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Tisztelt Hortobágyi Lakosok!
Új év, új programok, új feladatok, új lehetőségek és új
együttműködések is ötvözik majd az új évet Községünkben! Bizakodva, lendülettel, optimistán és sok
munkával, egyeztetésekkel, pályázatok beadásával
kezdtük el a 2022. évet, mely a fejlesztések, a személyes
találkozások, a rendezvények éve lesz Hortobágyon!
Hortobágy Község Önkormányzata és Képviselő Testülete közös munkájával pályázatot adtunk be a Magyar Falu Program több felhívására is, mely érinti a
közterületi játszóterek, az óvodai játszóudvar felújítását, a Temető infrastruktúrális fejlesztését, egy tanyagondnoki autóbusz vásárlását és rendezvénysátrak
beszerzését is.
Feladataink között szerepel a Vásártér megújítása, a
Kilenclyukú híd megóvásának koordinálása, belterületi utak korszerűsítése és zajlik jelenleg a Titi Éva Faluház felújítása.

Célkitűzésünk, hogy képviseljük a hortobágyi lakosok, a hortobágyi vállalkozások érdekeit, és megóvjuk községünk világörökségi hírnevét, turisztikai
vonzerejét!
Köszönöm a hortobágyiak türelmét az elmúlt nehéz
időszak által okozott nehézségek miatt, köszönöm a
hortobágyi vállalkozások összefogását, támogatását!
A jövőre nézve pedig már reményeink szerint ez évben túl a járvány okozta nehézségeken újult erővel,
összefogással dolgozunk Hortobágyért, településünkért, az itt élők életminőségének javításáért, az ideérkező vendégek még jobb élményszerzéséért!
Hortobágy Község Önkormányzata és Képviselő Testülete nevében kívánok minden lakosnak jó egészséget, jó munkát, sok közös programot és kikapcsolódást Hortobágyon!
Jakab Ádám
polgármester

Február 2.:
A vizes élőhelyek
világnapja
Hortobágyi Nemzeti Park
Igazgatóság a Vizes élőhelyeink
védelmében
A korábbi évek vízgazdálkodási
gyakorlatából adódó körülmények,
a megváltozott és folyamatosan
változó klimatikus viszonyok és a
területhasználat folyamatos változása miatt a természetvédelmi
szempontból értékes és vízháztartási szempontból érzékeny természetes és természetközeli területek kezelése, fenntartása számos kihívás
elé állítja a Hortobágyi Nemzeti Park
Igazgatóság (továbbiakban HNPI)
szakembereit is. Fontos kiemelni,
hogy jelenleg a természetes/féltermészetes gyepek a klímaváltozás
és a változó területhasználat által
leginkább veszélyeztetett élőhelyek
közé tartoznak világszerte. Vannak
helyszínek, ahol egyszerűen, alacsony költséggel meg lehet oldani
kisvíztereken (ún. „wetland”) a természetes úton megjelenő csapa-

Fotó: Szilágyi Attila
dékból származó víz visszatartását,
kormányzását, tulajdonképpen egy
lapáttal és pár óra munkával már
eredményesek lehetünk. (Nagyobb
léptékben gondolkozva az élőhelyek vízháztartásának javítása azonban nem vagy nem teljes mértékben oldható meg a vízügyi kezelő
közreműködése nélkül. Szerencsére
ilyenre is van példa a közelmúltból
például Ágota-pusztáról. A még nagyobb léptékben történő beavatkozásokhoz azonban már sokkal
jelentősebb anyagi és egyéb ráfordítás szükséges, ilyenkor a pályázati lehetőségekkel élünk. A HNPI
az utóbbi 15 évben beadott, elnyert
és tervezett élőhelyfejlesztési célú

pályázatainak négyötödénél valamilyen vízzel kapcsolatos beavatkozás szerepelt. Ez az arány jellemzi a
felszíni és felszín alatti vizekkel kapcsolatos problémák volumenét és a
szükséges teendők kapcsán Igazgatóságunk elszántságát. A jelenleg
már a megvalósulás végső szakaszában lévő projektünk erre is remek példa, melytől a Hortobágyot
Újszentmargitától Püspökladányig
légvonalban 40 km-en átszelő,
21 helyszínen összesen nagyjából
1860 hektárnyi vizes élőhely állapotának javulását reméljük.
Szabó Gyula,
Természetmegőrzési Osztály
vezetője, HNPI

INTERJÚ - Bodó Sándor Államtitkár, országgyűlési képviselő
Hortobágy világörökségi hely
szín,
közkedvelt
turisztikai
desztináció, országmárka a táj
egységével,
hagyományaival,
rendezvényeivel. Hortobágyért
jelentős összefogás valósul meg
országosan is, mind gazdasági,
mind társadalmi tekintetben.
A Hortobágyért dolgozók, a Hor
tobágy érdekeit képviselő sze
mélyeket kérdezünk mind orszá
gos mind helyi tekintetben.
Kérdéseinkre válaszolt: Bodó
Sándor államtitkár, országgyű
lési képviselő.
Magyarország Kormánya számos intézkedést tett a gazdasági újraindítás érdekében. Ennek
tükrében hogyan látja a 2022-es
gazdasági évet?
A számok bizakodásra adnak okot,
hiszen a gazdaság nagymértékű
növekedésével párhuzamosan a
foglalkoztatás is rekordokat döntöget. A koronavírus válság nehézségei ellenére a magyar kormány sikeresen újraindította a gazdaságot.
Ma már 4,7 millióan dolgoznak hazánkban, a munkanélküliség pedig
jóval 4 százalék alatt van. 2022-ben
tovább folytatódhat a gazdasági
növekedés, a kormány azon dolgozik, hogy ennek hozadékából minden magyar család részesüljön.
Hogyan értékeli a vidék fejlesztésére elindított Magyar Falu
Programot? Milyen évet zártak
2021-ben?
A Magyar Falu Program egyértelműen sikeres. Minden évben fedezetet nyújt a legszükségesebb
fejlesztésekre. Az önkormányzati,
vállalkozói, civil pályázókat összeadva a támogatás meghaladja a
100 millió forintot.
Természetesen más források is
rendelkezésre állnak. Minisztériumi forrásból belterületi út épült,
javult a Kilenclyukú híd állapota.
Nagy beruházásokra készülünk. Az
új vásártér, a madárszínház, a kitelepítettek emlékhelye több milliárdos költséggel bír, jelentősen átalakítja a település arculatát. A kis-,
közepes vállalkozások – többségében az agrárium területén – szépen gyarapodnak, munkát adnak
a helyieknek.
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Ehhez jönnek még a munkatapasztalat szerzését támogató kiegészítő támogatások, melyekről a
részletek a www.munka.hu oldalon találhatók. A támogatás nagyban segítheti a helyi turisztikai
attrakciók fejlődését és a mezőgazdasági munkaerő felvételét is.

Hortobágy tekintetében, mint
egyedi turisztikai desztináció és
világörökségi helyszín, várható-e 2022-ben kiemelt fejlesztési, támogatási lehetőség?
A Területi Operatív Program az
előző időszakban beváltotta a
hozzáfűzött reményeket. Ennek
látható jele a megújult orvosi, fogorvosi rendelő. Nagy a várakozás a
TOP+kiírás új pályázatai kapcsán
is, hiszen ezekben nagyobb a mozgástér. Bizonyos határokon belül
a helyiek döntik el, hogy mire pályáznak.
Hortobágy különleges hely!
A helyi lakosság igényét és az idelátogató turisták elvárásait egyaránt figyelembe kell venni, ennek
pedig egy nyertese van: maga a
település!
A foglalkoztatás bővítésére milyen lehetőségek lehetnek ebben a térségben?
Jelenleg
a
legfontosabb
munkahely
teremtő programunk a
Vállalkozások munkaerő támogatása, ami Hajdú-Bihar megyében a
legnépszerűbb. Már közel ötezren
helyezkedtek el a segítségével a regisztrált álláskeresők közül. A program lényege, hogy új álláshelyek létrehozását támogatja az álláskeresők
elhelyezkedésén keresztül havi
150 ezer forinttal hat hónapon keresztül.

Szakmai kérdéseken túl, ha megenged két személyesebb kérdést
is: Balmazújváros, Hajdúszoboszló, Püspökladány járások tartoznak Önhöz, így Hortobágy is,
melyért szívvel-lélekkel dolgozik,
és képvisel. Munkájában hogyan
tudja jól összehangolni a képviselői és államtitkári feladatokat?
A választókerületben 15 település
található. Kisebbek, nagyobbak,
de egyformán szerethetőek. Ennyi
közéleti év után nagyon sok a személyes kapcsolat. Jó szívvel megyek, jó szívvel fogadnak. Így van
ez Hortobágyon is!
A képviselői és az államtitkári megbízatás segíti egymást. Több munka, több utazás, több személyes
megjelenés, sokkal több szervezés.
Hét elején Budapesten vagyok.
Parlamenti, foglalkoztatáspolitikai
feladatok adják a munka zömét,
de ekkor intézem a települések
ügyes-bajos dolgait is a fővárosban.
A hét közepétől a választókerületben vagyok, ilyenkor fel is töltődök.
Hortobágyon számos meghatározó rendezvény, esemény lesz
2022. évben is. Ha ideje engedi,
Önnek melyik az a rendezvény,
melyre feltétlenül ellátogat?
Minden esemény kedves számomra! Megtiszteltetés minden egyes
meghívás!
Számomra nincs kicsi vagy nagy
rendezvény, mert tudom, hogy
mennyi szervezőmunka áll ezek
mögött. Természetesen az idő is
véges, így nem jutok el mindenhova, de arra azért figyelek, ha az
egyik évben vagy egyik alkalommal nem is, de a következőben
mindenképpen találkozzak az
adott közösséggel.
Legyenek kellemes gondjaink, legyen sok rendezvény a Hortobágyon!
Tóth Edina

2022. ÉVI RENDEZVÉNYEK HORTOBÁGYON

Hortobágyi Természetvédelmi és
Génmegőrző Nonprofit Kft. főszervezésében:

Hortobágy Község
Önkormányzata
főszervezésében:

ÁPRILIS 23. Szent-György napi Kihajtási
Ünnephez kapcsolódó Kézműves Vásár.
MÁJUS 28. Hortobágyi Falunap.
AUGUSZTUS 19-21. Hortobágyi Hídivásár.
SZEPTEMBER 10. Hortobágyi Pásztorok
és Magyar Hagyományőrző Pásztorkutyások Találkozója.
OKTÓBER 1. Magyar Szürke Barátok
Találkozója.
OKTÓBER 22. Szent Dömötör-napi
Behajtási Ünnep és Darufesztiválhoz
kapcsolódó Kézműves Vásár.

A Hortobágyi Nemzeti
Park Igazgatósága
főszervezésében:

AUGUSZTUS 11-14. Hullócsillagok éjszakája a Hortobágyon
OKTÓBER 22. Darufesztivál

FEBRUÁR 26-27. „Nyitott istállók” szezonnyitó napok Hortobágyon.
MÁRCIUS 12-15. Tavaszköszöntő programok a Hortobágyon - Barango-LÓ,
Kalantúra a Mátai Ménesben.
ÁPRILIS 15-18. Húsvét a Hortobágyon.
ÁPRILIS 23. Szent György-napi Kihajtási Ünnep, Világörökségünk, a Puszta
napja.
ÁPRILIS 24. Barango-LÓ - Kalandtúra a
Mátai Ménesben.
MÁJUS 29. Gyereknapi Barango-LÓ Kalandtúra a Mátai Ménesben.
JÚNIUS 4. Országos Gulyásverseny és
Pásztortalálkozó.
JÚLIUS 15-17. 54. Hortobágyi Lovasnapok.
AUGUSZTUS 11-14. Hullócsillagok éjszakája a Hortobágyon.
SZEPTEMBER 25. Barango-LÓ - Kalandtúra a Mátai Ménesben.

OKTÓBER 22. Szent Dömötör-napi Behajtási Ünnep, Darufesztivál (Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósággal közös szervezésben).
DECEMBER 3. Mikulás-napi Barango-LÓ
a Mátai Ménesben.
Lovas versenyek:
FEBRUÁR 19. Nóniusz Kupa elődöntő.
MÁRCIUS 19. Nóniusz Kupa döntő.
ÁPRILIS 24. Rajtengedély vizsga.
JÚNIUS 3-5. Országos díjugrató verseny, C-kategóriás fogathajtó verseny.
AUGUSZTUS 19-21. Országos díjugrató
verseny, C-kategóriás fogathajtó verseny.
SZEPTEMBER Megyei díjugrató döntő.

Pusztai Állatpark 2022-es programjai:
MÁRCIUS 12. Évindító családi nap.
Kézműves foglalkozás, állatsimogató,
közös baromfietetés, faültetés a játszótéren.
ÁPRILIS 15-18. Húsvétolás.
Nyuszi- és báránysimogató, tojáskeresés, játszóház, kézműves foglalkozás.
ÁPRILIS 30. Birkanyírás.
Tavaszi birkanyírás bemutató, birkafogó
verseny, birkapörkölt. Mi lesz a gyapjúval? A birkagyapjúval kapcsolatos foglalkozások, bemutatók, gyermekeknek
nemezelés.
MÁJUS 1. Családi majális.
Játszóház, helyi termékek vására, kisállatsimogató.
JÚNIUS 5-6. Pünkösdölés.
Kézműves foglalkozás, helyi termékek
vására, kisállatsimogató. Pünkösdi királyválasztás gyermekek részére (ügyességi verseny). Zöldágazás az istállókban.

(Énekes-táncos zöldághordás az istállók
között, melynek a néphit szerint termékenységfokozó hatása van.)
JÚNIUS 25-26. Forduló.
Az év leghosszabb napjához eső hétvégén a nyári napforduló idején egy délutáni-esti zenés program keretében a szabadtűzön főtt pásztorételek kóstolója,
az éjszakai puszta megtekintése és az
éjszakai állatok megtekintése.
JÚLIUS 2. Péter-Pál napi kemencézés.
Péter-Pál napján (június 29.) megszakad
a búza töve, vagyis lehet kezdeni az aratást. A búzához és aratáshoz kapcsolódó
programok a kemence közelében (Alföldi
kenyér, arató kenyér és egyéb finomságok sütése a Kamilla kunyhó kemencéjében). Kézműves foglalkozás.
AUGUSZTUS 28. Nyárvégi családi nap.
Nyárbúcsúztató játékos családi nap.
SZEPTEMBER 24. Mihály napi számadás.

A Pusztai Állatpark szaporulatainak bemutatása, állatsimogató.
OKTÓBER 8-9., 15-16., 22-23., 29-30.
Darules a Pusztai Állatparkban.
Előadás a darvak vonulásáról, majd az
esti behúzás megtekintése. Esti vendéglátás (forralt bor, tea, sült gesztenye,
kürtőskalács, bográcsos ételek.
NOVEMBER 12. Márton-napi libázás.
Minden, ami liba. Előadás a hortobágyi
vadlibavonulásról, libafinomságok kóstolása. Liba szépségverseny. Márton-napi időjóslás.
DECEMBER 10. Adventi családi nap.
Kézműves foglalkozás, kisállatsimogató,
játszóház. Közös gyertyagyújtás.
A szervezők a programváltozás
jogát fenntartják!
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ÓVODAI ÉLET ESEMÉNYEI

Viszontlátásra,
Ica néni!
Amikor először meghallottam, hogy
Ica néni nyugdíjba megy, nagyon
vegyes érzelmek töltöttek el: vajon
hogy fogadják majd a gyerekek,
akiknek eddig ő volt „AZ” óvó nénije. Megszokták, ismerik, szeretik, ő is
megszokta, szereti, ismeri őket. Erre
a választ hamarosan megadta az
élet. A Kisfecske és a Kiscinke csoportot összevonták, a gyerekeknek
két óvó nénijük lett: Könnyű Jutka,
majd mellette ősztől Sáriné Köteles
Nikolett. Jutka nénit már ismerték
óvónőként korábban, Nikolettel pedig hamar megbarátkoztak, hiszen
ő is itt él, a gyermekei is itt óvodások,
hamar megértették, most már nem
csak anyuka, hanem óvó néni is.
Az első gondolataim a gyerekek körül
forogtak, de tudom, hogy ezzel nem
vagyok egyedül. Mert Ica néni esze is
folyton a gyerekek körül forog. Annak
idején az első gyermekem beszoktatásakor megtapasztaltam. Mély
nyomot hagyott bennem, amikor az
egyik kisgyerek, mint valami bajba
jutott kismacska csak sírt, sírt, ő pedig az ölébe vette, hagyta, hogy kisírja magát, nyugtatgatta, a figyelmét
próbálta elterelni. Hetekig. Hónapokig. Minden nap, amíg a kisgyermek
megtanulta, hogy nem kell félnie,
biztonságban van ott is az anyukája
nélkül, sőt játszótársai is lehetnek, ha
hajlandó megbarátkozni velük.
Aztán az jutott eszembe, hogy vajon
ő, aki negyven évig dolgozott óvónőként, hogyan tud majd váltani,
változtatni. Amikor egyik-napról a
másikra már nem kell bejárni. Nem
kell kisollóval húsz-harminc sablont
kivágni. Nem kell ebédszünetben
pályázatokat böngészni. Nem kell
salátalevelet szerezni a ovi házi csigáinak. Nem kell beszámolót írni. Nem
kell szintfelmérőt készíteni. Verset
tanítani, bábozni, feneket törölni, kés
használatot tanítani, orrot törölni, és
egy csomó más dolgot csinálni.
A nyugdíj, az állandó, biztos juttatás
a mai világban nem lebecsülendő,
de egyben egy korszakhatárt is jelent. Azt hiszem, nem lehet rá felkészülni. Különösen, ha valaki nagyon
aktív életet él. Márpedig egy óvónő-
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re ez több tekintetben is igaz. Fizikai,
szellemi, és érzelmi téren is. Óriási
lelki energiát igényelhet ennyi nyers,
formálódó emberi érzéssel találkozni nap mint nap, ami egy kisgyerekben él. Ráadásul minden gyerek
más szülői háttérrel érkezik élete első
közösségébe. Mások a köszönési, alvási, étkezési, ruházkodási szokások,
de máshogyan játszanak a szülők,
testvérek velük, máshogyan beszélik
meg a napi dolgokat. Minden kis ember egy-egy univerzum. Egy óvónőnek ezek között kell valahogy segíteni
utat találni, és segíteni a gyerekeknek
megtalálni a kapcsolatot a másikhoz.
És neki azt hiszem, sikerült, számtalanszor, amiben óriási segítséget
jelentett a kollégák, dajkák, konyhai
segítők jelenléte, hiszen nélkülük
még egy óvónő is egyedül van. Több
száz gyermeknek volt ő az óvó nénije. Negyven éven át.
Óvónőnek lenni talán ezért sem
szakma, hanem hivatás. Csak aki
igazán elhivatott, az marad meg
ezen a pályán. Hittel, szívvel, lélekkel.
Erős lélekkel.
Aki ilyen, sok kicsi embernek nyitja
meg a szívét mások előtt, és nyitva
hagyja a magáét is a gyerekek előtt.
Ez a felnőttek világában már ritkán
esik meg, csak a gyermekeknél természetes. És óvó nőnek lenni ezért
kiváltság, mert az ő szívéhez mindig
meg lehet találni az utat. Akkor is, ha
az óvódás felnőtt. Mert az óvó néni
nyugdíjasan is AZ óvó néni marad. A
gyerekek nevében köszönjük ezt az
ajándékot!
A szülői munkaközösség nevében:
Veres Hajnalka

Baranyainé Fekete Ilona Hortobágy
óvodájában több mint 40 évet töltött,
ebből 21 évet, mint vezető végezte pedagógiai munkáját. Vezetői munkásságát a hivatás szeretet, magasszintű
szakmai képzettség, pedagógiai kulturáltság jellemezte. Diplomái, képzettségei a legjobb alapot biztosították az
óvoda eredményes szakmai munkájához. Folyamatosan képezte magát,
fontosnak tartotta a megújulást. Szem
előtt tartotta az óvoda arculatának
megtartását, a folyamatos fejlődési
vágyat, a törvényes működést, a fenntartói koncepciókhoz való alkalmazkodást, a munkatársak folyamatos
fejlődésének biztosítását, az emberi
méltóság megőrzését, a gyermekek érdekeinek képviseletét. Az óvoda érdekeit képviselte mindenek felett.
Mesterpedagógusként jó kapcsolatot
ápolt a környező intézmények vezetőivel, szakértőivel és ezzel új utakat nyitott a szakmai fejlődésre. Különösen
nagy hangsúlyt fektetett a környezeti
nevelésre, hagyományápolásra. Irányítása alatt lettünk Örökös zöld óvoda, Örökös boldog óvoda, Madárbarát
óvoda, Állatbarát óvoda. Ezen elismerések is bizonyítják, hogy munkája
során arra törekedett, hogy az óvoda
magasszintű nevelést nyújtson a hozzánk járó gyerekek számára.
Baranyainé Fekete Ilona vezetői,
óvodapedagógusi
tevékenysége,
szakmai élete, elhivatottsága gyermekszeretete, a Hortobágyi Nyitnikék
Óvoda érdekében végzett több mint
40 éves munkája példaértékű a jövő
nemzedék számára.
Kívánunk számára egészségben gazdag, boldog nyugdíjas éveket!
Könnyű Juliánna
óvodavezető

ISKOLAI ÉLET ESEMÉNYEI

HORTOBÁGYI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM
Verseny

Adományok érkeztek az iskolába
Édességet hozott az ismeretlen Mikulás
Iskolánk valamennyi tanulója számára hatalmas
mennyiségű édesség érkezett Debrecenből az egyik
csokoládékat forgalmazó Kft. tulajdonosától, aki kérte, hogy név nélkül adhassa át ajándékát.
Köszönjük a rengeteg édességet, mellyel sikerült
minden osztály számára megédesíteni az ünnep
előtti napokat!
Mikuláscsomagok, adományok a Szent József
Általános Iskola, Gimnázium, Technikum és
Kollégium 10. a osztályától
Nagy meglepetésünkre a 10. a osztály tanulói osztályfőnökükkel és néhány szülővel mikuláscsomagokat
készítettek iskolánk 35 tanulója számára. Egyéb adományokat is hoztak, melyeket nagy szeretettel adtak
át az iskola valamennyi diákja részére. A gyerekek boldogan válogattak a társasok, illatszerek, édességek,
ruházatok közül.
Köszönjük a jó szívű adományokat!
Számítógépek
Orbán András az OMP Autóház tulajdonosa, aki egykoron a Hortobágyi Általános Iskola és Kollégium tanulója volt, az intézmény diákjai számára 6 db számítógépet adományozott, melyet örömmel vettek át a
gyerekek.
Köszönjük a nagylelkű felajánlást!

Vegyipari Kémiaverseny
A 2021/2022-es tanévben első alkalommal rendezett
meg a DSZC Vegyipari Technikum a 7-8. osztályos diákoknak egy új, érdekességekben, izgalmas témákban
gazdag kémiaversenyt. A három levelezős fordulóból
és döntőből álló megmérettetésre 90 csapat nevezett.
Iskolánk 8. osztályos diákjai is részt vettek, ahol a három fordulóban szerzett pontok alapján bejutottak a
döntőbe. Sajnálatos módon, a jelenlegi korlátozások
miatt nem tudták a döntőt lebonyolítani, így a döntős
csapatok végső sorrendjét a levelezős fordulókban kapott pontok alapján határozták meg. Így iskolánk csapata a NEMESGÁZOK, a 2. helyezést érték el.
A verseny szervezői maguk jöttek el és adták át az iskolában a diákok és felkészítő tanáruk ajándékát.
Ezúton is gratulálunk az elért eredményhez!

A csapat tagjai: Loncsák Láná Júlia, Varga Eszter Réka, Kazup-Nagy
Máté. Felkészítő tanáruk: Kerekes Péter
Pályaorientációs nap
Intézményünkben 2022. január 6-án pályaorientációs napot tartottunk. A tanulók osztályonként játékos formában
ismerkedtek meg a különböző szakmákkal, képeket gyűjtöttek, tablót, címert készítettek, interaktív feladatokat oldottak meg.
Az alsó tagozatos gyerekek játékos feladatokon keresztül
ismerkedtek meg különböző, régi és új foglalkozásokkal,
szakmákkal: mozaikképeket raktak össze, keresztrejtvényeket fejtettek, meg amikből ismereteket kaptak egy – egy
szakma jellemzőjéről.
A felső tagozatosok a kedvelt szakmájukat prezentációval
mutatták be. A 8. osztályosok érdeklődési körét a POK munkatársa kérdőívvel mérte fel.
Tartalmas, információkban gazdag délelőttön vehettek
részt a tanulók. Ezt a jó hangulatú napot tanulóink hasznos
ismertekkel, vidám percekkel zárták.
Ádám Endréné
intézményvezető
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GRATULÁCIÓ - Gratulatus
Hortobágyi fiataloknak
gratulálunk!

Hortobágyi vállalkozó az Év vállalkozója
Büszkeség, hogy Községünk vállalkozója Bálega János vette át
az „Év vállalkozója díjat” a Vállalkozók és Munkáltatók Országos
Szövetsége Hajdú-Bihar megyei
Szervezetének Elnöksége és a
Hajdú-Bihar megyei Prima Díj Alapítványnak Kuratóriuma díjátadó

gáláján 2021. november 20-án.
A díj Bálega János vállalkozásának
dinamikus fejlődését, saját, természetes élelmiszeralapanyagok
gyártásának fejlesztését ismerte
el, megemlítve a sport területén
végzett társadalmi felelősségvállalását.

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
a konzorciumi településeken (Hajdúnánás, Egyek, Hortobágy, Polgár,
Tiszacsege, Tiszagyulaháza) állandó
lakhellyel rendelkező, 16-27 éves korosztályú, aktív tanulók vagy hallgatói
jogviszonnyal rendelkező diákok körében ösztöndíj pályázatot hirdetett,
Maradj Hajdú-Biharban! címmel.
A megyei és a települési önkormányzatok közös célja, hogy a fiatalokat
támogassa tanulmányaik folytatásában, ezzel is ösztönözve őket arra,
hogy végzettségük megszerzését
követően, tudásukat lakóhely szerinti településük és Hajdú-Bihar megye,
mint szűkebb értelemben vett szülőföldjük szolgálatába állítsák, erősítve
ezáltal a megye népességmegtartó
erejét és jövőbeni folyamatos gazdasági, társadalmi fejlődését.
Hortobágy hírnevét erősítve községünkből 6 tanuló is nyert el ösztöndíjat, melyhez ezúton is szívből gratulálunk és további jó tanulást kívánunk!
Hortobágy Község Önkormányzata

Boda Stefánia

Major Dániel

Szabó Kinga

Nagy Noémi

Tar Kristóf

Tar Balázs

Hortobágyi lakosok
összefogása
Posta László hortobágyi lakos kezdeményezésével és felajánlásával
nagyméretű összefogás valósult
meg Hortobágyon a karácsonyi
időszakban.
Posta László és Bíró Attila a Hortobágyi Halgazdaság dolgozói a
cégtől kapott karácsonyi hal csomagjaikat a Község lakosainak
ajánlották fel, miután finom karácsonyi halászlevet főztek belőle.
A kezdményezéshez többen is
csatlakoztak (Baji-Gál Erzsébet,
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Bereczki Angéla, Hegedűs János,
Boda Marci, Budai Dani, Fenyves
Dominik, Fenyves Patrick, Jakab
Ádám, Könnyű Andrea, Könnyű
Péter, Konyhás István, Koroknainé
Anna, Posta Judit, Suhajda Tibor,
Szántó Robi, Tuza Magda, Vas Tibor, Vincze Viki).

SANITATIS - Fő az egészség!

ZÖLD

Egész

SÉG!

Fokozott zöldség fogyasztást támogató
intervenciós program a vidéki lakosság számára

Életminőségünket a táplálkozásunk óriási mértékben befolyásolja. A kiegyensúlyozott és egészségünket támogató
étkezések a nagy mennyiségű zöldségbevitelen alapul. Minden étkezésünk alkalmával legalább a tányérunk felét kellene,
hogy megtöltsük zöldségféleségekkel,
szerencsére ezen táplálékcsoport hihetetlenül színes és végtelen variációban
elkészíthető. A zöldségek nagyon sok
vitamint és ásványi anyagokat tartalmaznak, ám alacsony a kalóriatartalmuk,
magas rosttartalmuk miatt jótékonyan
hatnak az emésztésre. Az utóbbi időkben
alább hagyott az otthoni kertészkedés
iránti kedv, évtizedekkel ezelőtt természetesnek számított, hogy megművelésre alkalmas területtel rendelkező emberek vidéken megtermesztették a saját
zöldség, gyümölcs mennyiségüket, sőt
túltermelés esetén ezt el is adták. Ma
már a boltok kínálataiban szinte egész
évben elérhetőek változatosan helyi és
más országból importált zöldségek és
gyümölcsök. Amellett viszont nem lehet
szó nélkül elmenni, hogy ezen élelmiszercsoportok ára a téli időszakban szinte
már eléri a csillagos eget is – ez cseppet
sem túlzás, ha az 500 Ft/db áron kapható
kígyóuborkát vesszük csak egy példának.
Jelen kutatás célja a résztvevők otthoni
kiskertjének a kialakításának segítése.
A hazai éghajlatnak megfelelően az aktív
termő időszakban pár darab növény kultúra termesztésével is nagyban támogathatjuk a zöldségfogyasztásunk mértékét.
A résztvevők személyes oktatásban részesülnek, ami magába foglalja az alapvető növénytermesztést, az egészséges
táplálkozást és a megtermelt zöldségek
feldolgozását segítő konyhatechnológiai
eljárásokat is. A program résztvevői egy
oktató füzetet kapnak, illetve egy palánta-vetőmag csomagot.
A programba való jelentkezés ingyenes.
Előreláthatóan áprilisig várjuk a jelentkezőket, utána kezdődnek az oktatások
(összesen 3 alkalom).
Jelentkezni a település facebook oldalán
közzétett űrlapon lehet majd, háztartásonként 1 főnek van erre lehetősége. További információért keressenek bizalommal e-mailben vagy telefonon.
Simon Anita
PhD kutató
simon.anita@med.unideb.hu
+36 30 486 8781
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KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

Kedves Hortobágyiak, Elszármazottak,
Hortobágyot szerető Barátaink!

Cím: Hortobágy Jövőjéért Alapítvány, 4071 Hortobágy,
Czinege J. u. 1. (Polgármesteri Hivatal épülete).
Az Alapítvány tevékenységének bemutatására a weboldal
készítése folyamatban van, ahol tájékoztatni fogjuk Önöket
a felajánlott 1 %-ról, egyéb támogatások felhasználásáról és
aktuális céljainkról.

Szeretnénk megkérni Önöket,
hogy adójuk 1 %-ának felajánlásával támogassák
a Hortobágy Jövőjéért Alapítványt!
Terveink között szerepel a gyermekeink fejlődésének elősegítése, a 2022. évi hortobágyi rendezvények támogatása, és
az élhetőbb település megvalósítása.
Adószámunk: 18541038-1-09
Amennyiben szeretné megtenni felajánlását és segítségre
van szüksége, akkor írjon e-mail-t a hort.jov@gmail.com
e-mail címre, vagy üzenetét juttassa el személyesen, esetleg postai úton borítékban az Alapítvány székhelyére.

Szociális alap
Hortobágy Község Önkormányzata
és Képviselő Testülete szociális alapot hozott létre, melyből a Község a
szociális célokra fordított támogatási lehetőségeket kívánja bővíteni.
Reméljük minél több segítséget
igénylő lakosnak, tudunk még jobban segíteni a szociális alapba érkezett támogatásokkal.

Újra elektronikai hulladék leadási
lehetőség Hortobágyon
Tisztelt Lakosság!
2022. március 2-től 2022. március 8-ig ismételten lehetőség lesz a feleslegessé
vált elektronikai eszközök díjmentes elszállíttatására.
Az elszállításra kerülő elektronikai hulladékot az önkormányzat
Borsósi úti telephelyén lehet leadni az alábbi időpontok valamelyikén:
2022. március 2. (szerda):
2022. március 3. (csütörtök):
2022. március 4. (péntek):
2022. március 5. (szombat):
2022. március 6. (vasárnap):
2022. március 7. (hétfő):
2022. március 8. (kedd):

Aki szeretne és tud segíteni, az alábbi bankszámlászámra várjuk hozzájárulását:
11738091-15373498-11120009
A közlemény rovatban kérjük tüntessék fel, hogy a támogatási összeget milyen célra szeretné ha fordítanánk.
Együttműködésüket, támogatásukat előre is köszönjük!
Hortobágy Község Önkormányzata
és Képviselő Testülete

Hortobágy Jövőjéért Alapítvány kuratóriuma

8:00 - 15:00
8:00 - 15:00
8:00 - 12:00
8:00 - 14:00
8:00 - 12:00
8:00 - 15:00
8:00 - 15:00

Minden olyan berendezés leadható, ami elektromos árammal működik (hűtő, fagyasztó, televízió, mosógép, porszívó, elektromos konyhai berendezések, számítógépek, nyomtatók, fénymásolók, telefon, rádió, video berendezések, elektromos
kerti gépek, barkácsgépek, játékkonzolok).
A gyűjtés 3 szelektált csoportban történik:
• 1 részleg a hűtők/fagyasztók,
• 1 részleg a TV-k/monitorok és
• 1 részleg az összes többi elektronikai berendezés.
Hortobágy Község Önkormányzata
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