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HORTOBÁGYI FALUNAP
2022
Tisztelt
hortobágyi
lakosok!
Fogadják sok szeretettel a
Hortobágyi Híradó júniusi
számát! Elsőként beszámolunk a községünkben megvalósult eseményekről, rendezvényekről.
Közérdekű
információként
tájékoztatást adunk Hortobágy Község ivóvízének helyzetéről. Bemutatjuk a Hortobágy Jövőjéért Alapítvány új
tagjait, és az Alapítvány célkitűzéseit, közvetítjük a Hortobágyi Nyitnikék Óvoda és a Hortobágyi Petőfi Sándor
Általános Iskola és Kollégium eseményeit, az intézmények munkáját.
Nagy örömünkre szolgál, hogy az elmúlt évek nehézségei után újból megrendezésre kerülnek Hortobágy nagy
múltú, értéket képviselő rendezvényei, a Hortobágyi Lovasnapok a Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft. szervezésében és Hortobágy Község
Önkormányzata rendezvénye a Hortobágyi Hídivásár a
Vásártéren.
Önkormányzatunk újabb pályázatot adott be a településünk fejlesztése érdekében, a TOP_Plusz programban

(kódszám: 1.2.3-21) a „Belterületi közutak fejlesztése”
című felhívásra.
Hortobágy Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében elnyert tanyagondnoki busz beszerzésést illetően aláírt adásvételi szerződéssel rendelkezik. A
busz átadására előreláthatólag ősszel kerül sor.
Közbeszerzési eljárás van folyamatban az OXENWEG
a „Magyar Szürkék Útja – kulturális tematikus útvonal
Hajdú-Bihar megyében” című projektnél, amelyben a
volt rendőrségi épület átalakítása fog megvalósulni. A
projekt keretében egy vendéghodály kerül kialakításra interaktív bemutatási elemekkel. Sajnos a jelentős
építőipari áremelkedések miatt a „Világörökségünk a
a Puszta” és a ROHU (gólyabarát lámpák elhelyezése)
projektekben tervezői átdolgozás és műszaki tartalom
csökkentés után újbóli közbeszerzési eljárásra kerül sor.
A Hortobágy folyó medertisztítása és a déli elkerülő út
kivitelezése szeptember elején valósul meg.
Hortobágy Község Önkormányzata híreiről továbbra is
tájékoztatást adunk weboldalunkon: www.hortobagy.hu.
Kiemelten ajánljuk lakosaink és a Hortobágy iránt
érdeklődők számára az értékesítésítendő ingatlanokat:
https://hortobagy.hu/hirek/10908/
Kívánok minden lakosnak és Hortobágyra látogatónak
kellemes nyarat, jó munkát, időtöltést Hortobágyon!
Jakab Ádám
polgármester

RENDEZVÉNYEK, ESEMÉNYEK

Hortobágyi Falunap
Kiváló hangulatú, finom ételekben gazdag, programokban színes
FALUNAP részesei lehettünk május
27-28-án. Köszönjük szépen a 19 főzőcsapat részvételét, a zsűri (Elek
Richárd, Makszim Tamás, és Szatmári Zoltán) munkáját, a fellépőknek a
produkciókat, a hortobágyiaknak a
példamutatú összetartást, a támogatóknak a felajánlásokat és a szervező csapat munkáját!
(Fotók: Koroknai Ákos)

Hortobágy Jerusalema

Lesz Dance Tánccsoport

Elszármazottak beszélgetése

Balmazújvárosi Veterán Úttörőzenekar

Hortobágyi Petőfi Sándor Általános Iskola és Kollégium produkciója,
Bereczki István énektanár vezetésével

Szöszi Mama előadása

Hortobágy Község Önkormányzata
a Hortobágyért díjat 2022. évben id. Garai Lajos csikós,
örökös pásztornak adományozta.
Id. Garai Lajos csikós társaival hosszú évtizedeken keresztül népszerűsítette a magyar
csikós- és lovas hagyományokat nemcsak Hortobágyon, hanem Európa számos országában. Hortobágy csikósa, neve immár összefonódott a pusztával a csikós hagyományokkal, melyet mind a mai napig népszerűsít örökös pásztorként.

Ács Tamás előadása

2

RENDEZVÉNYEK, ESEMÉNYEK

Trianoni emlékmű
avatás Hortobágyon
A Nemzeti Összetartozás
Napjára a Hortobágyi Természetbarát és Kulturális Szabadidős Egyesület álmodta
meg, és támogatók segítségével alkotta meg azt az emlékművet, amely június 4-én
került átadásra a Trianon
102. évfordulója alkalmából
rendezett megemlékezésen
Hortobágyon. Az alkotók Kovács Attila, Szarka Zoltán és
Szentesi Péter.
Az ünnepségen beszédet mondott Bodó Sándor országgyűlési képviselő, Pajna Zoltán a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés Elnöke. Wass Albert Üzenet haza című
versével emlékezett Jakab Ádám Hortobágy Község
polgármestere. Varga-Kovács Mária református segédlelkész a Hortobágyi Református Missziói Egyházközség
képviseletében az emlékavató ünnepség megáldására
és megszentelésére mondta el Istennek igéit.
A mintegy 40 támogató nevében Fenyves József emlékezett. Pajna Zoltán Elnök Úr a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat által készíttetett Bocskai-kori szablyát ajándékozta Hortobágy Község Önkormányzatának, mely a
hajdú-bihariak összetartozásának jelképe. A Chrome RT. a
magyarok összetartozásáról szóló dalát adta elő, melynek
szövege látható az újonnan állított trianoni emlékművön.

Kovács Attila, Szarka Zoltán, Fenyves József (a támogatók képviseletében) és Szentesi Péter
(Forrás: Bodó Sándor Facebook)
A megemlékezést Ferkó Dániel történész vezette, a zenei kiséretet a Balmazújvárosi Veterán Úttörő Zenekar
biztosította. Az ünnepségen koszorút helyezett el Bodó
Sándor országgyűlési képviselő és Pajna Zoltán a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés elnöke, Jakab Ádám polgármester, Szarka Zoltán alpolgármester, Fülöp Bernadett
önkormányzati képviselő, Hortobágy Jövőjéért Alapítvány elnöke, Fenyves József (őstermelő, családi gazdálkodó ) támogató, Kovács Attila (Chrome Rt.), Járó Tünde
HTKSZ képviseletében, Varga-Kovács Mária református
segédlelkész, Varga Ferenc, a Hortobágyi Lúdtenyésztő Zrt. vezérigazgatója, és Dr. Déri János, Varga László a
Madárkórház Alapítvány képviseletében.

(Fotók: Szentesi Péter)
A megemlékezés visszanézhető az interneten :
YouTube: Hortobágy, 2022. 06. 04. (Végh László)

Hortobágy Község Önkormányzata
szervezésében
május 6-án, községünk nyugdíjasai találkoztak. A Nyugdíjas Est résztvevői az Ady
Endre Gimnázium drámatagozatos diákjai és a Lesz
Dance Tánccsoport nagyszerű produkcióit láthatták.

(Fotók: Szentesi Péter)
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KÖZÉRDEKŰ

Hortobágynak van egy „vize”
Sokszor felmerül a kérdés a községben, Hortobágyon iható-e a víz?
Mindenekelőtt érdemes hangsúlyozni, hogy a Hortobágyon szolgáltatott
ivóvíz megfelel az előírásoknak, az
emberi fogyasztásra alkalmas.
A lakosságnak fenntartásai vannak, azt tapasztalják, hogy a víz
nem alkalmas emberi fogyasztásra
(íze, színe, illata eltér az ivóvíztől),
sajnos a lakosok még a főzést sem
a hortobágyi vízből oldják meg,
sok helyen tisztított vizet vásárolnak, a helyi boltok is felkészültek a
víz ellátására a faluban. Sőt évekkel ezelőtt konténer volt felállítva,
ahol ivóvizet lehetett kapni. Várható-e áttörés ez ügyben?
A település korábban részt vett az
ivóvízminőség-javító programban,
melynek részeként új kutakat fúrtak
a határértéket meghaladó bórtartalom miatt, valamint új szűrőberendezést építettek ki. Az új kutak
vizében már határérték alatti a bórkoncentráció. A kutakból kitermelt
vizet tovább kell kezelni, hogy határérték alá csökkentsük a metán-,
vas-, mangán- és ammóniumtartalmat. Ez sikerül is, a vezetékes ivóvíz
minősége megfelel az előírásoknak!
A jelenlegi víztisztító technológiával

és a meglévő vízbázissal azonban a
gondos üzemeltetés ellenére sem
lehet jobb vízminőséget biztosítani. Korábban valóban egy konténer
tisztította a vizet, ez azonban abban
az időszakban történt, amikor még a
régi kutak vizének bórtartalma meghaladta a határértéket és ez a víz került az elosztóhálózatba. Ekkor még
szükséges volt a víz utótisztítása,
hogy a bórkoncentráció határérték
alá csökkenjen. Hogy az ivóvíz még
jobb minőségű legyen, az elosztóhálózatot rendszeresen, teljeskörűen tisztítjuk ütemterv szerint, évi két
alkalommal. Akadnak hálózatszakaszok, főleg ágvezetékek, ahol sűrített hálózatöblítést végzünk, megelőző tevékenységként.
Milyen vizsgálatokat és milyen időszakonként végeznek az ivóvíz minőségének ellenőrzésére? Milyen
összetételű Hortobágy ivóvize?
Az ivóvízvizsgálatokat minden esetben az előírásoknak megfelelő gyakorisággal és a rendeletben előírt
paraméterekre végezzük. A vizsgálatok vízkémiai, mikroszkópos biológiai és mikrobiológiai összetevőkre
történnek. A vizsgálati ütemtervet
a Népegészségügyi Osztály (közismertebb nevén ÁNTSZ) hagyja jóvá,

Fotó: Freepik

A hortobágyi ivóvízről a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
képviseletében Hajdu Jánost, a Balmazújvárosi Üzemmérnökség
vezetőjét kérdeztem.

illetve ellenőrző hatáskörben saját
vizsgálatokat is végez.
Milyen az ivóvízhálózat állapota?
Szükségszerű-e a csere? Ha igen
az megoldható-e?
Az ivóvízhálózat műanyag csőből
(KM PVC) épült. A meghibásodások számát tekintve, jó állapotúnak
mondható a rendszer, rövid távon
nem szükséges annak cseréje.
Lesz-e Hortobágynak megfelelő
minőségű ivóvize?
A település alatt található rétegvíz
minősége erősen behatárolja a kezelt víz élvezeti értékét. A vízminőségben áttörő változás csak abban
az esetben várható, ha távvezetéken, más vízellátó rendszer vizét táplálhatnánk az elosztóhálózatba.
Tóth Edina

Zöldségfogyasztást támogató és az
otthoni kertészkedést népszerűsítő
PhD kutatás a Debreceni Egyetem
által Hortobágyon

2022. 05. 22.-én első alkalommal gyűltek
össze a ZöldEgészSég program tagjai a
faluházban. Egy családias „oktatás” és beszélgetés mellett kiosztásra kerültek palánták (paradicsom, paprika) és vetőmagok (saláta, retek), illetve oktató füzetek
és kérdőívek. A program célja az otthoni
kertművelés népszerűsítése, ebben való
tanácsadás, valamint táplálkozási ismeretek átadása csoportosan és személyre
szabottan. Az érintett témák a kertművelés kérdéskörén kívül a táplálkozással
összefüggő krónikus betegségek kialakulására és megelőzésére összpontosított.
Simon Anita
PhD Kutató
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Fotók: Simon Anita

ZÖLDEgészSÉG!

HORTOBÁGYÉRT

A régi-új Hortobágy Jövőjéért Alapítvány bemutatása
A Hortobágy Jövőjéért Alapítvány
30 évvel ezelőtt alakult a Hortobágy
Jövőjéért Társaság (egy baráti társaság) és a Hortobágyi Petőfi Sándor
Általános Iskola alapításával.
Az Alapítvány több évtizedig támogatta egyik legfontosabb feladataként a helyi iskolát, a tanulók külföldi
cserediák programban való részvételét, az iskolai rendezvényeket, továbbá 30 évvel ezelőtt a Hídivásár
szervezésében is aktívan részt vettek.
Az Alapítvány kuratóriumi elnöke
dr. Baji Sándor Hortobágy köztiszteletben álló háziorvosa lett, aki a
munkája mellett egyéb területeken
is példát mutatott a helyieknek. (pl.
lovaglás, sport és emberség terén).
Az Alapítvány további tagjai voltak:
Ács Józsefné, Baranyai Sándor, Dorcsák Mária, Engi Sándorné, Hajdu
Albertné, Kati Gyöngyi, Samuné Szabó Zsuzsanna, Szilágyi Gábor, Tar Ferenc, Titi Éva, akik közül külön köszönet illeti meg Kati Gyöngyi Anikót,
aki végig könyvelt az Alapítvány részére és egyéb ügyes-bajos dolgait
is önkéntes munkában végezte.
2022-ben dr. Baji Sándor helyett, az
ő támogatásával engem ért a megtiszteltetés, hogy az Alapító felkért a
Kuratórium Elnöki posztjára.
2022. 03. 24-én jogerős végzésben a
Debreceni Bíróság bejegyezte az új
Kuratóriumot, melynek tagjait külön-külön is szeretném bemutatni:
Szikszai Zoltánné neve lehet, hogy
elsőre nem sok hortobágyi embernek ismerős, de lánykori nevén, Bujdosó Zsuzsannaként már biztosan,
akár édesapja vagy édesanyja által.
Zsuzsa néhány éve került vissza településünkre gyermekeivel, jelenleg
a Debreceni Egyetemhez tartozó
Lovasakadémián oktat. Szakmájából és habitusából is ered, hogy az
oktatás és a sport mellett kötelezte
el magát, mely szakmaiság az Alapítvány feladatát tekintve nagyon
szerencsés párosítás.
Szarka Zoltán neve valószínűleg
mindenki számára ismert a településen. Sikeres vállalkozó, másik civil
szervezet oszlopos tagja, közösségi
rendezvények fő motorja, és több
mint egy éve Hortobágy település
alpolgármestere is.
Sári Ádámot szintén nem kell bemutatni, mert a Hortobágyi Önkor-

mányzat egyik legrégebbi munkatársa. Remélhetőleg még sokáig
számíthatunk a település iránt igazán
elhivatott munkájára, és annak külön
örülünk, hogy ezt az elhivatottságot
az alapítványi tagság elvállalásával is
bizonyította, és csapatunkat erősíti.
Rendezvények szervezésében immár több mint 10 éves tapasztalata
van, műszaki felelősként a település
minden hiányosságát és értékét ismeri. Pontosan tudja, hogy a pályázati lehetőségekkel milyen lyukakat
kellene befoltoznunk.
Ifj. Hegedüs Tibor, vagyis Tibike a
Kuratórium legfiatalabb, de az alapítványi feladatok tekintetében a
legtapasztaltabb tagja, mivel jelenleg a Debreceni Egyetem Mezőgazdasági Élelmiszertudomány-,
és Környezetgazdálkodási kar Hallgatói Önkormányzatának Elnöke. A
család, a közösségépítés, a fiatalok
megtartása, a programlehetőségek
kínálata mind szívügye, nagyon lelkes fiatalember, és én személy szerint a saját részvállalásomnál is jobban örülök annak, hogy örömmel
vállalta, hogy csapatunk tagja legyen. Fiatal, lendületes, széles látókörű, és még sorolhatnám.
Az Alapítvány 2022. évi első támogatói
között van Hortobágy Község Önkormányzata, akivel a rendezvényeket illetően szoros együttműködésben dolgozunk. A Kihajtási Ünnep és a Falunap
rendezvény programelemeihez kapcsolódóan felmerült kiadások fedezetére,
és további rendezvényszervezéshez
kapcsolódóan több, mint 1 millió Ft ös�szegű támogatást ítélt meg a Testület,
amely támogatás forrása Jakab Ádám
polgármester jótékony felajánlása,
amely során a havi költségtérítéséről a
köz javára lemondott. Polgármester úr
az így képződött költségvetési forrás felhasználására vonatkozóan az Alapítvány
támogatására tett javaslatot, amelyet a
Testület egybehangzóan támogatott.

Jómagam Fülöp Bernadett vagyok,
a Kuratórium Elnökeként tehetek az
Alapítvány élén a településért, Hortobágyért. Talán engem ismernek
legkevesebben a faluban, mert annak ellenére, hogy a közvetlen környezetem ismer, hogy nagyon aktív
életet élek, emellett tipikus háttérintézményként tevékenykedem.
Ez annyit jelent, hogy nagyon szeretek döntéselőkészítésben részt
venni, a jó döntések meghozatalához szükséges munkát elvégezni,
kevésbé szerepelni. A Hortobágyi
Nonprofit Kft.-nél helyettes ügyvezetőként próbálom a legmagasabb
színvonalon végezni a munkámat,
a Képviselő Testület tagjaként pedig 2019 évtől próbálok helyt állni. Sokrétű tapasztalatot szívtam
magamba az évek során, ezt mindenképpen szeretném a köz javára
fordítani. Amit már látok, hogy nagyon kicsi a mozgástér egy ilyen kis
település költségvetését tekintve
még békeidőkben is, nemhogy a
nehezítő körülmények közepette.
Azért is vállaltam el a Hortobágy
Jövőjéért Alapítvány elnöki posztját, mert úgy gondolom, hogy civil
szervezetként talán könnyebben
tudunk tenni a település fejlődéséért, a lakosság részéről pedig nem
elvárás kerül megfogalmazásra, hanem segítség, mert a célunk közös:
Hortobágy Jövője!
Bár az új Kuratórium még csak néhány hete hivatalos, mi öten azért
már hónapok óta közösen dolgozunk, terveztettünk egy új logót, és
egy weboldalt, ahol folyamatosan
informálni fogjuk a lakosságot, a támogatóinkat, és mindenkit, aki egy
kicsit is szívén viseli ennek a helynek
a sorsát, Hortobágyot, mint települést, és Hortobágyot, mint tájegységet illetően is.
Fogadják szeretettel a megújult
Hortobágy Jövőjéért Alapítványt, és
ha tehetik, bármilyen formában támogassák munkánkat!
Adószámunk 1 % felajánláshoz:
18541038-1-09
Bankszámlaszám:
11738091-20038052
Fülöp Bernadett,
Hortobágy Jövőjéért Alapítvány
Kuratórium elnöke
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A HORTOBÁGYI NYITNIKÉK ÓVODA HÍREI

Pályázataink

Programjaink

Bekapcsolódtunk a Magyar Paralimpia Bizottság
Lélekmozgató programjába. Egyhetes projektünkkel
bekerültünk a díjazottak közé.

„Föld napja”
A járványhelyzet feloldásával újra szervezhettünk közös
programot a szülőkkel. A Föld napja alkalmából nyílt
napot szerveztünk. A programunkba bekapcsolódó szülők nagyon aktívak és lelkesek voltak. A közös munka
eredménye a gyönyörű virágoskert lett, melyet a gyerekekkel együtt folyamatosan gondozunk. Bak István
segítségével a veteményes kertünk is körbe lett kerítve.
A Föld napja alkalmából ellátogattunk a Pusztai állatparkba és megtekintettük az őshonos állatokat. Nagy
hangsúlyt fektetünk arra, hogy a gyerekekben tudatosítsuk az állatvédelem fontosságát.

„Nap gyermekei” pályázat
A pályázat témája: Van új kalap a nap alatt! Kreatív napvédelmi fejfedőket lehetett készíteni, amelyek segítik
megóvni a gyermekeket a nap káros sugaraitól. A pályázatra a közönség is szavazhatott. Nagyon szépen köszönjük mindenkinek, aki szavazott a Kisfecske csoportra. A
pályázat eredménye még nem került kihirdetésre.
„Madarak és fák” egyfordulós projekt verseny
A Hebe Kft. felhívására négy nagycsoportos gyermekkel (Szabó Kinga, Jónás Alexa, Jázmin, Konyhás Mira, Sári
Viktória) bekapcsolódtunk a Madarak és Fák egyfordulós projekt versenybe.
„Zöld óvoda” eseményei és eredményei
Benyújtottuk a „Zöld óvoda” pályázatot 15 év eseményei,
eredményei címmel. Köszönjük Baranyainé Fekete Ilona
segítségét a pályázat megírásában. Az elmúlt 15 év munkája, eredményei az ő sikerei voltak. Munkáját tovább folytatjuk és igyekszünk, hogy a „Zöld Óvoda” címet továbbra
is méltón viselhessük.

Madarak és fák napja
Versekkel, mesékkel, dalokkal, kreatív feladatokkal ünnepeltük a „Madarak és fák napját”. A projekt zárásaként
ellátogattunk a Madárkórházba és megtekintettük a kis
gólyákat, ami nagy élmény volt a gyerekek számára.
Mozilátogatás és a Biztonságos közlekedés
A Hortobágyi Község Önkormányzatának pályázatával
a gyerekek a Faluházban megtekinthették a Fekete István „Vuk” című közkedvelt meséjét. Valamint a biztonságos közlekedés szabályaival ismerkedhettek meg.
Köszönjük a lehetőséget!

„Állatbarát Óvoda”-pályázat
Pályázatot adtunk be az „Állatbarát Óvoda” címért.
Sikeres pályázatunk által megkaptuk az „Állatbarát
Óvoda” címet. A cím használatára 2022. június 3-tól jogosult az óvoda egy évig.
Bartos Erika óvodai adományozó akciója
gyereknapra
A Kisfecske-csoport is jelentkezett, erre a felhívásra mivel
mi is szívesen olvassuk a Bartos Erika által írt mesekönyveket, de nincs lehetőségünk arra, hogy mindet megvásároljuk. Nagy volt az örömünk, amikor megkaptuk az
értesítést, hogy mi is a nyertesek közé kerültünk. Nagyon
szép könyveket, kirakókat, társasjátékot kaptunk.

„Hívogat az iskola,
kapuját kitárja”

Köszönet
Támogatóinknak

Évzáró ünnepség és ballagás
Elbúcsúztattuk nagycsoportosain
kat. Hat gyermek búcsúzott az óvodától, akik szeptembertől életük új
korszakába lépnek. (Szabó Kinga,
Nagy Lajos, Jónás Alexa Jázmin, Fazekas Csaba, Sári Viktória, Konyhás
Mira). Az ünnepség végén megajándékoztuk azokat a szülőket, akik aktívan vettek részt az óvodánk életében.
Konyhás Istvánt, Veres Hajnalkát,

Szeretnénk megköszönni azt a sok
segítséget, amit kaptunk a szülőktől és azoktól az emberektől, akik
önként segítették az óvodát munkájukkal, adományaikkal.
A szülőknek külön megszeretném
köszönni, hogy támogatták egész
évben a gyümölcsnapunkat. Megható, hogy olyan emberek is segítettek bennünket, akiknek se
gyermekük, se unokájuk nincs az
óvodában.

Szabó Margitot és Sári Ádámot. Szabadidejükben daruportát díszítettek, kertészkedtek, szereltek, javítottak, felújítottak. Köszönjük áldozatos
munkájukat!

A takarítási szünet 2022. augusztus 1–31-ig tart.
Könnyű Juliánna, mb. intézményvezető
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Digitális témahét iskolánkban
A Digitális témahét célja, hogy a digitális eszközökkel
támogatott projektpedagógia és innovatív pedagógiai
módszerek terjesztésén keresztül fejlessze a tanulók digitális kompetenciáját, segítse a 21. századi képességek
fejlesztését biztosító digitális pedagógiai módszerek
terjesztését. Ennek keretében az alsó tagozatos tanulók
online feladatokat oldottak meg, grafikonokat készítettek, a felső tagozatos diákok pedig a programozással
ismerkedtek meg, robotokat készítettek.

„Road Safety, biztonság az első
2.0” programja
Az iskola egyik feladata,
hogy olyan gyermekeket
neveljünk, akik képesek felismerni a veszélyes helyzeteket, a tanult közlekedési
szabályokat helyesen alkalmazni a nehéz szituációkban. Fel kell hívni a figyelmüket a lehetséges veszélyekre és a tennivalókra vészhelyzetek esetén. A tudatos
magatartás kialakítását már első osztálytól el kell kezdeni. Ezért volt számunkra nagyon kedvező a A Magyar

Húsvéti ételkóstolás
a Faluházban
Nyolcadik osztályos tanulóink böjti ételeket készítettek és kóstoltak
meg a Faluházban. A gyerekek tojáskrémes, tejfölös, túrós, babkrémes kenyeret ízlelhettek meg, valamint kolibát, a görög-katolikusok
jellegzetes édességét készítették el,
amit aztán jóízűen el is fogyasztottak.
Energiaitalok káros hatása és
lelkibetegségek című előadások
az iskolában
Tanulóink számára a testi-lelki
egészséget szem előtt tartva két
előadást szerveztünk a Balmazújvárosi EFI-vel karöltve. Április 6-án az

Autó-Motorsport Fejlesztési Ügynökség Zrt. egyedülálló
„Road Safety, biztonság az első 2.0” programja, melyen
az 1-2-3. osztályos tanulók vettek részt Hajdúböszörményben.

Fenntarhatósági témahét
2022. 04. 25-től 29-ig Fenntarthatósági Témahetet tartottunk iskolánkban. Az alsó és felső tagozaton egyaránt
megrendezésre kerültek a témahét jegyében szervezett
tanórák és tanórán kívüli foglalkozások. A programhoz
való csatlakozással újabb lépést tettünk a globális célok
megvalósítása érdekében. Meglévő modulokra alapozva egyéni lehetőségeinket figyelembe véve, különböző
témákban dolgoztunk a gyerekekkel.

Föld napja
Április 22-én Föld napját ünnepeltük. A mára már világméretű mozgalom több évtizede szólít fel a környezet
védelmére, és számos megmozdulással hívja fel a figyelmet a társadalmi felelősségvállalásra – hiszen ahogyan
ma élünk, az a jövőnket befolyásolja. Az iskolánk tanulói
ebből az alkalomból megismerkedtek a mozgalom kialakulásának történetével, rajzokat készítettek, szemetet
szedtek az iskolaudvarán. Mindezzel kívánták felhívni a
figyelmet a környezetvédelemre, ennek fontosságára.

energiaitalok veszélyeiről volt szó,
április 27-én az iskolai szorongás,
stressz kezelésének lehetőségeivel
ismerkedhettek meg diákjaink.
Költészet napja
A magyar költészet napját Magyarországon 1964. óta április 11-én, József Attila születésnapján ünnepeljük. Ebből az alkalomból minden
évben az iskola aulájában tartott
verses megemlékezéssel tisztelegünk a magyar líra előtt.
Mozi a Faluházban
(Vuk és Lassie)
Első és második osztályosaink április 11-én délelőtt a magyar klasszikus
rajzfilmet a Vukot tekintették meg a

Titi Éva Faluházban. 04. 12-én pedig
a Lassie című családi film megtekintésére volt lehetőségünk.
Lázár Ervin program
a 2-4-7. osztálynak
A Lázár Ervin Program keretében a
2. osztályosok A halász meg a felesége című zenés darabot láthatták
04. 13-án. A 4. osztályos tanulóink a
Ludas Matyi című előadást tekintették meg a Balmazújvárosi Művelődési Központban 04. 04-én. A
7. osztályos tanulók pedig rendhagyó irodalomórában részesültek a
Legyek ura című drámapedagógiai
foglalkozás által.
Ádám Endréné, intézményvezető
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Péntek
10:00

CSI* NEMZETKÖZI DÍJUGRATÓ
VERSENY - VADÁSZ SZÁM

11:30
12:00
14:30
16:30
17:30
18:00

ORSZÁGOS CSIKÓSBAJNOKSÁG
- 1. FORDULÓ

Szombat
9:00
11:30
12:00
12:30
13:30
14:30
17:15
18:30
19:00

LOVAS SHOW
KOMBINÁLT FOGATHAJTÓ
VERSENY
HORTOBÁGYI ÉLETKÉP
MÉNESHAJTÁS
ARÉNA TÁNCHÁZ - FŐPRÓBA

CSI* NEMZETKÖZI DÍJUGRATÓ VERSENY
- NAGYDÍJ
CSIKÓS ÉS PUSZTAÖTÖS BEMUTATÓ
SZIMULTÁN FOGATHAJTÓ VERSENY

11:00

HORTOBÁGYI ÉLETKÉP
ÜNNEPÉLYES MEGNYITÓ

12:00

LÓERŐK VERSENYE

3V3 FOGATHAJTÓ STAFÉTA VERSENY
MÉNESHAJTÁS
ARÉNA TÁNCHÁZ A BÜRKÖS ÉS MUZSIKÁS
EGYÜTTESSEL

14:30
15:30
17:00
17:30

vasárnap
11:00

SÁRKÁNYOK:
14:00 SZÁRNYAS
CSIPÁS, A CSODACSŐDÖR 15:00 GARAGULYA GÓLYALÁBAS
KOMÉDIÁS KOMPÁNIA
BÁBSZÍNHÁZ:
15:00 LÁDAFIA
OKOS LÁNY
16:00 HERCZ VILMOS:

16:00

FEKETE DÁVID:
VITÉZ LÁSZLÓ

ORSZÁGOS CSIKÓSBAJNOKSÁG
- DÖNTŐ
HUSZÁR TOBORZÓ
MÉNESHAJTÁS

Kiadó:	Hortobágy Község Önkormányzata
4071 Hortobágy, Czinege János u. 1.
Felelős kiadó: Jakab Ádám polgármester
Telefon:
+36 (52) 369-021,
E-mail:
phhortobagy@gmail.com

HEIT LÓRI ÉS ZENEKARA:
HELYET, HELYET NEKÜNK IS

GÓLYALÁBAS
12:00 GARAGULYA
KOMÉDIÁS KOMPÁNIA
13:00 DEBRECENI NÉPI EGYÜTTES
GÁBOR:
14:00 BOKA
TOLDI VAGY JÁNOS VITÉZ

LOVAS SHOW

IMPRESSZUM

Főszerkesztő: Tóth Edina
E-mail:
devidion100@gmail.com

GULIBA TÁRSULAT:
CSÍPD MEG, FOGD MEG,
EREDJ UTÁNA!
LANGALÉTA
GARABONCIÁSOK:
2 TÁLTOS PARIPA

HAJDÚ
13:00 DEBRECENI
TÁNCEGYÜTTES

ORSZÁGOS CSIKÓSBAJNOKSÁG
- 2. FORDULÓ
LOVAS SHOW

vasárnap
10:00
11:30
13:00

Szombat

CSI* NEMZETKÖZI DÍJUGRATÓ VERSENY
- HORTOBÁGYI DERBY

Megjelenik: kéthavonta,
570 példányszámban
ISSN 2677-0946 (Nyomtatott)
ISSN 2677-0954 (Online)
Nyomda: Főnix Média Kft.

CSALÁDBAN MARAD

KÍSÉRŐ PROGRAMOK
PÉNTEK-SZOMBATVASÁRNAP
• SZÁRNYALÓ NÉPI
JÁTÉKOK
• SZALMAVÁR
• ÉLŐSZAVAS
NÉPMESEMONDÁS
• K ÁDÁR FERKÓ
FOTÓSZÍNHÁZA
• KÉZMŰVESFOGLALKOZÁS
• PAPRIKA JANCSI
CSÚZLIZDÁJA

