2011. október  XIV. évfolyam 4. szám

Augusztus 20.
Tisztelt Vendégeink!
Kedves Hortobágyiak!
Augusztus 20-a Szent István királyunk, a magyar államalapítás
ünnepe. Ha visszatekintünk a több
mint 1000 éves múltra, láthatjuk,
hogy magyarnak lenni soha nem volt
könnyű. Szent István király az életét
tette fel arra, hogy hazát és otthont
teremtsen ennek a nemzetnek.
Célja, a kereszténység elterjesztése, az önálló állam és a nemzeti
függetlenség megteremtése, méghozzá úgy, hogy a magyar népi jelleg
és szokások megőrzésével a Nyugat
Európába való egyidejű beilleszkedést is biztosítsa.
István hitt abban, hogy van jövője

a magyarságnak, hogy az összefogásra szükség van. Tudta, hogy
milyen irányba kell menni, képes
volt felismerni a lehetőségeket és
ki is használta azokat. Kiváló diplomáciai és politikai érzéke az egész
magyar történelem egyik legnagyobb államférfijává tette.
Mind politikai, mind vallási
szempontból neki köszönhetjük
Magyarország létét.
Számomra István király legfőbb
üzenete az összefogás, az összetartozás, a jövőbe vetett hit, hiszen
enélkül nincs esély a megmaradásra,
fejlődésre.
Magyarország számára az elmúlt
évszázadok sok-sok nehézséget
hoztak, melyet sikerült átvészelnünk.
Kötelesek vagyunk tehát mindent
megtenni fennmaradásunkért, megőrizve dicső elődeink példáját és
emlékét.
A felelősségünk ugyanis óriási

abban, hogy mit hagyunk hátra utódainknak, a jövő nemzedékeknek
örökül.
Biztosítanunk kell a számukra az
országunkat, a nemzetünket, a nyelvünket és nem utolsó sorban a békét!
Ezzel válunk méltóvá István király
örökségéhez.
A magyar, a nemzet és a haza szavaknak különösen szép a csengése itt
a Hortobágyon, amelyet a pusztát
ismerő, szerető emberek lakják,
akik féltik, védik és kiszolgálják
nemzeti kincsünket , azt a településünket körülvevő természeti
csodát, amely a magyarság jelképévé vált, a magyar pusztát.
A mai napon azonban nem csak
Szent Istvánt és az államalapítást
ünnepeljük, hanem az új kenyérért
is hálát adunk. A kenyérért, mely
ősidők óta az emberiség legfőbb
táplálékának számít. Már a Krisztus
előtti időben is megünnepelték az
aratás befejezését, amellyel kifejez-

ték örömüket, hogy gazdag termést
takaríthattak be.
Szent István napját Mária Terézia
nyilvánította hivatalosan országos
ünneppé, majd 1818-ban rendeztek
első alkalommal ünnepélyes körmenetet Szent István Jobbjának tiszteletére. Ugyanehhez a naphoz kötődtek az aratási felvonulások is, ahol
imával adtak hálát, hogy az aratási
munkákat befejezték. Magyarországon az arató ünnepek felújítását,
vagyis az új kenyér ünnepét Darányi
Ignác földművelési miniszter 1889ben teszi hivatalossá. A kenyér ma is
különleges szerepet tölt be az életünkben, jelen van mindennapjainkban.
A Kenyér az életet jelképezi, nélküle
nem telik el nap, és nem hiányozhat
egyetlen ünnepi asztalról sem. Immáron Hortobágyon is szép hagyománynyá vált, hogy augusztus 20-án a Hídi
vásár rendezvényéhez kapcsolódva
összegyűlünk itt a kilenclyukú híd
mellett, hogy visszaemlékezzünk
államalapító nagy királyunkra, és
megszegjük az új kenyeret.
(Részlet a polgármester ünnepi beszédéből.)

Hídi vásári fotók
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A községházán történt
Orosz Péter részére, „A legszebb
hortobágyi intézmény” címet
pedig az Ökotúra Vendégház számára adományozza.
– Elhatározta, hogy épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással
kombinálva
KEOP-2011-4.9.0
kódszámú „Hortobágy település
közintézményeinek épületenergetikai fejlesztése” címen pályázni
kíván az iskola, óvoda, diákotthon
és a polgármesteri hivatal épületeire. A pályázat benyújtásához
szükséges engedélyezési tervek,
valamint tervezői költségbecslés
készítésére tervezői díjként bruttó
500.000,- Ft, a megvalósíthatósági
tanulmány elkészítésére bruttó
437.500,- Ft fedezetet biztosít. A
beruházás az intézmények energia
költségének csökkentésére irányul.
– 138.243,- Ft összegű önerőt
biztosított a Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Kormányhivatal
Balmazújvárosi Munkaügyi Kirendeltségéhez hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatásra benyújtandó
pályázathoz. A megnyert pályázat
alapján 2011. szeptember 1. napjától 3 fő 4 havi 8 órás és 2011. október 1. napjától 1 fő 3 havi 8 órás
foglalkoztatására kerül sor.
A 2011. szeptember 8-i ülésén a
képviselő-testület:
– Elfogadta az önkormányzat
2011. évi költségvetési rendeletének módosítását.
A 2011. szeptember 12-i ülésén a
képviselő-testület:

– Döntött az önkormányzat
2011. évi költségvetésének módosításáról, melynek értelmében a
költségvetés főösszege 622.402
eFt-ra, a működési forráshiánya
90.867 eFt-ra, a felhalmozási
hiánya 14.293 eFt-ra módosult.
– Elfogadta az önkormányzat
2011. költségvetésének I. félévi
teljesítéséről szóló beszámolót.
A bevételek teljesítése az első
félév végére időarányosan alakult
az összes bevétel tervteljesítés
60%-os volt. A kiadások az előirányzat 60%-ában teljesültek.
– Döntött az önhibájukon kívül
hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi támogatására
vonatkozó pályázat benyújtásáról.
(A pályázat elkészült és határidőben benyújtásra került.)
– Módosította a község közA 2011. augusztus 15-i ülésén a
területeinek használatáról szóló
képviselő-testület:
22/2005. (IX. 20.) Hö. rendeletnek
– Döntött arról, hogy a „tiszta a közterület – rendeltetéstől eltérő
virágos udvar, rendezett ház” címet – használatáért fizetendő díjtéte-
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leit tartalmazó 1. sz. mellékletét.
Az árusító és egyéb fülke elhelyezése és alkalmi mozgóárusítás díja
azonos mértékben – az alkalmi és
mozgó árusítás díjához igazodva –
336,- Ft/m2/nap összegben került
meghatározásra, az egyes létesítményekhez szükséges gépjármű
várakozóhely gépkocsinként elnevezésű, az egyéb elnevezésű, a
vezetékjog bejegyzés elnevezésű
és a szolgalmi jog bejegyzés elnevezésű kategória törlésre került. A
jogszabályi előírások alapján valamennyi díjtétel nettó összegben
került a rendeletben feltüntetésre.
– Módosította a házasságkötések, a bejegyzett élettársi kapcsolatok és a családi események szolgáltatási díjairól szóló 15/2011.
(V. 31.) számú önkormányzati
rendeletét, mely szerint a házasság
hivatali helyiségben hivatali munkaidőben történő megkötése díjmentes. Az ezen kívüli anyakönyvi
eseményekhez megállapított díjtételek nettó összegben kerültek feltüntetésre a rendeletben.
– Módosította az önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való
gazdálkodás szabályairól szóló
7/1997. (IV. 30.) Hö. rendeletét.
A forgalomképes vagyontárgyak
közül törlésre kerültek a 117/1 és a
117/9 hrsz. alatti ingatlanok, figyelemmel arra, hogy ezen ingatlanok
a Magyar Állam részére értékesítésre kerültek és a tulajdonjogot a
Földhivatal már bejegyezte.
– Módosította a szociális ellátások helyi szabályairól szóló
5/2003. (VIII. 29.)
Hö. rendeletét, melynek értelmében a bérpótló juttatás elnevezése foglalkozást helyettesítő
támogatásra módosult. Módosította a helyi lakásfenntartási
támogatás jogosultsági feltételeit
akként, hogy helyi lakásfenntartási
támogatást az alábbi jogosultsági
feltételek együttes, egyidejű fennállása esetén nyújt:
a) a kérelmező háztartásában az
egy fogyasztási egységre jutó havi
jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 260%-át,
b) a háztartás tagjainak egyike
sem rendelkezik az Szt. 4. § (1)
bekezdés b) pontjában meghatározott vagyonnal,
c) lakáscélú hitelt törleszt.
– Hortobágyi-Délibáb Településüzemeltetési és Rendezvényszervező Szolgáltató Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
cégnévvel 100%-os önkormányzati tulajdonú társaságot alapított,

melynek ügyvezetői feladataival
Orosz Istvánt bízta meg. A társaság
létrehozásának legfőbb célja kedvezőbb adózási feltételek.
– Jóváhagyta a Balmazújvárosi
Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodás módosítását,
mely szerint a Kistérségi Általános
Iskola Petőfi Sándor Kistérségi
Általános Iskola, Kollégium és
Nevelési Tanácsadó névvel, hortobágyi székhelyintézménnyel és
balmazújvárosi tagintézménnyel
(Nevelési Tanácsadó) működik
tovább.
– Döntött arról, hogy 2011.
szeptember 19-től 2011. december
31-ig hetente 2 tanítási napon napi
0,2 liter tejterméket (kakaós tejet)
biztosít az általános iskolai tanulók
számára.
– Megtárgyalta a 2011. szeptember 17–18-án megrendezésre
kerülő Magyarok Vásárán résztvevők által fizetendő helypénz díjtételeit.
– Megtárgyalta a Hortobágyi
Lúdtenyésztő Zrt.-nek a hortobágyi 115/1 hrsz. alatti ingatlanra
vonatkozó ingatlanvásárlási kérelmét. A döntés szerint nem zárkózik
el az ingatlan értékesítésétől, azonban előzetesen tájékozódni kíván a
Hortobágyi Lúdtenyésztő Zrt.-nek
az ingatlannal kapcsolatos jövőbeni hasznosítási elképzeléseiről.
– Megtárgyalta a Hortobágyi
Labdarúgó Sportegyesület kérelmét. A döntés értelmében fenntartja a korábbi 143/2010. (XII.
15.) Hö. határozatát, mely szerint
a sportolási tevékenység folytatására a 115/2 hrsz-ú önkormányzati
ingatlant tartja alkalmasnak. (A
borsósi út mellett.) A képviselőtestület messzemenően fontosnak
tartja a lakosság, főként a fiatalok
sportolási tevékenységét, azonban
az az önkormányzat felelőssége,
hogy a döntéseknél mindenkor
az össztelepülés érdekeit tekintse
elsődlegesnek. Mivel az önkormányzat a kérdéses 37/2 (gépműhely) és 115/2 hrsz-ú ingatlanokon
kívül nem rendelkezik más – foglalkoztatást és adóbevételt jelentő
– beruházás céljára alkalmas területtel, így ezeken a területeken
sportlétesítmények
kialakítását
nem támogatja. Hozzájárult ahhoz,
hogy az egyesület a 115/2 hrsz-ú
ingatlant – más irányú hasznosításig – sportolási célokra térítésmentesen használja.
– Megtárgyalta a Római Katolikus Egyház köztemetőben való
keresztállítás iránti kérelmét. A
kereszt felállítását támogatja, de
ahhoz pénzügyileg nem tud támogatást nyújtani.
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A 2011. június 27-i ülésén a
képviselő-testület:
– Módosította az önkormányzat
vagyonáról a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 7/1997.
(IV. 30.) Hö. rendeletet.
– Módosította az önkormányzat
Szervezeti és Működési Szabályzatát, melynek értelmében átruházta a
tulajdonosi jogok gyakorlását a polgármesterre a Hortobágyi LEADER
Nonprofit Kft.-ben.
– Elfogadta a polgármester
beszámolóját a Balmazújvárosi
Kistérség Többcélú Társulásának
Társulási Tanácsában végzett tevékenységéről.
– Döntött arról, hogy pályázatot
kíván benyújtani az „ING a Gyermekegészségügyért” Alapítványhoz gyermek-egészségügyi eszközök vásárlásának pénzbeli támogatásához. Az 50%-os támogatási
intenzitású pályázat sikeressége
esetén megvásárolni kívánt eszközökhöz 155.000,-Ft önerőt biztosít.
– Hatályon kívül helyezte a
turista étkezés térítési díjait megállapító 11/2008. (I. 21.) Hö. határozat 2. pontját és a felnőtt étkezési
térítési díjat megállapító 69/2010.
(V. 31.) Hö. határozatát figyelemmel arra, hogy az iskolai konyha
üzemeltetését 2001. július 15. napjától a SÁPEX-DUETT Kft. végzi.
– Döntött arról, hogy ajánlatot
tesz a Hortobágyi LEADER Nonprofit Kft. részére a volt Falugondnoksági Iroda és a hozzá tartozó
szociális helyiségek bérbeadására
vonatkozóan.(Azóta az ajánlatot a
társaság elfogadta, így október 1-től
megkötésre kerül a bérleti szerződés.)
– módosította a vásártartási szabályzat 1. sz. mellékletét akként,
hogy az 1. sz. mellékletben meghatározott díjtételek a Polgármesteri
Hivatal által megrendezésre kerülő
vásárok résztvevői által fizetendő
díjtételeket határozza meg. A szabályzatot kiegészítette egy 2. sz.
melléklettel, mely szerint a Hortobágy községben megrendezésre
kerülő nem önkormányzati szervezésű vásárok résztvevői által fizetendő helypénz díjtételeit a képviselő-testület határozatban állapítja
meg.
– Megtárgyalta és megállapította
a 2011. július 2-3. napján megrendezésre került Magyarok vására
és július 2. napján megrendezésre
került PusztaFeszt rendezvényen
résztvevők által fizetendő helypénz
díjtételeit.

községházán történt
Tiszta, virágos udvar, rendezett ház...

Hortobágy és Hollókő együttműködése
Hortobágy és Hollókő a két világörökségi
helyszínnel büszkélkedő település között
évekre visszanyúló, egymás értékeire történő
odafigyelésre alapozott kapcsolat áll fenn.
2011. augusztus 27-én a Hortobágy folyó
partján, a kilenclyukú híd tövében a két település vezetői kifejezték és megerősítették azon
szándékukat, miszerint fejlesztik és ápolják
ezen kapcsolatot, a települések közötti megértést és elfogadást, az egymás kultúrájának,
hagyományainak, értékeinek megismerését.
Mindkét fél a lehetőségeihez mérten támogatja
és elősegíti a települések lakossága közötti
együttműködés kialakításának lehetőségét,
településeik megismerését a kölcsönösség, az
egymástól való tanulás és tapasztalatszerzés,

valamint egymás segítése szellemében.
A megállapodásban rögzítésre került, hogy
az oktatás, közművelődés területén támogatják és kezdeményezik a településeiken
működő oktatási, közművelődési intézmények
kapcsolatfelvételét, az iskolák közötti együttműködést, a diáksport kapcsolatok kiépítését,
a diákok cserelátogatását. Elősegítik a fiatalok
közötti baráti kapcsolatfelvételt, a társadalmi,
kulturális, sport, és egyesületi élet szervezetei közötti találkozók minden olyan formáját, amely az együttműködést, a két település
kapcsolatát erősítik, lehetőséget biztosítanak
közös programok szervezésére.
A felek a megállapodás keretében együttműködnek a településeik érdekképviseletében, a

Tiszta, virágos udvar, rendezett ház akció díjazottjai 2011. évben
Megtörtént az előző számunkban megjelent „Tiszta, virágos
udvar, rendezett ház”, „A legszebb hortobágyi utca”, „A legszebb
hortobágyi intézmény” című pályázatok zsűrizése és díjkiosztása.
A „Tiszta, virágos udvar, rendezett ház” kategóriában heten (Boda
Mihály, Bódi Piroska, Orosz Péter, Sándor Lajos, Simon Istvánné,
Szabó János, Vezendi András) mérettették meg portájukat.
A képviselő-testület döntése értelmében ez évben Orosz Péter
nyerte el az első helyért járó emléktáblát. Minden pályázó elismerő
oklevélben részesült.
Sajnos „A legszebb hortobágyi utca” kategóriában nem indult
egy utca sem.
„A legszebb hortobágyi intézmény” kategóriában egyetlen
pályázóként Boda Mihály képviseletében a Kőhíd-Hortobágy Bt.
által üzemeltetett Ökotúra Vendégház nyerte el a címet.

Orosz Péter portája

Ökotúra Vendégház

Iskolai hírek

intézményi hírek

kulturális kapcsolatok ápolásában, kicserélik
ismereteiket, tapasztalataikat a turizmussal
kapcsolatban, kölcsönösen segítik egymás marketing munkáját, melynek keretében népszerűsítik egymás idegenforgalmi lehetőségeit is.

 Iskolánkban zökkenőmentesen beindult a tanév, a tanulás megkezdéséhez
a tárgyi és személyi feltételek adottak.  A gyermekétkeztetést a SÁPEX
Az intézmény 137 tanulóval kezdte
DUETT KFT. végzi. Tájékoztatásként
meg a 2011/2012-es tanévet. A kolléközöljük a szülőkkel, hogy az étkezés
gium létszáma 52 fő.
lemondását, egy nappal előtte szíves A tankönyvek időben megérkeztek és
kedjenek bejelenteni. Amennyiben ezt
kiosztásra kerültek,100 tanuló kapta
nem teszik meg, úgy ki kell fizetni a
ingyen ezeket.
hiányzás első napját. Az előre nem
 Megalakult a diákönkormányzat, röptudható hiányzás esetén lehetőség van
labda, informatika, matematika, báb,
arra, hogy a kifizetett aznapi ebédet
irodalom, furulya, kézműves és angol
hazavigyék.
szakkör szerveződött. A természet-  Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
védő szakkör a Nemzeti Parkkal kar2011. október 11-én iskolai Papírgyűjöltve végzi tevékenységét.
tést szervezünk. Kérjük Önöket, hogy
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jelezzék, ha van elszállítandó papírjuk. Jelezni lehet 589-352-es telefonszámon. Segítő szándékukat előre is
köszönjük.
 Mindenkit szeretettel várunk 2011.
október 21-én (pénteken) 18,00 órai
kezdettel tartandó iskolabálba.
A bál bevételét iskolai eszközök, tanszerek bővítésére kívánjuk fordítani.
Támogatásukat, felajánlásukat köszönettel fogadjuk.
Belépő ára:
2.700 Ft
Támogató jegy:
700 Ft
Tombola:
300 Ft

Hortobágyi Híradó

Nyitnikék Óvoda 2010/2011-es tanév összefoglaló értékelése

Az Oktatásért Közalapítvány tehetséggondozó pályázatán a
Tudorka programunkkal 300 000 Ft támogatást nyertünk.
Szakmai fejlődésünkben mérföldkőként éltük meg a kompe- Óvodánk tárgyi feltétele, eszközrendszere bővült a pályázati
tencia alapú program beépítését napi munkánkban. A z előző beszerzéssel. A pályázatot írta: Baranyainé Fekete Ilona.
tanévben a sok felkészítő továbbképzés, a pályázat megvaló- A pályázatot megvalósító pedagógusok:
sítása mellett az óvónői kreativitás háttérbe szorult, hiszen a Ács Józsefné
megvalósításra koncentráltunk. Ebben a tanévben azonban
Baranyainé Fekete Ilona
sokkal több lehetőséget teremtettünk a gyermekeknek azokkal
a projektekkel, amik a multikulturális tartalmakat erősítették Posta Róza
meg.
Megírása, megvalósítása körültekintő, szigorú munkafegyelKiemelt projektek:
met, munkabeosztást, a tartalmakra való alapos felkészülést
igényelt.
Farsangi. Szervezte: Posta Róza, Baranyainé Fekete Ilona
Nevelőtestületünk célja, hogy minden gyermek megkapja
Amerikai. Szervezte: Posta Róza, Baranyainé Fekete Ilona
fejlődéséhez a lehetőségek széles tárházát. A mértéket, a
Velencei. Szervezte: Baranyainé Fekete Ilona
milyenséget a képességek döntik el. Átjárhatóságot biztosíMárcius 15-ei projekt. Szervezte: Ács Józsefné
tunk minden évben a gyermekeknek.
A két csoport közösen valósította meg ezeket, ami a csoportok A program megvalósítása az óvónők számára is elismerést
(szülők, gyermekek, kollégák) hozott. Társult még a pozitív
közötti interakciókat, jó együttműködést erősítette meg.
A projektek rögzítése (leírás és háttéranyag) bővítette történésekkel, sikerekkel, amiket közösen átélt felnőtt, gyerorthotékánkat, így az elméleti és gyakorlati anyagaink száma mek egyaránt.
A tehetséggondozó program új kihívás, új felkészülést igényel
látványosan nőtt.
az óvónő számára.
Célunk a következő években a változatos, közös projektek Nem csak műveltségbeli tudást, hanem társadalmi kapcsolatkitalálása, megvalósítása.
tartást is igényel, hogy a szellemi erőforrásokat minél jobban
Az amerikai és a március 15. projekt megvalósításában részt- kihasználjuk növendékeink érdekében.
vevő, támogató szülők: Molnár Erika és Juhász Imre. Köszön- A Tudorka programunk anyaga, háttéranyaga, mellékletei
jük munkájukat!
szakmai gondolatainkat, terveinket gyűjtötte össze. Célunk a
szakanyagok további bővítése.
III. Pályázatokon való részvétel
IV. Társadalmi szerepvállalásunk
TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0039 Kft. Tanórai, tanórán kívüli és
1. „Te szedd!” – országos szemétszedő akcióban községünk is
szabadidős tevékenységének fejlesztése c. pályázatban a Debbekapcsolódott. Óvodánk gyermekei és szülei közösen tiszreceni Campus Nonprofit Közhasznú Kft. és az Észak-Alföld
tították meg az óvoda környékén lévő utcákat. A tudatformáFejlődéséért Egyesület közreműködésével vettünk részt.
II. A kompetencia alapú program megvalósulása

(folytatás a 6. oldalon)

Hortobágyi Híradó
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Kis létszámú nevelőtestületünk számára fontos, hogy közös- 1. Szabadidős tevékenységeink: TÁMOP-3.2.11.
ségünk, Hortobágy lakói tudják, mi történik gyermekeikkel, Szabadidős tevéÖsszesen
I. félév
II. félév
unokáikkal intézményünk falain belül. Ennek a szellemében kenység – óraszám
(óra)
készült szakmai beszámolónk.
Barkács kuckó
6 x 3 óra
6 x 3 óra
36
Tánc kuckó
12 x 1 óra
12 x 1 óra
24
I. Helyzetelemzés
Mese kuckó
6 x 3 óra
6 x 3 óra
36
1. A gyermekek létszámának alakulása
Szív kuckó
12 x 1 óra
12 x 1 óra
24
Fürkész
kuckó
6
x
5
óra
6
x
5
óra
60
Hónap – fő
09. 10. 11. 12. 01. 02. 03. 04. 05.
Összesen
180 óra
Kisfecske
26 27 27 27 28 28 29 30 27
Félévenként 2 gálán vettünk részt, ahol a gyermekek számot
Kiscinke
27 28 28 28 30 30 30 30 30 adtak tudásukról.
A gálák műsorának címe:
Óvodaszint
54 55 55 55 58 58 59 60 57
Magyar gyermektáncok. Felkészítő: Posta Róza
Kiemelném a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű Hortobágyi képek versben – zenében. Felkészítő: Baranyainé
gyermekek magas számát.
Fekete Ilona
Óvodánk 15 gyermek integrációs fejlesztését végezte a hátrá- Bóbita (táncos összeállítás). Felkészítő: Ács Józsefné
nyok csökkentése, az esélyteremtés érdekében. Egyéni fejlesz- A nagy ho-ho-ho-horgász (táncos, mimetikus játék). Felkétési terv alapján, személyre szabott felzárkóztatást biztosítot- szítő: Ács Józsefné és Baranyainé Fekete Ilona
tunk a számukra.
Óvodánk munkáját egy 4 órás közcélú segítette.
2. Tudorka pályázat

intézményi hírek

(folytatás az 5. oldalról)

lás, a fenntartható fejlődésért való igyekezetünket jól mutatja
a viszonylag magas résztvevői létszám.
2. Falunap. Községünk hagyománnyá vált Falunapján táncos
műsorral kedveskedtek növendékeink. A táncot betanította
Posta Róza. Ács Józsefné a Barkács, Baranyainé Fekete
Ilona a Szív kuckó anyagából rendezett szabadidős tevékenységet azt érdeklődő gyermekeknek.
3. Március 15.-i koszorúzás
4. Égerházi Imre Galéria megnyitója
5. Óvodai bál
Hagyománnyá vált óvodai bálunk 300 000 Ft bevétellel zárt.
Főbb támogatóink:
● Hortobágyi Kht
● Hortobágy Jövőjéért Alapítvány
● Hortobágyi Halgazdaság Zrt.
● Hortobágy Község Önkormányzata
● Hortobágyi Lúdtenyésztő Zrt.
● Kőhíd Kft.
● Club Hotel Hortobágy
● Czine – Szeifert Róza
Köszönjük minden támogatónknak, akik adományaikkal,
munkájukkal segítették bálunk megvalósítását.
V. Versenyeken való részvétel
1. Kistérségi sportverseny – 1 csapattal (oklevél a részvételért).
Felkészítő: Ács Józsefné, Baranyainé Fekete Ilona
2. Szavalóverseny 3 fővel (egy 2. helyezés, két elismerő oklevél). Felkészítő: Baranyainé Fekete Ilona
3. ÁNTSZ rajzversenysorozat – dicsérő oklevél. Felkészítő:
Baranyainé Fekete Ilona
4. Egészségnevelési verseny – dicsérő oklevél. Felkészítő: Ács
Józsefné

5. Nagycsaládosok napja – vetélkedő. Résztvevő: Baranyainé
Fekete Ilona
VI. Hagyományos programjaink:
1. Magas létszámban látogatottak: Karácsony, Anyák – napja,
Évzáró és ballagási ünnepség
2. Alacsony látogatottságú: nyílt nap, szülői értekezlet
3. Sikeres rendezvényeink: gyermeknap, farsang, Mikulás,
szakkörök, kirándulások, szakköri gálák.
Kirándulásaink főbb támogatói:
● Hortobágyi Kht.
● Erőss József
● Baranyai Sándor
VII. Fejlesztéseink:
● Az óvodai bál bevételéből újítottuk fel az iroda és a fejlesztőszobát (bővítés, burkolás). Köszönjük Czine Gyulának a
minőségi munkáját.
● Fejlesztőjátékaink 120 000 Ft értékben bővültek.
● 15 gyermekszéket vásároltunk az IPR pályázatból a gyermekbarát csoportszoba kialakításához.
● Fogkrémet, fogkefét és fogmosó poharat kaptak a rászoruló
gyermekek.
● 45 000 Ft értékben vettek részt óvodásaink kulturális rendezvényen, szintén az integrációs pályázat terhére.
VIII. Összegzés, elemzés:
Nagyon tartalmas évet zártunk a 2010/2011-es tanévben.
A 2011/2012-es tanévben is fő célunk a meglévő értékeink,
a kialakított tevékenységek (Kuckók, tehetséggondozó, felzárkóztató és esélyteremtő) szinten tartása, folytatása.
Munkánkhoz kérjük községünk lakóinak erkölcsi támogatását, és aktív szerepvállalást a jótékonysági bálunknál.

közérdekű

Szociális tájékoztató
A foglakoztatást helyettesítő támogatásban (korábbiakban: bérpótló juttatás)
részesülőnek évente legalább
30 munkanap munkaviszonyát kell igazolnia az
éves felülvizsgálat alkalmával. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény
(továbbiakban: Szt.) 36. § (2)
bekezdés e) pontja alapján
meg kell szüntetni az aktív
korúak ellátására való jogosultságát annak a foglakoztatást helyettesítő támogatásra
jogosult személynek, aki az
éves felülvizsgálat során nem
igazolja, hogy a felülvizsgálat időpontját megelőző
egy évben (2011. évben), a
foglalkoztatást helyettesítő
támogatásra való jogosult-
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ságának fennállása alatt legalább 30 nap időtartamban:
– közfoglalkoztatásban vett
részt,
– keresőtevékenységet folytatott (alkalmi munka,
háztartási munka, idénymunka),
– munkaerő-piaci programban vett részt,
– foglalkoztatási
törvény
szerinti képzésben vett
részt,
– közérdekű önkéntes tevékenységet folytatott.
Amennyiben kérdése volna
a tájékoztatóval kapcsolatban, kérjük keresse fel ügyfélfogadási időben hivatalunk
családvédelmi és szociális
ügyintézőjét további felvilágosításért.

A Polgármesteri Hivatal
tájékoztatja a lakosságot,
hogy 2011. szeptember 1.
napjától a szociális alapú
gázár- és távhő-ártámogatasi
rendszer megszűnt. Módosult
formában beépült a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény szerinti lakásfenntartási támogatásba.
A törvény alapján normatív lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy,
akinek a háztartásában az
egy fogyasztási egységre jutó
havi jövedelem nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 250%-át, azaz 71 250
Ft-ot.
A helyi rendelet alapján
lakásfenntartási
támoga-

tásra jogosult az a személy,
akinek a háztartásában az
egy fogyasztási egységre jutó
havi jövedelem nem haladja
meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének a 260%-át, azaz 74
100 Ft-ot, és lakáscélú hitelt
törleszt.
Mindkét támogatás esetében vizsgálni kell a háztartás vagyoni helyzetét, ezért
vagyonnyilatkozat csatolása
kötelező a kérelemhez. A
lakásfenntartási
támogatást egy évre állapítjuk meg.
Aki jelenleg részesül lakásfenntartási támogatásban, új
kérelmet csak a támogatás
lejártát követően nyújthat be.
A kérelmek beadása és elbírálása folyamatos.

Hortobágyi Híradó

csak így tehetik.). Ha egy háztartás az elektronikus kitöltés
mellett dönt, valamennyi ott
élőnek így kell adatot szolgáltatnia.
A népszámlálást megelőzően minden címre eljuttatják az adatfelvételi csomagot,
mely tartalmazza a lakás- és a
személyi kérdőív egy-egy példányát, egy tájékoztató levelet, valamint az adatszolgáltatót felkereső számlálóbiztos
nevét és népszámlálási igazolványának azonosítószámát.
Az összeíró nevét, illetve az
esetleges változást a népszámlálás időszakában működő

szabályokat, ha egyedül
megy!
– Sose várjunk a gyerekre az
iskolakapuval szemben,
az utca másik oldalán!
– Ha lakott területen kívüli
közutat is igénybe kell
vennie, feltűnő (élénk
színű) vagy fényvisszaverő ruhadarabot viseljen!
– A gyereket mindig a járda
belső oldalán, az úttesttől
távolabb kísérjük.
– Gyermekünkkel való közlekedéseink alkalmával,
életkori sajátosságainak
megfelelően magyarázzuk el neki a legfontosabb
közlekedési szabályokat
és a jelzőtáblák jelentéseit.
Balmazújvárosi
Rendőrkapitányság

A Hortobágymenti Vízgazdálkodási Társulat pályázatot
hirdet igazgatói állás betöltésére.
Pályázati feltételek:
– felsőfokú végzettség
– 3 év vezetői tapasztalat
– B kategóriás jogosítvány

Tanácsok iskolásoknak!
Bizonyára te is tisztában vagy
hiányában a legbiztonságosabb
azzal, hogy a mindennapos közhelyen!
lekedés óriási veszélyeket rejte- – Az utca nem játszótér!!! Erről
get magában, ha nem vigyázunk,
soha ne feledkezz meg!
vagy nem vagyunk elég körülte- – Ha kerékpárral közlekedsz, ne
kintőek és óvatosak. A te iskolás
feledkezz el az első és hátsó
korosztályodat gyakran éri közvilágításról, valamint arról,
lekedési baleset.
hogy kanyarodás előtt ne
Ezért kérünk:
felejtsd el kanyarodási szándé– inkább 5-10 perccel korábban
kodat a kezeddel jelezni!
indulj el az iskolába, hogy ne – Tömegközlekedési járművekelljen rohannod!
ken való utazáskor kapaszkodj
– Körültekintés nélkül soha ne
a balesetek elkerülése érdekémenj át az úttesten!
ben!
– Kerüld azt, hogy álló jármű – Ha az autóbusz ajtaja nyitva
mögül, vagy takart helyzetből
van, de a csengő hangját már
hallod, ne szállj le, illetve fel!
lépj le az útra!
– Ne szégyelld szüleid kezét Ne feledd!!! Édesanyád, édesmegfogni, az úton való áthala- apád és testvéreid mindig hazavárnak!!!
dás közben!
– Mindig a kijelölt gyalogátkelőBalmazújvárosi
Rendőrkapitányság
helyen menj át az úton, ennek

Pályázati felhívás

– gazdasági végzettség
– vízépítési kivitelezői gyakorlat
– vízgazdálkodásban eltöltött
szakmai gyakorlat
– pályázatírásban
szerzett
tapasztalat
– területismeret
A pályázat elbírálásánál
Pályázathoz csatolni kell:
előnyt jelent:
– szakirányú felsőfokú vég- – vezetői elképzeléseket is tartalmazó motivációs levelet
zettség

Hortobágyi Híradó

(Forrás: www.nepszamlalas.hu)

– fényképes szakmai önéletrajzot
– iskolai végzettséget és
egyéb képesítéseket bizonyító okiratok másolatát
Pályázat benyújtásának határideje: 2011. október 20.
Állás betöltésének időpontja:
2011. november 1.
A pályázat elbírálásának ideje:
a pályázat benyújtási határide-

jét követő első intéző-bizottsági ülés
A pályázatot Egyek Nagyközség Polgármesterének személyesen vagy postai úton (4069
Egyek, Fő u. 3.) kell benyújtani. Postai feladás esetén
határidőként a postabélyegző
dátuma az irányadó.
Felvilágosítás kérhető Dr.
Miluczky Attila polgármestertől +36-30/9019-726-os telefonszámon.
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Tanácsok kisiskolások szüleinek!
– Azon az úton kísérjük
rendszeresen
iskolába
a gyerekeket, amelyen
később egyedül fog járni!
– Ne a legrövidebb, hanem
a legbiztonságosabb utat
válasszuk!
– Úttesten való áthaladáskor
ragaszkodjunk gyermekünk kezének megfogásához!
– Úgy indítsuk útra a gyereket, hogy sietés nélkül
az iskolához érhessen legalább 5 perccel a becsöngetés előtt!
– Többször
gyakoroljuk
vele az átkelést a bonyolultabb kereszteződésekben!
– Feltűnés nélkül ellenőrizzük, hogy betartja-e a

ingyenesen hívható 06-80200-014 vagy 06-80-200-224
információs telefonvonalon
(zöldszámon) is ellenőrizni
lehet. A lakáskérdőíven szerepelnek az internetes kitöltéshez szükséges azonosítók.
Október 1-jétől a számlálóbiztosok felkeresik a háztartásokat, hogy megtudják, az
adatszolgáltatás melyik módja
mellett döntöttek.
A természetes személyekre
vonatkozó kérdések:
Nem, születési időpont,
állampolgárság,
lakóhely,
lakáshasználat jogcíme, családi állapot, a családban, ház-

tartásban betöltött szerep, élve
született gyermekek adatai,
iskolába járás, iskolai végzettség, nyelvismeret, foglalkozás, munkáltató, munkavégzés
vagy tanulás helye, munkavégzéssel, tanulással összefüggő napi közlekedés.
A lakásokra vonatkozó kérdések:
A lakás címe, rendeltetése
(típusa), építési éve, falazata, lakáshasználat formája
és rendszeressége, tulajdoni
jellege, helyiségeinek száma,
alapterülete,
kommunális
ellátottsága,
felszereltsége,
lakásban lakó háztartások és
személyek száma.

közérdekű

Kezdődik a népszámlálás

Pályázat

Október 1–31. között tartják meg a 15. népszámlálást
hazánkban. Az idei az első
alkalom, amikor kötelezően
ugyanabban az évben tartanak népszámlálást az Európai
Unió országaiban.
Az adatszolgáltatás – a
nemzetiségre, anyanyelvre,
vallásra, tartós betegségre és
fogyatékosságra vonatkozó
kérdések kivételével – kötelező.
A kérdőívet az adatszolgáltatók október 16-ig kitölthetik maguk interneten (www.
enepszamlalas.hu) vagy papíron, illetve válaszolhatnak
számlálóbiztos közreműködésével. (Október 16. után már

Köszönet a Hortobágyi Népdalkörnek

büszkeségeink

Szeretném a köszönetemet név
szerint is kinyilvánítani a népdalkör tagjainak:
Bodnár Andrásné
Csibi Sándorné
Karika György
Karika Györgyné
Rédai Jánosné
Simon Istvánné
Szegedi Gyuláné
Szilágyi Sándorné
Vincze Lászlóné
Vincze Andrásné
polgármester
Éveken keresztül irigykedve tekintettem azokra a településekre, ahol a rendezvényeken a saját népdalkör, kórus, illetve
népi táncegyüttes szórakoztatta a látogatókat. Hortobágyon
hosszú évek óta hagyomány, hogy az óvodás és iskolás
gyermekeink örvendeztetnek meg bennünket szívmelengető
műsoraikkal. Egy-egy alkalommal a szülők, illetve pedagógusok is bemutatkoznak látványos produkcióikkal.
Nagy örömmel fogadtuk, amikor néhány éve megalakult
a Hortobágyi Népdalkör Karika György vezetésével. Évrőlévre színvonalasabb, mindig a rendezvény aktualitásához
igazított repertoárral lépnek fel. Sikeresen szerepelnek a
megyei és országos minősítő versenyeken eredeti, és egyedi
összeállításokkal, népdalcsokrokkal. Minden alkalom felejthetetlen élményt nyújt számunkra, amely nem csak a színvonalas műsornak, hanem a kivételesen jó kedélyű, lelkes
előadásmódnak is köszönhető.
Nem tudunk olyan kéréssel fordulni hozzájuk, amelyet ne
teljesítenének szívesen. Pedig ők is valamennyien anyukák,
nagymamák (és családfő), akik bizony a „családot fosztják
meg maguktól” azért, hogy a közönséget szórakoztassák,
méghozzá minden alkalommal önzetlenül.
Köszönöm a közösség nevében a lelkesedésüket, a hitüket,
a szeretetüket és kívánom, hogy még nagyon sokáig teljék
örömünk és örömük az éneklésben!

Garai Lajos 70 éves
Garai Lajos csikós, Hortobágy Örökös Pásztora, a számadók
asztalának alapító tagja szeptemberben töltötte be 70. születésnapját. Jó egészséget kívánva köszöntjük a közmegbecsülésnek
örvendő lovasembert, a messze földön híres hortobágyi pásztort és ostorkészítőt.

Természetgyógyászat

Egészség, életmód

Finom és egészséges gyümölcsünk a szőlő
A szőlőt mint gyógyító tápláléknövényt 6000 évvel ezelőtt
már az egyiptomiak is ismerték. Az ókori görögök szem
és bőr betegségeket gyógyítottak vele. A Biblia és más
szent könyvek égi ajándékként tartják számon. Egészség
védő gyógyító táplálék növényünk resveratrolt tartalmaz
mely szívizom védő hatásáról ismert. A szőlő magjában
rendkívül értékes hatóanyagok
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vannak ezért javasolt alaposan
megrágni. Magas antioxidáns
tartalma megköti a szabadgyököket. Szívbetegeknek ajánlatos a szőlő magjából készült
kapszula fogyasztása.
A szőlő a teljes szervezetet
regenerálja, mert nagyon sok
vitamint, ásványi anyagot
tartalmaz. Tisztítja a beleket, elősegíti az emésztést, az
egész anyagcserét. A szőlőben
lévő borkősavas sók enyhe

has- és vizelethajtók, serkentik a bélmozgást, eltávolítják
a szervezetben felgyülemlett
salakanyagokat. Igen magas
a cukortartalma, ez könnyen
felszívódó természetes szőlőcukor, a szívnek gyógyszere.
A szőlőkúra különösen ajánlott
vérszegényeknek, lábadozóknak, nőgyógyászati betegségekben, reumában, aranyeres
bántalmakban szenvedőknek,
valamint gyulladásos és máj-

panaszok esetén. A vese és
hólyagkövesedést megszünteti, a belső összenövéseket
oldja, fokozza az epekiválasztást. Hasmenésnél, reumánál
a savanyú szőlő fogyasztása
az előnyös. A szőlő magolaj
rendkívül sok vitamint tartalmaz, sikeresen gyógyítja pl. a
prosztata megbetegedéseket,
javítja a látást.
Valóné Makó Andrea
Fitoterapeuta

Hortobágyi Híradó

Egészség, életmód

FELHÍVÁS!
Ezúton értesítjük a 45-65 év közötti
hortobágyi hölgyeket, hogy számukra
2011 októberében, Debrecenben

Amennyiben kérdése van, érdeklődjön háziorvosánál, vagy
az 52/536-865-ös telefonszámon
a Kenézy Emlőcentrumnál (Debrecen, Jerikó u. 17-19.).
Ne feledje, a szűrővizsgálat életet menthet!

emlőszűrő vizsgálat szerveződik.
A vizsgálat INGYENES, minden érintett hölgy névre
szóló meghívót kap a szűrés helyének és pontos idejének
megjelölésével.

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv

Kérjük éljen a felkínált lehetőséggel és menjen el a szűrővizsgálatra!

Balmazújvárosi, Derecske-Létavértesi, Hajdúhadházi
Kistérségi Népegészségügyi Intézete

Katolikus krónika

Kedves József atya!
Nekem jutott a megtisztelés, hogy a
közösségünk nevében néhány szóval
köszönetet mondjak a nálunk töltött szolgálatáért és lelki gondozásáért.
Nagyon nehéz most bármit is mondani. Hat évvel ezelőtt jött a kis közösségünkhöz. Akkor úgy éreztük, hogy révbe
értünk. Van lelki atyánk és ez már így is
marad.
Villámcsapásként ért a hír bennünket,
mikor az atya bejelentette, hogy szolgálati helyéről felmentette a Püspök úr, és
augusztus 1-jétől máshol fog szolgálni.
Számomra ez olyan érzés volt, mintha
kitéptek volna egy darabot a szívemből.
Biztos, hogy nem volt könnyű szolgálat Önnek. Nagy feladat, sok küzdelem,
beilleszkedni egy idegen környezetbe, de
mi nagy szeretettel fogadtuk be közénk,
boldogok voltunk, hogy lelki bajainkkal,
gondjainkkal Önhöz fordulhatunk.
Hat évvel ezelőtt sok nehézséggel kellett megküzdenünk. Sokszor még kulcs
sem volt az iskolához, vagy a faluházhoz,
hogy havonta egyszer szentmisét tudjon
tartani.
A templom épülésével oldódott a
nehézség, majd elkészült az ima kápolna
is, ami bár hiányos volt, de így már zavartalanul zajlottak a szentmisék. Az atya
segítségével szépen lassan berendeztük.

Hortobágyi Híradó

A kölcsön kapott kellékeket sajátra cseréltük, melyek egyházközségünk tulajdonát képzik.
Ez úton szeretnénk megköszönni azt a
sok szép és jót, amit az atyától kaptunk
lelkiekben és közösségünk anyagi gyarapodásában. Hat évvel ezelőtt semmink
sem volt most pedig gazdagnak érezzük magunkat. Mindezt az Úr és az atya
segítségével értük el.
Köszönjük, hogy számos és fontos tennivalói között időt szánt ránk, segítette
Egyházközségünket, kis közösségünket
(templom építés, ima kápolna berendezése, miseruhák vásárlása, kegytárgyak
beszerzése).
Hálásak vagyunk a zarándok utakért.
Nagyfalu amit nem lehet elfelejteni.
Máriabesenyő 250 éves évforduló és a
Szent-kuti búcsúk. Ezek az utak ma is lelkierőt adnak felejthetetlen szépségükről.
Segítenek lelki gondjaink, nehézségeink
megoldásában.
Kérjük a Jó Istent, hogy új szolgálati
helyén legyenek igaz szívű hívő emberek, akik segítsék, szeressék, befogadják.
Ne felejtsen el minket! Mindig hálával
és szeretettel gondolunk az atyára, imádkozunk érte.
Egy szép verssel szeretném befejezni,
fogadja szeretettel! Ez a vers mindent
elmond amit mi nem tudtunk.

Régi magyar Áldás
Áldott legyen a szív, mely hordozott,
És áldott legyen a kéz, mely felnevelt
Legyen áldott eddigi utad,
És áldott legyen egész életed.
Legyen áldott Benned a Fény,
Hogy másoknak is fénye lehess.

Legyen áldott a Nap sugara,
És melegítse fel szívedet,
Hogy lehess meleget adó forrás
A szeretetedre szomjasoknak,
És legyen áldott támasz karod
A segítségre szorulóknak.
Legyen áldott gyógyír szavad,
Minden hozzád fordulónak
Legyen áldást hozó kezed
Azoknak, kik érte nyúlnak.
Áldott legyen a mosolyod,
Légy vigasz a szenvedőknek.
Légy te áldott találkozás
Minden téged keresőnek.
Legyen áldott immár
Minden hibád, bűnöd, vétked.
Hiszen aki megbocsátja,
Végtelenül szeret téged.

egyház

Közöljük a kedves olvasókkal, hogy
a Római Katolikus plébános urat 2011.
08. 01-től Demecserbe helyezték. Július
24-én vasárnap volt a templomban Pankotai József atya búcsúmiséje sok hívő
részvételével.
A mise végén elköszönt a híveitől, a
katolikus közösségből Varga Lászlóné
Ica mondta a búcsúbeszédet és egy szép
verset melyet az alábbiakban közlünk.

Őrizzen hát ez az áldás
fájdalomban, szenvedésben.
Örömödben, bánatodban,
bűnök közti kísértésben.
Őrizze meg tisztaságod,
Őrizze meg kedvességed.
Őrizzen meg Önmagadnak,
és a Téged szeretőknek.
Patai Jánosné Mariska néni egy szép
csokorral köszöntötte atyát. Molnárné
Nagy Ágnes fénykép albumot készített a
hívekről, a templomról.
Ezután az imateremben egy szeretett
vendégségben elbeszélgettünk, a sok
finom sós és édes süteményt, üdítőt elfogyasztottuk és elbúcsúztunk az atyától.
Varga Lászlóné
és Dr. Vágó Györgyné
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Óhután kirándultunk!
Szeretném egy nagyon szép, és tartalmas kirándulás élményét megosztani a
kedves olvasókkal. 2011. július 22-2324-én Óhután a Zempléni hegyekben
jártunk. A Hortobágy és a Nagyhegyes
Református egyház lelkészei egy három
napos kirándulást szerveztek. Először
a buszunk Tolcsva borpincészete előtt
parkolt, idegenvezetőnk segítségével
megnézhettük a jó pár évtizeddel ezelőtti
szőlő és borászat eszközeit. Ezeket a kézi
szerszámokat nézve, nem is volt olyan
könnyű a szüret, de biztos vagyok benne,
hogy vidám napokat töltöttek el a szüretelők a szőlősorok között. Megérkeztünk
ebédre a festői környezetben található
Óhutára, ahol Marika és Feri szívélyesen üdvözöltek és nagyon finom ebéddel
fogadtak bennünket. A szobák elfoglalása után, egy kis szieszta után átmentünk
busszal Regéc vára magas várához. 2500
m magasra mentünk fel, de fent a látvány
minden fáradságot kiűzött belőlünk. A
friss és tiszta levegő bizony megtette a
hatását, mert visszaérve a szállásunkra

a vacsora nagyon jól esett. Másnap Boldogkő vár magas vára tárt elénk gyönyörű látványt. Ebéd után Sárospatak,
a Rákóczi vára hozott számunkra érdekes meglepetéseket. A várjátékok korhű
ruhában, igazi történelmi eseményeket
mutattak be számunkra, de egy-egy ágyú,
füstölgő bemutatója félelmet keltett bennünk, olyan hangosan szólt. Péntek este
és szombat este izgalmas vetélkedőkben
volt részünk, mert a Tiszteletes asszony és
a Tiszteletes úr, szép bibliai kérdésekkel
méretették meg, az oly hevesen dobogó
szívünket. Természetesen a jutalom sem
maradt el. Este a faluban megtartott falunap színes kavalkádja és a meseszép
tűzijáték hozott szép álmot a szemünkre.
Vasárnap a reggeli után Vizsoly, „a biblia
bölcsője” vehettünk részt egy nagyon
szép és tartalmas Istentiszteleten, ami
szívet és lelket melengető volt. Ezeken
a felhőtlen és örömteli napokon feltöltődhettünk hittel, szeretettel, derűvel, jó
szóval. Hálás szívvel szeretnék köszönetet mondani Krisztikének és Misinek,

akik mindent megtettek ahhoz, hogy mi
ilyen jól érezzük magunkat és valóban
felejthetetlen volt számunkra ez a három
nap. Kívánok Nekik további sikereket,
magánéletükben nagyon jó egészséget,
boldogságot. KÖSZÖNÖM!
Simonné Rózsika

ErdŐSZnap
Hortobágyon

rendezvények

Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar megye erdészei találkoztak Hortobágyon 2011.
szeptember 24-én, az első regionális
Erdésznapon. A gyönyörű őszi időben
a hortobágyi Délibáb népdalkör és a
Bakator népzenei együttes nótái mellett
pontyból, dámból, őzből, vaddisznóból
és szürke marhából készültek az ízletes
ételek.

Pásztorkutyások
Hortobágyon
Szeptember közepén pásztorkutya tenyésztők és pásztorok mérték
össze tudásukat a Kilenclyukú híd
lábánál. A kétnapos eseményen puli,
pumi, mudi és sinka tenyészetek
kipróbált vagy tanulgató kutyáit,
meg a juhász vagy juhászkodó
gazdákat ismerhette meg a népes
közönség.
A Hídivássáról, Pásztortalálkozóról, Hortobágy-Hollókő együttműködési megállapodás megkötéséről és az I. Régiós
Erdésznapról további képekért látogasson el a www.hortobagy.hu weboldal „Galéria” rovatára.
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Hídi vásári fotók
Hortobágyi Híradó
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Gasztronómia

Szilvaleves

Körtetorta

Hozzávalók kb. 1,5 literhez: 50-60 dkg szilva, 2 dl tejföl,
kb. 3-4 evőkanál cukor, csipet só, 1 csapott evőkanál liszt,
1 csomag vaníliás cukor, 3-4 db szegfűszeg, vagy kevés őrölt,
kevés citromlé, 1-2 darabka citromhéj, kb. 1 teáskanál fahéj
ízlés szerint

Hozzávalók: 2-3 db puhább körte, 12 dkg olvasztott vaj,
3 dkg kakaópor, 15 dkg liszt, 1 dl meleg víz, 4 dkg cukor,
1 csomag sütőpor, 2 csomag vaníliás cukor, 1 dl tejföl,
1 tojás, vaj és liszt a formához. A mázhoz: 15 dkg vaj, 15 dkg
porcukor, 1 dl natúr joghurt, 4-5 dkg kakaópor.

Elkészítés: A szilvát kimagozom, nagyságától függően kisebb
darabokra vágom, felteszem annyi vízbe, hogy bőven ellepje
egy csipet sóval, szegfűszeggel, citromhéjjal.
Ameddig felforr, a tejfölben kikeverem a cukrokat és a lisztet a
fahéjjal, merőkanálnyi forró lével is elkeverem, majd hozzáöntöm a leveshez, rövid idő alatt összefőzöm.
Hideg vízben lehűtöm, kevés citromlével vagy kevés rummal
ízesítem (akár mindkettővel). Tálalásig hűtöm, hidegen kínálom!

Elkészítés: A tortaformát (az enyém 24 cm-es) kivajazzuk,
kilisztezzük. A meleg vizet, az olvasztott vajat és a kakaóport
simára keverjük. A lisztet, a sütőport, a cukrot és a vaníliás
cukrot elkeverjük, hozzáadjuk a kakaós péphez, majd végül
a tejfölt és a tojást is belekeverjük.
Az így kapott masszát az előkészített tortaformába töltjük,
és belenyomkodjuk a meghámozott, apróra vágott körtéket. 180 fokra előmelegített sütőben 15 percig sütjük, majd
160 fokra vesszük a hőmérsékletet, és további 20-25 percig
sütjük. (Tűpróba!) Sütés után hagyjuk kihűlni.
A csokimáz hozzávalóit kis lángon addig kevergetjük, míg
a vaj teljesen el nem olvad. Nem kell teljesen felmelegíteni.
Ha kihűlt, a torta tetejére kenjük.

Vajas csirke
szőlőmártással
Hozzávalók: 50 dkg főtt csirkehús, 1 dl tejszín, 10 dkg vaj,
ételízesítő, só, bors, 1 evőkanál mustár, 1 kis csokor petrezselyemzöld. A mártáshoz: 1 fürt piros szőlő, 1 fürt fehér szőlő,
1 evőkanál cukor, 3 dkg vaj
Elkészítés: A vajat a mustárral és a fűszerekkel jól kikeverjük,
és pár órára hűtőbe tesszük. (Alufóliába rúd alakba csomagoljuk, így utána lehet szeletelni.)
Az előzőleg levesben megfőtt baromfihúst lebőrözzük, kicsontozzuk és apróra feldaraboljuk. Kicsit sózzuk, borsozzuk, majd
a vajat megforrósítjuk, rátesszük a húst, átforgatjuk. Végül felöntjük a tejszínnel, és kissé összeforraljuk.
A szőlőmártáshoz a fehér szőlőt egy kis cukros vízben puhára
főzzük, majd szűrőkanálba téve áttörjük, hogy a héja és a magja
fennmaradjon. Ezután visszarakjuk a cukros lébe, és belefőzzük a piros szőlőszemeket is. Kevés vajjal besűrítjük.
A húst rizzsel és a szőlőmártással tálaljuk.
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