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A községházán történt
2009. május 25-i ülésén a képviselő – testület:
−

−

−
−

−

elfogadta a 2008. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló értékelést. Megállapította, hogy a településen a gyermekvédelmi rendszer a
jogszabályoknak megfelelően működik, a gyermekjóléti
és gyermekvédelmi feladatok ellátásához a személyi és
tárgyi feltételek folyamatosan biztosítottak.
Szakál Judit és Varga János részére megítélte az első
lakáshoz jutók támogatását (150 000 Ft összegű vis�szatérítendő kamatmentes támogatás 5 év alatt történő
visszafizetéssel)
módosította a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát
jogszabály változása miatt
döntött arról, hogy a Madárkórház Alapítvány részére
értékesít 318 m2 területet a 108 hrsz. ingatlanunkról. Ez
biztosítja a madárpark számára a közúti csatlakozást, s
megszűnik az osztatban közös tulajdon az önkormányzat
és az alapítvány között.
döntött pályázat benyújtásáról „Illegális hulladéklerakók
felszámolására az önkormányzat közigazgatási területén
Titi Éva
polgármester

Hortobágyért Díj
Hortobágy Község Önkormányzata 1995-ben alapította a „Hortobágyért Díjat”. A kitüntető díj alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 12/1995.
(VI. 1.) Hö. rendelet 1. §-a alapján:
„Hortobágyért díj adományozható azoknak a
személyeknek és közösségeknek, akik tevékenységük során kimagasló teljesítményt értek el, illetve
huzamosabb időn át végeztek Hortobágy település
érdekében kiemelkedő munkát, vagy valamely szellemi alkotással járultak hozzá a község társadalmi,
szociális, kulturális vagy gazdasági fejlődéséhez, s
ezzel Hortobágy értékeit növelő, maradandó eredményeket értek el”.
2009. évben a Képviselő-testület Hortobágyért
Díjat adományozott:
Kunkovács László részére
a hortobágyi élő pásztorkultúra megörökítése terén
végzett értékmentő művészeti tevékenységéért,
valamint
Titi Éva részére
Hortobágy település fejlesztéséért és a német testvérvárosi kapcsolat létrejöttéért, ápolásáért végzett
kiemelkedő munkájáért.

Háziorvosi rendelési idő és orvosi ügyelet rendje 2007. január 1-től
RENDELÉSI IDŐ:

ÜGYELETI ELLÁTÁS:

Dr. Baji Sándor
Dr. Varga Annamária
Tel.: 30/2050-358
Tel.: 20/2142-203
Hétfő:	  830-1200
800-1030
Kedd:
1400-1600	  800-1230
Szerda:	  830-1200
1300-1600
Csütörtök:
1400-1600
800-1030
Péntek:	  830-1230	  800-1130
A rendelések első fél órájában receptírás és egyéb
adminisztratív célú tevékenység történik.

Balmazújváros központi ügyeletén (tel: 52/240-013) az alábbi
időpontokban:
Hétköznapokon: 1800 és másnap reggel 800 között.
Hétvégén:
péntek 1800 és hétfő reggel 800 között.
Ünnepnapokon: ünnepnapot megelőző munkanap 1800 és
ünnepnapot követő munkanap reggel 800 között.
Hétköznapokon 1800-ig:
Hétfő, szerda, páros hét péntek: Dr. Varga Annamária
Kedd, csütörtök, páratlan hét péntek: Dr. Baji Sándor

Tájékoztatás egészségfelmérésről
Az ÁNTSZ Országos Szakfelügyeleti
és Módszertani Központja 2009. május
25. és 2009. június 20. között országos
reprezentatív adatfelvételt végez a lakosság egészségi állapotára vonatkozóan.
Kihasználva az internet adta lehetőségeket, a lakosságot – 196 000 fő – levélben kerestünk meg az, hogy a kitöltendő
kérdőívet töltse ki az interneten.
A kérdőív az alábbi helyen található

meg: www.olef.oszmk.hu
A kapott adatokat feldolgozzuk, és
kistérségenként felhelyezzük a honlapunkra. A felmérés, tekintettel arra, hogy
kistérségi szinten reprezentatív, nagyon
jó képet fog adni alakosság egészségi
állapotáról, egészségügyi ellátásáról,
egészségmagatartásáról. Tekintettel arra,
hogy minden településről csak néhány
főt kérdezünk meg, fontos, hogy ők vála-

szoljanak.
ÁNTSZ Országos Szakfelügyeleti és
Módszertani Központja
A tájékoztató csak azon személyekre
vonatkozik, akiket a Módszertani központ levélben megkeresett (szerkesztői
megjegyzés).

Választási hirdetmény
A 2009. június 7-i Európai Parlamenti képviselők választása A választópolgár a személyazonosságát és a lakcímét a követkapcsán a következőkről tájékoztatjuk a Tisztelt választópol- kező, magyar hatóság által kiállított, érvényes igazolványok
gárokat:
bemutatásával igazolhatja:
a) a lakcím igazolására is alkalmas, érvényes személyazonosító
1. A településen működő Szavazatszámláló Bizottságok
igazolvánnyal;
összetétele:
b)	lakcímigazolvánnyal, és
1. sz. szavazókör:
– személyazonosító igazolvánnyal, vagy
(Az igazolással szavazók és a település szintű lakóhellyel ren– útlevéllel, vagy
delkező választópolgárok számára /is/ kijelölt szavazókör)
– 2001. január 1-jét követően kiállított (kártya formátumú)
Elnök: Dorcsák Mária
választott tag
vezetői engedéllyel.
Tagok: Számel Jánosné
választott tag
Lakcímigazolvány hiányában a lakcímet tanúsítja a lakcímigaOrosz István
választott tag
zolvány igénylésének átvételéről szóló elismervény is.
Nagy József
választott tag
Az értesítő hiánya nem akadályozza a szavazati jog gyakorláBoda Csaba	MSZP által delegált tag
sát. Bemutatása viszont segíti és gyorsítja a szavazatszámláló
Fenyves Ervin János JOBBIK által delegált tag
bizottság munkáját.
Vezendi András
FIDESZ-KDNP által delegált tag
Tájékoztatjuk a külterületen élő választópolgárokat, hogy a
2. sz. szavazókör:
hagyományoknak megfelelően
Elnök: Nagy Margit
választott tag
2009. június 7-én
Tagok: Vámos Jánosné
választott tag
az Európai Parlamenti képviselők választása alkalmával
Karika Györgyné
választott tag
is lehetővé kívánjuk tenni számukra a szavazóhelyiségek
Meliska Csabáné
MSZP által delegált tag
elérését, a következők szerint:
Radócz József
FIDESZ-KDNP által delegált tag
Skoda személygépkocsi
2. A Helyi Választási Iroda vezetője: Vincze Andrásné
Kónyáról (a bolt elől): 800 órakor, 1000 órakor, 1400 órakor
Cím: 4071 Hortobágy, Czinege J. u. 1.
Tel.: 52/369-021, Fax: 52/589-342
VW mikrobusz
VÁLASZTÁSI TUDNIVALÓK
Szavazni személyesen és csak a választópolgár lakcíme szerint
kijelölt szavazóhelyiségben lehet. (a kopogtató cédulával megküldött „Értesítő” tartalmazza).
A szavazás reggel 600 órától este 1900 óráig tart.
A választópolgárnak a személyazonosságát és lakcímét igazolnia kell.



Kungyörgyről: 930 órakor
Halastóról (irodaépület elől):
940 órakor, 1400 órakor, 1600 órakor
Árkusról: 1100 órakor
Vincze Andrásné
Helyi Választási Iroda vezető
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Intézményi hírek

• Május 5-én a 3. osztályos
forráshoz. Óriási élményt
gyerekek és néhány alsós
nyújtott a Kalandpark, ahol
kisdiák verses-táncos anyák
minden diák bizonyíthatta
gatásával. Csapatunk három
napi köszöntőjét, valamint • 2009. május 21-én iskolánk
bátorságát a bob pályán
négy tanulója: Tóth Kinga
győzelmet és három verea Gézengúzok bábcsoport
végig száguldva, illetve a
5., Bessenyei Emese 6.,
séget ért el a magas színvobemutatóját láthatták az
függőhídon egyensúlyozva.
Vezendi Anett 7., Szeifert
nalú mérkőzéseken. Különérdeklődők a megújult FaluA kellemes időjárás is hozNelli 8. osztályos tanulók
díjat kapott Szabó János,
házban. A műsor szerkeszzájárult a jó hangulathoz.
komplex
természettudoakit beválasztottak a torna
tője és betanítója: dr. Baji
Szervező és kísérő tanárok:
mányos versenyen vettek
válogatottjába. Csapatunk
Sándorné, Posta Róza és
Szentirmai Zoltán, Samuné
részt Balmazújvároson. A összességében 5. helyezést
Sáriné Pócsik Valéria volt.
Szabó Zsuzsa
vetélkedő hét állomásból
érte el. Csapattagok voltak:
• 2009. május 20-án a hal• A gyermeknap keretében
állt, ahol fizikai, kémiai,
Horváth Máté, Hűse Attila
mozottan hátrányos tanumájus végén egész napos
logikai, matematikai, földMárk, Illés Áhim, Major
lók budapesti kiránduláson
debreceni programon vettek
rajzi és biológiai feladatoDániel, Szabó János, Való
vettek részt. Ellátogattak a
részt az alsós gyerekek.
kat kellett megoldaniuk a
Dávid, Vas Tamás, Zsupos
Parlamentben, ahol találkozDebrecen nevezetességeivel
gyerekeknek. Csapatunk a
Zsolt. Edző: Szentirmai
tak Tóth József országgyűismerkedtek illetve bábszínközépmezőnyben végzett.
Zoltán
lési képviselővel. Délután
házban voltak.
Kísérő tanár: Samuné Szabó • 2009. május 26-án az
a Fővárosi Nagycirkusz
a
Zsuzsa
ötödik, hatodikos tanulók • Tagintézményünkben
Jubileumi gáláját tekintették
tanévzáró
ünnepség
2009.
•
T

agintézményünk
2009.
osztálykiránduláson
voltak
meg. A kirándulás költsége
június 12-én 10,45 órától, a
május 23-án, Pakson II. kora Mátrában. Megtekintették
az Integrációs támogatásból
8. osztályos tanulók ballacsoportos
Röplabda
Diáka
felújított
Mátra
Múzeués a Pressath-i testvérváros
gási ünnepsége 16,30 órától
olimpián
vett
részt
a
hortomot,
megmászták
a
Sástóifelajánlásából került kifizekerül megrendezésre.
bágyi
Önkormányzat
támokilátót,
elsétáltak
a
Rákóczi
tésre.

Gyermek
horgászverseny
2009. május 23-án a Hortobágyi Horgász
egyesület halfogóversenyt rendezett a gyermekkorú egyesületi tagok számára. A megmérettetésre 8 tanuló nevezett be. A 9 órától–12
óráig tartó verseny sorrendjét a kifogott halak
darabszáma és súlya döntötte el. Az első
három helyezett versenyző kupát, érmet és
horgászzsinórt kapott ajándékba. A többiek
tárgyjutalomban (horgászzsinór, vásárlási
kedvezményre jogosító kártya) részesültek.
Eredmények:
Helyezés
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Név
Db.
Súly
Pataki Zoltán
12 1 kg 16 dkg
Szűcs Attila
10 0,78 dkg
Balogh Dávid
9
0,50 dkg
Pongrácz Gergő 5
0,35 dkg
Nagy Tamás
1
0,25 dkg
Fenyő Nándor
1
0,10 dkg
Balogh Roland
–
–
Vadász Márk

MEGHÍVÓ
Gyere el a Vakációs Bibliahétre, aminek a címe: Az igazi kincs!
Sok érdekes dolog fog itt történni!
Együtt fogunk énekelni, bibliai történetet hallgatni,
barkácsolni, játszani.
Hívd el barátaidat, barátnőidet is!
Szeretettel várunk
2009. június 29-től július 1-ig 900 órától 1400 óráig.
Helyszín: Templom

Anyakönyvi hírek
Születések Hortobágyon 2009-ben
Vincze Veronika
január 22-én született Debrecenben.
Édesanyja: Debrenszki Dóra
Édesapja:
Vincze János

Bereczki Márk Imre
február 4-én született Debrecenben.
Minden résztvevőt dicséret illet meg a verseny Édesanyja: Vilmányi Krisztina
alatt tanúsított fegyelmezett viselkedéséért. A
Édesapja:
Bereczki Imre
szervezők megköszönik a jelenlévő szülők és
nagyszülők segítő munkáját. (Pongrácz Zsolt,
Fenyő Gábor, Szűcs Attila), együttműködé- Horváth Diána
március 1-jén született Debrecenben.
sükre a jövőben is számítanak.
Csőke László Édesanyja: Incze Éva
egyesületi tag Édesapja:
Horváth Sándor

Hortobágyi Híradó	

Nagy Dóra Viktória
március 13-án született Debrecenben.
Édesanyja: Kónya Ilona
Édesapja:
Nagy Károly
Lukács Linett
március 24-én született Debrecenben.
Édesanyja: Hűse Mariann Viktória
Édesapja:
Lukács János
Varga János Ádám
május 21-én született Debrecenben.
Édesanyja: Szakál Judit
Édesapja:
Varga János
Jó egészséget és sikeres, boldog jövőt
kívánunk a babáknak és szüleiknek!



A XVII. Hortobágyi Falunap rendezvényéről
A hagyományokhoz híven, csikós-szekeres ébresztővel kezdődött a jeles nap. Büszkék lehetünk arra, hogy a községünk lakói
közül sokan ápolják a puszta
hagyományait, csikósruhában,
egyszerű magyaros fehér ingekben, szépen felszerszámozott
lovakkal és szekerekkel, kisbíró
közreműködésével köszöntötték
a Falunapon a község lakóit és
vendégeit. Megalapozták ezzel a
nap jó hangulatát.

a Boka-Szeredás produkció:
János Vitéz előadását izgulták
végig a gyerekek és a szülők.
A felső tagozatosok táncai
után az óvoda munkatársaiból
és az anyukák összefogásából
görög táncbemutató zárta a
délelőtti programot.
Eközben a főzők között
már nagy volt az izgalom. A
főzőversenyen 33-an indultak.
Három kategóriában lehetett nevezni: halételek, egyéb
Húsételek-Pörköltök:
I. Hortobágyi Non Profit Kft
– Hamid Abbas (rackapörkölt)
II. Hortobágyi Tanárok (marhapörkölt)
III. Simon Zoltán (falunapi
nyúlpaprikás)

Halfogás:
I. Bessenyei Emese
II. Tar Petra
III. Gencsi Borbála
Lángos evés:
I. Szabó Tímea
II. Terdik János
III. Németi Emese

Egyéb ételek:
Szekérhúzás (női csapatok)
I. Egyed Imre (halászlé)
II. Hortobágyi Nonprofit Kft I. Ács Józsefné, Pataki
Ferencné, Szabó Judit
– Bulátkó Zsolt (töltött
Miközben a főzőverseny ételek (elsősorban pásztoréteII. Szilágyi Judit, Dobiné
káposzta)
résztvevői szorgosan készülőd- lek), slambuc. A főzőverseny
tek a bográcsok körül, a csikó- eredménye a következő lett:
sok és szekerek megérkeztek a
rendezvénytérre. Csikósbemu- Különdíjasok:
tató következett és a bátrabbak Burai János (vörösboros marfelülhettek a lovakra egy rövid haragu)
séta, vagy fotó erejéig.
Csiszár András (harcsapapriDélelőtt 10 órakor kezdő- kás)
dött az ünnepélyes megnyitó a Reményi Károly (pityókás
Víziszínpadon.
tokány)
Titi Éva polgármester kö- Hortobágyi Népdalkör (torosszöntötte a megjelenteket, majd káposzta)
ünnepi beszéde elhangzása után Tóth László (birkapörkölt)
megnyitotta a XVII. Falunapot. Horváth József (mangalicapörEzután ünnepélyes pillana- költ)
tok következtek, a Hortobá- Karika György (slambuc)
gyért Díj átadása.
Szilágyi Edit, Markóczi
III. Hortobágyi Halgazdaság
A délelőtti programban az Slambuc kategória:
Julianna
Zrt. (halászlé)
intézményeink óvodásai és I. Szarvas István
III. Varga Annamária,
alsó tagozatos diákjai mutatták II. Nagy Imre
Vezendiné Posta Mária,
Kettő órától két helyszínen
be táncaikat. Pihenésképpen III. Vámos János
Postáné Kiss Erika
a gyerekek és a felnőttek mérhették össze tudásukat, játékos
Szekérhúzás (férfi csapatok)
versenyeken.
A gyerekeknek élőhal fogó-, I. Debreceni Tibor, Varga
Zsolt, Baranyi Norbert
lángos evő-, és vízhordó verII. Silye Péter, Radócz János,
senyt szerveztünk, a felnőttek
Hamid Tamás
szekérhúzó versenyben jelesIII. Vezendi Attila, Bujdosó
kedhettek. A versenyek eredSándor, Molnár Róbert
ményei:
Délután kézműves foglalkozáVízhordás:
I. Hegedűs Barbara
II. Bessenyei Emese
III. Hegedűs Maja



sokon az érdeklődő felnőttek
és gyerekek is részt vehettek.
A programok a Víziszínpadon
zajlottak. A napot utcabál zárta
a Hortobágyi Fogadó udvarán.

Hortobágyi Híradó

