babáknak és szüleiknek!

Házassági évforduló

Baji Gál András és felesége Baji Gál Andrásné
Oláh Margit 2008. január 11-én ünnepelte 50.
házassági évfordulóját.
További jó egészséget, gondtalan nyugdíjas
éveket kívánunk nekik gyermekeik és unokáik körében!

Halálesetek Hortobágyon
Apagyi Antal (Hortobágy, Szásztelek)
Gál János (Hortobágy, Petőfi tér)
Illés József (Hortobágy, Szásztelek)
Id. Ruzsányi István (Hortobágy, Jókai utca)
A gyászoló családoknak
részvétünket fejezzük ki!

Hortobágyi Híradó

