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HORTOBÁGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA
2009. május l XII. évfolyam 4. szám

A községházán
történt

2009. április 27-i ülésen a képviselő – testület
− elfogadta az önkormányzat 2008. évi zárszámadását.
Megállapította, hogy az önkormányzat – az eredeti költségvetésben szereplő magas forráshiány ellenére – biztosította működőképességét, ellátta feladatait. Lehetőségeihez képest jelentős, az összkiadáshoz viszonyított
11,2%-os felhalmozási kiadást is meg tudott valósítani.
− elfogadta a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulás társulási tanácsában végzett munkáról szóló beszámolót.
− elfogadta a Balmazújváros Város Önkormányzatával
megkötött igazgatási társulás tapasztalatairól szóló
beszámolót.
− elfogadta a központi háziorvosi ügyelet 2009. évi tevékenységéről az Orvosi Ügyelet Kht. beszámolóját.
− elfogadta a Hajdú-Bihar megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság beszámolóját a 2008. évi pénzügyi keret
felhasználásáról.
− elfogadta az egyeki Önkéntes Tűzoltóság parancsnokának tájékoztatóját a 2008. évi támogatás felhasználásáról.
− döntött Varga Zoltán részére önkormányzati tulajdonú
ingatlanok bérbeadásáról.
− zárt ülés keretében döntött a „Hortobágyért-díj” 2009.
évi odaítéléséről.
Titi Éva
polgármester

Anyakönyvi hírek…
Házassági évforduló
Baji Gál Imre és felesége, sz. Saliga Ilona
hortobágyi lakosok
2009. április 3-án ünnepelték házasságkötésük
50. évfordulóját.

További jó egészséget, gondtalan nyugdíjas éveket
kívánunk nekik gyermekeik és unokáik körében!

Halálesetek Hortobágyon
Fülöp József
(Hortobágy, Veres P. u.)
A gyászoló családnak részvétünket fejezzük ki!

Falugyűlés 2009. április 27.
(az elhangzott tájékoztató kivonata)
I. Tájékoztató az önkormányzat gazdálkodásáról:
1. A 2008. év adatai:
bevétel
kiadás
forráshiány

tervezett
340.718 eFt
340.718 eFt
41.428 eFt

teljesült
436.379 eFt
326.480 eFt
12.063 eFt

szociális segélyben) részesülők köréből, ezáltal a családok
jövedelemhez jutásának segítése.
2. Rendezvények: csökkenő keretből a hagyományos rendezvényeket a megszokott színvonalon, saját dolgozókkal oldjuk meg.

2. Az ingatlanértékesítésből származó bevétel, 99.772 eFt 3. Már megtörtént a szeméttelep rekultivációja – a terüleelkülönített számlán szerepel (képviselő-testületi határozat
ten szemét elhelyezése tilos!
értelmében ez az összeg kizárólag fejlesztésre, pályázati önrészre fordítható)
4. Nyertes pályázatból az óvoda és az iskola felújítása a
nyáron megtörténik.
3. A korábbi évektől eltérően lejárt fizetési határidejű kötelezettségünk nincs (a Falugondnokság idején folyamatosan 5. Pályázatot nyújtunk be:
volt 5-8 millió Ft)
– a községháza felújítására (így valamennyi középület méltó
4. Fejlesztés is megvalósult: pályázati támogatással a Kollégium és a Faluház felújítása.
Saját erőből megvettük a községháza épületét.
Vízi színpad felújítása.

és megfelelő állapotba kerülhet)
– illegális szemétlerakók megszűntetésére a település tisztasága érdekében
– a szennyvíztisztító átépítésére.

6. Tervek készíttetése: temető felújítására, útépítésre.

Összegezve:
• pénzügyi stabilitás jellemzi a működést a csökkenő támogatás ellenére is
• a korábbi intézkedések (társulás, Falugondnokság megszüntetése és a feladatok integrálása a polgármesteri hivatalba)
helyesek voltak
• jelentős eredmény, hogy minden feladatot a megszokott
színvonalon ellátunk
• nem került sor létszámleépítésre.

7. Közvilágítás korszerűsítése.
8. Ivóvízminőség-javító programban való részvétel.
9. A 33-as út építési munkálatai.

10. Fürdő – Szennyvíztisztító átépítése
A megvásárolt ingatlan 3 éves beépítési kötelezettsége a
szennyvíztisztító megépítését követően indulhat.
Az előkészítő munkálatok ennek ellenére folynak (telekkiII. 2009-es aktualitások:
alakítás, út kialakítása, stb).
1. Közfoglalkoztatásba bevonni a tervek szerint 35-40 főt a
A kempinggel, a kúttal és a kút körüli területtel az új tulajrendelkezésre állási támogatásban (régebben rendszeres
donos rendelkezik.

FELHÍVÁS
Tájékoztatjuk a község lakosságát, hogy pályázati támogatással megtörtént a lezárt/megszüntetett hulladéklerakó telep rekultiválása.

A helyreállított területen, s közelében is
bármiféle kommunális hulladék,
építési törmelék, stb. lerakása
szigorúan tilos!
A tilalmat megszegők ellen szabálysértési eljárást kezdeményezünk.
Kérünk mindenkit, hogy – a település és környezete tisztaságának megőrzése érdekében – kerülje a keletkező hulladék illegális lerakását.



Lakossági tájékoztató
Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy az FGSZ Földgázszállító 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.
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Intézményi hírek
Április 6-án Balogh Csaba 6. o. és Illés
Gabriella 7. o. tanulók képviselték iskolánkat
a „Tanulásban akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó általános iskolák
tanulóinak” XXXIV. ORSZÁGOS KOMPLEX Tanulmányi Versenyének megyei döntőjében.
A verseny célja: a tanulók tehetséggondozása, valamint pályaorientációjának a segítése.
A vetélkedőt a debreceni Nagysándor József Általános és Előkészítő Szakiskola rendezte.
Tagintézményünkből először vettek részt
gyerekek ilyen típusú megmérettetésen.
A versenyen matematika, informatika, magyar irodalom, ember és társadalom, földrajz,
történelem, természetismeret, művészetek,
életvitel tantárgyakból kellett szóban és írásban számot adniuk a tanulóknak a felkészültségükről.
A hortobágyi kollégista gyerekek ügyesen
szerepeltek, igazi csapatként dolgoztak össze,
és végeredményben a 8. helyen végeztek.

arany, míg Németi Rebeka és Kulcsár Tamás
ezüstérmet szerzett. A II. korcsoportos fiúk
a negyedik helyet szerezték meg, az egyéni
versenyt pedig Balogh Roland nyerte. Az
első korcsoportos lányok és fiúk ezzel a szép
teljesítménnyel továbbjutottak a május 12-i
megyei döntőbe.
A csapat tagjai:
I. korcsoport: Szilágyi Fruzsina, Németi Rebeka, Lukács Andrea, Posta Petra, Ruzsányi
Vivien, Vas Bianka
I. korcsoport (fiúk): Kulcsár Tamás, Garai
Barna, Sasvári Patrik, Suhajda Márk, Tar
Kristóf, Veres Bence
II. korcsoport: Balogh Roland, Götz Dominik,
Takács Dániel, Való Dávid, Vas Tamás,
Zsupos Zsolt
Felkészítő tanár: Postáné Kiss Erika
Kísérő pedagógus: Csőke László
***
A Gézengúzok bábcsoport 2009. április 26án a megyei bábversenyen arany minősítést
és két különdíjat kapott. A gyerekek Andersen
Borsószem hercegkisasszony című meséjét
játszották el. A bábdarab rendezője és felkészítő tanára Sáriné Pócsik Valéria báb- és
drámapedagógus. A Gézengúzok: Buglyó
Emília, Szabó Tímea, Hűse Friderika (6. osztályosok), Bak Henrietta, Bujdosó Kata, Boda
Stefánia, Cseri Boglárka Csenge, Hegedűs
Maja Angéla, Karika Viktória, Németi Emese
(4. osztályosok).

***
Április 7-én diákönkormányzatunk az iskola udvarán papír hulladékgyűjtést szervezett 12 órától 16:30-ig. A tanulók 779,5 kg
hullámpapírt és 11 079,5 kg vegyes papírt
gyűjtöttek. A gyűjtésért járó pénzösszeget a
kirándulásokra fordítják. Ezzel és az őszi papírgyűjtéssel együtt iskolánk tanulói 27 259
kg papírt gyűjtöttek ebben a tanévben.
***
Köszönjük a lakosság segítségét!
2009.
április
27-én
került megrendezésre
Szervező: Sáriné Pócsik Valéria diáksegítő
tagintézményünkben a Föld Napjához kötött
tanár
iskolai projektünk a „Témanap”. E program
***
évenkénti megrendezésével célunk, hogy
2009. április 8-án Balmazújvároson kistér- a tanulóink jobban megismerjék közvetlen
ségi vers- és prózamondó versenyen vettünk környezetünk a Hortobágy természeti, történelmi, kulturális értékeit és hagyományait.
részt a Költészet Napja jegyében.
Intézményünket 4 tanuló képviselte. Minden évben szakemberek segítik a pedagóBuglyó Emília, Hűse Friderika, Tar Balázs 6. gusok munkáját. Ezúton is köszönjük a Nonosztályos tanulók és Dorcsák Evelin 8. osztá- profit Kft. ügyvezető igazgatójának Gencsi
lyos tanuló. Evelin a versmondásban 2., pró- Zoltánnak és a Hortobágyi Nemzeti Park
zamondásban 3. lett. A 6. osztályosok sajnos idegenforgalmi osztályvezetőjének Világosi
Jánosnak, hogy munkatársaik szakmai irányínem értek el helyezést.
tása, vezetése mellett színesebbé, élményszeFelkészítő tanár: Molnárné Nagy Ágnes
rűbbé és gyakorlatiasabbá tették ezt a napot
***
tanulóink számára.
2009. április 19-én tagintézményünk röp***
labda csapata megyei Diákolimpián vett
Intézményünk tanulói a tanév 2. félévében
részt, ahol harmadik helyezést értük el. Nagyon örültünk, hogy sok szülő eljött megnéz- két rangos országos illetve nemzetközi matematika versenyen vettek részt. Mindkét
ni a csapat szereplését.
Az „A” csapat tagjai: Bozsányi Tamás, Tar megmérettetésen elsősorban a diákok gyors,
Balázs, Götz Dominik, és Pongrácz Gergő logikus gondolkodását mérték teszt jellegű
A „B” csapat tagjai: Zsupos Zsolt, Hűse Attila feladatokkal.
A Zrínyi Ilona Matematika Versenyen négy
Márk, Vas Tamás és Illés Áhim.
A „B” csapat cseretagjai: Horváth Máté és 4. osztályos és két 8.-os tanuló indult.
Való Dávid
Götz Dominik 4. és Nagy Tamás 8. osztályos tanulók a mezőny első harmadában,
***
Bujdosó Kata, Cseri Boglárka, Zsupos
Iskolánk az április 20-án Balmazújvá- Zsolt 4. és Götz Roland 8. osztályos tanulók
roson megrendezett Kistérségi Atlétikai
pedig a középmezőnyben végeztek.
Diákolimpián 3 csapattal képviseltette
A Kenguru Nemzetközi Matematika Vermagát. Versenyzőink igencsak kitettek ma- senyen Nagy Tamás a 28., Bujdosó Kata a
gukért, hiszen az I. korcsoportos lányok és 42, Cseri Boglárka a 67. és Zsupos Zsolt a
fiúk egyaránt aranyéremmel térhettek haza, 84. helyet szerezte meg a közel 250 induló
s az egyéni versenyben is Szilágyi Fruzsina
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közül. A többi versenyzőnk is képességeinek
megfelelően teljesített. A vetélkedés további
résztvevői:
Bak Henrietta, Götz Dominik, Vas Tamás4.o., Tar Balázs, Buglyó Emília-6.o., Vezendi
Anett, Szeifert Alexandra, Szeifert Péter, Posta Lajos, Hegedüs Tibor-7.o és Götz Roland
8.o-os tanulók.
Felkészítő tanárok:
4.o.:Sáriné Pócsik Valéria
Felső tagozat: Samuné Szabó Zsuzsa
***
Május 1.-én került megrendezésre Balmazújvároson a hagyományos „112 Védelmi
Nap”. Az eseményt a balmazújvárosi Rendőrkapitányság szervezte és bonyolította le a
megszokott magas színvonalon.
A verseny előtt megtekinthettük a debreceni Kutyakiképző iskola bemutatóját, a balmazújvárosi Tűzoltóság gyakorlati prezentációját, és a debreceni Hortobágy Kommandó
harcművészeti, elfogási technikáit.
A kistérségi vetélkedőn Hortobágy, Egyek,
Tiszacsege, valamint Balmazújváros 3 iskolája versengett egymással. Iskolánkat 10 diák
képviselte 2 pedagógus irányításával.
A tanulók az alábbi versenyszámokban
mérték össze az ügyességüket és a tudásukat:
Kerékpáros ügyességi verseny, lövészet,
futás, bűnmegelőzési, közlekedési totó,
kötélmászás időre, tűzoltási elméleti és
gyakorlati verseny.
Csapatunk kiválóan helytállt, a gyerekek
remek teljesítményükkel 4 kupát hódítottak el
és számos ajándékot nyertek:
Hegedűs Tibor: Elnyerte a legjobb fiú futó
díját.
Zsupos Zsolt: Elnyerte a legjobb fiú lövő díját.
Összetett verseny: Csapat 1. helyezés.
A vándorkupát ebben az évben is a hortobágyi diákok nyerték.
Csapattagok: Bessenyei Emese, Bozsányi
Tamás, Dorcsák Evelin, Götz Roland,
HegedűsTibor, Nagy Tamás, Suhajda Tibor,
Tar Balázs, Varga László, Zsupos Zsolt
Felkészítő és kísérő pedagógusok: Nagy
Józsefné, Nagy József.
A lakosság segítségét kérjük:
• A 2009. április 7-i papír hulladékgyűjtés
után az iskola környékéről eltűnt egy
kézikocsi, amivel a gyerekek papírt gyűjtöttek. A kiskocsit gyerekek kérték kölcsön
Ferenczi Józsi bácsitól, amit visszaadni már
sajnos nem tudtak.
Kérjük, ha valakinek tudomása van a kocsiról, értesítsen bennünket az 589-352-es
telefonszámon, vagy az iskola udvarára
bármikor betolhatja a kézikocsit.
Köszönettel az intézmény dolgozói és tanulói.
Intézményünk minőségirányítási munkájáról
Intézményünk minőségi munkájának egyik
sarkalatos pontja a „tisztább, rendezettebb
folytatás a 4. oldalon



folytatás a 3. oldalról
környezet kialakítása, megóvása”, melynek
sikeres megvalósítása érdekében intézkedési
tervet dolgozott ki tantestületünk. A tervben foglaltak végrehajtása során elérkeztünk
a visszaméréshez, azaz kikértük iskolánk tanulóinak és nevelőinek véleményét, a kitűzött
cél megvalósulásáról.
Az alábbi táblázat a feltett kérdéseket és a

beérkezett válaszok %-ban kifejezett értékét
Az eredmények elemzése után megállapítmutatja (táblázat):
hatjuk, hogy intézményünk elindult a helyes
úton, de korán sem lehetünk elégedettek az
Az eredmények (elégedettség) összehason- eredménnyel. Ezután is kitartó, következetes
lítása a 2005/2006-os visszamérés eredmé- munkára lesz szükség, ha további javulást
nyével:
szeretnénk elérni az igényesebb, rendezettebb, tisztább környezet megvalósítása érdekében.
2005/2006.
2008/2009.
Samuné Szabó Zsuzsa
Diákok:
74%
75%
minőségirányítási csop. vez.
Munkatársak:
50%
65,5%

KÉRDÉS
Mennyire vagy elégedett tantermed tisztaságával?
Mennyire vagy elégedett a folyosók és az udvar tisztaságával?
Mennyire érzed otthonosnak iskoládat?
Mennyire érzed otthonosnak a kollégiumot?
Mennyire vagy elégedett a tanulók és a hálók tisztaságával?
Az intézmény egészére vonatkozóösszesített eredmény:

DIÁKOK VÁLASZA
3,7
3,5
3,7
4,0
3,9
75%

NEVELŐK VÁLASZA
3,4
3,1
3,8
3,3
3,0
65,5%

Átlag
3,55
3,3
3,75
3,65
3,45
70%

Tájékoztató a 2008. évi Országos kompetenciamérés eredményeiről
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.
Mivel a kompetenciamérés 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.
2008. május 28-án került sor a 6., 8. osztályosok kompetenciamérése
mellett ismét a 4. évfolyamos diákok alapkészség-mérésére. A tesztírás
feltételeit a mérési koordinátori útmutatók alapján tagintézményünk pedagógusai biztosították, egy kiküldött mérési biztos felügyelete mellett.

A kitöltött tesztfüzetek javítása a 6. és 8. évfolyam esetében központilag
történt, a 4. évfolyam esetében, pedig tagintézményünk készítette el a
megadott program alapján.
A Kt. 99.§ (7) bekezdése értelmében, a hortobágyi iskolában folyó pedagógiai tevékenység a 2008. évi országos kompetenciamérés, értékelés
eredményei szerint elérik a jogszabályban meghatározott minimumot, a 6.
8. évfolyamok esetében a 400 képességpontot, sőt meghaladják a hasonló
települések iskoláinak átlagát is. Intézkedési tervet nem kell készíteni.
A 4. osztályos tanulók esetében a mért képességek, meghaladják a
30%-ot.
Az összegzésnél, összehasonlító elemzésnél fontos, hogy mindig figyelembe kell venni a tanulók egyéni, önmagukhoz viszonyított fejlődését, és az egyes osztályok teljesítményét.
Megállapítható, hogy a tanulók év végi osztályzatai, eredményei
többnyire összhangban voltak a kompetenciamérés során nyújtott teljesítménnyel.

Eredményeink:
6. és 8. évfolyamos tanulók kompetenciamérés eredménye
Évf.
6.
8

Tantárgy

Országos átlag

Községek átlaga

Balmazújvárosi
kistérségi átlag

Intézményi átlag

Matematika
Magyar
Matematika
Magyar

499
519
497
506

472
490
473
478

470
492
464
481

460
499
457
479

4. évfolyam készség- és képességmérés eredménye
Olvasás
Év

2008.

Átlag
országos
iskolai

kiépültség

begyakorlottság

84
70

59
36

Év

Átlag

2008.

országos
iskolai

Elemi
számolás
91
84

számírás
93
89

Számolás
kiépültség
mértékösszekivonás szorzás
egység-v.
adás
61
98
92
97
49
98
83
91

Gondolkodás
Írás
kiépültség
begyakorlottság begyakorlottság
rendszerezés kombinálás Elemi gondolkodás
52
53
53
65
49
45
31
41
60
38

Helyi, hortobágyi
(telephelyi)
iskolai átlag
507
522
504
549

osztás

begyakorlottság

93
76

82
51

minőség
68
74

Feladatunk:
• A gyengébben sikerült területek fejlesztésére. A tanulók e téren mutatkozó hiányosságainak pótlása minden tantárgy és pedagógus feladata
kell, hogy legyen.
• Az alapkészség és képesség fejlesztésére tervezettebb tréning gyakorlatok beépítése a tanórai munkába.
• Differenciált foglalkoztatás, egyénre szabott feladatadás.
Dorcsák Mária, tagintézmény-vezető



Hortobágyi Híradó

Óvodai hírek

Jegyek, támogató jegyek kaphatók
Dobi
Imrénénél.
A Hortobágyi Nemzeti Park rajzverTombolába
felajánlásokat is szívesen
senyén rangos helyezést ért el Posta
fogadunk!
Bálint, a Kiscinke csoport ballagó óvodása.
5. Beiskolázás
Gratulálunk kiváló teljesítményéhez!
2009. szeptember 1-től óvodánkból
2. A ,,Föld napja”
18 első osztályos kezdi meg tanulmáMegünneplése mindig kerti mun- nyait általános iskolánkban. Sikeres
kával, szorgoskodással történik óvo- tanévet kívánunk nekik.
dánkban. Ebben a hónapban sem volt
6. Ünnepségeink
másként. A gyermekek gyógynövényeket, paradicsom és paprika palántákat ♦ Anyák napja – 2009. május 4-én 16
ültettek, valamint muskátliainkat renórai kezdettel.
dezték.
1. „Akikre büszkék vagyunk!”

3. „Szülők iskolája”
2009. május 7-én (csütörtökön) 16
órától folytatódik, „Szülők iskolája”
sorozatunk.
Dr. Kelemen Lajos pszichológus tart
előadás az iskolaérettségről, a szocializáció problémáiról. Az előadás nyitott,
az óvodás szülőkön kívül is mindenkit
szeretettel várunk!
4. Óvodai jótékonysági bál

♦ Gyermeknap – 2009. május 13. (szerda) 9-12 óra között.
Rövid program:
Játékos, zenés közös torna
Játszóház, ahol alkothatnak a gyermekek
11 órától zenés előadás bohóccal.
Várjuk az óvodába újonnan beiratkozott gyermekeket, egy kis ovi-ismerkedésre.

Bálunkra szeretettel várjuk az óvodát ♦ Évzáró és ballagási ünnepség 2009.
támogatni akaró hortobágyi lakosokat!
május 30. (péntek) 16 óra.

Óvodai jótékonysági bál
HORTOBÁGYON
GÖRÖGÖS ÍZEK!
GÖRÖGÖS HANGULAT!
2009. május 15–én (pénteken) 18 órától
Jótékonysági bál
a KHT ebédlőjében.
Tánc, tombola, meglepi show
Belépő: 3 000 Ft
Támogatójegy: 1 000 Ft
Tombola 200 Ft
Zenél a RULETT - BAND
Vendégünk egy italra!
Kérjük, felajánlásával támogassa óvodánkat!
Jegyek elővételben Dobi Imrénénél az oviban.
Mindenkit szeretettel vár
az óvodai szülői – nevelői képviselet!

Hortobágyi Híradó

Felhívás!
Tisztelt lakosság felhívjuk figyelmüket arra, hogy a gáz piaci
liberalizáció megtörtént. A gas.hu.
– Magyarország szabadon választható lakossági gázszolgáltatója – a
közüzemi gázdíjhoz képest jelentős
kedvezménnyel garantálja lakossági
gázszolgáltatását. Országos értékesítési hálózatában, hagyományos
módon, papír alapú szerződéssel
lehet a szolgáltatás igénybevételére
szerződést kötni. Szerződést kizárólag az köthet, aki gázmérővel rendelkezik.
Szerződést a saját gázmérővel
rendelkező – legfeljebb 20 m3 /óra
gázfogyasztási kategóriába tartozó –
lakossági fogyasztó magánszemélyek
köthetnek.
Évente átlagosan egy havi gáz
ára takarítható meg a szerződéskötéssel. A jelenlegi közüzemi gázdíjhoz viszonyítottan – 8% kedvezmény érhető el.
A szolgáltató váltás előnyei:
– semmilyen műszaki átalakítással
nem jár
– nem kell gázvezetéket, gázmérőt
(gázórát) cserélni
– a szolgáltató váltás- folyamán a
gázellátás folyamatosan garantált.
– nem változik a gáz minősége
– a gázár támogatás folyamatosan
igénybe vehető
– a szolgáltató váltás- adminisztratív
folyamata 4 hónapot vesz igénybe
Hűségidőszak, szerződéskötési díj,
vagy bármilyen egyéb átállási költség
NINCS.
A szerződéskötéshez szükséges:
– személyi igazolvány vagy útlevél
– lakcím kártya
– utolsó havi gázszámla
(adatok miatt)
– bankszámlaszám
Lakossági fórum: időpontjáról a
későbbiekben a tájékoztatást adunk.



Újhelyi Imre díjat kapott Zilahy István
1993-ban Götz Csaba, s most
2009. tavaszán Zilahy István ménes vezető vehette át a magyar
agrárium egyik legmagasabb
szakmai kitüntetését, az Újhelyi
Imre díjat. Az elismeréshez gratulálunk, jó egészséget és további
sikereket kívánunk!
Az alábbiakban a Hajdú-Bihari
Naplóban megjelent cikket olvashatják, amelyben Zilahy István
szakmai életútjáról mesél:
„Egyetemistának lenni, az Agrárra járni feledhetetlen, gyönyörű élménynek bizonyult.
Ma már hortobágyinak érzem
és vallom magam, bár Egerből
származom. Hortobágyon lakni
és dolgozni több annál, mint ott
tartózkodni, ez egy életforma,
egy semmi mással nem helyettesíthető életérzés, életmód. Amióta
elvégeztem a Debreceni Agrártudományi Egyetemet, minimális
megszakítással folyamatosan a
Hortobágyon dolgozom, előbb
az állami gazdaságban, most pedig – ez a legújabb elnevezése –
a Hortobágyi Természetvédelmi
és Génmegőrző Nonprofit Kft.
Családunk korábban is kötődött
a mezőgazdaághoz, a természethez, hisz édesapám erdőmérnök.
Én egészen fiatalon a lovaglásba
lettem szerelmes, versenyszerűen
űztem ezt a sportot. Még az egye-

temi továbbtanulásba is belejátszott ez, hisz azért is választottam
Debrecent, hogy ott folytathatom
a díjlovaglást. A dolog kissé módosult annyiban, hogy a Böszörményi és Füredi út sarkán lévő
lótenyésztő vállalat egy év múlva
megszűnt, miközben én is inkább
a tanulásra helyeztem a nagyobb
hangsúlyt. Az Agráron érthető
módon az állattenyésztés iránt
érdeklődtem jobban. Akik ma az
Állattenyésztés tani Tanszéken
meghatározó személyiségek –
mint Mihók Sándor, Béri Béla,
Jávor András – akkor még fiatalok voltak, korban közel álltak
hozzánk. A kapcsolatunk éppen
ezért a szokásosnál is jobb volt.
Nem akarom, hogy túlzásokba
essek, de egyetemistának lenni,
a ’70-es években, Debrecenben
az Agrárra járni, nos, az feledhetetlen, gyönyörű élménynek bizonyult. Kollégisták voltunk, annak
minden varázslatával. Mi például
nemcsak a saját csoportunkat, az
évfolyamunkat ismertük, hanem
szinte az összes agrárost. Hortobágyra, a lótenyésztésbe, tehát a
nóniusz tenyészetbe kerültem.
Amikor az Állami Gazdaságot
privatizálták egy rövid időre
Létavértesre mentem dolgozni,
ott egy lovas iskolát működtettünk. Aztán gyorsan visszamen-

Falunapi előzetes
A Hortobágyi Lovas-, Agarász- és Hagyományőrző Egyesület
2009. május 16-án 14 órától a Falunapon

fogalmazzuk. Az állattenyésztésen belül pedig a lovasokat érintő
dolgokban az Állattenyésztési
Törvényen dolgozunk. Március
utolsó és április első napjaiban
szakmai delegációval Kínában
jártunk, ahol én természetesen a
Lovassport és tenyésztés
magyar lótenyésztőket képviselA Hortobágyon most alapfel- tem. Együttműködési megállapoadatunk a nóniusz lovak tenyész- dást irtunk alá a Kínai Lótenyésztése, a génmegőrzésük. Ilyen ér- tő Szövetséggel.
telemben ez egy nagyon fontos
Kihelyezett tanszék
tenyésztési centrum, ugyanakkor
A Debreceni Egyetem Agrárjelentős idegenforgalmi központ
is. A ménesbe évente 250-300 tudományi Centrumával ma is a
ezer vendég látogat el, sokáig ez legjobb kapcsolatokat ápoljuk.
volt a Hortobágyi Nemzeti Park Igaz ez a megállapítás mind szakegyetlen komoly idegenforgal- mailag, mind emberileg, mert
mi szervezeti egysége, s ezt a nemcsak mi járunk be az egyeszerepét a mai napig megőrizte. temre, hanem onnan hallgatókat
Tovább folytatva: rendezvény- fogadunk, kihelyezett tanszékközpont, mégpedig a sport és a ként működünk. A Farmer Expón
tenyésztés területén egyaránt, pedig évről évre megtapasztalhisz országosan híres rendezvé- hatja a szakmailag hozzáértő könyeknek lehetünk a házigazdái. zönség, hogy milyen eredmény
Nálunk működik az ország egyik születhetik a tudomány és a gyalegsikeresebben prosperáló mes- korlat szoros együttműködéséből.
A családdal, feleségemmel és
terséges termékenyítő állomása.
Most több célt is szeretnénk még három lányommal a Hortobágyon
megvalósítani. Együttműködve élünk. Nem is akarunk onnan
a nemzeti parkkal és a kht.-val, elmozdulni, mert ahogyan már
a ménes teljes rekonstrukcióját említettem a hortobágyiság több
készítjük elő. A nóniusz tenyész- mint munkahely, ez annál sokkal
tésben ez idő tájt legfontosabb másabb. Életforma és elhivatottszakmai feladatunk, hogy az ős- ság.”
honos törvényt előkészítsük, újraLejegyezte: Avar László
tem Hortobágyra, s azóta is ott
dolgozom. A Nóniusz-tenyésztők
Egyesületének elnökévé 2000ben választottak meg. 2006 óta
pedig a Magyar Lótenyésztő Szövetség elnöke vagyok.

Hortobágy falunapi programja
2009. MÁJUS 16.

800	Csikós ébresztő – lovasok,
férfiak részére „Lőcsös-szekér – húzó versenyt”,
fogatok felvonulása kisbírónők részére (18 év felett) „Gumis taliga-húzó versenyt” hirdet.
Az egyéb nehézségi próbákkal
tarkított versenyre 3 fős csapatok
jelentkezését várjuk 2009. május
14-ig.
A verseny szabályait és feladatait a helyszínen, a verseny kezdetén a versenybíróság hirdeti ki.
Mindkét nemben a verseny
első 3 helyezett csapata értékes
díjakban részesül.
Jelentkezés:
Vezendi Zoltánnál, az egyesület titkáránál.
Tel.: 30-953-7487.

14 órától ügyességi versenyeket szervezünk
Helyszín: a főzősátrak mellett,
a kemping felőli oldalon. Óvodásoknak, valamint alsó és felső
tagozatos 3-3 fős csapatoknak.
A csapatban lányok és fiúk is lehetnek külön –külön és vegyesen.
Nincs külön kategória (élő-hal
fogó, vízhordó- és lángos evő
verseny stb.).
Jelentkezés a helyszínen.
A Falunap Szervezői kérik
mindazok jelentkezését, akik
munkájukkal, ötleteikkel, felHortobágy Község Önkor- ajánlásaikkal, tárgyi ajándékokkal (főzőverseny, szekérhúmányzata ezen a napon:
8 órától főzőversenyt hirdet 3 zó-verseny díjai) segíteni kívánkategóriában: slambuc, húséte- ják a Falunap sikerét.
Jelentkezés és felajánlástétel:
lek-pörkölt, egyéb ételek
Egyedné Kertész Ivette-nél /
Jelentkezni:
Polgármesteri Hivatal /589-342/
Szabó Ildikónál Tel: 589-342



val
700 	Főzőverseny – helyfoglalás
a kijelölt helyen.
1000 Ünnepélyes megnyitó
Hortobágyért díj átadása
1005	Hortobágyi Petőfi Sándor
Általános Iskola diákjainak
bemutatója a retro-jegyében
Óvodások műsora
1020	Boka-Szeredás együttes produkciója „János Vitéz” zenés gyermekműsor
1100 	Hortobágyi Petőfi Sándor
Általános Iskola felsős diákjainak táncbemutatója
1200 	Görög tánc – az óvodás-szülők táncbemutatója
1300 	Főzőverseny zsűrizés –
eredményhirdetés
1200-1400 Lufi-hajtogató BOHÓC
1400 	Kézműves játszóház
	Ügyességi versenyek (víz-

hordó-élőhal fogó verseny,
stb.)
	Felnőttek szekérhúzó versenye
1500 	A Nagyhegyesi Nagyi-mazsi
mazsorett-csoport műsora 1.
rész
1505 	A Hortobágyi Délibáb Népdalkör műsora
1535 	A Nagyhegyesi Nagyi-mazsi
mazsorett-csoport műsora 2.
rész
1540 	Vendégeink: A Hajdúsámso
ni gyermek mazsorett csoport
1620 	Rock and Roll party
1710 JANICSÁK ISTVÁN (Zizi
Labor) és a Bulldózer zenekar élőkoncertje
2000 	BÁL a Hortobágyi Fogadó
udvarán
---------------------------------------INFO:
Polgármesteri Hivatal Hortobágy
Tel: 52/589-342
www.hortobagy.hu

Hortobágyi Híradó

Hortobágyi Híradó



Kiállítási meghívó
Népi mesterségek a Hortobágyon és Hajdú Bihar megyében címmel a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete Fotóművészeti Tagozatának kiállítását tekinthetik meg a
Hortobágy Galériában (Hortobágy, Petőfi tér) 2009. április
25-től 2009. június 30-ig naponta 1000–1700 óráig. A kiállítás megtekintése ingyenes. Kiállító művészek: Balla András, Dömötör Mihály, Fekete István, Gránitz Miklós, Herbst
Rudolf, Hupján Attila, Kresz Albert, Máthé András, Módos
Gábor, Németh Andrea, Patyi Árpád, S. Faragó Gyöngyi,
Siklós Péter, Süli István, Szentiváni János, Tóth József,
Vencsellei István.

A visszaadott remény ünnepe!
„Eljött hát a drága ünnep nagy napja mennynek, földnek.
Ma múljék a gyász és a bánat: A megváltó feltámadt;
Te csüggedj bús tanítvány. Tekints az Úrra bízván;
Halálon győz az élet, a sírtól nincs mit félned.....”
Gerzsényi Sándor

A húsvét: A visszaadott remény ünnepe kell, legyen. Akkor, amikor az emberek sorsát
szürke szemfényvesztők irányítják, akinek a szemében mi
elhanyagolhatók vagyunk.
Húsvét hétfőn nagy-nagy
izgalommal készültünk egy
nagyon szép napra.
Gyönyörű hófehér terítő és
fehér szegfű a vázában került
a református templom asztalára.
Készültünk!
Készültünk
már hosszú-hosszú hetekkel
ezelőtt. Akkor, amikor a Tiszteletes Asszony oly nyitott
szívvel, olyan hűségesen tanított, és szívünk mélyéig hatoló szép idézeteket olvasott a
Bibliából, amikor azt éreztük,
hogy egyre közelebb kerülünk
a mi Atyánkhoz.
Készített
Krisztike
a
konfirmációra
bennünket.
Szilágyiné Anikóval néha
csak egymásra néztünk, mert
nagyon keveset tudtunk, de
a többszöri olvasás és a gyakorlás bizony eredményhez
vezetett.
Így jutottunk el erre a nagyon szép napra. Igaz, töredelmesen bevallom – így életem felező pontján – amikor
közeledett az idő nagyobb volt
bennem a félsz, mint a bátorság. De megérte!
Talán 50-en is voltunk, ami-



kor harangszóval jeleztük,
hogy igen itt van Isten közöttünk! Megkezdődött a nagyon
régen várt Istentisztelet, azután remegő térddel felálltunk
és az Úr asztalához léptünk.
Hitvallással és fogadalomtétellel kijelentettük, ígértük és
fogadtuk, hogy az Úr Jézus
Krisztus előtt és hitünk szerint
konfirmációt tettünk, ezután
önálló úrvacsorázó tagjaivá
nyilvánítottak bennünket.
Nagyon szeretnénk ezt a
csodálatos érzést átadni sok
mindenkinek, hogy tapasztalja meg milyen jó érzés az Istenhez közelebb kerülni. Csak
bátorítani tudunk mindenkit,
mert egyre nagyobb szükségünk van rá. Nagyon megható
volt, amikor annyira tartottuk
magunkat, de a sok-sok jó szó
és a gratulációk közepette, az
ajándék és a virág átvétele
után mégiscsak könny szökött
a szemünkbe.
Hálásak vagyunk a minket
ünneplő rokonságnak és azoknak az embereknek, akik mi
értünk is jöttek el a konfirmációnkra e jeles napra a templomba.
Az embereknek érzelmekre
is szükségük van, mert gyengédség és szeretet nélkül az
élet csupán afféle érzéketlen
gépezet.
Simon Istvánné

Hortobágyi emlékképek…
Titi Gyula (†1983), a gépkocsivezető
1959-ben üzemegység vezető voltam Borsóson, ahová akkor tájt érkeztek meg az első szuper Zetorok.
Hamarosan kialakult egy nagyon jól
dolgozó traktoros csapat, közéjük tartozott Makszim Lajos, Bereczki Jóska
és Titi Gyuszi is. Munkaszeretetükkel,
fegyelmezettségükkel minden feladatot sikerült időben végrehajtani.
Aztán egy pár évre elszakadtam tőlük, mert a vezetés akarata
Kónyától a munkairányító osztályvezetői poszton keresztül Elepre
vezényelt.
Csak 1965-ben, amikor kineveztek főagronómusnak kerültem
vissza a Hortobágyra. A fiúk addigra már vizsgázott gépkocsivezetők voltak és így sodort össze a sors Titi Gyuszival újra. Egykettőre összecsiszolódtunk, hiszen mindketten szerettünk dolgozni
és a rengeteg együttlét nem csak munkatársakká, hanem barátokká
is tett minket. Nem hiába mondták asszonyaink, hogy mi többet
vagyunk egymással, mint velük és saját családunkkal.
Ma furcsának tűnik, hogy a főagronómusnak gépkocsivezetője volt és általában nem maga vezette a járművét. Pedig tudom,
hogy sok volt a haszna. Alaposan meg kellett ismerni a gazdaságot, amely Eleptől kezdve Borsóson, Szásztelken át Nádudvar
és Karcag területét súrolta délen, míg nyugaton a Patkós csárdáig ért. Északon Egyek és Tiszacsege határolta, aztán keleten a
Kishortobágyi csárda és Balmazújváros zárta be a kört.
Ez egy irdatlan terület és ennek minden darabját megismertük.
Nem volt olyan szántó körüli bekötőút, amelyet Gyuszi nem járt
be és nem volt egyetlen olyan tábla, amelyet legalább egyszer nem
gyalogoltam végig.
Közben néha elakadtunk a traktornyomokban és a kocsit tolva
a hátsókerekek kipörgésétől tetőtől-talpig sárosak lettünk, egymáson jókat röhögve. Majd felváltva indultunk el traktort keresni,
ami kihúz minket.
Hol én morogtam, hogy miért nem vigyáztál jobban, hol ő, hogy
minek kellett erre jönni ilyen időben – akár a sokéves házastársak.
Ha nyáron valahol tűz volt, minket riasztottak, ha a viharos ólmos esőben a hereford gulya széllel szembe fordulva a kerítést
áttörve Karcag felé tartott, mi kerültünk nyaktörő utakon elébük.
Egyszóval nem unatkoztunk.
Hogy az együtt töltött évek a családokra is hatottak mutatja az is,
hogy az akkor két-három éves Tamás fiam így sorolta a családot,
hogy anyu, apu, Gic Gabi, Gic Gyuszi és Gic Tomi.
Hosszabb utakon sokat beszélgettünk mindenről, de legtöbbet
a családról. Rendkívül büszke volt a lányaira, akik jól tanultak és
az életben is megtették kezdő lépéseiket. Sokszor elmondta, hogy
szeretné, ha többre vinnék, mint ő és ezt már szép lassan megvalósulni látta.
Aztán egyszer csak a bőbeszédű, barátságos ember fokozatosan
önmagába zárkózott.
Szótlan lett, később mogorva, gyanakvó, senkiben se bízó, figyelmetlen.
Orvosi javaslatra a Bem téri kórházba vitték kezelésre. Itt már
szinte nem állt szóba senkivel. Mikor haza jött, hiába próbáltuk barátaival, Baji Imrével, Posta Lacival jövőképet rajzolni neki, nem
volt ereje az életút visszafordításához, hanem búcsút mondott a
földi létnek.
Gyuszi, mi még itt vagyunk! Te is látod, a lányok igazán sokra
vitték büszke lennél rájuk, de azért nem ártana nekik és Erzsikének
sem néha a nehéz helyzetekben egy-két bátorító, erőt adó szó.
Kérlek, ne fukarkodj vele!
Götz Csaba

Hortobágyi Híradó

