2012. július l XV. évfolyam 3. szám

Hídünnep
2012. július 10-én ünnepeltük a
179 éves hortobágyi Kilenclyukú
Kőhidat.
A Hídünnep 17:00-kor kezdődött
Gencsi Zoltán alpolgármester úr
élvezetes hídtörténeti bemutatójával. A híd történelmének megismerése után Vincze Andrásné polgármester asszony nemzeti színű díszszalagot helyezett el a vándorlegény
oszlopon, majd a 2012-es Káplár
Miklós Alkotótábor résztvevői
verték bele „mesterségük szegét” az
oszlopba.

falunap képei
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Hortobágyi Híradó

2012. február 27-i ülésen a képviselő-testület
– Megtárgyalta az önkormányzat
2012. évi költségvetését, melyről a Hortobágyi Híradó márciusi számában részletes tájékoztatást adtunk.
– A jogszabályi előírásoknak
megfelelően módosította az
önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló rendeletét.
– A Hortobágyi-Délibáb Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntéseket hozott meg, melyek a következők: alapító okirat módosítása, ügyvezető megbízatásának
meghosszabbítása 2012. december 31-ig, a felügyelőbizottsági tagok és könyvvizsgáló
megbízása, a könyvvizsgáló
díjazásának megállapítása, ügyvezető díjazásának módosítása,
javadalmazási szabályzat elfogadása.
–D
 öntött a Bevásárló Udvarház
Társasház tulajdonát képező
14 db parkolóhely használatára vonatkozóan, mely szerint
az önkormányzat által használt területet határozatlan időre
használatra átveszi évi 100.000.
Ft + Áfa /év használati díj megfizetése ellenében.
– Elfogadta a Hajdú-Bihari Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás alapító okiratának
módosítását.
2012. március 26-i ülésen a képviselő-testület
– Módosította az önkormányzat
vagyonáról, a vagyonnal való
gazdálkodás szabályairól szóló
7/1997. (IV. 30.) Hö. rendeletet.
– Döntött a hortobágyi 8/1. hrsz.
alatti ingatlan (a szolgáltatóház melletti, korábban útként
nyilvántartott 246m² nagyságú
beépítetlen terület) értékesítéséről. Az ingatlan vételárát
246.000.Ft összegben állapította
meg.
– Módosította a község közterületeinek használatáról szóló
22/2005. (IX. 20.) Hö. rendeletet, miszerint a rendelet 1.számú
melléklete kiegészítésre került
egy újabb ponttal, amelyben a
„földbe rögzített, tartószerkezettel rendelkező reklámtábla, óriásplakát” közterület használati
díját 2000.Ft/m²/hó összegben
állapította meg. ( A díj az Áfá-t
nem tartalmazza.)
– Megtárgyalta és elfogadta az
önkormányzat 2012. évi közbeszerzési tervét.
– Jóváhagyta az önkormányzat
és a Hortobágyi-Délibáb Non-

profit Kft. közötti parkoltatásra
kapitányságvezető Hortobágy 2012. május 4-i ülésén a képviés közvilágításra vonatkozó
2011. évi közbiztonsági helyze- selő-testület
együttműködési megállapodást.
téről szóló beszámolóját. Ennek – Hozzájárult ahhoz, hogy a
Petropál Nonprofit Kft. Horto– Megtárgyalta és elfogadta a
kapcsán elismerését és köszöbágy községben, mint ellátási
település tanyagondnokának a
netét fejezte ki a kapitányság
területen házi segítségnyújtást
beszámolóját a tanyagondnoki
vezetőjének és munkatársainak,
végezzen az alábbi feltételekkel:
szolgáltatásról. A képviselőtovábbá Vajda János körzeti
– a társaság együttműködik az
testület testület elismerését és
megbízottnak a település közönkormányzattal és a Balköszönetét fejezte ki Nemes
biztonsága érdekében végzett
mazújvárosi Kistérség Humán
Béla tanyagondnoknak a lelkieredményes munkájáért.
Szolgáltató Központtal a gonismeretes, szorgalmas és meg- – Megtárgyalta és elfogadta a
dozásra szorulók felmérésébízható munkájáért, melyet a
Hortobágy Polgárőr Egyesület
ben és kiválasztásában,
tanyán élők érdekében végez.
részére az önkormányzat által
– a társaság kötelezettséget
– Megtárgyalta a Hortobágyi Labnyújtott 2011. évi támogatás
vállal arra, hogy a szociális
darúgó Sportegyesület kérelfelhasználásáról szóló beszátörvény szerint gondozási
mét, amely arra irányult, hogy
molót.
szükséglettel bíró, de a Bala gépműhely, illetve annak Déli – A képviselő-testület a Polgárőr
mazújvárosi Kistérség Humán
Egyesület munkáját hasznosszomszédságában található épíSzolgáltató Központ által léttési telkek egy részén szeretnék
nak és eredményesnek ítélte. A
szám hiányában fel nem vett
kialakítani a sportpályát és a
lakosság és az idelátogató vengondozásra szorultat felveszi
dégek biztonságérzete érdekéhozzá kapcsolódó kiszolgáló
az ellátottak közé.
ben kifejtett tevékenységükért
létesítményeket. A testület fenntartotta korábbi álláspontját,
köszönetét fejezte ki az egyesümely szerint a sportolási tevélet tagjainak. Az önkormányzat 2012. május 29-i ülésén a képvikenység folytatására a borsósi
az egyesületet évente 200.000. selő-testület
A környezetvédelemmel kapkövesút Északi oldalán találFt-al támogatja.
ható 115/2-es hrsz.-ú beépítet- – A Hajdú-Bihar Megyei Kataszt- csolatos döntéseket hozott meg,
len ingatlant tartja alkalmasnak.
rófavédelmi Igazgatóság, vala- melynek keretében:
mint a Balmazújvárosi Önkén- – A 13/2004. (IX. 30.) Hö. Rendeletet módosítása során elfogadta
2012. április 03-i ülésén a képvites Tűzoltóság beszámolóját a
a helyi hulladékgazdálkodási
2011. évi támogatás felhasználáselő-testület
tervet.
– Kinyilvánította, hogy a lakossáról megtárgyalta és elfogadta.
sági víz- és csatornaszolgáltatás – Megtárgyalta és elfogadta – a – Elfogadta a felülvizsgált Környezetvédelmi Programot.
ráfordításainak
csökkentését
polgármester által előterjesztett,
szolgáló támogatás igénylésére
– Balmazújváros Városi Önkor- – Elfogadta a 2011. évi környezetvédelmi tevékenységről szóló
vonatkozó pályázaton részt
mányzat jegyzője által készített
lakossági tájékoztatót.
kíván venni.
– beszámolót a 2004. április
– A pályázat lehetővé teszi, hogy
1-jei hatállyal létrejött hatósági – Jóváhagyta a 2012. évi környezetvédelmi és hulladékgazdálaz új szennyvíztisztító meg– igazgatási társulás céljainak
kodási intézkedési tervet.
építése kapcsán a kötelezően a
megvalósulásáról.
díjba beépítendő amortizációs – Megtárgyalta és elfogadta Hor- – Megtárgyalta és elfogadta az
önkormányzat gyermekjóléti és
költség miatt több, mint 800.
tobágy településen az orvosi
gyermekvédelmi feladatai elláFt-ra megemelkedett szolgálügyeleti ellátást biztosító Orvosi
tásáról szóló átfogó értékelést.
tatási díjat (az alapdíjon felül)
Ügyelet Nonprofit Kft. beszáne a lakosságnak kelljen teljes
molóját a 2011. évben végzett – A képviselő-testület Csőke
Lászlóné
családgondozónak
tevékenységéről.
egészében megfizetnie. (A díj
– készülő nyugdíjba vonulása
képzés részletei a márciusi – Megtárgyalta a Puszta-Bágy
alkalmával – elismerését és
Kft. kérelmét a 2008. április
számban megtalálhatók.)
köszönetét fejezte ki a több évti24-én megkötött adásvételi szerzeden keresztül magas szakmai
ződés teljesítési határidejének
2012. április 26-i ülésén a képviszínvonalon végzett lelkiismeselő-testület
módosításával kapcsolatban. A
retes és szorgalmas munkájáért.
– Módosította az önkormányhatározatban a testület úgy dönzat 2011. évi költségvetését,
tött nem zárkózik el a teljesítési – A Debrecen és Hortobágy Turizmusáért Egyesület (DETE)
továbbá elfogadta az önkorhatáridő módosításától, tekintetkérelmére hozzájárult ahhoz,
mányzat 2011. évi zárszámadátel az eddig megtett lépésekre,(
hogy az önkormányzat tulajdosát, valamint a 2011. évi ellengyógyvízzé minősítés, környenát képező 101 hrsz.-ú területen
őrzési jelentést.
zetvédelmi
hatástanulmány
(vásártéri pavilon mellett) térí– Módosította az önkormányzat
elkészítése, vendégház megépítésmentesen elhelyezésre kerül2012. évi költségvetését.
tése, stb.) amennyiben az alábbi
jön egy db. kültéri érintőkép– Döntött az önhibájukon kívül
feltételek teljesülnek:
ernyős turisztikai információs
hátrányos helyzetben lévő
– a vevők megerősítik az adásterminál (touch info).
önkormányzatok 2012. évi
vételi szerződésben tett válszerint
jóválalásukat az ingatlanon meg- – Előterjesztés
támogatására vonatkozó igény
hagyta az önkormányzat és a
benyújtásáról. Az azóta megvalósítandó
beruházásokra
Hortobágyi-Délibáb Nonprofit
született döntés alapján Hortovonatkozóan,
Kft. között a vásári tevékenybágy 6,3 Millió Ft támogatásban
– a vevők megerősítik a vállalt
séggel kapcsolatban létrejött
részesült.
kötelezettségek megszegése
megállapodás módosítását.
– Megtárgyalta és elfogadta a Dr
esetén szerződésben rögzített
– Elfogadta a Hortobágyi-Délibáb
Berecz József r. alezredes mb.
szankciók teljesítését.

Hortobágyi Híradó

3

A községházán történt

A községházán történt

Nonprofit Kft. 2011. évi beszámolóját.
– Támogatta Dr. Berecz János r.
alezredes Balmazújvárosi Rendőrkapitányság vezetőjévé történő kinevezését figyelemmel
arra, hogy mind szakmailag,
mind emberileg alkalmasnak
tartja a posztra.
– Döntött arról, hogy 2012 évben
a Hortobágyért díjat Szentirmai
Zoltán részére adományozza a
Hortobágy község érdekében
a diák röplabda tömeg- és versenysport, valamint a folyamatos tehetséggondozás terén
kifejtett kiemelkedő tevékenységének elismeréseként. A díj és

a vele járó ajándéktárgy a június – A Baptista Szeretetszolgálat
hogy a szociális törvény sze2-i Falunapon került átadásra.
fenntartásában Balmazújvárorint gondozási szükséglettel
– A díjazott méltatása a Hortobáson működő Egyházi Jogi Szebíró, de a Balmazújvárosi
gyi Híradó jelen számában találmély Családtámogató Szociális
Kistérség Humán Szolgáltató
ható.
Szolgáltató Intézmény megkeKözpont által létszám hiányáresése alapján kinyilvánította,
ban fel nem vett gondozásra
2012. június-i ülésén a képvihogy az intézménnyel a házi
szorultat felveszi az ellátottak
selő-testület
segítségnyújtás
alapellátásra
közé. A szerződés megkötése
– Támogatta, hogy a Hajdúvonatkozóan szerződést kíván
folyamatban van.
kötni az alábbi feltételek mel- – Hajdúnánás Városi Önkorsági Szilárd Hulladéklerakó és
Hasznosító Társulás pályázatot
lett:
mányzat megkeresésére kinyilnyújtson be a KEOP 1.1.1/B
– az intézmény együttműködik
vánította, hogy a hajdúnánási
konstrukció pályázatára, melyaz önkormányzattal és a Balbelterületi 3700/2 hrsz.-ú 109,7
nek keretében a társulás az általa
mazújvárosi Kistérség Humán
m² kivett ipartelep megnevefenntartott szilárdhulladék-gazSzolgáltató Központtal a gonzésű ingatlan Hortobágy önkordálkodási rendszer továbbfejdozásra szorulók felmérésémányzatát megillető 442/10000
lesztésére kíván támogatást igében és kiválasztásában,
tulajdonrészt szándékában áll
nyelni.
– kötelezettséget vállal arra,
értékesíteni.

községházán történt

Lakossági tájékoztató az önkormányzat
2011. évi környezetvédelmi tevékenységéről

Az önkormányzat 2011 évben
végzett környezetvédelmi tevékenységéről a környezetvédelemről szóló 1995. évi LIII. tv. 46. §
/1/ bekezdés é. pontja alapján, az
alábbi tájékoztatást adom:
Önkormányzatunk 2011 évben
is jelentős forráshiány mellett
próbált eleget tenni az alapvető
környezetvédelmi kötelezettségeinek.
Önkormányzatunk
fokozott
figyelmet fordított a 28.000 ha
nagyságú közigazgatási területén
az illegális hulladéklerakók felszámolására. A terület feltérképezésében és a lerakók számának
és nagyságának megjelölésében
jelentős segítséget kaptunk a
területen jelenlévő (Hortobágyi
Nemzeti Park, Hortobágyi Ter-

mészetvédelmi és Génmegőrző
Nonprofit Kft, Hortobágyi Halgazdaság Zrt., biogazdálkodók,
vállalkozók stb.) szervezetektől,
gazdálkodóktól. A közös munka
eredménye alapján elmondhatjuk, hogy 2011. évben az illegális hulladéklerakó helyek száma
csökkent az előző évek adatait
figyelembe véve.
Az elmúlt évi pályázati kiírásoknak köszönhetően egyre több
állattartó telepen épültek az Európai Unió által elfogadott feltételek szerinti trágyatároló helyek,
melyek kiépítésével jelentős
mértékben csökken a talajba jutó
szennyező mennyiség és ezáltal a
felszín alatti vizek kevésbé vagy
egyáltalán nem szennyeződnek.
Néhány állattartó telep tulajdo-

nosa kevésbé igényes a környezetére, ezzel rontja a községről,
a Hortobágyról kialakított képet.
Köszönet illeti mindazokat,
akik önkormányzatunkat segítették a környezetvédelmi feladatok ellátásában, valamint saját
környezetükben csökkentették a
környezetkárosító tevékenységet.
A környezetvédelem minden
állampolgár kötelessége és felelőssége.
Bár településünkön mezőőri szolgálat nem működik, de
itt hívnám fel a kiskert és a külterületi-, illetve a lakóingatlan
tulajdonosokat a parlagfű irtási
kötelezettségre is. A sok csapadék
a parlagfű virágzását várhatóan
késlelteti ugyan, azonban a kikelt
egyedszám jelentős lehet, az olyan

területeken is, ahol ez a növény
eddig nem okozott problémát.
Jelent tájékoztató célja nem
csak az informálás, hanem az
információgyűjtés is, ezért kérem
a Tisztelt Lakosságot, amen�nyiben környezetszennyezésről,
illegális hulladék elhelyezésről
(szennyvíz, szilárd hulladék)
tudomásuk van, azt haladéktalanul jelentsék az önkormányzatnál, hogy a megfelelő lépéseket a környezetszennyezőkkel
szemben meg tudjuk tenni. A
környezet védelemmel nem csak
magunk, hanem a gyermekeink,
unokáink számára is megőrizhetünk valamit a jelenleg még meglévő értékekből.
Védjük együtt a környezetünket!

20 éves a Pressath – Hortobágy partnerkapcsolat
1992-ben a németországi Pres
sath és Hortobágy együttműködési megállapodást kötött egymással.
A két egymástól közel 1000 km
távolságra lévő, más országhoz
tartozó, különböző adottságú és
kultúrájú település 20 éves partnerkapcsolata a diákcserén és az
egyedülálló baráti, családi kapcsolatokon alapul.
Éppen ezért már az elmúlt év
októberi látogatásunk alkalmával
Konrád Merkl Polgármester Úr
kezdeményezésére és javaslatára
elhatároztuk, hogy a kivételesnek számító 20 éves jubileumot
Pressathban és Hortobágyon is
lomból részt vettünk a városnapi szentmisén, valamint a város
megünnepeljük.
Így került sor június 21-24-i ünnepségen, a 20 éves partner- vezetőinek és a partnerkapcsopressathi látogatásra, mely alka- kapcsolat tiszteletére megtartott lat szereplőinek részvételével
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tartott ünnepi megemlékezésen.
Az ünnepségen megemlékeztünk
azokról is, akiknek Hortobágy
részéről jelentős szerepe volt a
kapcsolat kiépítésében és ápolásában. Duró Lászlóról, akinek
a nevéhez a kapcsolatfelvétel és
az együttműködési megállapodás
aláírása fűződik, valamint Titi
Éváról, aki eleinte tolmácsként,
később az iskolai diákcsere első
számú mozgatójaként, szervezőjeként és lelkeként, majd polgármesterként rendkívül sokat tett
azért hogy működjön ez a kapcsolat.
Ebből az alkalomból tagja volt
a delegációnknak Cseri Géza
Úr is, aki 1994 és 2002 között
töltötte be Hortobágyon a polgármesteri tisztséget, melynek

Hortobágyi Híradó

Intézményi hírek

Matematika

Évf.

• Április 27-én a 2. és 3. osztályos tanulók egy csoportja Balmazújvároson az „Aranyceruza” helyesíró versenyen vett részt, ahol sikeresen helyt álltak. A tanulók névsora: 2. osztály (csoportos benevezés): Gercsák Marianna, Pásztor Máté, Szabó Kinga, Vezendi Zita 3.
osztály (egyéni benevezés): Karika Bettina Posta Bálint. Felkészítő
tanárok: dr. Baji Sándorné, Sáriné Pócsik Valéria
• Május 3-án Nyíregyházára a Vadasparkba kirándulhatott 50 hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanuló térítésmentesen az
IPR pályázat terhére.
• Május 05-13-ig került sor a német testvérvárosi találkozóra. 21
hortobágyi tanuló, és néhány pedagógus közreműködésével szerveződtek a programok. Köszönetünket fejezzük ki ezúton is a hortobágyi „fogadó szülőknek”, akik szinte sajátjukként viselték gondját a vendég gyerekeknek. Megköszönjük a Hortobágyi Nemzeti
Park, a Hortobágyi Természetvédelmi Génmegőrző Nonprofit Kft,
Hortobágy Jövőjéért Alapítvány, Madárkórház, Balmazújvárosi
Strandfürdő, Hortobágy Önkormányzat, Hegedüs János és a szülői
munkaközösség programokon nyújtott szakmai segítségét, anyagi
támogatását. A Hortobágy-Pressath iskolái között pontosan húsz éve
kezdődött el ez a kapcsolat. Közel 200 hortobágyi tanuló vehetett
részt, s juthatott ki Németországba a kapcsolat révén, ami elsősorban
a mindenkori polgármestereknek, Dúró Lászlónak, Cseri Gézának,
Titi Évának, és Vincze Andrásnénak köszönhető. Titi Éva német
nyelvet oktató pedagógusként is oroszlán részt vállalt e kapcsolat
kialakításában, megtartásában. Jelenleg az iskolában a programért
felelős pedagógus: Molnárné Nagy Ágnes.
• Május 08-án került sor az intézményi Anyák napi ünnepségünkre.
A műsort a 3. osztályos tanulók mutatták be, melyet Sáriná Pócsik
Valéria osztályfőnök állított össze. Segítségére voltak Zilahyné
Szűcs Ildikó és Posta Róza pedagógusok.
• Május 12-én Megyei Bábfórumon vett részt a Gézengúz Bábcsoportunk, ahol arany minősítést értek el. A bábcsoport vezetője, a darab
rendezője: Sáriné Pócsik Valéria drámapedagógus.
• Május 22-én intézményünk alsó tagozatos tanulói a Pergő Hagyományőrző Egyesület által bemutatott Pünkösdi királyság című interaktív műsorban vettek részt. Ezt a rendezvényt a Méliusz Juhász
Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központtól kaptuk ajándékba.
• Május 23-án Debrecen Szent László Plébánia Karitász csoportjától
tartós élelmiszereket, ruhaneműket kapott néhány kollégista tanuló
és családja.
• 2012. május 30-án került sor a 6., 8. osztályosok országos kompetenciamérésre, és a 4. osztályos tanulók készség és képességmérésére,
melyet a korábbi évekhez hasonlóan egy kiküldött mérési biztos felügyelt. Ennek az eredményét a következő évben tudjuk meg, hisz
központilag javítják, s ekkor kerül majd ismertetésre.
Az előző év május 25-én írott országos kompetenciamérés eredménye
a következő táblázatból olvasható.
Tantárgy

Matematika
6. Magyar

Intézményi átlag
Országos Községi iskolák
(Balmazújváros és
átlag
átlaga
Hortobágy együtt)

Hortobágyi
iskola átlaga

1486

1437

1402

1580

1519

1408

1427

1519

Hortobágyi Híradó

részt tevékenyen az együttműködésben.
A látogatás alkalmával sor
került az együttműködés tapasztalatainak értékelésére, a továbbfejlesztés lehetőségeinek a megfogalmazására.
Azzal váltunk el német bará-

8. Magyar

tainktól, hogy már most örülünk
annak, hogy még ez évben nyáron
viszonozhatjuk a vendéglátást és
Hortobágyon is megünnepelhetjük a nevezetes jubileumot,
melyre augusztus 23–26. között
kerül sor.
Vincze Andrásné polgármester

1601

1550

1537

1559

1577

1513

1532

1593

• Június 2-án az intézmény gyermek és pedagógus közössége részt
vett a Falunapi rendezvényen. A tanulóink színes táncos bemutatókkal szórakoztatták a jelenlevőket. A táncokat betanította Posta Róza
táncoktató.
• Június 13-án ellátogattak hozzánk a leendő első osztályosok az óvó
nénik kíséretében.
Ismerkedtek az iskolával, leendő osztályfőnökükkel, majd játékos feladatokat oldottak meg. Reméljük e hagyományos rendezvényünkkel
sikerül zökkenőmentessé tenni az óvoda-iskola átmenetet.
• Június 15-én került sor a ballagásra, ahol 14 fő nyolcadikos tanuló
vett búcsút az iskolától, tanáraiktól. Reméljük, sikeresen megállják
helyüket a választott iskolákban.
A 14 tanulóból 7 fő nyert felvételt, érettségit adó középiskolába, és
ugyancsak 7 fő szakiskolában folytathatja tovább tanulmányait.
• Június 20-án volt a tanévzáró ünnepségünk. 133 tanuló kapott
bizonyítványt. 14 tanuló kitűnő és ugyancsak 14 tanuló ért el jeles
eredményt, ők oklevélben és könyvjutalomban részesültek a kimagasló tanulmányi eredményükért. Sajnos három tanuló eddig még
a tantervi követelményeket nem tudta teljesíteni, ők javítóvizsgára
buktak.
Az ünnepségen 26 tanuló kapott igazgatói dicséretet, 10 fő tantestületi
dicséretet.
A „Legyetek jók, ha tudtok” mozgalom egyéni győztesei: alsó tagozaton: Posta Petra felső tagozaton: Boda Stefánia lettek, akik emléklapot
és könyvjutalmat kaptak.
Közösségi győztes: a 7. osztály, akik ajándékutalványban részesültek.
„Az ÉV KOLLÉGISTÁJA” – Tóth Kinga
„AZ ÉV TANULÓJA” : – alsó tagozaton: Ruzsányi Aisa
– felső tagozaton: Cseri Boglárka
Röplabdás hírek:
• Simon Lajos Emlékverseny mini fiú röplabdatorna Dabronc I. helyezés. Legjobb feladó: Tar Kristóf . Csapattagok: Budai Dániel, Horváth Máté, Kulcsár Tamás, Meliska Dávid, Tar Kristóf, Való Dávid,
Veres Bence
• Diákolimpia III. korcsoportos országos leány elődöntő II. hely. Csapattagok: Bujdosó Kata, Garai Dorottya, Hegedüs Maja, Lukács
Andrea, Lukács Zóra, Nagy Noémi, Németi Rebeka, Posta Petra,
Reményi Petra, Ruzsányi Aisa, Szilágyi Fruzsina, Vincze Viktória
• Június 16-19. Eger: Diákolimpia III. korcsoport országos döntő II.
helyezés. Csapattagok: Balogh Máté, Balogh Zoltán, Budai Dániel,
Garai Barna, Horváth Máté, Kulcsár Tamás, Meliska Dávid, Tar
Kristóf, Való Dávid, Veres Bence. A torna különdíjasa: Való Dávid
• Nyíregyháza június 21-22. Strandröplabda Diákolimpia Országos döntő III. korcsoport I. helyezés. Csapattagok: Horváth Máté,
Meliska Dávid, Tar Kristóf, Való Dávid, Veres Bence. III. korcsoport: IV. helyezés. Csapattagok: Balogh Máté, Balogh Zoltán, Budai
Dániel, Garai Barna, Kulcsár Tamás. IV. korcsoport: IV. helyezés.
Csapattagok: Götz Dominik, Majos Dániel, Való Dávid, Vas Tamás,
Zsupos Zsolt. Edző: Szentirmai Zoltán, aki a tanév során nyújtott
edzői teljesítményéért évzáró ünnepségünkön elismerésben részesült.
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Községházán...

értesültek a templom elkészültéről, amelyről a jubileum alkalmából nyílt kiállításon már egy
szép fényképet is láthattunk.
A pressathi útra velünk tartott
Szabó Gábor Úr is, aki hosszú
éveken keresztül képviselőként,
majd alpolgármesterként vett

Intézményi hírek

során hatékonyan ápolta a partnerkapcsolatot. Cseri Géza Hortobágy település lakói és a Hortobágy Templomáért Alapítvány
nevében megköszönte a templomunk építéséhez két ízben nyújtott jelentős anyagi támogatást.
A pressathi polgárok örömmel

közérdekű

Itthon szurkolhattunk!

Akiket érdekel a foci, azok számára a saját településének csapata
a legkedvesebb, érjenek el bármilyen szinten, bármilyen eredményt.
Egy település lakóinak az adja a legnagyobb örömet, ha hazai mérkőzésen szurkolhatnak kedvenceiknek.
Erre Hortobágyon több éven keresztül nem volt lehetőség hazai
pálya keretein belül. A csapat, amely másfél éve alakult újjá, és eddig
idegenben volt kénytelen mérkőzéseit játszani, hiszen nem volt nagyméretű sportpálya Hortobágyon.
2012 júniusára az EB évére nagy összefogás eredményeként elkészült az új pálya a borsósi útfélen.
A szurkolók népes hada (mérkőzésenként mintegy 150 ember) biztathatta hazai pályán csapatunkat az utolsó két mérkőzésen, Létavértes
és Nyírábrány ellen. A lelkesedés ékes tanúbizonysága, hogy az aznapi
EB mérkőzés helyett Hortobágy csapatát buzdították ilyen sokan.
A bizalom és a lelkes szurkolás meghozta az eredményét: a csapat a
mérkőzései alapján a tabella középmezőnyében a hetedik helyen zárta
az évadot.
Kik azok a csapat kerettagok akik nem a délibábot hanem a labdát
kergették az elmúlt másfél év során
Szabó Zoltán (Varjú), Veres Zoltán kapusok, Blága Balázs (Fígó)
Dobó Zoltán (Zúza), Szabó Csaba (Bósza), Bolla Csaba, Gál Szabolcs (Guccsi), Bálega Csaba (Lega), Papp Gábor (Atya), Koppándi
Dániel (Pándi), Úrgyán Attila (Sikapi), Könnyű Viktor (Wiki), Ifj.
Radócz János (Gianni), Samu Tamás (Padlóla), Rényai Viktor (Októ),
Szatmári Dénes (Tenkes), Fenyves Ervin (Ifigénia), Rohács István
(Csirke), Ifj Szilágyi Imre (Kisvidok), Dobi János (Janika),Vajda
János, Makszim Tamás, Silye Péter, Nagy Zoltán, Vajda Csaba, Ifj.
Bálega János (Janibá), Edzők: Nagy József, Mikulcza Péter.
Köszönjük az örömteli játékot, köszönjük, hogy szurkolhattunk!
Szép volt FIÚK! Hajrá Hortobágy
Martinezné Deák Éva
Éva néni szurkoló

szükség esetén mind technikai, mind személyi segítséget is adtak a
pálya építése során. Köszönjük mindezeket!
Nagyon sok vállalkozó és magánember segítsége kellet ahhoz, hogy
hazai pályán futballozhassunk újból. Nekik is köszönettel tartozunk.
Köszönet illeti azokat akik anyagi segítséggel járultak hozzá, hogy
egyáltalán elindulhasson Hortobágyon ismét a foci. A sportolóinkat
akik a családi kassza terhére vállalták a mérkőzések költségeinek nagy
részét.
A Foci csapatjáték, és miként a pályán mindenki a lehető legtöbbet próbált kihozni magából, ugyanúgy nagyon sokan szorgalmasan
dolgoztak az építkezésen, hogy mihamarabb saját közönségünk előtt
rúghassuk a bőrt.
Köszönet nektek is tisztelt sporttársaim, barátaim!
Tudjuk, hogy nagyon sok tennivalónk van még, addig amíg tökéletes lesz a „Borsósi Úti Stadionunk”!
Ami biztos, mi állunk a kihívás elé és tesszük a dolgunkat!
Tisztelt szurkolóink, segítőink, támogatóink. Mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy a jövőben hasonló izgalmas mérkőzésekkel álljunk a tisztelt közönség elé.
Amit kérünk, hogy legyenek hozzánk türelemmel, buzdítsák csapatunkat győzelemre, támogatásukkal a jövőben is segítsék a csapatot,
hogy mindannyiunk örömére folytatódhasson a sikersorozatunk itt a
„Borsósi Úti Stadionban” a mi pályánkon.
Előre is köszönve! HAJRÁ HORTOBÁGY!
Ifj. Bálega János (Janibá)
szakosztályvezető

Jelentkezz!
Gépjármű vezetői tanfolyamra
Olcsón, gyorsan, megbízhatóan!
Most hitelre is!
Kedvezményes szaktanfolyamok:
árufuvarozói GKI,
személyszállítás GKI,
vállalkozói, taxi, raksúly-túlsúly,
ADR, darabáru, vegyszer, tartályos. (Egyéb)
Jogosítvánnyal munkahelyet szerezhet magának.

Tisztelt Hortobágyiak!
Kedves Rokonaink, Barátaink, Ismerőseink, szomszédok!
Hogyan készülhetett el a helyiek Önerejéből, állami támogatás nélkül
ez a futballpálya?
Nagyon sok munkával és nagyon sok helyi támogatással.

– gyors képzés, már 6 hét alatt!
– fizetés akár 6-8 részletben is!
– tapasztalt, türelmes oktatók!
További információért
hívja a következő számot: 06-30-621-5556

Czuprik autósiskola

T Á J É K O Z TAT Ó

Kissé hullámos, egyszerű, itt-ott hiányos, de a mi pályánk!
Hortobágy – Nyírábrány
Engedjék/engedjétek meg, hogy mint a labdarúgó sportegyesület
szakosztályvezetője köszönetet mondjak mindenkinek, akik segítségünkre voltak az elmúlt másfél esztendő során.
Az Önkormányzatunk segített abban, hogy ideiglenes jelleggel
ugyan, de területet biztosítottak a pályához. Lehetőségeikhez mérten
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RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNYBEN
RÉSZESÜLŐK SZÁMÁRA
Értesítjük azon ügyfeleinket, akiknek
2012. augusztus 1-én jogosultsága fennáll,
hogy
a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény egyszeri kifizetése

2012. augusztus 28-án,
kedden 9.00 és 12.00 között
történik, a Polgármesteri Hivatal pénztárában.
Polgármesteri Hivatal

Hortobágyi Híradó

FELHÍVÁS
Tisztelt Lakosság!
Könnyebb keresni azt amiről tudjuk:
– mi a pontos neve
– mi a száma,
– mennyi az értéke,
– hogy néz ki, milyen a színe,
– mikor jutottunk hozzá.
EZÉRT TARTSA NYILVÁN ÉRTÉKEIT, KÉSZÍTSEN
ZSEBLELTÁRT!
A ZSEBLELTÁRRAL egy lehetőséget kínálunk Önnek! Lehetőséget arra, hogy értéktárgyait számba vegye, jellegzetességeiket rögzítse. Mikor lehet szüksége rá? Ha kitölti a rovatokat, együtt láthatja
milyen nagy értékeket kell megóvnia lakásában. Ha biztosítást akar
kötni, ha megkárosítják Önt (ellopják, vagy elrabolják értéktárgyait)
- mi bízunk benne, hogy erre nem kerül sor – a rendőrséggel pontos
kárlistát tud közölni, s így megnövekszik az esélye arra, hogy viszontláthassa értéktárgyait.

Így használja a ZSEBLELTÁRÁT:
– A kitöltésnél soha ne tüntesse fel nevét és címét! Törekedjék a maximális pontosságra a tárgyak jellemzőinek leírásakor.
– A kitöltött ZSEBLELTÁRT ne tartsa otthonában, vagy egyéb olyan
helyen, ahol illetéktelen hozzáférhet!
– A ZSEBLELTÁRT tartsa a felsorolt értékektől eltérő biztos helyen.
(Pl.: megbízható családtagnál, barátnál, munkahelyi lemezszekrényben, lakossági széfben).
– Több helyen talál fényképszámot, mint kitöltendő rubrikát. Ezeknél
a tárgyaknál célszerű, ha – lehetőleg színes – fényképet készít értéktárgyairól, és azokat mellékeli a ZSEBLELTÁRHOZ!
Soha ne „dicsekedjék”, ne mutogassa a kitöltött leltárt senkinek.
– Ha kevés lenne a hely, helyezzen el pótlapokat!
Reméljük, ZSEBLELTÁRUNK jól szolgálja biztonságát, növeli
biztonságérzetét, és az esetleges bajban is segít Önnek.

I. Szórakoztató elektronika, hírközlés (telefon, fax, számítógép, kommunikációs eszközök, erősítő, stb.)
Tárgy neve

Típusa, gyártmánya

Készülék gyári
száma

Új értéke (Ft)

Vásárlás
időpontja

Jellemzői, ismertető jegyei

II. Háztartási gépek, szerszámok (mosógép, fúrógép, önvédelmi- és vadász fegyver, stb.)
Típusa,
gyártmánya

Tárgy neve

Készülék gyári
száma

Új értéke (Ft)

Vásárlás
időpontja

Jellemzői, ismertető jegyei

Tárgy neve

Típusa,
gyártmánya

Anyaga

Tömege (g)

Vásárlás
időpontja

Új értéke (Ft)

Jellemzői, ismertető jegyei

Fénykép száma

IV. Értékes ruhaneműk, szőnyegek (bundák, felöltők, perzsák, stb.)
Tárgy neve

Mérete

Anyaga

Színe

Egyéb jellemzői, ismertető jegyei

Fénykép száma

V. Okmányok felsorolása (személyes iratok, hitelkártya, csekkfüzet, betétkönyv, értékpapír, stb.)
Az okmány neve

Az okmány tulajdonosa

Kiállító hatóság

Az okmány száma

Kiállítás dátuma

TÁJÉKOZTATÓ

a családtámogatási ellátások folyósításáról szóló hatósági bizonyítvány
iránti kérelem telefonon történő előterjesztéséről

Tájékoztatjuk kedves Ügyfeleinket, hogy a

Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóság
a családtámogatási ellátásokra vonatkozó igazolás (hatósági
bizonyítvány) iránti kérelmek


Ezt követően szíveskedjen az (52) 516-328-as telefonszámot hívni
(a telefonszám tartós foglaltsága esetén javasoljuk, hogy a késő délutáni órákban ismételje meg hívását)!


Munkatársunk bejelentkezése után röviden közölje, milyen ellátásról kíván igazolást (hatósági bizonyítványt) kérni (családi pótlék,
telefonon történő előterjesztésének lehetőségét kínálja ügyfelei
gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, fogyatészámára1, ezzel a szolgáltatással is hozzájárulva a Magyar Állam
kossági támogatás)!
ügyfélbarát közigazgatási rendszerének kiépítéséhez.

Munkatársunk kérésére szíveskedjen bemondani a hatósági igazolA telefonon előterjesztett kérelem fogadásával kapcsolatos infor  
ványán szereplő TAJ-számát!
mációk:

Telefonálás előtt kérjük, szíveskedjen előkészíteni a társadalom-  
Következő lépésként személyes adatainak (név, születési idő,
biztosítási azonosító jelét tartalmazó hatósági igazolványát, vagy
anyja neve) és lakcímének egyeztetése történik, mely adatokat
valamely TAJ-számát tartalmazó iratát!
munkatársunk kérdésére közölni szükséges.
1 A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény (Ket.) 28/A. § (1) bekezdés bb) pontja szerint a hatóság
az ügyféllel kapcsolatot tarthat a hangkapcsolatot biztosító elektronikus úton is,
ideértve a telefont.

Hortobágyi Híradó

A személyes adatok nyilvántartásunkkal történő egyezősége esetén a
telefonon előterjesztett kérelem rögzítése megtörténik, mely alapján
(Folytatás a 8. oldalon.)
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közérdekű

III. Ékszerek, nemesfém- és műtárgyak (órák, értékes ékszerek, festmények, porcelánok, stb.)

közérdekű

4026 Debrecen, Hatvan u. 15.
e-mail cím: cstam.haj@allamkincstar.gov.hu
2Felhívjuk Ügyfeleink szíves figyelmét arra, hogy telefonon kizárólag
a családtámogatási ellátásokra vonatkozó igazolás (hatósági bizonyítvány) iránti kérelmek fogadására van lehetőség, így kérjük, hogy más
ügyben ezen a telefonszámon ne érdeklődjenek, ugyanis a telefonközpont-kezelő szakmai segítséget nem tud nyújtani. Minden egyéb
családtámogatási üggyel kapcsolatos kérdésre telefonos ügyfélszolgálatunk (call center) áll rendelkezésre. Telefonszámaik a következők:

(Folytatás a 7. oldalról.)

ügyintézőnk elkészíti és 5 napon belül sima küldeményként postázza
a hatósági bizonyítványt. (Lakcímeltérés esetén a közölt lakcímre
postázzuk az igazolást, melynek alkalmával az ügyintéző lakcímének
aktualizálását is kérni fogja.)
Amennyiben a személyes adatok egyeztetése során a kért személyes
adatok közül kettő eltér a nyilvántartásunkban szereplő adatoktól, úgy
kérelmét telefonon nem tudjuk fogadni. Ebben az esetben postai vagy
elektronikus úton, illetve az ügyfélszolgálaton szükséges a névvel,
52/500-270 – 20/881-9535 – 30/344-0045 – 70/460-9005
lakcímmel és személyes adatokkal ellátott kérelmet benyújtani a
Debrecen, 2012. május 10.
következő címen:
Magyar Államkincstár
Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóság
Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóság
Családtámogatási és Szociális Ellátási Iroda
Immár 20. alkalommal került megrendezése
községünk falunapja 2012. június 2-án a vásártéren és a víziszínpadnál, amelyet 1992-ben
első alkalommal a Hortobágy Jövőjéért Társaság rendezett meg, később a társaság megszűnésével a község vállalta a rendezés feladatait.
Az idei falunap korán reggel a főzőverseny
készülődési munkálataival kezdődött, majd
Gencsi Zoltán alpolgármester, a nap házigazdája köszöntötte a falu apraját és nagyját.
A jubileum alkalmával tartott megnyitóbeszédét követően Vincze Andrásné polgármester
átadta az idei „Hortobágyért – díjat”, melyet

Falunap

Szentirmai Zoltán történelemtanár és röplabdaedző kapott a diák röplabda tömeg- és versenysport, valamint a tehetséggondozás terén kifejtett kiemelkedő tevékenységének elismeréséért.
A megnyitó után a helyi iskolások és óvodások
hagyományos népi, majd showtáncos előadása
következett. A nézőközönség nagy örömmel,
mosollyal az arcán figyelte az aprónép műsorát. Később Szabó Ádám a 2011-es Csillag
Születik tehetségkutató döntőse kápráztatott el
mindenkit virtuóz harmonikajátékával, majd

a Lesz Dance tánciskola növendékei mutatták
meg tánctudásukat. A nap közepén visszatértek
a népi műsorok: a Tiszacsegei Hagyományőrző
Néptánc Egyesület fellépését a Hortobágyi
Délibáb Népdalkör fellépése követte. A kulturális programok után a főzőverseny eredményhirdetése és családi vetélkedők következtek.
Délután a víziszínpadi és vásártéri programok
zárásaként a Kistehén zenekar élőkoncertjét
élvezhették az érdeklődők. A falunapot éjszaka
a Hortobágyi Fogadónál rendezett utcabál zárta.
Az Önkormányzat köszöni a felajánlók és
segítők áldozatos munkáját!

kultúra

Szentirmai Zoltán
Hortobágyért Díjas

Hortobágy Község Önkormányzatának 12/1995. (VI. 1.) Hö. rendelete alapján:
„Hortobágyért Díj adományoz
ható azoknak a személyeknek és
közösségeknek, akik tevékenysé
gük során kimagasló teljesítményt
értek el, illetve huzamosabb időn
át végeztek Hortobágy település
érdekében kiemelkedő munkát,
vagy valamely szellemi alkotás
sal járultak hozzá a község társa
dalmi, szociális, kulturális vagy
a gazdasági fejlődéséhez, s ezzel
Hortobágy értékeit növelő, mara
dandó eredményeket értek el.”
A képviselő-testület 2012.
évben az elismerő címet Szentirmai Zoltán részére - Hortobágy
község érdekében a diák röplabda
tömeg- és versenysport, valamint
a tehetséggondozás terén kifejtett
kiemelkedő tevékenységének elis-
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meréseként – adományozza.
Szentirmai Zoltán 1988. július
1. óta dolgozik történelem szakos
tanárként a hortobágyi iskolában.
Osztályfőnöki tevékenysége során
az egyén és közösség formálásán,
valamint a csapatszellem erősítésén fáradozik.
Történelem tanárként értékes
tudással látja el a diákokat, gondosan felkészítve őket a középiskolai
felvételire. A megyei történelem
versenyeken mindig helytálltak a
tanítványai.
Osztálykirándulások,
nyári
táborok, testvérvárosi utak aktív
megvalósítója.
A sport szeretetét adja át a gyerekeknek, melyet fiatalon ő is
megtapasztalt a röplabda, futball,
kézilabda, úszás és sakkedzéseken.
Az edzéseken és az iskolapadban szorgalmas, kitartó munkát
követel, ezáltal a gyerekek szellemi és fizikai fejlődése egyaránt
biztosított. Jó példával jár elől
a tanulásban: 2010-ben szerzett
másoddiplomát a Budapesti Testnevelési Egyetem röplabda szakedzői szakán. Tanítványai közül
az elmúlt években 16 tanuló kapta
meg Hajdú-Bihar megye „Jó tanuló
– jó sportoló” kitüntető címet.

Fáradhatatlanul szervezi és
irányítja az iskolai Diáksportkör
munkáját.
Nevéhez fűződik, hogy addig
sikeres, de az 1980-as évek közepétől hanyatlásnak induló, majd
teljesen megszűnő hortobágyi röplabdasportot egy évtizedes „csipkerózsika álmából” felébresztette,
és új tehetségek nevelésével országos hírűvé tette.
2000-től kezdődően tanítványai
számtalan értékes eredményt értek
el, melyek közül kiemelkedő az
Országos Röplabda Diákolimpiákon elért 11 első helyezés.
Röplabda diákolimpiai eredmények: Megyei I. helyezés 12
alkalommal, Területi I. helyezés 5
alkalommal, Országos I. helyezés
4 alkalommal, Amatőr diákolimpia
I. helyezés 3 alkalommal, Országos I. helyezés szuper mini korosztályban 1 alkalommal, Strandröplabda országos diákolimpia I.
helyezés 5 alkalommal.
Országos utánpótlás tornák:
Szegedi nemzetközi torna I. helyezés 2001-2003., Markovicz Kupa
I. helyezés 2002., Zádor Kupa
Kaposvár I. helyezés 2001.
Kupagyőzelmek: Karácsony
Kupa – Debrecen 2000., Hajdú

Kupa – Debrecen 2001., Dunaújváros Kupa – Dunaújváros 2001.,
Bocskai Kupa – Debrecen 2001.,
Kazinczy Kupa – Kazincbarcika
2001-2003., Győri Kupa – Győr
2001-2002.,Karácsony Kupa –
Debrecen 2011., Simon Lajos
Emlékverseny – Dabronc 2012.,
Hortobágy-2001-2003
Külön elismerésre méltó, hogy
sikeres tevékenységét egy 130 fős
kisiskolában végzi, ahol igen kicsi
a „merítési lehetőség”.
Az iskolapadot már régen
másutt koptató diákjai ma is gyakran visszalátogatnak hozzá, és nem
szégyellik kikérni egykori tanáruk,
edzőjük véleményét, tanácsát.
Szentirmai Zoltán tanár úr
kitüntetéséhez szívből gratulálunk!

A hortobágyi Égerházi Imre
Galéria tisztelettel meghívja
Önt és családját

Bartus Csaba

„HORTOBÁGYI
ÉLETKÉPEK”

című kiállításának
megnyitójára
2012. augusztus 4-én, 16 órára.
A kiállítást megnyitja:
Gencsi Zoltán alpolgármester
Szeretettel várjuk:
a rendező, és az alkotó

Hortobágyi Híradó

FALUNAPI VERSENYEK

Slambuc – Tésztaételek kategória:
I. helyezett:
Vezendi Gergely (slambuc)
II. helyezett:
id. Karika György (slambuc)
III. helyezett:
Hortobágyi Labdarúgó SE (slambuc)
Különdíj:
Dobi Klán (slambuc)
Húsételek-Pörkölt kategória:
I. helyezett:
Bujdosó Sándor (alföldi vegyes pörkölt)
II. helyezett:
SZAPAL (birkapörkölt)
III. helyezett:
Hortobágyi Úszóöv SC (grillcsirke)
Különdíj:
Csizmár András (harcsapaprikás)
Egyéb ételek:
I. helyezett:
II. helyezett:
III. helyezett:
Különdíj:

Dobi Klán (pásztortarhonya)
Szabó Sándorné (toroskáposzta)
„Nyald meg a kanalam” (lebbencsleves)
WERAS (palacsinta)

Családi vetélkedők helyezettjei
Halfogó verseny – 8 év alattiak:
I. helyezett:
Pásztor Máté
II. helyezett:
Fenyves Dominik
III. helyezett:
Szántó Johanna

8 év felettiek:
I. helyezett:
II. helyezett:
III. helyezett:

Jenei Mihály
Tóth Réka
Kovács Boglárka

Asszonycipelő verseny:
I. helyezett:

Tóth Péterné és Tóth Péter

Szekérhúzó verseny – Női kategória:
I. helyezett:
A közért csapat
II. helyezett:
Gráciák
Férfi kategória:
I. helyezett:

Talicska királyok

FALUNAP I FELAJÁNLÁSOKÉRT KÖSZÖNET ILLETI:
Balázs Pál, Beraxa Ernőné, Bukor Margit, Császár 96 Bt., Csibi Csaba,
Erzsébet Bt., Fenyvesi Zoltánné, K. Nagy Zsolt, Melkó Józsefné,
Morvay Gyula, Sári László, Serbán József, Szabóné Veres Tímea.
Köszönet: a halfogó verseny halaiért a Hortobágyi Halgazdaság Zrt.nek és a szekérhúzó verseny szekeréért Erős Józsefnek.
A falunapi műsorban sikert arattak az óvodások és az iskolások.
A táncaikat betanította Posta Róza tanárnő. A gyerekek már a
színpadon, mi hortobágyiak pedig az újság útján köszönjük a
felkészítést és a nagyszerű produkciókat.
Falunappal kapcsolatos további képek megtekinthetők:
www. hortobagy.hu honlapon.

Újra működik az alkotótábor Hortobágyon!
Hortobágy Község Önkormányzata elhatározta, hogy a Hortobágyon több évtizede működő képzőművészeti alkotótábor
hagyományainak fenntartása, ápolása érdekében Nemzetközi Alkotótábort rendez,
melyet Káplár Miklósról (1886-1935) a
hajdúböszörményi születésű pásztorról, a
pusztai tájat és a pásztorságot megfestő,
hortobágyi kötődésű festőművészről nevezett el.
A tábor 2012. július 9-én nyitotta meg

Hortobágyi Híradó

kapuit és július 15-ig tart, melyen 5 országból 13 képzőművész vesz részt. A határon
innen és a határon túlról érkező művészek
az ún. „plein air” technikával a szabadban való festést és a látvány hangulatának megörökítését alkalmazzák, melyre
a hortobágyi táj kiváló lehetőséget nyújt.
Az önkormányzat bízik abban, hogy a
közel 80 éves múltra visszatekintő Hortobágyi Alkotótábor, illetve Művésztelep
hagyományait sikerül feléleszteni. Bár

szerényebb körülmények között, de mégis
működik a tábor, s így sikerül továbbra is
megvalósítani a fő célkitűzést, a páratlan
természeti és kulturális értékek művészi
szintű megörökítését.
A tábor megtartásához Hortobágy Község
Önkormányzatán kívül a Hajdú-Bihar
Megyei Önkormányzat és a Kőhíd-Hortobágy Szolgáltató Bt. nyújtott támogatást.
Vincze Andrásné
polgármester

9

kultúra

Főzőverseny helyezések, kategóriák szerint:

kultúra

Senior Sportnap volt a Hortobágyon
Május 12-én a HBM Nyugdíjas Szövetség és
a Hortobágyi Önkormányzat szervezésében I.
alkalommal került megrendezésre a Senior szabadidő, sport és egészségügyi nap, melynek id.
Karika György volt a házigazdája.
A rendezvény a főzőversennyel kezdődött. A
helyfoglalások után már kezdődött is a főzés,
melyen néhány csapatnak Kósa Lajos Debrecen
polgármestere is segédkezett. Az Önkormányzat biztosította a helyet, a sörsátrat, padokat és
asztalokat.
A nap folyamán a kihelyezett egészségügyi
sátorban vérnyomás-, vércukor- és egyéb egészségügyi állapotfelméréseket ingyenesen végezték a Vöröskeresztes és egészségügyi dolgozók.
A pásztormúzeum és a víziszínpad közötti

területen sportvetélkedő volt. A vetélkedőhöz
szükséges sporteszközöket a Petőfi Sándor Általános Iskola, Kollégium és Nevelési Tanácsadó
bocsájtotta a szervezők rendelkezésére. A versenyszámokat összeállították és a versenyt levezényelték Postáné Kiss Erika és Csőke László
tanárok.
A víziszínpadon délelőtt folyamatosan zajlott
a kulturális rendezvény, melyet Gencsi Zoltán
alpolgármester professzionális módon vezényelt.
A főzőverseny eredményét a zsűri értékelte
és 13 órakor került sor az eredményhirdetésre,
ahol az eredményes szakácsok Vincze Andrásnétól Hortobágy polgármesterétől vehették át a
díjaikat.

Esti narancsos
mosoly
Hozzávalók: jég, 4cl campari, narancslé, fél
narancs felkarikázva, mentalevél, koktélcseresznye
Így készül: a hozzávalók sorrendje szerint töltjük
meg a poharat.

A délután folyamán a Pusztai Állatpark, a
mátai pusztaprogram, a Vadaspark és a Halastavi
kisvasút a résztvevők számára kedvezményesen
volt látogatható. Az engedményeket köszönöm
a Hortobágyi Génmegőrző Nonprofit Kft-nek
és a Hortobágyi Nemzeti Parknak, hogy ezzel is
hozzájárultak a Sportnap sikeréhez.
Az idelátogatók visszajelzéseiből kitűnt,
hogy jó érzéssel, megelégedéssel távoztak.
Többen jelezték, hogy szeretnék, ha jövőre is
megrendezésre kerülne a sportnap.
Szeretném mindazoknak megköszönni
a segítséget, akik közreműködtek, segítettek abban, hogy ez a kellemes nap létrejöhessen!
id. Karika György

Hideg málnakrém leves
Hozzávalók:1 dl víz, 1 dl
vörösbor, 1 kiskanál őrölt
fahéj, 1 kiskanál őrölt
szegfűszeg, 1 csomag vaníliás pudingpor, 30 dkg
málna, 1 csomag vaníliás
cukor, 1 evőkanál méz, 1
dl tejszín

Így készül: A vizet, a
vörösbort, az őrölt fahéjat és szegfűszeget együtt
felére beforraljuk, és félHozzávalók: 1 nagy csirkemell filé, 2 dl natúr joghurt, 2 gerezd fok- retesszük hűlni.1 csomag
hidegen készíthető vaníhagyma, 10 dkg félkemény sajt, 1 kiskanál zsálya, só, színes bors
liás pudingot az előírtak
szerint elkészítjük. A málnát szitán áttörjük. Állandó keverés mellett
hozzáadjuk a pudinghoz a málnavelőt és a kihűlt vörösboros főzetet,
ízesítjük pici sóval, vaníliás cukorral, mézzel, végül a tejszínt is beledolgozunk. Aki édesebben szereti, tehet bele még cukrot. Tálalásig
hűtőbe tesszük. Széles szájú csészében tálaljuk, tetejére málnaszemeket rakunk.

Gasztronómia

Joghurtos csirkemell

Szilvafagylalt
Hozzávalók: 30 dkg magozott kék
szilva, 2 cl rum, 2 dl tej, 1 mokkáskanál reszelt citromhéj, 10 dkg porcukor
Elkészítés: Készítsd el a joghurtos pácot: keverd bele a joghurtba a
fűszereket (zsálya, só, durvára őrölt tarka bors), add hozzá a reszelt
fokhagymát és a reszelt sajtot is. Ezzel az alappal öntsd le a vékony
szeletekre vágott csirkemelleket, és lefedett jénai tálban süsd meg.
Amikor a hús már megpuhult, átsült (kb. 25-30 perc után), fedő nélkül
süsd még néhány percig, hogy szép színe legyen. Párolt vagy grillezett
zöldségekkel tálaljuk.
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Elkészítés: A szilvát leturmixoljuk,
majd hozzáadjuk a rumot, a tejet, a citromhéjat és a cukrot, és így is tovább
turmixoljuk. Amikor szép pépes lesz,
tálkákba szedve mélyhűtőbe tesszük,
és miután megfelelő halmazállapotú
lesz, már kínálhatjuk is.

Hortobágyi Híradó

falunap képei
Híradó
Hortobágyi Híradó
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