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Tisztelt
Hortobágyi
Lakosok!
Hortobágy
meghatározó,
hagyományokat őrző és
egyedülálló turisztikai látvá
nyosságának is számító ün
nepünkkel köszönthetjük a
tavaszt. Azzal az ősi pásztor
ünneppel, mely az állatok
legelőre történő első kihaj
tásának eseménye.
A kihajtási ünnep szimbólumával élve nagy bizako
dással és örömmel tekintünk a tavasz, a nyár elé, hi
szen végre magunk mögött tudhatjuk a járvány ne
hézségeit, szervezhetjük Hortobágy rendezvényeit,
eseményeit, melyeken a személyes találkozásoké, az
ünnepeké lehet a főszerep erősítve ezzel Hortobágy
közösségi és turisztikai szerepét!

Az előttünk álló, ez évre vonatkozó feladatokat elin
dítottuk, mely feladatok középpontjában Hortobágy
fejlesztése áll! Bizony, sok nehéz helyzettel találko
zunk a dolgos mindennapokban, de számunkra min
dig Hortobágy és a hortobágyiak jövője az elsődleges!
A Hortobágyi Híradó számaiban beszámolunk Önök
nek Hortobágy Község Önkormányzata munkájáról,
az elnyert és beadott pályázatokról, a megvalósult
eseményekről, betekintést kaphatnak az iskola és az
óvoda életébe. Tájékoztatással leszünk a településün
kön megrendezésre kerülő eseményekről, és bemu
tatjuk majd a hortobágyi vállalkozásokat, vállalkozó
kat valamint lakosokat is, akik felidézik hortobágyi
emlékeiket.
Jó olvasást, Áldott Húsvéti Ünnepeket, jó egészsé
get kívánok Mindenkinek Hortobágy Község Önkor
mányzata és Képviselő-testülete nevében!
Jakab Ádám
polgármester

SZENT GYÖRGY-NAPI KIHAJTÁSI ÜNNEP
Kézműves Vásár, Világörökségünk, a Puszta napja

ÁPRILIS 23.

AZ ÖNKORMÁNYZAT HÍREI
A Képviselő-testület elfogadta Hortobágy
Község 2022. évi költségvetését
Az önkormányzat az alábbi feladatokat látja el: Közös hivatal-, szociális ellátások-, tanyagondnoki szolgálat működtetése, házi segítségnyújtás-, szociális étkeztetés
biztosítása, nevelési intézmény fenntartása-, működ-

tetése (óvoda), nyilvános könyvtári feladatok ellátása,
park- és közterület fenntartása, vásártér működtetése,
rendezvények szervezése. Tervezett és folyamatban
lévő fejlesztési-, beruházási feladatok, a település működtetése, üzemeltetése (egészségügyi ellátás, közvilágítás, temetőfenntartás, útkezelés stb.).

2022-ben megvalósuló fejlesztések:
Utak felújítása: Kónya, Máta,
Szásztelek

Hortobágy Község Önkormányzata fontosnak tartja a megfelelő utak biztosítását a
majorságokban élők számára is.
Mátán az Önkormányzat felújítja a lakosok
által használt, a Hortobágyi Nemzeti Park
Igazgatóság vagyonkezelésében lévő útszakaszt állami támogatással, melynek értéke: 24 943 319 Ft.

Hortobágy Község Önkormányzata 264.
375. 316 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesül a Széchenyi 2020 Program
keretében, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a „Külterületi helyi
közutak fejlesztése című, VP6-7.2.1.1-21
kódszámú” felhívásra beadott támogatási
kérelme alapján.
A projekt keretében Hortobágy-Kónya településen megvalósul az önkormányzati
tulajdonban lévő utak felújítása, árokrendezés, átereszek felújítása, padkák, rézsűk
kialakítása, csapadékvíz- elvezető rendszer helyreállítása, korszerűsítése, földutak aszfaltburkolása.

Szásztelek majorban az Önkormányzat tulajdonában lévő burkolt út felújítása valósul
meg.
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A GINOP-7.1.9-17 kódszámú „VILÁGÖRÖKSÉGÜNK A PUSZTA” CÍMŰ PROJEKT alakulása:
A projekt 2018-ban, 4 évvel ezelőtt kapott
támogatói határozatot. Hortobágy Község
Önkormányzata konzorciumi partnerként
vesz részt a pályázat megvalósításában,
melynek vezetője a Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft., további projekt partnrerek:
• Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
(továbbiakban HNPI)
• INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft.
• Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő
Nonprofit Zrt.
• Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány
• Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. (továbbiakban MTÜ)
• Turisztikai
Marketingkommunikációs
Ügynökség Nonprofit Zrt.
Hajdú-Bihar megye egyetlen világörökségi
helyszínén tervezett térségi jelentőségű,
a XXI. század elvárásainak megfelelő, a világörökségi helyszínhez méltó turisztikai
beruházási projekt, mely
3 milliárd forintos támogatással bír. Az alábbi fő turisztikai fejlesztések kerültek betervezésre: Hortobágy település központi
„magterületét” érintő épületek (Vásártér, a
Szekérállás, a Pásztormúzeum és a hozzájuk kapcsolódó kültéri, kertészeti, útépítési
feladatok) kialakítása illetve felújítása.
A beruházására vonatkozó közbeszerzési
eljárások ajánlati árai azonban az előre nem
látható, nem tervezhető, a kedvezményezetteknek fel nem róható okok (építőipari
árak drasztikus emelkedése) miatt jelentős
mértékben meghaladják a rendelkezésre
álló GINOP támogatási forrást, ezért a projekt megvalósítása nehézségekkel küzd.
Ettől függetlenül Hortobágy Község Önkormányzata, - mint projekt partner részéről
- megtörtént a pályázat IV. részének feltételes szerződéskötése, amely a Hortobágy
folyó medrének tisztítására, valamint a Déli
elkerülő út megvalósítására vonatkozik.
A projektben kitűzött további fejlesztési
célok megvalósítása érdekében jelenleg
is folyamatban vannak az egyeztetések
a projekt partnerek részéről. Folytatódik
a „MAGYAR SZÜRKÉK ÚTJA OXENWEG”

TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020
pályázat
megvalósítása, mely a volt Rendőrség épületében egy Vendéghodály létrehozását
tűzte ki célul, melyet megvalósítás után
kulturális centrum jelleggel üzemeltetnénk. A projektben egy újabb közbeszerzési eljárás előkészítése van folyamatban a
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat közreműködésével és segítségével.

Beadott és elbírálás alatt lévő
pályázataink:

A MAGYAR FALU PROGRAM keretében
nyújtott támogatások, melyek vissza nem
térítendő, 100%-os támogatási intenzitású
hazai támogatásnak minősülnek.
1. Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása – 2 millió forint összegben
2. Óvodai játszóudvar, közterületi játszóterek fejlesztése – 6 millió forint összegben
3. Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése – 13 millió forint ös�szegben A
4. Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése – 15 millió forint összegben
Hortobágy Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújtott be továbbá
a TOP_Plusz- 1.2.1-21 kódszámú ÉLHETŐ
TELEPÜLÉSEK CÍMŰ FELHÍVÁS keretében a
C) pont szerinti főtevékenységre (közösségi, kulturális, sportolási, infrastruktúra, IKT
és okos települési fejlesztések).
A mozgást, sportot kedvelő emberek számára a labdarúgó pályához is tartozóan egy
olyan komplexum kerül kialakításra, mely
magában foglalja az öltözőket, a szertárat,
a hozzátartozó fürdő, zuhanyzó egységeket, illemhelyeket, gondnoki pihenőt. Kültéri
kondi-, fitnesz gépek kerülnek elhelyezésre,
valamint egy strandröplabda pálya is megvalósításra kerül. A terület működtetéséhez
kapcsolódóan megvalósítani tervezünk egy
kisgép és eszközök befogadására alkalmas
tárolót is. A terület és létesítmények karbantartásához, üzemeltetéséhez elengedhetetlen eszközök beszerzése is. A létesítmény
gondozása, megközelítése és bejárhatósága
érdekében murvás szerviz út, murvás gyalogösvény és bejáró kerül kiépítésre. A projekt 100 %-os támogatási intenzitású.
Jakab Ádám
polgármester

ELISMERÉSEK

Miniszteri elismerésben
részesült Garai Lajos
Az őshonos magyar lófajtaként ismert nóniusz fajta
fenntartásában, azon belül is az apaállat nevelésben
végzett több évtizedes munkásságáért és a horto
bágyi lótenyésztéshez köthető csikóshagyományok
népszerűsítéséért, ápolásáért miniszteri elismerő ok
levelet vett át Nagy István agrárminiszter úrtól Garai
Lajos Hortobágy számadó csikósa.
(Forrás: Hortobágyi Nonprofit Kft.)

Államtitkári elismerések
Hortobágy egyesületeinek

Országház látogatás

Államtitkári elismerés
ben részesült a Hortobágyi Polgárőr Egyesület és a Hortobágyi
Természetbarát
és
Kulturális Szabadidős
Egyesület. Az Egye
sületek vezetői Virágh
Mihály és Szarka Zoltán ünnepélyes kere
tek között vették át az
Államtitkári
Elismerő
Okleveleket munkájuk
elismeréséül, a Petőfi
Klub program hivatalos
megnyitóján Hajdúszo
boszlón.
Az okleveleket Fekete Péter kulturáért felelős állam
titkár úr adta át köszönete kifejezéséül, méltatva az
egyesületeket a világjárvány idején elhivatottsággal
végzett példaértékű munkájukért!

Hortobágyi lakosok látogattak az Országházba, egy
egynapos kirándulás keretében. A csoport megte
kinthette az Országház belső tereit, látogatói ide
genvezetés keretében csodálhatták meg az épületet,
kaphattak betekintést az Országház működésébe
Bodó Sándor országgyűlési képviselő úr, és Szarka
Zoltán alpolgármester úr közreműködésével.

Hortobágyiak újabb
példamutató összefogása

Fotó: Lévai Péter

A tiszta faluért Hortobágy Község Önkormányzata
szemétszedési akciót hirdetett a lakosok körében.
Példamutató összefogással számos résztvevője volt a
közös munkának, mely egyben csapatépítést és kö
zösségfejlesztést is szolgált. Köszönetünket fejezzük
ki az akcióban részt vett lakosoknak!
Köszönjük a Hortobágyi Coop ABC, a HTKSZ, Bálega
János és családja, Szép György és családja támogatá
sát a munka utáni közös ebéd sikeréhez!
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ESEMÉNYEK

Gazdafórum
Gazdák, hortobágyi vállalkozók,
hortobágyi vállakozások vezetői egyeztettek
Polgármesteri kezdeményezésre,
gazdafórum került megrendezésre
Hortobágyon február 24-én, mely
nek célja egy olyan platform elindí
tása, ahol a gazdálkodók találkozni,
egyeztetni tudnak egymással, és
a mezőgazdasági szektor képvi
selőivel. A mezőgazdaság, élel
miszeripiar terültén működő vál

lalkozásoknak így lehetősége volt
találkozni Bodó Sándor országgyű
lési képviselővel, a Debreceni Egye
tem Mezőgazdaság-, Élelmiszertu
dományi és Környezetgazdálkodási
Kar dékánjával Dr. Stündl Lászlóval,
a Debreceni Egyetem GTK Gazdál
kodástudományi Intézet egyetemi
docensével Szűcs Istvánnal és a
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
Hajdú-Bihar megyei szervezetének
vidékfejlesztési alelnökével B. Csák
Istvánnal.
A találkozó célja volt még továbbá
Hortobágy Község Településfej

lesztési Koncepciójának kialakítá
sához a gazdák javaslatainak, vé
leményeinek az összegyűjtése.
Hortobágy értékekben, vonzerő
ben gazdag település, turisztikai
márka, melynek feljesztéséhez kö
zös gondolkodásra is szükség van
a községben működő vállalkozá
sokkal, gazdákkal.
A résztvevők a bemutatkozásukon,
javaslataikon túl örömüket is kife
jezték abban, hogy a fórum elin
dult, hiszen kiváló lehetőség arra,
hogy tudjanak találkozni, egyeztet
ni egymással, az Önkormányzattal.

Felújításra került a
Titi Éva Faluház
A Magyar Falu Program keretében
Hortobágy Község Önkormányza
ta felújította a község meghatáro
zó közösségi terét, a találkozóknak,
rendezvényeknek, programoknak
otthont adó Titi Éva Faluházat!

Hortobágyon járt Farkas Bertalan
36 év után újra Hortobágyon köszönthették Farkas Bertalant, az első
Magyar űrhajóst a Terminus Ismeretterjesztő Egyesület „Kárpát-meden
cei Messier Marathon” rendezvénye alkalmából. A látogatást egy faülte
téssel koronázták meg a Fecskeház Erdei Iskolában.
Köszönet a szervezőknek a közreműködésért és a rendezvény lebonyo
lításáért!
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HORTOBÁGYIAK MESÉLNEK, NEM CSAK HORTOBÁGYIAKNAK INTERJÚ

Több mint 60 éve Hortobágyon:
Beszélgetés Könnyű Balázs
hortobágyi lakossal
Hogyan és mikor került Balázs bácsi Hortobágyra?
Egész pontosan 1955. szeptember 28-án keresett meg
Mészáros Feri bácsi azzal, hogy az Állami Gazdaság
egy futballcsapat építését határozta el Hortobágyon.
Így kerültem Hortobágyra. Magyar válogatott ökölví
vó voltam, Budapesten sportoltam. Az ökölvívás-kar
rier helyett Hortobágyot választottam, otthagytam
Budapestet. Lakást, munkahelyet ígértek. Az Állami
Gazdaság építtetett házakat a fő utcán is, és itt adtak
nekem helyet. Belekerültem Hortobágy közéletébe.
Elvégeztem az edzői játékvezetői tanfolyamot. Üzemi
bajnokságokat szerveztem, a fiataloknak meg volt a
lehetősége a labdarúgásra. Sokszor nyertünk megyei
bajnokságot! Feleségem is bekapcsolódott a munká
ba, ő volt a szertáros. Dékány Laci főbérelszámoló volt
itt, és mint edző is dolgozott. 44 éves koromban hagy
tam abba a labdarúgást, az aktív sportot. Ezután let
tem az MB1 Balmazújváros, majd a Loki játékvezetője.
Balázs bácsi nemcsak Hortobágy sportéletében de
a munkában is meghatározó szerepet töltött be a
szakmájában.
Brigádvezető voltam, a nyugdíjas évekig 60 évet dol
goztam egy helyen, az Állami Gazdaságban, majd utá
na magánvállalkozó lettem. A Központi Gépműhely ál
landó dolgozója voltam. Soha nem unatkoztam. Amikor
bezárták, akkor lettem vállalkozó. Esztergaműhelyem
egyedül nekem volt, komplett gépparkkal rendelkez
tem, minden szerszámom megvolt, ami a szakmához
szükséges. Boldog voltam. Este 10-ig is dolgoztam.
Mátészalka, Böszörmény, Nyíregyházára is vállaltam
bérmunkákat. Mindig aktív voltam: sport, közélet, aktív
munka. Nagyon büszke vagyok Polgár Sándorra, elis
mert és mindig értékelte a munkámat. Ma már fáradt,
de nagyon boldog ember vagyok! Az életem, hogy lá
tom a családomat és rendben vannak. Büszke vagyok
rájuk! Három lányom van, Jutka itt lakik velem, ő a he
lyi óvodában dolgozik mint, óvónő. Anikó a középső
lányom, Balmazújvároson lakik és a balmazújvárosi
művelődési házban dolgozik. Neki van egy nagy lánya,
Hajnika. Ő általa van egy kisfiú dédunokám Kornél, aki

Kedves Hortobágyiak,
Elszármazottak,
Hortobágyot szerető Barátaink!
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.

zenei téren nagyon ügyes.
Feldolgozhatatlan
fájdal
mam, hogy Anikó második
kislánya, Mónika unokám
1999 nyarán meghalt. Éva
a legkisebb lányom, szin
tén itt lakik Hortobágyon. A
fogorvos mellett dolgozik,
mint fogászati asszisztens.
Neki két nagy fia van. Balázs
az idén szerzett diplomát a
Debreceni Agrártudományi
egyetemen, jelenleg a Hor
tobágyi Halgazdaságnál dolgozik. Kristóf szintén a Deb
receni Agrártudományi Egyetem Karának hallgatója,
országos kiváló tanuló országos kiváló sportoló lett. Az
iskola mellett a DEAC röplabdacsapatát erősíti. Nagyon
örülök, hogy gyermekeim megtalálták párjaikat és bol
dogságukat az életben. Egyedül a magányt viselem ne
hezen. Feleségemmel 36 évig éltünk boldog házasság
ban. Az ő elvesztése nagy fájdalom számomra.
Balázs bácsi 83 éves, mi a hosszú élet, a fiatalos
életmód titka?
A TV-torna. Minden reggel egy kis tánclépés itthon,
minden testrészem mozog, edzőként tudom, mit kell
átmozgatni. Biciklizek. Kónyát megkerültem régeb
ben oda és vissza, de még van úgy, hogy ma is. Sporto
lok vigyázok az egészségemre. Futottam a Délibáb-fu
táson régen! Érmek, elismerések vannak a házban,
mind a munkában, mind a sportban Hortobágyon!
A sport az életem volt! A munkámat is szerettem! Hor
tobágy egy élhető község volt, akkoriban indultak az
építkezések, sok munkahely volt. Rendezvényekre
szerettem járni! Balmazújvároson egy mulatságon is
merkedtünk meg a feleségemmel is.
Ma milyen Hortobágyon élni?
Hortobágy nekem csodálatos, mert maga az élet,
ahogy én itt karriert építettem és a településen elfo
gadnak, az nekem boldogság. Akkor élhető egy tár
sadalom, ha az emberek összetartanak, segítik egy
mást! A településért is szívesen tennék, teszek mind
a mai napig! Annyit kaptam már a hortobágyi közös
ségtől, hogy én is adni szeretnék valamit vissza!

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.
Cím: Hortobágy Jövőjéért Alapítvány, 4071
Hortobágy, Czinege J. u. 1. (Polgármesteri
Hivatal épülete).
Az Alapítvány tevékenységének bemutatására a weboldal készítése folyamatban van,

Tóth Edina
ahol tájékoztatni fogjuk Önöket a felajánlott
1 %-ról, egyéb támogatások felhasználásáról és aktuális céljainkról.
Hortobágy Jövőjéért Alapítvány kuratóriuma

5

A HORTOBÁGYI NYITNIKÉK ÓVODA HÍREI

„Farsang van, farsang van”

Víz világnapja

Hangulatos vidám délelőttön kergettük el a telet az
ötletes jelmezekbe öltözött gyerekekkel. Izgatottan
várták már a farsang napját. A gyerekek verseket, da
lokat, táncokat tanultak erre a napra. Az óvónők mó
kás, vidám játékos vetélkedőket szerveztek, amelyen
a gyerekek aktívan vettek részt. Minden játékos aján
dékot kapott a versenyben való részvételért. A finom
fánk sem maradt ki a Farsangi buliból, melyet Katika
néninek köszönhetünk. A hozzávalókat a szülői mun
kaközösség biztosította.

Óvodánk ebben az évben
is megünnepelte a Víz világnapját. Elsőként meg
hallgatták Zelk Zoltán: A
nagyravágyó
felhőcske
című meséjét, majd külön
féle játékos próbákat kellett
teljesíteniük. Barkácsoltak,
gondolkodtató feladatokat
oldottak meg. Megmentet
ték a békákat és a halacská
kat. A délelőtt végén min
den gyermek ajándékot
kapott, melyet boldogan vittek haza.
A Víz világnapja alkalmából látogatást tehettünk a
helyi Vízmű telepen, ami nagy élményt jelentett a
gyerekek számára. Napokig témát adott játékukhoz,
rajzaikhoz. Köszönjük szépen Kerekes János úrnak,
hogy lehetőséget biztosított számunkra, hogy meg
tekinthessük az üzemet. Radócz János úrnak pedig,
hogy bemutatta és elmagyarázta a gyerekeknek, ho
gyan jut el víz a lakásokba.

Fotó: Veres Hajnalka

„Talpra magyar”
– Március 15. megünneplése
Március 15.: Az 1848-49-es forradalom és szabadság
harc emléknapja. Ezen a napon a házakon piros-fe
hér-zöld nemzeti színű zászlók lengenek, és az em
berek kokárdát viselnek. A forradalom történetével
játékos formában ismertettük meg a gyerekeket.
Megbeszéltük, hogy kire emlékezünk ezen az ün
nepen. Versekkel, dalokkal érzékeltettük a gyerekek
számára a hazaszeretet fontosságát. Mindenki lel
kesen festette a zászlót és a kokárdát. A gyerekek
megtanulták Petőfi Sándor Nemzeti dal című vers
első versszakát és meghatottan énekelték a Magyar
vagyok című dalt.

Óvodai beiratkozás
Tájékoztatjuk a Szülőket, a Hortobágyi Nyitnikék Óvodába a
2022/2023-as nevelési évre a beiratkozásra 2022. április 2021-22-én 8:00 órától 12:00 óráig lesz lehetőség. Az óvodai
beiratkozáshoz az alábbi dokumentumokra van szükség:
• a gyermek születési anyakönyvi kivonata
• a gyermek lakcímkártyája, TAJ kártyája,
• személyi azonosságot igazoló kártya
• a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági
igazolványa
• tartós betegséget, vagy sajátos nevelési igényt igazoló
dokumentum

Könnyű Juliánna, mb. intézményvezető
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Március 15.
A hagyományoknak megfelelően
6. osztályos tanulóink készültek a
március 15-ei műsorral. Az 1848as események felelevenítése után
elhelyeztük Petőfi Sándor szobrá
nál az iskola megemlékező koszo
rúját.

Lázár Ervin Program
az iskolában

Újra várják tanulóinkat
a Csodaszarvas táborok

A Lázár Ervin Program szociális
helyzettől és lakóhelytől függet
lenül minden, az 1–8. évfolyamon
tanuló általános iskolai diák részére
tanévenként egyszeri alkalommal
ingyenesen lehetővé teszi (első
sorban) színházi előadások látoga
tásának élményét. 6. évfolyamos
tanulóink 2022. március 2-án a Bu
dapest Fővárosi Nagycirkuszban
a Tavaszváró fesztivál című 2 órás
előadást tekintették meg. 7. osztá
lyos tanulóinknak március 24-én
lehetőségük volt a budapesti Had
történeti Múzeumba látogatni és
múzeumpedagógiai foglalkozáson
részt venni.

EFOP-3.3.5-19-2020-00083 „CSODASZARVAS – A tanulók alap- és kulcskompetenciáinak fejlesztését célzó közösségi programok megvalósítása”.
A kiemelt projekt támogatás összege:
89,88 millió forint.
Megvalósítási időszak: 2022.04.01 –
2022.09.30.
A táborok célja a konstruktív és értékközpontú nevelés, az egész életen át
tartó tanulás iskolai megalapozása, az
alapkészségek és kulcskompetenciák
fejlesztése, a köznevelés hátránykompenzációs szerepének erősítése és az
Európai Unió ifjúságpolitikai, fejlesztési területével összhangban az iskolai

Úszásoktatás

Beíratkozás

Március 21-től 3. osztályos tanuló
ink úszásoktatásban részesülnek
a balmazújvárosi Kamilla Gyógy
fürdőben. A hat alkalmas oktatás
úszni nem tudó tanulóinknak elő
segíti a vízbiztonság kialakulását,
úszó gyermekeink pedig a tech
nikájukat fejleszthetik játékos for
mában.

Bozsik program
Iskolánk ebben a tanévben is részt
vesz a Bozsik programban.
A program legfontosabb eleme a
tornarendszer, a fesztiválok meg
rendezése.
Az intézményi program célja:
• a játék megszerettetése
• az intézményi tömegbázis kiala
kítása és szélesítése
• a tehetséges gyerekek sport
szervezetekbe irányítása
• a tanórán kívüli labdarúgó fog
lakozások és események támo
gatása.

lemorzsolódás csökkentése. A Hortobágyi Petőfi Sándor Általános Iskola
és Kollégiumban a következő táborok
kerülnek megszervezésre:
• Nemzeti és kulturális identitás
• Hagyományőrzés, anyanyelvápolás
• Életvezetés, családi életre nevelés,
közösségi szerepvállalás
• Környezetvédelem, természetismeret, tudatos fogyasztói magatartás
Intézményünkben 2 napközis és 1 bentlakásos tábor valósul meg 60 tanuló és
7 pedagógus részvételével.

A heti 2 délutáni foglakozáson
a gyermekek számára bizto
sított a rendszeres képzés-já
ték-edzés-mérkőzés lehetőség. A
program támogatja az intézmé
nyek közötti megyei és országos
labdarúgó rendezvények lebonyo
lítását. Az MLSZ intézményi prog
ramja annak a szemléletnek és
rendezvénytípusnak a meghono
sításán dolgozik, amely a részvétel
és a sikerélmény-orientált és ke
vésbé koncentrál a versenyzésre.
Az intézményi programon keresz
tül szoktuk kiválasztani a tehetsé
ges gyerekeinket.

Tanköteles, azaz 2015. IX. 1 – 2016. VIII.
31. között született gyermekét a szülő/
gondviselő köteles a lakóhelye, ennek
hiányában tartózkodási helye szerinti
illetékes, vagy a választott iskola első
évfolyamára beíratni.
A beíratás időpontjai:
2022. április 21.
(csütörtök) 
8:00–18:00 óráig
2022. április 22.
(péntek) 
8:00–18:00 óráig
A beíratás helye:
A körzet szerint illetékes, vagy a választott iskola székhelye, ahová a szülő/gondviselő a tanköteles gyermek
felvételét kéri. Az egyes általános
iskolák felvételi körzetéről a szülő/
gondviselő tájékozoódhat az óvodákban, általános iskolákban, a tankerület
székhelyén (4220 Hajdúböszörmény,
Mester utca 9.), vagy az iskolák honlapján, valamint a https://kir.hu/KIR2_
KORZET_3h/Pub/Index felületen.
Ádám Endréné, intézményvezető
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felhÍvÁs
A
DEBRECENI
EGYETEM
TÖBBLÉPÉSES
EGÉSZSÉGFEJLESZTŐ PROGRAMOT INDÍT HORTOBÁGYON, MELYNEK MÁSODIK RÉSZEKÉNT
SZERETNÉNK ÖNÖKET MEGHÍVNI AZ ALÁBBI
PROGRAMBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE
A programcélja,hogy a vidéken élő emberek
zöldségfogyasztását növelje, azáltal hogy az
otthonukban segít konyhakertet kialakítani. A
programban résztvevők elméleti és gyakorlati
oktatásban részesülnek.
• Háztáji növénytermesztésből
• Az egészséges táplálkozásról
• Egészséges konyhatechnológiai módszerekről
Palántát és vetőmagot biztosítunk a résztvevőknek!
A PROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTEL INGYENES!
Érdeklődniés a programba jelentkezni az
alábbi elérhetőségeken lehet:
Tel.: +36 30 486 8781
E-mail: simon.anita@med.unideb.hu

Kellemes
Húsvéti Ünnepeket
kívánunk!
Hortobágy Község Önkormányzata
és Képviselő-testülete
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