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A községházán történt
A 2008. június 23-án megtartott ülésén a képviselő-testület
––módosította a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról szóló rendeletet (bővebb tájékoztatás a Híradó e
számában olvasható)
––döntött arról, hogy a Galériában elhelyezést biztosít az idényjelleggel működő Tourinform társiroda számára, mely Hortobágy teljes körű turisztikai kínálatának reklámozása érdekében
minden nap 9-18 óra között fogadja a látogatókat.
A szolgáltatás a Debreceni Tourinform, a Halgazdaság, a Hortobágyi Kht. és az önkormányzat együttműködésével biztosítható községünkben.
––döntött a végelszámolás alatt álló Falugondnokság Kht. vevőkintlévőségének engedményezéséről.
––határozott a kistérségi többcélú társulás által fenntartott intézményekben keletkezett 2007. évi pénzmaradvány felhasználásáról (számítógépek vásárlása az iskola részére, 2 fő pedagógus jubileumi jutalma, valamint a 2008. évi költségvetési
forráshiány csökkentése)
––megállapította, hogy a külterületi ingatlanok (Bivalyhalom)
értékesítésére kiírt pályázat eredménytelen volt. Új pályázatot
ír ki e témában. (A felhívás e számban olvasható.)
––döntött a volt Gépműhely ingatlanon a nagycsarnok és a külső
udvarrész raktározás céljából történő bérbeadásról.
––döntött arról, hogy az irodaház épületében lévő üzlethelyiség
felújításának költsége egy részének megfelelő bérleti díjat méltányosságból elengedi – tekintettel arra, hogy a bérlő lakossági
szükségletet kielégítő tevékenységet végez.
Titi Éva
polgármester

Kézművestábor
Góréstanyán
a Talentum Alapítvány
szervezésében

A tábor ideje:
2008. augusztus 11-15.
Helyszín: Góréstanya
Témája: gyöngyfűzés, nemezelés,
szalmafonás, körmönfonás,
csuhéfonás, karmantyúfás szövés,
gyalogtúra, madárles
Költség: 12 000 Ft (tartalmazza a
szállásköltséget, napi 3 étkezést és
a kézművesség anyagköltségét)
Érdeklődni és jelentkezni lehet:
Prokisch Sándor 30/349-8473,
e-mail:
prokisch.sandor@gmail.com
és
Posta Róza 70/323-2546

Tájékoztató
szociális
étkeztetésről

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy
a személyes gondoskodás keretén
belül nyújtott étkeztetés jogosultsági feltételei – miszerint a jövedelmi viszonyokat kellett vizsgálni
– 2008. január 1-től megváltoztak.
A szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 62. § /1/
bekezdése értelmében étkeztetés
keretében azoknak a szociálisan
rászorultaknak a legalább napi
egyszeri meleg étkezéséről kell
gondoskodni, akik azt önmaguk,
illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem
képesek biztosítani, különösen
koruk, egészségi állapotuk miatt.
A jogosultság alátámasztására az
étkeztetés iránti kérelemhez az
igénylőnek háziorvosi igazolást
kell csatolnia.
Tájékoztatjuk továbbá a lakosságot, hogy az intézményi térítési díj
megállapításának alapját képező
étkezési szolgáltatási díj szeptember 1-től Hortobágy településen
– ebéd esetében – 407 Ft/adagról
500 Ft/adagra (ÁFÁ-val) emelkedik. Miután az ellátott által fizetett
térítési díj a szolgáltatási önköltség
és a normatív állami hozzájárulás
különbözete, 2008. szeptember 1-től
a személyes gondoskodás keretén
belül nyújtott étkeztetés intézményi
térítési díja ennek megfelelően változik.
Azok számára akik a megváltozott
jogosultsági feltételeknek nem felelnek meg, de szeretnének az iskolai konyháról ebédet igényelni, azt
korlátozott számban – az igénylés
sorrendjében 500 Ft térítés mellett
– biztosítjuk.
Ebédjegyet a Polgármesteri Hivatalban Györfiné Lukács Gizella
pénzügyi-gazdasági ügyintézőnél
lehet igényelni az étkezést megelőző
héten kedden és csütörtökön 9ºº –
12ºº óráig.
Polgármesteri Hivatal



Felhívás
Tájékoztatom a község
lakóit, hogy 2008. július
15-én megnyitom az irodaház épületében található
iparcikk üzletemet (volt
Bálega-bolt).
A felújított üzletben szeretettel várok minden kedves
hortobágyi vásárlót.
Dobi Imréné
vállalkozó

Anyakönyvi hírek
Halálesetek Hortobágyon

Blága Imre

(Hortobágy, Borsós)

Ferenczi Józsefné
(Hortobágy,
Hortobágyi u.)

A gyászoló családoknak részvétünket
fejezzük ki!

Hortobágyi Híradó

Is ko l a i h í re k
• 2008. május 21–22-én 5., 7.,
8. osztályos tanulóink kétnapos osztálykiránduláson Sátoraljaújhely, Sárospatak, Tokaj
nevezetességeivel ismerkedhettek meg, a 6. osztályosok
május 29-én tölthettek el egy
napot Eger és Szarvaskő környékén.
Az alsó tagozatos gyerekek
2008. május 21-én a nyíregyházi Vadasparkba kirándultak.
2008. május 29-én az alsós tanulók a gyermeknap alkalmából a Vojtina Bábszínház előadására utaztak Debrecenbe,
ahol remekül szórakoztak az
Égen-földön mese című interaktív előadáson. E programok
szervezésével jó hangulatban,
vidáman fejezhették be az idei
tanévet diákjaink.
• 2008 május 28-án az idén is
sor került az Országos Kompetenciamérésre, mely a 4.,6.,
8. osztályos tanulók alapkészségét, képességét vizsgálta.
• A június 07-én megrendezésre került Falunapon iskolánk tanulói és nevelői is részt
vettek. A diákjaink táncos
műsorszámokkal kedveskedtek a jelenlévőknek, melyet
Posta Róza tanított be.
• 2008 június 2-8-ig a pressathi
testvériskola 23 tanulóját és
kísérő nevelőit fogadtuk nagy
izgalommal és várakozással.
A hét gyorsan eltelt, hisz jól
megszervezett programokban
részesülhettek
vendégeink.
Sikerült egy szeletet megmutatni Hortobágy természeti,

történelmi, kulturális értéfelső tagozaton Szeifert Nelli
keiből, s bepillanthattak egy
6. osztályos tanulók érdemelrövid időre a magyar családok
ték ki.
életébe. Köszönjük a vendég• 2008. június 13-án délután
látó szülőknek a lelkiismere16,00 órától búcsúztak el az
tes gondoskodást, a települéiskolától, tanáraiktól, tanulósen működő intézményeknek,
társaiktól a 8. osztályos tanuszervezeteknek, a programok
lók. Reméljük, megállják a
lebonyolításához nyújtottak
helyüket a választott középissegítséget: a Hortobágyi Nemkolákban. A 18 végzős diákból
zeti Park, a Hortobágyi Termétíz fő érettségit adó középisszetvédelmi és Génmegőrző
kolába, 5 fő szakiskolába, 3 fő
KHT., a Madárkórház, a Horpedig speciális szakiskolában
tobágy Jövőjéért Alapítvány,
folytathatja tanulmányait.
s mindazoknak, akik részesei
voltak a diákcsere program- • 2008. június 18-tól június
nak. A program koordinátora
23-ig Magyarkúton kerül
Molnárné Nagy Ágnes pedalebonyolításra a tagintézmény
gógus.
nyári tábora, melyet a Balmazújvárosi Rendőrkapitányság
• 2008. június 13-án délelőtt
300.000.- Ft-al támogat. Kép10,30 órakor került sor a
viselőjük Huszánk Éva közle2007/2008-as tanév bezákedési szakreferens is elkíséri
rására. A tagintézményünka gyerekeket, bekapcsolódik a
ben bizonyítványt kapott 144
tábor életébe.
tanuló, kitűnő eredményt 10.,
jelest 12 tanuló ért el. 1-2 • A nyár folyamán tagintézmétárgyból eredménytelenül zárt
nyünk ügyeleti napokat tart,
két fő, akik augusztusban javímelynek időpontjai az iskola
tóvizsgát tehetnek. Osztályhirdetőtábláján olvasható.
ismétlésre nem bukott senki.
A tanévben igen magas volt a
hiányzások száma: 2419 igaHIRDETÉS
zolt nap, ebből 96 nap volt az
igazolatlan. Négy tanulónk
Hortobágy külterületén,
250 óránál is többet hiányzott.
Szeretnénk a jövőben a hiánySzásztelek mellett
zások számát visszaszorítani.
17,5 hektár termőföld
Az ünnepségen a tanulmányi
eladó.
munka mellett a tanórán kívüli
tevékenységekért
emléklapot, igazgatói, nevelőtestületi
Érdeklődni
dicséretet kaptak a tanulók. A
napközben:
tagintézményben az év tanulója címet alsó tagozaton Cseri
06-30/30-40-578
Boglárka Csenge 3. osztályos,

Hortobágyi Híradó	

Posta István
gyalogmunkacsoport-vezető (†2002)

1959.
október
elején
Nagygyörgy János igazgató
üzent Hortra, hogy szedjem
össze a cókmókomat és Szabó
Sanyi a dzsippel hozzon be
azonnal Borsósra. Azzal fogadott, hogy holnaptól te vagy
itt az üzemegység vezető, mert
az elődödet elirányították tsz
vezetőnek.
Amíg becuccoltam, Dékány
Laciék vendégszobájába, amely
a horti szalmazsákos, petróleumlámpás szoba után a Hilton
hotelnek tűnt, egyre azon gondolkodtam, hogy oldom meg
ezzel a sok ismeretlen emberrel
a gazdaság vezetését.
Reggelre
munkásgyűlést
hívtam össze, hogy az emberek legalább tudják hogy ez a
fiatal ember kicsoda. Az ősz a
mezőgazdaság szempontjából
a lehető legrosszabban alakult. Az őszi vetések még csak
elmentek, de a rizsbetakarítás a
késői érés miatt sokat csúszott.
A rizsaratást végző 250-300 fő
zömében bogácsi és szomolyai
alkalmi munkás a szettyénesi
hodályokban éjszakázott, leterített szalmán, férfiak és nők
vegyesen.



Mindnyájunkat
szorította
az idő, ezért aztán a folyton
csöpörgő esőben sem állt le a
munka. Az aratópálinka igencsak fogyott, de a rizstáblákon
felkúpozott rizskévék száma
mutatta, hogy jól haladtunk.
Október végén, november
elején aztán az utolsó rizsarató
is elköszönt, de a munka fogós
része, a behordás és a cséplés még csak most kezdődött.
Miután szemestermény szárító nem volt, a cséplést csak
száraz időben lehetett volna
folytatni, eleinte ehhez tartottuk magunkat. Sajnos nem
sokáig, mert mindennap esett.
A cséplőgépeket a Várostanyán
és a Szettyénesben állítottuk
fel, lehetőleg közel a rizsföldekhez és a juh hodályokhoz
is. És megkezdődött a szántóföld meggyilkolása. A rizsföldeken belül a pótkocsikat a
körmös G-35-ös traktorok és
lánctalpas DT-k vonszolták,
míg az utakon Zetor K25-ösök
és Szuperzetorok továbbították
a cséplőgépekhez. A legszikesebb földeken az ökör és bivalyfogatok küszködtek a tengelyig
érő sárral. Minden mozgósítható ember a sarat taposva vett
részt a rakodásban. Az advent
aztán az eső mellé meghozta
az orosz puszták téli fuvallatát.
Az eső ólmos esővé vált, néha
fűszerezve egy kis hóval, és az
éjszakák egyre fagyosabbak
lettek. Az emberek hangulata
követte az időjárást. Tar Gábor

a „parádés kocsis” hiába forgolódott forró teával és arató
pálinkával a hangulat robbanásig feszült. És akkor, a legjobbkor egy vidámabb hang törte
meg a feszültséget. Posta Pista
volt ez az egyik cséplő brigád
vezetője. Emberek, a munkát el
kell végezni és ha nem akarunk
itt karácsonyolni, jobb lesz, ha
odatesszük magunkat és nem
csak örökké sóhajtozunk. Pista
széles mosolya, határozott
hangja felrázta az embereket és
mint akiket kicseréltek, úgy felgyorsult a munka. Ebédszünetben aztán megköszöntem Pistának a buzdítást. Bízza csak rám
főnök, a várostanyai csapatok
rendben lesznek, inkább piszkálja meg a szettyénesieket,
mert jó lenne egyszerre befejezni a cséplést.
Mikor aztán karácsony előtt
egy héttel megtartottuk az
aratási bankettet, Posta Pista
kezébe adhattam a kiváló dolgozó jelvényt. Azóta sok év telt
el, Posta Pistából brigádvezető
és még sok más középvezetői
funkciót betöltő ember lett.
De bennem ő örökre a gyalogmunkacsoport
vezetője
marad, aki képes volt felrázni
az emberi fásultságot és példát
mutatni
kötelességtudatból
mindenki számára.
Remélem, hogy ott valahol te
is egyetértesz velem.
Götz Csaba
Hortobágyi Híradó

