Hortobágyi Híradó

HORTOBÁGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA
2010. január l XIII. évfolyam 1. szám

A községházán történt
2010. január 14-én rendkívüli testületi ülést tartottunk:

A 2010. február 4-i rendkívüli képviselő-testületi ülésen:

Cécke, Romániai partnertelepülésünk kezdeményezte egy
közös pályázaton való részvételünket. Önkormányzatunk
nem tud a pályázaton részt venni, mert nem felel meg a kiírási feltételeknek. A korábban a két település között létrejött együttműködési szerződést – együttműködési területek
hiányában – felbontotta az önkormányzat.

– A testület módosította a Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó
és Hasznosító Társulás alapító okiratát.

A 2010. január 25-i ülésén a képviselő-testület döntött:
– A szociális ellátások helyi szabályairól,
– A személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról,
– A testület 2010. évi munkatervéről,
– A helyi vásártartás szabályairól,
– Az iskolatej biztosításáról,
– A Téli-tavaszi közmunkaprogramban való részvételünkről,
– Az újabb közbeszerzési eljárás kiírásáról a községi
szennyvízkezeléssel kapcsolatos építési beruházás kivitelezőjének kiválasztására.
– Értékelte a jegyző 2009. évi teljesítményét.
– Módosította a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának alapító okiratát.
– Meghatalmazta az alpolgármestert a HBM-i Önkormányzatok Vízmű Zrt. közgyűlésén való képviseleti joggal.
– A Vöröskereszt helyi alapszervezete részére egyszeri
pénzbeli támogatást ítélt meg.

A 2010. február 15-i ülésén a képviselő-testület:
– Megalkotta rendeletét a 2010. évi költségvetésről.
– Elfogadta az önkormányzat 2010. évi közfoglalkoztatási
tervét.
– Megtárgyalta és elfogadta Barta Enikő kérelmét a korábban megkötött adás-vételi szerződéssel kapcsolatban,
valamint döntött a 8/1. hrsz-ú terület eladási feltételeiről.
– Módosította az iskolatej biztosítására hozott januári határozatát.
– Meghozta határozatát az önkormányzati tulajdonú lakások bérleti díjával kapcsolatosan.
– Egyszeri pénzbeli támogatást fogadott el a Petőfi Sándor
Általános Iskola farsangi rendezvényére.
– Döntött a 32/2006. (III. 9.) Hö. és a 30/2008. (II. 26.) Hö.
határozatok figyelembevételével a településünkön működő szavazatszámláló bizottságok összetételéről, póttagjairól.
– Elfogadta a „Téli-tavaszi” közmunkaprogram kiegészítésére kiírt pályázaton való részvételről szóló előterjesztést.
– Módosította a Virág Sándor vállalkozóval kötött szerződés alapjául szolgáló 108/2009. (XI. 9.) Hö. határozatát.
Szabó Gábor
alpolgármester

VÁLASZTÁSI HIRDETMÉNY

Tájékoztatjuk a Tisztelt Választópolgárokat, hogy Hortobágy községben a
2010. március 7-ei időközi polgármester választás során
1. A Helyi Választási Iroda Vezetője: Dr. Veres Margit
Tel. szám: 70/930-8371
A Helyi Választási Iroda Tagjai: Egyedné Kertész Ivette,
Szabó Sándorné
A Helyi Választási Iroda címe: 4071 Hortobágy, Czinege J.
u. 1.
2. A Helyi Választási Bizottság összetétele a következő:
Elnöke: Gyapjas Zsuzsanna
Elnökhelyettes: Szentirmai Zoltán
Tagja: Drab József
Elérhetősége: 4071 Hortobágy, Czinege J. u. 1., Tel.: 52/369021, fax: 52/589-342
3. A településen működő Szavazatszámláló Bizottságok összetétele:
1. sz. szavazókör
(A településszintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok
számára kijelölt szavazókör!)
Elnök: Dorcsák Mária
Tagok: Orosz István, Tóth Tiborné
Póttagok: Való Sándorné, Számel Jánosné
Jegyzőkönyvvezető: Szabóné Kovács Judit
2. sz. szavazókör
Elnök: Nagy Margit
Tagok: Vámos Jánosné, Karika Györgyné
Póttagok: Nagy József, Cseh Jánosné
Jegyzőkönyvvezető: Szabó Ildikó
A választással kapcsolatban felmerülő kérdéseikkel a fenti
elérhetőségeken a Helyi Választási Iroda tagjaihoz fordulhatnak a választópolgárok.
Dr. Veres Margit
HVI Vezető

Meghívó
Hortobágy Község Önkormányzata nevében tájékoztatom a község lakóit, hogy
– a Hortobágyi Csárda felújítási munkálatai miatt –
a március 15-i ünnepi megemlékezés és koszorúzás
2010. március 12-én (pénteken) 11 órától
a Petőfi Sándor Általános Iskola udvarán elhelyezett
Petőfi szobornál lesz, melyre tisztelettel meghívjuk
az érdeklődőket.
Az ünnepi megemlékezésen közreműködnek
az általános iskola tanulói.
Szabó Gábor, alpolgármester



HIRDETMÉNY
Hortobágy község önkormányzata a 127/2008.
(XII. 1.), a 110/2009. (XI. 9.) és a 17/2009. (II. 16.)
Hö. határozatai alapján a helyi építésügyi szabályzatról és szabályozási tervről szóló 11/2007. (V. 25.) Hö.
rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatot és
annak mellékletét képező szabályozási tervet módosítani szándékozik.
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 9. § (2) bekezdés a) pontja alapján a településrendezési szándékot
KÖZZÉTESZEM.
A településrendezési terv módosítása az alábbiakra
terjed ki:
1. A 104. hrsz-ú területen a közterületi parkolót megszünteti, helyette a 108. hrsz-ú önkormányzati területen alakít ki közterületi parkolót.
2. A 8/1. hrsz-ú területen a közterületet megszünteti
és ezt a központi vegyes területhez csatolja, megnövelve ezzel a 8/3., 8/4. és 9. hrsz-ú területeket.
3. A Hortobágy-Nagyhort tehenészeti területet bővíti,
a szétszórt területeket összevonja.
Kérem a község lakosságát, hogy a módosításokkal
kapcsolatos esetleges észrevételeiket írásban tegyék
meg a község alpolgármesterének címezve.
A módosítások térképmásolata az önkormányzati
hirdetőtáblán kerül kifüggesztésre, mely munkanapokon munkaidőben megtekinthető.
Szabó Gábor
alpolgármester

TÁJÉKOZTATÓ
A 2010. március 7-i helyi polgármester választáson induló jelöltek névsoráról
Polgármester jelöltek:
Név

Jelölő szervezet/független jelölt

1. Fenyves József

Magyar Demokrata Fórum (MDF)

2. Szabó Gábor

„független jelölt”

3. Vágner Ferenc

„független jelölt”

4. Vincze Andrásné „független jelölt”
5. Virágh Mihály

„független jelölt”
Dr. Veres Margit
Helyi Választási Iroda vezetője
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Óvodai hírek

2009. október 1-től a
Kisfecske csoportban a
kompetencia alapú óvodai
programcsomag alapján
folyik a nevelés. Az óvodai nevelés hagyományát,
értékét megőrizve, új metodikai
megközelítéssel
dolgozza fel a világ sokszínűségét a gyermekekkel
közös interakcióban.
A négy őselem (tűz, víz,
föld, levegő), mint kiindulópont határozza meg
egyes hetek programját,
tematikáját, anyagát.
A téli ünnepkör keretén
belül, a tűz elem lezárásaként hagyományteremtő
szándékkal
betlehemes
játékot dolgoztak fel, tanultak meg a gyermekek.
Ezzel a műsorral köszöntötték a Hortobágyi KHT
dolgozóit. Gencsi Zoltán,
mint házi gazda fogadta a
betlehemezőket.
A műsor végén édességgel kedveskedtek a betlehemezőknek.
A betlehemes témahét feldolgozását vezette
Baranyainé Fekete Ilona.
Versmondó versenyen
vettek részt növendékeink.
Bulátkó Vivien második
helyezést ért el, oklevéllel
jutalmazták versmondását.
Szabó Kinga és Vezendi
Anett előadásmódja is kimagasló volt. Dicsérő oklevelet kaptak.
Köszönjük a szülők segítségét, hogy gondoskodtak a gyermekek szállításáról.
A verseket betanította
Könnyű Julianna.

Szakmai belső továbbképzést tartottunk a kompetenciai nevelés témában.
A bemutató délelőttöt
tartotta Baranyainé Fekete
Ilona. A kollégák a Kisfecske csoportban zajló
munkát nézték, elemezték. A gyermekcsoportra a
nagyfokú együttműködési
készség, és a fegyelmezett
tevékenységvégzés volt a
jellemző.
Farsang havába lépve
maskarákkal, hangos zenével, tánccal, játékkal űztük
el a telet.
Az igazi vigasság hangulatához hozzájárultak
a szülők által behozott finomságok.
Köszönjük minden adakozó szülőnek, hogy segítették a farsangunkat élményszerűvé tenni.
Vízadagoló automatáinkat önállóan használják a
gyermekek.
A Hortobágy Jövőjéért
Alapítvány
nagyvonalú
támogatásának
köszönhetjük ezt az egészséges, higiénikus, takarékos
vízfogyasztási lehetőséget.
Köszönjük az Alapítványnak.
Kérjük, adója 1%-val
támogassa a Hortobágy
Jövőjéért
Alapítványt
(adószáma:
185410381-09), hogy minél több
lehetősége legyen az alapító okiratukban foglalt
célkitűzéseiket megvalósítani.
Baranyainé
Fekete Ilona

Iskolai hírek

• Tar Balázs Alex 7. osztályos tanulónk elnyerte
a Hajdú-Bihar megye „Jó tanuló-jó sportoló”
címet, az ezzel járó kupát és oklevelét Debrecenben vehette át.
• Az Egészséges Településekért Alapítvány, a Vöröskereszt és
a Glaxo SmithKline közös pályázatot hirdetett oktatási intézményeknek méhnyakrákot okozó HPV vírus elleni védőoltásra. A többfordulós pályázatra beküldött anyagunkat kedvezően fogadta a bíráló bizottság, így intézményünknek
30 db védőoltást tudnak biztosítani, amelyet előreláthatólag
április, május és október hónapokban kapnak meg az érintett 10-14 év közötti lányok. Az oltást kapó tanulók szüleitől
még 2009 tavaszán kértünk beleegyező nyilatkozatot, így a
szülőknek további teendője nincs. A pályázatért felelős pedagógus Postáné Kiss Erika, az oltást dr. Varga Annamária
adja be.
• Az ÁNTSZ Balmazújvárosi- Derecske-Létavértesi Szervezete harmadik alkalommal hirdette meg a “Légy egészséges”
levelező versenyt. 2009 februárjától decemberig tartott a
sokféle témakört felölelő verseny, amelyre két háromtagú
csapattal neveztünk be. Idén januárban derült ki, hogy a 25
benevezett csapat közül az 1. és a 3. helyet is hortobágyi gyerekek nyerték, így oklevél és tárgyjutalomban részesültek.
Az 1.helyezett csapat tagjai: Hegedűs Tibor, Posta Lajos,
Szeifert Péter
A 3.helyezett csapat tagjai: Szeifert Alexandra, Vezendi
Anett, Kalassai Lilla
A levelező versenyt segítette: Postáné Kiss Erika
• Molnárné Nagy Ágnes irányítása mellett, és néhány ötödikes
tanuló közreműködésével január 22-én megemlékeztünk a
Kultúra Napjáról.
• Január 26-án alsó tagozatos tanulók számára szavalóversenyt
szerveztünk 24 tanuló részvételével. A következő eredmények születtek: 1-2. osztályosok közül: I. Ruzsányi Aisa,
II.Posta Petra, III. Szilágyi Levente és Karika Bettina. 3-4.
osztályosok közül: I. Szilágyi Borbála, II. Németi Rebeka és
Szilágyi Fruzsina, III. Zatkó Szabina.
• Február 05-én 17,00 órától a 8. osztályos tanulók meghívták
a tavaly végzett növendékeinket, akik beszámoltak eddigi iskolai tapasztalataikról, tanácsot adtak a pályaválasztás előtt
álló gyerekeknek.
• Február 10-én Balmazújvároson tagintézményünket Buglyó
Emília és Tar Balázs Alex 7. osztályos tanulók képviselték a
területi „Szép magyar beszéd” versenyen. Felkészítő tanáruk
Molnárné Nagy Ágnes.
• Tél búcsúztató farsangi mulatság: Suli csillag születik
Intézményünk diákönkormányzata és szülői munkaközössége idén is megszervezi a tanulók farsangi mulatságát
2010. Február 26-án pénteken 14 órától
19 óráig. A büfében lesz szendvics és
sütemény. Szívesen fogadjuk a támogatók pénzbeli adományát vagy tárgyi
ajándékát. Mindenkit szeretettel várunk
a jelmezbálra!

Hortobágyi Híradó	



GRATULÁCIÓ

Hortobágy Községi
Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal dolgozói, és a falu lakóinak

nevében köszöntjük id.
Karika György hortobágyi lakosunkat, akit
ez év elején – kiemel-

Házassági évfordulók
Hortobágyon

kedő közösségi munkájáért – Magyar KözBodnár László és felesége, Bodnár Lászlóné
társaság emlékéremben
Szarvas Erzsébet hortobágyi lakosok 2009.
részesítettek.
december 23-án ünnepelték házasságkötésük
50. évfordulóját.
További jó egészséget, gondtalan boldog nyugdíjas
éveket kíván nekik szűkebb és tágabb családjuk!

Az oklevelet és az
emlékérmet
Korózs
Lajos a Szociális és
Munkaügyi Minisztérium államtitkára és
Tóth József országgyűlési képviselő adták át
részére.
Még egyszer gratulálunk, és további munkájához nagyon jó egészséget és erőt kívánunk!

Nagy Sándor és felesége, Nagy Sándorné
Vezendi Zsuzsanna hortobágyi lakosok 2010.
február 6-án ünnepelték 60. házassági
évfordulójukat.
Ezen alkalomból, valamint közelgő névnapjuk
alkalmából köszönti őket, és egyben jó egészséget,
boldog nyugdíjas éveket kíván nekik családjuk,
Hortobágyi gyermekeik, unokáik!

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

A
Nemzeti
Park
és a Hortobágyi
Lúdtenyésztő Zrt.
hivatásos vadászai ezúton is szeretnék kifejezni
őszinte hálájukat
dr. Déri János
állatorvosnak, aki – dúvad vadászat során
– súlyosan megsebesült kutyáikat lelkiismeretesen, legjobb szaktudása szerint, ingyenesen látta el.
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Kerékpárral a gyalogúton?
A 33-as főút Hortobágy átkelési szakasz burkolat megerősítési munkáinak
része volt az úttal párhuzamosan haladó
közel 1,9 km hosszúságú és két méter
széles gyalogút.
Ma községünkben az a hír járja, hogy
kerékpárral nem lehet közlekedni rajta.
Tulajdonképpen hol kerékpározhatunk?
Az úttesten, az útpadkán és a járdán
(ha nem tilos) csak egy vonalban szabad
kerékpározni. A kerékpársávon, kerékpár- és gyalog-kerékpárúton egymás
mellett is szabad kerékpározni.
Bizony hibáztunk, hogy a műszaki
átadást követően nem tábláztuk ki, és
nem festettük fel az út jobb oldalán az
egy méter széles sárga vonalat, mellyel
jelezhettük volna, hogy itt nem gyalogút épült hanem a gyalogos és kerékpáros közlekedésére alkalmas úttest.
Ezt a tavasz beköszöntével – amint az
időjárási viszonyok lehetővé teszik –
pótolni fogjuk.
Nem volt ez idáig probléma, mivel
a járdán nem kerékpároztak, egyrészt
azért, mert műszaki állaga miatt közlekedésre nem volt alkalmas, másrészt
a Sarkadi utcától Borsósig nem volt
kiépített gyalogút. Közlekedtünk eddig
is a település többi belső gyalogútjain
kerékpárral, figyeltünk egymásra és
időben elértünk a munkahelyünkre, az
iskolába.
Hogy is van ez? Rendelkezünk közel
két kilométer hosszú két méter széles új
TISZTELT LAKOSSÁG! Ezúton szeretném felhívni a lakosság figyelmét az úgynevezett „trükkös lopások” áldozatává válásának megakadályozására.
A „trükkös lopás” elkövetői valamilyen
ürüggyel (pl.: nyereményt hoztak, hazánk
uniós csatlakozásának évfordulója kapcsán
ajándékot hoztak stb.) általában idős személyekhez csengetnek be, akiktől kérik, hogy a
lakásba engedjék be őket. Miután a lakásba
beengedik őket ott a tulajdonos figyelmét
elterelik és érétkeit eltulajdonítják. A tulajdonosok a lopás tényét az esetek többségében
csak a személyek távozása után észlelik.
Előfordulhat olyan eset is, amikor ezek a
személyek nagyobb címletű pénzt szeretnének felváltani, a tulajdonos jóhiszeműen lakásába engedi őket és ott felváltja a pénzt, ezzel
az elkövetők tudomására juttatja a készpénz
helyét. Az elkövetők távozása során, miközben a tulajdonos kikíséri őket, az egyik elkövető valamilyen ürüggyel visszamegy a házba
(pl.: a lakásban hagyta a pénztárcáját) ott az
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útszakasszal és kifogásokat keresünk
arra, hogyan ne használják gyerekeink
és felnőtt embertársaink kerékpározásra
az útszakaszt?
Ha van elválasztó vonal, ha nincs,
szeretném mindenkinek elmondani,
hogy ez a beruházás a település lakóinak épült és méretét tekintve alkalmas
az úttest kerékpár közlekedésre a gyalogos forgalom zavarása nélkül, de legfeljebb 10 km/h sebesség megválasztása
mellett.
Szeretnék kérni minden kerékpárost,
hogy – különösen a bejárati kapuk előtti
szakaszon – körültekintően és a sebesség helyes megválasztása mellett közlekedjék. A gyalogúton tartsuk tiszteletben a gyalogos jogait és előzési szándékunkat jóval előre kéréssel, csöngetéssel jelezzük.
Az önkormányzatnak az a feladata,
hogy a kiépült útszakaszt a gyalog
és kerékpárút KRESZ szabályainak
ismeretei szerint kitáblázza és a burkolatjeleket fesse fel. A szabályok
betartása során ki kell fejleszteni azt a
készséget, hogy egyszerűen ne tudjunk
másként cselekedni, csak szabályosan,
és úgy, hogy másokat ne veszélyeztessünk, indokolatlanul ne zavarjuk! Ha
így teszünk, bízhatunk abban, hogy
velünk szemben is így viselkedik majd
minden közlekedő, és ez a kölcsönös
tolerancia záloga a saját biztonságunknak is.
Cs.G.

Megemlékezés
„Ha egy könnycsepp gördül végig az arcunkon,
az azért van, mert szeretünk és hiányzol nagyon.
Bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet,
amit tőlünk soha, senki el nem vehet.
Téged elfelejteni soha el nem lehet,
csak muszáj az életet élni nélküled.
Nem halljuk a hangod, nem látjuk az arcod,
hiába szólítunk, te azt már nem hallod.
Virágot viszünk egy néma sírra,
de ezzel téged nem hozunk vissza.
Tudjuk, hogy nem jössz, de olyan jó várni,
hazudni a szívnek, hogy ne tudjon fájni.
Elmentél tőlünk egy csendes délután,
köszönni, búcsúzni sem volt idő már.
Lelked elszállt, mint hópihe a fényben,
ragyogj ránk fényes csillagként az égen.
Ember volt a legjobb, angyallá változott,
elhagyta a földet, az égbe távozott.
Amikor hiányzik, nézz fel az égre,
drága kezeivel ő festi azt kékre.”

Mély fájdalommal emlékezünk életünk
legszomorúbb napjára, Ferencziné Incze
Anikó halálának első évfordulóján.
Férje, gyermekei, édesanyja, testvérei
és akik szerették nagyon.

Rendőrségi hírek
értékeket magához veszi, majd távoznak.
Ezen cselekmények elkerülése végett kérem
a lakosságot, hogy figyeljenek oda értékeikre,
idegen személyeket lakásukba be ne engedjenek, felügyelet nélkül őket ne hagyják. Idős,
egyedül élő szomszédjukat, ismerősüket világosítsák fel ezen cselekmények elkerülésének
megakadályozására. Amennyiben fentiekben
leírt, vagy hasonló cselekményt észlelnek,
igyekezzenek minél több adatot megjegyezni
az elkövetőkről. Jegyezzék meg a gépjárművük típusát, színét, rendszámát, elkövetők
öltözékét és értesítsék a rendőrséget.
Fentieken kívül elkövetési módszerek,
„trükkök” lehetnek még:
– termékbemutatás
– árusítás
– orvosi, gyógyászati termékek bemutatása,
árusítása
– közvélemény kutatás
Felhívom továbbá figyelmüket, hogy érté-

keik megóvása érdekében tegyenek meg mindent, lakásuk kapuját zárják be, kerékpárjukat
közterületen zárják le, közterületen, utcán parkoló gépjárművükben látható helyen értéktárgyakat ne hagyjanak, a gépjárművet zárják le.
Gyakran találkozom az utcán falhoz, kerítéshez támasztott lezáratlan állapotú kerékpárral, melynek eltulajdonítása 1 percnél
több időt nem vesz igénybe. Ha látogatóba
megyünk kerékpárral, akkor azt vigyük be a
kerítésen belülre, vagy zárjuk le.
Ha bármilyen fentiekben leírt cselekményt
észlelnek, vagy gyanús mozgást észlelnek,
saját vagy szomszédjaik udvarán, házánál
jelezzék azt a legközelebbi rendőrnek, vagy
telefonon - 107, mobilról 112 segélyhívó,
vagy a 370-013 – a rendőrkapitányság ügyeletének, vagy részemre a 06/30 3826274 mobiltelefonszámon.
Mindenkinek Békés, Boldog Új Évet kívánok!
Madarász Zsolt rendőr törzszászlós
körzeti megbízott



HORTOBÁGY
2010. évi programok
Április 24.
VI. Szent György-napi Kihajtási
Ünnep
****************************
Április 24.
IV. Országos Biovásár
Helye: Hortobágy Vásártér
Szervező: Hortobágyi Nonprofit Kft.
Info: 52/589-110
www.hortobagy.eu
****************************
Május 8.
Falunap
Helye: Hortobágyi Víziszínpad
Szervező: Hortobágy Község
Önkormányzata
Info: Egyedné Kertész Ivette, tel:
52/589-343
www.hortobagy.hu
****************************
Május 22.
XIV. Országos Gulyásverseny és
Pásztortalálkozó
V. Országos Pásztortáncverseny
Helye: Hortobágy, Állatpark
Szervező: Hortobágyi Nonprofit Kft.
Info: 52/589-110
www.hortobagy.eu
****************************
Május 23-24. (Pünkösd)
XLVIII. Hortobágyi Lovasnapok
Helye: Hortobágy-Máta
Szervező: Hortobágyi Nonprofit Kft.
Info: 52/589-110
www.hortobagy.eu

Június 12.
Hortobágy-Halastavi Kisvonat napja
Helye: Hortobágy-Halastó Megálló
Szervező: Hortobágyi Nemzeti Park
Látogatóközpont
Info: Tel: 52/589-000; 52/589-321
www.hnp.hu
****************************
Június 19.
Táltosnap
Helye: Hortobágyi Víziszínpad
Szervező: Kovács András táltos
Info: Egyedné Kertész Ivette, tel:
52/589-343
****************************
Július 10.
V. Délibáb Futás
Szervező: BSI Futó Kft.
Info: Máth István, tel: 06-1-2730939
www.futanet.hu
****************************
Július 16.
KÁRPÁTIA Koncert
Helye: Hortobágyi Víziszínpad
Szervező: Kárpátia Zenekar
Info: Pallai Zsolt, tel: 06-20/426-5243
www.karpatiazenekar.hu
****************************
Augusztus 20-21-22.
Hortobágyi Hídivásár
Helyszín: Hortobágy-Vásártér
Szervező: Hortobágy Község
Önkormányzata
Info: Egyedné Kertész Ivette, tel:
52/589-343
Helyfoglalással kapcsolatos információ:

Tisztelt Olvasó!
Egy nagyszerű és nemes kezdeményezésre szeretném felhívni figyelmüket.
Pataki Ferencné Ica – akit szinte mindenki ismer a faluban – arra az elhatározásra jutott, hogy fogyatékos és beteg
gyermeke nevelési tapasztalatait, gondozási problémáit, lelki terhét megosztja az emberekkel.
Könyvet írt gondjairól, örömeiről úgy, hogy a hasonló problémákkal küszködő sorstársai beszámolóit is rögzítette riport
formájában. Könyvét 2009. karácsonyára jelentette meg egy
kiadó. Patakiné a könyv árából befolyt összeget egy alapítvány létrehozására kívánja fordítani. A fogyatékkal élők



Csibi Gábor, tel: 52/369-401
www.hortobagy.hu
****************************
Augusztus 28.
Megyei Vadásznap
Helyszín: Hortobágy-Vásártér,
Víziszínpad
Szervező: HBM-i Vadgazdálkodók és
Vadászok
Szövetsége, HBM-i Vadászkamara,
Lúdtenyésztő Rt,
Szervező: Hortobágyi Nonprofit Kft.
Hortobágy Község Önkormányzata
Info: Egyedné Kertész Ivette, tel:
52/589-343
****************************
Október 2.
Bikaárverés
Info: 52/589-110
www.hortobagy.eu
****************************
Október 16.
Daruünnep
Helye: Hortobágy, Hortobágyi Nemzeti
Park
Látogatóközpont
Szervező: Hortobágyi Nemzeti Park
Látogatóközpont
Info: 52/589-000, 52/589-321
www.hnp.hu
****************************
November 27.
Pásztoradvent
Helye: Hortobágy, Folyópart
Szervező: Hortobágyi Nonprofit Kft.
Info: 52/589-110
www.hortobagy.eu

számára szeretne egy napközi otthont létesíteni. Hogy tervét
minél előbb megvalósíthassa, figyelmükbe ajánlanám a
könyvet, melynek címe: Nagy dolgozat. A történetek nagyszerűk és lélekfacsarók. Valamennyi figyelemfelhívás egy
társadalmi problémára. Az író örömére szolgál, hogy megoszthatja gondolatait Önökkel. Ha szeretnék elolvasni, megrendelhetik a következő címen: Pataki Ferencné Hortobágy
Jókai u. 6. sz. vagy az interneten (www.editionnove.hu).
Kérem Önöket, hogy segítsük e nemes elhatározás
mielőbbi megvalósulását és a könyv megvásárlásával járuljunk hozzá az alapítvány létrehozásához.
Tisztelettel:
Kavisánszki Mihályné

Hortobágyi Híradó

Meghívó
A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
tisztelettel meghívja Önt a
„Hortobágyi esték” következő alkalmára.

Egy mese, egy film és két nóta
Hangulatpásztorok: Gencsi Zoltán,
Basilides Ábris és Széplaki Gyula filmje, Bessenyei László,
meg Galánfi András
Időpont: 2010. február 25., csütörtök délután 16 óra 30 perc
Helyszín: Hortobágy, Hortobágyi Nemzeti Park Látogatóközpont és
Kézművesudvar (Hortobágy, Petőfi tér 13.)

