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A képen: a 2019-es önkormányzati választáson megválasztott hortobágyi képviselő testület megalakulását követően.
Balról: Szarka Zoltán, Köteles Beáta, Konyhás István (alpolgármester), Jakab Ádám András (polgármester), Palástiné
Dr. Varga Annamária, Fülöp Bernadett, Gál Gergő.

Fotó: Veres Hajnalka

Tisztelt hortobágyiak!

Nagyszerű érzés, hogy bizalmukkal megtiszteltek, polgármesterükké választottak, és ezzel együtt megkaptam felhatalmazásukat közösségünk életének jobbá tételére. Amint arról azonban többen értesültek, magánéleti okok miatt
a munkának a választásokat követően csak megosztott figyelemmel kezdhettem
neki. (Anyai nagymamám súlyos és tartós betegsége miatt állandó betegápolásra
szorult, melyet én végeztem felváltva a családom más tagjaival. Minden embernek
vannak kötelességei. Nem csak a munkájában, hanem a családjában és más területeken is. Számomra most egyidejűleg ennek is eljött az ideje, a családomnak való
segítségnyújtásnak.)
		
Mielőtt bárki is azt gondolná, hogy emiatt elhanyagoltam a polgármesteri
kötelességeim, világossá szeretném tenni, és ezzel együtt a valótlan és olykor rosszindulatú híreszteléseket is eloszlatni, hogy ez idő alatt fizetés nélküli szabadságon
voltam. Ez nem azt jelenti, hogy teljes egészében kivontam magam a munkavégzés
alól, épp ellenkezőleg. Napszaktól és hétvégétől függetlenül amikor csak tehettem,
maximális erőbedobással koncentráltam az előttem álló feladatokra.
Miután szerencsére a családi ügyek megoldódtak, mostmár teljes figyelemmel koncentrálhatok hivatali munkámra. Biztosíthatom önöket, az ajtóm nyitva áll mindenki előtt, legyen szó segítség kérésről, észrevételről, kritikáról.
Képviselőtársaimmal, akiknek megértését és bizalmát azóta is élvezem, ebben a december végéig tartó időszakban,
ahogyan eddig is tettük, közösen dolgoztunk és dolgozunk azon, hogy az ígért változások mihamarabb elkezdődhessenek. Mára már az engem érintő akadályok elhárultak, így töretlen hittel és tiszta lelkiismerettel dolgozom azon,
hogy településünk lakóinak életén jobbítsak, és Hortobágy község az őt megillető fényben ragyogjon.

Jakab Ádám András
polgármester
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Fotó: Konyhás István

A választások óta történt –
röviden az új testület munkájáról

A választások eseménytelenül zajlottak le a faluban, visszaélésről, szabálytalanságról nem érkezett
hír, a késő estig tartó szavazatszámlálás eredménye alapján az újonnan
megválasztott polgármester Jakab
Ádám András lett, képviselők Fülöp Bernadett, Gál Gergő, Konyhás
István, Köteles Beáta, Palástiné Dr.
Varga Annamária, Szarka Zoltán.
Alpolgármesternek Konyhás Istvánt
kérte fel a polgármester, a képviselők
egyhangúan megszavazták. A képviselők eskütétele rendben lezajlott,
ezt követően a testület megalakult és
a bizottságok kialakítása is megtörtént. A hivatali struktúra maradt, de
az ügyfélfogadási időt kibővítettük,
amiről az SZMSZ-ben rendelkeztünk.
Az SZMSZ és egyéb a működéshez szükséges dokumentumok

átvétele, kötelező formaságok átalakítása, aláírási címpéldányok módosítása megtörtént, ami a választásokat követően néhány hetet igénybe
vett. E munkával párhuzamosan és
azt követően a futó pályázatok áttekintése zajlott. Itt kiemelném az
Ivóvízminőség javító program garanciális javítás közbeszerzésének
átszervezését, pontosabban megoldását. Ennek köszönhetően nemcsak
a szásztelki kút újul meg, hanem a
falu ivóvíz-kútjának aktívszén szűrő
cseréjét is meg tudjuk oldani.
A közbeszerzések kiírása a
RO-HU pályázat terén, amennyire a
pályázat előrehaladottsága engedte,
megtörtént. Így várhatóan ebben az
évben megújul a falu közvilágítása
és megépül két természetismereti
tanösvény.
A közös hivatali (továbbra

is Balmazújvárossal vagyunk közös
hivatalban) struktúra maradt, hiszen
ez volt életszerű, ez a rendszer terheli
meg legkevésbé az itt élőket.
A
közmunkaprogram áttekintését követően úgy döntöttünk, hogy a betonüzemet a létszámhiány, illetve a
nagyszámú női munkaerő miatt szüneteltetjük. (A munka nagyon nagy
fizikai erőt igényel, ezt csak női dolgozókkal nem tartjuk helyesnek végeztetni. Helyette más jellegű feladatokat igyekszünk találni.) A szociális
tűzifát 2019-ben nem kereskedőkön
keresztül, hanem közvetlenül az erdészettől szereztük be. Ezzel jobb
minőségű, egy éve száradt akác tűzifát tudunk adni a rászorulóknak.
A Hortobágy Híradó átszervezését követően 2020-ban havonta,
nyolc oldalon, új arculattal fog megjelenni.

Rendkívüli események
▶ A negyedévben két haláleset történt a településen.
▶ Kónya településrészen egy családi házban a szolgáltató megtagadta az áramszolgáltatást biztonsági
okokra hivatkozva. Itt aggregátor biztosításával segítettük a családot, amíg helyreállt a szolgáltatás.
▶ Egy másik családnál a kémény vált életveszélyessé, ezért nem tudtak fűteni, itt a Katasztrófavédelem
segítségével sikerült ideiglenesen megoldani, hogy ne maradjanak fűtés nélkül a gyermekek és a család.
▶ Az év végén egy kisebb havazás volt, aminek az eltakarítását azonnal megkezdtük. Panasz, észrevétel
nem érkezett a hó helyzettel kapcsolatban.
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csemege, mézeskalács sütése
sem maradt el. A délelőttöt a
helyi óvodások és iskolások
műsora zárta, valamint bábszínházi előadás. A vásáron
adományokat lehetett felajánlani a Kabai Kutyamenhely részére, pénzadomány és élelem
is érkezett, ezt Hortobágy polgármestere és alpolgármestere
személyesen vitte el a menhely
fenntartójának.

Fotók: Veres Hajnalka

Teltházzal, sok érdeklődővel
zajlott le a téli Adventi Vásár.
Sok szép portéka talált gazdára, az ajándékok mellett
most sokan süteményeket is
készítettek. A szokásoknak
megfelelően a teát és az ízletes pogácsát az önkormányzat
biztosította a résztvevőknek. A
vásár ideje alatt kézműves foglalkozások is voltak és a szintén hagyományos karácsonyi

Fotó: Konyhás István

Adventi vásár
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Iskolai hírek
A tanév rendjében januárban a félév
zárásához érkezünk. A tanítási év első
féléve 2020. január 24-ig tart. A félévi
értesítőket 2020. január 31-én kapják
meg tanulóink. Intézményünkben a
munka zavartalanul, a munkatervnek megfelelően folyik. Nyolcadikosaink közül többen készülnek az első
nagy megmérettetésre, a központi
írásbeli felvételi vizsgára. Az eddig eltelt időszak a tanulmányi munkán túl
programokban is bővelkedett. Ezek
közül az alábbiakban néhány jelentősebb eseményt emeltünk ki.

Pályaorientációs nap
Tanítás nélküli munkanap keretében
rendeztük meg az egész intézményt
érintő pályaorientációs napot. A felső tagozatos diákok önismereti já-

Adventi hét
az alsó tagozaton

Múzeumi órák Ebesen
Alsó tagozatos diákjaink Ebesen jártak a Széchényi Ferenc Tájmúzeumban. A Honfoglalásról egy nagyon
tartalmas, rövid előadást hallottak.
Kipróbálták a régészek munkáját egy
mini régészeti ásatás keretében. A
kézműves foglalkozáson honfoglalás
korában használt tarsolyt készítettek.
Diákjaink Kitaszítottak címmel kiállítást tekintettek meg Hajdúnánáson.
A történelmi kiállítás mellett a helyi
vonatkozású tárlatot is megnézték. A
témája kalapfonás szalmából. A gyerekek gyakorlatban is kipróbálták a
szalmafonás technikáját. (A két látogatás az Ebesi Kulturális Közhasznú
Nonprofit Kft. kulturális intézményei
a köznevelés eredményeségéért”EFOP 3.3.32.-16-2016-00044 pályázat keretében zajlott.)

tékok segítségével állapították meg
erősségeiket, majd különböző szakmák eszközeivel, tevékenységeivel
ismerkedtek. Alsós tanulóink ezen
a napon vidám vetélkedő keretében
ismerkedtek meg a régi és az új foglalkozásokkal, szakmákkal.

Egészségnap
A témanapon különböző érdekes és
játékos feladatokat oldottak meg a
gyerekek. Izgalmas tevékenységeken
keresztül ismerkedtek meg az egészséges életmóddal.

Robotkupa

Karácsonyi vásár
Debrecenben
Mikulás
2019-ben is meglátogatta iskolánk
minden osztályát a nagyszakállú
Télapó. A gyerekek dallal, verssel és
zeneszóval köszönték meg az ajándékokat.

Hagyományaink szerint decemberben az alsó tagozaton Adventi projekt hetet tartunk. Egész héten a Karácsonyról, az arra való felkészülésről
szóltak a tevékenységeink. Zárásként
került sor a gyerekek munkáiból készült kiállításra, valamint az Adventi
szavalóversenyre.

Hortobágy Község Önkormányzatának jóvoltából 50 tanulónk vehetett
részt az idén is a debreceni karácsonyi vásár megtekintésében. A vásári
séta után éhségüket a McDonald’
s-ban csillapíthatták. Köszönjük a lehetőséget a gyerekek nevében!
(Fotó jobbra fent)

A 8. Szumó Robot Esztár Kupán 36
csapat versengett a kupákért és az
országos bajnokság pontjaiért. Jelenleg Magyarország legnagyobb
robot szumó versenye sportszerűen,
jó hangulatban telt, melyhez hozzájárultak a versenyzők, a mentorok,
a RoboLabor és a szervezők. A hortobágyi csapatból Posvancz Erik 8.
osztályos tanuló a dobogó 3. fokán
végzett. A csapatmunkájában részt
vettek: Fülöp Attila, Horváth Ádám
és Loncsák Előd 8. osztályos tanulók
is, akiknek szintén gratulálunk. Köszönjük Blága Csaba tanár úr felkészítését!
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Iskolai hírek

Nyugdíjas est

Karácsonyi ünnepi műsor
az iskolában

A Nyugdíjas Est teltházzal, jó hangulatban zajlott. Igen nagy számban vettek
részt a helyi nyugdíjasok az évente megrendezett bálon, az ünnepi műsor is
nagy sikert aratott. Szavalatot, zenei produkciókat hallgathattak meg, valamint az Ady Gimnázium diákjainak műsora szórakoztatta a közönséget.

A Hortobágyi Petőfi Sándor Általános Iskola és Kollégium karácsonyi
műsora 2019. december 14-én 9
órától volt az iskola tornatermében.
Felléptek: a balmazújvárosi népi
színjátszókör Betlehemes műsorával;
a BAMI népzene tanszakos tanulói
adventi és karácsonyváró dallamokkal; az intézmény tanulói meghitt
karácsonyi műsorukkal. Köszönjük,
hogy megtiszteltek bennünket jelenlétükkel és együtt gyújthattuk meg az
adventi koszorún a 3. gyertyát!

Intézményünkben működik a Balmazújvárosi Alapfokú Művészeti
Iskola kihelyezett tagozata népzene
tanszakkal. Népi hegedűn és citerán
tanulnak gyerekeink játszani. Tavas�szal ide is várjuk az új jelentkezőket.
A tanév következő jelentős eseménye
a leendő első osztályosok Iskolahívogató programja, melyre szeretettel várjuk a gyerekeket és szüleiket.
Iskolánk szép környezetben érdekes
programokat, hasznosítható ismereteket kínál a jövőben is diákjainak.

Fotók: Konyhás István

Iskolahívógató
tavasszal
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A Hortobágyi Nyitnikék Óvoda hírei
,,Mi többnyire nem olyasmit kérünk, ami nekünk nincs, hanem
köszönetet mondunk azért, ami
nekünk megadatott.”
(Harry Kemelman)
A 2019-es év utolsó negyedévében sok minden megadatott
óvodánknak, amiért végtelenül
hálásak vagyunk a sorsnak, az angyalkáknak és támogatóinknak.

Amikor öröm
a Daru fesztivál
Hortobágyi Nemzeti Parkunk évről-évre felpezsdíti közösségünket
az őszi daruvonuláshoz kapcsolódó
programsorozatával. Ebben az évben
különösen jelentős volt a számunkra, mivel az Erasmus+ K229 pályá-

zat keretén belül erdélyi és magyar
óvodapedagógusok ismerték meg
óvodánk természeti és környezetvédelmi tevékenységét.
,,Együtt a Kék Bolygónkért
nemzetközi tapasztalatcsere, együttműködés az egymástól való tanulás
a természetvédelem területén a nevelési-oktatási eszközökkel” c. pályázatunk szervesen kapcsolódott a
Daru fesztiválhoz. A Látogatóközpontban tartott múzeumpedagógiai
bemutatófoglalkozás, az interaktív
kiállítás jól szemléltette a településen folyó természeti nevelést, szemléletformálást. Vendégeink bekapcsolódtak a ,,Hortobágyi esték”, a
,,Daru fesztivál” programjaiba. Nagy
élményt nyújtott számukra a motorcsónakázás és a mátai pusztaprogram. Csíkszentsimon, Dabas, Ludas
és Hortobágy település 16 pedagógusa cserélte ki tapasztalatait.
Óvodánk ebben az éven a
,,Legszorgalmasabb daru porta” díjat nyerte.
Támogatóink:
Varga Ferenc, a Hortobágyi Lúdtenyésztő Zrt. vezérigazgatója
Hortobágyi Nemzeti Park
Hortobágyi Génmegőrző Kht.
TerepSzemle Stúdió
Az óvodások portadíszítő szülei

Mikulás élményeink
Az ovinkba is ellátogatott a
Mikulás. A gyerekek nagyon várták
már és folyamatosan készülődtek
rajzokkal, dalokkal, versekkel erre
a napra. A Mikuláscsomag minden
földi jót tartalmazott nagy örömükre. A Madárkórházban is szeretettel
vártak bennünket. A két csoport ma-

dáretetőket készített ezzel lepték meg
az alapítványt, ezzel is támogatva madármentő munkájukat. Mikulásuk
csokival és madáreleséggel jutalmazta meg a gyerekeket. Az állandó kiállítás megtekintése és a madáretetők
közös elhelyezése is szerepelt a programban. A Hortobágyi Halgazdaság
Zrt. vendégei vagyunk lehalászáskor. Csónakkal érkezik a Mikulás.

Európai Hulladékcsökkentési Hét

Óvodánk Kisfecske csoportja minden évben bekapcsolódik a programsorozatba. A projekt keretén
belül minden érdeklődő felnőtt részt
vehetett a meghirdetett tevékenységekben. Ebben az évben az újrahasznosítás volt a feladat. Családok
pályázhattak újrahasznosított anyagokból, tárgyakból készített alkotásokkal. Közös kézműves délelőttön
alkothattak gyermekeikkel együtt.
Családok, akik jutalomban részesültek: Blága család, Konyhás család és
Sári család Gratulálunk nekik!

Az ajándékon kívül forró teával és
halból készült finomságokkal kedveskednek. A legnagyobb élmény
ebben az évben is a háló húzása és a
lehalászás megtekintése volt.
Támogatóink:
Szép György és családja
Madárkórház Alapítvány
Hortobágyi Halgazdaság Zrt.
Nemes Béla
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A Hortobágyi Nyitnikék Óvoda hírei
Blum program

Sikeresen pályáztunk és megvalósítottuk a Blum program tematikáját.
Hitvallásuk a következő:
A Blum program alapgondolata az
abban való hit, hogy gyerekeink jelentik a jövőt. Ám csak a testileg,
lelkileg, szellemileg egészséges gyerekekből válhatnak olyan felnőttek,
akik megfelelően tudják formálni
társadalmunk jövőjét.
Meggyőződésünk az is,
hogy a biztos alapokon nyugvó sze-

mélyiség rugalmassággal kombinálva minden jövőbeli élethelyzettel való megküzdéshez szükséges.
Mindehhez az alapokat pedig az
óvodás korban szükséges lerakni.”
A gyermekek Blum csomagot kaptak ajándékba, így otthon is
gyakorolhatták, játszhatták a ,,Mese
az éhes kisegér”-hez kapcsolódó
memória játékot, és a szülők is olvashatták gyermekeiknek a mesét.

Sok-sok meglepetést tartogatott a
szünet előtti hét. Hagyományos Karácsony kopogtat rendezvényünkön
a szülők és az óvónénik mesejelenettel kedveskedtek a gyerekeknek (a
képen). A Kisfecske csoport mézest
sütött, a gyermekek szülei édességgel, gyümölccsel, sütivel emelték a
délelőtt színvonalát, hangulatát.

karácsonyi csomaggal köszöntötte a
gyermekeket és a dolgozókat.
Harmadik angyalkánk Varga Ferenc, a Lúdtenyésztő Zrt. vezérigazgatója a kislányoknak Barbie babát, a kisfiúknak autót ajándékozott
100 000 Ft értékben.
Negyedik angyalkánk a
Szentendrei Móricz Zsigmond Gimnázium 10.e osztályos fiataljai és

élnek és szintén örökbe fogadtak
bennünket. Karácsonyi jókívánságaikat küldték a családoknak, gyermekeknek. Ildikó folyamatosan gyűjti,
szervezi az óvodánk számára az adományokat, támogatásokat.
Vendégségben voltunk a helyi általános iskolában. Színvonalas
adventi rendezvénynek lehettünk
tanúi ebben a várakozási időben. Az

Sok angyalka látogatott el hozzánk és
köszöntötte a családokat, gyerekeket.
Első angyalkánk a Hortobágy Jövőjéért Alapítvány 150
000 Ft-tal járult hozzá a parajdi
sóterápiás légtisztító vásárlásához.
Második angyalkánk Hortobágy Község Önkormányzata.
Jakab Ádám András polgármester
és Konyhás István alpolgármester

osztályfőnökük Gergi Erna ,,örökbe
fogadtak” bennünket. A fiatalok személyre szóló ajándékot készítettek
minden gyermeknek. Nagyon szívmelengető, megható volt, amikor a
gyerekek átvették csomagjaikat. Tavasszal személyesen is megismerjük
őket. Már tervezgetjük a találkozást!
Ötödik angyalkánk Peter
Ildikó és családja, akik Angliában

iskola tanulói és vendégei karácsonyi
témájú jelenetekkel, betlehemezéssel
emlékeztek meg Jézus születéséről.
Karácsonyi dalok csendültek fel, zenekari muzsika melengette szívünket. Bízunk benne, hogy a 2020. év is
hasonlóan mozgalmas, élményekkel
teli lesz óvodánk számára.
Összeállította:
Baranyainé Fekete Ilona

Karácsony kopogtat

Az érmelléki Szalacson 2019 őszén
az Érmelléki Libafesztiválon Hortobágyot a hagyományoknak megfelelően a testület képviselte, ahol első
helyezést értek el a főzőversenyen.
Természetesen a főzés mellett a futó
pályázatukat is áttekintették.

Fotó: Gál Mira

Szalacsi látogatás
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Jótékonysági ruhavásár

Választási eredmények
Polgármesterjelöltek

Fotó: Konyhás István

Név
Jakab Ádám András

szavazatok
száma
434

Gencsi Zoltán

218

Gál Gergő

50

Török Nándor Barnabás

37

Képviselő-jelöltek
Lakossági kezdeményezés alapján szerveződött a karácsony előtti Jótékonysági ruhavásár a Titi Éva Faluházban.
Az akcióhoz sokan ajánlottak fel ruhákat, cipőket, táskákat,
de jó néhány játék és könyv is érkezett. A beérkezett adományokat 100 forintos egységáron lehetett megvásárolni,
a befolyó összeget az önkormányzat segítségével juttatták
el oda, ahol leginkább szükség volt rá. Olyan is akadt, aki
nem vásárolt semmit, helyette pénzadománnyal segítette a
kezdeményezést. Az elkelt áruk és a felajánlások alapján 52
ezer forint gyűlt össze, amit az egyik többgyermekes család
rossz állapotú kéményének rendbehozatalára fordított a település vezetése. A kezdeti sikeren felbuzdulva és meghallgatva a résztvevői tanácsokat, tavasszal újból meghirdetik a
szervezők a vásárt, ezúttal már szélesebb körben reklámozva. A felhívás olvasható lesz majd az újságban és a faluház
előtti hirdetőn is.

Február 29-én 10 órától a Faluházban
Március 1-én 10 órától Szásztelken
Gyümölcsfa oltás és klímanap

Előadás a klímaváltozásról, mit tehetünk a hétköznapokban, őshonos, ellenálló almafa fajták
oltása, a résztvevők 100 forintos egységáron
vásárolhatnak a facsemetékből.

Jakab Ádám András
Palástiné
Dr. Varga Annamária
Fülöp Bernadett
Veresné Köteles Beáta
Konyhás István
Szarka Zoltán
Gál Gergő
Gencsi Zoltán
Fenyves József
Orosz István
Déri Balázs
Rózsa Sándor
Posta Istvánné
Hegedűsné Baji-Gál Barbara
Hajdu Andrea
Béres Ferenc
Pongrácz-Márton Nóra
Hegedüsné Bereczki
Angéla Mária
Veres Mária
Bodnár Csaba
Perge Viktor

470
504
320
312
309
286
280
255
244
239
156
130
126
122
112
65
64
59
54
47
18

Mindenkit szeretettel várunk február 12-én 14 órától

lakossági fórumra a Faluházba!
Téma: a Településfejlesztési Koncepció bemutatása
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