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A XVIII. Hortobágyi Falunap rendezvényéről
A hagyományokhoz híven,
csikós-szekeres felvonulással 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 szekerek-

kel köszöntötték a Falunapon
a község lakóit és vendégeit.
Megalapozták ezzel a nap jó
hangulatát.
Miközben a főzőverseny
résztvevői szorgosan készülődtek a bográcsok körül, a
csikósok és szekerek megérkeztek a rendezvénytérre.
Csikósbemutató következett,
a bátrabbak felülhettek a lo-

vakra egy rövid séta, vagy
fotó erejéig.
Reggel 9 óra után kezdődött az ünnepélyes megnyitó
a Víziszínpadon.
Vincze Andrásné polgármester köszöntötte a megjelenteket, majd ünnepi beszéde elhangzása után megnyitotta a XVIII. Falunapot.

Ezután ünnepélyes pillanatok következtek, a Hortobágyért Díj átadása.
A délelőtti programban az
intézményeink óvodásai és
alsó tagozatos diákjai mutatták be táncaikat. Pihenésképpen a Szeredás Együttes
produkcióját nézhették végig
a gyerekek és a szülők.
Eközben a főzők között

Hortobágyi Lúdtenyésztő Zrt.
Karika Csaba
Vincze Zoltán
Slambuc kategória:
I. helyezett:
Hortobágyi
Nonprofit Kft. – Nagy
Imre
II. helyezett: Bodnár Viktor
III. helyezett: Szeifert Péter
Húsételek-Pörköltök:
I. helyezett: Simon Zoltán
– Hűse Péter
II. helyezett. Nagy István
már nagy volt az izgalom. III. helyezett:
Hortobágy
A főzőversenyen 25-en inKözség Önkormányzata
dultak. Három kategóriában
– Szabó Sándorné
lehetett nevezni: húsételekpörköltök, egyéb ételek, Egyéb ételek:
slambuc. A főzőverseny ered- I. helyezett:
Tiszacsegei
ménye a következő lett:
Hagyományőrzők
Különdíjasok:
Hortobágyi Halgazdaság Zrt.
Bereczki Imre
Nagy Krisztina
Szántó Mihály
ifj. Bereczki Imre
Vámos János
Vezendi Gergely
Hamid Abbas
Szeifert Péter

II. helyezett: Karika György
III. helyezett: Burai János

Kettő órától két helyszínen a gyerekek és a felnőttek
mérhették össze tudásukat,
játékos versenyeken.
A gyerekeknek élőhal
fogó-, dobozverő-, és vízhorfolytatás a 2. oldalon

III. helyezett: Szabó Dávid

folytatás az 1. oldalról

dó versenyt szerveztünk, a felnőttek szekérhúzó versenyben Élőhal-fogó verseny:
jeleskedhettek. A versenyek I. helyezett: Tar Kitti
II. helyezett: Simon Csaba
eredményei:
III. helyezett: Szabó Dávid
A Dobozverő versenyben
12 gyerek vett részt, köztük a Szekérhúzás (női csapatok)
legügyesebbnek Terdik Bene- I. helyezett: Szilágyi Judit, Fülöp Bernadett,
dek bizonyult, aki 3 dobásból
Bodnárné Markóczi Jutka
5 dobozt tudott leverni.
II. helyezett:
Postáné
Vincze Valéria, BorVízhordó verseny:
bély Ferencné, Sárközi
I. helyezett: Hajzer Vivien
Szekérhúzás (férfi csapatok)
Lászlóné
II. helyezett: Illés Áhim
I. helyezett: Silye Péter,
Radócz János, Hamid Tamás
II. helyezett: Dobi Sándor,
Bálega Csaba, Vásári Tamás
III. helyezett: Dobi János, Virág Tamás, Radócz Zsolt
Délután kézműves foglalkozásokon az érdeklődő felnőttek
és gyerekek is részt vehettek.
Az időjárás nem kímélt bennünket ezen a kellemes napon,
a délutáni programok egy részét sajnos elmosta az eső.

A napot utcabál zárta a Hortobágyi Fogadó udvarán.
A Falunap támogatói
Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit
Kft., Hortobágyi Halgazdaság
Zrt., Hortobágyi Lúdtenyésztő
Zrt., Rai Vini Borszaküzlet,
Erzsébet Bt., Nyerlucz Trade Kft., Balázs Pálné, Beraxa
Zsolt, Burai János, Egyed
Imre, K. Nagy József, Kovács
Antal, Orosz Istvánné, Serbán
József, Szanyi Emese.

Muliter Gábor a 2010-es év
„Hortobágyért” díj kitüntetettje
Hortobágy Község Önkormányzatának 12/1995. (VI.
1.) Hö. rendelete 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 a gazdasági fejlődéséhez, s ezzel Hortobágy értékeit növelő, maradandó eredményeket értek el.”

Muliter Gábor 1960 óta,
azaz 50 éve dolgozik Hortobágyon. Először a Hortobágyi
Állami Gazdaság Borsósi kerületében gyakornokként, később pedig különböző műszaki beosztásokban dolgozott.
Eredményes szakmai és vezetői munkája következtében
1968-tól az Állami Gazdaság
központi gépkocsi előadójaként közel 150 gépjárművének biztonságos üzemeltetéséért felelt.
Nyugdíjba vonulását követően sem pihent. Előbb a Hortobágyi Természetvédelmi és
Génmegőrző Kht.-nál., majd
a Hortobágyi Nemzeti Park
vezetőinek felkérésére vállalt
munkát.
Munkája mellett, szabadidejének nagy részét a hortobágyi
sportéletnek szentelte, melyet
ma is aktívan szervez és segít.

Tömegsportban a falusi dolgozók spartakiádján, a szakmaközi munkahelyi versenyeken, -hortobágyi színekben
– csapatával mindig sikeresen
szerepelt. Vezéregyénisége és
állandó tagja volt az 1964-ben
bajnokságot nyert Hortobágyi
Labdarúgó csapatnak. Muliter
Gábor – példaértékű életvitelének is köszönhetően – ötven
éve sportol és dolgozik Hortobágyért, a felnövekvő gyerekekért, az itt élő sportszerető
emberek sikeres szerepléséért.
Ezt az is bizonyítja, hogy
a cél érdekében asztalitenisz
edzői tanfolyamot végzett és
1983-ban segédedzői képesítést szerzett. Ő végezte azoknak az általános iskolás gyerekeknek a felkészítését, akikkel
már felnőttként az NB-III-as
szintig fejlődtek.
folytatás a 3. oldalon

Hortobágyi Híradó

folytatás a 2. oldalról

Hortobágyon ma ez az NBIII-as asztalitenisz csapat jelenti az egyik minőségi versenysportot. Muliter Gábor
ennek a csapatnak alapítója,
szervezője és edzője.
Öt évtizeden keresztül végzett átlagon felüli gazdasági és sport munkát. 2008. július 28-a óta a Hajdú – Bihar
A 2010. április 29-i ülésén a
képviselő-testület

Megyei Asztalitenisz Szövetség Főtitkára. Jelenleg az első
csapat az Észak – Alföld „B”
csoportjában a középmezőnyben áll, egy fordulóval a bajnokság befejezése előtt. A
második csapat a megyei I.
osztályú csapatbajnokságot 7
pont előnnyel veretlenül megnyerte Püspökladány előtt.
Ezzel jogot szerzett a NB-

Mindezek figyelembe vételével Hortobágy Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. évben a „Hortobágyért díjat” Hortobágy
község érdekében a tömeg és
versenysport terén több évtizeden keresztül kifejtett kiemelkedő tevékenységének
elismeréseként Muliter Gábor számára adományozta.

A községházán történt

− elfogadta Balmazújváros Város Önkormányzatának
Képviselő-testületével 2004.
április 1-i hatállyal létrejött
hatósági igazgatási társulás
céljainak megvalósulásáról
szóló 2009. évi beszámolót,
és a megbízási díj összegének
az infláció mértékével történő
emelését, valamint az „anyakönyvi igazgatási” feladatok
ellátására vonatkozóan a tár− elfogadta a 2009. évi sulási megállapodás kiegészíegyszerűsített beszámolót, tését.
az önkormányzat 2009. évi
zárszámadásáról szóló ren− elfogadta az egyeki
deletét, valamint a 2009. évi Köztestületi Tűzoltóság paellenőrzési jelentést.
rancsnokának
tájékoztatóját a 2009. évi támogatás
− módosította az ön- elszámolásáról és vállalta,
kormányzat
vagyonáról, hogy az önkormányzat 2010.
a vagyonnal való gazdál- évi költségvetésében ismékodás szabályairól szóló telten biztosítja 200.000,-Ft
rendeletet, amely alapján a összegű támogatás fedezetét,
forgalomképtelen
ingatlan ezzel anyagilag hozzájárul a
vagyontárgyak közöl értéke- kirendeltség
működéséhez,
sítés-telekmegosztás
miatt egyben köszönetét fejezte ki a
törlésre került a 109 hrsz.-ú település lakossága érdekében
ingatlan, valamint helyraj- kifejtett tevékenységükért.(az
zi szám megosztás miatt a elmúlt évben 15 alkalommal
01079/1 hrsz. alatti ingatlan, vonultak ki településünkre).
felvételre került a 01079/4
hrsz. alatti és 01079/5 hrsz.
− korábbi, 51/2008 (IV. 21.)
alatti ingatlan, és a 01469/5 Hö. sz. határozatában már
hrsz. alatti ingatlan (a 33. sz. döntött a 33. sz. főút hortofőút felújításához kapcsolódó bágyi átkelési szakaszának
ügylet).
felújításával összefüggésben
az érintett önkormányzati tu− megválasztotta Gencsi lajdonú területek Magyar ÁlZoltán képviselő Urat alpol- lam tulajdonba adásáról, ehgármesternek a 2010. már- hez kapcsolódóan az elkészült
cius 8. napján Szabó Gábor területkimutatás és változási
alpolgármester Úr lemondása vázrajzok alapján elfogadta
miatt megüresedett alpolgár- a Magyar Államot képviselő
mesteri posztra.
Nemzeti Infrastruktúra Fej− módosította az önkormányzat 2009. évi költségvetését, amely módosításra azért
került sor, mert a zárszámadás
végleges számaihoz szükséges államkincstári adatok csak
2010. február 28-át követően,
a költségvetési rendelet módosítása után álltak rendelkezésre.

III-as indulásra. A harmadik
csapat pedig a megyei I. osztály középmezőnyében végzett. Teljesítményének értékét növeli, hogy a sport munkát nem fizetésért, hanem elhívatottságból Hortobágyért
végezte. A lakóhelyi közösségét kitartóan és mindvégig
nagy alázattal szolgálta, illetve szolgálja.

kezdő időpontja a polgármesterré választás időpontja, azaz
lesztő Zrt. vételi ajánlatát 2010. március 7. napja,
akként, hogy a hortobágyi
− korábbi, 71/2009 (VI. 22.)
92/10 hrsz. alatti és hortobáHö.
sz. határozatához kapcsogyi 117/9 hrsz. alatti ingatlódóan
– melyben kinyilválanokat térítés nélkül a Manította
azon
szándékát, hogy
gyar Állam tulajdonába és a
Debrecen
Megyei
Jogú VáNIF Zrt kezeléslébe adja, a
rossal
együtt
tagja
kíván
lenhortobágyi 108/4 hrsz. alatni
a
Turisztikai
Desztináció
ti ingatant ellenérték megfizetése ellenében a Magyar Menedzsment szervezetnek
Állam tulajdonába és a NIF – ismételten kinyilvánítotZrt. kezelésébe adja, a hor- ta, hogy együttműködési
tobágyi 111/4 hrsz. alatti megállapodást köt, melynek
ingatlant ellenérték megfi- meghatározásra kerültek a
zetése ellenében a Magyar főbb irányvonalai.
Állam tulajdonába és a NIF
− döntött arról, hogy a
Zrt. kezelésébe adja. Az ingatlanok értékesítésére a Balmazújvárosi Kistérség
jogerős telekalakítási enge- Többcélú Társulás tagjadély kézhezvételét követően ként részt kíván venni a
Szociális és Munkaügyi
kerül sor.
Minisztérium által meg− döntött a hortobágyi hirdetett „Vasút-tisztasági1029 hrsz.-ú 210 m2 nagy- idegenforgalmi” közmunka
ságú, a hortobágyi 1032 pályázaton, melynek kerehrsz.-ú 210 m2 nagyságú, a tében Hortobágy településen
hortobágyi 1028 hrsz-ú 197 10 fő 6 havi foglalkoztatására
m2 nagyságú és a hortobágyi nyílik lehetőség 2010. május
1033 hrsz.-ú 197 m2 nagysá- 1. és 2010. október 31. közötti
gú ingatlanok – 750,- Ft/m2 + időszakban, egyben felhatalÁFA vételáron történő – érté- mazta Balmazújváros Város
Önkormányzatát a pályázat
kesítéséről (horgásztelek)
benyújtásával és a közmunka
− döntött a Hajdú-Biha- program lebonyolításával.

ri Önkormányzatok Vízmű
− 2010. évben a „HortoZrt rendkívüli közgyűlésén
tárgyalt napirendi pontok- bágyért” díjat – Hortobágy
ban történő döntések jóvá- Község érdekében a tömeg- és
versenysport terén több évtizehagyásáról,
den keresztül kifejtett kiemel− módosította
Vincze kedő tevékenységének elismeAndrásné jegyző fizetés nél- réseként – Muliter Gábor Úr
küli szabadságára vonatko- számára adományozta.
zó határozatát akként, hogy
a fizetés nélküli szabadság

Hortobágyi Híradó	

Vincze Andrásné
polgármester



Nem lesz védőkorlát a
33. sz. főúton!

Községünkben sokunkat
foglalkoztató probléma a
33. sz. főút község felőli oldalon létesített csapadékvíz
elvezető csatorna vonalában
a szalagkorlát hiánya.
Hortobágy Község Önkormányzata nevében két alkalommal is megkereséssel
fordultunk a Magyar Közút
Nonprofit Zrt. Hajdú-Bihar
Megyei Igazgatóságához annak érdekében, hogy az érintett útszakaszon szalagkorlát
kerüljön kiépítésre a balesetek elkerülése és a biztonságos közlekedés érdekében.
A Nemzeti Infrastrukúra
Fejlesztő Zrt. a megkeresésre az alábbi választ adta:
„A fent említett két levelükben tett észrevételeket a
műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárását követően megoldottnak tekintettük, így a levelekre válaszlevél írását szükségtelennek
láttuk. A válaszlevelek elmaradásáért szíves elnézésüket
kérjük.
Levelükben a szalagkorlát elhelyezésére vonatkozó
kérelmük alátámasztásának
érdekében hivatkoztak az ÚT
2-1.201:2004 útügyi műszaki előírás (ÚME) 1.10.3.2.
Berendezések fejezet felsorolásában előírtakra, mely

szerint ahol a koronaéltől
számított 10 m távolságon
belül állandó vagy időszakos vízfolyás széle található
passzív biztonsági berendezést (vezetőkorlátot) kell tervezni. Tájékoztatásul közöljük, hogy az említett ÚME-t
2008. december 1-jétől az
ÚT 2-1-201:2008 útügyi
műszaki előírás hatálytalanítja, az új előírásban az
idézett előírás nem szerepel.
Passzív biztonsági berendezkedést 3,00 m töltésmagasság felett, illetve az ÚT
2-1.161 ÚME-ban szereplő
esetekben kell tervezni.
A szóban forgó útszakasz
megvalósulási tervei alapján kijelenthető, hogy a
legnagyobb töltésmagasság (73+300 kmsz: 2,75 m)
az előírásban szereplő 3,00
métert egyik keretszelvényben sem éri el, így álláspontunk szerint passzív biztonsági berendezkedés telepítése nem indokolt.”
A fentiekre tekintettel felhívom a lakosság figyelmét,
hogy óvatosan, körültekintően, fokozott elővigyázatossággal közlekedjenek az
érintett közút szakaszon és
a kerékpárúton is!
Vincze Andrásné
polgármester

Belterületi utakról…..

Községünkben közel 12 kilométer hosszú kiépített belterületi közúthálózat található. Mégis
vannak olyan útszakaszok vagy
lakóingatlanok melyek megközelítése nedves esős időszakban
gépjárművel lehetetlen. Feltérképeztük ezeket az útszakaszokat és a képviselő-testület jóváhagyásával, a Depona Plusz Kft.
a 33-as főút kivitelezője – kedvező árajánlata alapján – településünk meglévő zúzott köves
útjait felújította és a lakóházak
megközelítéséhez új zúzott köves útszakaszokat épített az
alábbi helyeken.
• Dékány közben két lakóházhoz,
• Borsós északi és déli oldalán
a lakóingatlanok megközelítéséhez,
• Számadó utcában az újonnan épített lakóházak megközelítéséhez,
• Hortobágy-Árpádhalom két
lakóingatlanhoz,
• Máta déli részén 3 lakóingatlan megközelítéséhez,
• Arany János utcában 2 lakóingatlan megközelítéséhez,
• Hortobágy – Kónya településen,
• Hortobágy – Halastó településen,
A településeken összesen
2.630 nm nagyságú területen
bruttó 4.106.420 Ft értékben végeztünk zúzott kő útfelújítási és
útépítési munkákat.

Az utakat az ott lakók, szükség esetén a mentők biztonsággal használhatják.
Természetesen fontos, hogy
ez így is maradjon. Ezért oda
kell figyelnünk, hogy teherautóval közlekedők csak célforgalom esetén és az ott lakók részére használják az utakat.

33-as főút II. ütem
Tájékoztatjuk a lakosságot,
hogy a Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztő Zrt. beruházási feladatai között szerepel a 33-as főút
71+170–71+825 km közötti
szakasz (Hortobágy átkelési II.
ütem) 11,5 t burkolat megerősítés és szélesítés munkáinak
elvégzése.
A kivitelezési munkák 2010.
április 27-tel elkezdődtek.
Vállalkozó a COLAS Út Építőipari Zrt. 73.982.181 Ft +ÁFA
szerződéses áron 2010. június
9-i befejezési határidővel vállalta az útfelújítási munkákat.
Az útcsatlakozások továbbra
is megmaradnak, az állatpark
valamint a mátai bekötőút irányába 50 méter hosszan az aszfaltozási munkákat elvégzik.
Az útburkolat szélesítése és
megerősítése a meglévő forgalom fenntartása mellett szakaszos forgalomtereléssel történik.
Csibi Gábor
településfejlesztési manager

Iskolai hírek

• 2010. március 19-én rendezték meg a Kenguru
Nemzetközi
Matematika
Verseny ez évi fordulóját.
Tagintézményünk 14 felső
tagozatos tanulója vett részt
a megmérettetésen. Kiemelkedően jól szerepeltek



tagintézményünk két csapatot indított. Az I. helyezést
elért „A” csapat tagjai Götz
Bujdosó Kata, Boda Steolimpia megyei döntőjén
Dominik, Pongrácz Gerfánia, Cseri Boglárka és
csapatunk II. helyezést ért
gő, Szabó János, Zsupos
Zsupos Zsolt 5. osztályos
el. A csapat tagjai: Götz
Zsolt. A „B” csapatunk a
tanulók, akik a mezőny
Dominik, Horváth Máté,
III. helyezést érte el. Csaelső harmadában végeztek,
Major Dániel, Meliska
pattagok: Major Dániel,
teljesítményükhöz gratuláDávid, Pongrácz Gergő
Meliska Dávid, Tar Krislunk. A többi diák is dicséSzabó János, Tar Kristóf, Való Dávid, Vas Taretet érdemel tisztes helytáltóf, Való Dávid, Vas Tamás. Felkészítő tanár:
lásáért.
más, Veres Bence, Zsupos
Szentirmai Zoltán
Felkészítő tanár: Samuné
Zsolt. A felkészítő tanár:
•
2010. április 12-én diákSzabó Zsuzsa
Szentirmai Zoltán.
önkormányzatunk az is• 2010. március 31-én a • 2010. április 11-én Kakola udvarán papír hullaHBM-i Diáksportszövetség
locsán a III. korcsoportos
dékgyűjtést szervezett 12
által szervezett III. korAmatőr Röplabda Diákórától 16.30-ig. A tanulók
csoportos Röplabda Diákolimpia országos döntőjén
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746,5 kg hullámpapírt és
4463,5kg vegyes papírt
gyűjtöttek. Ezért járó pénzösszeget a gyűjtött mennyiség arányában kapják meg
az osztályok. A mérlegelésnél és a pakolásnál a kollégista tanulók segítettek, így
ezért a munkáért 10% hasznot kapnak.
Köszönjük községünk lakóinak a gyűjtésben nyújtott
segítséget.
Szervező: Sáriné Pócsik
Valéria diáksegítő tanár
• Iskolánkban április 22-én,
a Föld Napját idén is Témanappal ünnepeltük. Tanulóink a délelőtt folyamán az
iskola falain kívül ismerkedtek a Hortobágyon élő
ősi magyar háziállatokkal,
pásztorviselettel, pásztorépítményekkel, a halastavak és szikes puszták élőhelyeivel. Az osztályokat
a HNP, és a Nonprofit Kft.
Szakemberei kalauzolták az
Állatparkban, a Pásztormúzeumban, a Látogatóközpontban, Mátán, Halastón
és Ohaton. A gyerekek az
ott látottakból tablókat, albumokat, maketteket is készítettek.
A programok délután aszfalt-rajzversennyel folytatódott. Ezt követően az érdeklődők színes előadást hallgathattak meg a Látogatóközpontban
Hortobágy madárvilágáról.
A nap filmvetítéssel zárult, a
„Hortobágyi Esték” keretében
került sor a „Komor ló” c. film
vetítésére.
Ezúton is köszönetün-

ket fejezzük ki a Hortobágy
Nonprofit Kft. és a HNP vezetőinek és a projektet segítő
munkatársaiknak. A program
felelősei: Katona Lászlóné,
Tóth Tiborné pedagógusok.
• 2010. április 23-án röplabda csapatunk Nyíregyházán
a Diákolimpia IV. korcsoportos országos elődöntőjén
III. helyezést ért el. Csapat
tagjai: Balogh Dávid, Boda
Márton, Bozsányi Tamás,
Götz Dominik, Hegedüs
Tibor, Pongrácz Gergő,
Szabó János, Tar Balázs,
Vámos László, Zsupos
Zsolt. Edző: Szentirmai
Zoltán
• 2010. április 24-én bábcsoportunk HBM-i Bábfórumon vett részt Debrecenben
a Vojtina Bábszínházban.
Kis bábosaink a Didergő
király c. feldolgozást mutatták be. Szereplésüket a zsűri
ezüst minősítéssel jutalmazta. Elnyerték a Szín-Báb
Egyesület különdíját is. A
csoport tagjai: Bak Henrietta, Bugjó Emília, Cseri
Boglárka, Fenyő Nándor,
Karika Viktória, Lukács
Andrea, Németi Rebeka,
Szabó Tímea, Szilágyi
Borbála, Szilágyi Fruzsina, Vincze Viktória, Zatkó
Szabina. Csoport vezetőrendező: Sáriné Pócsik Valéria drámapedagógus.
Köszönjük azoknak a szülőknek a támogatást, akik
rendszeresen hozzájárulnak
a tanulóink versenyekre
való utaztatásához.

Tájékoztató a 2009. évi
meghaladják a jogszabályban
Országos kompetenciamérés meghatározott minimumot, a 6.
eredményeiről
8. évfolyamok esetében a 450
képességpontot, 4. osztályos
2009. május 27-án került tanulók esetében a 35%-ot.
sor a 4., a 6., és a 8. osztáA 6-8. évfolyam esetében a
lyosok kompetenciamérésre, kimutatott eredményekből olmely a 6-8. évfolyamos ta- vasható, hogy egy kivétellel
nulók szövegértési és mate- minden területen meghaladja
matikai eszköztudását, a 4. a hasonló települések iskoláosztályos tanulók alapkészsé- inak átlagát, sőt az országos
gét mérte, kiegészülve egy a átlagot is. Intézkedési tervet
tanulók jellemzőit és családi nem kell készíteni.
körülményeit felmérő tanulói
A 4. évfolyam esetében peháttér-kérdőív, és az intézmé- dig az a biztató számunkra,
nyek, telephelyek oktatási kö- hogy a mért késségek és képesrülményeit felmérő iskolai és ségek begyakorlottsága magatelephelyi kérdőívvel.
sabb az országos átlagnál.
A kompetenciamérés nem
Az összegzésnél, összeazt méri, hogy a tanulók men�- hasonlító elemzésnél fontos,
nyire vannak az elsajátított hogy mindig figyelembe kell
tananyag birtokában, hanem venni a tanulók egyéni, önhogy mennyire képesek az magukhoz viszonyított fejlőelsajátított képességüket élet- dését, és az egyes osztályok
szerű, praktikus szituációban teljesítményét.
alkalmazni, s milyen mértékMegállapítható, hogy a taben rendelkeznek a továbbfej- nulók év végi osztályzatai,
lődésükhöz szükséges kompe- eredményei többnyire össztenciákkal.
hangban voltak a kompetenA tesztírás feltételeit a mé- ciamérés során nyújtott teljerési koordinátori útmutatók sítménnyel.
alapján tagintézményünk peFeladatunk:
dagógusai biztosították, egy • Kiemelt figyelmet kell forkiküldött mérési biztos feldítani a gyengébben sikerült
ügyelete mellett. A kitöltött
területek fejlesztésére. A tatesztfüzetek javítása mind hánulók e téren mutatkozó hirom évfolyam esetében közányosságainak pótlása minpontilag történt, az értékelést,
den tantárgy és pedagógus
az eredményt nem régen kapta
feladata kell, hogy legyen.
meg az iskola.
• Az alapkészség és képesség
A Kt. 99.§ (7) bekezdése
fejlesztésére tervezettebb
értelmében, a hortobágyi iskotréning gyakorlatok beépítélában folyó pedagógiai tevése a tanórákba.
kenység a 2009. évi országos • Differenciált foglalkoztatás,
kompetenciamérés, értékelés
egyénre szabott feladatadás.
eredményei szerint elérik, sőt
Eredményeink:

6. és 8. évfolyamos tanulók kompetenciamérése
Évf.

6.
8

Tantárgy

Országos átlag

Községek átlaga

Intézményi átlag

Matematika
Magyar
Matematika
Magyar

489
513
484
502

465
484
460
472

468
495
502
510

Helyi, hortobágyi
(telephelyi) iskolai átlag

494
455
551
578

4. évfolyam készség- és képességmérése
Olvasás
Év

2009.

Átlag

országos
iskolai

Számolás

kiépültség

begyakorlottság

85
85

60
72

Gondolkodás

kiépültség
Elemi
számolás

számírás

92
87

93
89

mértékegy- összeség-v.
adás

64
51

98
99

kivonás szorzás osztás

92
87

97
91

94
76

begyakorlottság

82
87

kiépültség
rendsze- kombiElemi
rezés
nálás gondolkodás

60
42

61
49

60
44

Írás
begyakorlottság

begyakorlottság

minőség

67
65

49
52

67
54

Dorcsák Mária tagintézmény-vezető

Hortobágyi Híradó



A hajdúk fővárosában március utolsó szombatján a
szeles, borongós és szemerkélős időben ostorforgató
emberek gyülekezetek. Az
ország negyvenegy településéről érkező nép először csak
bámulta egymás szűrét, bundáját, kalapját és karikását,
majd előkerültek a szűrujj
rejtette kisüstik, beszédesedtek a komák. Sétálgattak,
ismerkedtek a nevezetes tér
évszázadokra visszapillantó
emlékeivel. Az elmúlt őszre
megújult régi templommal,
gimnáziummal,
központi
iskolákkal, a városházával, a
múzeumnak és a levéltárnak
helyet adó egykori hajdúkerületi székházzal. A hortobágyi hatos ökörfogat az
országzászló alatt legelgetett
csendesen. S ne feledkezzünk
meg Holló Barnabás monumentális, Bocskai Istvánt és
egy hajdúkapitányát ábrázoló alkotásáról sem. A régi
városháza nagyterme elnöki
székének helyén emelték a

Böszörményi csergetés

szobrot 1907-ben Ide vártuk
csergetésre az ostorforgatókat. A régi templom harangjának déli zúgása emelte
tisztelgésre a kétszáztizenhárom karikást, s idősebb Garai
Lajos bátyánk diktálta ütemre
indult a csergetés. Majd’ öt
percig visszhangozták a tér
falai a csapók, sudarak durranásit.
Megcsendesedve,
karikásainkat a szobor korlát-

jára akasztva tisztelegtünk a
hajdúk vezére előtt. Közben
megmutattuk a tömegnek
Böszörményből Balla András
bátyánkat, aki legidősebbként csergetett, Sándor Lilit
Újvársról, mint legfiatalabbat,
és szintén Újvárosról Kordás
Jani bátyánkat, aki aznap
ünnepelte hetvenedik születése napját.
A Hortobágyot képviselő cser-

getőknek nevük felsorolásával
köszönjük, hogy együtt voltunk: Bana János, Bereczki
Zsolt, Bessenyei László,
Bodnár
Dániel,
Bodnár
Ferenc, Bordás János, Dorcsák
Krisztina, Erőss József, Ifj.
Erőss József, Fekete Csaba,
Fekete Ferenc, id. Garai Lajos,
Garai Lajos, ifj. Garai Lajos,
Gencsi Zoltán, Gyüge István,
Harangi Gábor, Juhász Imre,
Kalteneczker Endre, Kerekes
Zoltán, Kordás János, Kordás
József, Kormányos Sándor,
Kosina Péter, Kovács Antal,
Kota István, Kovács Sándor,
Kunkli Péter, ifj. Oláh István,
Sándor Lajos, Sándor Szilárd,
Sári István, Ifj. Szabó Gábor,
Szabó László, Szabó Sándor,
Szabó Sándorné, Szarvas
Zoltán, Tar István, Ticz Ernő,
Tóth József és ifj. Tóth József.
Az esemény képeit a www.
hajduboszormeny és a résztvevők teljes névsorát a www.
hortobagy.eu
honlapokon
találjuk.
(gz)

Hortobágy – összefogásból jeles
A Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző non
profit Kft. valamint a Magyar
Turizmus Zrt. Észak-alföldi
Regionális Marketing Igazgatóság együttműködésének
eredményeként az idei hortobágyi Szent György-napi
kihajtási ünnep és biovásár
egyidejűleg a Fesztiválok éve
programsorozatának Északalföldi nyitórendezvénye is
volt.
A Magyar Turizmus Zrt.
Észak-alföldi Regionális Marketing Igazgatóság szervezésében kelt életre a Fesztiválok Utcája, amelyben a régió
27 legjelentősebb fesztiválja
adott ízelítőt az idei programkínálatából. Az utcában
debütált az MT. Zrt, regionális
igazgatóságának „Hétpecsétes
Fesztiválok” nyereményjátéka
is. Mint arról korábban már
hírt adtunk, az akció keretében áprilistól szeptemberig 7
fesztiválon lehet pecséteket
gyűjteni, és már 1-2 pecsét is
elegendő ahhoz, hogy a fesz-



tiválkártya tulajdonosa jogosult legyen az akcióhoz csatlakozott régiós szálláshelyek,
fürdők által kínált kedvezmények igénybevételére, vala-

is. A csikós, a gulyás, a juhász
és a kondás számadók rovásfára rögzítették a telelőkből
kihajtott állatok számát, így az
őszi behajtáskor ennek alap-

mint kedvezményes fesztiválbelépőkre. A szombati napon
több ezer látogató kereste fel a
pecsételő pontot, ami az ötletgazda előzetes várakozásait is
felülmúlta.
Eredeti pusztai látványosságból sem volt hiány. A
kilenclyukú hídon át megérkezett a rackanyáj, a hatökrös
szekér, a népies ötösfogat, az
öszvérfogat, a pusztaötös, a
bivalyfogat, s a híd lábánál legelészett a szürkemarha-gulya

ján ellenőrizhetik majd, hogy
„mi van a pásztorok rovásán”,
vagyis hogyan vigyáztak a legelésző jószágokra.
Az idén először „vascölöpöt” is állítottak a Hortobágyon. Az óriás méretű akácoszlopba az első szegeket,
a puszta napokban elhunyt
legidősebb pásztorának fiai
verték be, majd minden jelen
lévő, pásztor és vendég is
szeget ütött az oszlopba, így
lett vascölöp az akácfából.

Ezzel is újabb hagyományt
élesztettek fel a Hortobágyon.
Régen ugyanis a külföldön
mesterséget tanuló vándorlegények így hagytak nyomot
hazatérésük előtt a képzésük
helyszínén, s az évek, évtizedek során e szegek változtatták
vascölöppé a fa oszlopokat
A biovásár keretében kiosztották az idei hortobágyi
bioborverseny díjat, amelynek során 19 hazai, illetve
francia, német és szlovák pincészet 58 bora versengett. A
zsűri 6 arany-, 31 ezüst- és 17
bronzérmet adományozott. A
fehér bioborok közül az idei
csúcsbor a szigligeti Szászi
Pincészet 2007-es évjáratú
Szentgyörgyhegyi Olaszrizlingje, a vörösborok közül a
szajki Hárs Pincészet Cabernet
Savignonja lett.
Hortobágy ismételten bebizonyította, hogy joggal birtokolja a „Magyarország legjobb, élő hagyományokat őrző
desztinációja” kitüntető címet.
Peszeki Gergely
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Mesés Hortobágy – képeslapokon
Április elején nyílt meg az Irodaház földszintjén, a „Mesés
Hortobágy – képeslapokon” című állandó kiállítás. A százhatvanhét lapot ölelő válogatás a 19. század végétől közel
fél évszázad postai képeit sorakoztatja fel, fekete fehérben,
színezetten, rajzolva meg fotografálva. A puszta idegenforgalom kezdetének az európai képeslap divat első hazai hullámait
tekintjük.
Miért is?
A tőlünk nyugatra, hegyek között született ember számára,
a képeslapokon megjelenő asztalsimaságú vidék gémeskúttal, pásztorainkkal és pompásan szép jószágainkkal, maga a
vágyott nyugalom, a karnyújtásnyira lévő idill.
Nekünk hétköznapi, mindennapos látvány. Számukra lebilincselő élmény, kivételes természeti tünemény.
Képeslapok, itt Hortobágyon. Évszázados időutazás, múlttükör pusztánkról… Helyieknek és vendégeinknek egyaránt.

VELÜNK TÖRTÉNT
A tavasz
beköszöntével
még
a
természet is mesébe
illő
öltözék
kel köszönti az
édesanyákat, mamákat.
Így történt ez május 2-án,
amikor nagyon sokan – majdnem telt ház volt – templomban meleg és tiszta szívvel
köszönetet mondtunk az édesanyáknak és nagymamáknak.
Emlékeztünk azokra is, akik
már sajnos nem lehetnek
közöttünk.
A pici óvodások, mint a
riadt szemű őzikék ide-oda

Édesanyák köszöntése
tekingettek, el sem tudták
képzelni hirtelen, hogy mi ez
a sokadalom, ami körül veszi
őket.
Majd megszólalt a harang
zúgása, és kezdetét vette a
tiszteletes asszony mindig
szívhez szóló beszéde. Az
énekes könyvből kiválasztott
oda illő „Itt van Isten köztünk” című énekkel kezdtük a
köszöntésünket.
Ahogy a földből kikel a
virág, úgy álltak fel egyenként
kezükben tartva a színes és
tarka virágokat szimbolizáló
papírokat az ovisok, és édes

kis versekkel kedveskedtek.
Félelemmel küszködve, de
nagyon bátran egy öltönybe
bújtatott ici-pici kisfiú a kislányok sorait kezdve nagyon
szép kis verset mondott.
Ezután az iskolások köszöntése következett.
Amikor a tiszteletes asszony
bejelentette, hogy a gyermekversek és énekek után két
felnőtt is szeretné köszönteni az édesanyákat, telistele izgalommal álltam fel és
Jankovics Ferenc Asszonykéz
című versével köszöntöttem
az egybegyűlteket. Észrevet-

tem, hogy a vers mondása
közben bizony nagyon hamar
előkerültek a zsebkendők.
Ezt követően Szilágyiné
Anikó verse csalt ki a szememből könnyeket, tényleg
szívhez szóló volt.
A gyerekeket hófehér szegfűvel és pici meglepetéssel
jutalmaztuk, és házilag készített süteménnyel kedveskedtünk úgy a gyerekeknek, mint
az édesanyáknak és a mamáknak.
Búcsúzóul csak ennyit:
„üzenik az ágak-lombok,
légy te mindig nagyon
boldog, ÉDESANYÁM!”
Simonné Rózsika

Együtt-egymásért Alapítvány hírek
Örömmel értesítem a tisztelt Hortobágyi lakosságot, hogy az Együtt-egymásért Alapítványhoz szükséges 100.000 Ft összegyűlt. Ezúton mondok köszönetet mindenkinek, aki könyvvásárlással, olvasás utáni adománnyal, vagy mindkettővel hozzájárult
az Alapítványhoz szükséges alaptőkéhez.
Most pedig felkérem a Tisztelt lakosságot, hogy jelentkezzenek nálam azon személyek, akik önként vállalnának kuratóriumi
tisztséget és tagságot ebben az Alapítványban.
Továbbá pedig, aktív munkájukkal segítenék annak működését. Tagságon kívül is elfogadok reális javaslatokat és segítséget.
Most pedig közzéteszem az eddigi segítséget nyújtók névsorát:
Balmazújvárosi Lengyel Menyhért Könyvtár (Tiszteletdíj)
Felolvasás után Balmazújváros Könyvtár (hallgatóitól)
Dr. Baji Sándor
Gábor Éva
Molnár Margit
Szabó Sándorné
Bakosi Istvánné
Gencsi Zoltán
Nagy Józsefné
Szalóki András
Cseh Jánosné
Incze Imréné
Pénzes Jánosné
Szalóki Antal
Dobi Andrásné
Kissné Balla Erzsébet
Radácsi Ferencné
Szilágyi János
Dobi Imréné
Kismacs (felolvasás után, Nyugdíjasklub)		
Szilágyiné Pataki Ildikó
Eszenyi Istvánné
Keresztúri Nándorné
Rédai Jánosné
Tar János
Fenyő Gáborné
Kovács Andrásné
Sándor Lajosné
Vajda András és neje
Vezendi Gergelyné és természetesen jómagam.
Tisztelt Lakosok! Remélem rövidesen a kezünkben lesz a továbblépéshez szükséges Alapító okirat is.
Minden későbbi fejleményről rendszeresen tájékoztatom majd Önöket.
Tisztelettel: Pataki Ferencné tel: 20/512-35-39, email: patakineica@freemail.hu
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Mindig örömmel adunk tájékoztatást a település lakói által elért sikerekről. Ezek közé tartozik azon hír is, mely szerint
Karika György Hortobágy – Szásztelki lakótársunk részt vett és sikeresen elvégezte a Szociális és Munkaügyi Minisztérium
által szervezett

„Idősek Akadémiáját”
Ezzel – a kiadott tanúsítvány szerint – alkalmassá vált arra, hogy a megszerzett ismereteket közössége tagjainak továbbadja, melyhez szívből gratulálunk és további sok sikert és jó egészséget kívánunk!

A Hortobágyi Délibáb
Népdalkör hírei
Emlékezni mindig jó dolog, főleg akkor, ha sok-sok élményben és kitüntetésben van része az embernek.
Legelőszőr is tiszta szívből gratulálok vezetőnknek, Karika
Györgynek, aki büszkén mutatta a csoportnak, hogy ez év
elején a Magyar Köztársaság emlékéremben részesítették.
Sorban következtek a meghívásra szóló fellépések, amiknek
mindig oly szívesen teszünk eleget.
Igaz, most május hónapban 5 helyen, köztük a híres hortobágyi Falunapon sem tudtunk részt venni, mert a csoport
Mohácson és környékén egy háromnapos kiránduláson volt,
amire már január elején felkértek bennünket.
Fellépéseink:
– ebben az évben február 19-én a vöröskereszt ünnepségen
Számelné Jutka kérésének szívesen tettünk eleget. Igaz, kevesen voltak, de oly lelkesek az ott vért adó, életet mentő emberek. Velünk együtt énekeltek, sőt kérésükre újabb és újabb
éneklésre biztattak bennünket.
– március 26-án Kabán megyei szintű verseny volt, aminek
a második része április végén Debrecenben lesz, és majd csak
ezután hirdetnek eredményt. De annyi már bizonyos, hogy
nagyon nagy tapsot kaptunk, sőt a Megyei Nyugdíjas Szövetség elnöke, Molnár Ferencné minket hozott fel példaképnek a
közönség előtt, és megdicsérte a fellépő ruhánkat is. Itt lépett
fel a csengő hangú Szöszi mama is, mint szólóénekes, de az
eredményt Ő is akkor tudja meg mikor mi. Itt szeretném megragadni az alkalmat és a csoport nevében megköszönni mamának és Sanyi bácsinak a pénzbeli támogatást, amit jó szívvel
felajánlottak a csoport boldogulására. Köszönjük!
– március 27-én a Faluházban tartandó „Húsvéti előzetes”
rendezvényre kaptunk meghívást. Egy kis csokor tavaszi
énekkel kedveskedtünk az ott lévő gyerekeknek és felnőtteknek.
– április 10-én Nádudvaron a kemencés napokon vettünk
részt. Az időjárás nem igazából kedvezett nekünk, de „hála
Istennek” a hortobágyi csikósok, köztük Juhász Imi és a párja
Erika hatalmas üstben, nagyon finom marha gulyást főztek.
Bodnár Dani odainvitált bennünket és megvendégeltek egy
finom forró levessel. Ezután fújhatta a szél az egy szál parasztblúzunkat, tényleg nem fáztunk. Szöszi mama itt is lehetőséget kapott két-három dal eléneklésére. Mesébe illő jelenet volt
a színpadra nézni mikor a drága 5 éves, gulyásruhába öltözött
Bálintka felvezette kézenfogva a mamát és a pici lábával adta
az ütemet az éneklésre.
Köszönjük szépen a sok-sok lehetőséget, illetve a felkéréseket, aminek mindig megpróbálunk tiszta szívből és felkészülve megfelelni és eleget tenni.
Simonné Rózsika



Általános vagyonvédelmi
tanácsok!
I. rész

1. Zseblopás, alkalmi lopás elleni védekezés:
– Ne vigyen magával a szükségesnél több pénzt, fizessen bankkártyával.
– Értékes dolgokat ne viseljen feltűnő módon, pl. mobiltelefon,
ékszer
–A
 z értékeket, táskát tartsa szem előtt, tömegben a karja alá
szorítva, ne hagyja a bevásárlókocsiban, ne tegye le a polcokra.
– Zsúfolt helyszíneket kerülje el, figyeljen fel arra, ha valaki
indokolatlanul leszólítja, meglöki
– Utazása során busz illetve vasúti pályaudvarokon, buszon,
vonaton, ne hagyja őrizetlenül a csomagját, kabátját, ne bízza
rá idegenre.
– Egyedül ne szálljon szembe a tolvajjal, hívjon segítséget,
kérjen azonnal rendőri intézkedést.
2. Bankkártya megóvása érdekében:
Figyeljen arra, hogy a bankkártya mellett ne hagyja ott a
PIN kódot. A fizetésről szóló
bizonylatot őrizze meg, ne
hagyja az automatánál, amen�nyiben a kártyájával vásárol,
figyelje meg, hogy a tényleges
összeg szerepel-e a bizonylaton. Az automatánál pénzfelvétel során figyelje meg, hogy
a bankkártya kiadó illetve a bankjegykiadó nyílásokban vagy
azokon nincs-e idegen tárgy vagy szokatlan eszköz elhelyezve.
Ha gyanús körülményt észlel, azonnal törölje a tranzakciót,
vegye ki a kártyáját és értesítse a rendőrséget. Amennyiben
kártyáját ellopták vagy más probléma merült fel azonnal tiltassa le! Pénzfelvétel után a pénzt azonnal rakja el.
3. Rablás elleni védekezés:
A táskáját szorítsa magához, ha gyanús körülményt észlel, kérjen segítséget, kiáltson! Mobiltelefonját ne vegye elő, mondja, hogy nem tudja
mennyi az idő! Ne menjen egyedül éjszaka elhagyatott, kivilágítatlan helyen. Szégyen a futás, de
hasznos mondja a közmondás, de ebben az esetben nem szégyen, minél távolabb kell kerülni az
elkövetőtől és hívni a segítséget.

Hortobágyi Híradó

PROGRAM
2010. május 22. Szombat
1000	Pusztai Állatpark
Országos Gulyásverseny és Pásztortalálkozó
1600 Víziszínpad
Országos Pásztortáncverseny
00
21 Pusztai Állatpark
Pásztorbál a rendezvénysátorban
Május 23. Vasárnap, Mátai Ménes területén
1000 Megnyitó a mátai lovaspályán
● Országos Csikósbajnokság
Küllem és bemutatás bírálata I.
● A magyar ló ünnepe
Népies kettesfogatok akadályhajtása
Magyar Tenyésztésű Lovak Díjugrató Versenye
1230 Országos Pásztortáncverseny győzteseinek
bemutatója
1300 A magyar ló ünnepe
● Magyar lófajták műsora
● Lovas nemzet – lovas tradíciók
● Országos Csikósbajnokság
Karikásostor-használat és a hátas munkájának bírálata
● Négyesfogatok pontgyűjtő versenye

Hortobágyi Híradó

● Lovaspásztorok Amerikában – Western
show
Május 24. Hétfő, Mátai Ménes területén
1000 Megnyitó a mátai lovaspályán
	Országos Csikósbajnokság
Küllem és bemutatás bírálata II.
	A magyar ló ünnepe
Díjugrató Derby
00
12 Slambucfőző verseny eredményhirdetése
1200	A résztvevők felvonulása – Pünkösdi
köszöntő
A Magyar Díjugrató Derby ünnepélyes eredményhirdetése
00
13 A magyar ló ünnepe
●M
 agyar lófajták műsora
●L
 ovas nemzet – lovas tradíciók
● Országos Csikósbajnokság
Hátasok fektetése, kieséses verseny
●N
 égyesfogatok kombinált akadályhajtó
versenye
● Lovaspásztorok Amerikában – Western
show
● Országos Csikósbajnokság
Csikósok pünkösdi lófuttatása
Pünkösdkirály-avatás
00
18 Zárókép



TÁJÉKOZTATÓ

PÁLYÁZATI HÍREK

a 2010. április 11-i országgyűlési képviselők
választásának eredményéről
A 2010. április 11-én megtartott országgyűlési képviselők választása a településünkön törvényesen, rendkívüli
esemény nélkül zajlott le.
A községben működő választási szervek munkájukat törvényesen és felelősségteljesen látták el.
Az egyéni és területi listás jelöltekre leadott szavazatok a
település két szavazókörében a következőképpen alakultak:
Egyéni jelöltek
1. szavazókör
Ös�2. szavazókör
Név:
(Czinege J.
sze(Szásztelek)
u. 1.)
sen:
Bekker Gyula – LMP
56
2
58
Joó Szabolcs – MDF
24
0
24
Kis Csaba – Jobbik
138
18
156
Dr. Tiba István –
222
40
262
FIDESZ-KDNP
Tóth József – MSZP
228
19
247
Területi listás jelöltek
1. szavazókör
2. szavazókör
(Czinege J. u. 1.) (Szásztelek)

Név:
FIDESZ-KDNP

Ös�szesen:

218

43

261

1

0

1

LMP

41

2

43

MSZP

220

13

233

MDF

22

1

23

CM

22

0

22

146

18

164

MSZDP

Jobbik

Dr. Veres Margit
Helyi Választási Iroda vezetője

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

TÁJÉKOZTATÁS
A FEKETE GÓLYA GYÓGYSZERTÁR
telefonszáma a 2010. évi telefonkönyvben
sajnálatos módon nem szerepel, ezért szíves
tájékoztatásul itt közöljük: 52/589-305.



1. 2010-es alkotói pályázat a rasszizmus, a kirekesztettség, és a szegénység ellen
„Van helyed, van esélyed” címmel a MÁTRIX Közhasznú Alapítvány és a KARITÁCIÓ Alapítvány alkotói
pályázatot hirdetett, melynek célja a demokratikus szellem, a pozitív gondolkodásmód, és a rasszizmustól mentesség népszerűsítése.
A pályázat benyújtási határideje 2010. június 2. napja.
A pályázati program teljes ismertetője (pályázati korosztályok, pályázati kategóriák, benyújtással kapcsolatos információk stb.) a www.palyazat.zug.hu internetes
oldalon érhető el.
2. Lakhatási támogatás pályázat
A Szociális és Munkaügyi Minisztérium, valamint a
Hajléktalanokért Közalapítvány megbízásából és támogatásával minden régióban támogatás igényelhető a
2008. szeptember 30-át követően kilakoltatott, azaz
önálló lakhatását elveszített 18 év alatti kiskorú gyermeket nevelő családok önálló lakhatásának elősegítésére.
A pályázat benyújtása 2010. április 28. napjától folyamatosan, legkésőbb 2010. szeptember 30. napjáig történhet.
Az Észak-Alföldi régióra vonatkozó részletes pályázati felhívás és adatlap letölthető az alábbi internetes
címről:
http://www.refomix.hu/index.php?option=com_cente
nt&task=view&id=75&ltemid=35
Felvilágosítás kérhető Blaskó Szilviánál is. (elérhetőségei: 06/30743-43-78, krizisalap@refomix.hu)

Tisztelt Gázfogyasztók!
Az FGSZ Földgázszállító Zrt. a Balmazújváros
Gázátadó állomáson karbantartási munkálatokat fog
végezni, ezért Balmazújváros és Hortobágy településeken 2010. július 13. 800-tól 2010. július 13. 1200-ig a
gázszolgáltatás szünetel!
A fenti időtartam alatt a gázvételezés szüneteltetésének biztosítása érdekében kérjük, a gázmérő előtti
főelzárót szíveskedjenek zárt állapotban tartani!
A gázszolgáltatás problémamentes újraindíthatóságának érdekében a TIGÁZ szakembereinek meg kell
győződni ezen elzárók zárt állapotáról, amit ellenőrizni fognak.
A karbantartási munkák miatt elrendelt gázszünetért
a szolgáltató szíves megértésüket kéri, a gázszolgáltatás zökkenőmentes újraindításához nyújtott segítségüket pedig megköszöni.
Rendellenesség esetén hibabejelentést a 06-40/333338-as telefonszámon tehetnek.
TIGÁZ Zrt.

Hortobágyi Híradó

