Hortobágyi Híradó

HORTOBÁGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA
2009. október l XII. évfolyam 9. szám

MEGHÍVÓ IDŐSEK ESTJÉRE
2009. NOVEMBER 6. PÉNTEK 1800 ÓRA
Helyszín: Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft. ebédlője
Hortobágy Község Önkormányzata tisztelettel meghívja
a község nyugdíjas és rokkantnyugdíjas lakóit, a már hagyományos estre.

TOMBOLA-sorsolás
A tombola ára: 100 Ft/jegy
A résztvevők létszámának felmérése miatt
kérjük önöket, iratkozzanak föl
a következő személyeknél:
Hortobágy, Faluház: Csőke Lászlóné
Szásztelek: Kecskés Tünde
Halastó: Lukács János Tanyagondnok
Kónya: Lukács János Tanyagondnok
Máta: Bodnár Andrásné
Árkus: Lukács János Tanyagondnok
A meghívás a rendezvényre szól.
Az étel elszállítására nincs lehetőség.

Buszok indulása november 6-án pénteken:
Árkus (telefonfülke) 1640
Szásztelek (buszmegálló) 1650
Halastó (irodaház) 1720
Kónya (bolt) 1720
Borsós (gépműhely) 1735
A külterületekre a buszok
mindkét irányba 24 órakor indulnak vissza.
A rendezvény támogatói:
Hortobágyi Lúdtenyésztő Rt.
Hortobágyi Természetvédelmi és
Génmegőrző Nonprofit Kft.
Hortus Naturae Hortobágy Kft.
Club Hotel Hortobágy
Hortobágy Délibáb Népdalkör

A re n d ezvény megvalósulásához felajánlásaikat köszönettel elfogadjuk!
Hortobágy Község Önkormányzata

Influenza

Tisztelt Hortobágyi Lakosok!
A 2009/2010-es influenza szezonban számítani kell arra,
hogy a szokásos szezonális influenza vírusok mellett a világjárványt okozó H1N1 influenza vírus is járványosan terjedni
fog Magyarországon.
Az influenza megelőzésének legfontosabb eszköze a védőoltás. Éljenek a lehetőséggel!
Fontos a lázas influenzás gyanús betegek szigorú elkülönítése az egészséges lakosságtól, ezért a fertőzés gyanús lázas
betegek ellátását a nem lázas esetektől elkülönítetten kívánjuk megszervezni.
A nem lázas nem fertőző betegek ellátására a rendelési
idők első felében kerül sor.
A lázas influenza gyanús betegek csak a rendelési idők második felében jelentkezzenek vizsgálatra.

A járványos időszakban aki teheti, csak nagyon indokolt
esetben keresse fel az egészségügyi intézményeket.
A tömegközlekedési eszközök, a bevásárló központok, a társas összejövetelek szintén a megbetegedés lehetőségét hordozzák magukban, ezért ha tehetik kerüljék.
Figyeljen és vigyázzon mindenki magára és másokra.
Kerüljék el, hogy megfertőződjenek, illetve vigyázzanak, nehogy másokat is megfertőzzenek.
A térítéses illetve a térítés mentes védőoltások beadására
háziorvosuknál, illetve az asszisztenseiknél lehet jelentkezni.
Védőoltásra való tömeges jelentkezések esetén, a rendelési
időktől eltérő időpontokat fogunk megadni.
Dr. Varga Annamária
Dr. Baji Sándor

Tájékoztató az influenza elleni védőoltásokról (2009. október)
A 2009/2010 – influenza szezonban számítani kell arra, hogy a szokásos szezonális influenza vírusok mellett a
világjárványt okozó H1N1 influenza vírus is járványosan terjedni fog Magyarországon.
Az influenza megelőzésének legfontosabb, s talán az egyetlen igazán hatékony fegyvere
az aktív immunizáció, azaz a védőoltás.
A rendelkezésünkre álló influenza elleni védőoltás a FLUVAL-AB három hagyományos (H1N1, H3N2,
influenza – B) szezonális influenza törzsek ellen, a FLUVAL-P az új típusú (H1N1) influenza vírus ellen
nyújtanak védelmet. Így a két oltás összesen, négy influenza törzs ellen védhet meg bennünket.
Ezeket az oltásokat egyszerre egy időben, a jobb és a bal felkar izomzatába kell beadni.
Az influenza elleni védőoltások jói tolerálhatok gyakorlatilag
nem fordulnak elő mellékhatások érdemi oltási reakciók.
A világban a védőoltásokkal kapcsolatban hatalmas tapasztalat gyűlt össze.
Sem az antibiotikumok, sem a recept nélkül kapható gyógyszerek nem képesek
érdemben legyűrni a betegség okát, magát a vírust.
A védőoltásoknak ezért van minden korosztálynál minden országban kiemelt szerepe.
Hatékonyságuk 70-90%, mely igen jó arány.
Az influenza súlyos, életet veszélyeztető betegséget is okozhat, (például vérzéses tüdőgyulladás)
különösen a veszélyeztetettek körében (gyerekek krónikus betegek terhesek idősek stb.).
Ezért is fontos gyermekeink szeretteink, valamint saját magunk védelme.
Az oltással kapcsolatba hozható, komolyabb egészséget súlyosan veszélyeztető mellékhatásokat,
az elmúlt harminc évben nem tapasztaltunk.
Az oltóanyag beadása után, (mint minden védőoltás után) esetenként (de nem minden esetben) az arra
érzékenyeknél allergiás reakciók (akár súlyosak is), valamint levertség, rossz közérzet, láz, izomfájdalom, fejfájás,
az oltás helyén fájdalom, bőrpír, duzzanat előfordulhatnak. A reakciók többsége enyhe, rövid lefolyású kezelés
nélkül is egy-két napon belül elmúlnak. Az oltással járó kellemetlenségek messze nem mérhetőek azokhoz a
következményekhez képest, amelyeket esetleg az oltás elmaradása miatt, a védtelen kisgyermekek és felnőttek
elszenvedhetnek. Az oltások beadása kapcsán minden esetlegesen bekövetkező mellékhatás, szövődmény
ellátására felkészültünk. Az influenza megbetegedések súlyossága, a szövődmények kialakulása kiszámíthatatlan.
A járványveszély nagy, a megbetegedés esélye nagy, az oltás kockázata csekély.
Ha beolttatjuk magunkat, illetve gyermekeinket, az is járhat némi kockázattal, de ez vállalható.
Ha ezt a kockázatot nem vállaljuk és megbetegszünk, vagy a gyermekünk lesz súlyos,
akár életet is veszélyeztetően beteg, annak a felelősségét is nekünk kell vállalni.
Az oltásról a döntést ennek figyelembe vételével lehet és kell meghozni
A Egészségügyi Világszervezet ajánlása szerint oltani kell, akár a lakossás 50% is.
Éljünk az oltás nyújtotta lehetőséggel!
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Kutyatartók
figyelmébe…

A Családsegítő Szolgálat
szolgáltatás fejlesztése

„Este mindig vidám leszel,
ha a napot hasznosan töltötted.”
Kempis Tamás

Az Országos Foglalkoztatási
Közalapítvány nyilvános pályázatot
hirdetett a „A családsegítő szolgálatok foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásainak fejlesztése” címmel,
melyet a Balmazújvárosi Kistérség
Humán Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálata megpályázott.
Az OFA 2009.06.30-.án kelt levelében értesített bennünket, hogy
a benyújtott pályázatunk megvalósítására az OFA Kuratóriuma a
2009.június 25-i döntése alapján
4.919.760 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást biztosít.
A pályázatban megfogalmazott
program hosszú távú célja a társadalmi és munkaerő-piaci re-integráció elősegítése, a munkanélküliség
mérséklése komplex segítségnyújtással a nem foglalkoztatott, tartósan munkanélküliek részére.
Rövid távú, konkrét cél, a családsegítő szolgálatnál a pályakezdő
szociális szakember alkalmazása
gyakorlat szerzése és kapacitásbővítés céljából.
A
projekt
időtartama
–
2009.09.15. – 2011.09.15. – alatt a
szolgáltatás színvonalának növelése érdekében a pályakezdő szociális szakember aktívan részt vesz a
szakmai feladatok – családgondozás, egyéni esetkezelés, információ
közvetítés, tanácsadás, szabadidőszervezés – ellátásában. A szolgálat munkájába a tapasztalt, a beilleszkedési programban résztvevő
szociális szakember irányításával
kapcsolódik be. Kezdetben a mentor segítségével végzi munkáját, de
a későbbiekben az önálló munkavégzésre is alkalmassá kell válnia,
hisz a team munkában már meg kell
jelennie az ő véleményének, ötleteinek és tapasztalatainak is.
A pályázat a balmazújvárosi kistérségben élő, halmozottan hátrányos helyzetű aktív korú tartós

munkanélkülieknek a foglalkoztatása, szociális, mentális gondozása,
visszavezetése a munka világába, a
munkanélküliség csökkentése, a káros hatások minimalizálása, a munkanélküli személyek aktivitásának
növelése érdekében készült.
A projekt keretei között tervezett
elsődleges tevékenységek a célcsoport – az aktív korú tartós munkanélküliek – számára szervezett,
önismereti, kommunikációs és hatékonyságnövelési célokat szolgáló
tréning is, amelynek fő célja a sikeres munkaerő-piaci integrációhoz
szükséges kulcskompetenciák fejlesztése, valamint a lemorzsolódási
arányok csökkentése.
A célcsoportra jellemző, hogy
sokan közülük évek óta munkanélküliek, ez lelkileg megviseli őket,
a jövőt kilátástalannak látják. A
munkanélküliséggel elveszítették a
társadalomban betöltött pozícióikat,
ezért gyakran találkozunk identitás, az önkép megkérdőjelezésével,
önbecsülés csökkenésével, mely
az egészségi állapotra is kihatással
van. Gyakran fordulnak elő testi és
lelki betegségek ebben a csoportban. Ezért ezen csoportok részére
egyéni helyzethez, mentális állapotukhoz alkalmazkodó, személyre
szóló programokat kell szerveznünk.
A projekt megvalósulásával a
Kistérséghez tartozó településeken
(Balmazújváros, Hortobágy, Egyek,
Tiszacsege) egy olyan pluszszolgáltatás válik valóra, amely valóban
segít azokon az embereken, akik
kiszorultak a munka világából, de
még aktívan részt szeretnének venni benne.
Családsegítő Szolgálat
munkatársai
A program megvalósulását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatja.

Sajnos már sokadszorra kell megjelentessük a Hortobágyi híradóban a veszettség
elleni eboltási kötelezettség témáját, mert a
lakosságnak még a mai napig sem világos a
jogszabály értelmezése.
A veszettség elleni védekezés részletes
szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM
rendelet értelmében: minden 3 hónaposnál
idősebb ebet kötelezően be kell oltatni veszettség ellen és az oltást 6 hónapon belül
meg kell ismételni. Azt követően 1 éves
időközönként kell veszettség elleni oltásban
részesíteni, ami azt jelenti, hogy az oltások
között ne teljen el több mint 1 év (kevesebb
nem jogszabály ellenes).
Aki a fentieket nem tartja be, jogszabályt sért, szabálysértési eljárás keretében
meg kell bírságolni. Emellett természetesen
fenn áll az eb beoltásának a kötelezettsége is.
Nekünk állatorvosoknak nyilvántartást
kell vezetni minden beoltott kutyáról. Az
előző évi nyilvántartás mindenképpen alapul
szolgál. Félreértés végett, ezért mindenképpen jelenteni kell az állatorvosnak (aki előző
évben oltotta az ebet), ha a kutya elpusztult,
elszökött, elajándékozták; továbbá azt is, ha
másik állatorvossal oltatták be a kutyát. Ami
az új kutyákat illeti, amikor betöltötték a 3
hónapos életkort, be kell jelenteni választott
állatorvosának, aki egyben el is végzi a kötelező oltást.
Az biztos, hogy ma Magyarországon nagyon nehéz a megélhetés a lakosság nagy
részének, de erre azért nem lehet hivatkozni, mert kutyatartási kötelezettséget egyetlen
egy jogszabály sem írja elő. Másrészt a jelenlegi jogszabályok alapja az emberi egészség védelme, ami fontosabb bármilyen anyagi szempontnál.
Mindennek ellenére kevesebb az idén még
be nem oltott eb, mint tavaly ilyenkor.
Aki még idáig elmulasztotta az eboltási
kötelezettségét, sürgősen pótolja be.
Bírság
nélküli
végső
határidő:
november 15.
Legnagyobb szigorúságra számíthat az a
néhány kutyatulajdonos, aki nyíltan megtagadta az oltást, szóbeli felszólítás alkalmával.
Hortobágyi kollégái nevében:
Dr. Dériné dr. Smidová Beáta
Tel.szám: 30/3041420, 70/3761289
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Segítséget kérünk!
E tanévben ismét beindult iskolánkban
a majorette – szakkör térítéses formában.
Ahhoz, hogy a kis táncosok rendezvényeken is bemutathassák tudásukat, különböző eszközökre van szükség, pl.: bot, pompom, táncruha stb.
A családok számára igen nagy terhet jelent a kellékek beszerzése (sokan amiatt
tartják távol gyermeküket a szakkörtől,

„Nóta – hírek”
Balmazújvároson került megrendezésre a 15. Országos Népzenei Minősítő keretében a térségi szintű minősítő.
A Magyar Kórusok és Zenekarok
Szövetsége (KÓTA) dicséretes fokozattal értékelte a Hortobágyi Délibáb Népdalkör és Csibi Sándorné
szólista produkcióját.
Az elismeréshez szívből gratulálunk!
A Délibáb Népdalkör egyre több
meghívást, bemutatóra felkérést kap
– tágabb környezetünkben is kezd
ismertté válni. E módon is hírét viszi
Hortobágynak. A működés azonban
jelentős költséggel jár, ami megnehezíti a fellépések vállalását. Az önkormányzat – lehetőség szerint – támogatja a kórust, de még kevés.
Ezért kérik minden, segíteni tudó
és akaró magánszemély és cég támogatását. A bármilyen összegű felajánlások megtehetők a népdalkör
vezetőjénél, Karika Györgynél (tel.:
06-30/855-1337).

mert nem tudják felvállalni a finanszírozást).
Ezért fordulunk a község lakóihoz: kérjük és várjuk magánszemélyek, vállalkozók, cégek bármilyen összegű adományát
a majorette – csoport számára.
A felajánlásokat Veresné Köteles Beátánál tehetik meg.
Tel.: 06-70/293-2353 ill. 06-30/233-0294

S U L I B Á L!
Vegyen részt Ön is

2009. november 13-án
1800-tól idei iskolabálunkon!
A rendezvény bevételét iskolánk
felszerelésének és taneszközeinek bővítésére,
fejlesztésére kívánjuk fordítani.
A bál helye: a Hortobágyi Nonprofit Kft. ebédlője

A belépőjegy ára: 2500 Ft,
mely tartalmazza a vacsora árát is.

Támogató jegy ára: 500 Ft,
mely tombolasorsoláson is részt vesz.

Az estet műsorcsokor, tombola,
élőzene és tánc teszi színesebbé,
amelyhez mindenkinek jó szórakozást kívánunk.
Jegyek megvásárolhatók:
az iskolában, az óvodában, a Szivárvány Shopban,
a Fogadóban és az Irodaházban.
A bál céljának megvalósulásához felajánlásaikat
köszönettel elfogadjuk
(nyereményárgyakat a tombolához, süteményt, gyümölcsöt, anyagi segítséget).

Szeretettel várja Önöket az intézmény
szülői munkaközössége és tantestülete.
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Pénzügyi válságtól függetlenül – ahogy szokták mondani – utcahosszal vezetünk.
Hozzánk hasonló kistelepülésen – legalábbis a többségében – a sportolási lehetőséget
egy-két sakk készlet, vagy a
kocsmában lévő asztali foci
jelenti.
Nálunk sokkal jobbak az
adottságok. Néhány példa:
Szeifert Alexandra és társai
mint fiatal tehetségek a Mátai
lovaspályán edzhetnek.
NB-III-as asztalitenisz csapatunk van.

Hajrá Hortobágy!
A sportnap alkalmából arról
vitatkozhattunk, hogy füves
vagy bitumenes pályán játs�szuk le a focimeccseket.
Amikor időm engedi, feleségemmel magam is eljárok
az uszodába és hallom, hogy
két hortobágyi nyugdíjas a
medencéből kijövet tanácskozik: Te most akkor a gőzbe
menjünk, vagy a szaunába?
Menjünk inkább a gőzbe, mert
az közelebb van.

Tömegsport korábban a szabadidő
hasznos eltöltésének eszköze volt. Ma
a felgyorsult és túlhajszolt esetenként
már brutálisnak mondható életritmusunk
javítását szolgálhatja. A szeptember 25-i
sportdélutánon a lakosság 5 százaléka
gondolta úgy, hogy néhány órácskára
felfüggeszti bajait és játszik. 5 százalék
a mi esetünkben annyi, mint amikor egy
Loki meccsre 10.000 ember megy ki. A
részvétel szempontjából tehát a rendezvény sikeresnek mondható. A labdarúgásról – a Hajdú-Bihar Megyei Naplóban – már tájékoztattuk az olvasókat.
Hortobágyon nem csak a labdajátékok
népszerűek, hanem egy másik sportágat
az úszást is egyre többen választják az
egészség megőrzés, a teljesítőképesség
fokozása céljából. A családok együtt is
élhetnek ezzel a – bérleti formában jelentős kedvezményeket kínáló – hasznos
szórakozási lehetőséggel. Az úszást nem
kellett megszervezni, az uszodába járók
maguk szervezték meg úgy az életüket,
hogy rendszeresen élni tudjanak testük

„szervizszerű karbantartásának” nem
minden kistelepülésen kínált lehetőségével. A meghirdetett sportnap sikerének
kedvéért néhányan vállalták a versenyszerű megmérettetést is.
Résztvevők
Női 100 m-es mellúszás: Fülöp Sán
dorné, Gelebán Regina, Komódi Lász
lóné, Koroknai Józsefné, Kissné Tuza
Magdolna, Konc Magdolna, Márton
Nóra.
Női 200 m-es mellúszás: Baji Gál
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Összességében tehát nem
annyira rossz a helyzet, de
azon leszünk, hogy a technikai
feltételek tovább javuljanak.
Befektetőket, vállalkozókat
olyan helyzetbe hozzuk, hogy
községünket ilyen létesítményekkel is gyarapítsák.
A technikai háttér mellett a
humán erőforrás tekintetében
is jobbak vagyunk az átlagnál.
Fintha Gábor, Zilahi István,
Szentirmai Zoltán, Muliter

Tömegsport
Erzsébet, Baranyainé Fekete Ilona, Béres
Lászlóné, Kusalova Iveta, Dr. Dériné Dr.
Smidova Beáta, Hamidné Nagy Etelka,
Könnyű Andrea.
Férfi 100 m-es mellúszás: id. Bulátkó
Mihály, Hamid Abbas, Nagy Béla.
Férfi 200 m-es mellúszás: Bálega
János, Fülöp Sándor, Papp János, Veress
Imre.
Úszóink a távot szintidőn belül teljesítették és valamennyien továbbjutottak a
középdöntőbe.
Vélemények a sportrendezvényről
Tarné Könnyű Éva: a fociban családom
mindhárom generációban képviseltette
magát. Szurkoltam kisfiamnak, Balázsnak, hogy ügyes legyen – szerzett is egy
gólt. Szurkoltam apunak is, nehogy baja
essen, hiszen Ő is elmúlt már 70 éves. A
férjem mindig jól szokott teljesíteni, szerintem most is jól játszott. Jó lenne ilyen
sportnapot negyedévenként rendezni.
Dr. Baji Sándor: Három generációt láthattunk játszani. Az érdeklődés, a játékkedv a focinál a legnagyobb. Örömmel
tapasztaltam, hogy a fiatalokban megvan
az utánpótlás, a tehetség öröklődött.
Szentirmai Zoltán: Jó volt őket így
együtt látni.
Bodáné Katona Ágnes: Én a kertből
néztem, az a véleményem, hogy egy ilyen
kis közösségben örömet kell okozzunk
egymásnak. A résztvevőknek ez sikerült,
pedig egymás ellen küzdöttek.
Dr. Dobrai Lajos: Hallottam az eseményről, szerettem volna részt venni,
de engem senki nem hívott. Elfoglalt vagyok, de Hortobágyra szívesen
megyek. Könyvet írtam, előadásokat
tartok, de focizni még Kőbányára lejárok.
Üdvözlöm a csapattársakat, mozogjanak,
de csak keveset és rendszeresen.
A gyerekeket iskolai szünetben tudtam
megkérdezni, hiszen ők is nagyon elfoglaltak. Csillogó szemüket látva éreztem,

Gábor és sokat mások már
eddig is nagyon sokat tettek
a hortobágyi sportéletért.
Persze követelődzők és aggodalmaskodók minden területen vannak. „ Az aggodalmaskodás egyik legnagyobb
hátulütője az, hogy sok időbe
telik.” Ezért mi inkább a kezdeményező, ötletet adó, kreatív polgárokra számítunk.
Tóth Péteréhez hasonló
ötletek, felajánlások tekintetében a jövőben is partnerek
leszünk.
Csibi Gábor

hogy még mindig az események hatása
alatt vannak. Szeretnék, ha a meccsnek
lenne második fordulója is, mondták egybehangzóan.
A bajnokcsapat tagjai: azt hittük, hogy
utána elmegyünk valahová, egy-két üveg
sör jólesett volna.
Valóban ez hiba volt. Megizzadtunk és
a folyadékot nem pótoltuk. Posta László
testvérével a B középben szurkolt, és
szintén ez volt a véleménye. Mentségetekre legyen mondva, hogy minden
kezdet nehéz, mondta Laci barátom.

Az életminőséget a munkahelyteremtéssel lehet javítani, ez vitathatatlan.
Hortobágy, mint „élőhely” nem csak
a madárvilágnak kedvez, de az itt élő
lakosság szempontjából is van fejlődés.
Két új európai szintű játszótér, tornaterem, uszoda, tenisz és egyéb kispályák
és reményeink szerint nemsokára termálfürdő is lesz, amely még vonzóbbá teszi
Hortobágyot. Gyermekeim Debrecenben
élnek ugyan, de a kis unokáim életében

már kiemelt helyen van Hortobágy, a
nevelés fontos eszköze. – Anya rendesen
ettem az oviban, – a szobámban is rendet
raktam, – fogat mostam, – hétvégén
megyünk Hortobágyra?
Tóth Péter



Vendégségben voltunk...
A Balmazújvárosi Kistérség Humánszolgáltató Központ 2009. október 15-én rendezte meg a VI. Idősek
Napi Találkozóját, melyre szeretettel meghívta a hortobágyi telephelyen dolgozó kollégákat és néhány
gondozottat. Bemutatták nekünk náluk hogyan zajlik egy ilyen felemelő rendezvény. Polgármesteri
Hivatalunk is felajánlott néhány tárgynyereményt, az est sikerét segítve.
Izgatottan érkeztünk meg a 48-as Olvasókör-be, ahol kb. 200 fő gyűlt össze és meghatottan hallgatta az
intézményvezető Figéné Nádasdi Ágnes megnyitó beszédét, majd dr. Tiba István polgármester úr köszöntőjét.
A polgármester úr és Szabó Lászlóné a „Derűs Alkony” alapítvány kuratóriumának titkára köszöntötte a
számos 90. életévét betöltött polgárait. Ajándékkal és virágcsokorral kedveskedtek nekik.
A köszöntők után a dolgozók és gondozottak fergeteges műsorral szórakoztatták a közönséget. Az est
további részében ünnepi vacsorát szolgáltak fel, mely nagyon finom volt. Vacsora után élőzenére táncolhatott
mindenki. A tombolahúzás zárta az estet.
Náluk ez úgy zajlik, hogy belépéskor mindenki kap 1 db tombolajegyet és az utolsó darabig mind kihúzták
nyertesként. Így mindenki elégedetten és boldogan ment haza.
A mi kis csapatunk is jól szórakozott, vidám hangulatban tértünk haza.
Köszönjük a meghívást.
Szántó Mihályné

Családi ünnep!

Fizetett hirdetés

Ezúton is köszönteni szeretnénk Szilágyi Sándort születésnapja és nyugdíjba vonulása alkalmából, valamint édesanyánkat, Szilágyi Sándornét, aki az idén töltötte be a 80. életévét.

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.

Köszöntjük a legdrágább édesanyát, mamát, dédmamát, soha
el nem múló szeretettel. Köszönjük az életet, amellyel megajándékoztál minket.
Köszönjük a sok lemondást értünk, köszönjük a jóságot, a
szeretetet, a fáradhatatlan odafigyelést és azt, hogy utat mutattál.
Köszönjük mosolyodat, féltésedet!
Szerető családod…

Mindenszentekre: cserepes és szálas krizantémok,
mécsesek, mécses betétek, gyertyák, stb.
Karácsonyra: adventi koszorúk, temetői díszek, talpas
díszek, gyertyák, mécsesek, stb.
Nyitva tartás egész évben:
Hétfőtől – péntekig: 900 – 1600
Szombat: 900 – 1400
Várjuk kedves vásárlóinkat decemberben a Faluházi
Karácsony alkalmával is!!!

ÁLLÁSHIRDETÉS

JUHÁSZT KERESEK! Megbízható, lehetőleg egyedülálló
személyt keresek! Szállás és étkezés biztosítva. Teljes ellátás!
Fizetés megegyezés szerint! Telefonszám: 06-30-269-7215
vagy 06-30-446-9438



Hortobágyi Híradó

