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A községházán történt
2009. szeptember 14-i ülésén a képviselő-testület:
− módosította

az önkormányzat 2009. évi költségvetését.
Az I. félév során több olyan képviselő – testületi döntés
született, melyek a bevételi és kiadási előirányzatok módosítását eredményezték. Ennek következtében a költségvetés főösszege 390.515 eFt-ra növekedett, a működési
forráshiány 29.737 eFt-ra csökkent.
− módosította a környezet védelméről szóló rendeletét.
A szabálysértésekről szóló törvény alapján konkrétan
meg kell határozni a szabálysértési tényállásokat. Eszerint
„aki a rendeletben meghatározott állattartásra, valamint a
szennyező anyagok árokba és csatornába juttatására vonatkozó előírásokat megszegi, szabálysértést követ el és
30.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható”.
− döntött arról, hogy az évek óta tartósan forráshiányos költségvetésre tekintettel nem csatlakozik a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2010. évi
fordulójához.
− jóváhagyta a Hajdú – Bihar Megyei Temetkezési Vállalattal kötendő kegyeleti közszolgáltatási szerződést.
2009. szeptember 15-től a községi temető üzemeltetését a
temetkezési vállalat végzi. A temetéssel kapcsolatos ügyintézés (pl.: sírhely megváltása) a jövőben a vállalat balmazújvárosi kirendeltségén történik.
− döntött arról, hogy szeptember. 28-tól heti 2 alkalommal
iskolatejet biztosít az iskola tanulói számára.
− jóváhagyta az önkormányzat közbeszerzési szabályzatát.
− módosította az önkormányzat 2009. évi közbeszerzési
tervét.
Titi Éva
polgármester

Tisztelt Lakosság!
A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása által elnyert ÁROP 1.1.5. C kódszámú, pályázat keretében a balmazújvárosi kistérségre vonatkozó Gazdaságélénkítő és Foglalkoztatást Elősegítő Program helyzetelemzését ismertetjük
a lakosság számára.
Továbbá tájékoztatást nyújtunk az ÚMVP III. tengelyéhez
tartozó pályázatok eddigi tapasztalatairól illetve a LEADER
pályázat tervezetéről.
Időpont: 2009. szeptember 24-én (csütörtökön) 16.30 óra
Helyszín: Hortobágy, Faluház
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!
Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Tárulása
Hortobágyi LEADER Nonprofit Kft.
Hortobágy Község Önkormányzata

Anyakönyvi hírek

Halálesetek Hortobágyon
Való Mária (Hortobágy, Árkus)
Bényei János (Hortobágy, Arany J. u.)
Petrik Sándor (Hortobágy, Móricz Zs. krt.)
Kovács András (Hortobágy, Hortobágyi u.)
A gyászoló családoknak részvétünket fejezzük ki!

Gyarapodunk, fejlődünk

Tisztelt Hortobágyi lakosok!

Az Önkormányzati Minisztérium „Közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése
a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben”
című pályázatán összesen 30 millió Ft támogatást nyertünk az óvoda és az iskola felújításához.
Az óvoda fejlesztése 11.5 millió forintból
valósult meg, melyből a tető, a homlokzat és a
kerítés felújítása valósult meg, valamint folyamatban van az épület hőszigetelése és a gyermekek elhelyezését és fejlesztését szolgáló
eszközök beszerzése.
Az iskola épületében megtörtént 69 nyílászáró és a lapos tető szigetelésének cseréje, továbbá a csapadékvíz levezetésének megoldása.
Valamennyiünk számára nagy örömet jelent,
hogy gyermekeink megújult, korszerű intézményi környezetben nevelődhetnek, tanulhatnak.
Az új községi szennyvíztisztító építésére és
hálózatbővítésre benyújtott pályázatunk 243
millió Ft összegű támogatást nyert el. A kivitelezési munkálatok tervezett befejezése 2010.
szeptember 30. Ez év őszén kerül sor a támogatási szerződés megkötésére, és a kivitelező
kiválasztására az előírt közbeszerzési eljárás
lefolytatására.
A projekt megvalósítása elhárítja az utolsó
akadályt is a község turisztikai fejlesztése elől.

2009. augusztus 16-tól kerültem kinevezésre a Balmazújvárosi
Rendőrkapitányság állományából
Hortobágy területére körzeti megbízottnak.
1997-től hivatásos állományban
a Határőrség kötelékében, majd
2008-tól a Balmazújvárosi Rendőrkapitányság állományában dolgoztam.
Jelenleg még Debrecenben élek
feleségemmel és két kislányommal,
viszont mihamarabb szeretnénk
Hortobágyra költözni.
Hortobágy település közbiztonsági helyzete jelenleg még országos szinten is jónak mondható, viszont a gazdasági válság itt is érezteti hatásait. A közbiztonság romlásának megakadályozásához, valamint javításához szükséges és elengedhetetlen a lakosság együttműködése és segítségnyújtása. Figyeljünk, óvjuk meg saját és egymás értékeit.
Minden erőmmel azon fogok dolgozni, hogy rendőrként és magánemberként
is hasznos tagja tudjak lenni településüknek.
Bármilyen problémával kapcsolatban kereshetnek a 06/30-382-6274 telefonszámon, vagy személyesen a Petőfi téri KMB irodában.
Fogadóórám minden hónap első munkanapján 10 órától 12 óráig a KMB
irodán.
Tisztelettel:
Madarász Zsolt
rendőr törzszászlós

Tájékoztatjuk a Tisztelt
lakosságot, hogy a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú
Társulásának Társulási Tanácsa úgy határozott, hogy
a Balmazújvárosi Kistérség
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, illetve a Balmazújvárosi Kistérség Szociális
Szolgáltató Központ által ellátott feladatokat 2009. június 1-től egy új intézmény, a
Balmazújvárosi Kistérség
Humán Szolgáltató Központ
látja el.
Intézmény neve, székhelye:
Balmazújvárosi Kistérség
Humán Szolgáltató Központ
4060 Balmazújváros, Veres P. u. 57. sz.
Intézményvezető:
Figéné Nádasdi Ágnes

Szociális tájékoztató
Ügyfélfogadás:
Hétfő: 8.00-12.00
Kedd: 8.00-18.00
Szerda: 8.00-16.00
Csütörtök:
nincs ügyfélfogadás
Péntek: 8.00-12.00

– Gyermekjóléti szolgáltatás – helyettes szülői tevékenység
A gyermekjóléti szolgálat
feladata a gyermekek testi,
lelki egészségének, családban
történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek
veszélyeztetettségének megelőzése, vagy a már kialakult
veszélyeztetettség megszüntetése.
A szolgáltatás igénybevétele
térítésmentes.
Az intézmény alaptevékenységei, melyek igénybe
vehetők Hortobágy, Kossuth – Családsegítés
A családsegítés célja a szou. 8. sz alatt (Telefon: 52/589ciális
és mentális problémák
356) az alábbi ügyfélfogadákezelése,
az életvezetési nesi időben.



meleg étkezést nem tudják
biztosítani. Az ellátás igényhézségek elhárításának és bevételével, és a térítési díjjal
megoldásának elősegítése.
kapcsolatban az intézményekA szolgáltatás igénybevétele ben lehet információt kérni.
térítésmentes és önkéntes.
– Házi segítségnyújtás
– Étkeztetés
A házi segítségnyújtás a
Ügyfélfogadás: hétfőtől- szolgáltatást igénybe vevő
csütörtökig 8.00-16.00
személy részére saját lakópéntek: 8.00-12.00
környezetében biztosítja az
A szociális étkeztetés a sze- önálló életvitel fenntartásához
mélyes gondoskodás körébe szükséges ellátást. Fürdetés,
tartozó olyan szociális alap- mosdatás, bevásárlás (maxiszolgáltatási forma, melynek mum 5 kg, a kerületben lévő
keretében a szociálisan rászo- legközelebbi közértből), ölrultak részére főétkezésként töztetés,
vérnyomásmérés,
legalább napi egyszeri meleg diéta ellenőrzése, gyógyszeételt biztosítanak. Azok a szo- rezés felügyelete, szociális
ciálisan rászorult személyek ügyintézés, az ellátott lakásán
jogosultak étkeztetésre, akik bizonyos háztartási munkák
koruk, egészségi állapotuk, elvégzése (szűkebb környezet
fogyatékosságuk, pszichiátriai takarítása), a gondozott állabetegségük, szenvedélybeteg- potától függő gondozási felségük vagy hajléktalanságuk adatok ellátása.
miatt saját maguk, illetve
Az ellátás igénybevételével,
maguk és ellátottjaik részére, és a térítési díjjal kapcsolattartósan vagy átmeneti jelleg- ban az intézményekben lehet
gel a legalább napi egyszeri információt kérni.
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„Sokszor csakis túl nagyokat gondolunk alkotásnak, pedig minden az,
amivel időt töltünk, használjuk az ötleteinket, és örömet szerzünk vele.”
2009. július 20-23-ig néhány lelkes, alkotni vágyó gyermek részvételével képzőművészeti és kézműves
foglakozást tartottunk – Héder Brigitta rajztanár vezetésével – a Madárpark melletti Vasalónál. Agyagteknősöket, selyemmandalát, rajzgyűjtő mappát, rollázst és monotípiát
készítettek a gyerekek. A kezeikből
kikerülő remekművek és az alkotás
közben készült életképek megtekinthetők a www.keszmuvesz.hupont.

Alkotókuckó a Vasalónál
hu weblapon.
Köszönetünket szeretnénk kifejezni: Dr. Déri Jánosnak, amiért a
gyerekek használhatták a Madárpark
helyiségeit és játszóterét, Gencsi
Zoltánnak, a Hortobágyi Nonprofit
Kft igazgatójának és a Hortobágyi
Nemzeti Parknak, amiért a táborunkat hirdető plakátunk megjelenhetett a honlapjaikon, a Polgármesteri
Hivatalnak, amiért rossz idő esetén
biztosítottak volna részünkre egy
termet a Diákotthonban, id. Erőss
Zsanett
Gréta

Józsefnek, amiért használhattuk
a Vasaló építményeit, valamint K.
Nagy Józsefnek, amiért agyaggal segítette munkánkat, és azoknak a szülőknek és nagyszülőknek – Szilágyi
Eleonóra, Turai Balázsné, Vajda
Andrásné, Valóné Makó Andrea –
akiknek szellemi és anyagi támogatása nélkül ez a néhány napos foglalkozás, kellemes és hasznos időtöltés
nem valósulhatott volna meg.
Bodnárné Szarvas Magdolna
szervező
Boglárka

Mira

„Lehet, hogy nem lesz egy Munkácsy belőled ,de fess, ha örömet szerez,
lehet, hogy nem leszel Pablo Neruda, de írj, ha örömmel tölt el, s lehet,
hogy nem leszel egy Pavarotti, de énekelj, ha felvidít.
Ez is kreativitás. Mert friss és új, és a tiéd.
S majd meglátod, mily megnyugtató a lelkednek”
Krisztián

Tájékoztató a szünidei eseményekről
• Iskolai táborozáson, Kemencén
21 tanuló vett részt. A táborozás
költségeihez a támogatókat is
találtak a szervezők. Köszönet
a Hortobágy Jövőjéért Alapítványnak, Bujdosó Péternek,
Dobi Imrénének.
• Országos Diákolimpiai Strandröplabda versenyen vettek részt
a diákjaink Június 21-22-án. Két
csapatot indítottunk, összesen
16 tanuló részvételével. Mindkét csapat az 5. helyen végzett.
Felkészítő tanár: Szentirmai
Zoltán.
• Július 13-19-ig a németországi testvérvárosba, Pressath-ba
tett látogatást iskolánkból 22
gyerek és négy nevelő. Sokszínű és változatos programokon
vehettek részt a tanulóink. Köszönjük a szülőknek és minden
támogatónak, aki költségekkel
hozzájárultak a kiutazáshoz. A
szervező pedagógus: Molnárné
Nagy Ágnes.
• Úszótábor szerveződött szülői
finanszírozással június 30-tól
– július 04-ig. Naponta átlag-

Levente

Bence

Borka

Iskolai hírek
ban 16 tanuló részvételével. A
szervező és úszásoktató: Csőke
László.
• A tankönyvek is időben megérkeztek, és kiosztásra kerültek. 93 tanuló részesült állami
támogatásban, nekik nem kellett fizetni a tankönyvekért. De
tagintézményünk többi tanulója
is részesül kedvezményben azáltal, hogy, a tartós tankönyvek
kölcsönzésével csökken a számukra megvásárolandó könyvek száma, így kedvezőbb lett a
tankönyvcsomag ára.
Rövid helyzetelemzés
Tárgyi feltételek:
• Az egyik legnagyobb és legfontosabb, hogy pályázati pénzből
sikerült kicserélni az iskola
nyílászáróit, a tető egy részét
felújítani.
• Két tanteremben teljes meszelés, mázolás volt- ebből az egyik
a régi technika terem, amiből
osztálytermet alakítottunk ki, s
itt laminált padlóburkolatot is
sikerült lerakni, és új bútorokkal
berendezni.

• Az iskolában és a kollégiumban
is megtörtént a hálók, a vizesblokkok, a folyosók, kabáttároló szekrények tisztító és javító
meszelése.
• Néhány tábla is átfestésre került
a tantermekben.
• Folyamatban van az iskolai függöny és sötétítő beszerzése.
Köszönettel tartozunk az Önkormányzat dolgozóinak, hogy
időben elkészültek a munkálatokkal.
Személyi állomány:
Szeptember1-től, június 30-ig
most már teljes állásban Somogyi
Márta végzi a német nyelv tanítását.
A meghirdetett álláshelyekre a
következők pályázatát fogadtuk el:
Részmunkaidős: földrajz-rajz
tanítására: Kis Helga
Teljes munkaidős: gyermekfelügyelő: Major Nóra, aki az iskolai
ének-zene oktatását is végzi.
Mindhárom pedagógus bekapcsolódik a szabadidős programok,
szakkörök vezetésébe. Kiss Helga
kézműves, Somogyi Márta angol,

Hortobágyi Híradó	

Réka

Major Nóra a furulya szakkört
vezeti.
Tanulólétszám alakulása: Iskolai tanulók száma 132 fő. Napközi: 29 fő, kollégium: 42 fő
Választások a tagintézményben:
• 2009. szeptember 14-én a tagintézmény megalakult diákönkormányzata is megválasztotta
a diákvezetőt: Szabó Tímea, helyettese Buglyó Emília lett.
• 2009. szeptember 14-én az Iskolaszék elnöke Götzné Téli
Andrea megszervezte és lebonyolította az iskolai szülői munkaközösség vezető választását.
A választmány elnöke Veresné
Köteles Beáta, helyettese pedig
Könnyű Andrea lett. Gratulálunk a megválasztott vezetőknek. Még egyszer köszönjük
Hegedüsné Baji Gál Barbara
leköszönő elnök lelkiismeretes
munkáját, kérjük, segítse az új
vezetőket.
Tájékoztatjuk az érdeklődőket,
hogy a szokásos
Jótékonysági iskolabál
2009. november 13-án
kerül megrendezésre.



Hortobágy labdarúgó csapata éppen 45 évvel ezelőtt járási
bajnokságot nyert és a megyei
első osztályban szerepelhetett.
A bajnoki cím értékét növeli,
hogy Hortobágy olyan csapatokkal küzdhetett a bajnoki
pontokért, mint az akkori járási
székhelyű Püspökladány, vagy
Hajdúszoboszló, Hajdúböszörmény. Legyünk hát büszkék
eredményeinkre, gondolták a
szervezők és a 45 éves jubileumi évforduló alkalmából
a bajnokcsapat Hortobágyon
élő tagjainak részvételével, a
szépen felújított Faluházban
találkozót szerveztek. A bajnokcsapat tagjai köszöntötték
a csatár poszton játszó Sárosi
Jánost 75. születésnapja alkal-

Labdarúgás
mából, aki csapattársaitól egy
többfunkciós nadrágszíj bőrlyukasztót kapott.
Megemlékeztek
elhunyt
csapattársaikról. A Polgármesteri Hivatal képviseletében Csibi Gábor és Fenyves
József gratulált az ünnepelteknek. Arra a kérdésre, hogy
mit szeretne a képen látható
hat játékos, nem volt kívánság verseny. A Hortobágyiak
mellett Dr. Dobrai Lajos, Szabó Ferenc, Tóth István csapattársakkal való találkozás
még emlékezetesebbé tenné e
jubileumi évfordulót. A Hortobágyi Öregfiúk játéktudása
már megkopott, de megfelelő

ellenféllel, kispályán vállalnák a pályára lépést. A múlt
idők nagy játékosai és a legfiatalabb 12 év alatti korosztály
jövő labdarúgói, legjobbjai
barátságos mérkőzését talán
sokan megnéznék.
A képen az 1964-es bajnokcsapat Hortobágyon élő
tagjai láthatók: balról jobbra
Ferenczi Győző/72/ kapus,
Könnyű Balázs/70/ védőjátékos, középpályások: Muliter
Gábor/68/ Vezendi Imre/65/
csatárok: Sárosi János/75/
Vágner Ferenc/67/. A képről
lemaradt Dr. Dobrai Lajos,
Szabó Ferenc, Tóth István és
Könnyű Péter.

Különböző foglalkozású,
különböző korú nagypapák,
akik ma is az átlagon felüli
fizikai teljesítményre képesek.
Pl. a csapatban középkorúnak
számító Muliter Gábor eddigi
sportteljesítményének a csúcsán van. NB III.-ban játszó
Vincze Zoliék asztali tenisz
csapatát erősíti újabb dicsőséget szerezve Hortobágynak.
Kívánjuk, hogy a versenysporttól visszavonulva –
mintegy levezetésképpen – a
tömegsportmozgalomban
/
gyalogtúrák,
kerékpározás,
úszás, lovaglás stb.. még sokáig tudják mozgásigényüket
kielégíteni Hortobágyon.
Tudósító: Tóth Péter
Fotó: Jenei Éva

Sportnap
2009. szeptember 25-én (pénteken) 14-18 óráig
Programajánló: kispályás női férfi labdajátékok, LEG-ek versenye.
Jelentkezni a Polgármesteri Hivatalban Csibi Gábornál a 30/5357792-es telefonon lehet,
legkésőbb szeptember 23-ig. Ezt követően a helyszíneken már csak abban a játékban van lehetőség részt venni, amelyre volt nevezés és a rendezők felkészültek. Tisztelettel várunk minden
sportolni vágyót, érdeklődőt, szurkolót, gyermeket és felnőttet.
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A hatökrös a virágkarneválon

A hajdúk Böszörménybe telepítésének 400. évfordulója alkalmából Hajdúböszörmény városa virág
kocsit indított a 40. Debreceni Virágkarneválon. A Pikó Sándor grafikusművész tervezte kocsi a hajdúk
eskütételét idézi Bocskai István előtt, amelyet stílszerűen a hortobágyi hatos ökörfogat vontatott végig
Debrecen utcáin, a Petőfi tértől a Nagyerdei Stadionig. A nem mindennapi látványosságot nagy lelkesedéssel fogadták a karnevál nézői, míg a zsűri különdíjjal jutalmazta.

Magyar szürke bika vásár
A Magyar Szürke Szarvasmarhát Tenyésztők Egyesülete és a Hortobágyi Nonprofit Kft. tisztelettel meghívja a különleges látvány és élmény iránt érdeklődőket 2009. október 3-án, szombaton a magyar szürke bikák tenyészszemléjére és vásárára.
Program:
9. 30 óra a „Hagyomány és Természet” konferencia nyilvános előadásai a nagysátorban.
12 óra

Az eladásra kerülő tenyészbikákat bemutatja, bírálja és értékeli dr. Bodó
Imre az MSZTE elnöke. Majd az árverést vezeti Gencsi Zoltán a Hortobágyi
Nonproﬁt Kft. Ügyvezető igazgatója.

14 óra

a „Hagyomány és Természet” konferencia gálaműsora.

Kedves vendégeinket bográcsos ételekkel, kézműves utcával és egri bikavér kóstolóval várjuk.
Helyszín: Hortobágy, Pusztai Állatpark.

Hortobágyi Híradó



MOZGÁSRA FEL!!!

Értesítünk minden érdeklődőt, hogy

2009. október 5-én 730-tól
a Faluházban BOLHAPIAC-ot rendez
a Hortobágyi Nagycsaládosok Egyesülete.
A felajánlásokat Szántóné Mancikának
lehet leadni a Faluházban.
Minden kedves vásárlót és érdeklődőt
várunk szeretettel!

Felhívjuk a mozogni vágyók figyelmét, hogy női
torna indul 2009. szeptember 23-án este 6 órakor az
óvodában, melyet Lukovics Judit tart. A torna időtartama 60 perc. Fizetési feltételek: a mindenkori létszámtól
függően kb. 200-500 Ft/alkalom, mely minden hónap
elején egy összegben fizetendő, így szeptember 23-án 5
alkalmat (októberig bezárólag) kell kifizetni.
Az érdeklődőket szeretettel várjuk!
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VIRÁGÜZLET
várja kedves vásárlóit a
Hortobágy, Petőfi tér 3-5. szám alatt
a Bevásárló Udvarházban.
Vágott virágok, cserepes virágok, száraz
virágok és fali díszek, virágföldek különböző
kiszerelésben, koszorúk, sírcsokrok.
Mindenszentekre: cserepes és szálas krizantémok,
mécsesek, mécses betétek, gyertyák, stb.
Nyitva tartás egész évben:
Hétfőtől-péntekig: 900 – 1600 Szombat: 900 – 1400

t!
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F i zetett hirdetés

 Masszázsok
 frissítő
 szeretet
 aromaterápiás
 Test- és fülgyertyázás
 Relaxáció, meditáció
 Radiesztézia
 Szellemgyógyászat
 Tibeti hangtál terápia
 Energetizálás
 Entitások, földhöz ragadt
szellemek elengedése
Időpont egyeztetés:
Valóné Makó Andrea
Tel.: 06-30/526-4501, 06-52/369-245
4071 Hortobágy, Csikós u. 8.
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