2011. december l XIV. évfolyam 5. szám

Vidám hangulatú Nyugdíjas est Hortobágyon
November 11-én került sor
Hortobágyon az idősek estjének
megrendezésére a Klub Hotelben, ahol mintegy 160 nyugdíjast látott vendégül az önkormányzat. A zenés-táncos estet a
Hortobágyi Délibáb népdalkör,
a Hajdú néptánc együttes helyi
csoportjának és az iskolai szülői

munkaközösség tagjainak fellépése tette hangulatossá. Az est
meglepetés vendége Haja Zsolt
– számos hazai és nemzetközi
énekverseny nyertese – az Operaház magánénekese volt.
A tombolasorsolás alkalmával sok szép és hasznos ajándék talált gazdára, amelyek a

karácsony közeledtével nagy
örömet okoztak a nyerteseknek.
A köszönő szavak és a csillogó szemek megerősítették
a szervezőket abban, hogy
a rendezvényt a jövőben is
mindenképpen meg kell tartani, hiszen a problémákkal és

gondokkal teli hétköznapok
mellett igen nagy szükség
van az ilyen és ehhez hasonló
szívet-lelket melengető élményekre.
Köszönetet mondunk a sikeres rendezvény valamennyi
szervezőjének, támogatójának
és közreműködőjének!

„Szeretettel köszöntöm a
Kedves Vendégeinket, Nyugdí
jasainkat!
Nagy Örömmel tölt el hogy
ilyen sokan elfogadták meghí
vásunkat!
A mai este – túl azon, hogy
remélhetőleg egy nagyon kel
lemes estét töltünk el együtt
– két szempontból is különle
ges. Az egyik, hogy ilyen sokan
még sohasem voltunk, másrészt
hogy az Önök szórakoztatásá
ról a zenekaron és az est meg
lepetés vendégén kívül három
nagyszerű hortobágyi produk
ció is gondoskodik. Itt szeret
ném megragadni az alkalmat,
hogy megköszönjem a fellépők
nek azt, hogy ránk szánták a
szabadidejüket.
Amikor
elgondolkodtam
azon, hogy miről szóljak a
köszöntőmben
előtolakodtak
azon gondolatok, miszerint fel
tétlenül említést kell tennem az
elmúlt egy évben történtekről,
a terveinkről és a gondjaink
ról. Hiszen Önök azok, akiknek

a legtöbbet köszönhetünk, akik
felépítették ezt a falut, akik meg
formálták a település jelenlegi
arculatát, akik példát mutattak
mindannyiunknak és felállítot
ták azt a mércét, amelynek az
utánuk következő nemzedékek
nek meg kell felelniük.
Aztán mégis úgy döntöttem,
hogy ez az est nem erről szól.
Hiszen a hétköznapokban éppen
elég problémával kell szembe
sülnünk.
Ma ünnepeljünk! A vég
zett munkájuk elismeréseként
pedig csak annyit szeretnék
mondani, hogy KÖSZÖNÖM
valamennyiünk nevében!
Most pedig engedjék meg,
hogy megosszam Önökkel az
egyik kedvenc felnőtteknek
szóló mesémet:
Öreg bölcs üldögélt a
Korinthusba vezető út szélén.
A városba igyekvő idegen rövid
pihenőt tartva beszédbe elegye
dett vele:
– Milyenek itt az emberek? –
tudakolta.

– Hová való vagy? – kérdezett
vissza az öreg bölcs.
– Athéni vagyok.
– És felétek milyen nép lakik?
– kérdezett tovább az öreg.
– Hát tudod, rettenetes tár
saság! Mind csaló, lézengő,
lusta és önző. Ezért is jöttem el
onnan.
–
Nincs
szerencséd!
Korinthusban sem jobb a hely
zet. Itt is csupa csalóval és
lézengővel, lusta és önző ember
rel fogsz találkozni. – mondta az
öreg.
A vándor búsan folytatta
útját.
Nem sokkal később újabb
idegen állt meg az öreg bölcs
előtt. Őt is az érdekelte,
hogy milyen emberek laknak
Korinthusban. A véletlen úgy
hozta, hogy ő is Athénből jött.
Neki is feltette az öreg bölcs a
kérdést, hogy ott milyenek az
emberek.
– Nagyszerű emberek élnek
ott! Barátságosak, segítőkészek
és nagyon becsületesek! – vála

szolta nem kis büszkeséggel az
utas.
– Nagy szerencséd van! Ko
rinthusban is ugyanilyen nagy
szerű emberekre találsz majd!
– mondta az öreg bölcs.
A vándor vidáman fütyö
részve folytatta útját a város
felé.
A két beszélgetést végig
hallgatta egy fiatalember, aki
gyakran időzött az öreg bölcs
társaságában. Felháborodottan
jegyezte meg:
– Nagyot csalódtam benned!
Sose hittem volna, hogy te is
ennyire kétszínű vagy!
Az öreg bölcs mosolyogva
csillapította:
– Tévedsz, fiatal barátom.
Tudod, a világ a szívünkben tük
röződik. Akinek a szíve gyanú
val van tele, az mindenhol csa
lókkal fog találkozni. De akinek
a szívét jóindulat tölti el, az a
világon mindenhol barátságos
emberekre talál.”
(Vincze Andrásné polgármester asszony köszöntő beszéde)
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NYUGDÍJAS EST
EST FOTÓI
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A községházán történt

A 2011. október 27-i ülésén a képviselő-testület
Döntött az új szennyvíztisztító telep vagyonkezelésbe adásáról, illetve a teljes
víziközmű vagyon üzemeltetésével kapcsolatban a következőképpen:
– az ÉAOP-5.1.2/B-2f-2009-0002 számú projekt keretében megvalósult beruházás kapcsán létrejött új szennyvíztisztítóra és hozzá kapcsolódó csatorna
hálózat bővítéssel megvalósult víziközmű vagyonra vonatkozóan vagyonkezelői jogot létesít, melynek értékét nettó: 227.836.030 Ft összegben határozza
meg.
– Az önkormányzat kötelező feladatként meghatározott ivóvíz és szennyvíz
szolgáltatás biztonságos és folyamatos üzemeltetése érdekében – figyelemmel
a szolgáltatás komplex jellegére – a teljes víziközmű vagyon működtetését
egyben kívánja biztosítani, ezért Hortobágy község közigazgatási területének ivóvíz és szennyvíz szolgáltatását biztosító víziközmű vagyon működtetésével 2012. január 1. napjától a Tiszamenti Regionális Vízművek
Zrt.-t (5000 Szolnok, Kossuth L. út 5.) bízza meg.
Az önkormányzat egyidejűleg megerősítette korábbi szándékát, miszerint kéri
az önkormányzat tulajdonába visszaadni a Hajdú-Bihari Önkormányzatok
Vízmű Zrt.-be korábban apportként bevitt víziközmű vagyont.
A 2011. november 28-i ülésén a képviselő-testület
–M
 ódosította a 2011. évi költségvetését, mely szerint a költségvetés fő összege
633.826 e Ft. A módosított előirányzat szerint a költségvetés 89.430 e Ft
működési forráshiányt és 60.605 e Ft felhalmozási hiányt tartalmaz.
–M
 egtárgyalta és elfogadta a 2011. évi költségvetés teljesítéséről szóló ¾
évi beszámolót.
A beszámoló adatai alapján megállapítható, hogy a bevételek teljesítése időarányos. A működési bevételek teljesítése 77%-os, a felhalmozási bevételeké
75%-os. A helyi adó bevételek tekintetében – a Balmazújvárosi Polgármesteri
Hivatal mint adóhatóság közlése alapján – szeptember 30-ig 11.378 e Ft-tal
kevesebb helyi adóbevétel realizálódott, mint az előző év azonos időszakában.
Elmarad az előző év adataitól az „Átengedett központi adók” címén átutalásra
került összeg is.
Az önkormányzat a hiány finanszírozása érdekében likvid hitel igénybevételére
kényszerült.
A kiadások teljesítése a visszafogott felhasználás következtében elmarad az időarányostól. A működési kiadások tervteljesítése 63%-os, a felhalmozási kiadásoké 61%-os.
–E
 lfogadta a 2012. évi költségvetési koncepciót, amelyben – tekintettel arra,
hogy egyelőre nagyon sok bizonytalansági és kockázati tényező van az önkormányzatokat illetően – nagyrészt az ez évi adatokkal számol az önkormányzat. Az azonban már látszik, hogy mind az állami támogatások, mind a helyi
adók összege tovább fog csökkenni.

Hortobágyi Híradó

I. A
 2012. évi költségvetés fő célkitűzéseit és elveit a következők szerint
határozta meg:
1. Az önkormányzat működőképességének fenntartása,
2. A korábban vállalt fejlesztésekhez és egyéb kötelezettségekhez szükséges
saját forrás biztosítása,
3. A pályázható fejlesztési források minél nagyobb arányú bevonása a fejlesztési
feladatok megvalósításához.
II. A
 z önkormányzat működőképességének fenntartása és a csőd elkerülése
érdekében a következő korlátozó intézkedéseket vezeti be 2012. január
1-jétől:
1. K
 özvilágítás esetleges korlátozásával kapcsolatban előzetesen külső
szakértő bevonását rendelte el.
Intézmények fűtési költségeinek csökkentése:
–K
 ollégiumban fűtés biztosítása csak a Keleti oldalon a szobák kapacitásának
maximális kihasználtsága mellett tanítási napokon 14.00 és 20.30 óra között
történik, azon kívül csak temperáló fűtés biztosított.
– I skolában tanítási napokon 14.00 órától temperáló fűtés biztosítása
– Hétvégi fűtés megszüntetése az intézményekben
– Óvodában a jogszabályban előírt hőfok biztosítása.
2. A szociális törvényben nem kötelező ellátásként megjelölt méltányossági
ápolási díj megszüntetése.
III. A pályázatok során a következő fejlesztések élveznek előnyt:
1. Ivóvíz program
2. Régi szennyvíztisztító telep rekultivációja
3. Galéria felújítása
4. Hídivásár kulturális rendezvénye
5. Intézmények komplex épületenergetikai fejlesztése (Iskola, Óvoda, Polgárm.
Hivatal)
IV. További bevételi források feltárása:
1. É
 rtékesíthető ingatlanok és vagyontárgyak számbavétele, a mobilizálható,
nem stratégiai fontosságú vagyontárgyak értékesítése a pályázati saját erő,
továbbá új telkek közművesítése költségének biztosítása érdekében.
2. B
 evételt termelő fejlesztések megvalósítása
–M
 ódosította a Hortobágyi-Délibáb Nonprofit Kft alapító okiratát, mely szerint
a társaság alapító okiratának 11. pontját az alábbi rendelkezéssel egészítette
ki: „(2) Az alapító köteles döntései meghozatala előtt az ügyvezető és képviseleti szerv véleményét beszerezni. A véleményezés joga a Ksztv. 7. § (4)
bekezdése alapján illeti meg a társaság ügyeinek intézését és a képviseletét
ellátó ügyvezetőt. A véleményezési jogát az ügyvezető írásos vélemény formájában gyakorolja. Az írásos vélemény nyilvános, vonatkoznak rá az alapító
okirat 14. pontjában meghatározottak.”
–M
 egtárgyalta Dobi Imréné bérlő bérleti díjjal kapcsolatos kérelmét és hozzájárult ahhoz, hogy az általa bérelt üzlethelyiség bérleti díja 2011. december 1-től
55.500 Ft-ban kerüljön megállapításra.
– Az új szennyvíztisztító telep megépítését követően az önkormányzat köteles
gondoskodni a régi korszerűtlen szennyvíztisztító rekultivációjáról, mellyel
kapcsolatban a következő döntést hozta:
Az Észak-Alföldi Operatív Program keretében kiírásra került ÉAOP-5.1.2/C-11
kódszámú helyi és kistérségi szintű rekultivációs programok elvégzése megnevezésű pályázati konstrukció keretében a C.1.1.d.) pontban rögzített „
Földmedrű oxidációs tóval rendelkező, nyárfás vagy egyéb szikkasztások tech
nológiájú felhagyott, elavult, korszerűtlen technológiájú kommunális szenny
víztisztító telepek rekultivációja” projekttípusra – Hortobágy Község régi
szennyvíztisztító telep rekultivációja címmel – benyújtandó pályázat alapján
megvalósítandó beruházás költség adatait az alábbiak szerint hagyja jóvá:
– beruházás összköltsége: 
nettó 315.412.400 Ft
– beruházás elszámolható költsége:
nettó 315.412.400 Ft
– támogatás összege:
nettó 299.641.780 Ft
– saját forrás összege:
nettó 15.770.620 Ft
– Döntést hozott a testület a Habeas Corpus Egyesület a „Közösségi terek fejlesztése” megnevezésű pályázatával kapcsolatban, amely magában foglalja
az Önkormányzat tulajdonát képező, Hortobágy–Szásztelek közösségi ház
fejlesztését és a közösségi házban különböző programok, tevékenységek
megvalósítását. Az önkormányzat az egyesület megkeresése alapján 5 éves
határozott idejű szerződést köt az alapítvánnyal, melynek alap feltételeit határozatban rögzítette.
– Az iskola nevelőtestületének javaslata alapján döntött Lázár Vilmos tanuló
Arany János Tehetséggondozó programban való résztvételének támogatásáról.
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A községházán történt

A 2011. október 24-i ülésén a képviselő-testület
– Elfogadta a Polgármesteri jelentést
– Jóváhagyta Hortobágy Községi Önkormányzat éves ellenőrzési tervét
– A költségvetési forráshiány finanszírozása érdekében megújította az 5.000.000
Ft összegű munkabér – és a 35.000.000 Ft összegű folyószámla hitelkeret
szerződést
– Döntött LEADER pályázatok benyújtásáról és a hozzá kapcsolódó saját erő biztosításáról (Galéria felújítására, a vásári rendezvényekhez eszközök beszerzésére és a Hídi vásár kulturális programjának megvalósítására )
– Kinyilvánította, hogy a vásárrendezői és üzemeltetői feladatokkal 2011. január 1-től az önkormányzat által létrehozott Hortobágyi-Délibáb Nonprofit
Kft.-t bízza meg.
– Kiss Sándor Hortobágy, Zoltai J. u. 4. sz. alatti lakos részére értékesítette az
1061 hrsz-ú, 197 m2 nagyságú, „hétvégiházas” övezetű építési ingatlant
–F
 üzesi Csilla és Tatár László Debreceni lakosok részére értékesítette az 1066
hrsz-ú, 196 m2 nagyságú „hétvégiházas” övezetű építési ingatlant
–D
 öntött arról, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011. évi fordulójához – tekintettel az önkormányzat évek óta tartó
forráshiányára – nem csatlakozik
– J óváhagyta a Hortobágy és Hollókő testvértelepülési kapcsolat létrehozására
irányuló, 2011. augusztus 27-én ünnepélyes keretek között aláírt együttműködési megállapodását
–M
 ódosította az orvosi ügyeleti feladatok ellátásához kapcsolódó szerződést,
amely a háziorvosok által fizetendő térítés összegét érinti.
–D
 öntött arról, hogy a Hortobágyi Leader Közhasznú Egyesület alapító tagjaként a 90.000 Ft összegű belépési díjat, továbbá a 2011. évi 10.000 Ft összegű
tagdíjat, összesen 100.000 Ft-ot megfizeti, melynek fedezetét a 2011. évi költségvetésében biztosítja.

EGYHÁZI HÍREK

INTÉZMÉNYI HÍREK

Iskolai hírek
• 2 011. október 4-én tartotta iskolánk diákönkormányzata a hagyományos Békeoszlop megemlékezést. Sáriné Pócsik Valéria diáksegítő tanár és a Zsupos Zsolt 7. osztályos diákvezető köszöntötték a
megjelenteket, majd felelevenítették e hagyomány jelentőségét. Az
irodalmi és a furulya szakkörös tanulók kis műsorral színesítették
az ünnepséget. Végül üzeneteiket helyezték el a békeoszlopon az
osztályok, a szülői munkaközösség és a helyi óvoda.
• Október 5-én Balmazújvároson megrendezésre kerülő körzeti atlétikai versenyen iskolánk egy csapattal képviseltette magát. A II. korcsoportos fiúk a második helyen végeztek, egyéniben pedig Fenyves Patrik harmadik helyezést ért el. A csapat tagjai: Budai Dániel,
Fenyves Patrik, Való Krisztián, Suhajda Márk, Nagy Zsolt, Szilágyi
Levente. Felkészítő tanár: Postáné Kiss Erika.
• Október 11-én papírgyűjtést szervezett az iskola Sáriné Pócsik Valéria diáksegítő vezetésével és a pedagógusaink segítségével. A szorgos gyerekek 880 kg hullámpapírt, 13 180 kg vegyes papírt gyűjtöttek, az ezért járó pénzösszeget a gyűjtött mennyiség arányában
kapták meg az osztályok. Köszönjük a község lakóinak segítségét,
külön köszönjük Fenyves Attila szülőnek a nagy mennyiségű szürkekarton felajánlását.
• Október 13-án Egészségnapi projektet szerveztünk az iskolában.
Délelőtt az osztályok különböző feladatokat oldottak meg a témával
kapcsolatosan. A munkákból kiállítást szerveztünk. A délután vetélkedővel, sportversenyekkel és szülőknek szervezett egészségügyi
szűréssel folytatódott. A projekt fő szervezői Postáné Kiss Erika és
Katona Lászlóné voltak. Köszönjük a rendezvényt támogató, segítő
szülők, szakemberek munkáját. Köszönettel tartozunk Cseriné
Kovács Évának a szűrés lebonyolításáért.
• Október 14-én részt vettünk a Bólyai Matematika Csapatverseny
megyei fordulóján. A fiúk csapata: Götz Dominik, Vas Tamás,
Zsupos Zsolt, akik derekasan helyt álltak. A lányok csapata: Boda
Stefánia, Bujdosó Kata, Cseri Boglárka és Németi Emese, ők a 13.
helyen végeztek. Felkészítő tanár: Samuné Szabó Zsuzsa
• Október 20-án ünnepi műsor keretein belül elevenítettük fel és emlékeztük az 1956. október 23-i eseményekre. A műsort a 8. osztály
mutatta be. Felkészítő tanár: Samuné Szabó Zsuzsa.
• Intézményünk Szülői Munkaközössége ebben az évben is sikeresen
megrendezte az Iskolabált.
A bál tiszta bevétele 522.835 Ft, melyet az iskola felszereléseinek, taneszközeinek bővítésére, korszerűsítésére kívánjuk fordítani.
Köszönjük felajánlásaikat támogatóinknak: Hortobágy Nonprofit
Kft., Hortobágy Jövőjéért Alapítvány, Hortobágy Község Önkormányzata, Hortobágyi Halgazdaság Zrt., Medicar Center Kft., Kőhíd
Bt., Bogdán Medical Kft., Hortobágy Club Hotel, Takarékszövetkezet
Hortobágyi Kirendeltsége, COOP ABC, Sápex Duex Kft. tulajdonosa
és dolgozói, Nyerlucz Kft., Bakosi István, Baranyai Sándor, Vincze
Andrásné, Bukor Margit, Fenyvesi Zoltánné, Gombos Józsefné,
Götzné Téli Andrea, Köteles Lászlóné, Kovács Antal, Molnár Erika,
Morvai Gyula, Nagy József, K. Nagy József, K. Nagy Zsolt, Orosz
Istvánné, Pásztor Béláné, Sári János, Sarka Béla, Serbán Józsefné,
Tarné Könnyű Éva, Vacsi Ilona, Való Tünde, Valóné Makó Andrea,
Közöljük a tisztelt olvasókkal,
hogy a Római Katolikus közösségünk élére Bosák Nándor megyés
püspök úr 2011. 08. 01-től
KOCSIS GÁBOR atyát nevezte
ki új plébánosunknak, akinek 08.
14-én vasárnap volt a bemutatkozó szentmiséje a Hortobágyi
templom ima kápolnájában.
A mise elején özv. ROZSA
FERENCNÉ Sárika köszöntötte
kedves üdvözlő szavaiban, Isten
segítségét, áldását kérte a közösség segítségének felajánlásával
a plébános úr eredményes munkájához. A beszéd végén egy
gyönyörű virágcsokrot adott át.
Jókívánságainkat egy középkori
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Vas Tibor és Vas Tiborné, Tóth Lászlóné, Bodáné Katona Ágnes, Tóth
Alíz, Dobi Imréné, Szántó Mihályné. Köszönjük minden szülőnek,
nagyszülőnek és hortobágyi lakosnak, akik munkájukkal, tombola felajánlással, süteménysütéssel, támogatójegy-belépőjegy vásárlásával
hozzájárultak a bál sikeréhez. Köszönjük Veresné Köteles Beáta szülői
munkaközösség elnökének kitartó és odaadó munkáját.
• November 11-én intézményünket ismét a 7. osztályos tanulók egy
csapata képviselte a Bólyai Anyanyelvi Csapatverseny megyei
fordulóján Debrecenben. A csapat a 15. helyezést érte el. A csapat
tagjai: Götz Dominik, Major Dániel, Vas Tamás, Zsupos Zsolt. Felkészítő tanár: Molnárné Nagy Ágnes
• Iskolánkban 3 évente a minőségfejlesztési rendszerünkön belül
teljes körű intézményi önértékelést végzünk. Ennek célja intézményünk fejlődésének elősegítése, szervezetünk erősségeinek és fejlesztendő területeinek feltárása.
A teljes körű intézményi önértékelés rövid összefoglalója (területei,
eredményei):
Előző
mérés
átlaga

Jelenlegi
mérés
átlaga

Terület
minősítése

4,7

4.6

kiemelkedő

4,6

4,8

kiemelkedő

3. Alkalmazottak irányítása,
folyamatok szabályozottsága

4,4

4,8

kiemelkedő

4. Erőforrások

4,6

4,8

kiemelkedő

5. A partneri igények
figyelembevételének módja, a
partnerek elégedettsége

4,6

4,5

kiemelkedő

Terület
1. A vezetés
1. A szervezeti kultúra
2. Intézménypolitika és
stratégiájának
2. A kitűzött célok
megvalósítása
A folyamatos fejlesztés
eredményei

Összegzésként megállapíthatjuk, hogy intézményünk minőségfejlesztési munkája, illetve az elmúlt évek erőfeszítései, működésünk lehetőségeihez, a településünk adottságaihoz viszonyítva eredményes.
Az intézmény dolgozói által szervezett programok mennyisége és
minősége, tanulóink versenyeken való részvétele, az itt elért eredményeik, az Országos Kompetencia mérések eredményei, a környezetvédelmi akcióink száma, a község életében való aktív részvétel stb…
mind-mind azt bizonyítják, hogy tevékenységeink túlmutatnak az
intézmény falain. Diákjaink továbbtanulási mutatóiból azt megállapíthatjuk, hogy valamennyi diákunkat sikerül beiskolázni.
Feladatunk a meglévő eredmények megtartása a jövőben felmerülő
problémák megoldása a partneri igények figyelembe vételével.

Katolikus Krónika

imával fejeztünk ki amit az alábbiakban közlünk.

„A pap legyen egyszerre nagy
és kicsi, hős önmaga meghódí
tásában. Olyan ember, akit meg
szentel Isten kegyelme. Bűnös,
akinek Isten megbocsátott.
–
Legyen ura vágyainak, a
gyengék támasza, aki nem
hunyászkodik meg a világ
hatalmasai előtt.
– Legyen Jézus hűséges tanít
ványa, nyájának jó pásztora,
az evangélium kincsének
bőkezű osztogatója.

–
Legyen bátor férfi a lelki
küzdelmek mezején, gyengéd anya a betegek ágya
mellett. A felnőtt bölcsességével, a gyermek bizal
mával szolgálja a rábízott
nyáját.
– Legyen örvendező, de ugyan
akkor együttérző a szenve
dőkkel. Távol álljon minden
irigységtől, nyíltan szóljon,
a béke barátja, a tétlenség
ellensége és mindig állhata
tos legyen.”
– Isten áldása és békéje legyen
veled.

A szentmisén a hortobágyi
híveken kívül 8 turista is részt
vett.
Köszönet
illeti:
Pappné
Ancikát, dr. Vágóné Magdikát,
Rózsáné Sárikát akik finom süteményeket készítettek.
A mise után egy szeretet vendégfogadás AGAPE következett, ahol kötetlen beszélgetés
és ismerkedés volt. Az idegenek meglepődve közölték, hogy
örömmel tapasztalják, hogy ilyen
családias közösségek is vannak és
ők is Isten áldását kérték az atya
munkájához.
Illés Dóra
Hortobágy Csikós u. 6

Hortobágyi Híradó

Zarándokút Mátraverebély Szentkúton
Okt. 9-én Magyarok Nagyasszonya tiszteletére zarándokúton voltunk a Balmazujvárosi
Katolikus egyházközség híveivel MátraverebélySzentkút búcsújáró helyen, Kocsis Gábor plébános úr vezetésével.
Mátraverebély-Szentkút Salgótarjántól délre
20 km-re található, a 21-es főútról Verebély községnél kell letérni ahonnan 5 km-es bekötő út visz
a festői szépségű Szentkút völgyben.
A népi hagyomány szerint 1091 vagy 1092-ben
Szent László király lova patája nyomából fakadt a
mai Szent kút forrása.
1095 és 1195 között történhetett az első testi
gyógyulás. Megjelent a Szűzanya, karján a kis
Jézussal egy verebélyi néma pásztornak és a mai
Szent-Kút forrásvizével meggyógyította.
1700-ban XI. Kelemen pápa kivizsgáltatott
néhány Szentkúton történt csodás gyógyulást és
azok valódiságát elfogadta. (Benkovics Mihály
cisztercita pap irja aki 1734-től 1757-ig volt
Szentkút lelkésze)
1705-ben épült fel Szentkúton az első kőkápolna. 1758-tól 1763-ig megépült a mai kegytemplom mellé egy kolostor, amit a ferencesek
laknak.
A ferencesek feltehetőleg már a XIII századtól
lelkipásztorkodtak Szentkúton, a búcsú idejében
a környékbeli plébánosoknál vagy hívőknél szálltak meg. 1772-től a Szentkúti kolostor lakói.

Kis figyelem, jelentős
megtakarítás
Mire kell figyelniük fokozot
tan a fogyasztóknak, hogy a hideg
beálltával a vízvezeték elfagyását,
a javítási költségeket, és a járulé
kos károkat megelőzzék? – tettem
fel a kérdést Németh Gyulának, a
Hajdú-Bihari
Önkormányzatok
Vízmű Zrt. vízfogyasztási ellenőrének.
Minden ősszel felhívjuk fogyasztóink figyelmét a fagyvédelem
jelentőségére. Tanácsaink betartásával, anyagi áldozattal együtt járó
kellemetlenségektől óvhatják meg
magukat, hisz a szolgáltatási pontot
jelentő vízmérőtől a fogyasztó felel
a vízvezetékrendszer biztonságáért,
műszaki állapotáért.
Az odafigyelés mit jelent a gya
korlatban? Elfagyás elleni szigete
lést biztosító bármilyen takarást?
Az aknában lévő vízmérő védel-

mét – amely az akna tetejére helyezett fóliával és néhány rálapátolt
földdel biztosítható – valamint a
csőrendszerét, amelynek a szétfagyása – nem lakott ingatlan esetén
– víztelenítéssel előzhető meg.
Az odafigyelés hiányából még
másoknak is komoly-, nagy összegű
károkat okozhatunk…
Egy esetleges csőtörés mind a
saját, mind pedig a szomszéd épületét alámoshatja. Túl a vezetékcsere és az elfolyt víz árán, ami
több tízezer forinttal terhelheti a
figyelmetlen fogyasztó pénztárcáját
– egy-két nagyságrenddel nagyobb
összeget kitevő – a jószomszédi
viszonyt is megrontó – pereskedésnek az alapja lehet. Érdemes tehát a
vízre e szempontból is odafigyelni,
s persze óvni.
(Dalmi Sándor)

75. alkalommal került megrendezésre 2011. szeptember 28. és
október 2-a között az Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás (OMÉK) a Hungexpo Budapesti Vásárközpontban,
melyen három hortobágyi gazdasági társaság lett OMÉK díjazott:
– Hortobágyi Halgazdaság Zrt. védőgázas csomagolású irdalt
amúr filéjéért,
– Hortobágyi Lúdtenyésztő Zrt. a hortobágyi fehérlúd dédszülőpár tenyésztéséért,
– Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft. A
bemutatott hatos ökörfogatáért, bivalyfogatáért és a vezethető
magyar szürke tenyészbikájáért.

Hortobágyi Híradó

1950-ben az állam elűzte a ferenceseket innen.
1989-ig az Esztergomi Főegyházmegye látta el a
kegyhelyet, azóta ismét a ferencesek szolgálnak
Szentkúton.
A búcsún a szabadtéri nagymisét a szikla
altemplomnál Dr Udvardy György pécsi püspök
úr tartotta még két másik püspök és több plébánia
vezető főtisztelendő közreműködésével.
A mise pár ezres hívő közönsége áhítattal hallgatta a szertartást és a püspök úr szentbeszédét.
A mise végeztével pedig csodálatos volt az
Oltáriszentség jelenlétében az ünnepi körmenet.
A zarándok úton menetben-jövetben sokat
imádkoztunk és énekeltünk mindnyájunk lelki
üdvéért, így a lelki feltöltődés számunkra megtörtént.
Domsitz Jánosné Margó

egyházi hírek

Kérjük a Hortobágyon élő katolikus hitüket megvalló kedves embereket hogy csatlakozzanak kis közösségünkhöz.
A szentmisék rendje 2011 október 1-től
megváltozott. Vasárnap reggel 8 órakor
kezdődnek a misék. Minden hónap második
és negyedik vasárnapján.
Nov. 13 és 27, dec 11 és 25-én.
A templom külső festése 2011. 09. 07-től
2011. 10. 10-ig tartott.
Először az állványozó brigád vonult
fel, majd Posán János Nyírmártonfalvi
vállalkozó és brigádja csinálta a templom
behálózását és a vízlepergető vakolat felvitelét. Reméljük ez már tartósabb lesz mint
az előző munka. Ez a brigád már évekkel
ezelött dolgozott a templomban. Ők csinálták meg az imatermek közfalainak beépítését.
Köszönjük Makszimné Julikának a segítséget aki minden nap a vízellátással kapcsolatos feladatokat elvégezte és így bitosította
hogy a brigád tudjon dolgozni.
Pankotai József atya és a Demecseri
hívek 2011. 10. 15-én szombaton kiránduláson voltak Hortobágyon és 14.45-től
szentmisét tartottak az ima kápolnában 45
fő részvételével
Dr. Vágó Györgyné

Zarándokok imája:
Jézusunk! Földi zarándokok vezére!
Életutunkon emberi gyarlóságunk sok terhet
rakott vállunkra. A te keserves földi zarándoklá
sod, kínszenvedésed adjon nekünk és szeretteink
nek erőt az élet terheinek viseléséhez.
Enyhítsd mindnyájunk test, lelki szenvedését.
Irányíts bennünket életünk minden napján, hogy
szent akaratod szerint élhessünk és elérhessük
zarándokutunk végcélját: az örök boldogság
honát. Amen

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Uniós támogatásból 8 utcát újított, illetve épített meg Balmazújváros Város Önkormányzata
2011. október 26.
Balmazújváros Város Önkormányzata 345 millió forint támogatást
nyert az „Önkormányzati utak fejlesztése” című pályázati kiíráson
az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében. A közel 419 millió
összköltségű beruházásból Balmazújváros Város Önkormányzata 6
utcát újított fel és 2 utca aszfaltburkolatát építette meg.
Balmazújváros Város Önkormányzata kiemelt figyelmet fordít
útjainak rendben tartására. A pályázat lehetőséget adott arra, hogy
a rosszabb minőségű utak egy részét felújítsa, illetve 2 utca új aszfaltburkolatot kapjon. Megújult a Bethlen-, Bocskai-, Bólyai-, Batthyány utca, az Iskola köz, a Vasút sor elejének aszfaltburkolata,
valamint új borítást kapott a Bartók Béla utca és a Vasút sor vége.
A kivitelezési munkálatokat a Duna Aszfalt Kft. végezte. Az utak
műszaki átadása 2011. szeptember 27-én zajlott le.
A közel 419 millió összköltségű beruházásból kihelyezésre kerültek a Batthyány utcán a felezővonalat jelölő szolár-elemek, padok,
hulladékgyűjtők, kerékpárállványok egyaránt.
A kivitelezés és az eszközök elhelyezésének befejeztével 2011.
október 26-án ünnepélyes keretek között is megtörtént az utak
átadása.
Ezen beruházással Balmazújváros Város Önkormányzata hozzájárult a település lakosainak biztonságosabb, komfortosabb közlekedéséhez.
„Balmazújváros, belterületi utcák
építése, felújítása”
ÉAOP-3.1.2/A-09-2009-0012
www.ujszechenyiterv.gov.hu
(Megjelentetve Balmazújváros Város Önkormányzatának kérésére.)
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KÖZÉRDEKŰ

Egyéb közlemények

Házassági évfordulók
Gyémánt lakodalom

OLVASÓINK TOLLÁBÓL

HÁZASSÁGI ÉVFORDULÓK

Hudák Gizella és Nagy Béla gyermekeik, unokáik, dédunokáik és barátaik jelenlététben ünnepelték gyémánt lakodalmukat.
A bensőséges és szívet melengető eseményen Vincze Andrásné polgármester előtt újították és erősítették meg a 60 évvel ezelőtt
egymásnak tett fogadalmukat.
A rendkívüli és kivételes évfordulóhoz szívből gratulálunk!

Aranylakodalmak
Válek Mária és Ferenczi Győző november
12-én családi körben ünnepelték 50. házassági évfordulójukat, melyhez szívből gratulálunk!

A határtalan boldogság!
Egy nagyon szép és tartalmas eseményt szeretnék megosztani a kedves olvasókkal. 2011. októberében, a Hajdú-Bihari Nyugdíjas Szervezetek Szövetsége
képviselet nevében egy az Arany Bika, Bartók termében megrendezett igazán
szép és színvonalas ünnepségre gyűltünk össze. Az 50. házassági évfordulónkat
ünnepeltük. Dobogó szívvel, és kipirosodott arccal, de boldogan néztük végig a
hozzánk szóló kis műsort. Amikor szólítottak bennünket, mint annak idején kéz
a kézben, odasétáltunk a pódiumhoz, mesébe illő csokor virágot és nagyon szép
és tartalmas könyvet tudhattunk
magunkénak. Én hálás szívvel
szeretnék köszönetet mondani a
Szövetség minden tagjának, hogy
számunkra ilyen felejthetetlen és
csodálatos, szívhez szóló ünnepségen vehettünk részt. Külön köszönetet szeretnék mondani Törökné
Erzsikének, akinek oroszlán része
volt az ünnepség létre jöttében.
(Csibi Sándor
és felesége „Szöszi mama”)

Budaházi Antal: Örök emlék Édesanyámnak
Drága édesanyám úgy hiányzol nékem,
Mint a kis madárnak a puha fészek.
Azt a sok szeretetet, azt a sok jóságot
Nem kapom meg sehol e világon
Azt a sok boldogságot nem pótolja senki.

Úgy szeretnék újra temelletted lenni.
Édesanyám mikor e sorokat írom.
Könnyes a két szemem és folyton csak sírok.
Tudom, hogy most is, mint mindég
Rám gondolsz édes gyermekem milyen a te
sorsod.

Ha száz évig élnék s vagy talán örökké
Rosszat nem csinálnék mindég csak jó
lennék.
Kérem a jó Istent, hogy sokáig éljél
Betegség soha el ne érjen drága Édesanyám.
Áldjon meg az Isten.

2011. január 21.
(Szerkesztői megjegyzés: A vers Bodnár Andrásné olvasónk februári felhívására érkezett.)
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Hortobágyi Híradó

Tájékoztató
elérhető. Így a beteg egy belépési ponton
keresztül kerül kapcsolatba az ellátókkal
és egyértelmű beteg utakon jut el szükség
esetén a fekvőbeteg ellátó intézménybe.
Ügyeleti hívószám: 06-52/311-104
Mentőszolgálat/mentési hívószám: 104
3. Bejelentéskor a mentésirányítás egységes kérdezési és szakmai elvek figyelembevételével dönt a riasztandó sürgősségi
egységről (kivonuló ügyeleti szolgálat,
kiemelt mentőegység, esetkocsi, rohamkocsi). A szolgálatirányító a rendelkezésre
álló információk alapján a beteg feltalálási
helyéhez legközelebbi és a legfelkészültebb egységet küldi a beteg segítségére.
4. Amennyiben a bejelentéskor egészségügyi tanácsadásra van szüksége az
irányítás ebben is a segélyhívó rendelkezésére áll.
5. A bejelentőnek, amennyiben panaszai megengedik, az irányítás felajánlja
az ügyeleti ambulancia felkeresését. Az
ügyeleti körzethatárokon belül működő
ügyeleti AMBULANCIÁK (felnőttek és
gyermekek számára) igénybe vehetők az
alábbi címeken:
Balmazújváros, Dózsa György u. 1.
A sürgősségi ellátás láncszemei/teendői

Felhívás!
Pszichiátriai szerek viselkedési problémákra?
Ha gyermeke „tanulási problémára” vagy
„viselkedési rendellenesség” miatt pszichiátriai
szereket szed, és úgy érzi, hogy a gyermek állapota semmit sem változott vagy rosszabbodott
emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság az
Emberi Jogokért Alapítványt. Az alapítványtól
ingyenes tájékoztató kiadvány is kérhető a hiperaktivitás témájában.
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-63-55
E-mail: info@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!

1. Beteg

Fel kell ismernie az életveszélyes
állapotot.
 Döntését meghozva értesítenie kell az
egységes számon elérhető sürgősségi
rendszert és a kérdésekre pontos válaszokat kell adnia.
 Elsősegélyt kell nyújtania, illetőleg
az orvos megérkezéséig a mentésirányító tanácsai alapján kell eljárnia.
2. Mentésirányító
 A beteg vagy a hozzátartozó bejelentését a sürgősségi telefonszámon
fogadja.
 A kiérkezésig tanácsot adhat az elvégzendő beavatkozásokról.
 A helyszínre irányíthatja a legmegfelelőbb, a helyszínt leghamarabb elérő
sürgősségi egységet.
3. Sürgősségi egységek
 KÖZPONTI ÜGYELETI AMBULANCIA
 ORVOSI ÜGYELETI KOCSI szakorvos (szükséges életmentő eszközökkel)
 KIEMELT
MENTŐEGYSÉG
mentőszakápolóval
 ESETKOCSI mentőorvossal/mentőtiszttel
 ROHAMKOCSI speciális sürgősségi
szakorvossal (oxyologus)

Sérelmek a pszichiátrián!
Ha úgy érzi, pszichiátriai kezelése során Önnel szemben
visszaélést követtek el (jogtalan beszállítás, szexuális
zaklatás, bántalmazás, stb.), írja meg panaszát az alábbi
címre, vagy hívja az alábbi telefonszámot:
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-63-55
E-mail: info@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!

Tájékoztató
A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Balmazújvárosi-, Derecske-Létavértesi, Hajdúhadházi Kistérségi Népegészségügyi Intézetének (4028 Debrecen, Rózsahegy u. 4.) a régi postafiók száma (117) 2011. október 31-vel megszűnik.
Új postafiók számuk: 115 lett!
Hortobágyi Híradó
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EGÉSZSÉG, ÉLETMÓD

Tisztelt Lakosság!
Az Országos Mentőszolgálat és az
Ügyeleti szolgáltató tájékoztatja Önöket a
központi orvosi ügyelet irányítási rendszerének változásáról.
2011. szeptember elsejétől az Ügyeleti
Szolgáltató és az Országos Mentőszolgálat
a sürgősségi betegellátás hatékonyságának
fokozása, a párhuzamos hívások számának
csökkentése, valamint az azonnali elérhetőség biztonságának javítása érdekében
ügyeleti irányításra együttműködési szerződést kötött.
A közös diszpécserszolgálat és mentésirányítási rendszer működésének előnyei:
1. Az ügyeleti ellátás területén működő
mentőállomás teljes vagy részleges integrációban együttműködik a központi ügyeleti központtal, mely során
 folyamatos hozzáférhetőséget biztosít,
 a kórkép súlyossági fokozata szerint
biztosítja az ellátást,
 közvetlen kapcsolatot biztosít a szolgáltatón belüli és szolgáltatók közötti
hatékony együttműködéshez (tetra –
rádiórendszer)
2. Egységes, gyorsan elérhető sürgősségi hívószámon a lakosság segítséget
hívhat. Egy hívás kezdeményezésével az
ügyelet és a mentőszolgálat egy időben

PROGRAM

KÉPEK A BEHAJTÁSRÓL

ADVENTI VÁSÁR
Hagyományainkhoz híven a Polgármesteri Hivatal ebben az évben is megrendezi az ADVENTI VÁSÁR
rendezvényét, mely 2011. december 17-én egész napos kikapcsolódással várja a kicsiket és nagyokat.
900-1300 Játszóház gyerekeknek
- mézeskalácssütés
- szalmadíszek készítése
- színezés
1330 Hortobágyi óvodások Betlehemes műsora
1400 Hortobágyi Gézengúzok Bábcsoport előadása
1430 Gyermekműsor
- bűvészelőadás
- lufihajtogató bohóc
A fenti programok mellett mindenkit vár a közkedvelt TOMBOLA (50 Ft/db), valamint a 800-1530-ig tartó
VÁSÁR, ahol kedvükre válogathatnak kisebb-nagyobb ajándékok, könyvek, adventi koszorúk, karácsonyi
díszek, valamint helyi alkotóink kézműves termékeiből.
A vásár keretein belül a Faluház előtt reggel 7 00 órától a délelőtt folyamán FENYŐFA VÁSÁRLÁSRA is lesz
lehetőség.

SZERETETTEL VÁRUNK MINENKIT!
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NYUGDÍJAS
NYUGDÍJAS EST
EST FOTÓI
FOTÓI

Sütőtök krémleves
gesztenyével

Gasztronómia

Hozzávalók: 60 dkg sütőtök, 1 zellergumó, 4 dl tej, 3 dl húsleves,
só, bors, őrölt fahéj, koriander, sült gesztenye
Elkészítés: A sütőtököt és a zellergumót megtisztítva felkockázzuk. Lábosba tesszük, felöntjük tejjel és a húslevessel. Sóval, borssal, őrölt fahéjjal és korianderrel fűszerezzük. Húsz percig főzzük,
majd összeturmixoljuk. A sült gesztenyéket meghámozzuk és a
tányérokba szedett levest vele díszítjük.

Sültoldalas káposztás rétessel
Hozzávalók 4 személyre: 80 dkg oldalas, 1 fej vöröshagyma,
4 gerezd fokhagyma, 1 mokkáskanál köménymag, 4 evőkanál olaj.
A káposztás réteshez: 80 dkg fejes káposzta, 4 evőkanál olaj, 2 dkg
cukor, 1 csomag réteslap (4 lapos)
Elkészítés: A húst megmossuk, leszárítjuk, bedörzsöljük sóval és
köménymaggal. A hagymát, a fokhagymát meghámozzuk, cikkekre
vágjuk. A sütőt 180 fokra előmelegítjük. Tepsibe szórjuk a hagymát,
a fokhagymát, rátesszük az oldalast, meglocsoljuk olajjal és 1-2 dl
vízzel. A sütőben, gyakori locsolgatás mellett addig sütjük, míg a
csontot simán meg lehet forgatni a húsban. A vizet néha pótoljuk.
Amikor megsült, kivesszük, kicsit pihentetjük, majd szeleteljük.
Káposztás rétes: A káposztát megtisztítjuk, durvára lereszeljük.
Besózzuk, és 20 percig pihentetjük, utána kinyomkodjuk. Felforrósítjuk az olajat, és a cukrot karamellizáljuk rajta. Rátesszük a káposztát,
sózzuk, borsozzuk, és kevés vizet aláöntve, lefedve 30 percig pároljuk. A réteslapokat kiterítjük, rászórjuk a káposztát, feltekerjük, és

Almás süti

Hozzávalók: 3 tojás, 12 deka szobahőmérsékletű zsír, 45 deka
reszelt alma, 45 deka liszt, 45 deka kristálycukor, 1,5 csomag sütőpor (összesen 20 gramm), 1 evőkanál őrölt fahéj, 1 csipet só, a
tetejére apróra vágott dió (kb. másfél marék)

tepsire téve (akár az oldalas mellett is) 25-30 perc alatt megsütjük.
Amikor szép piros kivesszük, és felszeleteljük.
Az oldalast saját szaftjával meglocsolva, a rétessel tálaljuk. Ízlés
szerint párolt zöldségeket is kínálhatunk még hozzá.

Angol puncs
Hozzávalók: 2,5 dl édes vörösbor, 2,5 dl édes fehérbor, 1,5 dl rum, 50
dkg cukor, 2 db citrom, 2 db narancs.

Elkészítés: Minden hozzávalót kimérünk, a tojásokat szétválasztjuk, a lisztet a sütőporral és a csipet sóval együtt átszitáljuk,
a cukrot összekeverjük a fahéjjal. Kibéleljük a tepsi alját sütőpapírral. Előmelegítjük a sütőt légkeverésnél 180 fokon (alsó-felső
sütésnél 200 fok, 8 fokozatú gáznál pedig a 4-es fokozat).
A tojásfehérjét kőkemény habbá verjük és a hűtőbe tesszük. A
tojások sárgáját a zsírral habosra keverjük. A fahéjas cukorból
annyit adunk hozzá, ameddig még könnyedén tudjuk habosra
keverni. Ezután a cukrot felváltva adjuk az almával együtt a tojásos keverékhez. Hozzáadjuk a lisztet és a végén a tojások felvert
habját.
Beleöntjük a tepsibe, egyenletesre simítjuk, megszórjuk a tetejét
az apróra vágott dióval és kb. 30 percig sütjük a fent megadott
hőmérsékleten.
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Elkészítés: A gyümölcsöket megmossuk, majd mindkettőnek haj
szálvékonyra hámozzuk a sárga héját. Fél liter vizet a héjakkal felforralunk, ezután hozzáöntjük az összes többi alkoholt. Beleszórjuk a
cukrot, és éppen csak forráspontig melegítve, belecsavarjuk a citrom
és a narancs levét is. Jól összekeverve, azonnal tálaljuk.

Hortobágyi Híradó

