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HORTOBÁGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA
2009. április l XII. évfolyam 3. szám

A községházán történt

A képviselő – testület 2009.
igény: br. 264.182.400 Ft, saját
március 30-i ülésén
forrás: br. 29.353.600 Ft.
− módosította A személyes gon− döntött iroda (volt Falugond
doskodást nyújtó szociális
nokság) és hozzátartozó szobűncselekmények
nagyobb
adatok ellátásához szükséges
szolgáltatásokról szóló rendeciális blokk pályázati úton törrészét átutazó bűnözők követik
létszámot, a feladatok ütemeletet.
ténő bérbeadásáról (a hirdetés
el.
zését.
A törvény értelmében a szojelen számban olvasható)
A közlekedési balesetek száma
A rendszeres szociális segélyciálisan rászorultak számára
ben részesülők foglalkoztatása − döntött a Petőfi téri nyilvános
8-ról 14-re emelkedett, ebből
biztosított étkezés jogosultsági
WC bérbeadásáról a Speciál
– munkakörtől függően – 5, 6,
6 eset állatta történt ütközés
feltételeinek és a fizetendő
Falak Kft. részére.
9, hónap időtartamra történik.
volt. Többnyire nem a község
térítési díjaknak a szabályolakossága vált baleset áldoza- − elfogadta a 2008. évi kör- − kinyilvánította szándékát a
zása a képviselő – testület felkistérségi társulás keretében
tává, hanem döntő az átutanyezetvédelmi tevékenységadata. Önkormányzatunk az
a MÁV Zrt. és a Szociális
zók forgalomban résztvevők
ről szóló tájékoztatót (jelen
étkeztetést a többcélú társulás
és Munkaügyi Minisztérium
szerepe volt. Kántor Péter
számban olvasható) és a 2009.
keretében látja el. A Társulási
„Vasút-tisztasági” közmunkakapitányságvezető felhívta a
évi környezetvédelmi intézTanács – mint fenntartó – a
pályázaton való részvételre.
figyelmet arra, hogy a megelőkedési tervet.
fizetendő térítési díjak összeA vasúti pályák és környézésben nagy jelentősége van a − döntött a „Hortobágy község
gét március 1-től módosította.
kük rendezését célzó program
lakosságnak: felértékelődik az
korszerű
szennyvíztisz(a táblázat a Híradó e számákeretében Hortobágy esetében
éberség, a jó értelemben vett
tító telepének kiépítése és a
ban olvasható).
10 fő munkanélküli 6 hónapig
bizalmatlanság, a saját ingatlan
község csatornahálózatának
− Elfogadta a Balmazújvárosi
történő foglakoztatására nyílik
védelme és a polgárőrség aktív
bővítése” című pályázat 2.
Rendőrkapitányság beszálehetőség.
jelenléte.
fordulóra történő benyújtásámolóját Hortobágy település − elfogadta
Hortobágy, 2009. március 31.
ról.
a
Hortobágy
2008. évi közbiztonsági helyTiti Éva
Polgárőr Egyesület beszámoA megvalósítás összköltsége:
zetéről.
polgármester
lóját a 2008. évi támogatás felbr. 293.536.000 Ft, támogatási
Hortobágy
községben
az
használásáról.
elmúlt évben megnőtt a bűn- − megtárgyalta az önkormánycselekmények száma (33-ról
zat 2009. évi közbeszerzési
50-re). Ezek többsége vagyon
tervét.
Tájékoztatjuk Hortobágy Község lakóit, hogy
elleni deliktum volt, főleg − jóváhagyta a 2009. évi közkisebb értékre elkövetett lopás,
foglalkoztatási tervét, mely
2009. április 27-én (hétfőn)
de új tényezőként jelentkezett a
az „Út a munkához” program
testi sértés (3) is jellemző, hogy
végrehajtásának fontos eleme.
1630 órakor
a községközpontban elkövetett
Egyéves időtartamra szól,
a Faluházban
bűncselekmények száma nem
tartalmazza azokat a munkahaladta meg a húszat, a többi
Falugyűlést
feladatokat, munkaköröket,
eset a tanyákon, a pusztában,
amelyeket az önkormányzat
tartunk, melyre mindenkit tisztelettel elvárunk.
valamint a Halgazdaság terüközfoglalkoztatás keretében
Hortobágy Község Önkormányzata
letén történt. A vagyon elleni
láttat el, valamint az egyes fel-

Falugyűlés

Balmazújvárosi Kistérség Szociális Szolgáltató Központ által biztosított
– HORTOBÁGY településen igénybe vehető – szolgáltatások 2009. évi intézményi térítési díjai
ELLÁTÁS MEGNEVEZÉSE

Alapszolgáltatások
É t k e z t e t é s (ÁFÁ-s ár)
Azon ellátottaknak, akiknek a családjában az Szt. 119/C. §-a alapján megállapított egy főre
eső jövedelem a nyugdíjminimum 150 %-át nem éri el.
Azon ellátottaknak, akiknek a családjában az Szt. 119/C. §-a alapján megállapított egy főre
eső jövedelem a nyugdíjminimum 150 %-a és 300 %-a között van.
Azon ellátottaknak, akiknek a családjában az Szt. 119/C. §-a alapján a megállapított egy
főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 300 %-át meghaladja.

INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJ ÖSSZEGE

216.- Ft/adag
257.- Ft/adag
324.- Ft/adag

É t k e z t e t é s + s z á l l í t á s (ÁFÁ-s ár)
Azon ellátottaknak, akiknek a családjában az Szt. 119/C. §-a alapján megállapított egy főre
eső jövedelem a nyugdíjminimum 150 %-át nem éri el.
• gondozó által (kerékpárral) történő szállítás esetén
• tanyagondnok által (gépkocsival) történő szállítás esetén
Azon ellátottaknak, akiknek a családjában az Szt. 119/C. §-a alapján megállapított egy főre
eső jövedelem a nyugdíjminimum 150 %-a és 300 %-a között van.
• gondozó által (kerékpárral) történő szállítás esetén
• tanyagondnok által (gépkocsival) történő szállítás esetén
Azon ellátottaknak, akiknek a családjában az Szt. 119/C. §-a alapján a megállapított egy
főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 300 %-át meghaladja.
• gondozó által (kerékpárral) történő szállítás esetén
• tanyagondnok által (gépkocsival) történő szállítás esetén
Házi segítségnyújtás
Azon ellátottaknak, akiknek a családjában az Szt. 119/C. §-a alapján megállapított egy főre
eső jövedelem a nyugdíjminimum 150 %-át nem haladja meg.
Azon ellátottaknak, akiknek a családjában az Szt. 119/C. §-a alapján megállapított egy főre
eső jövedelem a nyugdíjminimum 150 %-át meghaladja, vagy akinek ellátása az Szt. 63. §
(8) bekezdése alapján átmeneti jelleggel történik.
Támogató Szolgáltatás
 Személyi segítés
 Szállítói Szolgálat
• Hortobágy területén kívül:
• Hortobágy belterületén:
– Fogyatékkal élő személy részére
– Nem fogyatékos személy részére
Közösségi pszichiátriai gondozás
ÓVODÁZTATÁSI
TÁMOGATÁS
A gyermekek védelméről és
a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény 20/c.
§-a új pénzbeli ellátást vezetett be
2009. január 1-től, az óvodáztatási támogatást.
2009-ben támogatás az új
jelentkezők részére első ízben
annak a szülőnek folyósítható, aki
harmadik, illetve negyedik életévét betöltött gyermekét 2009.
január 1-jét követően íratta be az
óvodába.
Azoknak az érintett körbe tartozó szülőknek, akik három-,
illetve négyéves, gyermeküket 2009. január 1-je előtt már
beíratták az óvodába, első alkalommal2009. Júniusában tízezer
forintot folyósítanak.
Kinek állapítható meg az
óvodáztatási támogatás?
Annak a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben
részesülő gyermeknek a szülője
részére, aki
− a három-, illetve négyéves



439.- Ft/adag
657.- Ft/adag
506.- Ft/adag
724.- Ft/adag
100.-Ft/óra
100.-Ft/óra
(150% alatt szociális
rászorultság alapján)
60.- Ft/óra

300% fölött
(méltányossági
alapon)
725.- Ft/óra

45.- Ft/km

150.- Ft/km

térítésmentes
--

-150.- Ft/km

térítésmentes

Szociális hírek…
gyermekét beíratta az óvodába,
− továbbá gondoskodik gyermeke rendszeres óvodába
járatásáról, és akinek
− a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való
jogosultsága fennáll.
A pénzbeli támogatás folyósításának további feltétele, hogy a
gyermek törvényes felügyeletét
ellátó szülő a jegyzői eljárásban
önkéntes nyilatkozatot tegyen
arról, hogy gyermekének hároméves koráig legfeljebb az iskola
nyolcadik évfolyamán folytatott
tanulmányait fejezte be sikeresen.
Az óvodáztatási támogatást
ugyanazon gyermek után csak az
egyik szülő igényelheti.
Az óvodáztatási támogatásra
való jogosultságot akkor lehet
megállapítani, ha a szülő a gyermekét annak az évnek az utolsó
napjáig beíratta az óvodába,
amelyben a gyermek a negyedik
életévét betöltötte.

398.- Ft/adag
616.- Ft/adag

Mennyi az óvodáztatási
támogatás összege?
A pénzbeli támogatás első
összege 2009-ben gyermekenként húszezer forint, kivéve, ha
a gyermeket 2009. 01. 01-je előtt
íratták be az óvodába, mivel esetükben a támogatás mértéke tízezer forint.

de júniusig nem telt el három
hónap, a beíratás évének
december hónapjában,
− az év második felében történik és a gyermek óvodai
nevelésében való részvétele
óta legalább három hónap
eltelt, a beíratás évének
december hónapjában,
− az év második felében történik, de a beíratás évében
decemberig nem telt el
három hónap, a következő
év június hónapjában.
A jegyző a gyermek beíratását követően második és további
alkalommal pénzbeli támogatást
folyósít:
− a tárgyév június hónapjában,
− a tárgyév december hónapjában.
A pénzbeli támogatás második
és további alkalommal történő
kifizetésének összege gyermekenként tízezer forint.

Hogyan történik az
óvodáztatási támogatás
folyósítása?
A pénzbeli támogatás első
alkalommal történő folyósításának időpontja attól függ, hogy a
szülő a gyermeket mikor íratta be
az óvodába.
A gyermek óvodai beíratását
követően első alkalommal, ha a
gyermek óvodai beíratása
− az év első felében történik
és a gyermek óvodai nevelésben való részvétele óta
legalább három hónap eltelt, Mi minősül rendszeres óvodába
járásnak?
a beíratás évének június
Az óvodáztatási támogatásra
hónapjában,
− az év első felében történik, való jogosultság megállapítása
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szempontjából rendszeres óvodába járásnak minősül, ha
− a gyermek az óvodai nyitvatartási napokon naponta legalább hat órát az óvodában
tartózkodik, és
− a szülő által igazolt és az
igazolatlanul
mulasztott
napok száma együttesen
nem haladja meg a munkanapokra eső óvodai
nevelési napok huszonöt
százalékát, azzal, hogy
a mulasztásból tíz napot
július – augusztus hónapokban a huszonöt százalék
megállapításánál figyelmen
kívül kell hagyni.
Ha a gyermek óvodát vált, a
települési önkormányzat jegyzője
minden érintett óvodától beszerzi
a gyermek rendszeres óvodába
járásáról szóló igazolást.

KÖZLEKEDÉSI
TÁMOGATÁS
A közlekedési támogatás a
súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedési többletköltségeinek részleges támogatása.
Súlyos
mozgáskorlátozott
az a személy, aki mozgásszervi
betegsége következtében tömegközlekedési eszközt önerőből
nem képes igénybe venni, de
életvitelszerűen nem ágyhoz
kötött és a járás, terhelhetőség és
tömegközlekedési jármű használata alapján közlekedőképességének minősítése során pontjainak
száma 7 vagy annál több.
A támogatás annak a súlyos
mozgáskorlátozott személynek
állapítható meg:
− akinek a családjában az egy
főre jutó, a tárgyévet megelőző év havi átlagos nettó

jövedelme a tárgyév január
1. napján érvényes öregségi
nyugdíj legkisebb összegének kettő és félszeresét nem
haladja meg.
− Aki fogyatékossági támogatásban nem részesül.
−
A közlekedési támogatás alapösszegének mértéke: 7000.-Ft/
év, ami magasabb, ha a kérelmező tanulói jogviszonyban vagy
munkaviszonyban áll, illetve saját
háztartásában kiskorú gyermek
eltartásáról gondoskodik.

orvosi szakvélemény, amit
a háziorvos, vagy beutalása
alapján szakorvos állít ki
(azoknak, akik már részesültek támogatásban és
állapotuk végleges, új szakvéleményt nem kell beszerezniük)
− a kérelmező és a vele közös
háztartásban élők elmúlt évi
nettó jövedelmére vonatkozó igazolások (nyugdíjasok a Nyugdíjfolyósító
Igazgatóság által a tárgyév
január hónapban kiküldött,
az elmúlt évben kifizetett
A támogatás iránti kérelem a
nyugdíj összegére vonattárgyév április 30-ig nyújtható
kozó igazolást csatolják).
be!
−
A fenti határidőt követően akkor
Csatolandó mellékletek:
nyújtható be a kérelem, ha a
− a súlyos mozgáskorlátozott- súlyos
mozgáskorlátozottság
ság tényét igazoló I. fokú ténye a tárgyévben következik be.

Az ebek tartásával kapcsolatos új szabályozásról…
2009. január 1-jétől lépett életbe
ellátó magán állatorvossal
az ebek tartásának új szabábeoltatni az alábbiak szerint:
– a három hónapos kort elértelyozását is magában foglaló, a
ket 30 napon belül,
veszettség elleni védekezés rész– az első oltást követően 6
letes szabályairól szóló 164/2008.
hónapon belül,
(XII. 20.) FVM rendelet, mely
– ezt követően évenként;
a veszettség megelőzésének és
leküzdésének részletes szabályait b) az oltási könyvet megőrizni,
azt az immunizálás megtörállapítja meg.
téntét ellenőrző állat-egészségügyi hatóság felszólítására
A nem vadon élő állatok
bemutatni, illetve tulajdon
veszettség elleni védőoltásáátruházás esetén az új tulajdoval kapcsolatosan a rendelet
nosnak átadni, továbbá biztoa következő szabályozásokat
sítani, hogy az oltási könyvet a
tartalmazza:
közterületen az ebre felügyelő
személy magánál tartsa az
1. Az eb tartója köteles az állata
oltás érvényességének bizoállat-egészségügyi felügyeletét
nyítása céljából;
ellátó magán állatorvosnak beje- c) a z oltási könyv megrongálenteni, ha az állata
lódása, elvesztése esetén az
a) a három hónapos kort elérte,
oltást végző állatorvostól nyolc
b) elhullott vagy elkóborolt, vagy
napon belül az oltási könyv
c) új tulajdonoshoz került.
pótlását kérni;
Amennyiben az állat új tulaj- d) az oltás során közreműködni.
donoshoz kerül, a változást az
új tartási helyen az állata állat- Az ebek veszettség elleni védőegészségügyi felügyeletét ellátó oltásának hatósági felügyeletét
magán állatorvos felé az új tulaj- az állategészségügyi és élelmidonosnak is be kell jelentenie. A szer-ellenőrző szolgálat, a védőbejelentésnek tartalmaznia kell a oltás beadása szakmai és etikai
veszettség elleni legutóbbi immu- feltételeit a Magyar Állatorvosi
nizálás helyszínét, időpontját, és Kamara határozza meg.
az immunizálási végző állatorvos
kamarai bélyegzőjének számát és A veszettség elleni védőoltást
nevét is. A bejelentés történhet az valamennyi magán állatorvos
oltási könyv bemutatásával is.
elvégezheti.
2. Az állattartó köteles:
a) minden három hónaposnál
idősebb ebet veszettség ellen
saját költségén az állat állategészségügyi
felügyeletét

5 évig megőrizni, mely tartalmazza az állattartó nevét, lakhelyét, az állat tartási helyét, a
beoltott eb azonosításra szolgáló adatokat: fajtája, ivara,
színe, jegyei, születési időpontja (év, hó) – amennyiben
van – egyedi azonosítója (tetoválás, chip), oltási könyvének
egyedi sorszáma, a veszettség
elleni védőoltás időpontját, a
felhasznált oltóanyag nevét,
gyártási számát;
c) a z év során elvégzett immunizálások adatait az oltást
végző
állatorvos
székhelye szerint illetékes kerületi
főállatorvosnak az azt követő
év január 30-ig megküldeni;
d) nyilvántartásából egy adott
állat immunizálásának adatait
haladéktalanul az állat-egészségügyi hatóság rendelkezésére
bocsátani, annak felhívására;
e) az általa beoltott, embert mart
állat oltottságáról a megmart
embert kezelő orvost – annak
kérésére – tájékoztatni;

továbbá jogsértés esetén jogkövetkezményeket alkalmazhat.
Azokon a területeken, ahol a
veszettséget megállapították, a
kerületi főállatorvos a házimacskák veszettség elleni rendszeres,
megelőző védőoltását is elrendelheti. Ebben az esetben az immunizálást az eboltásra vonatkozó
szabályok szerint kell elvégezni.
Egyéb állatok veszettség elleni
megelőző védőoltását az állattartó kérésére és költségére a
magánállatorvos elvégezheti.

Egyéb rendelkezések:
Veszettség elleni immunizálásra
csak a külön jogszabály szerint
Magyarországon
forgalomba
hozható vakcina használható.
A rendelet szerint kötelező, vagy
az állat-egészségügyi hatóság
által elrendelt veszettség elleni
oltás alól elvont (be nem oltatott) állatokat a hatósági állatorvos határozata alapján be kell
oltani, és az állat tulajdonosával
szemben a külön jogszabályban
foglaltak szerint bírságot kell
4. A kerületi főállatorvos ellen- kiszabni.
őrzi az oltást végző állatorvost,
nyilvántartja az embert mart és a Az immunizálás elvégezhető:
megfigyelés alá helyezett, egye- a) engedélyezett állat-egészségügyi szolgáltató létesítménydileg azonosított állatokat, szerben,
vezett oltás esetén engedélyezi
az ebek összevezetését, megha- b) az állattartó kérésére az állat
tartási helyén,
tározza annak helyét, idejét, és az
összevezetés feltételeit a Kamara c) a Kamara javaslata alapján, összevezetve, a kerületi
3. Az oltást végző magán állat- javaslatára alapján, évenként
főállatorvos engedélyével, az
orvos köteles:
összesíti az illetékességi területén
a) az oltás beadását a helyszínen beoltott ebek számát, illetékesáltala meghatározott összeveaz oltási könyvben igazolni;
zetési szabályok szerint.
ségi területén ellenőrzi a jogszab) nyilvántartást vezetni és azokat bályban foglaltak végrehajtását,
Szabó Ildikó üi.

Hortobágyi Híradó	



A korábbiaktól eltérően nem a
területileg illetékes önkormányzat az a szerv, aki az ebeket nyilvántartja és a veszettség elleni
oltásukat szervezi.
2009. január 1-től az eb
tartója, tulajdonosa szabadon
választhatja meg, hogy a kutyája
egészségügyi felügyeletét melyik
magánállatorvos lássa el, viszont
annak köteles bejelenteni: hogy
a kutyája elpusztult, más tulajdonoshoz került vagy elkóborolt,
új kutya került a tulajdonába,
illetve, hogy saját kutyája a 3
hónapos kort elérte. Az új kutya
esetében a bejelentéskor be kell
mutatni az eb oltási könyvét.
Írásbeli bejelentéskor szerepeltetni kell a legutóbbi veszettség
elleni oltás helyét, időpontját, az
addigi állatorvos nevét és kamarai bélyegzőjének számát.
Az ebek veszettség elleni védőoltásának beadatása továbbra
is a kutyatartók kötelessége.
Minden három hónapos kort elért
ebet 30 napon belül veszettség
ellen be kell oltatni, az oltást
követően 6 hónapon belül meg
kell ismételtetni, ezt követően
pedig évenként oltatni.

Tisztelt kutyatartók!
A jogszabály nem írja elő a
magánállatorvosoknak az összevezetett (szervezett) kutyaoltást, sőt az állatorvosi kamara
(aki az állatorvosok munkáját,
az oltást és nyilvántartást felügyeli és ellenőrzi) álláspontja
az összevezetett oltások fokozatos megszüntetése. Ennek állatvédelmi (kutyák marakodása
oltás közben), járványvédelmi
és munkavédelmi (embert marás
veszélye) okai vannak.
Hortobágy nem túl nagy
község a magánállatorvosok
létszámához képest, így megállapodtunk, hogy egyikünk sem
fogja kérvényezni a kamarától az
összevezetett oltás engedélyezését.
Ez lényegében azt jelenti, hogy
a veszettség elleni oltás egyéni
módon valósul meg (általában
az állat tartási helyén).
Az oltást valamennyi magánállatorvos elvégezheti.
Kamarai ajánlat alapján az
oltás díja 3000 Ft. Az oltás díjában benne van a szintén kötelező

féregtelenítés is.
Az állatorvos köteles az oltást
tényét saját kezű aláírásával és
kamarai bélyegző lenyomatával
igazolni. További kötelezettségei vannak a pontos és eddiginél
részletesebb nyilvántartás terén
és az új pontosan meghatározott
tartalmú oltási könyvek (Kisállat
Egészségügyi Könyv) használatával kapcsolatosan.
Az új típusú oltási könyvek
sorszámozottak, a sorszámokat
a Magyar Állatorvosi Kamara
adja ki. 2009-ben csak új oltási
könyv kiadásánál kötelező ezek
használata, 2010-ben már csak
ezekben vagy európai útlevélben
igazolható a veszettség elleni
oltás.
Az állattartó köteles az oltási
könyvet megőrizni, állategészségügyi hatóság felszólítására
bemutatni, tulajdonos váltásnál az új tulajdonosnak átadni,
kutyával közterületen való tartózkodásánál magánál tartani.
Az ebet, amelyik nem részesült
életkorának megfelelő védőoltás-

ban, veszettség szempontjából
aggályosnak kell tekinteni. Ez
azt jelenti, hogy 14 napra hatósági megfigyelés alá kell vonni
és a tulajdonos költségére bőr alá
ültetett mikrochippel meg kell
jelölni. A megfigyelés megszüntetésével egy időben veszettség
elleni oltásban kell részesíteni.
Amennyiben az előzőeknek a
kutyatartó nem tesz eleget, szabálysértési eljárást indul ellene.
Ha az eb embert mar meg, ugyanúgy veszettség szempontjából
aggályosnak kell tekinteni és az
előzőekben leírt megfigyelési feltételek érvényesek rá. Ha oltatlan
kutya embert mar, mindenképpen
szabálysértési eljárás is indul tartója ellen.
Felkérném a tisztelt kutyatartókat, mielőbb pótolják a három
hónaposnál idősebb oltatlan
ebek veszettség elleni immunizálását!
A leírtakkal kapcsolatos információkat találnak www.maok.
hu honlapon, kérdéseikre szívesen válaszolok a 06-30/304-1420
telefonszámon.
Dr. Dériné
dr. Smidová Beáta

Lakossági tájékoztató az önkormányzat
2008. évi környezetvédelmi tevékenységéről
Az önkormányzat 2008. évben
végzett környezetvédelmi – a
környezetvédelemről szóló 1995.
évi LIII. tv. 46. § /1/ bekezdés e)
pontja alapján, az alábbi tájékoztatatást adom:
Önkormányzatunk 2008. évben
is jelentős forráshiány mellett
próbált eleget tenni az alapvető
környezetvédelemi kötelezettségeinek.
A forráshiány mellett a környezetvédelmi problémák feltárásában és megoldásában hátrányt
jelent, hogy az önkormányzat
közigazgatási területe több mint
28.000 ha. A területen jelentős
számú gazdálkodó és egyéb szervezet (HNP, HTG KHT., Halgazdaság ZRT., Biogazdálkodók,
vállalkozók stb.) végez tevékenységet, amelyek a környezetvédelmi előírások betartásában
hasonló gondokkal küzdenek.
Általában az illegális szemétlerakás tényét tudjuk megállapítani,
viszont annak megszüntetése az
ingatlan tulajdonosának/bérlőjének, vagy a kezelőnek a kötelessége és költsége.



tobágy község korszerű szennyMinden olyan szándék, vagy
víztisztító telepének kiépítése
tett, amely javít környezetünkön
és a község csatornahálózatásikernek számít és köszönet illeti
nak bővítése” című pályázatát
mindazt, aki az ügy érdekében
az Észak-alföldi Regionális
tett valamit.
Fejlesztési Ügynökség Kht.Önkormányzatunk ez évben is
hoz. 			
a 2004-ben készült és elfogadott,
A pályázat – I. fordulós döntés
2008-ig érvényes
– Hortobágy Község Hulla
alapján – feltételes támogadékgazdálkodási Terve, és
tásban részesült.
– Hortobágy Község Kör – A képviselő-testület – a költsényezetvédelmi Programja”
gek csökkentése érdekében – a
alapján végezte ez irányú fel123/2008. (XI. 11.)Hö. határoadatait.
zatában megbízást adott, egy
Az 5 évre készült két szakmai
kisebb kapacitású, olcsóbb
anyag „Terv időtartama” lejárt,
szennyvíztisztítómű megterveazonban önkormányzatunk egy
zésre. Elkészült az új tisztítóra
újabb 5 évre szóló anyag elkészívonatkozó előzetes környezeti
tésére jelenleg nem rendelkezik
vizsgálati dokumentáció és
anyagi forrással.
engedélyes terv, melyek benyújSajnálatos módon a felsőbb
tásra kerültek a engedélyező
hatósághoz. (TIKTVF)
szinten sem készültek tervek és
Az új beruházás költsége
programok, amelyhez kapcsolód293.536.600 Ft, melyhez önkorhatnának a helyi elképzelések.
mányzatunk 29.353.600 Ft
önrészt biztosít.		
I. A Környezetvédelmi
A pályázat II. fordulójának
Programban végrehajtása:
beadási határideje 2009. május
5. Nyertes pályázat esetén
1. Szennyvízkezelés
– 2008. március 27-én önkor
nyílik lehetőség a szennyvízmányzatunk benyújtotta „Hor
tisztító megépítésére.

2. Közlekedésfejlesztés
– A 2008. évi Környezetvédelmi
Intézkedési Terv tartalmazta a
33-as főút korszerűsítésének
hatásait (a belterületen a forgalmasabb útszakaszokon átkelés könnyítés, belvízelvezető
árok fedetté tétele, a jobb útfelület miatt zajcsökkenés stb).
Sajnálatos módon a kivitelezés
nem kezdődött el 2008 évben. Ez
évben már elkezdődtek a munkálatokat, és a kivitelezés időszakában a várható közlekedési korlátozásokra ez úton szeretném a
lakosság figyelmét felhívni.
3. Zöldterület -gazdálkodás
– Egész évben is igyekeztünk a
község központban és a külterületi településrészeken a zöld
felületeket kaszálni, a környezetünket tisztán tartani. Kiemelt
figyelmet fordítottunk a rendezvényeken a kulturált környezet
kialakítására és a rendezvények
után „azonnali” helyreállítására.
	A Kossuth utcán a fák elöregedése és veszélyessé válása
miatt került sor fakivágásra.
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	A parlagfű mentesítéssel kapcsolatban – bejárások után – 25
db felszólítást küldött hivatalunk az ingatlan tulajdonosoknak. Az utóellenőrzések megtörténtek. Az érintettek a parlagfű mentesítést elvégezték,
így szabálysértési eljárást ez
ügyben nem kezdeményezett
hivatalunk.
4. Az épületek állagmegóvása
– 2008. évben folytatódtak az
intézményeink állagmegóvásával kapcsolatos munkálatok.
	Új nyílászárók kerültek beépítésre a kollégiumba és a külső
homlokzat javítása és festése is
megtörtént.
	2008. évben önkormányzatunk
pályázaton nyert támogatást a
Faluház felújítására, mely kivitelezési munkálatai ez évben
kezdődtek el és hamarosan
befejeződnek.
	A volt Falugondnoksági iroda
szintén felújításra került. (Több
évtizedes elhasználódás után.)
Hulladékgazdálkodás terv
megvalósítása
1. Hulladékgyűjtés
– A községi „volt” kommunális
hulladéklerakó
rekultivációjára vonatkozó kiviteli terv
elkészült, az engedélyeztetés megtörtént. 2009. évben
elkezdődik és előre láthatóan
be is fejeződik a teljes lezárás.
Bízunk benne, hogy a lakosság
a későbbiekben ténylegesen
tudomásul veszi, hogy erre a
területre nem lehet szemetet
lerakni! A lakosság egy része
és „idegenek” is – a figyelmeztetések ellenére – „újratermeli”
a telepen kívül és belül a hulladékot, ezzel jelentős környezeti
kárt okoznak a településnek,
továbbá és az önkormányzat
kiadásait jelentősen növelik.
– A szervezett szemétszállítás,
szelektív hulladékgyűjtés folyamatosan működik.
– Zökkenőmentesen folyik a
kommunális hulladék begyűjtése és elszállítása, valamint
nőtt a szelektíven gyűjtött hulladék mennyisége.
– 2008. évben Hortobágyról szelektíven gyűjtve – 13 q papírt,
4 mázsa műanyagot és 5 mázsa
üveget szállítottak el.
– Két ízben – áprilisban és októberben – volt a községben lomtalanítás.
– Zöld lomhulladék gyűjtésre
szintén áprilisban és októberben
került sor. A lakosság jó része

a levágott ágakat és zöld növényeket gondosan előkészítette a
begyűjtésre. A zöld növényeket
géppel összeaprítottuk, amely a
gépműhely területén kialakított
komposztálóba került. Az őszi
begyűjtött zöld növényi hulladék
mennyiség (1 pótkocsi) elégetésre került. Visszatérő probléma, hogy a lakosok egy része
az elszállítást követően helyezi
ki a hulladékot a közterületre.
– Iskolánkban, ez évben is volt
szervezett papírgyűjtés és takarítási akció.
– A lakosság részvételével 2 szervezett szemétszedő akció ez
évben is jó hangulatban és eredményesen zajlott. Reméljük,
akciónkhoz ez évben még
többen csatlakoznak.
– A közmunkaprogram pályázaton keresztül foglalkoztatottak
száma 2008. évben 3 hónapon
keresztül 4 fő volt. Feladatuk
az önkormányzat közigazgatási területén a közterületek
rendezettségének
megtartására, illetve – a pollenvédelem érdekében – 3 hónapon
keresztül 5 fő – foglalkoztatására került sor pályázat alapján.
Tevékenységük főként a parlagfű mentesítésre irányult.
– Önkormányzatunk
pályázatot nyújtott be a HBMÖK
Mezőgazdasági és Környezet
védelmi Bizottsága által kiírt
illegális veszélyes hulladéklerakók felszámolására című
pályázatra.
– A pályázaton 50. 000 Ft-ot nyertünk, melyet az önkormányzat
159.482 Ft-al egészített ki. Ez
az összeg 4 helyszín megtisztítására volt elég. (A volt szállítók
udvara előtti terület, Kónya település környéke, a régi szeméttelep környéke és a műhelyudvar).
– Az akció 2008. augusztus 26-án
zajlott. A önkormányzat dolgozóinak munkáját a polgárőrök is
segítették. Összességében 54,9
tonna vegyes hulladék került
elszállításra a hajdúböszörményi hulladéklerakó telepre.
2. A környezettudatosság növelése.
2.1. A Hortobágy Híradóban a
környezetvédelemmel, a hulladékgazdálkodással, a parlagfűirtással kapcsolatban rendszeresen tájékoztattuk a lakosságot:
– áprilisi számban: tavaszi nagytakarítás-lomtalanítási tájékoztató és felhívás
– májusi számban: megjelentettük a 2008. évről szóló környezetvédelmi tájékoztatót,
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– szeptemberi számban:
– „Gondolatok Hortobágy köztisztaságáról és a környezet
védelméről”
– Parlagfű-mentesítési felhívás
– Lomtalanítási tájékoztató
– decemberi számban:
– Állattartással
kapcsolatos
előírások.
2.2. Iskolánkban – az „Ökois
kola” szelleméhez kapcsolódóanaz oktatás részévé vált a környezet szeretetére és védelmére való
nevelés.
– A gyerekek részt vettek a szemétszedésben, papírgyűjtésben,
a szelektív hulladékgyűjtésben.
– 2008. május 13-án és október
14-én 21.739 kg papír hulladékot gyűjtöttek.
– 2008. áprilisában a Föld Napján
a faluban szervezetek szemétszedést.
– Az intézményben – egyéni kezdeményezésre – beindították a
tisztasági pontrendszert, mely
során pontozzák az osztályterem tisztaságát, dekorációját,
a „zöld sarok” kialakítását,
az ebédlőben a fegyelmezett
magatartást és tisztaságmegőrzést, a kollégiumban a szobarendet és tisztaságot. Az értékelés félévente történik. A legtöbb
pontot elért osztályokat, szobák
lakóit jutalmazzák.
– 2008. október 13-án csatlakoztak az országos felhívás keretében meghirdetett „Őszi szemétszüret az iskolában és annak
környékén” akcióhoz.
2.3. A Hortobágyi Lúdtenyésztő
Zrt. vezérigazgatójának kezdeményezésére tanácskozást hívtunk
össze az állattartással kapcsolatos
előírások betartásának elősegítésére, az esetleges állatbetegségek
megelőzésére. A tanácskozást
követően a Hortobágy Híradóban
is megjelentettük az ezzel szakmai anyagot.
III. Amit nem tudtunk
megvalósítani
1. Szakmai cikk sorozat
Ez évben sem tudtuk elindítani a Hortobágy Híradóban a
környezetkímélő gazdálkodással
kapcsolatos szakmai cikksorozatot, mivel a helyi szakemberek
elfoglaltságukra hivatkozva nem
vállalták a cikkek megírását.
2. Kerékpárút-hálózat kiépítése
2008. évben ezzel kapcsolatban intézkedés nem történt, mivel
sem a ciklusra vonatkozó gazdasági programban, sem pedig az
éves költségvetési tervben nem
szerepelt.

3. 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 az elmúlt esztendőben
sem került sor forráshiány miatt.
4. Környezetkímélő erdő- és
mezőgazdasági módok elterjesztése
Itt a cél az alkalmazott művelési módokat kiváltó, környezetkímélő művelési technikákat
bemutató tanulmány készítése
lenne. A privatizáció után a közigazgatási területünkön gazdálkodók, 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
sem 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.
5. 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 idáig is sokat
tett és jelentős szakmai ismeretekkel rendelkezik. A felméréstérkép készítésére a közeljövőben
sem lát önkormányzatunk reális
lehetőséget.
A 2008. évi környezetvédelmi
tevékenységünk értékelésekor, ha
összevetjük a tervezett és a megvalósult feladatokat, megállapíthatjuk, hogy önkormányzatunk
a tavalyi évben igyekezett 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 hulladék-lerakás megszüntetésével, az állattartásra
vonatkozó előírások betartásával és a közterületek megóvásával közösen még többet
tehetnénk a környezetvédelem
területén.
Vincze Andrásné
címzetes főjegyző



Felhívás méh-nyakrák szűrésre
Tájékoztatjuk a hortobágyi lakosokat, hogy

2009. május 5-én 9-17 óráig

szűrőbuszos méh-nyakrák szűrés lesz községünkben, melyet a
Magyar Posta szervez meg.
A szűrőbusz a Védőnői Tanácsadó melletti területen fog állni.
A szűrést mindenki ingyenesen igénybe veheti
– előzetes bejelentkezés alapján is –, de főként azon hölgyek
jelentkezését várják, akik az elmúlt 3 évben nem voltak
méhnyak-szűrésen.
Tájékoztatjuk továbbá olvasóinkat, hogy

Dr. Hermann Tünde nőgyógyász szakorvos
2009. május 13-án 9-17 óráig
tart ingyenes méh-nyakrák szűrést
községünkben a Védőnői Tanácsadóban.

Kérjük, hogy – bármelyik időpontban is vennék igénybe
a szolgáltatást – jelentkezzenek előzetesen Jókai Ilona
védőnőnél, csütörtöki és pénteki napokon a Védőnői
Tanácsadóban, illetve a 06-70/408-96-72 telefonszámon.

Segítségkérés
2009. február 20-án délután Polgár város egyik lakásában vezetékes gázrobbanás történt.
Az épület megsemmisült, a család tagjai életüket veszítették.
A hatalmas erejű detonáció a környékbeli 10 lakóházban is
súlyos károkat okozott.
A város lakói példás összefogással segítik a károsultakat.
Két többgyermekes családnak nem volt biztosítása – ők további
segítségre szorulnak.
Bármilyen – akár jelképes – összegű adományt hálás szívvel
fogadnak az önkormányzat által a károsultak javára nyitott számlára:
– Számlavezető pénzintézet: OTP Bank
– Számlaszám: 11738156-15373388

Házi Segítségnyújtás Szociális Szolgálat
4060 Balmazújváros, Nádudvari utca 52.

Szolgáltatásaink a házi segítségnyújtás keretein belül
(Balmazújváros, Hortobágy, Egyek, Hajdúszoboszló településeken):
• Alapvető ápolási, gondozási feladatok ellátása a háziorvos
előírása szerint
• Személyi környezet tisztántartása
• Gyógyszeríratás, -kiváltás, gyógyszerezés felügyelete
• Orvoshoz való elkísérés
• Bevásárlás
• Hivatalos ügyek intézése
• Tanácsadás, információnyújtás
• Szükség esetén bentlakásos szociális intézménybe történő
beköltöztetés segítése
Az ellátás alacsony jövedelműeknek ingyenes!
Jelentkezni lehet személyesen:
Balmazújváros, Batthyány utca 26. Telefon: 70/ 967-0789



Lakossági tájékoztató
Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy az FGSZ Földgáz
szállító Zrt. a balmazújvárosi gázátadó állomáson karbantartási
munkálatokat fog végezni, ezért
Hortobágy településen
2009. május 20. 600 órától 2009. május 21. 600 óráig
a gázszolgáltatást szüneteltetjük.
A fenti időtartam alatt a gázvételezés szüneteltetésének biztosítása érdekében kérjük, a gázmérő előtti főelzárót szíveskedjenek zárt állapotban tartani.
A gázszolgáltatás problémamentes újraindíthatóságának érdekében szakembereinknek meg kell győződni ezen elzárók zárt
állapotáról, amit ellenőrizni fognak.
A karbantartási munkák miatt elrendelt gázszünetért szíves
megértésüket kérjük, a gázszolgáltatás zökkenőmentes újraindításához nyújtott segítségüket köszönjük!
TIGÁZ
Tiszántúli Gázszolgáltató Zrt.

Nemzetközi Vállalkozásfejlesztési
Alapprogram
Számos Magyar és nemzetközi szakember létrehozta
a Nemzetközi Vállalkozásfejlesztési Alapprogramot, a
Európai Unió, Közép-Kelet-Európai, mikro-, kis-, és középvállalkozások megsegítésére.
A Nemzetközi Vállalkozásfejlesztési Alapprogram,
lényege, hogy a mikor-, kis-, és középvállalkozás vezetője
a www.help-company.eu weblapon található instrukciók
alapján kitölt, egy több száz kérdésből álló adatlapot, és
az ott felsorolt feltételek mellett elküldi szakértőinknek.
Szakértőink az adatlap alapján megállapítják a vállalkozás,
nulladik ponti, aktuális helyzetét, és s szakértői véleményben megteszik javaslatukat, hogy az adott vállalkozásnak
mit kell tennie azért, hogy a lehetőségeinek maximumát
elérjék.
A Nemzetközi Vállalkozásfejlesztési Alapprogram szakértői véleményének ajánlásait végigvivő vállalkozás, jogosult igénybe venni a „Cégdoktor” szolgáltatásait, melyek
szintén a www.help-company.eu weblapon találhatóak.
Amennyiben egy vállalkozás az Önkormányzat ajánlásával jelentkezik a Nemzetközi Vállalkozásfejlesztési
Alapprogramba, akkor a szolgáltatási díjainkból 20 % kedvezményt adunk.

Tavaszi nagytakarítás
2009. április 18-án (szombaton) ismét
falutakarító akciót szervez az önkormányzat.
Hívunk és várunk minden, lakókörnyezetünk tisztaságáért
tenni akaró hortobágyi lakost, civil szervezetet.
Felhívjuk a helyi cégek, telephellyel rendelkező
vállalkozások vezetőinek figyelmét, hogy csatlakozzanak
akciónkhoz.
Találkozzunk a Csárda melletti parkolóban
2009. április 18-án 9 órakor.
Hortobágy Községi Önkormányzat
Egészségügyi-, Szociális- és Környezetvédelmi Bizottság

Hortobágyi Híradó

Iskolai hírek
március

• Meseíró verseny
	Bak Henrietta 4. osztályos
tanuló a Cinema City és a Forum
Hungary „Gülüke , a tengerimalac kalandjai a moziban”
című meseíró pályázatán való
részvételért 2009. január 20-án
emléklapot kapott. Felkészítő
tanár: Sáriné Pócsik Valéria
tanító.
• „Lélektől lélekig” szavalóverseny
	2009. február 6-án rendezték
meg a Lélektől lélekig szavalóversenyt
Balmazújvároson
a Veres Péter Általános
Művelődési Központ Pódium
termében. Iskolánkat Götz
Dominik 4. osztályos tanuló
képviselte, aki emléklapot
kapott
ügyes
szavalatáért.
Felkészítő tanár: Sáriné Pócsik
Valéria tanító.
• Jelmezbál a Retro jegyében
	A Központi és Petőfi Sándor
Kistérségi Általános Iskola
Hortobágyi
tagintézményének diákönkormányzata és
szülői munkaközössége 2009.
február 27-én rendezte meg
hagyományos iskolai farsangját az iskola tornatermében. Ez
a rendezvény nagy előkészületet igényel, megmozgatja a falu
minden családját, a jelmezbálra
szinte mindenki kíváncsi. Ezért
nagy összefogásra van szükség,
hogy a rendezvény anyagi hátterét előteremtsék a szervezők. Így
fontos szerepet kapnak a helyi
cégek, vállalkozók és magánszemélyek. A szervezéssel járó feladatokat megosztották egymás
között a diákönkormányzat segítője, Sáriné Pócsik Valéria és a
szülői munkaközösség vezetői:
Hegedűsné Baji Gál Barbara,
Götzné Téli Andrea.
	Az osztályok életkoruknak megfelelő feladatokat kaptak: 5.
osztály pecsételés, 6. osztály
plakátkészítés, 7. osztály dekoráció, berendezés, 8. osztály
szendvicskészítés, elpakolás.
A gyerekek lázasan készültek
a bálra, mindig újabb ötleteket
találtak ki a jelmezkészítésre.
	Az előkészület után felhangzott a várva várt zene. Tóth
Tiborné, műsorvezető köszöntötte a megjelenteket. A zsűri
az egyéni jelmezeseket a szép,
ötletes, látványos kategóriákba,
a csoportokat a legekbe sorolással díjazta. Minden részt vevő
kapott ajándékot. A zsűri tagjai
voltak: Baranyainé Fekete
Ilona tagóvoda vezető, Valóné
Szilágyi Erzsébet a szülői munkaközösség leköszönt vezetője,

Intézményi hírek
Katona Tiborné az intézmény
nyugdíjas tanárnője, Somogyi
Márta iskolánk németet tanító
tanárnője. A jelmezesek között
akadt Kenguru, Cica lány,
Tavasztündér, Indián lány,
Kígyóbűvölő igazi kígyóval,
Jég királynő, Nagyszerűen táncoltak a retro ruhába öltözött
táncosok: a 2. 4. 5. 6. osztályos
tanulók, a Hófehérke és a hét
törpe 1. osztályos hősei szép jelmezekben játszották el a mesét.
A tombolasorsoláson sok értékes nyeremény talált gazdára. A
Büfében finomabbnál finomabb
süteményeket,
szendvicseket
vásárolhattak a bálozók. Ezeket
a szülők készítették és az iskolai
szakács nénik. A jelmezbál után
19 óráig disco szórakoztatta a
gyerekeket: a tornateremben az
alsósokat, a földszint 1-es teremben a felsősöket.
	Farsangi bál nagyon jól sikerült, a támogatói összegekből minden osztály részesült.
Összesen 147 420 forintot
kaptak az osztályok (a szülői
támogatás, süteménykészítés
arányában,
osztálylétszám
szerint fejenként 300 forintot).
Ezenkívül minden jelmezes
kapott ajándékot 41 000 forint
értékben. A támogatói összegből gazdálkodik a diákönkormányzat:
– Elsősök ajándékozása
– 7 -8. osztályos klub (rendezvények)
– Gyermekműsor
–P
 ontversenyek
díjazása
(tisztaság, ebédeltetés, elem
gyűjtés)
–K
 önyvjutalmazás év végén
(közösségi munka)
– Iskolai gyermeknap
– Iskolai tábor.
	Köszönjük minden szülőnek,
kollegának és támogatónak a
segítséget!
• A Vojtina Bábszínházban jártunk
	Iskolánk alsó tagozatos tanulói
és három bábszínházat kedvelő
6. osztályos tanuló március 3-án
a Vojtina Bábszínház délutáni
előadásán vettek részt. A szombathelyi Mesebolt Bábszínház
vendégjátékát láthatták a gyerekek. Az előadás: Suttogó füzesek cigány legenda bemutatása
volt. A mese középpontjában
egy özvegyasszony állt, akinek
hét fiát elrabolja a sárkány.
A fiait kereső, önmagát is feláldozó anya hányódásai során
betekintést kaptunk a cigány nép
életébe. A képi világ látványa
szívszorítóan hatott. Az előadá-

Hortobágyi Híradó

son olyan értékek kerültek elő,
mint a család sérthetetlensége,
az összetartás- összetartozás,
az önfeláldozás, és nem utolsó
sorban a másság elfogadása. A
gyerekeknek volt részük izgalomban, derűben, fájdalomban. A bábszínházi látogatás
koordinátora: Sáriné Pócsik,
a szervezés segítői az alsós tanítók: Baji Sándorné, Zilahyné
Szűcs Ildikó, Tóth Tiborné,
Nagy Józsefné voltak.
• Diákolimpia megyei döntője
	2009. március 10-én Debre
cenben voltunk az Országos
Diákolimpia bajnokság megyei
döntőjén. Az Arany János és az
Eötvös csapatával játszottunk.
Az Eötvös csapatát legyőztük, az
Arany ellen szoros meccsen alulmaradtunk. Első lett az Arany,
második Hortobágy, harmadik a
Bocskai és negyedik az Eötvös
csapata.
	A csapat tagjai: Götz Roland,
Nagy Tamás, Hegedűs Tibor,
Boda Márton, Tar Balázs,
Bozsányi Tamás, Szeifert Péter
és Vámos László
Edző: Szentirmai Zoltán
• Versíróverseny
	A Hajdú-Bihar Megyei Európai
Információs Pont 2009. március 05-én „Európa Rímpróba”
címmel versíróversenyt szervezett. Intézményünkből Buglyó
Emília, Hűse Friderika 6. osztályos, és Tóth Kinga 5. osztályos tanulók jutottak be a megyei
döntőbe. Tóth Kinga 3. helyezést ért el. A tanulók értékes
ajándékokat kaptak. Felkészítő
tanár: Molnárné Nagy Ágnes.
Köszönjük Buglyó Gáborné
szülőnek, hogy elkísérte a tanulókat a versenyre.
• Országos Amatőr Diákolimpia
bajnokság
	2009. március 13-14-én a
Veszprémben
megrendezett
Országos Amatőr Diákolimpiai
bajnokságon vettünk részt. A
résztvevő hat csapat két csoportba volt osztva. Az egyik csoport tagjai: Hortobágy, Őrhalom
és Táncsics. A másik csoport:
Darus, Kalocsa és Salgótarján.
Majdnem minden csapattal játszottunk, mindenkit megvertünk
szettveszteség nélkül. Hortobágy
lett az első, Darus a második,
Táncsics a harmadik.
	A csapat tagjai: Götz Roland,
Nagy Tamás, Hegedűs Tibor,
Boda Márton, Tar Balázs,
Bozsányi Tamás, Szeifert Péter
és Vámos László
Edző: Szentirmai Zoltán
	Megköszönjük Tar Józsefnek

a Diákolimpiára való szállításban nyújtott segítségét, valamint
az ott tartózkodás ideje alatt a
gyerekek ellátásáért és felügyeletéért nyújtott közreműködését, Könnyű Balázsnak pedig a
Diákolimpiára való szállításban
nyújtott segítségét.
• Energiakaland pályázat
	A Gézengúzok bábcsoport
március 13-án, Budapesten,
a Millenáris Parkban az E-on
Energiakaland című országos
pályázatának döntőjén vett részt.
A tanulók „A félelem legyőzése”
című bábdarabot készítették el. A
döntőn a bábcsoport a Színház
kategóriában III. helyezést ért
el. A bábcsoport tagjai a Csodák
Palotája és a Jövő Háza programjain vettek részt, majd
a Teátrumban színvonalas
lézer show szórakoztatta őket.
Minden tanuló nagyon jól érezte
magát. Felkészítő tanár: Sáriné
Pócsik Valéria, a bábműsort
kamerázta és a verseny filmet
elkészítette: Sári Ádám informatikus. A Gézengúzok bábcsoport tagjai: Bak Henrietta,
Boda Stefánia, Buglyó Emília,
Bujdosó Kata, Cseri Boglárka,
Götz Dominik, Hegedűs Maja,
Hűse Attila, Hűse Friderika,
Karika Viktória, Major Dániel,
Németi Emese, Szabó János,
Szabó Tímea, Vas Tamás,
Zsupos Zsolt.

Óvodai hírek

4071 Hortobágy Erdei F. 2sz.
nyitnikekovi@citromail.hu

ÓVODAI FELVÉTEL
2009. április 15 – 17 – ig délelőtt
8 és 12 óra között az óvodában
Szükséges dokumentumok:
A gyermek
 Születési anyakönyvi
kivonata
 Lakcím bejelentője
 TAJ kártyája
 Oltási papír
A szülő azonosságát igazoló
dokumentumok
Felhívjuk minden Szülő figyelmét, hogy akinek gyermeke betölti
az 5. életévét 2009. december 31
– ig, annak kötelező a 2009/2010
– es tanévtől óvodába járni a tankötelezettség teljesítése végett.
Szeretettel várjuk leendő
óvodásainkat!



A Nagycsaládosok helyi alapszervezetének
köszönhetően
közel 100 jelmezt és kiegészítőit
sikerült vásárolnunk abból a bolhapiaci felajánlásból, amit a számunkra szerveztek.
A hagyománnyá vált Bolhapiac
körültekintő szervezést igényel.
Az óvodáért történő felelősségvállalást és önzetlen segítségüket köszönjük a szervezőknek, a
résztvevőknek, és azoknak, akik
adományukkal támogatták az
alapszervezetet.
További sikereket kívánunk
a Nagycsaládosok Hortobágyi
Alapszervezetének!

Akikre büszkék
vagyunk

A Hortobágyi Nemzeti Park
rajzpályázatot hirdetett a Víz
világnapja alkalmából.
Óvodásaink lelkesen készülődtek, festettek, rajzoltak különböző
technikákkal.
Egymás bírái voltak, és közösen döntötték el, kinek a munkája
kerüljön be a versenybe.
Ez évben szép számmal születtek alkotások.
A zsűri három gyermek munkáját díjazta. Büszkék vagyunk a
rajzoló és a versenyt nyerő gyermekekre egyaránt.
Helyezettjeink:
I. helyezett Turucz Natália
II. helyezett Szilágyi Levente
III. helyezett Fenyves
Dominik
Gratulálunk a nyerteseknek!
Befejeződött, és a Kiscinke csoportban járó gyermekek már
örömmel birtokukba is vették ovi
galériájukat. Az 500 000 Ft értékű
beruházás segítségével kevésbé
zsúfolt a csoportszoba, hiszen két
szinten tevékenykednek, játszanak
növendékeink.

További terveink

Folytatódik a Szülők iskolája
előadássorozatunk, amelynek vendégelőadója dr. Kelemen Lajos
pszichológus. A szocializációról, a családok esélyteremtéséről,
illetve az iskolaérettségről szóló
előadásra minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Ideje 2009. május 7. 16 óra
Óvodai bált szervezünk 2008.
május 15-én (pénteken).
Felajánlásaikat, jegyelővételt
tehetnek az óvodában Dobi
Imrénénél.
Kérjük, támogassák
rendezvényünket!



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 fejlesztése41 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

Meghívó
A Magyarországi LEADER Közhasznú Egyesület és a Hortobágyi LEADER Nonprofit Kft.
szeretettel meghívja Önt

„A nemzetközi gazdasági válság hatásainak a vidéki térségekben történő kommunikációja”
című konferenciájára
Helyszín:
A Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft. Konferencia terme
Hortobágy, Czinege János utca 1.
Időpont: 2009. április 08. 10.00 óra
A téma fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítunk!
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Kovács Pál
Hortobágyi LEADER Nonprofit Kft.
ügyvezető igazgató

Bangóné Borbély Ildikó
Magyarországi LEADER Közhasznú Egyesület
Hajdú-Bihar megyei irodavezető

Hortobágyi Híradó

Pusztán az egészségünkért!

Szent György napi biovásár

„…Mikor a jószág rovásra kerül…”

Szent György napi Kihajtási ünnep
2009. április 25. szombat 15 órai kezdettel

2009. április 25- 26. szombat-vasárnap

Program:

A biotermékek harmadik országos vásárán
bemutatkoznak a magyar ökogazdák és
kereskedők mellett a kézműves mesterek.

Állathajtás a hídon, pásztorok és fogatok érkeznek a vásártérre.
A tavaszi állatkihajtás hagyományairól szól Dr. Vajda Mária
néprajzkutató. Számadás a telelő jószágokról és rovásfára vétel.
A csikós, gulyás, juhász számadók eligazítása. Pásztortáncok a
Debreceni hajdú táncegyüttes előadásában. Este pásztortüzet
gyújtanak az öreg pásztorok a kisbojtárokkal.
Mindenkit szeretettel várunk!

Tájékoztató a Magyar Nemzeti Üdülési
Alapítvány 2009. évi pályázatairól
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány célja a munkavállalók,
szövetkezeti tagok, valamint családtagjaik, a nyugdíjasok és
más önálló jövedelemmel nem rendelkező szociális célú kedvezményes üdültetésének elősegítése.
Az alapítvány évről évre egyre nagyobb forrást biztosít saját
gazdálkodásának eredményéből a szociálisan hátrányos helyzetben élők üdülési támogatására.
Ebben az évben 2,5 milliárd Ft összegű üdülési csekkhez juthatnak pályázati úton az alacsony jövedelmű nyugdíjasok,
fogyatékossággal élők, legalább két gyereket nevelő munkavállalók és a szakiskolai tanulók.
Az alapítvány 2009. február 1. és április 15. között az alábbi
pályázatokat hirdeti meg:
– Ezüst nyár pályázat – nyugdíjasok számára
– Esély a pihenésre pályázat – fogyatékossággal élő személyek részére
– Szolidaritás pályázat – több gyermeket nevelő munkavállalók részére
- Vakációs program pályázat – szakiskolai tanulók részére
A pályázatok kizárólag az előírt „PÁLYÁZATI ADATLAP
2009” formanyomtatványon nyújthatók be.
Az egyes pályázati kiírások szövege, valamint a pályázat
benyújtásához szükséges adatlap a www. udulesicsekk.hu
honlapról letölthető.
„Hortobágy Község Önkormányzata pályázatot hirdet
a település központjában lévő 98,26 m2-es

felújított üzlethelyiség bérbeadására,
amely iroda céljára is alkalmas.

A bérleti jogviszony 2009. június 1-jétől határozatlan ideig tart.
A bérleti díj minimum: nettó 8000 Ft/m2/év,
amely a vízdíjat is tartalmazza.
(2009. évben mentes az ÁFA alól)

Hortobágyi Híradó

A pályázat benyújtásának határideje:

2009. május 15.

Az elbírálás határideje: 2009. május 25.
A pályázatot Titi Éva polgármesternek címezve
„Pályázat Üzlethelyiségre” jeligével ellátva
személyesen, vagy levélben a következő címre kérjük eljuttatni:
4071 Hortobágy, Czinege J. u. 1.”



Kezdődött azzal, hogy muszáj
voltam elmenni a háziorvosomhoz, mivel borzasztóan bedagadt
a homlokom, a szemem és a jobb
fülem alatt a nyirokcsomó.
Gyógyszer, két fajta krém,
estével még jobban bedagadtam, megijedtem felhívtam az
orvosom és azt tanácsolta, hogy
másnap (március 31-e, míg élek
nem felejtem el) menjek a bőrgyógyászatra az „OTI-ba”.
Reggel a korai vonathoz
mennék ki az állomásra, de látom,
a kerékpárom hátsó kereke le van
eresztve. Semmi baj, pár mozdulat, felfújtattam.
Kiérve az állomásra megváltottam a tért jegyet, de a vonaton
az udvarias kalauz azt kérdezte
tőlem, hol van a másik személy,
akié a jegy?! Én szerényen megjegyeztem, az nincs, mivel egyedül voltam és az a visszafelé
utazó jegyem. Hát, mint kiderült, a forgalmista nem pecsételte
rá a „vissza” utat. A kis kalauz
Balmazújvároson ráüttette a
visszafelé pecsétet, ezután már
minden rendben volt.
Az OTI-ba érve közölték
velem, hogy ott már 2-3 éve megszűnt a bőrgyógyászat, menjek
a Kenézi Kórházba. Átvágtam
a rövidebb úton, lent valahol az
alagsorban már meg is találtam a
bőrgyógyászatot. Az egyik ajtón
bemenve közölték velem, hogy
ide megbeszélt időpont kell.

Rőth István (†1990)

A fővadász
A Hortobágy mindig kedvenc
vadászterülete volt az ínyenc
vadászoknak.
Ide járt vadlibázni Gróf
Széchenyi Zsigmond, vadkacsázni Horthy Miklós és 1945
után állami vadászterület lévén
gyakori vendégek voltak a szocialista rendszer nagyhatalmú urai
pl.: Kádár János vagy Losonci
Pál is.
Ebben az időben azonban már
nemcsak a vízi vad vadászat volt
a felkapott, hanem az őzezés, a
vaddisznózás és a nagy terítékes
fácán vadászat is.
E korszakban volt fővadász
Rőth Pista.
Igen csak kényes beosztásról
volt szó, mert a vendéget mindig
jó hangulatban kellett tartani s
bizony ez gyakran nehéz volt.
Hadd meséljek el egy példát:
Nagyterítékes fácán vad vadá-



Egy napom Debrecenben…
Nem is olyan sokára a másik
ajtónál, talán éppen a doktornő
kijött, finoman tudatta velem,
hogy menjek ki a Klinikára, de
ott majd lehet be is fektetnek a
kórházba, mert ott az nem ambulancia.
Elindultam, a portás udvariasan útba igazított (vidéki ember
lévén nem tudom az utat), hogy
a 24-es busz pont ott fog letenni.
Átszelve a várost már 08:10-kor
meg is találtam a keresett helyet,
a kartonozóban gyorsan regisztráltak a 15.-nek.
Nagyon sok idő eltelt, jöttekmentek ki-be a gyerekek, felnőttek, a mentővel hozott betegek,
már a 28. beteget is szólították, az
is elment.
Az egyik beteg meg merte kérdezni az asszisztenst, hogy ők
mikor kerülnek sorra, mire ő odaszólt, hogy nem tudja! (Reggeli,
ebéd és innivaló nélkül nem
szabad elindulni.)
Nekem udvariasan odaszólt „jó
étvágyat” közben villant a szeme
a beteg felé, hogy na látod van aki
gondoskodik elemózsiáról.
Hihetetlen, de 14 óra előtt 5
perccel már be is szólítottak.
Csak úgy mellékesen megjegyeztem, hogy mióta várakozom
(professzori bemutató volt). Igaz
a doktornő egy picit meglepődve

fentebb húzta a szemöldökét.
Újabb
gyógyszer,
krém,
semmit nem mondtak, hogy mitől
vagyok ilyen.
A fül-orr-gégén nem voltak
nagyon udvariasak, megkérdezték, hogy mit akarok itt,
elmondtam, hogy ide küldtek.
Azt mondja, hogy ő felveheti az
adataimat, de úgyis fél 3-ig van
orvos és úgy sem néz már meg.
Választhatok, megvárom az
ügyeletet vagy menjek másnap.
Az utóbbit választottam.
Gyorsan vettem villamosjegyet, felszálltam a villamosra
kilyukasztottam a jegyet.
Végre hazafelé!
A nagyállomás felé közeledve
jött az ellenőr, pechemre.
De nekem nem volt mitől tartanom, hiszen becsületesen kilyukasztottan a jegyem.
Igen ám, de az ellenőr közölte
velem, hogy itt sok a lyuk. Hiába
bizonygattam, hogy higgye el én
most vettem a jegyet és itt meg
itt lyukasztottam, nem fogadta
el. Mire benyúlok a kabát zsebébe, ott volt a nemrég váltott
jegy. A reggeli 24-es buszjegyet
lyukasztottam véletlenül ki még
egyszer. Elvből mindig kidobom
összetépve az elhasznált jegyet,
de most a sok izgalom hatására a zsebemben maradt. Hiába

Hortobágyi emlékképek…VI.
szat volt valahol Nagymajor és az
Ohati erdő környékén.
A két fővendég két mezőgazdasági miniszterhelyettes, akik
sokat segíthettek a gazdaság
támogatásának megerősítésében.
A hajtóvonal, melynek parancsnoka Rőth Pista a vadak zömét a
két főtáblára terelgette.
Ropogtak is tisztességesen a
fegyverek, potyogott a fácán. A
vadszedők hangosan mondták a
számokat. – 112-113-114 – hangzott az egyik lőállásnál, a másiknál ennél eggyel kevesebb. Na
meg is kezdődött a cukkolás, hogy
te fakezű vagy pedig rád ment a
több madár és a vesztesen látszott az elfojtott méreg, mígnem
Rőth Pista megjelent kezében egy
kakassal. Ez még ide tartozik,
mondta a vesztesnek csak az a
kétbalkezes vadszedő nem találta
meg. Így a kedélyek lecsillapodtak mindenki meg volt elégedve.
De Pista másban is gyors prob-

lémamegoldó volt. Az egyik
magas rangú vendég kijelentette,
hogy ő csak házi tejfelt eszik.
Pista rohant a szakácsokhoz,
keverjétek habosra a dobozos
tejfelt, s ha kérdezik, mondjátok,
hogy Csegéről hozták egy szürke
tehenet tartó gazdától.
Mikor a vendég megkóstolta
nagyon megdicsérte és megemlítette, hogy máskor is innen hozzunk tejfelt.
De volt, akinek csak forró terítéket lehetett letenni az asztalra,
és ha az kihűlt, Pistának mindig
volt valami ötlete, amivel eltérítette a vendéget, míg a felszolgálók kijavíthatták a hibát.
Ha nyomott volt a hangulat
nekiállt slambucot főzni, ahova
meginvitálta az unatkozókat és
vadásztörténeteivel – melyek leginkább egy olyan emberről szóltak, akit az aktuális vendég nem
nagyon szeretett – jókedvre derítette a résztvevőket.

bizonygattam sírva, hogy semmi
rossz szándék nem volt bennem,
nem vezényelt huncutság vagy
szemtelenség az ellenőrnek a
társa egyenesen fellépet velem
szembe, hogy „asszonyom, a
templomban kell esküdözni”.
Nem volt mit tennem, 5000
Ft-ra megbüntetett, helyszíni
bírság, vagy később már 8000
Ft is lehet, vagy esetleg holnap
menjek a Füredi útra rendezni az
ügyet és ott már 12000 Ft-ba fog
kerülni. Rendeztem a helyszínen,
felmérve a helyzetemet.
Az már csak hab a tortán, hogy
amikor leszálltam itthon az állomásnál a vonatról, újból a leengedett bicikligumim fogadott.
Tudom, valahol én voltam a
figyelmetlen, de ha valaki ennyi
bosszúságon megy keresztül,
nem beszélve a fájdalomról, nem
figyel sok mindenre oda.
Végülis mindenki a dolgát
végezte, és aki figyelmetlen volt
és hibázott, annak meg kell fizetni
a felelőtlenségéért.
Én csak a bosszúságom és a
tehetetlenségem miatt ragadtam
tollat. Na igen, az életünkben
van néhány ilyen peches napunk,
ez egy a sok közül. Köszönöm,
hogy leírhattam, mert talán így
a lelkem egy picit megnyugodva
várja az elkövetkező napokat.
Tisztelettel: egy hű olvasójuk:
Simon Istvánné
Volt olyan kapzsi vadász, aki
4-5 bakot szeretett volna lőni,
holott csak egyre volt engedély.
Pista úgy forgatta a sofőröket,
hogy a megfelelő lőtáv miatt
csak egyet lehetett meglőni, de a
vendég mégis boldog volt, mert
több bakot is látott.
Nyugalom és béketeremtő
ember volt, ami ebben a szakmában igen ritka jelenség, lelkiismeretes és szorgalmas, mondhatnám
munkájának szerelmese.
Felesége Rózsika szinte csak
vendégnek láthatta otthon, mert
leginkább munkahelyén tartózkodott. Pedig évekig beteg volt a
veséjével. Kelenhegyi professzor
úr és munkatársai kezelték, de az
orvostudomány is korlátozott és
Pista 1990-ben eltávozott.
Te Pista! Hallod! Azt üzenem,
hogy most is kéne ennek az
országnak egy nyugalom és béketeremtő ember, mert itt most nagy
a békétlenség. Ha tudsz, intézkedj.
Szeretettel ölel: Götz Csaba
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