Hortobágyi Híradó

HORTOBÁGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA
2008. május l XI. évfolyam 5. szám

A községházán történt
2008. május 26-i ülésén a képviselő-testület
• módosította az önkormányzat 2008. évi költségvetését. Ez az elmúlt időszakban elfogadott határozatok (ingatlanértékesítés, Leader-program) miatt vált
szükségessé.
• Megalkotta az idegenforgalmi szezonban fizetendő
parkolási díjról szóló rendeletet.
• Elfogadta a 2007. évi környezetvédelmi tevékenységről szóló lakossági tájékoztatót (jelen számban
olvasható), valamint jóváhagyta a 2008. évi környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási intézkedési terveket.
• Megtárgyalta és értékelte a 2007. évi gyermekjóléti
és gyermekvédelmi feladatok ellátását.
• Elfogadta a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság beszámolóját a 2007. évi pénzügyi keret felhasználásáról.
• Döntött arról, hogy az ingatlanértékesítésből származó bevételt teljes mértékben fejlesztésre kívánja
fordítani. E pénzeszközt felhasználásig leköti és elkülönített számlán szerepelteti.
• Döntött arról, hogy Vágner Ferenc végelszámoló
munkaviszonyát 2008. június 30-ával megszünteti,
s a továbbiakban településüzemeltetői munkakörben
foglalkoztatja.
• Határozott a 01172, 01174, 01171/2 hrsz.-ú ingatlanok egyben történő értékesítésére nyilvános pályázat meghirdetéséről (jelen számban olvasható a
felhívás).

• Döntött arról, hogy támogatja a volt Takarmánykeverő üzemet megvásárló MAKrópa Kft pelletgyártó üzem létesítésére vonatkozó kezdeményezését.
• Döntött arról, hogy a 2008. évi „Hortobágyért
Díj”‑at Gencsi Zoltán számára adományozza.
Titi Éva
polgármester

„Hortobágyért Díj”
A képviselő-testület a díjat 2008. évben Gencsi
Zoltán részére adományozza.
A vezetése alatt működő Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Kht. nemzeti jelentőségű
tevékenységet végez, a Hortobágy természeti, kulturális értékeinek és hagyományainak őrzője.
Gencsi Zoltán nevéhez fűződik a pásztoréletmód
rangjának visszaállítása, a helyi hagyományok bemutatása, az adottságokra épülő kulturális értékek
megerősítése.
Következetes, Hortobágy iránti elkötelezettségről tanúskodó munkája eredményeként növekszik
a Hortobágy és környéke – mint turisztikai célpont
– ismertsége és látogatottsága.
A díj átadása 2008. június 7-én, a Falunapon
lesz.

Lakossági tájékoztató az önkormányzat
2007. évi környezetvédelmi tevékenységéről
Hulladékgazdálkodás terén
A Környezetvédelemről szóló 1995. évi LIII.
valósult meg
tv. 46. § /1/, é., pontja alapján az önkormányzat
évente egy alkalommal tájékoztatja a lakosságot az előző évben végzett környezetvédelmi • Zökkenőmentesen folyik a kommunális
hulladék begyűjtése és elszállítása, valamit
tevékenységről, melynek az alábbiakban kíván
nő a szelektíven gyűjtött hulladék mennyieleget tenni:
sége.
A környezetvédelem nagyon sokrétű, össze- • Két ízben – áprilisban és októberben – volt
a községben lomtalanítás.
tett feladat és jelentős költségvonzata van.
Különösen komoly elvárásokat támaszt köz- • Zöld lomhulladék gyűjtés szintén áprilisban
és októberben volt. A lakosság jó része a leségünkkel szemben, mely a nemzeti park terüvágott ágakat és zöld növényeket gondosan
letén helyezkedik el és 28.000 ha közigazgatási
előkészítette a begyűjtésre. A zöld növényeterülettel rendelkezik. Önkormányzatunk leheket géppel összeaprították és a gépműhely
tőségéhez mérten kis léptekkel, de igyekszik e
területén kialakított komposztálóba kerültek.
téren is az elvárásoknak megfelelni. Pozitívum,
Az őszi begyűjtött zöld növényi hulladék
hogy a területünkön más szervezetek is végezmennyiség (1 pótkocsi) elégetésre került.
nek ilyen tevékenységet (HNP, Természetvédelmi és Génmegőrző KHT, Halgazdaság, bio- • Márciusban felszámolásra került az állati hulla tárolására szolgáló konténer
gazdálkodók stb.)
és áprilisban a terület rendezése, fertőtJelenleg a 2004-ben készült és elfogadott –
lenítése megtörtént. Júniustól a települési
2008-ig érvényes- :
folyékony szennyvízgyűjtő telep üzemelte– Hortobágy Község Hulladékgazdálkodási
tését átvette a Környezetvédelem 2000 Bt.
Terve, és
• A lakosság, a figyelmeztetések ellenére „új– Hortobágy Község Környezetvédelmi
ratermeli” a telepen kívül és belül a hullaProgramja” alapján végzi önkormányzadékot, ezzel jelentős környezeti kárt okoztunk ez irányú feladatait.
nak és az önkormányzat kiadásait, növelik.
Balmazújváros Város Polgármesteri Hiva2006 decemberében a rendelkezésre álló istala környezetvédelmi hatósági szakembemeretek alapján megtörtént mindkét szakmai
rével, valamint a kirendeltség katasztrófaanyag, helyi felülvizsgálata, módosítás, kiegévédelmi szakemberével hivatalunk munszítés nem történt.
katársa két ízben volt terület-bejáráson az
illegális hulladéklerakások felderítésére.
A Környezetvédelmi Programban
Az érintett területek tulajdonosait (HNP)
foglaltakat figyelembe véve, pozitív
felszólították az illegális szemétlerakók felváltozások állapíthatóak meg a
számolására. Sajnálatos módon ennek költkörnyezetvédelem szempontjából
ségét ismét nem azok fizetik, akik a szemeA tavalyi tájékoztató tartalmazta a jelentőtet lerakják. Ezek megszüntetése részben
sebb változásokat:
megtörtént, de már az ez évi tapasztalatok
• jelentős mértékben csökkent a községben a
szerint újra megjelentek a szemetelők.
„Veszélyes hulladék” mennyisége. (Vágóhíd • Iskolánkban, ez évben is volt szervezett
bezárás, állattartó telepek megszűnésével)
papírgyűjtés. A gyerekek 7 tonna papírt
• A kommunális hulladéklerakó 2006. július
gyűjtöttek. Fém hulladék-gyűjtést i szerve1-jén bezárásra került.
zetek.
A folyékony lakossági hulladék elhelyezése • A lakossági szemétszedő akció ez évben
továbbra is a telepen belül kialakított szikis jó hangulatban és eredményesen zajlott.
kasztó rendszerben kerül elhelyezésre.
Reméljük akciónkhoz ez évben még többen
A folyékony hulladék befogadó telep a műcsatlakoznak.
ködési engedélye 2011. december 31-ig ér- • A közmunkaprogram pályázaton keresztül
vényes.
foglalkoztatottak száma 2007 évben 9 hóna• 2008. március 27-én önkormányzatunk
pon keresztül átlagosan 4 fő volt. Feladatuk
benyújtotta „Hortobágy község korszerű
az önkormányzat közigazgatási területén a
szennyvíztisztító telepének kiépítése és a
közterületek rendezettségének megtartásáközség csatornahálózatának bővítése” című
ra, illetve – a pollenvédelem érdekében – 2
pályázatát az Észak-alföldi Regionális Fejhónapon keresztül parlagfűmentesítésre
lesztési Ügynökség Kht.-hoz. A tervezett
irányult, mintegy 1,3 ha-on.
költség 397 millió forint. A beruházás terve
tartalmazza a Dékány-köz és a Petőfi tér
Környezettudatosság növelése
szennyvízhálózatra történő rákötését is.
Az OMS tisztítási technológián alapuló vízjogi • A Hortobágy Híradóban a környezetvédelemmel, a hulladékgazdálkodással, a parlaglétesítési engedélyünk érvényes.
fű-irtással kapcsolatban rendszeresen tájé• Máta település szennyvízhálózatának kiépíkoztattuk a lakosságot:
tés terve valamint a vízjogi létesítési enge– márciusi számban megjelentettük a 2006.
dély rendelkezésre áll. A kivitelezés költsége
évről szóló környezetvédelmi tájékoztatót,
90 millió Ft lenne, melyre jelenleg sem ren– az áprilisi számban tájékoztattuk a lakosdelkezünk forrással.
ságot az állati hulla begyűjtő konténer
• Belvízelvezető csatornák:
megszüntetéséről és a begyűjtési, szállítási
A 33-as főút korszerűsítésének elhúzódása
feltételek módjáról,
miatt 2007-ben sem valósult meg a Gulyás
– 2007 júliusában többek között a lakókörutca, Sóvirág tér, Borsósi út közterületi nyílt
nyezet rendbetételére, a parlafűirtásra, és
csapadékvíz csatorna „használatbavétele”.
a rágcsáló irtásra hívtuk fel a lakosság fiErre a 33-as főút községünket érintő szakasz
gyelmét.
korszerűsítése után kerülhet sor, ekkor lehet
− a lomtalanításokról időben tájékoztattuk a
becsatlakozni a lecsapoló csatornába.
lakosságot.



• Az iskolában az oktatás részévé vált a környezet szeretetére és védelmére való nevelés.
– A gyerekek részt vettek a szemétszedésben, papírgyűjtésben, a szelektív hulladékgyűjtésben. Az iskolában 2007.
november 22-én „nagytakarítást” szerveztek, ami az osztálytermek, az iskola és
udvara, valamint a kollégium külső területének takarítására irányult.
• 2007.május 17-én iskolánk felső osztályos
tanulói előadást hallgattak meg a „Fémhulladék begyűjtése, kezelése, újrahasznosítása” témakörben. Az INTERMETÁL
RECICLING KFT szakembere igyekezett
tudatosítani a gyerekekben a fémhulladékok begyűjtésének újrafelhasználásának
hasznosságát, kiemelve, hogy ezzel a környezetüket megkímélik az egyébként kárt
okozó fémhulladékoktól Iskolánk viseli az
ÖKO-Iskola kitüntető címet.
Amit nem tudtunk megvalósítani
• Elindult a Hortobágy Híradóban a környezetkímélő gazdálkodással kapcsolatos
szakmai cikksorozat, melyet szerettünk
volna folytatni helyi szakemberek bevonásával. Sajnos elfoglaltságukra hivatkozással a megkérdezettek nem vállalták a
cikkek írás.
• Komplex közlekedésfejlesztési terv készítéséhez tanulmány készítése. Erre anyagiak
és emberi erőforrás hiányában, ez évben
sem került sor.
• Kerékpárút-hálózat kiépítése. 2007 évben
ezzel kapcsolatban intézkedés nem történt.
Ez évben is a Balmazújvárosi Kistérség
Többcélú Társulás keretében lehet pályázni
a megvalósításra.
• Mező- és erdőgazdasági utak korszerűsítése, bevonása a közúthálózatba. Ezek az
elképzelések az uniós elvárások jegyében
lettek a programba beépítve, azonban ezen
igények felmérésére-tervek kidolgozására
még 2008-ban sem látszik az erőforrás biztosítottnak.
• Környezetkímélő erdő- és mezőgazdasági módok elterjesztése.
Itt a cél az alkalmazott művelési módokat
kiváltó, környezetkímélő művelési módokat bemutató tanulmány készítése lenne.
Sajnos a privatizáció után a közigazgatási
területünkön gazdálkodók száma, a művelt területek tulajdonosainak, bérlőinek
száma és gyakori változása miatt olyan
szakmai stábra lenne szükség a feladat elvégzésére, mely jelentős anyagi vonzattal
járna. Az esetleges eredmény birtokában
nem biztos, hogy a gazdálkodókat tudná
az önkormányzat kötelezni a környezetkímélő technológiára. Örvendetes azonban,
hogy jelentős az öko – gazdálkodók száma és a gazdálkodók egy része törekszik
a környezetkímélő művelési módok bevezetésére.
• Terveink között szerepelt pályázati kiírás
hiányában, nem valósult meg a Galéria és
Faluház rekonstrukciója, azonban helyette
megszépült a kollégium külső homlokzata
és megtörtént a nyílászárók cseréje. Reméljük az energiagazdálkodás terén 2008.
évben már érzékelhető eredményt hoz.
folytatás a 3. oldalon

Hortobágyi Híradó

folytatás a 2. oldalról
• A biológiai és táji sokféleség megőrzése-természeti érték térkép készítése
Ez a feladat az előbbiekhez hasonlóan közös
célfeladat lehet a Hortobágyi Nemzeti Parkkal,
aki e feladat terén ez ideig is igen sokat tett és
jelentős szakmai ismeretekkel rendelkezik. Az
önkormányzatnak egy ilyen felmérés-térkép
készítése közel egymillió forintba kerülne és
erre anyagi lehetőség 2008 évben sem lesz.
A 2007. évi környezetvédelmi tevékenységünk
értékelésekor, ha összevetjük a tervezett és a megvalósult feladatokat, megállapíthatjuk, hogy önkormányzatunk a tavalyi évben igyekezet eleget
tenni a környezetvédelemmel kapcsolatos kötelezettségének.
Az ilyen irányú feladatok – a rendelkezésre álló
gazdálkodási összeg nagyságát figyelembe véve
– erején felül terhelik meg az önkormányzat költségvetését.
A lakosság segítségével, a környezetünk
tisztántartásával, az illegális hulladéklerakás
megszüntetésével, az állattartásra vonatkozó
előírások betartásával, a közterületek megóvásával még többet tehetnénk a környezetvédelem területén.
Vincze Andrásné
címzetes főjegyző

Elismerésben részesült
a Hortobágyi Természetvédelmi és
Génmegőrző Kht.

A Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Kht. a Hortobágy térség „Hortobágy, a pásztorok földje” című pályázatával
MEGNYERTE az Európai Bizottság által
kezdeményezett, valamit az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium és a
Magyar Turizmus Zrt. által közösen végrehajtott „Kiváló Európai Desztinációk”
elnevezésű program keretében kiírt „Magyarország legjobb, élő hagyományokat
őrző desztinációja” pályázatot.
Gratulálunk a megtisztelő elismeréshez!!!

Hirdetés
„Hortobágy Község Önkormányzata pályázatot hirdet a 01172, 01174 és 01171/2
hrsz.-ú kivett major művelési ágú, összesen 32.914 m2 nagyságú ingatlanok egyben történő értékesítésére. A terület a község központjától ÉK-re kb. 800 m-re fekszik, melyen
felújításra szoruló gazdasági építmények találhatók.
A terület Gksz-1. kereskedelmi-gazdasági övezetbe tartozik, gazdálkodás céljára kiválóan alkalmas.
Az ingatlanok minimális eladási ára összesen: bruttó 16.993.540 Ft.
A részletes pályázati feltételeket Hortobágy Községi Önkormányzat Polgármesteri
Hivatalában (4071 Hortobágy, Czinege J. u. 1. tel: 52/589-342) 2008. június 2. és június 13. között – 5.000 Ft befizetése ellenében – átvehető dokumentáció tartalmazza.
A pályázat benyújtásának határideje: 2008. június 17. de. 10 óra
A pályázatok felbontásának ideje: 2008. június 17. de. 10.15 óra
A pályázatokat az önkormányzat 2008. június 30-ig bírálja el, melyről a pályázók 5
napon belül írásban értesítést kapnak.”
Tanulóink már az Európai
Unió polgáraiként élik felnőtt életüket, ezért arra kell
törekednünk, hogy iskolás
éveik alatt olyan ismeretekkel, személyes tapasztalatokkal gazdagodjanak, amelyek
birtokában meg tudják majd
találni helyüket az európai
nyitott társadalmakban. Váljanak nyitottá és megértővé
a különböző szokások, életmódok, kultúrák, vallások,
a másság iránt. A diákcsere
lehetősége fontos motivációs
hatással bír, segíti az előbb
felsorolt célok elérését. Tanulóink szívesen kapcsolódnak
be a programba vendégfogadóként és vendégként egyaránt. Büszkén mutatják meg
nemzeti értékeinket, gyakorolják a nyelvet. A programot úgy állítottuk össze,
hogy minél többet tudjunk
megmutatni Hortobágy természeti, kulturális értékeiből.
Az itt eltöltött egy hét alatt
megismerkednek a Nemzeti
Park látogatható területeivel,

Vendégeket
várunk

kerékpártúrán veszünk részt,
pusztaprogramra megyünk
Mátára. Megnézzük az Állatpark őshonos állatait. Vendégeink megismerkedhetnek
a népi kismesterségekkel a
Nemzeti Park Látogatóközpontjában. A vendég tanulók
a partner családoknál kapnak
szállást, így diákjaink fejlesztik szóbeli kifejező- és
beszédértési
készségüket,
gyakorolják az idegen nyelvi
kommunikációt, bővítik szókincsüket, alkalmazkodnak
társukhoz, kipróbálják magukat vendéglátóként.
A gyerekek leveleznek
a partneriskola tanulóival,
többen már ismerősként üdvözölhetik a német diákokat.
Akinek lehetősége van e-mailen keresztül tartja a kapcsolatot barátjával. Így nem szakad
meg a kapcsolat, folyamatosan tudnak egymásról.

A több éve gyümölcsözően
működő kapcsolatnak hos�szú távú céljai is vannak a
nyelvgyakorláson túl. Diákjaink személyes tapasztalatot
szerezhetnek a kultúrák közötti különbségekről. Gyakorolják a toleráns viselkedést,
az együttműködést, megtapasztalják a társért, másokért
vállalt felelősség érzését.
Megtanulják képviselni lakóhelyüket, javul önértékelésük,
önbecsülésük. Fejlődhet problémamegoldó
képességük,
pozitív beállítódások erősítése, hátránykompenzálás.
A diákcsere lehetőségének
nagy jelentőséget tulajdonítanak lakóhelyünkön úgy a
pedagógusok, mint a szülők
és a tanulók. Ötleteikkel segítik a program összeállítását,
szervezését, lebonyolítását.
A megvalósítást segítik a településen működő intézmények, szervezetek is, akiknek
segítségét a tagintézmény
minden dolgozója és tanulója
köszöni.

Pünkösdi
emlékek

Hortobágyi Híradó	



HORTOBÁGY FALUNAPI
PROGRAMJA

Horgászverseny

2008. június 7.
8:00 Csikós ébresztő – lovasok, fogatok felvonulása kisbíróval
7:00 Főzőverseny – helyfoglalás a kijelölt helyen.
10:00 	Ünnepélyes megnyitó
„Hortobágyért Díj” átadása
10:05	Óvodások műsora
Hortobágyi Petőfi Sándor Általános Iskola alsós diákjainak
reneszánsz-tánc bemutatója
10:10	Szeredás együttes „Alföldi gyermeklakodalom” zenés műsora
11:00 	Hortobágyi Petőfi Sándor Általános Iskola felsős diákjainak
táncbemutatója
Pressath testvérváros diákjainak bemutatkozó műsora
13:00 Főzőverseny zsűrizés – eredményhirdetés
14:00 	Kézműves játszóház
Ügyességi versenyek
15:00 Bemutatkozik a Hortobágyi Délibáb Népdalkör
15:30 Kiss Katalin énekes élőműsora
16:10 Forgács Gábor humorista előadása
17:10 SÁRGA TAXI rock and roll együttes élőkoncertje
20:00 BÁL a Hortobágyi Fogadó udvarán
INFO: Polgármesteri Hivatal Hortobágy
Tel: 52/589-342, www.hortobagy.hu

2008.május 24.-én a Hortobágyi Horgászegyesület gyermek –horgász versenyt rendezett a Hortobágy folyón. A kevés jelentkező
ellenére nagy izgalommal és nagyon vidám
hangulatban telt a délelőtt. Csőke Laci bácsi
vezetésével reggel 900 -kor érkeztek a gyerekek
a folyópartra, ahol számozással dőlt el ki melyik horgászbeállóból fogja majd a legnagyobb
halat. Az ifjúság, hol fenekező, hol pedig úszós
technikával próbálkozott. A verseny délben ért
véget, amikor is mérlegeléssel dőlt el, hogy ki
kapja idén az aranyérmet.1. helyezett: Balogh
Dávid, 2. helyezett: Vass Tamás, 3. helyezett:
Fenyő Nándor, 4. helyezett: Nagy Tamás, 5.
helyezett: Pongrácz Gergő lett. Az első három
helyezett átvehette a Hortobágyi Horgászegyesület által felajánlott kupát és érmet, melyet
Vincze Attila a Hortobágyi Horgászegyesület
elnöke adott át. A többi kishorgász ajándékban részesült. Köszönjük a szülők segítségét.
Reméljük jövőre még több ifjú horgász méri
össze tudását.

• óvodásoknak,
• valamint alsó és felső tagozatos
Jelentkezés: Vezendi Zoltán3-3 fős csapatoknak. A csapatban
nál
az
egyesület
titkáránál.
Tel.:
lányok és fiúk is lehetnek külön-kü2008. június 7-én 14 órától a
30-953-7487
lön és vegyesen. Nincs külön kateFalunapon
gória.
férfiak részére
Hortobágy Község Önkormány(élő halfogó, szalmabála rakodó,
„Lőcsös-szekér – húzó versenyt”,
zata ezen a napon:
vízhordó verseny stb.)
nők részére (18 év felett)
Jelentkezés a helyszínen.
„Gumis taliga-húzó versenyt”
8 órától főzőversenyt hirdet
hirdet
3 kategóriában
A Falunap Szervezői kérik mind• slambuc
azok jelentkezését, akik munkájukAz egyéb nehézségi próbákkal tar- • húsételek-pörkölt
kal ötleteikkel, felajánlásaikkal,
kított versenyre 3 fős csapatok jelent- • egyéb ételek
tárgyi ajándékokkal (főzőverseny,
kezését várjuk 2008. június 4-ig.
Jelentkezni: Szabó Ildikónál. Tel.: szekérhúzó-verseny díjai) segíteni
A verseny szabályait és feladatait a 589-342
kívánják a Falunap sikerét.
helyszínen, a verseny kezdetén a ver14 órától ügyességi versenyeket
senybíróság hirdeti ki.
Jelentkezés és felajánlástétel:
szervezünk
Mindkét nemben a verseny első 3
Egyedné Kertész Ivette-nél
helyezett csapata értékes díjakban ré(Polgármesteri Hivatal)
Helyszín: a folyópart melletti füves
589-342
terület (Folyó és kemping út között)
szesül.
A Hortobágyi Lovas-, Agarász- és
Hagyományőrző Egyesület



FALUNAPI ELŐZETES

Hortobágyi Híradó

Intézményi hírek

• Április 21., 24-én Balmazújvároson megrendezett Atlétikai körzeti bajnokságon
tagintézményünk két csapattal képviseltette • Május 13-án diákönkormányzatunk papír
magát. Mindkét csoport bronzéremmel térhulladékgyűjtést szervezett. A tanulók 556
hetett haza. Csapatok tagjai: I. (1-2. osztály)
kg hullámpapírt és 5683 kg vegyes papírt
Kulcsár Tamás, Tar Kristóf, Veres Bence,
gyűjtöttek. A gyűjtésért járó pénzösszeget
Fekete Balázs, Horváth Máté, Balogh Dáa kirándulásokra fordítják. Köszönjük a lavid. II. (3-4. osztály) Balogh Roland, Götz
kosság segítségét!
Dominik, Szabó János, Bodnár Zoltán,
Szervező: Sáriné Pócsik Valéria diák segítő
Garai János, Lázár Vilmos. Felkészítő tanátanár
ruk: Postáné Kiss Erika.
• Kisiskolások Országos Közlekedési Verse• A Gézengúzok bábcsoport 2008. április
nye Békéscsabán 2008. május 16-17.
26-án a megyei bábversenyen arany miCseri Boglárka 3. osztályos tanuló iskolánknősítést és két különdíjat kapott. A Reneból elsőként jutott el erre a rangos versenyre,
szánsz év jegyében egy Mátyás királyról
ahol 3×50 perces blokkokban kellett számot
szóló mesét játszottak el a gyerekek Beneadni a versenyzőknek a tudásukról. Volt
dek Elek gyűjtéséből. A bábdarab rendezőKRESZ-tábla felismerés, csoportosítás, közje és felkészítő tanára Sáriné Pócsik Valéria
lekedési helyzetek megoldása, közlekedési
báb- és drámapedagógus. A Gézengúzok:
fogalmak számonkérése. Boglárka az orszáBuglyó Emília, Szabó Tímea, (5. osztályogos versenyen 14. helyezést ért el, ami igen
sok), Bak Henrietta, Bujdosó Kata, Boda
szép eredmény. Lehetőség nyílt megtekinteStefánia, Cseri Boglárka Csenge, Götz
ni a Munkácsy-múzeumot, s a Gyulai várat.
Dominik, Hegedűs Maja Angéla, Major
A felkészülésben sokat segítettek Boglárka
Dániel, Karika Viktória, Németi Emese,
szülei is, melyet ezúton is köszönünk.
Vas Tamás, Szabó János, Zsupos Zsolt (3.
Felkészítő tanár: Nagy Józsefné
osztályosok).
• Május 17-én a Kerékpáros Iskola Kupa me• Hajdú-Bihar Megye szervezésében április
gyei döntőjén Berettyóújfaluban vettünk
27-én Budapesten a Művészetek Palotájárészt.
ban kilenc tanulónk egy kísérővel vehetett
Ez sokkal nehezebb pálya és verseny volt,
részt a Cifra Palota gyermekrendezvényen.
mint amit a körzeti vetélkedőn tapasztal• Intézményünk 2008. május 5-én 16 órakor
tunk, de csapatunk jól helytállt az erős merendezte meg az Anyák napi ünnepséget a
zőnyben, kilencedik helyezést ért el.
Faluházban. A műsorban a bábszakkörös
A csapat tagjai: Tar Balázs 5. o., Vezendi
tanulók szerepeltek.
Anett 6. o., Nagy Tamás 7. o., Győrvári NiFelkészítő tanár: Sáriné Pócsik Valéria.
kolett 8. o.

•

•

•

•
•

Felkészítő tanár: Nagy Józsefné, kísérő tanár: Nagy József, patronáló szülő: Vezendi
Zoltánné
2008. május 16-18-ig röplabda csapatunk
részt vett az országos Diákolimpia IV. korcsoportos döntőjében, ahol 8. helyezést ért
el. Csapat tagjai: Dorcsák Evelin, Hegedűs
Réka, Kiss Tímea, Lukács Vivien, Némethi
Berigitta, Ruzsányi Vivien, Szeifert Nelli,
Való Vivien. Felkészítő tanár: Szentirmai
Zoltán, segítő pedagógus: Molnárné Nagy
Ágnes
Megtörtént
tagintézményünkben
a
2008/2009-es tanévre az első osztályosok
beíratása. Az évek óta csökkenő tanulólétszám most is megmutatkozik, hisz jelen
pillanatban 11 első osztályos kezdheti meg
szeptemberben tanulmányait.
Egészségügyi felvilágosító foglalkozásokra került sor intézményünkben, melyet Dr.
Varga Annamária háziorvos és Hűse Marianna védőnő tartottak.
Tagintézményünk ismét pályázott az
Ökoiskola cím elnyerésére, melyet sikerült
újra elnyerni.
Zrínyi Ilona országos matematika versenyen több tanulónk is részt vett. Az országban a 3. osztályosok közül a következő helyezések születtek.: 43. Bujdosó Kata, 72.
Cseri Boglárka, 142. Zsupos Zsolt, 249.
Götz Dominik, 398. Vas Tamás, 409. Boda
Stefánia.7. osztályosok: 21. Nagy Tamás,
238. Götz Roland, 281. Szeifert Nelli. Csapatverseny eredményei: 18. 3. osztály, 30.
7. osztály.

Tájékoztató a 2007. évi Országos kompetenciamérésről
2007. május 30-án került sor a 6., 8. osztályosok kompetenciamérése
mellett a 4. évfolyamos diákok alapkészség-mérésére.
Az oktatási rendszer hatékonyságát mérő hazai vizsgálatok közül az
Országos kompetenciamérések egy-egy populáció tudását, képességeit
tárják fel. A méréseknek kettős céljuk van:
• egyrészt a tanulók teljesítményének a megismerése,
• másrészt az iskolák mérési-értékelési gyakorlatának a kialakítása, az
önértékelésének és fejlesztési munkájának segítése.
A mérés azt vizsgálja, hogy a tanulók képesek-e a tudásukat alkalmazni, további ismeretszerzésre felhasználni, vagyis birtokában vannak-e annak az eszköztudásnak, amely további fejlődésükhöz nélkülözhetetlen, a felmérés tesztjei alapvetően nem a tantervi követelmények
teljesítésére, hanem életszerű problémák, helyzetek megoldására irányultak.
A tesztírás feltételeit a mérési koordinátori útmutatók alapján tagintézményünk pedagógusai biztosították. A kitöltött tesztfüzetek javítása a
8. évfolyam esetében központilag történt, a 4. és a 6. évfolyam esetében,
pedig tagintézményünk készítette el a megadott program alapján, melynek eredményei most készültek el.
A KT. 99. § (7) bekezdése értelmében, a hortobágyi iskolában folyó
pedagógiai tevékenység a 2007. évi országos kompetenciamérés, értékelés eredményei szerint elérik a jogszabályban meghatározott minimumot
(6-8. évfolyam esetében a 450 képességpontot, a 4. évfolyam esetében
átlag: 35%-os eredményt), ezért intézkedési tervet nem kell készíteni.
Az összegzéseknél, összehasonlító elemzéseknél fontos, hogy mindig
figyelembe kell a tanulók egyéni, önmagukhoz viszonyított fejlődését,
és az egyes osztályok teljesítményét. Megállapítható, hogy a tanulók év

4.

Átlag

Évfolyam

Olvasás
Olvasási
készség
kiépülése

végi eredménye többnyire összhangban volt a kompetenciamérés során
nyújtott teljesítményükkel.
Fontos, hogy figyelembe vegyük a gyengébben sikerült területeket,
hiszen a szövegértési képesség és a matematikai eszköztudás minden
tantárgyban fontos szerepet játszik. Ezért a tanulók e téren mutatkozó
hiányosságainak pótlása nemcsak a magyar és a matematika tanárok feladata, hanem az egész tantestületé.
További feladat pedagógusaink számára:
• A feladatonkénti eredmények tanulmányozása alapján tudatosabb tervezőmunka a hiányosságok javítására.
• Rendszeresebb, tervezettebb tréning gyakorlat az alapkészségek, képességek, a szövegértési képesség és a matematikai eszköztudás fejlesztésére.
• Differenciált foglalkoztatás, egyénre szabott feladatadás.
• A továbbképzéseken elsajátított, eredményes módszerek, technikák
alkalmazása.
Évfolyam

Átlag
országos

Szövegértés
516

Matematika
500

6.

községi
helyi iskola

479
503

469
495

országos

497

491

községi
helyi iskola

467
469

469
458

8.

Számolás

Olvasási
készség
gyakorlottság

Elemi
Számolási
készség

Gondolkodás

Elemi
számolási készség
begyakorlottsága

Elemi
gondolkodási
képesség
kiépülése

Írás

Elemi
gondolkodási
képesség
gyakorlottsága

Íráskészség
gyakorlottság

országos

82

51

89

74

45

54

48

községi

81

46

81

69

43

48

48

helyi iskola

85

47

87

52

53

40

61

Hortobágyi Híradó



Kiss János gulyás (†2002)

1971 nyarán kineveztek
főagronómusból
termelési igazgatóhelyettessé,
így aztán újra meg kellett
ismerkednem az állatállománnyal és a pásztor emberekkel is. Egy júliusi nap
kora délutánján Leiter Imre
borsósi főállattenyésztővel
a Sárkánykunyhóhoz tartottunk, Kiss Jánoshoz és
az éppen delelő gulyához.
A puszta már az öregedő ember képét mutatta, a
bodorkafélék elvirágoztak,
a cickafark is rozsdásodott, a tippan vörös fűtengere bíborba hajlott és már
csak az üröm illatosította a
pusztát. Az égbolt tavaszi
szikrázó kékségét a fátyolos, délibábteremtő türkiz
szín vette át.
Ahogy megálltunk a
gazkocsival és a motor elhallgatott, szinte
mellbevágta az embert a
forró nyári puszta csendje.
Nincs kolompszó, madárdal, még a kabócák ciripelő
hada is megpihent. Csupán
a pusztán mindig lengedező, ilyenkor már forró szél
susogása tette élővé a világot. Még a kunyhó előtt
lihegő kutyák sem vakkantottak, hiszen úgyis hallja a
gazda, hogy jött valaki.
A kunyhó ajtajában meg
is jelent Kiss János, tisztességgel
köszöntöttük
egymást.
– Kerüljenek beljebb, ott
hűvösebb. Kérnek egy kis
hideg aludttejet, még lent
van a kútban.

A kínálást későbbre hárítva elmondtam, hogy
miért is jöttem. A kinevezésemre elmormogott egy
„isten éltesét”, miközben
a szakmára tértünk.
– Nagyon kisülőben van
a mező, van még a jószágnak legelője?
– Van – hangzott a rövid,
tömör válasz. – Hajnalban
a Juhoshát felé jár a gulya,
délután a Paperében, ott
még zöldet is talál.
– Nézzünk szét a tehenek között – javasoltam. Jani bátyám szeme
erre felcsillant, menjünk,
mondta. A kunyhóval
majdnem szemben egy
gyönyörű tehén állt a delelő gulya szélén, csendesen
tűrve már nagyocska borja
szopását.
– De szép jószág – csúszott ki a számon.
– Ez kérem, a 4257-es
Kajla (a számot és a nevet
jelképesen mondom), ez a
negyedik borja, az anyja a
3918-as Csákó volt, tavaly
halt meg 14 évesen és 9
borjat hozott a világra, az
apja pedig a Vándor nevű
bika.
Így mentünk végig a
kérődző gulya mellett. János minden tehenet ismert
szám és származás szerint,
ő maga volt az élő törzskönyv és számítógép. Az
előbb még oly szűkszavú
emberből csak úgy folyt a
szó egészen a szemle végéig.
Újra betértünk a kunyhóba. – Hozom az aludttejet, mondta János.
Kanalazgatás
közben
kérdeztem rá, hogy tudja megjegyezni ezt a sok
adatot.
– Tudja velük vagyok
egész éven át, éjjel és
nappal, némelyik előttem
cseperedett borjúból anyává, szeretem és tisztelem
őket. Hát hogyne jegyezném meg a számukat, de

nevet én adok nekik kedvem szerint.
A beszélgetés alatt a gulya elindult a Papere felé,
a vezértehén nagy harangja már egyre távolabbról
hallatszott.
– Menjünk ki, mert a
pákosztosabbja már a holnapi legelőt is letapossa,
– mérgelődött János, és
csakugyan, a gulya eleje
már a Papere mélyedéseiben alig látszott.
A két kutya, mint testőrség, úgy állt a gazda mellett. A gulyás a látófa fokára állva dünnyögött, hát
persze a Csálé, na majd
mindjárt észhez térítelek
benneteket. A pásztorbot
megemelkedett, a kutyák
ina megfeszült, várták a
jelzést. Egy kanyarítás a
bottal, egy-két csettintés,
dörmögő vezényszó és a
kutyák, mint akiket puskából lőttek ki, elviharzottak. A gulya elé vágtak és
arra fordították, amerre a
bot mutatott. Aztán kifordultak melléjük, és feszülten figyeltek, üzen-e még
a gazda a bottal valami
utasítást. Új parancs híján
kilógó nyelvvel visszaballagtak.
– Ők az én lábaim,
tiszteletbeli bojtárok –
biccentett feléjük János
megnyugodva. Aztán elköszöntünk egymástól, és
ő a gulya után indult, mi
pedig hazatértünk.
Azóta Jani bátyánk valahol az égi mezőkön tereli a jószágot és biztos vele
vannak négylábú segítői
is. Csak a gulyásbotot
hagyta itt a földi világban,
amelyet családja biztos
őriz, de jelképesen a mai
gulyások is, egy kiváló
szakember nagyszerű utódai, folytatják a munkát,
amit ő abbahagyott.
Jani bátyám, ugye jól
csinálják?
Götz Csaba

Köszönetnyilvánítás
Nagy Sándor és felesége (Rózsa S. u. 13.) ezúton szeretne köszönetet mondani
mindazoknak, akik részt vettek lányuk, Katalin keresésében. Külön elismerés
illeti meg a Polgárőrség tagjait, valamint azokat, akik fáradságot és időt nem
kímélve vettek részt a kutatásban.

Nagy Sándor és felesége



MUNKATÁRSAKAT
KERESÜNK!
Külföldi munkavégzéshez
Gazdasági társaságunk Németországi munkavégzéshez keres munkavállalókat.
Várjuk jelentkezését:
– FÉRFI és NŐI munkavállalóknak,
bármilyen iskolai és szakmai végzettséggel, akik vállalják a húsipari
munkavégzésre a betanulást.
– Valamint keresünk gyakorlattal rendelkező Húsfeldolgozó szakmunkásokat.
A munkavállalóink részére a
betanítást vállaljuk és biztosítjuk!
Nyelvtudás nem szükséges!
Jó kereseti lehetőség
Forintban és Euróban!
A kiválasztott jelentkezők cégünk
Munkavállalói lesznek magyarországi
munkaszerződéssel. A munkavállalók
szervezett formában (mint ügyintézés, utazás, szállás, munkavégzés)
Németországban különböző városokban kerülnek foglalkoztatásra.
Felvételhez szükséges:
Egészségügyi alkalmasság
Erkölcsi bizonyítvány
Útlevél
Jelentkezni lehet:
Fényképes Önéletrajz beküldésével,
Levelezési cím: 3526 Miskolc,
Szentpéterikapu 5-7. sz.
lnvest-Trade Kft.
Telefonon:
hétköznap: 8.00-12.00 óráig,
06-46-502-251 vagy 06-46-501-735
telefonszámon.
A jelentkezéssel kapcsolatosan
bővebb információt a fenti elérhetőségeken a megadott időpontban lehet
kérni. A jelentkezések beérkezése
után a leendő munkavállalóinknak
részletes tájékoztatást adunk a külföldi munkavállalással és ügyintézéssel kapcsolatosan.

Hortobágyi Híradó

