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A községházán történt
2009. november 9-i ülésén a képviselő-testület:
– jóváhagyta az önkormányzat 2010. évi ellenőrzési tervét,
– döntött arról, hogy a 2008. évben a Hortobágyi
Nonprofit Kft-től megvásárolt községháza épületének
2009. évben esedékes második részletét (12 millió Ftot) szerződés szerint pénzben fizeti meg,
– a képviselő-testület a fejlesztési elképzelései megvalósítása érdekében a következő tervek elkészíttetéséről döntött:
– főzőkonyha bővítés, kapacitás növelés céljából,
– a községházában hőközpont kialakítása (az önkormányzat az épület külső hőszigetelését és a
nyílászárók cseréjét kívánja pályázati úton megoldani),
– a vásár-rendezvénytér és közvetlen környezetének komplex megújítása
– temetőfejlesztés,
– elfogadta a 2009. évben benyújtott pályázatokról szóló tájékoztatót,
– módosította a Balmazújváros Város, Egyek Nagyközség, továbbá Hortobágy és Újszentmargita Község Önkormányzata által létrehozott „Balmazújváros és Környéke Bűnmegelőzéséért Közalapítvány” alapító okiratát, (A közalapítvány kuratóriumának visszahívására vonatkozó szabályok kerültek kiegészítésre.)
– módosította a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulás Társulási megállapodását, mely szerint a Bal-

mazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ
által ellátott feladatok bővültek a szenvedélybetegek
nappali ellátására vonatkozó tevékenységgel,
– döntött arról, hogy a déli terület értékesítése kapcsán
megszűnő futballpálya kialakítására a hatályos településrendezési terv szerint kijelölt területet tartja alkalmasnak a közúti megközelíthetőség, lakóépületektől
kellő távolság, a terület nagysága és alakja figyelembe
vételével. (A Keverőüzemtől Keletre eső területről van
szó.) A terület tulajdonosaival az önkormányzat megkezdi a tárgyalásokat az ingatlan megvásárlására,
– a Központi és Petőfi Sándor Kistérségi Általános Iskola és Kollégium hortobágyi tagintézménye felszerelésének és taneszközeinek fejlesztése céljából meghirdetett „Jótékonysági suli bált” 50.000 Ft-al támogatta,
– Virág Sándor részére legelő- és szántóterületet adott
bérbe növénytermesztés, kaszálás céljából 5 évre. (A
Hortobágy folyó partján és a vasúton túli területen.),
– hozzájárult a 11/2007. (V. 25.) Hö. rendelettel módosított településrendezési terv módosításához, mely szerint
a 104. hrsz-ú területen megszüntetésre kerül a „Köu6”
elnevezésű parkolóterület, helyette a 108-as hrsz-ú önkormányzati tulajdonú terület DNy-i részén a „Khv”
övezetben kerül kialakításra. (A vásártér déli és a fürdőépítés céljára értékesített terület északi oldala közötti területen út kialakítására kerül sor, ehhez biztosítja az
önkormányzat az előírt autóbusz forduló helyét.)
Titi Éva
polgármester

Nyugdíjasok köszöntése

Idén is megrendezésre került községünkben a sok éves
hagyománnyal bíró Nyugdí- csorával, fergeteges műsorokkal és tombolasorsolással várjas Est.
tunk.
Ezen a november 6-i esősAz Est támogatói:
borongós estén ismét nagy
Hortobágyi
Halgazdaszámban jelentek meg nyugdíjasaink, akiket finom va- ság Zrt., Hortobágyi Lúd-

tenyésztő Zrt., Hortobágyi
Nonprofit Kft., Hortobágy
Délibáb Népdalkör, Balázs Csaba vállalkozó, Csibi
Sándorné, Egyedné Kertész Ivette, Katona Lászlóné,
Stiegelmayer Sándor fafa-

ragó, Szabó Ildikó, Titi Éva,
Vincze Andrásné.
Az alábbi verssel és a rendezvényen készült fotókkal
szeretnénk köszönteni kedves nyugdíjas, de nyugdíj előtt
álló lakosainkat is!
Hortobágy Község Önkormányzata

Óbecsey István:

Szeressétek az
öregeket
Nagyon szépen kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket.
A reszkető kezű ősz apákat,
A hajlott hátú jó anyákat...
A ráncos és eres kezeket,
Az elszürkült, sápadt szemeket...
Én nagyon kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket.
Simogassátok meg a deres fejeket,
Csókoljátok meg a ráncos kezeket.
Öleljétek meg az öregeket,
Adjatok nekik szeretetet.
Szenvedtek ők már eleget
A vigasztalóik ti legyetek.
Én nagyon kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket.
Ne tegyétek őket szűk odúkba
Ne rakjátok őket otthonokba.
Hallgassátok meg panaszukat,
Enyhítsétek meg bánatukat.
Legyen hozzájuk szép szavatok,
Legyen számukra mosolyotok.
Én nagyon kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket.
Ők is sokat küzdöttek értetek,
Amíg fölnevelkedtetek.
Fáradtak ők is eleget,
Hogy ti módosabbak legyetek.
Ők is elfogadtak titeket,
Mikor Isten közéjük ültetett.
Azért én kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket.
Ha majd az örök szeretet
Elhívja őket közületek,
Ti foglaljátok el helyüket.
Mert ti lesztek majd az öregek.
S mindazt, mit nekik tettetek,
Azt adják nektek a gyerekek.
Azért előre intelek titeket,
Szeressétek az öregeket.
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Intézményi Hírek 2009. november
A 2009. szeptember
28-29-én megrendezett
őszi kistérségi atlétikai
diákolimpián 2 csapattal vettünk részt. Az II.
korcsoportos fiúk a harmadik helyen végeztek, a III. korcsoportos fiúk pedig az
ötödik helyen.
A csapatok tagjai: II. korcsoport: Horváth Máté, Kulcsár Tamás, Sasvári Patrik, Tar Kristóf, Való Dávid, Veres Bence.
III. korcsoport: Bodnár Zoltán, Garai
János, Götz Dominik, Lázár Vilmos,
Szabó János, Zsupos Zsolt.
Bízunk az eredményes tavaszi szereplésben is!
*
Iskolánk 3-4-5-7. osztályos bábszakkörös tanulói szeptember 24-én a Vojtina
Bábszínház délutáni előadásán vettek
részt. A szombathelyi Mesebolt Bábszínház vendégjátékát láthatták a gyerekek.
Az előadás: Amália című darab bemutatása volt. Amália, a fiatal boszorkány,
akaratán kívül babonázza meg a kunyhójába tévedő hercegeket, lovagokat, vándorlegényeket. Mindannyian ott akarnak maradni vele, miközben valahol messze hiába várnak rájuk a szabadulást remélő királykisasszonyok. Hiába küzd Amália kéretlen képessége és boszorkányi kötelessége ellen, idővel minden célját felejtő, útjáról első szóra letérő hős pöttyös bögre
lesz az erdő széli kunyhó konyhakredencén. Ám egy napon megérkezik a Királyfi, akiről Amália mindig is álmodott: fehér paripa helyett gyalog jön, oldalán nem
csillog színarany kard, és egyáltalán nem
akar a kunyhóban maradni. Érdekes, kedves darabot láttunk, jól érezték magukat a
„Gézengúzok”: Szilágyi Borka, Szilágyi
Fruzsina, Lukács Andika, Halmai Betti, Fenyő Nándi, Zatkó Szabina, Takács
Panka, Cseri Bogi, bak Heni, Karika
Viki, Buglyó Emi, Szabó Timi. Kísérő
szülő: Buglyó Gáborné. Felelős tanár:
Sáriné Pócsik Valéria szakkörvezető
*
Október 06-án diákönkormányzatunk
az iskola udvarán papír hulladékgyűjtést
szervezett 12 órától 16.30-ig. A tanulók
642 kg hullámpapírt és 4878 kg vegyes
papírt gyűjtöttek. A gyűjtésért járó pénzösszeget a gyűjtött mennyiség arányában
kapják meg az osztályok.
Köszönjük községünk lakóinak segítségét, mert a segítő szándék nélkül tanulóink nem tudtak volna ennyi papírt

gyűjteni. Szervező: Sáriné Pócsik Valé- ték tanulóink helyes szokásrendszerének
kialakulását.
ria diáksegítő tanár
A projektnap szervezői: Katona
*
Lászlóné, Postáné Kiss Erika volt. Kö2009. október 07-én 14 órától tartot- szönjük dr. Varga Annamária háziorvos,
ta iskolánk diákönkormányzata a hagyo- Sári János falugazdász, Csomor Lajos
mányos békeoszlop megemlékezését. Je- vízügyi üzemvezető, Sípos Miklkósné és
len volt minden osztály képviselője, osz- Decsei Dániel tejipari dolgozók, Vas Titályfőnöke.
bor, Horváth Józsefné, Szántó Mihályné
A megjelenteket Sáriné Pócsik Valéria és a többi szülők, nagyszülők közreműködiáksegítő tanár és Szabó Tímea diákveze- dését.
tő, 7. osztályos tanuló köszöntötte, felele*
venítve ennek a hagyománynak a jelentőImmár hatodik éve rendezik meg az orségét.
Boda Stefánia 5. osztályos tanuló ver- szágban a Bolyai matematika csapatverset mondott a békéről, Buglyó Emília egy senyt, melynek mottója: „Az összedolgotörténetet mesélt el, Hegedüs Barbara 6. zás képessége az egyik legnagyobb képesosztályos és Buglyó Emília 7. osztályos ség az életben”. Idén október 16-án zajlottanulók furulyáztak. Vendégeink voltak a tak le a megyei fordulók, ahol iskolánk
Központi Iskola küldöttsége: Bereczkiné két csapattal is képviseltette magát.
A 7. osztályosok versenyén Bessenyei
Szabó Anikó intézményvezető, Rácz József diáksegítő tanár és a diákönkormány- Emese, Buglyó Emília, Szabó Tímea és
zat három képviselője, a Szülői munka- Tar Balázs derekasan helyt álltak. Az
közösség képviselője: Fenyőné Katona 5. évfolyamok vetélkedésén a Bujdosó
Mónika. Mindenki felolvasta békeüze- Kata, Cseri Boglárka, Götz Dominik,
netét, és a színes szalagokat felhelyez- Zsupos Zsolt által alkotott csapat a 87
tük a békeoszlopra. Felelős tanár: Sáriné résztvevő közül az előkelő 21-dik helyen
Pócsik Valéria D.M.S.P. tanár, a zenét végzett.
Major Nóra ének-zene tanár, az irodalFelkészítő tanár: Samuné Szabó Zsumi műveket Molnárné Nagy Ágnes ta- zsa
nította be.
Gratulálunk a versenyzőknek. Köszönetünket fejezzük ki dr. Déri Jánosnak, aki
*
a gyerekek utaztatásában segített.
Október 13-án rendeztük meg őszi té*
manapunkat az egészséges életmód jegyében. Tanulóink előzetes feladatként
A nyár folyamán intézményünkben
plakátot készítettek és összeállították az megtörtént a nyílászárók cseréje. Az abla„Egészség 12 pontját”. A délelőtt tanulás kokra a tavalyi bál bevételének egy részémellett sor került szakmai találkozókra, ta- ből új függönyök varratására került sor.
nulmányi sétára is. Az alsó tagozaton „te*
rítékre” került a kulturált étkezés, az érIntézményünk pedagógus és gyermekzékszervek és fűszernövények, méz szerepe a táplálkozásban, a zöldségek és gyü- közössége köszönetet mond Szél Győző
mölcsök, valamint tartósítási módjaik. A egyéni vállalkozónak, mivel az ő segítséfelsősök a tápanyagok témakörében sok új gével megújulhattak az iskolai pihenőpainformációt gyűjtöttek a fehérjékről a tej dok.
és tejtermékek kapcsán. A szénhidrátok té*
makörében tanulóink megismerkedtek a
2009. november 13-án 18,00 órától a hahagyományos kenyérsütés módjaival és
eszközeivel. A zsírok, olajok témáját fel- gyományokhoz híven megrendezésre kedolgozó osztály a Bioboltba is ellátogatott. rült a jótékonysági sulibál, melyet a szüAz egészséges ivóvíz fontossága kapcsán lői munkaközösség a nevelőtestület szersor került a helyi Vízműtelep meglátoga- vezett. Előzetes számítások alapján a bál
tiszta bevétele kb. 800 ezer forint, melyet
tására is.
A gyerekek a délelőtt folyamán tanul- az iskola felszereléseinek, taneszközeinek
bővítésére és fejlesztésére kívánunk fortakról kiállítást készítettek.
Délután sportfoglalkozással, saláta-kós- dítani. Az intézmény felnőtt és gyermektolóval, orvos-szülő találkozóval folytató- közössége köszönetet mond a szülői mundott a munka. A rossz idő ellenére jó han- kaközösség vezetőjének Veresné Kötegulatban, hasznosan töltöttük a napot, melyen remélhetőleg az ott tanultak segítetfolytatás a 4. oldalon
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folytatás a 3. oldalról
les Beátának és az aktív szülőknek, nagyszülőknek a bál
eredményes szervezéséért. Továbbá köszönetünket fejezzük
ki a rendezvény fő támogatóinak: Hortobágy Jövőjéért
Alapítvány, Hortobágyi Önkormányzat Képviselő Testülete, Hortobágyi Halgazdaság Zrt. Hortobágyi Nemzeti
Park Igazgatósága, Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft., Hortobágyi Lúdtenyésztő Zrt.
Medicar Center, Hortobágyi
ABC, ALTE Kft, Hortobágy
Club Hotel, Kelet-Magyarországi Biokultúra Egyesület,
Hortobágyi Nagycsaládosok
Egyesülete, Hortobágy Fogadó, Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet Hortobágyi Kirendeltsége, STIL
Fodrász Szalon Debrecen,
Nagymajori Kastélyszálló, és
mindazoknak a magánszemélyeknek, akik felajánlásaikkal,
támogatójegyek vásárlásával,
sütemények sütésével hozzájárultak a bál sikeréhez.

*

Óvodai hírek

A „KULTÚRA ÉLMÉNY”
1. Óvodánk újból elnyerte a
A közel 6 000 000 Ft –os sikeretein belül tagintézmé,,Zöld óvoda” címet, immár keres pályázat olyan megújunyünk pályázatot nyert kul2. alkalommal. Környezeti lást eredményez, ami az óvóturális rendezvénysorozatra
nevelésünk a Hortobágy fló- nőket előkészíti szemlélet480 000.- Ft értékben. A kiírt
rájának, faunájának és pász- ben, módszertanban a kompályázat célja volt, hogy a
torhagyományaink megis- petencia alapú oktatás bevetanulók élményszerű kultumerésére épül. A gyermekek zetésére.
rális programok segítségével
rendszeresen vesznek olyan
A gyermekek képességeit,
ismerkedjenek meg a múzemunkajellegű tevékenysé- kompetenciáit oly mértékben
umokban, könyvtárakban, legekben, amelyek segítsé- fejlesztjük, hogy az állandóan
véltárakban őrzött anyaggal.
gével környezetüket védik, változó társadalmi igényeknek
2009. november 17-én került
óvják, ápolják. Ilyen ked- a későbbi életszakaszokban is
sor a kirándulásra. Az alsó tagozatos gyerekek Nyíregyhávelt tevékenység a kisker- meg tudjanak felelni. Az életzán a Sóstói Múzeumfaluban
tek vegyszermentes művelé- hosszig tartó tanulás igénye,
ismerkedhettek meg a XIX.
se, a sziklakertünk, virágos- szükségessége a gondolkodásszázadi faluval, lakásokkal.
kertünk, szobai növényeink módjukban beépül, természeCsoportokban a szövést, agyaápolása. A téli madáretetés tes igényükké válik. Ennek az
gozást, keresztszemes hímegyik legfelelősségteljesebb alapozó szakasznak első lépzést is kipróbálhatták. A felső
tevékenység, aminek előké- csője az óvodai oktatás megtagozatos tanulók Egerben a
szítése folyamatban van. A reformálása, más, újszemlélet
Dobó István Vármúzeumban
madáreleségünket Szilágyi bevezetése a gyakorlatban.
a vár ostromának, a korabeli
Anna Füzike édesapjától,
A módszertani továbbképállapotának megismerése után
Attilától kaptuk, így a ma- zések sokszínűsége biztosítmegtekinthették a vár kiállítádáretetők karbantartása után ja a pedagógusok számára a
sait. Az itt szerzett ismeretek
kezdődik madaraink etetése. szemléletformálás, szemléletbirtokában korabeli térkép
Madárkarácsonyunk meg- váltás lehetőségeit.
és leírás segítségével játékos
rendezése során etetőket és
Tárgyi feltételeink is bővülformában adhattak számot a
különböző
madárcsemegét
tek:
tudásukról.
készítünk, így ünnepelve
• 2 db laptop
• 600 000 Ft értékű progegyütt a madarakkal.
ramcsomag
2. TÁMOP 3.1.4. ,,Kompeten• Közel 200 000 Ft eszköz
cia alapú oktatás, egyenlő
áll óvodánk rendelkezéhozzáférés – Innovatív insére.
tézményekben” – c pályázat
megvalósítása folyik óvodánkban.

Meg h í v ó
Tisztelt hortobágyi Lakosok!
Szeretettel meghívjuk Önöket a
falukarácsonyra!
Időpont:
2009. december 17. (csütörtök) 16.30 óra
Helyszín:
Hortobágy Faluház
A műsort előadják:
A kollégium tanulói
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A Hortobágyi Nonprofit Kft. e-mailben kapta az
alábbi levelet Sümegi Ferenc úrtól.
Mivel nem tudjuk, kit takarhat „Szabó határőr”
levélben említett személye, ezért megjelentetjük a
levelet az újságban, hátha valaki a segítségére tud
lenni régi hortobágyi ismerőse felkutatásában…
Gencsi Zoltán

Hortobágyi advent
Hortobágy, 2009. november 28., szombat
Ünnepi program:
14.00 óra:	Behajtás ünnep kezdete
Állatok áthajtása a Kilenclyukú-hídon

„Jó napot kívánok!
Egy kissé fura kéréssel fordulok Önökhöz.
Keresek egy olyan volt katonatársamat, aki
1976-1977-1978-ban a Belügyminisztérium
Határőrség Ady-ligeti ezredénél szolgált, az
ezred 5. őrszázadánál. Szabó határőr nagyon jó
katona volt (én a parancsnoka voltam) és még
akkor megígértem neki, hogy egyszer felkeresem
a Hortobágyon. Amit tudok róla, pásztorember
volt, igaz, akkor olyan fiatal volt mint én. Talán
egy-két évvel volt fiatalabb. Miután elkerültem
a határőrségtől a Belügyminisztérium központi
állományába, elvesztettem a kapcsolatot. Az
eltelt idő alatt nagyon sokszor eszembe jutott,
hogy még akkor megígértem, meglátogatom a
Hortobágyon. Azóta sem voltam. Sajnos!
Most, hogy úgy alakult, hogy a Pásztorádvent
és az 55. születésnapom (nov. 28.) egybe esik,
elhatároztam, hogy ezt a kerek ünnepet összekötöm
az Önök behajtásával, mert még sosem láttam
ilyet és amennyiben lehetséges megkeresném
régi, 33 éve nem látott határőrtársamat.
Ebben kérem az Önök segítségét!

Pásztorok, fogatok érkeznek a vásártérre
	Dr. Vajda Mária néprajzkutató gondolatai
a behajtási ünnepről
Pásztorok számadása a jószágokról
	Pankotai József plébános megáldja a
koszorút
	Tisztelgés az elvesztett állataink emlékére,
koszorú eresztése a Hortobágy folyóba
	Pásztortáncok: a Debreceni Hajdú
Táncegyüttes műsora
Pásztoraink megvendégelése a vásártéren
16.30 óra: Advent köszöntése a templom falánál
16.45 óra: 	Pásztortüzet gyújtanak az öreg pásztorok a
kisbojtárokkal
17.00 óra: 	Szentmise: Igét hirdet Bosák Nándor a
Debrecen-Nyíregyháza Egyházmegye
püspöke. A hortobágyi római katolikus
egyházközség megalapításának kihirdetése
és tanyasi gyerekek megkeresztelése.

Köszönettel:
Sümegi Ferenc”

Anyakönyvi hírek
Halálesetek Hortobágyon
id. Vona Tamás (Hortobágy, Bojtár u.)
Ibby Bentze (Hortobágy, Rózsa S. u.)
A gyászoló családoknak részvétünket
fejezzük ki!

Hortobágyi Híradó



Faluházi Karácsony
Hagyományainkhoz híven, ebben az évben is megrendezésre
kerül a Faluházi Karácsony rendezvényünk, mely 2009.
december 12-én egész napos kikapcsolódással várja a falu
apraja-nagyját.
900-1200

1300
1315
1330

Játszóház gyerekeknek
mézeskalács sütés
fenyődíszek, ablak- és papírdíszek készítése
színezés, hóember készítés
A hortobágyi Gézengúzok bábcsoport betlehemes előadása
Hortobágyi óvodások karácsonyi műsora
MEGLEPETÉSműsor GYEREKEKNEK
A fenti programok mellett mindenkit vár a közkedvelt TOMBOLA (50 Ft/db), valamint a 8-14
óráig tartó KARÁCSONYI VÁSÁR, ahol kedvükre válogathatnak
kisebb-nagyobb ajándékok, adventi koszorúk, karácsonyi díszek, textíliák,
játékok,
papír-árúk, karácsonyi fazekas termékek,
gyertyák, valamint helyi alkotóink
kézműves termékeiből.
A vásár keretein belül a Faluház előtt reggel 7 órától a délelőtt folyamán
Fenyőfa-vásár is várja Önöket.
Sok szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

Hortobágyi esték

Az ősz beköszönte, a darvak érkezése nemcsak a határ,
hanem a gondolataink elrendezéséhez is megfelelő időszak.
A téli, szobákban töltött esték pedig különösen jó alkalmakat
teremtenek tartalmas beszélgetésekhez.
Ilyen lehetőséget szeretne teremteni a Hortobágyi Nemzeti
Park Igazgatóság is a „Hortobágyi esték” címet viselő programsorozatával, melynek a Hortobágyi Látogatóközpont és
Kézművesudvar ad otthont november, január, február és március hónapok utolsó csütörtökén, ahogyan ez az elmúlt évben
is volt.
A meleg fogadtatás mellett meleg tea és pogácsa is várja a
vendégeket, beszélgető partnereket, akik egy-egy szakember
előadását hallhatják a Hortobágyhoz köthető témáról, majd
kicserélhetik gondolataikat.

hazai állományváltozásáról is. Miért érdekes és fontos madarunk a daru? Miért, mennyi időre tartózkodik a Hortobágyon,
itt milyen a napi tevékenységritmusa? – és hasonló kérdéseket
is feltehetünk majd.
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
További információ:
Sárosi Eleonóra
turisztikai és oktatási felügyelő
sarosie@hnp.hu

Az idei első előadás időpontja:
2009. november 26. csütörtök, 16.30 óra
Témája: A DARU
Előadóként Végvári Zsoltot, az Európai Darumunkacsoport
elnökhelyettesét kértük fel, aki egyúttal a Hortobágyi Nemzeti
Park Igazgatóság őrszolgálat-vezető helyettese és tanszékvezető is. A daru sokoldalú bemutatására készülhetünk, nemcsak
annak természetrajzáról kapunk információkat, hanem néprajzáról, a magyarság életében betöltött szerepéről, nemzetközi és



Hortobágyi Híradó

