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Magyar Szürke-Barátok Találkozója

MUNICIPIUM - az önkormányzat hírei

Magyar Szürke-Barátok Találkozója
Nagy sikerrel, kiváló hangulatban,
számos ízletes étellel került megrendezésre október 2-án a VI.
Magyar Szürke-Barátok találkozója, Hortobágy Község Önkormányzatának hagyományt teremtő gasztronómiai eseménye!
A rendezvény célja az őshonos
magyar állat, a magyar szürke
marha, Hortobágy egyik büszkeségének, turisztikai látványosságának is számító híres állatfajta
ünneplése, a magyar szürkéből
készült ételek népszerűsítése.
A főzőversenyre több mint 20
csapat
jelentkezett,
nemcsak
Hajdú-Bihar megyéből, de a határon túlról is. Az önkormányzati és
egyéb baráti csapatok nagy kreativitással mutatták meg főzőtudásukat, nagy hangsúlyt fektetve a főzőhelyek díszítésére, kialakítására,
bemutatva ezzel saját településüket.

Hagyomány és innováció is találkozott, hiszen a vendégek örömére a főzőverseny alatt a magyar
szürke ételeket újragondolta, és
kicsit másképpen készítette el
Elek Richárd séf.
A Főzőverseny vándordíjat, a
szürke marha szarvból készített
kürtöt, 2021. évben Tiszagyulaháza Önkormányzata nyerte el.
A finom ételek készítése közben a
résztvevők szórakoztatását a
„Róna Tusa” versenyszámok is
biztosították. A vendégek kötélhúzásban, szalmabála gurításban is
vetélkedhettek egymással. A
gyermekek számára a programot
a Szárnyalló népi játékok biztosították.
Meglepetés programként a hangulatot megkoronázta Hortobágy Község
lakóinak a Jeruzsalema kihívásra
készített táncos bemutatója.

A Magyar-Szürke Barátok találkozója a gasztronómiai hagyományok
ápolása mellett, az összefogás a
baráti kapcsolatok ápolásának a
napja is, a hortobágyi és a Hortobágyhoz kötődő emberek, intézmények, szervezetek életében.
Tóth Edina

NINCS RÁ SZÓ...

A magyar nyelv igen gazdag, de én nem találok rá szavakat, amivel megköszönhetném az emberek jóságát, segítőkészségét. Áldozatos munkájukkal hozzásegítettek ahhoz, hogy fiamat, Szarvas Imrét (Szust)
haza tudjuk hozni Németországból, ahol négy hónapig ápolták agyvérzése után.
Minden lehetséges fórumot végig jártunk (Magyar Vöröskereszt, Baptista szeretetszolgálat, Magyar Konzulátus,
stb.), de csak igen magas összegű térítés ellenében tudtak volna nekünk segíteni, amit nem tudtunk vállalni.
Miután kiderült, hogy a hivatalos megkeresések kudarcba fulladtak, elhatároztuk, bízunk a hortobágyi emberek együttérzésében, segítőkészségében. A jótékonysági gyűjtés megszervezésében Szántó Mihály segített.
A hortobágyi lakosokba fektetett bizalom nem volt hiábavaló: bárkihez is fordult Misi, anyagi vagy lelki
segítségre, vagy akár jó ötletekre számíthatott. Ilyen ötlet volt a jótékonysági főzés megszervezése is,
amelyhez Konyhás István képviselő úr helyszínt ajánlott a Pusztai Állatparkban, valamint gondoskodott a
sajtó jelenlétéről is.
A teljesség igénye nélkül név szerint is szeretném megemlíteni azokat az embereket és szervezeteket, akiknek
köszönhetem, hogy visszakaptam a fiam: Bálega János, Bíró Attila, Boda Marci, Hortobágyi Csárda, ifj. Könnyű
Péter és családja, ifj. Posta László, Kertész Antal és felesége Szilvike, Konyhás István, Kovács Antal, Könnyű
Péter, Labdarúgó S.E., Postáné Kozma Éva, Szabó Róza ,Szántó Mihály és családja, Vámos János, Vas Tibor
A felajánlott pénzadományokat mindenkinek tisztelettel és hálával köszönöm!
Isten áldja meg Önöket!
Tisztelettel: Szarvas Imréné Piroska néni
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Óvodai élet eseményei
Vezető óvónőnk Baranyainé Fekete
Ilona több mint 40 szolgálati idő
után december hónapban nyugdíjba vonul. Jelenleg felmentési idejét
tölti.
Bódi Irén Az idő vonatán
Egy pálya útja véget ér.
A gyorsvonat megáll,
s a búcsúzó útitárs
más vonatra száll.
Az idő vonatán
lassan döcög tovább,
s ha kinéz ablakán,
nem fut el úgy a táj,
ahogy elfutott – az ifjúság.
Az ember a múltba
ezerszer visszanéz,
s szeretné újraélni
mindazt, ami szép.
Lassítaná az időt,
s megállítaná
a legszebb perceket,
de az idő kerekét
megállítani nem lehet.
Amilyen hosszú volt az út,
annyi szépet rejt a múlt!
Ahogy este a Nap leszáll,
úgy válik múlttá a jelen,
míg pirkad a hajnal,
a jövő csak sejtelem.
Az ember a múltba
ezerszer visszanéz,
könnyűnek látszik a búcsúzás.
De búcsúzni mindig nehéz.

Köszönjük a több mint 40 éves
kitartó
munkáját
óvodánkért,
tapasztalata, magas szintű szakmai tudása nagyon fog hiányozni.

Tanévkezdés
• A 2021/2022- es nevelési évben
20 gyermek kezdte meg óvodai
mindennapjait. Az új gyerekek
könnyen beszoktak, a társak
örömmel fogadták a kicsiket,
hamar barátokra leltek.
• Vidám játszóházzal kezdtük az
évet. A nyíregyházi bábszínház
látogatott el hozzánk. A bábelőadás után egész délelőtt ugrálóvárat vettek bírtokba a gyerekek.
Ezen a napon vendégül láttuk a
leendő kiscsoportosokat, akik
szeptember 06.-tól érkeztek az
óvodába.
A délelőtti tevékenységeken kívül,
délután is választhatnak a különböző lehetőségek közül a gyermekek:

Sajnos a szeptember óta tartó,
hullámokban érkező megbetegedések miatt a foglalkozásokat
nagyon nehéz volt betervezni.
Bízunk benne, hogy a gyermekek
hamar megerősödnek és folyamatosan
folytatódhatnak,
illetve
elkezdődhetnek a különböző tevékenységek.
Én és a talaj
Óvodánk is bekapcsolódott az
Alsóban az élet környezeti nevelési
programba, ami lehetővé tette a
gyermekek számára, hogy jobban
megismerhessék a talajokat és a
talajélet sokszínű szereplőit.
Megtapasztalták, hogy: „Ne feledd,
a talajon nem csak állsz, hanem
élsz is!”
A gyerekek aktívan részt vettek a
kísérletben, és nagyon várták, hogy
mi fog történni az elásott fehérneművel. Az eredményt közösen kiástuk és megbeszéltük, hogy mi
történhetett a föld mélyén.

• Ovi színjátszó csoport. Vezeti:
Sáriné Köteles Nikolett
• Hitoktatás : Vezeti: Kiss Zsófia
• Karate edzés. Vezeti: Felhős András
• Ovisakk . Vezeti Könnyű Juliánna
• Madarász ovi: Konyhás István,
Veres Hajnalka
Az OTP – Bozsik focit sajnos
ebben az évben nem tudtuk beindítani, mivel csak 10 fővel lehet
bekapcsolódni a programba. A kis
létszámú /20/óvodai csoportunkból sajnos nem sikerült a csapatot
összeállítani.
Így
szomorúan
vettük tudomásul, hogy óvodánk
ebben a nevelési évben kimarad a
programból. A focit és a különböző labdajátékokat igyekszünk az
óvoda berkein belül megszerettetni a gyerekekkel, hiszen a Baranyainé Fekete Ilona által megírt
pályázatokkal gazdag sporteszköz raktárunk erre lehetőséget
biztosít.
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Járványhelyzet

Daruporta szépítő verseny

Ősszel a mi intézményünkben is
megjelent a koronavírus, ezért az
Oktatási Hivatal 2021. október
21-től november 2-áig rendkívüli
szünetet rendelt el. Nehezítette a
helyzetet, hogy nemcsak a gyerekek, hanem az óvoda pedagógusai is megbetegedtek.
A rendkívüli szünet ideje alatt az
Önkormányzat biztosította a gyerekek számára az étkezést.
November 03-tól a járványhelyzetnek megfelelően szigorítottuk az
óvodai látogatás szabályait. Óvodánkba csak maszkban jöhetnek
be a szülők, és egy szülővel
érkezhetnek a gyermekek az
intézménybe.

A kreatív és segítőkész szülők
segítségével készített Daruportánk a Legmozgalmasabb és
legélethűbb címet nyerte el.
Köszönjük a szülőknek és a gyerekeknek az önzetlen segítséget. A
Hortobágyi Nemzeti Park díja
mellé a Hortobágyi Lúdtenyésztő
Zrt. támogatását is elnyertük.
Köszönjük Varga Ferenc úrnak
50.000 Ft-os felajánlását. Az
összeget az óvodai KRESZ-pálya
kialakítására szeretnénk fordítani.
Reméljük, hogy tavasszal már
birtokba vehetik a gyerekek.

Segítséget jelent számunkra, hogy
körzeti orvosaink, Dr. Varga Annamária és Dr. Baji Sándor szakmai
tanácsaikkal segítik munkánkat és
folyamatosan arra törekednek,
hogy a vírus ne terjedjen tovább.
Munkájukra,
segítségükre,
tanácsaikra nagy szükségünk
van.
Reménykedünk abban, hogy sikerül elkerülnünk az újabb bezárást.
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Támogatóink:
• Kovács-Péter Ildikó és családja felkarolta óvodánkat. Folyamatosan érkezik
Angliából a csomag. Ruhák, játékok,
írószerek.
• Szeptember hónapban Kovács
László és Kovácsné Vincze Andrea
nagyhegyesi vállalkozók gyermekeik
megkímélt állapotban lévő játékait
ajánlották fel óvodánk számára, melyet
örömmel vettek birtokba a gyerekek.
• Konyhás István és Veres Hajnalka
minden héten friss gyümölcsöt és
zöldséget biztosít gyermekek számára.

• Varga Ferenc úr 50000-os támogatást ajánlott fel az óvoda
számára.
Köszönjük szépen a felajánlásokat! Mindenkinek jó egészséget
kívánunk!
Könnyű Juliánna

SANITATIS - fő az egészség
ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR
Népegészség- és Járványtani Intézet
Cím: 4028 Debrecen, Kassai út 26., H-4002 Debrecen, Pf.: 400
Tel.: 52/512-764

A „Táplálkozási szokások és otthoni kertészkedés. A konyhakerti művelés és a zöldség-gyümölcs
fogyasztás” című vizsgálatban való részvételre felkérő
TÁJÉKOZTATÓ LEVÉL
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Örömmel tájékoztatjuk, hogy a Debreceni Egyetem Népegészségtani és Járványtani Intézete az Egészségügyi
Tudományos Tanács által támogatott kutatás keretében kérdőíves felmérését végez az otthoni konyhakerti
művelésről és a táplálkozási szokásokról.
Szeretnénk felkérni, hogy vegyen részt a kérdőíves felmérésben!
A táplálkozás szív- és érrendszeri, daganatos és cukorbetegségnek kialakulásában játszott szerepét tudományosan
kutatások egyértelműen igazolják. Az egészséges táplálkozás megvalósítása nem egyszerű feladat a mai társadalmi
környezetben, ahol az egészséges választás nem könnyű és nagyban befolyásolja a kínálat, a hozzáférhetőség és az
anyagi helyzet, iskolázottság. Hazai felmérések a lakosság táplálkozási szokásairól és a tápláltsági állapotáról nagyon
kedvezőtlen képet mutatnak. Az otthoni kiskert egészségre gyakorolt jó hatását több nemzetközi kutatás
megállapította, mely szerint a konyhakertet művelőknek egészségesebb a táplálkozásuk, többet mozognak és mentális
állapotuk is jobb.
Jelen kutatás célja az, hogy egy kérdőíves felméréssel gyűjtött adatok elemzésével a táplálkozási szokások és az otthoni
konyhakert művelés közötti kapcsolatot vizsgálja. A kérdőívben a következőkre vonatkozólag teszünk fel kérdéseket:
demográfiai adatok, táplálkozási szokások és ismeretek, kertészkedési szokások, egészségmagatartás és
környezettudatosság.
Az Ön háztartásában élő felnőtt (18 éven felüli) személyek közül egy főnek van lehetősége a kérdőív kitöltésére.
A felmérés során szerzett információk alapján sem a háztartása, sem Ön vagy az Ön által adott válaszok nem lesznek
azonosíthatók. A felmérésben történő részvétel önkéntes, lehetősége van a vizsgálatban való részvételtől bármikor
szóban vagy írásban elállni.
Az interneten elérhető kérdőív linkjét a település honlapján a www.hortobagy.hu-n és facebook oldalán tesszük közzé.
Ha nincs internet hozzáférése vagy papíralapú kérdőíven szeretne a felmérésben részt venni, a következő
telefonszámon kérheti ezt: +36304868781.
Köszönjük bizalmát és számítunk a kérdőíves felmérésben való részvételére!

………………………………………..
Dr. Bárdos Helga,
egyetemi docens, a kutatás vezetője
Debreceni Egyetem, Általános
Orvostudományi Kar
Népegészség- és Járványtani Intézet

…………………………………………………..
Simon Anita
kutató, PhD hallgató
Debreceni Egyetem
Egészségtudományok Doktori Iskola
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Hortobágyért Díj
Hortobágy Község Önkormányzat
Képviselő-testületének a kitüntető
díj alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 12/1995. (VI.1.)
önkormányzati rendelete értelmében „Hortobágyért Díj” adományozható azoknak a személyeknek
és közösségeknek, akik tevékenységük során kimagasló teljesítményt értek el, illetve huzamosabb
időn át végeztek Hortobágy település érdekében kiemelkedő munkát,
vagy valamely szellemi alkotással
járultak hozzá a község társadalmi,
szociális, kulturális vagy a gazdasági fejlődéséhez, s ezzel Hortobágy értékeit növelő, maradandó
eredményeket értek el.”
Idén Hortobágy Község Önkormányzat Képviselő-testület 11/2021.
(VI. 29.) határozata értelmében
„Hortobágyért Díjat” adományoz
Vincze Andrásné
Polgármester Asszonynak, Hortobágy település érdekében végzett
kiemelkedő munkájáért.
Vincze Andrásné Államigazgatási
Főiskolát végzett igazgatásszervezői szakon. Közigazgatási pályafutását Téglás Város Önkormányzatánál kezdte 1981-ben, ahol
1988-ig igazgatási csoportvezető
volt, majd 1 évet a Hajdúsági Iparműveknél dolgozott, mint oktatási
csoportvezető. Életét és munkáját
családjával együtt 1990-től Hortobágyon folytatta, ahol jegyzőként
tevékenykedett 2010-ig. Kiemelkedő szakmai munkájának elismeréseként 2007-ben címzetes főjegyzői címet adományozott számára a
képviselő-testület javaslatára a
miniszterelnök. 2010 tavaszán
időközi választáson, majd 2010
őszén és 2014 őszén általános
önkormányzati választáson szavazott neki bizalmat a lakosság és
választották a település polgármesterévé, amely tisztséget 2019
őszéig, 9,5 éven keresztül töltött be.
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Az élethosszig tartó tanulás híveként munka mellett is számos
szakmai képesítést szerzett, folyamatosan bővítette tudását, szakmai látókörét, nyomon követve és
alkalmazkodva a folyamatosan
változó jogszabályi környezethez.
További képzettségei:
• önkormányzati, vállalkozói szaküzemgazdász (Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Főiskola Szolnok)
• Közigazgatási Képzési Program
az Európai Unióról (European
Institute of Public Administration)
• Közigazgatási szakvizsga (Hajdú-Bihar Megyei Közigazgatási Hivatal)
• Európai Ismeretek (Debreceni
Egyetem Bölcsészettudományi Kar
Európai Tanulmányok Központ)
• Informatikai felhasználó képzés a
köz- és szakigazgatásban dolgozók számára (Debreceni Egyetem
Agrártudományi Centrum)
• A partnerség elve a Strukturális
Alapok felhasználásában (Magyar
Közigazgatási Intézet)
• E-government -Elektronikus Kormányzat Budapest Corvinus Egyetem)
Jegyzői pályafutása alatt 3 polgármesterrel dolgozott együtt, akik
munkáját, szakmai hozzáértését,
vezetői kvalitásait elismerték és
méltányolták. Számos önkormányzati, közigazgatási átalakulást,
átszervezést, megújulást vezényelt le jegyzői, címzetes főjegyzői, majd polgármesteri pályafutása alatt, minden körülmények
között a lakosság, és a település
érdekeit tartva szem előtt. A munkában, mint ahogyan az egy jó
vezetőhöz illik, mindig élen járt.
Munkáját nagy szorgalommal,
magas fokú hivatásszeretettel és a
közigazgatás iránti szakmai elkötelezettséggel, valamint alázattal
végezte. Vezetése alatt Hortobágy
község gazdálkodását a józanság, a kiegyensúlyozottságra
törekvés, a takarékos, következetes
gazdálkodás
jellemezte.
Minden pályázati lehetőséget
kihasznált, amelyeknek nemcsak
megálmodója volt, hanem a pályázatelőkészítési munkálatokban is

aktívan részt vett. A polgármesteri
ciklusa elején kitűzött és elfogadott
gazdasági
programban
szereplő fejlesztési célok a ciklus
végére megvalósultak, vagy támogatói okirattal rendelkeztek.
A 2010-2014-es ciklusban mintegy közel 1 milliárd Forint értékű
fejlesztést valósított meg az önkormányzat. Csak a legjelentősebbeket említve: korszerű, zárt rendszerű szennyvíztisztító telep megépítése és csatornahálózat bővítése, az Égerházi Imre Galéria felújítása, a Nyitnikék Óvoda fejlesztése,
tanyagondnoki
szolgálat
fejlesztése, új tanyabusz beszerzése, 6 db. szociális bérlakás
építése.
A 2014-2019-es ciklusban közel
1.7 milliárd forint értékű fejlesztést
valósított meg az önkormányzat,
vagy pályázott sikeresen. A teljesség igénye nélkül a legjelentősebbek: orvosi, fogorvosi rendelő,
védőnői szolgálat épületének
korszerűsítése és felújítása, temető
korszerűsítése, Galéria felújítása,
közvilágítás korszerűsítése, vásártér teljes megújítása és infrastrukturális fejlesztése, Víziszínpad és
környékének felújítása.
Aktívan részt vett a település
társadalmi és kulturális tevékenységének a szervezésében is.
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Hortobágy turisztikai szerepének erősítése érdekében együttműködési kapcsolatot alakított ki Debrecen Város
Önkormányzatával. Közreműködött a Hortobágyi Alkotótábor újjáélesztésében. Példaértékű testvértelepülési
kapcsolatot tartott fenn a németországi Pressath településsel, amely több mint negyedszázados múltra tekint
vissza, valamint a szintén világörökségi címmel bíró Hollókő településsel. Polgármestersége alatt határon átnyúló együttműködés és közös pályázat valósult meg a romániai Szalacs településsel is. Konstruktív, jó együttműködést alakított ki és tartott fenn a térség országgyűlési képviselőjével, Bodó Sándor Államtitkár Úrral is.
Vincze Andrásné közigazgatásban eltöltött pályafutása, szakmai élete, elhivatottsága, Hortobágy település
érdekében végzett több mint 30 éves munkája példaértékű, követendő és elismerésre méltó. Ezért nagy örömmel és tisztelettel nyújtom át részére a „Hortobágyért Díjat”, megköszönve több évtizedes munkáját.

Behajtási Ünnep
Rekordszámú látogató az idei Szent Dömötör-napi Behajtási Ünnepen!
Várakozáson felüli érdeklődés jellemezte október 24-én a Szent Dömötör-napi Behajtási Ünnepet, ahol a nap
folyamán becslések szerint 8-10.000 ember is megfordult Hortobágyon. A Behajtási Ünnep mellett mind a
jelenlévő kereskedők, mind a vásárlók száma tekintetében szinte egy kisebb Hídi vásárral felérő Kézműves
Vásár, a gazdag gasztronómiai kínálat és a Darufesztivál egész napos színes programjai is hozzájárultak a
program nagyszámú látogatottságához. A nap fő programeleme most is a jószágok és pásztoraik 14 órakor a
Kilenclyukú hídon való átvonulásával kezdetét vevő Behajtási Ünnep volt, melyen a jól ismert hortobágyi
szereplők mellett idén a hajdúnánási Aranyszalma néptáncegyüttes is bemutatkozott.
Pásztorné Soós Gabriella
Hortobágyi Természetvédelmi és
Génmegőrző Nonprofit Kft.
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