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Beszámoló a 2010–2019-es ciklusról
Tisztelt Hortobágyiak!
Az önkormányzati választások közeledtével szeretnék
Önöknek beszámolni az elmúlt két ciklusban, 2010-2019ben végzett önkormányzati munkánkról, és az általunk elért
eredményekről.
Megromlott egészségi állapotomra tekintettel, a 2019 októ
beri önkormányzati választáson nem szándékozok polgármes
terként indulni.
Így a most következő beszámoló polgármesteri tevékenységem teljes időszakára vonatkozik, a 2010-es évtől kezdő
dően.
Hortobágy szolgálatában több mint 30 évet töltöttem,
ebből 21 évig jegyzőként, 9,5 évig pedig polgármesterként
tevékenykedtem. Szakmai munkám elismeréseként 2007-ben
címzetes főjegyzői címet kaptam. Jegyzőként három polgár
mesterrel, Duró Lászlóval, Cseri Gézával és Titi Évával dol
gozhattam együtt településünkért. Titi Éva fájdalmas és korai
halálát követően indultam polgármester jelöltként a 2010 márciusában tartott időközi választáson. Önök ekkor úgy döntöt
tek, hogy 4 másik jelölttel versenyben a következő időszakban
bizalmat szavaznak nekem. Ezt követően 2010 őszén, majd
a 2014 évi általános önkormányzati választásokon is újraválasztottak. A belém vetett bizalmat mindenkor teljes
tudásommal és kitartó munkával igyekeztem meghálálni.
Köszönet illeti a képviselő-testület tagjait és Gencsi Zoltán
alpolgármestert, akikkel közösen valósítottuk meg az általunk tervezett és elfogadott gazdasági programot, amely

hozzájárult Hortobágy település fejlődéséhez és az itt élők
körülményeinek jobbá, élhetőbbé tételéhez. Köszönöm a
munkáját az önkormányzat vezető munkatársainak és vala
mennyi dolgozójának, a Hortobágyi Délibáb Nonprofit Kft.
ügyvezetőjének és dolgozóinak, az intézmények vezetőinek
és dolgozóinak, végül, de nem utolsó sorban megköszönöm
az önkormányzati hivatal vezetőjének, Dr. Ácsné Dr. Berke
Gabriellának a kiemelkedő szakmai és emberi munkáját!
Megtiszteltetés számomra, hogy velük együtt munkálkodva
valósítottuk meg kitűzött céljainkat és oldottuk meg az önkor
mányzatra háruló, komoly kihívást jelentő feladatokat, továbbá
részesei lehettünk számtalan, a település számára hasznos
és példanélküli összegű fejlesztés megtervezésének és megvalósításának.
Ezúton is köszönöm országgyűlési képviselőnk, Bodó
Sándor támogatását, aki jól ismeri településünk problémáit,
nehézségeit, szívén viseli a hortobágyiak sorsát, és aki soha
nem habozott, ha a segítéségét kértem, legyen szó pályázatról,
ügyintézésben való segítségről, vagy közreműködésről.
Az első ciklusról szóló beszámolómat csak nagyvonalakban,
mintegy emlékeztetőül teszem meg, hiszen erről az időszak
ról 2014 őszén már tájékoztatást adtam Önöknek a Hortobá
gyi Híradóban. Főként azokat az eseményeket, eredményeket
említem meg, amelyekre a legbüszkébb vagyok. A jelenlegi
ciklusról azonban bővebben számolok be.

A 2010–2014-es időszak eredményei
Pályázati támogatásokkal megvalósult fejlesztések:
• 2 010–12-ben községünkben korszerű, zárt rendszerű
szennyvíztisztító telep létesítését, és csatornahálózat
bővítést valósítottunk meg 270.550.355 Ft összköltség
gel, majd a régi nyílt rendszerű szennyvíztelep rekulti

vációját/helyreállítását 315.112.400 Ft összköltséggel,
mindkettőt pályázati támogatással.
• 2 011-ben összesen 23.014.451 Ft értékű fejlesztés valósult
meg 19.609.626 Ft pályázati támogatással, amelyet főként
a közmunkaprogram belvíz-elvezetési és közútháló-

zati projekt megvalósítására, valamint az önkormányzat
működési nehézségeinek enyhítésére (ÖNHIKI) fordítot
tunk. Önerőként önkormányzatunk 3.405.086 forinttal
járult hozzá a fejlesztések megvalósításához.
• 2 012-ben 308.543.454 Ft értékű beruházást valósítottunk
meg, melyben a már említett korszerű szennyvíztisztító
építés mellett szerepel a hídi vásár kulturális programjainak támogatása, hátrányos helyzetű önkormányzatok
kiegészítő támogatása, a közmunka program keretében a
belvíz-elvezetési projekt és a közúthálózat javítási projekt, továbbá a vásártér felújítása (WC konténer vásár
lás és fa árusító pavilonok létesítése a korábbi nylon fóliás
sátrak helyett) Az önkormányzat önerőként 4.191.741
forintot biztosított a fenti fejlesztések megvalósításához.
• 2 013-ban összesen 159.171.726 Ft összegű fejlesztés
történt, mintegy 155.238.197 Ft pályázati támogatással.
Ebből megvalósítottuk egyebek között az Égerházi Imre

Galéria felújítását, a Nyitnikék Óvoda fejlesztését, a
közúthálózat javítását, a belvíz-elvezetési projektet és az
illegális hulladéklerakó helyek felszámolását. Pályázati
támogatással és önkormányzati önerőből valósult meg a
rendezvénytér megújítása (tájba illő buszváró létesítése,
járda építés, a vízi-színpadi lelátó felújítása) Önkormány
zati önerő a fejlesztésekhez: 3.933.529 Ft.
• 2 014-ben a választásokig 115.068.798 Ft összegű fejlesz
tés valósult meg településünkön 109.666.440 Ft összegű
pályázati támogatással. Ennek keretében egyebek közt
a közmunkaprogramok támogatása, tanyagondnoki
szolgálat fejlesztése, (tanyabusz beszerzés, szásztelki
közösségi ház felújítása) gyermekétkeztetés támogatása, valamint a településünkön felépített 6 db szociális
bérlakás 50 millió Ft-os költsége szerepel. Önkormány
zati önerő a fejlesztésekhez: 5.402.358 Ft.

Összegezve
•A
 fent nem említett kisebb fejlesztésekkel együtt a 2010-2014-es ciklusban összesen több mint 1 milliárd Ft értékű fejlesztést valósított meg az önkormányzat.

A 2015–2019-es időszak eredményei
2015. évi nyertes pályázatok
Pályázat kiírója

Pályázat tárgya

Megvalósítás
időtartama

Pályázaton
nyert összeg

Megvalósítás
összköltsége

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
támogatása (15 fő)

2015-01-15
2015-02-28

2 213 340 Ft

2 213 340 Ft

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

Kistérségi (járási) startmunka mintaprog
ram (mezőgazdasági program)

2015-03-16
2016-02-15

13 372 220 Ft

13 257 277 Ft

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

Kistérségi (járási) startmunka mintaprog
ram (helyi sajátosságokra épülő program –
betonelem gyártó)

2015-04-01
2016-02-29

12 099 643 Ft

12 025 093 Ft

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

Kistérségi (járási) startmunka mintaprog
ram (közút program)

2015-04-01
2016-02-29

16 065 775 Ft

17 231 987 Ft

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

Kistérségi (járási) startmunka mintaprog
ram (belvíz program)

2015-05-01
2016-02-29

10 998 235 Ft

10 423 896 Ft

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
támogatása (illegális szemétszedő)

2015-05-01
2015-08-31

3 489 914 Ft

3 489 914 Ft

Helyi Önkormányzatokért Felelős
Miniszter

Átmeneti ivóvíz biztosítása

2015-01-01
2015-12-31

5 760 000 Ft

5 522 592 Ft

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

Káplár Miklós Hortobágyi Nemzetközi
Alkotótábor

2015-07-06
2015-07-15

40 000 Ft

40 000 Ft

Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar
Megyei Igazgatóság Debrecen

Nyári Gyermek Étkeztetés

2015-06-16
2015-08-28

1 189 320 Ft

1 189 320 Ft

Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar
Megyei Igazgatóság Debrecen

Települési önkormányzatok rendkívüli
önkormányzati költségvetési támogatása

2015-01-012015-12-31.

9 263 615 Ft

9 263 615 Ft

Belügyminisztérium

Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támo
gatása

2015-01-012015-12-31.

8 867 300 Ft

8 867 300 Ft

83 359 362 Ft

83 524 334 Ft

Összesen:
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Hortobágyi Híradó

2016. évi nyertes pályázatok
Pályázat kiírója

Pályázat tárgya

Megvalósítás időtartama

Pályázaton
nyert összeg

Megvalósítás
összköltsége

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

Kistérségi (járási) startmunka mintaprogram (mezőgazdasági program)

2016-0315.- 201702-15.

20 300 891 Ft

19 323 003 Ft

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

Kistérségi (járási) startmunka mintaprogram (helyi sajátosságokra épülő
program – betonelem gyártó)

2016-0401.-201702-28.

18 471 939 Ft

16 545 210 Ft

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

Kistérségi (járási) startmunka mintaprogram (közút program)

2016-0401.-201702-28.

18 489 346 Ft

16 595 576 Ft

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

Kistérségi (járási) startmunka mintaprogram (belvíz program)

2016-0401.-201702-28.

18 068 582 Ft

14 695 745 Ft

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása (1 fő)

2016-06-012017-02-28.

688 403 Ft

669 521 Ft

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása (2 fő)

2016-03-242017-02-28.

1 722 110 Ft

1 590 507 Ft

Helyi Önkormányzatokért Felelős Miniszter

Átmeneti ivóvíz biztosítása

2016-01-012016-12-31.

5 760 000 Ft

5 760 000 Ft

Magyar Államkincstár HajdúBihar Megyei Igazgatóság Debrecen

Közművelődési érdekeltségnövelő
támogatás Titi Éva Faluház hangosításának korszerűsítése és villanyhálózatának felújítása

2016-01-012017-12-31.

401 000 Ft

401 000 Ft

Magyar Államkincstár HajdúBihar Megyei Igazgatóság Debrecen

Önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések József Attila utca felújítása

2016-01-012016-12-31.

7 155 244 Ft

7 155 244 Ft

Herman Ottó Intézet ,Budapest

Települési és térségi fejlesztések
támogatása,tanyagondnoki szolgálat
fejlesztésére

2016-01-012016-12-31.

1 976 634 Ft

1 976 634 Ft

Belügyminisztérium

Települési önkormányzatok rendkívüli
önkormányzati költségvetési támogatása

2016-01-012016-12-31.

5 704 294 Ft

5 704 294 Ft

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága

Hortobágyi Titi Éva Faluházban létrejövő Könyvtár berendezésének biztosítása

2016-01-012017-07-31.

2 699 964 Ft

2 699 964 Ft

Belügyminisztérium

Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás
támogatása

2016-01-012016-12-31.

9 104 400 Ft

7 620 300 Ft

Földművelésügyi Minisztérium
Hulladékhasznosítás Támogatás Előkészítés és Koordinációs
Főosztály

Hulladékgyűjtési-és hasznosítási rendszerek fejlesztése Hortobágy Község
Önkormányzata részére

2016-01-012016-12-31.

2 490 030 Ft

2 490 030 Ft

113 032 837 Ft 103 227 028 Ft

Összesen:
2017. évi nyertes pályázatok
Pályázat kiírója

Pályázat tárgya

Megvalósítás időtartama

Pályázaton
nyert összeg

Megvalósítás
összköltsége

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

Kistérségi (járási) startmunka mintaprogram (mezőgazdasági program)

2017-03-012018-02-28.

26 720 024 Ft

26 720 024 Ft

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

Kistérségi (járási) startmunka mintaprogram (helyi sajátosságokra épülő
program – betonelem gyártó)

2017-03-162018-02-28.

26 036 023 Ft

25 121 252 Ft

Hortobágyi Híradó
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Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

Kistérségi (járási) startmunka mintaprogram (közút program)

2017-03-162018-02-28.

13 066 606 Ft

11 970 312 Ft

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása (5 fő)

2017-03-202018-02-28.

5 174 125 Ft

4 498 519 Ft

Belügyminisztérium

Települési önkormányzatok rendkívüli
önkormányzati költségvetési támogatása

2017.09.262017.12.31

9 417 857 Ft

9 417 857 Ft

Belügyminisztérium

Óvodai, iskolai és utánpótlás sport
infrastruktúra-fejlesztés, felújítás,
vagy új sportlétesítmény létrehozása
(Iskola udvarán futópálya, a távolugró
árokhoz tartozó futópálya felújítása, a
kézilabdapályánál labdafogóháló megépítése)

2017.10.312018.12.31

5 694 474 Ft

7 592 632 Ft

Nemzetgazdasági Minisztérium,
Reigonális Fejlesztési Operatív
Programok Irányító Hatósága

Magyar Szürkék Útja– Kulturális tematikus útvonal Hajdú-Bihar
Megyében (Oxenweg) A volt rendőr2017.07.18–
ségi épület felújítása, „Vendéghodály”–
2020.07.17
többcélú rendezvény- és kiállítótér
kialakítása, interaktív kiállítás hardver
beszerzése.

145 000 000 Ft

145 000 000 Ft

Nemzetgazdasági Minisztérium
Regionális Fejlesztési Operatív
Programok Irányító Hatóság

Egészségügyi alapellátás fejlesztése Hortobágyon TOP-4.1.115-HB-2016-000004

50 000 000 Ft

50 000 000 Ft

2017.06.012018.12.31

Összesen:

281 109 109 Ft 280 320 596 Ft
2018. évi nyertes pályázatok

Pályázat kiírója

Pályázat tárgya

Megvalósítás
időtartama

Pályázaton
nyert összeg

Megvalósítás
összköltsége

Hajdú-Bihar Megyei Kormány
hivatal

Kistérségi (járási) startmunka mintaprogram
(mezőgazdasági program)

2018-03-012019-02-28.

22 677 365 Ft

21 150 949 Ft

Hajdú-Bihar Megyei Kormány
hivatal

Kistérségi (járási) startmunka mintaprogram
(helyi sajátosságokra épülő program – betonelem
gyártó)

2018-03-122019-02-28.

26 489 944 Ft

23 582 962 Ft

Hajdú-Bihar Megyei Kormány
hivatal

Kistérségi (járási) startmunka mintaprogram
(közút program)

2018-03-122019-02-28.

13 032 583 Ft

11 166 978 Ft

Hajdú-Bihar Megyei Kormány
hivatal

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támoga
tása (5 fő)

2018-03-012018.-06.30.

1 789 580 Ft

1 525 143 Ft

Hajdú-Bihar Megyei Kormány
hivatal

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támoga
tása (5 fő)

2018-03-012019-02-28

3 579 160 Ft

2 711 764 Ft

Belügyminisztérium

Települési önkormányzatok rendkívüli önkor
mányzati költségvetési támogatása

2018.10.162018.12.31

4 000 000 Ft

4 000 000 Ft

Ministry fo Regional
Development and Public
Administration– Románia

ROHU115– „Hídtól hídig” Vízparti és vízi tan
ösvény kialakítása a Hortobágy folyón, madár
barát pavilon létesítése, kiállítás megvalósítása
a Bevásárló udvarházban, parkoló kiépítése, ter
mészetvédelmi terület védetté nyilvánítása. Ter
mészetvédelmi tábor megszervezése, kiadvány,
kisfilm készítése a Hortobágyról.

2018.03.01–
2020.08.31

127 242 946 Ft

127 242 946 Ft

Pénzügyminisztérium

A világörökségi helyszínek és környezetük komp
lex turisztikai fejlesztése valósul meg a projekt
ben. HKÖ projektelemei: új vásártéri árusító
pavilon építése („Hosszúház”), új parkoló kialakí
tása, a vásártéri utcák felújítása, a Víziszínpad és
lelátó felújítása, sétatér kialakítása a körforgalom
déli részén, a vásárteret elkerülő út építése, a
kilenclyukú híd felületi felújítása, a Hortobágy
folyó medrének és partjának tisztítása, kotrása.

2018.12.01–
2020.09.30

924 567 685 Ft

924 567 685 Ft

Összesen:
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1 123 379 263 Ft 1 115 948 427 Ft

Hortobágyi Híradó

2019. évi nyertes pályázatok
Pályázat kiírója

Pályázat tárgya

Megvalósítás
időtartama

Pályázaton nyert
összeg

Megvalósítás összköltsége

Hajdú-Bihar Megyei Kormány
hivatal

Járási startmunka mintaprogram
(mezőgazdasági program)

2019-03-012020-02-28.

27 550 447 Ft

27 550 447 Ft

Hajdú-Bihar Megyei Kormány
hivatal

Járási startmunka mintaprogram
(helyi sajátosságokra épülő program
– betonelem gyártó)

2019-03-012020-02-28.

15 598 303 Ft

15 598 303 Ft

Hajdú-Bihar Megyei Kormány
hivatal

Járási startmunka mintaprogram
szociális jellegű programelem (közút
program)

2019-03-012020-02-28.

13 798 236 Ft

13 798 236 Ft

Hajdú-Bihar Megyei Kormány
hivatal

Hosszabb időtartamú közfoglalkozta
tás támogatása (5 fő)

2019-03-012020-02-28.

5 368 740 Ft

5 368 740 Ft

Vidékfejlesztési Program Irányító
Hatósága

Együttműködés megvalósítása a
Helyi Akciócsoportok között– Ven
déghodály udvarának felújítása,
rendezvénypark kialakítása; Pásztor
találkozó rendezvények megvalósí
tása; interaktív kiállításhoz hardver
beszerzése

2019-04-30–
2020-06-30

9 774 984 Ft

9 774 984 Ft

Vidékfejlesztési Program Irányító
Hatósága

Hídivásár 2019. megvalósítása–
Fellépők, színpadtechnika, fotózás
támogatása

2019-05-07–
2019-08-31

1 999 988 Ft

1 999 988 Ft

Vidékfejlesztési Program Irányító
Hatósága

A temető felújítása, kerítés és kapu
felújítása, új sétaút kialakítása, pihe
nőhely kialakítása

2019-07-08–
2019-09-30
(mérföldkő
kitolása folya
matban!)

9 037 463 Ft

10 632 315 Ft

Emberi Erőforrások Minisztéri
uma

A projektben megvalósul a KRESZ
pálya felújítása, valamint a haszná
latához szükséges eszközbeszerzés;
2 fő, humán közszolgáltatásban
dolgozó szakember kerül felvételre,
számukra képzés valósul meg; a
célcsoport számára (álláskeresők)
együttműködést ösztönző támogatás
kerül megvalósításra; valamint több
rendezvény is megvalósul (KRESZ
nap, egészségnap, egészségügyi szű
rések, stb.)

2019-04-03–
2021-12-31

26 872 242 Ft

26 872 242 Ft

110 000 403 Ft

111 595 255 Ft

1 710 880 974 Ft

1 694 615 640 Ft

Összesen:
Mindösszesen: (2015–2019)

Ahogyan a fenti adatok mutatják– az önerős fejlesztéseket
nem számolva – mintegy 1,7 milliárd Ft értékű fejlesztést
valósított, illetve valósíthat meg az önkormányzat a 20152019-es időszakban. A táblázatban szereplő fejlesztések rész
ben már megvalósultak, illetve folyamatban vannak, a fedezet
a nyertes pályázatok alapján rendelkezésre áll.
Összegezve, az elmúlt ciklusban a következő fejlesztésekre
nyertünk pályázatot, csak a legnagyobbakat említve:
•A
 vásártér teljes megújítása, infrastruktúra fejlesztés,
tájba illő faárusító pavilonok építése, a vásártér utcáinak
felújítása, a csapadékvíz-elvezetés megoldása, füves
parkoló létesítése, a víziszínpad és a lelátó, valamint a
kilenclyukú híd felújítása, a Hortobágy folyó medertisz
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títása, sétány (tanösvény) kiépítése a Hortobágy folyón és a
parton a kilenclyukú hídtól a vasúti hídig. A víziszínpadhoz
vezető úton tájbaillő madárbarát lámpák elhelyezése.
•A
 Petőfi téren a Galéria és a volt rendőrségi épület előtti
terület felújítása, burkolása, a volt rendőrségi épületben
teljes felújítás során, „Vendéghodály” néven rendezvény
ház kialakítása, a létesítmény udvarában parkosítás.
•A
 község közvilágításának korszerűsítése.
•A
 faluház infokommunikációs fejlesztése (internet, han
gosítás, projektor vetítő vászonnal) az épületben nyilvános
könyvtár létesítése.
•A
 Bevásárló Udvarházban lévő volt wc/zuhanyzó helyi
ségben kiállító terem létesítése.
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•A
 faluház udvarán szabadtéri rendezvények tartására alkal
mas sütő/főzőhelyek, filagória kialakítása.
•A
 régi KRESZ park „újraélesztése” a pálya felújításával
és új KRESZ táblák kihelyezésével.
•A
 z orvosi és fogorvosi rendelő, valamint a védőnői
szolgálat épületének külső- és belső felújítása, korszerűsítése, orvosi eszközök és berendezések beszerzése.
Egészségügyi szűrések megvalósítása helyben.
•H
 umán szakemberek (szociális gondozó 2 fő) részére
képzés, foglalkoztatás, a faluházban filmvetítések meg
valósítása, az ehhez szükséges eszközök beszerzése.
•A
 temető felújítása (új kerítés építése, urnasírhelyek kiala
kítása, harangláb elhelyezése, parkosítás)
•A
 hídi vásári és egyéb hagyományőrző rendezvények
programjának támogatása.
Ezen fejlesztések, beruházások hozzájárulnak a turisztikai
attrakciók bővüléshez, korszerűbb infrastruktúrához, valamint
egy vonzóbb településkép kialakításához, amely mind az ide
látogatók, mind az itt élők számára létfontosságú, hiszen tele
pülésünk jövője a turizmusban rejlik.
A beruházások megvalósítása várhatóan ösztönzőleg hat
a látogatószám emelkedésére, a foglalkoztatásra és az adóbevételek növekedésére is. Meggyőződésem, hogy minden az
önkormányzat által, illetve a településen működő más állami,
vagy magán érdekeltségű szervezet által megvalósított fejlesz
tés további fejlesztéseket generál, ami végső soron az itt élők
körülményeinek a javulásához vezet.
A fenti pályázati fejlesztéseken kívül saját forrásból a
két ciklusban a következő feladatokat végeztük el, a
legfontosabbakat említve
•A
 z önkormányzati házi-gondozói rendszer kiterjesztése, a szolgálat létszámának 1 főről 5 főre történő bőví
tése, amely a gondozási igények teljes körű kielégítését
teszi lehetővé
•A
 z iskola udvar aszfaltozása, futó- és távolugró pálya
kialakítása, labdafogó háló kiépítése, a WC-k felújítása a
szülői munkaközösség által szervezett bál bevételéből és
önkormányzati támogatásból.
•Ó
 vodában festés, parketta csiszolás, járdaépítés
•A
 községi temető bővítése, a ravatalozó felújítása, (nád
tető csere, festés, burkolás) térfigyelő kamera felszerelése,
ivóvíz hálózat bekötése, urnafal, urnasírhely létesítése,
WC felújítása.
•A
 kilenclyukú híd és környéke fejlesztési tervének elkészítése (a víziszínpad és lelátó felújítása, a vásártéren új
árusító pavilonok létesítése, a vásártér utcáinak felújítása,
csapadékvíz elvezetés)
•A
 vásártéren az ivóvíz- és szennyvíz hálózat, valamint az
elektromos rendszer kiépítése.
•A
 Petőfi téri régi rendőrségi épület közösségi célú haszno
sítása érdekében új kmb irodát alakítottunk ki a Kossuth
utcán és szolgálati lakást vásároltunk a mindenkori körzeti
megbízott elhelyezésére. A pályázat keretében felújításra
kerülő rendőrségi épület a szürke marhához kötődő inter
aktív kiállítás mellett turisztikai rendezvényeknek, idősek
estjének, továbbá esküvőknek/lakodalmaknak is helyet
adhat.
•A
 település központban, Halastón, Kónyán útkarbantartás-felújítás.
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•H
 alastón: közvilágítási lámpák felszerelése, út-és csatorna
felújítása, karbantartása
•S
 zásztelken: a közösségi ház felújítása, csatornatisztítás,
útkarbantartás
•M
 átán: útjavítás, ivókút környékének rendbetétele,
•A
 kollégium vizes blokkjának felújítása az intézményt
működtető Balmazújvárosi Tankerülettel közösen.
•A
 régi KRESZ park területén gyermekeink számára kerékpáros gyakorlópályát alakítottunk ki.
•A
 Gépműhely nagy csarnokában kulturált szociális helyi
ségek létesítése a közfoglalkoztatottak számára.
Az önkormányzat társadalmi-kulturális tevékenysége
körében
•D
 ebrecen Város Önkormányzatával együttműködés
kialakítása, melynek eredményeképpen évente 2 millió
Ft támogatást nyújt a város az alkotótábor működéséhez,
településünk része a Debreceni Agglomerációs Fejlesztési
Tanácsnak, továbbá a hortobágyi rendezvényeken Debre
cen polgármesteri, ill. alpolgármesteri szinten képviselteti
magát.
•A
 Debrecen és Hortobágy Turisztikai Egyesület (DETE)
munkájában tevékenyen részt veszünk, együttműködé
sét segítettük, amit több hortobágyi vállalkozás belépése
tovább erősített.
•A
 Hortobágyi Alkotótábor „felélesztése” Káplár Miklós
Hortobágyi Nemzetközi Alkotótábor néven 2012-ben,
majd 2019 februárjában Debrecennel és különböző vál
lalkozásokkal, magánszemélyekkel közösen létrehoztuk a
tábort működtető egyesületet.
•M
 egújítottuk a Hortobágy Híradót és településünk honlap
ját.
•A
 polgármesteri hivatalban kiépíttettük a saját internet
hálózatot.
•U
 gyancsak résztvevői vagyunk a településen újonnan
létrejött Turisztikai Kerekasztalnak, melynek kapcsán
egyeztetjük elképzeléseinket, megtárgyaljuk a felmerülő
lehetőségeket. A szerencsés kezdeményezés lehetővé teszi
a hortobágyi érdekeltségű vállalkozások és szervezetek
turisztikai tevékenységének összehangolását és hatékony
érdek-érvényesítését.
•T
 estvér-települési kapcsolatot létesítettünk a lengyelor
szági Komarówka Podlaskával, valamint az érmelléki
Szalacs községgel, közös uniós források megszerzése
érdekében. A szalacsi együttműködés keretében a ROHU
pályázaton nyert 145 millió forintból valósítjuk meg a tele
pülés közvilágítás korszerűsítését, (a meglévő korszerűt
len és gazdaságtalan lámpatestek cseréjével) a Galéria és
a volt rendőrségi épület előtti tér felújítását, burkolását,
a bevásárló udvarházban lévő WC-zuhanyzó helyiségben
kiállító-terem kialakítását, a Hortobágy folyón és annak a
partján tanösvény létesítését, a víziszinpadhoz vezető út
mentén tájbaillő lámpatestek elhelyezése, a Faluház udva
rán szabadtéri rendezvények tartására alkalmas sütőhelyek
és filagória építését.
•A
 felújított Galériát Égerházi Imre festőművészről nevez
tük el, melyben a Hortobágyi Alkotótábor művészeinek
alkotásaiból rendeztünk állandó kiállítást.
•M
 éltóképpen megünnepeltük a németországi Pressath
város és Hortobágy község 20, illetve 25 éves együtt-
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működését. A partnerkapcsolat keretében több száz hor
tobágyi gyermek járt Pressathban és környékén, amely a
nyelvgyakorláson kívül több esetben tartós családi kapcso
latok létesítését eredményezte.
•A
 faluházat elneveztük Titi Éváról, volt polgármesterünk
ről, a mindenki által tisztelt és szeretett pedagógusról.
•E
 lkészítettük településünk helyi esélyegyenlőségi programját, amely bizonyos pályázati források eléréséhez
elengedhetetlenül szükséges.
•A
 hagyományos önkormányzati rendezvények mellett új
rendezvényként bevezettük a Magyar Szürke Barátok
Találkozóját, amelyre a Hortobágyhoz tartozó települések
Debrecen, Hajdúböszörmény, Balmazújváros, Tiszacsege,
Egyek, Tiszagyulaháza, Nádudvar és még számtalan tele
pülés) eljönnek és képviseltetik magukat, hiszen mindan�
nyian osztozunk a térség természeti és kulturális örökségén.
Hagyományteremtő rendezvényünk fő célja a közös
múlt, a pásztorhagyományok és az évszázados állattenyésztési kultúra kapcsán a Hortobágyhoz kötődő települések összefogása.
•A
 z önkormányzati rendezvények állandó közreműködője
a Hortobágyi Délibáb Népdalkör, akikkel kiváló együtt
működést alakítottunk ki. Fellépéseik minden alkalom
mal színesebbé, élvezetesebbé teszik programjainkat. Az
önkormányzat a fellépő ruhák alkalmankénti finanszírozá
sával segítette a közösség fontos küldetését.
Feltétlenül szót kell még ejtenem két, a település számára
fontos és meghatározó fejlesztésről, a fürdőépítésről és az
ivóvízellátásról:
A Fürdő kérdése
A fürdő hosszú évtizedes álma a településnek. Éppen ezért
a 90-es évek közepe óta minden önkormányzat folyamatosan próbálta értékesíteni a kutat és környékét erre a
célra, sikertelenül. A saját megvalósítás a beruházás rend
kívül magas költségére, ill. az önkormányzat forrás hiányára
tekintettel szóba sem jöhetett. Több hazai és külföldi befektetővel tárgyalt az önkormányzat, azonban a teljes informá
ciók birtokában– a terület nagysága, és annak beépíthetősége,
az alacsony épület magasságra vonatkozó szabályok, a nem
zeti parki előírások és korlátok stb.– kivétel nélkül minden
érdeklődő elállt a szerződéskötéstől. Párhuzamosan több
alkalommal kiírásra került a terület értékesítésére vonatkozó pályázat, amely minden alkalommal eredménytelenül
zárult. Erre tekintettel, a fürdő fejlesztés megvalósulása érde
kében az önkormányzat csökkentette az eredeti vételárat.
Ezek után a többszöri eredménytelen pályázatot követően
érkezett – nyilvános pályázati eljárás keretében – a jelenlegi
tulajdonostól a 95 millió forintos vételi ajánlat. A képviselőtestület ezt nagy örömmel elfogadta, hiszen hosszú évek óta
először nyílt meg a lehetősége a fejlesztés megvalósításának.
A szerződés megkötésétől kezdve folyamatosan folyt a terveztetési, engedélyeztetési eljárás.
A befolyt vételárat az önkormányzat elkülönített számlán
kezelte és az ezt követően benyújtásra kerülő pályázatok
önrészére fordította.
Az adásvételi szerződés 2008. április 24-i megkötése óta
az építési és vízjogi engedély megszerzéséig a következő
eljárások lefolytatására került sor:
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•A
 fürdő beruházás megvalósításának legfőbb akadálya a
meglévő korszerűtlen szennyvíztisztító, amelynek az 1000
m-es védőtávolságán belül semmilyen létesítmény nem
volt építhető. A védőtávolság csökkentését önkormányza
tunk uniós pályázati forrásból megvalósított új, zárt rend
szerű szennyvíztisztító megépítésével érte el, amelynek
átadási időpontja 2011. április 13. volt.
 Az értékesítésre került ingatlanok nem rendelkeztek önálló
közúti csatlakozással – tekintettel arra, hogy a kemping
hez vezető út nem közút, hanem gyalogút – így a hatályos
rendezési terv módosítását még a tervezési munkálatok
megkezdése előtt el kellett indítani. Ezen eljárást az önkor
mányzat lefolytatta, mely közel 1 évet vett igénybe.
•A
 közúti csatlakozás kialakításához a módosított rendezési
terv hatályba lépését követően telekalakítási eljárást kel
lett indítani és lefolytatni. Ennek kapcsán – figyelemmel
arra, hogy az egyik telekalakításban érintett ingatlan állami
tulajdonban és nemzeti parki kezelésben volt gyep minősí
tésű – így a termőföld kivonására vonatkozó eljárást is le
kellett folytatni.
•A
 létesítmény tervei – tekintettel Hortobágy kiemelt hely
zetére – megyei tervtanács elé kerültek véleményeztetésére
2010. november 3-án, 2010 december 15-én és 2011. már
cius 31-én. A tervtanács véleménye alapján a tervek átdol
gozásra kerültek.
• 2 011-ben az építési hatósághoz benyújtásra kerültek a
tervek engedélyeztetésre, amely felfüggesztésre került a
környezeti hatásvizsgálat lefolytatásáig.
•M
 egtörtént a megvásárolt ingatlan ivóvíz- és szennyvíz
csatornázás vízjogi engedélyeztetése 2011. novemberé
ben. A jogerős engedély birtokában a beruházó kiépítette
a szennyvíz gravitációs csatornát, melyet az önkormányzat
tulajdonába átadott.
•A
 víz gyógyvízzé minősítése 2012-ben történt meg, közel
1 éves eljárás során.
• 2 012-ben megépült a kút közelében lévő tisztálkodó épület.
•A
 fürdő megépítése kapcsán több vízjogi engedélyezte
tési eljárást kellett lefolytatni. A fentieket követően derült
ki, hogy nem szükséges oxidációs tó megépítése –amely
szűkítette volna a fürdő területét és a további fejlesztési
lehetőségeket – amennyiben a használt víz elhelyezése a
közelben, az önkormányzat által rekultiváció során kiala
kított vizes élőhelybe bevezethető. Ehhez a környezetvé
delmi hatóság véleményének kikérést követően a beruházó
kérelmére az önkormányzat kiadta a tulajdonosi hozzájá
rulást.
• 2 015-ben került végül kiadásra a jogerős vízjogi létesítési
és az építési engedély is. Hangsúlyozom, hogy ezen eljárá
sokat nem a Hortobágyi önkormányzat hatósága folytatta
le. A beruházó az engedélyek birtokában megépítette a
fürdő fogadó épületét, a medencéket, melyeknek elkészül
tek a szigetelési és gépészeti munkálatai.
A további munkálatok elvégzésének sorrendjére és a
megvalósítás határidejére az önkormányzatnak ráhatása
nincs.
Az önkormányzat az egész tervezési, engedélyezési eljárás során minden rendelkezésre álló módon és eszközökkel
segítette a beruházás megvalósítását, hiszen tisztában vol
tunk vele, hogy a fürdő megépítése egész településünk jövője
szempontjából meghatározó.
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Az ivóvíz kérdése
Hortobágy Község Önkormányzata a kezdetektől ragaszkodott ahhoz, hogy a település egészséges ivóvízellátása a
Keleti főcsatorna vizéből oldható meg.
Tekintettel arra, hogy a beruházás több száz millió forintot
tesz ki – amelyet egyetlen önkormányzat sem tud magára
vállalni –, csatlakoztunk az Észak-Alföldi Régió IvóvízjavítóProgram II. üteméhez a KEOP-1.3.0/09-11-2011-0010 azo
nosító számú, a Hajdú-Bihari Ivóvízminőség-javító Projekt
keretein belül. Ez a program 14 település egészséges ivóvízellátását hivatott megoldani. A fejlesztés megvalósítására az
érintett települések részvételével Hajdú Bihari Ivóvízminőség –
Javító Önkormányzati Társulás alakult. A tervezési, engedélyez
tetési, közbeszerzési és a kivitelező kiválasztására vonatkozó
eljárásokat a derecskei székhelyű társulás folytatta le.
A fejlesztés – önkormányzatunk kérése ellenére – új
kutak fúrásával valósult meg, melynek eredményeképpen a
község központjában a bór tartalom – amely miatt szükség volt
a beruházásra – a megengedett mértéken belül maradt, amelyre
az ÁNTSZ megadta az üzemeltetési engedélyt. A vízminőség
javítása miatt itt szűrőcserére van szükség.

Szásztelek esetében a megvalósított technológia nem
hozta a kellő eredményt, ezért ott teljesen új technológia
kiépítésére van szükség, amely a társulásnál még rendelke
zésre álló forrásból kerül megvalósításra. Fontos megjegyezni,
hogy az ivóvíz beruházások esetében technológia kiválasztá
sára önkormányzatunknak semmilyen beleszólása, ráhatása
nem volt.
2010–2019 eredményei összegezve
Az elmúlt két ciklusban közel 3 milliárd Ft (2.820.034.264
Ft) értékű pályázati forrást szereztünk meg Hortobágynak,
s fordítottunk beruházásra, fejlesztésre az említett önerős
feladatok megvalósítása mellett.
Az önkormányzat a stafétát ezzel együtt, biztos, stabil
működéssel, költségvetéssel, hitelállomány nélkül adja át a
következő választott testületnek.
Bizalmukat megköszönve, kívánom, hogy az Önök által
október 13-án megválasztott polgármester és képviselő-testü
let legalább ilyen, vagy ennél még eredményesebb legyen!
Vincze Andrásné
polgármester

Jelentés Gencsi Zoltán alpolgármester tevékenységéről
Augusztus
25. vasárnap. A 17. Országos Bio Főző
versenyen és Pásztortalálkozón vettünk
részt a hortobágyi pásztorsággal.
27. kedd. A HNPI munkatársaival
részt vettünk a GINOP pályázat tervei
nek helyszíni bemutatásán. Jelen voltak
a Miniszterelnökség örökségvédelem
mel foglalkozó Építészeti és Építésügyi
Helyettes Államtitkárságának munkatár
sai.
29. csütörtök A HNPI és a Génmeg
őrző Kft. munkatársaival részt vettünk a
GINOP pályázat építészeti terveinek vég
legesítési megbeszélésén és a közutasok
kal való egyeztetésen.
30. péntek. Figéné Triznya Juliannát
köszöntöttük a nyugdíjba vonulása alkal
mából.
31. szombat. Hajdúviden vettem részt
az „Együttműködés a hortobágyi és
hajdúsági térségek között a természeti
kincsek és évszázados hagyományok
ápolásában, népszerűsítésében” című
nyertes pályázat ünnepélyes nyitó ren
dezvényén. Meglátogattam a megyei
vadásznapot Tiszacsegén.
Szeptember
1. vasárnap. Hajdúszoboszlón a helyi
művelődési házban megnyitottuk a
magyar szürkéről szóló vándorkiállítást.
2-hétfő. Meglátogattam a hortobágyi
iskola tanévnyitóját.
3. kedd. A Balmazújvárosi Járási Hiva
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tal meghívására foglalkoztatási fórumon
vettem részt hortobágyi vállalkozók tár
saságában.
4. szerda. A körzeti útfelügyelővel
helyszíni bejárást tartottunk a szásztelki
„kifli út”-hoz való egyeztetés nélküli
csatlakoztatás ügyében.
5. péntek. A Tranzit-Ker Zrt. hortobágyi keltető üzemében tettünk látoga
tást.
6. péntek. Az Országos Erdészeti
Egyesület elnökségi ülésén vettem részt
Budapesten.
7. szombat. A csegei harcsapaprikás
főző fesztiválra látogattam el, ahonnan
Bereczki Imre hozta el a fődíjat.
9. hétfő. Szásztelken lakossági fórumot
tartottunk a „kifli út” használatának kor
látozásáról.
10. kedd. Kistérségi társulási ülésen
képviseltem Hortobágy Önkormányzatát.
Kiépítettük az ismételten meghibásodott
árkusi szivattyút a kútból.
11. szerda. A hallásvizsgálaton heten,
míg a rákszűrésen ötvenhárman vettek
részt.
12. csütörtök. A Nemzeti Művelődési
Intézet debreceni munkatársait fogadtuk,
akik értéktári rendezvénnyel és kiállítás
sal kívánják színesíteni a magyar szürkebarátok találkozóját.
13. péntek. A vízminőség javító társu
lás derecskei ülésén vettem részt, ahol
döntés született a szásztelki kút felújítá
sának kivitelezőjéről. Délután a Hajdú

sági Múzeum „Becsengettek” programját
látogattam meg.
14. szombat. Házigazdaként köszöntöt
tem a hortobágyi pásztorok és a magyar
hagyományőrző pásztorkutyások 13.
találkozóját. Meglátogattam a Nyírerdő
zRt. családi napját a Gúthi erdőben. Dél
után a tulajdonos kalauzolásával tájéko
zódtam a fürdő építésének állásáról.
17. kedd. Visszaépítettük a megjavított
szivattyút az árkusi kútba. Délután lakos
sági fórumot tartott önkormányzatunk a
májustól napjainkig tartó időszakról.
19. csütörtök. A nemzeti park kezelé
sében lévő Kónyára vezető betonúton
megszüntettük a kátyúkat, hogy ne csak
a trágyahordó szerelvények tudjanak
haladni az úton, hanem a lakosok, a
postás, a mentő, a tanyagondok is.
20. péntek. Hortobágy Község Önkor
mányzata csatlakozott a Magyar Közút
nZrt-nek a „Jobb, ha el sem dobod!”
országos szemétszedési akciójához.
Reggel tájékozódtam a Katasztrófavé
delmi Igazgatóságon a fürdő létesítmény
hatósági ügyeinek helyzetéről. Délelőtt
részt vettem Balmazújvároson a foglal
koztatási partnerségi paktum ülésén.
21. szombat. Bodó Sándor államtitkár
úrral köszöntöttük a 20. születésnapját
ünneplő Madárkórházat.
23. hétfő. Megbeszélést tartottunk a
Magyar Szürke-Barátok Találkozójának
és a pressathi testvérváros delegáció láto
gatásának előkészítésére.

Hortobágyi Híradó

24. kedd. Nánáson egyeztettük az
ottani kihajtási ünnep részleteit. Délután
a nemzeti közútkezelővel tárgyaltunk a
GINOP „utas” vonatkozásairól.
25. szerda. A balmazújvárosi rend
őrkapitánnyal tárgyaltunk a hortobágyi
utak védelmében bevezetett súlykorlá
tozás várható következményeiről. Késő
délután került sor a képviselő-testület
választások előtti, utolsó rendes (előre
meghatározott idejű) ülésére.

26-27.csütörtök-péntek. Részt vettem
az Állami Számvevőszék budapesti szék
helyén a „Jó gyakorlatok– Fókuszban az
önkormányzatok gazdasági társaságai»
című műhelymunkában.
28. szombat. Elektromos hulladék
gyűjtését indítottuk el Balmazújvároson.
Délután a 16. Szatmár-Beregi Szilvana
pot látogattam meg Tarpán.
30. hétfő. Veszélyes fák gallyazására
érkeztek szakemberek községünkbe.

Balmazújvárosi közös helyi
választási iroda tájékoztató

Október
1-3. kedd-csütörtök. A Magyar SzürkeBarátok Találkozójának és a pressathi
testvérváros delegáció látogatásának elő
készítésével foglalkoztunk.
4-7. péntek-hétfő. Német testvérváros
unk, Pressath város delegációját fogadtuk
és kalauzoltuk programjukon.
5. szombat. A Magyar Szürke-Barátok
Találkozóján házigazdaként vártuk ven
dégeinket.

A Kónyára vezető útról

A 2019. október 13-i helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választásán a Helyi Választási Bizottság által történt nyilvántartásbavétel
alapján az alábbi jelöltekre lehet szavazni.
A sorrend a Helyi Választási Bizottság 34/2019. (IX.09.) HVB határozata
és 35/2019. (IX.09.) HVB határozata alapján megegyezik a szavazólapi
sorrenddel.
Polgármesterjelöltek:
Sorszám
1.
2.
3.
4.

Jelölt neve
Gencsi Zoltán
Gál Gergő
Jakab Ádám András
Török Nándor Barnabás

Egyéni képviselő-jelöltek:
Sorszám
Jelölt neve
1.
Gál Gergő
2.
Béres Ferenc
3.
Fenyves József
4.
Veresné Köteles Beáta
5.
Szarka Zoltán
Palástiné Dr. Varga
6.
Annamária
7.

Perge Viktor

Jelölő szervezet
független
független
független
független
Jelölő szervezet
független
független
független
független
független
független
Mi Hazánk Mozgalom,
Magyar Igazság és Élet
Pártja, Független Kisgazda-,
Földmunkás és Polgári Párt

Veres Mária
független
Hegedüsné Baji-Gál
9.
független
Barbara
Hegedüsné Bereczki
független
10.
Angéla Mária
11.
Hajdu Andrea
független
12.
Déri Balázs
független
13.
Gencsi Zoltán
független
14.
Orosz István
független
15.
Jakab Ádám András
független
16.
Posta Istvánné
független
17.
Pongrácz-Márton Nóra
független
18.
Rózsa Sándor
független
19.
Bodnár Csaba
független
20.
Konyhás István
független
21.
Fülöp Bernadett
független
Vajda Csaba egyéni képviselő-jelölt a jelöltségről lemondott.
Hortobágy, 2019. október 02.
Balmazújvárosi Közös Helyi Választási Iroda

A képen látható „javítgatást” az önkormányzat
közmunkásai készítették a nemzeti park keze
lésében lévő úton, hogy ne csak a trágyahordó
szerelvények tudjanak haladni az úton , hanem a
lakosok, a postás, a mentő, a tanyagondok is. Ez
nem lehet végleges megoldás, de legalább a napi
gondjainkra gyógyír...
Javasoltuk a nemzeti parknak a kónyai beton
úton súlykorlátozás elrendelését az út fennmara
dása érdekében.

8.

Hortobágyi Híradó

Önkormányzatunk a Magyar Falu Programba hat
pályázatot nyújtott be. Az óvoda felújítására, az
óvodai kerti játék beszerzése, a járdafelújításra,
a borsósi út felújítására, a közterületi karbantartó
kistraktor beszerzésére és a községháza nyílás
záróinak cseréjére összesen 95 millió forintnyi
támogatást kértünk.
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Nyertes Leader pályázat
Hajdúviden a volt tanyasi
iskola udvarán augusztus
31-én került sor az „Együtt
működés a hortobágyi és
hajdúsági térségek között a
természeti kincsek és évszáza
dos hagyományok ápolásában,
népszerűsítésében” című nyer
tes pályázat ünnepélyes nyitó
rendezvényére. Az ünnepséget
köszöntötték Dr. Orcsik István
Hortobágyi Leader Egyesület
elnöke, Bodó Sándor államtit
kár, országgyűlési képviselő,

dr. Tiba István országgyűlési
képviselő és Fórizs László
Hajdúböszörmény
város
alpolgármestere. A projek
tet bemutatta Gencsi Zoltán
Hortobágy község alpolgár
mestere és Dobó Diana a
hajdúböszörményi Zöld Kör
egyesület munkatársa.
A fejlesztés során megújul a
volt rendőrségi épület kertje.
Díszburkolattal, filagóriával,
főzőhelyekkel
rendezvény
parkká alakul. A beruházással

a kertből újra láthatóvá válik
a Kilenclyukú híd. Szintén a
pályázat finanszírozza a rend
őrségi épületben az örökös
pásztorok arcképcsarnokának
és az állathajtó utak digitális

kiállításának megvalósítását.
A fejlesztéssel Hortobágy
Község Önkormányzata 9,8
millió Ft támogatásban része
sül. A befejezés tervezett
dátuma: 2020. június 30.

Az Univerzum támogatásával, avagy sikeres
pályázatokkal folytatódik a 2019/2020. tanév óvodánkban
Hamvas Béla:
Isten tenyerén ébredtem
Isten tenyerén ébredtem, s lenéztem a Földre,
Hófehér csúcsokra, kopár legelőkre.
Kanyargós folyók tükrében láttam kelni a Napot,
Sugaraiban álmos hajnal mosakodott.
Láttam az óceánt gyermekként ragyogni
Sirályokat felette felhőkkel táncolni,
Láttam a békét az emberek szívében,
Láttam az erdőket fürödni a fényben.
Láttam sok-sok mosolyt és láttam a reményt,
Láttam az embert, és láttam a zenét,
Láttam a földet szeretetben élni,
Láttam a csöndet a széllel zenélni.
Láttam Istent amerre csak néztem,
Miközben éppen az Ő tenyerében ültem,
S az Ő hangján szólt hozzám a szél,
Mint anya, ki gyermekének mesél,
Millió apró tükörben láthatod magadat,
Hisz olyannak látod a világot, amilyen Te vagy!
Településünk óvodája törekszik arra, hogy ,,versenyképes”
nevelést nyújtson a hozzánk járó gyermekek számára. Elmondhat
juk, hogy 2013 óta minden nevelési évben egy vagy kettő sikeres
pályázatot valósítottunk meg. 2018-tól ezeket a pályázatokat való
sítottuk/valósítjuk meg:
1. AZ EFOP 3.1.1-14-2015-00001 „KISGYERMEKKORI
NEVELÉS TÁMOGATÁSA” kiemelt Európai Uniós projekt
keretén belül képzőintézményként vettünk részt, biztosítottuk
megyei/országos szinten a 30 órás képzéseket.
A Kisfecske csoport bemutató foglalkozása nagy sikert aratott
szakmai körökben. 2018-ban befejeződött, azonban a szakmai
munka folytatásaként a következő projektben való részvételre is
sikeresen pályáztunk:
2. EFOP-3.1.3-16-2016-00001 „Társadalmi felzárkózási és
integrációs köznevelési intézkedések támogatása (Esélyteremtő
óvoda)” kiemelt projekt folyamatos eszközfejlesztést, a gyerme
kek számára ingyenes programokat biztosít. Ennek keretén belül
közel 600 000 Ft értékű játékkal, kézműves alapanyagokkal gaz
dagodtunk. A gyermekek augusztus hónapban debreceni kirándu
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láson vettek részt térítésmentesen. Október 11-én óvodánk minden
gyermeke részt vehet Nagyhegyesen tartott kulturális programon.
Az Aranyszamár Színház Wass Albert: Erdők könyve c. előadá
sát nézhetjük meg. A busz és a belépő költségét a pályázat finan
szírozza.
3. Erasmus+ Iskolai, óvodai partnerségek 2019-1-HU01KA229-061256_1 projekt nemzetközi szakmai tapasztalatszer
zést biztosít óvodánknak. Óvodánk, mint koordinátor vesz részt
a pályázatban.
Partnereink:
• Ludas község óvodája
• Dabasi óvoda
• erdélyi Csíkszentsimon óvoda/iskola
• szicíliai Paterno óvoda/iskola
• hortobágyi óvodánk
A projekt összköltsége: 70 892 euró
Óvodánk költsége 3 fő részére: 13 371 euró
4. ,,Örökös Boldog Óvoda” címet nyertünk 2019. szeptember
hónapban. A Kisfecske csoportban már három éve bevezettük a
programot és a boldogsagora.hu internetes oldalra feltöltjük
havonta a megvalósítás dokumentumait. A kitartó és színvona
las szakmai munkáért kaptuk a megtisztelő címet. Köszönöm a
programban résztvevő gyermekek aktivitását, lelkesedését és
a boldog perceket, amit együtt átélhettünk.
A pályázatokat írta: Baranyainé Fekete Ilona
A megvalósításban részt vett/ vesz:
 Baranyainé Fekete Ilona
 Könnyű Julianna
 Tóth Bernadett
A folyamatos gyermeklétszám csökkenése veszélyezteti telepü
lésünk oktatási – nevelési intézményeinek működését/megmara
dását.
A cikk megírásával nem a dicsekvés volt a célom, hanem
kérés a Hortobágyon élő szülők felé. Amikor oktatási intézményt választanak, ismerjék meg alaposan az óvodák működését, szakmai munkájukat, mérlegeljék, vajon megéri 20–25
km távolságot megtenni naponta gyermekükkel?! Valóban
többet tud nyújtani más település óvodája?
A kérdéseimet átgondolásra javaslom!
Baranyainé Fekete Ilona
intézményvezető

Hortobágyi Híradó

A hortobágyi
keltető üzemről
Ellátogattunk községünk legnagyobb
iparűzési adófizetőjének, a TRANZITKER ZRT. hortobágyi keltető üze
mébe, ahol évente 13 millió kacsa- és
3,5 millió libatojást keltetnek. A
hatvan fővel működő üzem 25 horto
bágyi lakosnak ad megélhetést. Jövőre
a keltető kapacitás jelentős bővítésé
vel számolnak az önkormányzatunk
tól vásárolt területen és munkásszálló
kialakítását is tervezik. Ám addig sem
kell várni, mert most is tudnak mun
kalehetőséget adni. Jelentkezni lehet
Petrovics Ákos üzemvezetőnél (30428-9980) és Petrucz Róbert helyet
tesnél (30-172-2772).

A hortobágyi vízről…

A Hajdú-Bihari Ivóvízmi
nőség-javító projekt meg
valósítása 2012-ben indult
és 2016-ban fejeződött be.
A programban 14 település
közösen vett részt. A közel 2
milliárd forint összköltségű
fejlesztéshez az érintettek

majd’ 300 millió forinttal
járultak hozzá.
Hortobágyon ez új kutak
fúrását és vas, mangán és
ammóniamentesítő
tisztí
tási technológia, valamint
irányítástechnika telepítését
jelentette. Mint az a lakosok
számára közismert, a fejlesz
tés messze nem váltotta be a
hozzá fűzött reményeket. Ezt
az önkormányzatunk rögtön
jelezte a konzorcium vezeté

Tanévnyitó a suliban

sének és az illetékes kormány
zati szerveknek. Nem voltunk
egyedül, Kaba és Nádudvar is
hasonló helyzetbe került.
Az évekig tartó huzavonára
(mintavételek sorozata, eltérő
beruházói és kivitelezői véle
mények, kormányzati vizsgá
lat, szolgáltatási nehézségek,
szakértői vélemény, stb.) a
júliusi konzorciumi gyűlés tett
pontot.
Ott sikerült önkormány

zatunknak elérni, hogy a
szásztelki és hortobágyi kút
vízminőségének
javítására
további beavatkozások szük
ségesek ( Szásztelek 34,95
millió Ft és Hortobágy 3,4
millió Ft értékben ), amelynek
fedezete a konzorcium és a
szolgáltató költségvetésében
rendelkezésre áll. Sikeres köz
beszerzési eljárást követően a
megvalósításra még az idén
sor kerülhet…

Te szedd!

Hortobágy Község Önkormányzata csatlakozott a Magyar
Közút nZrt-nek a „Jobb ha el sem dobod!” országos szemétsze
dési akciójához. Az érintett útszakaszokon ( Kilenclyukú hídtól
Halastóig a 33-as úton, Mátai bekötő út a 33-as úttól, a Kossuth
utca a 33-as körforgalmától a vasútállomásig.) és a vásártéren
több mint 50 zsák szemét gyűlt össze.

A Hortobágyi Petőfi Sándor Általános Iskola és Kollégium tan
évnyitója. Az idén tizenhárom elsős gyerkőcöt köszönthettünk.

Hortobágyi Híradó
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A fürdő

A tulajdonos meghívására
meglátogattuk a fürdő építési
területét. Elkészült a kem
ping, a vendégház, az új hideg
vízkút, a fürdő fogadóépülete
a szauna térrel és az öltö
zőkkel. Épült a kültérben két
hideg vizes- és három gyógy
vizes medence. A gépészetet
és a vezérlést beépítették.
Tereprendezés, parkosítás és a
használatba vételi engedélye
zés folyamata van még hátra.

A szűrök cifrázója

Hej, Árkus, Árkus…

A szűrkészítő Csibi Gyulánét, Ica nénit köszöntöttük a böszörményi cifraszűrös Szeptember elején ismét meghibásodott az
találkozón. A Népművészet Mestere 82 éves, eddig hatvan szűr készült kis csa árkusi kút szivattyúja. Kiépítés, szerviz, vára
ládi műhelyében. Jó egészséget kívánunk Ica néni!
kozás az alkatrészre, visszaépítés. Közben
vízosztás. Köszönjük a közmunkás fiúcsapat
nak a hozzáállásukat!

A terelő verseny margójára Figéné Triznya Julianna nyugdíjas

Két évvel ezelőtt az FCI (Nemzetközi Kutyás Szövetség)
Terelőkutyás Bizottsága Helszinkiben megalkotta a terelési
Európa Bajnokság szabályrendszerét. A bizottságban több
mint 18 ország (elsősorban európai) képviselteti magát. A
bizottság az idén Moszkvában tartotta éves rendes közgyű
lését, ahol elfogadták, hogy a 2020. évi közgyűlésnek Hor
tobágy adhat otthont. Döntöttek arról is, hogy a benyújtott
magyar pályázatot elfogadva az első Terelési Európa Baj
nokságot 2021. májusában Hortobágyon fogják megren
dezni!
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Évtizedekig szakácsnőként dolgozott, majd pályát módosított,
hogy másokat segíthessen. 2017-től gondozónőként a hortobágyi
idősek szolgálatába állt. Csendes, nyugodt, szorgalmas embert
ismerhettünk meg személyében, munkáját kellő szakmai alázattal
végezte, az általa gondozott idősek nagyon szeretik, tisztelik, s
ha szükséges volt szívesen segített szabadidejében is. Hortobágy
Község Önkormányzata nemrég búcsúztatta nyugdíjba vonulása
alkalmából. Köszönjük Jutkának a munkáját! Kívánunk jó egész
ségben eltöltött, nyugodt, békés, örömteli nyugdíjas éveket!

Hortobágyi Híradó

DARUPORTA SZÉPÍTŐ
VERSENY

FELHÍVÁS
HORTOBÁGY LAKOSAI, CIVIL SZERVEZETEI ÉS VÁLLALKOZÁSAI
részére a Hortobágy turisztikai attrakciójának, a daruvonulásnak minél átfogóbb és településünkhöz is méltó
megjelenítését célzó portadíszítő, szépítő versenyen való részvételre. Közösségi összefogásunk célja az őszi
hangulatot keltő, valamint a daruvonuláshoz kapcsolódó látványelemek megjelenítése, a magán és vállalati porták,
közösségi terek szépítése.

Keressük azon utcadíszeket,
amelyeknek legjobb az eredetisége, kreativitása, esztétikai minősége, a tárgyak összhangja, valamint a kihelyezés
kivitelezésének minősége, illetve amelyek az őszi hortobágyi hangulatot legjobban kifejezik szem előtt tartva a
természetességet, utalnak a daru jelenlétére és ügyelnek a környezet állapotára is.

VERSENYLEÍRÁS
A versenyen induló feldíszíti Hortobágy településen lévő ingatlanának utcafronti részét vagy a vásártér egy általunk
kijelölt területét. Nevezhetnek helyi lakosok, vállalkozások, egyesületek, intézmények közösségei.

Nevezési lap kitölthető a hnp.hu/daruporta címen, kérhető a HNP Látogatóközpontjában.
A versenyben való részvétel feltétele:

• jelentkezési lap leadása 2019. október 13. 16 óráig,
• a dekorációt elkészíti 2019. október 21-ig, és azt folyamatosan bemutatási szinten tartja
• a dekorációt 2019. október 27-ig fenntartja
Felhasználható alapanyagok:
természetes anyagok, mezőgazdasági termékek, mint pl. fa, nád, kukorica,
élő és száraz virág, textília, papír, tök és más termések Figyelem! A védett növények és azok részei NEM használhatóak fel!

ZSŰRIZÉS ÉS DÍJAZÁS
A zsűri értékelése alapján kiosztott díjak:

1., 2., 3. helyezettek számára értékes nyeremények
További tárgynyeremények a legötletesebb dekorációt készítő közönségdíjasoknak!
Közönségszavazatok leadhatók október 21-24. között a
következő linken: https://www.facebook.com/HortobagyiNemzetiParkIgazgatosag/events
Szavazatát leadhatja még a HNP Látogatóközpontban is.

EREDMÉNYHIRDETÉS, ÜNNEPÉLYES DÍJÁTADÁS
2019. október 25-én 17 órakor a HNP Látogatóközpontban Hortobágyi Esték keretében

SZÉPÍTSD A PORTÁD! SZÉPÍTSD A TELEPÜLÉST! VEGYÉL RÉSZT A VIDÁM VERSENGÉSBEN!

Hortobágyi Híradó
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Támogatják a fiatalok vállalkozóvá válását

A Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány „Az álláskeresők és fiatalok vállalko
zóvá válásának ösztönzése – képzés és mentorálás projekt Észak-alföldi régióban történő meg
valósítását konzorciumban végzi a DEBRECENI CAMPUS Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit
Közhasznú Kft-vel és az INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség
Nonprofit Kft-vel.
Céljuk, hogy a regisztrált álláskeresőt végig kísérje a vállalkozóvá válás folyamatán. Jelentke
zési határidő: 2020. október, vagy a forrás kimerüléséig.
Részletes információk a www.penzajovodhoz.hu honlapon találhatók.

Észak-Hajdúsági foglalkoztatási
együttműködés
– A TOP-5.1.2-16. Helyi foglalkoztatási együttműködések
című projekt összegzése –
A projekt stratégiai céljai
A TOP-5.1.2-16 Helyi foglalkoztatási együttműködések címmel meghirdetett pályázat a helyi önkormányzatok és társulásaik számára a helyi szinten létrejövő foglalkoztatási együttműködések, partnerségek (paktumok) számára biztosít forrást
képzési és foglalkoztatási programjaik megvalósításához.
A projektben rendelkezésre álló forrás ilyen gazdaság- és foglalkoztatás fejlesztésre irányuló, a munkaerőpiac helyi releváns szereplőit tömörítő járási szintű, a járásban releváns valamennyi gazdasági ágazatot felölelő együttműködés (paktum)
létrehozásához, működtetéséhez, illetve a paktum egyes tevékenységeinek és foglalkoztatási programjainak finanszírozásához használható fel.
Az előkészítés alatt álló projekt keretében Balmazújváros Város Önkormányzata – konzorciumi partnereivel együtt – a térségi foglalkoztatás bővítése, ezen keresztül a térségi gazdaság fejlesztése céljából a Balmazújvárosi, a Hajdúböszörményi
és a Hajdúnánási Járás településeit foglalkoztatási szempontból összefogó Helyi Foglalkoztatási Paktum létrehozását
tervezi.
A projekt költségkerete bruttó 700 millió forint.
A projektmegvalósítás tervezett időszaka: 2018. 10. 01 – 2021. 11. 30.
A projekt célcsoportjai
Az adott térségben munkát vállalni szándékozó, álláskereső hátrányos helyzetű személyek és inaktívak. A programba
vonás szempontjából hátrányos helyzetűnek minősülnek:
• alacsony iskolai végzettségűek,
• 25 év alatti fiatalok, vagy 30 év alatti pályakezdő álláskeresők,
• 50 év felettiek,
• GYED-ről, GYES-ről, ápolási díjról visszatérők, vagy legalább egy gyermeket egyedül nevelő felnőttek,
• foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők,
• tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek,
• megváltozott munkaképességű személyek,
• roma nemzetiséghez tartozó személyek.
A projekt segítségével létrejövő paktum a fentieken túl teret biztosít az együttgondolkodásra, és új, a helyben felmerülő
problémákra a helyi szereplők által megfogalmazott válaszokon alapuló programok kialakítására, melyek túlmutatnak a
projektben megfogalmazott és finanszírozott tevékenységeken. Ezáltal a helyi szükségleteken alapuló, önfenntartó gazda
ság- és foglalkoztatás fejlesztő eszközzé válhat az abban részt vállaló, érdekelt munkaerőpiaci szereplők kezében.
Miért érdemes részt venni a paktumban a helyi gazdasági szereplőknek?
• Lehetőség fejlesztési ötletek, javaslatok bemutatására;
• Egymás tevékenységének jobb megismerése, új gazdasági együttműködések;
• Nagyobb cégek számára marketinglehetőség biztosítása;
• Kisebb cégek számára pénzügyi támogatás felhasználása;
• Lehetőség a projekt keretében készülő térségi Foglalkoztatási Stratégia véleményezésére, felülvizsgálatára: közvetlenebb
visszacsatolás a keresleti és kínálati oldal között;
• Jó lehetőség szakképzett munkavállalók bevonására, foglalkoztatására;
• Adminisztratív segítségnyújtás a támogatás igénybevételéhez a paktumiroda munka
társaitól
• Gyakorlati segítség a hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazásához, motiválá
sához.
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A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Balmazújvárosi Járási Hivatala Foglalkoztatási Osztálya
elérhetőségei, ahol a mellékletben küldött támogatásokkal kapcsolatosan további információk is
kérhetőek:
Cím: 4060 Balmazújváros Debreceni út 4/B
Telefonszám: 52 580-010
e-mail cím: foglalkoztatas.balmazujvaros.jh@hajdu.gov.hu
osztályvezető: Pusztai Zoltánné
elérhetősége: tel.: 52 580-016; mobil:06 30/742-2893
e-mail: pusztai.zoltan.gaborne@hajdu.gov.hu

Többféle támogatással segíti az álláskereső fiatalok munkaerőpiaci
helyzetének javítását a kormányhivatal
A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal a GINOP-5.2.1-14-2015-00001 Ifjúsági Garancia kiemelt projektje keretében –
munkaerőpiaci esélyeik növelése érdekében – támogatja a 25 év alatti nem foglalkoztatott és nem tanuló (NEET) regisztrált
álláskeresők elhelyezkedését.
A kormányhivatal bérjellegű támogatásainak célja kettős: egyrészt a munkáltatók számára lehetőséget biztosít, hogy megismerje a fiatal munkavállaló munkavégző képességét, munkabírását, hozzáállását, másrészt a támogatások segítségével
jelentősen csökkenthetőek a vállalkozások bérterhei. A programban résztvevő fiatalok számára szintén előnyös a konstrukció, hiszen valós munkafeltételek között győződhetnek meg arról, hogy képzettségük, képességeik, tanulmányaik, esetleges
korábbi szakmai tapasztalataik alapján alkalmasak-e az adott feladatra.
A kormányhivatal munkaerőpiaci programjának támogatási elemeit saját térségi programterve alapján alakítja ki, mely alapján
jelenleg az alábbi foglalkoztatást elősegítő támogatási konstrukciók érhetőek el a munkaadók számára munkaviszonyban,
teljes munkaidőben vagy legalább napi 4 órát elérő részmunkaidőben foglalkoztatott személyek esetén:

•	„legfeljebb 90 nap” bérköltség támogatás, amely munkatapasztalat-szerzés céljából nyújtható, maximum 90 nap
időtartamra. A kormányhivatal a foglalkoztatót terhelő bér és a hozzá kapcsolódó szociális hozzájárulási adó legfeljebb
100%-át téríti meg, továbbfoglalkoztatási kötelezettség nélkül;

•	„legfeljebb 10+5” bérköltség támogatás: a kormányhivatal ebben a konstrukcióban 4 hónap támogatott időszakot biztosít

további 2 hónap támogatás nélküli továbbfoglalkoztatási kötelezettség vállalása esetén. A támogatás mértéke szintén a
foglalkoztatót terhelő bér és szociális hozzájárulási adó legfeljebb 100%-a;

•	foglalkoztatás bővítését szolgáló, „legfeljebb 8+4 havi” bértámogatás jelenleg 4 hónap időtartamra vehető igénybe további

2 hónap időtartamú támogatás nélküli továbbfoglalkoztatási kötelezettség vállalása mellett. A kormányhivatal ebben a
támogatási elemben a foglalkoztatót terhelő bér és a hozzá kapcsolódó szociális hozzájárulási adó legfeljebb 70%-át téríti
meg;

•	munkába járáshoz kapcsolódó helyközi utazás költségeinek megtérítése: a kormányhivatal teljes mértékben megtéríti

a munkába járással kapcsolatos helyközi utazási költségeket a résztvevő fiatal lakóhelye/tartózkodási helye és a
munkavégzés helye között;

•	lakhatási támogatás: a kormányhivatal legfeljebb 12 hónapig, havi maximum 100 000,- Ft összeggel támogatja a
lakóhelyüktől távol munkát vállaló fiatalok lakhatási költségeit;

•	a vállalkozóvá válás támogatásával a kormányhivatal a vállalkozói tevékenység beindítását segíti, legfeljebb 6 hónap
időtartamú, havonta a kötelező legkisebb munkabér összegéig terjedő támogatás formájában.

A támogatás iránti kérelmet az álláskeresőt nyilvántartó járási hivatal foglalkoztatási osztályára, elektronikus úton kell
benyújtani.
A programról szóló általános tájékoztatók, valamint a kérelem nyomtatványai az alábbi internetes oldalakon érhetők el:

• http://www.kormanyhivatal.hu/hu/hajdu-bihar
• https://nfsz.munka.hu/Lapok/programok/ginop/ginop_g521.aspx
• www.ifjusagigarancia.gov.hu
• Facebook: Ifjúsági Garancia
A projekt az Észak-magyarországi, az Észak-alföldi, a Dél-alföldi és a Dél-dunántúli régiókban az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés keretében támogatásban részesül.

Hortobágyi Híradó
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Húsz éves a madárkórház
alapítvány
2019. szeptember 21-én ünnepelték a Madárkórház Alapítvány
fennállásának 20. évfordulóját. A rendezvényt énekszóval nyitották
meg Veres Hajnalka előadásában. Gencsi Zoltán, Hortobágy község
alpolgármestere és Bodó Sándor államtitkár, országgyűlési képviselő
köszöntötte a hallgatóságot. Az alapítvány munkájához a jövőben sok
sikert kívánunk!

A kormányhivatal idén ősszel is többféle támogatással segíti
az álláskeresők elhelyezkedését
A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal a GINOP-5.1.1-15-2015-00001 Út a munkaerőpiacra elnevezésű programja keretében – a korábbi évekhez hasonlóan – 2019. év második félévében is támogatja a 25-64 év közötti
regisztrált álláskereső elhelyezkedését. A támogatás azon regisztrált álláskeresők esetében igényelhető, akik a
program célcsoportjai közül bármelyikbe besorolhatóak:
1. A 25-64 év közötti nyilvántartott álláskeresők, akik a 2-7. kiemelt célcsoportba nem sorolhatók be
2. Pályakezdő (25-30 év közötti, felsőfokú végzettséggel rendelkező) álláskeresők
3. Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkező álláskeresők
4. A gyermekgondozást és hozzátartozó ápolását követő újrakezdés nehézségeivel küzdő nyilvántartott
álláskeresők
5. Legalább 6 hónapja regisztrált álláskeresők
6. 50 év feletti álláskeresők
7. Közfoglalkoztatásból a versenyszférába visszatérő álláskeresők csoportja
A kormányhivatal által nyújtható bérjellegű támogatások lehetőséget teremtenek arra, hogy a támogatott munkavállalók munkavégzés során szerezzenek szakmai gyakorlatot vagy speciális szakmai tudást, és emellett a
vállalkozók által kifizetésre kerülő bérköltségek jelentősen csökkenthetőek.
A bérjellegű támogatások 6 hónap időtartamra vehetők igénybe, mértéke pedig a foglalkoztatót terhelő bér, és
szociális hozzájárulási adó legfeljebb 70%, vagy 100%-a, ezt minden esetben a célcsoporti besorolás határozza
meg. A munkáltatónak a támogatással érintett időszak felével megegyező időtartamban továbbfoglalkoztatási
kötelezettséget kell vállalnia.
A bérjellegű támogatások mellett a támogatott időszakban a munkavállaló és a munkaadója részére egészben
vagy részben megtéríthető a munkába járással kapcsolatos helyközi utazási költség abban az esetben, ha a
résztvevő a munkába – a lakóhelye/tartózkodási helye és a foglalkoztatás helyszíne között – tömegközlekedési
eszközzel utazik. Az utazási költségek támogatásának maximális mértéke a felmerülő utazási költségek 100%-a.
A vállalkozóvá válási támogatás a vállalkozói tevékenység beindítását segíti legfeljebb 6 hónap időtartamú,
havonta a kötelező legkisebb munkabér összegéig terjedő támogatás formájában. Ezt a támogatási formát a
vállalkozó igazolvány kiváltását megelőzően az 1-6. célcsoportokba tartozó regisztrált álláskereső személyek
igényelhetik.
A lakhatási támogatás célja, hogy a lakóhelyüktől távol munkát vállalók lakhatási költségeit enyhítse, a mértéke,
havi maximum 100 000,- Ft, legfeljebb 12 hónap időtartamra. A támogatás a program valamennyi célcsoportja
számára igénylehető.
A támogatás iránti kérelmeket a foglalkoztatás, vállalkozóvá válás megkezdését
megelőzően a GINOP-5.1.1-15 program célcsoportjába tartozó álláskereső lakóhelye/ tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályára lehet
benyújtani, ahol a támogatások nyújtásának részletes feltételeiről, illetve a kérelem
és a hozzá kapcsolódó iratanyagok kitöltéséről és a benyújtás feltételeiről tájékozódhatnak az érdeklődők.
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Böszörményi lovas oktatás

Hajdúsági Expo, ahol bemutatták Dallos Gyula miniszteri
biztosnak a böszörményi Széchényi Szakiskola lovas oktatással
kapcsolatos hosszútávú terveit. Az elképzelések megvalósulása
kihatással lesz a környező települések, így Hortobágy lovas éle
tére is.

Imre nyert Csegén

Bereczki Imre és csapata, a „Zsíros zsiványok” első helye
zést ért el a csegei VII. Harcsapaprikás Főző Fesztiválon.
Közel 160 csapat közül az Ő harcsapaprikása slambuccal
győzedelmeskedett. Gratulálunk!

Megérkezett Szoboszlóra a magyar szürke

Bejárta az országot, s immár a hajdúk földjének egyik legfontosabbikára, Hajdúszoboszlóra is megérkezett a „Megmaradásunk
jelképe a magyar szürke” elnevezésű látványos és informatív tablókiállítás.
A művelődési központ falai között szeptember 1-jén nyílt meg a tárlat, amely egyben ünnepi nyitány is, hiszen szeptember
2-ára esik a hajdúk Szoboszlóra telepítésének 413. évfordulója.
Holoda Attila alpolgármester tolmácsolt méltató gondolatokat a tárlatról, a pusztáról, a magyar szürkéről, a marhahajcsár haj
dúkról. Gencsi Zoltán kutató, Hortobágy alpolgármestere, a vándorkiállítás megalapítója a magyar szürkék jelentőségét többek
között azzal a példával hangsúlyozta, hogy az európai iskolákban ma is tanítják: egykoron századokig hazánk volt Európa hús
éléskamrája. (Forrás:Haon)

Hortobágyi Híradó
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Szőlőragus marhaszelet

Hozzávalók: marhacomb, vegyes zöldség, vöröshagyma,
fokhagyma, olaj, bors, babérlevél, kakukkfű, szőlő, vörösbor,
étkezési keményítő, balzsamecet. A raguhoz: sárgarépa, zöld
hagyma, cukkini, főtt füstölt sonka, olaj.
Így készül: Olajon a hús mindkét oldalát elősütjük, majd
kivesszük. A visszamaradt olajon kicsit megpirítjuk a hagy
mát, hozzáadjuk a többi zöldséget, és 2-3 perc alatt össze
pirítjuk. Rátesszük a fokhagymát, beletesszük a borsot, a
babérlevelet, a kakukkfüvet, és öntünk hozzá 2 dl vizet.
Amikor forr, visszatesszük a hússzeleteket, majd letakarva
pároljuk (kb. 1 óra).
A szőlőt leszemezzük. A répát egészben hagyjuk, a hagymát
karikákra, a cukkinit kockákra vágjuk. A sonkát felaprítjuk.
Amikor a hús majdnem puha, ráöntjük a bort, és beletesszük
a raguhoz szükséges sárgarépát, egészben. Készre pároljuk.
Amikor a répa puha, kivesszük, félretesszük. A puha húst
kiemeljük a léből, a levet leszűrjük, majd visszatesszük a
tűzre, és amikor ismét forr, hozzáadjuk a kevés vízzel elke
vert keményítőt és a balzsamecetet. Beletesszük a szőlőt,
majd a hússzeleteket is visszatéve, újabb 2-3 perc alatt össze
forraljuk.
A raguhoz az olajon megfuttatjuk a sonkát, majd rátesszük a
hagymát, a cukkinit, és összepirítjuk. A főtt répát kockákra
vágjuk, a raguhoz keverjük, sózzuk, borsozzuk, összefor
gatjuk. Tálaláskor tányérra tesszük a ragut meg a húst, amit
alaposan meglocsolunk a szőlős mártással. Párolt rizzsel
körítjük.
Forrás: www.mindmegette.hu

Szőlős, mazsolás tejberizs

Hozzávalók: rizs, tej, kristálycukor, vaníliás cukor, citrom
reszelt héja, méz, piros és fehér szőlő, mazsola.
Így készül: A megmosott rizst egy lábasba tesszük, majd fel
öntjük 1,5 dl forró vízzel, és nagy lángon addig kevergetjük,
amíg a folyadék el nem párolog róla. Folyamatosan kever
getve adagonként a rizshez adjuk a tejet, közben a kétféle
cukorral és a citromhéjjal ízesítjük. A kész, krémes tejberizst
4 db pohárba kanalazzuk.
Kisméretű serpenyőben felolvasztjuk a mézet, és átforgatjuk
rajta a megmosott, leszemezett szőlőt. Ezzel és a mazsolával
megszórva tálaljuk a tejberizst, akár langyosan vagy behűtve is.
Forrás: www.mindmegette.hu

Gyömbéres körtekoktél

Körtés burgonyakrém leves

Hozzávalók: vaj, hagyma, édes burgonya, körte, zöldség
alaplé, tejszín, zöldfűszerek a tálaláshoz
Így készül: A vajat felforrósítjuk, és megfuttatjuk rajta az
apróra vágott hagymát. Ezután hozzáadjuk a megtisztított,
felkockázott édesburgonyát és körtét. Átforgatjuk, majd fel
öntjük a zöldséglevessel, és 20 percig főzzük. Amikor puhára
főtt az édes burgonya és a körte, összeturmixoljuk, majd fel
öntjük a tejszínnel, és ízlés szerint megsózzuk és megborsoz
zuk. Zöldfűszerekkel megszórva kínáljuk.

18

Hozzávalók: prosecco vagy pezsgő, méz, víz, kimagozott,
felkockázott körte, nagyobb darab hámozott, feldarabolt
gyömbér, friss zsályalevél
Így készül: Egy serpenyőben közepes lángon készíts sziru
pot a mézből és a vízből. Alkalmankénti kavargatás mellett
hagyd, hogy finoman forrjon egészen addig, amíg egy egy
séges halmazállapotot nem kapsz. Add a sziruphoz a körtét,
a gyömbért és a zsálya leveleket is. Hagyd tovább párolódni,
és kevergesd addig, amíg a folyadék az 1/3-ára nem csökken
(körülbelül 15-20 perc). Ha ezzel megvagy, vedd le a tűzről,
és hagyd további 10 percig hűlni.
Ezt követően távolítsd el a szirupból a gyömbér és zsálya
leveleket, majd a tegyél a borospoharakba egy kis szirupot,
és ne feledkezz meg a benne lévő körte kockákról sem. Végül
csak öntsd fel egy kis proseccoval vagy pezsgővel és már
ihatjátok is!

Hortobágyi Híradó

