Hortobágyi Híradó

HORTOBÁGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA
2009. január l XII. évfolyam 1. szám

Meghívó
A Hortobágyi Nemzeti Park
Igazgatóság
tisztelettel meghívja Önt a

„Hortobágyi esték”

szellemi műhelyének következő előadására.

Program:
Gencsi Zoltán
„ Megmaradásunk jelképe: a magyar szürke”
Beszélgetést indító előadás sok-sok színes képpel

Helyszín: Hortobágy, Hortobágyi Nemzeti Park Látogatóközpont és Kézművesudvar
(Hortobágy, Petőfi tér 13.)

Időpont: 2009. január 29., csütörtök délután 16.00 óra
További információ: Sárosi Eleonóra, 06-52-589-000, sarosie@hnp.hu

A Hortobágy Délibáb
Népdalkör életéről…
Mint ahogy mindenhol év végén
számot vetnek, értékelik az eltelt év
munkáját, most én is teszem ezt a csoport működéséről.
Igaz nem értékelhetek 1. évet, mivel a Népdal kör áprilisban alakult.
Ennek ellenére azt mondhatom, sikeres időszakot zártunk.
Kezdtük június 7-én, ahol első
alkalommal mutatkozunk be. Ezek
még a kezdeti lépések voltak. Elfogadva az építő jellegű kritikát és a
jó tanácsot, a csapat egyre jobban
összeállt, és egyre nagyobb sikerrel
léptünk fel a meghívott vagy felkért
előadásokon.

Következő fellépés a Balmazújvárosi Kiskörben megrendezett versenyen volt. Itt a csoport második, míg
Csibi Sándorné szólóban első helyezést ért el.
Ezt követően a helyi nyugdíjas találkozón, majd egy hét múlva a jótékonysági esten léptünk fel. Ismét Balmazújváros következett. Ott a Művelődési Házban léptünk fel, ahol sok
különböző területről érkező együttesek vettek részt.
Ezt követően Hajdúszoboszló nótaversenyén szerepeltünk. A versenyt
országosan elismert szakavatott zsűri
értékelte. Csak azért nem jutottunk
tovább, mert az elénekelt dalok közt
volt egy népdal is, amit nagyon nehéz
szétválasztani.



Karácsonyi református misén
egyházi éneket adtunk elő. Szilágyi
Sándorné Anikó csoporttag egy nagyon szép, megható verset szavalt
el.
Az évet zárva Mátán a Clubhotel
vendégeit szórakoztattuk hortobágyiés pásztordalokkal.
Az év végén a Népdalkör munkáját
teljesítményét nagyon jónak értékelem, mivel az eltelt időszakban – úgy
érzem – sok embert sikerült dalainkkal szórakoztatni, és fellépéseinken
óriási közönségsikerünk volt.
Ezek a sikerek viszik előre munkánkat.

Nem akartunk senkinek bizonyítani, de megmutattuk azoknak, akik a
csoport működését tiszavirág életűnek
tartották, hogy énektanár és szponzor
nélkül is együtt maradunk és szórakoztatjuk a dalra vágyó embereket
„Mert minden ember szívében dal
van és minden szeretet benne van egy
dalban„
Megköszönöm a Népdalkör tagjainak kitartó, áldozatkész munkáját,
mert sokszor a napi munkától fáradtan családot otthagyva készültünk a
fellépésekre.
Kívánom, hogy a következő időszakban is ugyanolyan lelkesedéssel
tudjuk sikerre vinni fellépéseinket.
Karika György
a Népdalkör vezetője

Angyali hang
Eljött hozzánk ismét az angyal. Az a Karácsonyi angyal, aki szentestén a Hortobágyi
templomba és annak a sok-sok embernek
szívébe beköltözött, akik 18 órától református istentiszteleten, valamint 21 órától az
éjféli misén rész vettek.
Csodálatos volt eggyé válni azokkal a
csengő hangú óvodás és iskolás gyerekekkel, akik a hideggel dacolva, gyönyörű kis
műsort adtak elő. Jó volt látni és hallani,
amikor az égből az angyalkákkal a földre
hozták Istent.
Itt volt közöttünk és a szívünkbe költözött.
Újból megszületett és jászolba tették. Öröm
volt látni csillogó kis szemüket, amint ezeket
a szép jeleneteket előadták. Nagyon jólesett
köztük lenni, segíteni egy-egy énekkel nekik.
Azt gondolom, hogy a Hortobágyi Délibáb Népdalkör ennek szívesen eleget tett,
mert nagyon lelkesen készültünk már hetekkel előtte. Azt hiszem, nagyon sokáig megmaradnak emlékezetünkben ezek a szívet
melengető színvonalas kis műsorok.
Természetesen annak nevét sem szabad
kihagyni aki, erre a szép műsorra felkészítette a gyerekeket: Baloghné Hajdú Krisztina lelkipásztorunk. A továbbiakban is eredményekben gazdag új évet és sok-sok sikert
kívánok nekik, jó egészséggel.
Ha vannak álmaid, akkor mindig van miért
küzdened.
Megcélozni, a legszebb álmot, komolyan
venni a világot.
Mindig szeretni, és remélni. Így érdemes a
földön élni.
Küldök egy lángocskát, szívem melegéből,
elviszi egy angyal ki eljön az égből.
Füledbe súgja, mit szívemből kívánok.
De leírom én is:
BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNOK!
A vers ünnep, a lélek belső tartása, segít
elviselni a szükséget, szomorúságot, életet.
És erre a tartásra nem csak Karácsonykor
van szüksége a halandó embernek, hanem
mindennapjaikban is.
Eredményekben gazadag, sikeres, BOLDOG ÚJÉVET kívánok mindenkinek!
Simon Istvánné (Rózsika)
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A Behajtási Orbán Andor (András) (†1970)
ünnepségről
Az ösztönös gazda
Már megmutatta zord arcát a tél.
Felkerült a nagykabát, meleg szobába
vágyik mindenki. A juhász, a gulyás,
a csikós a tavasszal rábízott jószágot
igyekszik téli szállásra hajtani. November 29-én már hagyományként,
ezt a neves Pusztai ünnepséget, úgynevezett „beszorúlást” nézhette meg
a Hortobágyra látogató. Nem mindennapi látvány, ahogy a fehérracka
nyáj elindul a híd lábánál, a csikósok
ostor pattogása megtöri a néma csendet, a lábdobogás, a szekérbe fogott
szürke marha tiszteletet parancsoló
méla járásával, a folyó túlsó partján, a
híd lábánál delelő gulya. Költők gyönyörű verssorai, festők, fotósok által
megalkotott képek elevenednek meg
e csodálatos életkép láttán. Emberek alkotta értékek az év 365 napján.
Tisztelet és megbecsülés jár neki. Kívánom, hogy minden nap érezzék ezt
az elismerést. Aki pedig Hortobágyra
látogat, sok ilyen látványban legyen
része. Mi, akik itt élünk a szeretet és
a békesség melegítse lelkünket.
Bodnár Andrásné

Intézményi
hírek
„Itt a farsang,
áll a bál”
Iskolánkban hagyomány a farsangi bál megrendezése, előreláthatólag
február 27- én, pénteken 15 órától lesz
az iskola tornatermében. A hagyományokkal szakítva, idén pénteki napon
báloznak tanulóink. A takarékossági
szempontokat figyelembe véve döntöttünk így. Szeretettel várunk mindenkit, lesz büfé, tánc, tombola és vidám
hangulat. A rendezvény támogatására minden felajánlást szívesen fogadunk!
Sáriné Pócsik Valéria
diáksegítő tanár

1959 télvégén elméleti tudományokkal felvértezve érkeztem Hortobágyra.
Egy-két hét hányódás után az akkor
kinevezett igazgató, Nagygyörgy János Hortra küldött gyakornoknak, életet tanulni. Egy kis szoba vasággyal,
szalmazsákkal és petróleumlámpával
lett az átmeneti otthonom.
Mikor Szabó Sanyi dzsipjével megérkeztünk, Orbán Bandi bácsi várt rám
és igazított el. „Ez a szobád, ez meg
egy térkép és egy ölező. Holnap reggel
korán kisétálsz a Karinkóra és leméred
az A1-es táblát, mert lehet, hogy rossz
a térkép. Ma vacsorázz nálunk, gondolom nincs kenyered.”
Másnap reggel útra kerekedtem a kb.
3 km-re lévő Karinkóra, lemértem a
táblát és kilenc-féltízre visszaértem és
jelentettem, hogy a térkép teljesen jó.
Bandi bátyám rekedtes hangjával most
a C. forgóhoz küldött (Vókonya), odavissza vagy 10 km. Két órára izzadtan
és éhesen érkeztem az irodához. „Ebédelj meg és délután együtt végigjárjuk
az üzemegységet, nem árt ennyi séta
után egy kis ismerkedés.”
Hintóval mentünk, mert arról többet
látni, mint az autóból. Április elején
jártunk és a hosszú tél miatt még nem
kezdődött el a tavaszi munka. Először
a csegei út melletti szántókat jártuk végig, mert ezek voltak a legjobb, kön�nyen művelhető földek. Néhol megálltunk megnézni, mikor kezdődhet az
őszi szántások talajelőkészítése.
A rögök rugdosása közben azt mondja Bandi bátyám: „Érzed te is a föld
szagát, ez az illat azt mondja, reggel
kezdhetjük a munkát a csúcsföldön.”
Én is mélyeket szippantottam a legelőbe, de akkor még alig éreztem valamit
a később általam is jól felismerhető
szagokból. És reggel valóban megindult a munka.
Pár nap múlva aztán a Karinkói részt
néztük meg közösen. A szántó felszí-
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ne itt is száraznak látszott, mondtam
is, hát itt is lehet holnaptól simítózni.
„Azt hiszed – mondta Bandi bátyám –
na, akkor ugorj le a kocsiról és nézd
meg.” Én megindultam a tábla belseje
felé, de pár méter után a gumicsizmám
száráig besüllyedtem a földbe. Ahogy
kihúzom, besüllyedt a másik. Szakadt
rólam a veríték mire kikecmeregtem.
Bandi bácsi a hintón mosolygott kínlódásomon, és azt mondta, na, most
megismered a réti agyagtalajt is.
Ez csalóka föld, nehezen található
el jól a megművelése. Ha sietsz, szétkenődik, ha késel, rögös lesz. És így
ismertetett meg fokozatosan azzal a
gyakorlattal, amit az iskola padjai közt
nem lehet elsajátítani.
Igazi tanítómester volt, együtt élt a
földdel, ösztönből érezte, mit mikor
kell elvégezni és ezt próbálta átadni
nekünk, fiataloknak is.
Közben hátaslovat adott, majd taligát
is, miközben összeeresztett a „Titó”
Tar Jóska-féle gyalogcsapattal és a kapás leánybrigádokkal egy kis emberismeretet tanulni. Jó iskola volt és szűk
két év múlva a Kónyai kerületet már
együtt vezettük. Ő, mint kerületvezető, és én, mint termelési helyettes.
Aztán elkerültünk egymástól. Az
Orbán család akkor költözött be Hortobágyra a Sajtházhoz, amikor én kerületvezető lettem Elepen. Bandi bácsi
átvette a háztáji és kiskereskedelmi
forgalom irányítását.
Aztán sajnos, különösebb betegeskedés nélkül hirtelen eltávozott.
Bandi bácsi, így sok év távlatából
visszaemlékezve is azt mondom, köszönöm. Mindig szükség volt és szükség lenne minden szakmában ilyen
egyszerű tanítómesteretekre. Te ott a
túlvilágon is biztos ezt az utat járod,
talán, mint iskolamester, talán, mint
született gazda.
Götz Csaba



Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal

KÖZLEMÉNY
Az APEH Észak-alföldi Regionális Igazgatósága számítógépes összeköttetéssel rendelkező állandó vidéki
kirendeltséget nyitott 4060 Balmazújváros, Kossuth tér
4-5. (telefon: 52/240-440) szám alatt, ahol 2009. január
12-étől az alábbi ügyfélfogadási rend szerint várjuk ügyfeleinket:
HÉTFŐ:
8:00-18:00
KEDD:
SZÜNNAP
SZERDA:
8:00-12:00
CSÜTÖRTÖK:
8:00-12:00
PÉNTEK:
8:00-12:00

- adóigazolvánnyal kapcsolatos igénylőlapok átvétele
és feldolgozása, valamint ideiglenes adóigazolvány
kiadása,
- adóbejelentkezési-, változás-bejelentő lapok átvétele, feldolgozása, adószámok, közösségi adószámok
kiadása,
- folyószámla kivonat kiadás (egyeztetés nélkül),
- folyószámla egyeztetés, folyószámlával összefüggő
általános tájékoztatás,
- hiteles másolatok kiadása,
- adó-, együttes adó-, jövedelem- és illetőség igazolások kiadása,
A kirendeltségen a következő szolgáltatásokkal állunk
- bevallások javítása.
az adózók rendelkezésére:
Bízunk abban, hogy a kirendeltség megnyitása segítsé- szóbeli és telefonos tájékoztatás,
get nyújt a térségben élő magánszemélyek és vállalkozá- bevallások, igénylőlapok, nyomtatványok, kérelmek sok adózással kapcsolatos problémái megoldásához.
egyéb beadványok átvétele,
Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal
- készpénzátutalási megbízások, tájékoztató kiadÉszak-alföldi Regionális Igazgatóság
ványok, ingyenes nyomtatványok kiadása,

Gál és Fiai
Bevásárló Udvarház Kft.

A HOROBÁGYI KELTETŐ ÜZEM
dolgozókat keres
szezonális munkára.
Érdeklődni lehet: 52/369-420-as telefonszámon.

Hortobágy központjában
a Bevásárló Udvarházban
galériás üzlethelyiségek
valamint vendéglátó
helyiség kiadó.
További felvilágosítás a
06-70/378-04-15-ös
telefonon egyeztetett
személyes találkozás után.


Helye: Orvosi Rendelő. Ára: 7500,- Ft
Hortobágyi Híradó

