HORTOBÁGYI HÍRADÓ
2022. október / XXV. évfolyam 5. szám

Október: Ünnep Hortobágyon
Tisztelt hortobágyi
lakosok!

Fotók: Koroknai Ákos

Október hónap egy csodálatos
ünnep Hortobágy életében, hiszen ebben az időszakban kerülnek megrendezésre Községünk
meghatározó őszi eseményei.
Lapszámunkban számot is adunk
ezekről a rendezvényekről, továbbá a községünkben történt fejlesztésekről, és a jövőbeni
intézkedésekről.
Jakab Ádám
polgármester

RENDEZVÉNYEK

VII. Magyar Szürke-Barátok
Találkozója
Hortobágy Község Önkormányzata,
a Hortobágy Jövőjéért Alapítvány és
a Hortobágyi Természetbarát és Kulturális-Szabadidős Egyesület közös
szervezésében, 2022. október 1-én sikeresen megrendezésre került a VII.
Magyar Szürke-Barátok Találkozója

Hortobágy vásárterén. A rendezvény
fő attrakciója az a főzőverseny, ahol
a csapatok a magyar szürkemarha
alapanyagból készülő ételek főzésével mérik össze tudásukat. Amíg készültek a közel 20 csapat nevezésével
a finomabbnál finomabb ételek, a

vendégek, a rendezvény résztvevői
különböző játékokban is próbára tehették képességeiket, úgy mint a
szalmabála-gurítás, kötélhúzás, rodeó
bika. A gyermekek színes időtöltését
pedig különböző kézműves-foglalkozások, népi játékok biztosították.
A jó ebédhez szóló nóta sem maradt
el, fellépett a Csűrdöngölő Néptáncegyüttes, a Karinkó, Kadarcs népzenei együttes és a HajKeFe néptánc
csoport.
(Fotók: Koroknai Ákos)

A Magyar Szürke-Barátok Főzőversenyének eredményei:
Arany bogrács:
I.	Ökör-kör
II.	Magyar Szürke Szarvasmarhát
Tenyésztők Egyesülete
III.	Dóry József Nótaklub

Ezüst bogrács:
I.	Két haver
II.	Jeneiék
III.	Dobi család

Bronz bogrács:
I.	Újtikos Pásztortűz
Hagyományőrző Egyesület
II.	Hortobágyi Nonprofit Kft.
III.	Egyek Nagyközség Önkormányzata

Különdíj: Posta László és csapata.
A vándordíjat 2022-ben ismét Tiszagyulaháza csapata nyerte el.
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Hortobágy Község Önkormányzata a helyi társadalom
megbecsülésének jeleként 2022-től kezdődően Babaköszöntő csomaggal támogatja a gyermeket vállaló szülőket. Gyermekenként bruttó 20.000 Ft értékű ajándékcsomagban részesül minden újszülött, aki 2021. január
1-e után született és állandó hortobágyi lakóhellyel rendelkezik. Az Önkormányzat által biztosított babacsomagok olyan kiegészítőket tartalmaznak, melyeket a babaápolás során tudnak használni a családok. A csomagok
ünnepélyes átadására első alkalommal 2022. október
1-én került sor. A családokat Jakab Ádám polgármester
és Szarka Zoltán alpolgármester köszöntötte.
Hortobágy Község Önkormányzata

Fotó: Koroknai Ákos

Babaköszöntő csomag

A Hortobágyi Labdarúgó Sportegyesület a Magyar Falu
Program támogatásával „A mozgás, a sport egészségünk támasza” hívószóval a sport, a mozgás népszerűsítésére sportnapot szervezett Hortobágyon. Az iskoláskorú tanulóktól kezdve a szépkorúakig közel 200 fő
bevonásával zaljottak a rendezvények. 2022. október
7-én a Hortobágyi Petőfi Sándor Általános Iskola együttműködésével futballmérkőzés zajlott a helyi és az Újszentmargitai Hunyadi Mátyás Általános Iskola között,
és a gyerekek kipróbálhatták a vívás, a karate sportágakat is. Az esemény vendége Tisza Tibor, egykori válogatott futballista volt, aki meghívta a futballmérkőzésen
játszott gyerekeket a Tisza Talent Management pallagi
futballpályájára egy próbaedzésre, valamint három tehetséget ki is választott, akik részt vehetnek majd további edzéseken. Szurkolunk majd így Papp Márknak,
Szabó Gábornak és Varga Jánosnak.

Fotók: Rózsa Sándor

„Együtt a sportért Hortobágyon”

2022. október 8-án a sporté volt a főszerep Hortobágyon.
Az országban harmadikként megalakult Hortobágyi Sétafoci szakosztály barátságos mérkőzésre fogadta Józsa
csapatát, majd a Hortobágyi Labdarúgó Sportegyesület
futballistái játszottak az erre a napra alakult Vendégcsapattal, melynek tagjai a DVSC Öregfiúk csapatából és a
hortobágyi focicsapat egykori játékosai voltak. A hortobágyi gyerekek kreativitása és összefogása is győzelmet
aratott, hiszen nagyszerű, a sporthoz illő tánckoreográfiával köszöntötték a játékosokat és szórakoztatták a
közönséget. A sportdélutánon a népszerű hortobágyi
Jerusalema produkciót, Eszenyi Krisztina elszármazott
koordinálásával röplabdajátékot, Udvarhelyi Judit vezetésével pedig ámulatba ejtő kettlebell-bemutatót láthattunk a Kettlebell Centrum Debrecen sportolóitól.
A rendezvény jótékonysági esttel zárult, melynek keretében 1.593.530 Ft összeg gyűlt össze a Hortobágyi Labdarúgó Sportegyesület működésének biztosítására.
Tóth Edina
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Daruporta-szépítő
verseny eredményei
2022 (HNPI):

Szent Dömötör-napi Behajtási Ünnep,
Kézműves Vásár és Darufesztivál
lenclyukú Hídnál csodálatos ünnepi
műsor résztvevői lehettünk, pásztorok, fogatok felvonulása, csikósbemutató és közel 110 kereskedő kézműves
alkotása várta a vendégeket a finom
ételek, italok kíséretében. Az ünnepet a látványos esti pásztortűz zárta.

(Fotók: Koroknai Ákos)

Az alábbi címeket nyerték el az Egyéni
kategória keretében készült Daruporták:
Különdíj: A legmodernebb daruporta:
Melanie Syrbe – Madárkórház (Petőfi tér 6.)
I. helyezés: Bak István (Folyópart sétány 1.)
II. helyezés: Szarka Hanna (Számadó u. 1/c)
III. helyezés: Szabó Anna (Veres Péter u. 14.)
Az évente rendszeresen díszbe öltöző
daruporta: Mészáros Józsefné Rozika
(Hunyadi utca 9.)
Az idei évben először díszbe öltöző
daruporta: Számel Jánosné (Ecsedi u. 9.)
Az idei évben a közönség kedvence:
Könnyű Juliánna, Haeringné Delnegró
Piroska, Vas Tibor (Kossuth utca 17.)
A zsűri tagjai:
Dr. Aradi Csaba, Jakab Ádám Hortobágy
Község polgármestere, Pásztorné Soós
Gabriella a Hortobágyi Nonprofit Kft. képviseletében.

A győztes daruporta

Új látványosság
Hortobágyon
A Szent Dömötör-napi Behajtási Ünnep keretében a nemzeti parki látogatóközpont előtti új téren került sor
a „Hortobágy – Világörökségünk a
Puszta” című projekt keretében elké-
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szült daru szoborcsoport felavatására.
A Darvak szoborkompozíció megálmodója Györfi Sándor Kossuth-díjas
szobrász, Magyarország Érdemes
Művésze. Az alkotást fiával, Györfi Balázs szobrász, építésszel közösen készítették el a madarak megmintázásától a bronzöntvények elkészítéséig,
karcagi műtermükben. 
(HNPI)

(Fotó: HNPI)

Fotó: Koroknai Ákos

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, a Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft. és
Hortobágy Község Önkormányzata
közös rendezvénye, mely községünk
egyik legszebb és leglátogatottabb
eseménye, ahol bemutatásra kerültek Hortobágy értékei és turisztikai
attrakciói. Községünk októberi ünnepi hangulatát adták a HNPI Daruporta-szépítő verseny kompozíciói. Ezúton is köszönjük a készítők munkáját
és szívből gratulálunk az elkészült
kompozíciókhoz! A Behajtási Ünnepségen az állatok rendezvénytérre hajtása után a pásztorok számot adtak
munkájukról, akiknek tudása immár
szellemi kulturális örökség lett. A Ki-

Az alábbi címeket nyerték el az Összefogás keretében készült Daruporták:
Különdíj - a legtöbbször megújuló porta /
legrégebb óta versenyző porta: Hortobágyi
Nyitnikék Óvoda (Erdei Ferenc utca 2.)
I. helyezés: Könnyű Juliánna, Haeringné Delnegró Piroska, Vas Tibor (Kossuth utca 17.)
II. helyezés: Hortobágyi Petőfi Sándor
Általános Iskola és Kollégium (József Attila
u. 1/A)
III. helyezés: Faluház/Hortobágy Község
Önkormányzata (Kossuth utca 8.)

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Energiahatékonysági Intézkedési Terv
110/2022. (XI. 02.) Hö. határozat

IV.

Hortobágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. november 2-ai rendkívüli, nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből:

V.

Hortobágy Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarországon energia-vészhelyzetet eredményező energia válság hátrányos gazdasági folyamatok hatásának
csökkentése érdekében az önkormányzatra
vonatkozóan Energia-hatékonysági Intézkedési Tervet hozott létre (továbbiakban: Terv),
mely elfogadásra került.
A válsághelyzet miatt továbbra is gondoskodni kell a Terv folyamatos frissítéséről, aktualizálásáról, amelyről a Képviselő-testület rendkívüli ülésen is dönthet.

I. Általános rész
Hortobágy Község Önkormányzata az energia
veszélyhelyzet miatt következetes energia
megtakarítási, hatékonysági intézkedéseket
vezet be. A tervben megfogalmazott intézkedések, előírások folyamatos kontrollálásra, és
aktualizálásra kerülnek.
A terv hatálya kiterjed:
• Hortobágy Község Önkormányzata
Községháza,
• Hortobágyi Nyitnikék Óvoda,
• Titi Éva Faluház,
• Égerházi Imre Galéria.
A terv időbeli hatálya: 2022. november 1-től
folyamatosan.
A tervben foglaltak betartása minden önkormányzati egységre kötelező, amelyért az
intézmény vezetője a felelős. A terv műszaki
továbbfejlesztése, hatékonyságot növelő műszaki elemzések készítése, a tervben foglaltak
betartásának felügyelete a településfejlesztési menedzser és a kirendeltség-vezető feladatát képezi.
Az Önkormányzat elkötelezett az energiahatékonysági fejlesztések iránt, hiszen ezek az
üzemeltetési költségek jelentős csökkenésén
kívül a lakosság életszínvonalának növekedését és a településről alkotott kép javulását is
eredményezik.
Az épületállomány általános energetikai állapota az utóbbi évek beruházásai, és felújításai
alapján kis mértékben javult. A falazatok jellemző anyaga leggyakrabban tégla vagy szilikát, az épületek külső hőszigetelése még nem
történt meg. A nyílászárók cseréje sem valósult még meg minden épületben. Ezek a körülmények olyan helyzetet teremtenek, hogy
nehezebben találhatók viszonylag alacsony
beruházási igényű, gyors megtérülési idejű és
nagy fajlagos energia-megtakarítással járó
intézkedések. Az épületállomány gépészeti
állománya szintén nem felel meg a kor műszaki

követelményeinek. Az épületekben jórészt elavult fűtés üzemel, ami legrosszabb hatásfokú
és leggazdaságtalanabb megoldás, s a nyílászárók tekintetében is hasonlóan kedvezőtlen a
helyzet.
Érdemes megvizsgálni a világításkorszerűsítési lehetőségeket, mivel a „ledesítés” a leg�gyorsabban és legkönnyebben végrehajtható
intézkedések közé tartozik.
Szeretnénk kiemelni, hogy a vizsgált épületekhez még nem áll rendelkezésre energetikai tanúsítvány. Ezek elkészíttetése fokozottan javasolt, hiszen átfogó, mély betekintést
nyújtanának az épületállomány állapotába és
további veszteségfeltárásra valamint költség
optimalizálásra adnának lehetőséget, amivel
jelentősen megkönnyítenék az energiahatékonysági intézkedések következő fázisait.
Általános energia-hatékonysági
intézkedések:
• Előírt hőmérsékleti maximumok betartása.
• A kevésbé használt helyiségek hőmérsékletének csökkentése.
• A zárva tartás idejére a fűtés éjszakai
üzemmódban tartása, világítás lekapcsolása. Az épületek külső éjszakai megvilágítását minimálisra kell csökkenteni.
• Az egyedi fűtési rendszerek adta összes lehetőség kihasználása az energia csökkentése érdekében.
• Az energia-ellátási szerződések legoptimálisabb feltételekkel történő megkötése,
a szerződéses feltételek nyomon követése.

II. azonnali intézkedések
2022. november 1. napjától tervezett
intézkedések:
I.
A Községháza felső szintjére „költöztetjük” a Szociális Szolgáltató 4 gondozónőjét és a 3 takarítót, valamint
Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ Gyermekjóléti Szolgálatának ügyfélfogadási helyiségét, így
az alsó szintet csak temperáló fűtéssel
látjuk el.
II. A Titi Éva Faluház fűtését a rendszer védelmére elegendő szinten tartjuk, a hőmérséklet 6-7 fok lesz. A könyvtári tevékenységet a közművelődési szakember
szintén a Községházában látja el, csak
előzetes jelzés alapján, a hét meghatározott napján lesz lehetőség a kölcsönzésre.
III. A Polgármesteri Hivatal munkatársai reggel 7 órától – ebédidő nélkül – délután 15
óráig jelenléti foglalkoztatás keretében
dolgoznak, hogy növeljük a korlátozott

VI.

VII.
VIII.

fűtéssel lefedett napi időhosszt. Munkaidőben 18 fokon maximalizáljuk a fűtést.
A Vásártéren 2022. november 1-ig megállapodással rendelkező helyi árusokat tájékoztatjuk, hogy az elektromos áram november 3. napjától lekapcsolásra kerül.
Az orvosi rendelőben tevékenységet
végző orvosokat tájékoztatjuk, hogy az
épület tekintetében kiépített napelem
rendszernek köszönhetően az elektromos áram igénybevétele jelentősen kedvezőbb költséggel jár, így szorgalmazzuk
a fűtés esetében is az elektromos energia
használatát. (klíma, olajradiátor)
Az Önkormányzat fenntartásában és
működtetésében lévő Nyitnikék Óvoda
intézményvezetőjével egyeztetve kértük
a fűtés korlátozását a neveléssel nem
érintett napok tekintetében, illetve lehetőségükhöz mérten az elektromos áram
takarékos használatát.
A Galériában temperáló fűtést fogunk
biztosítani a bérlővel történt egyeztetésnek megfelelően.
A T-34-es harckocsi díszkivilágítását lekapcsoljuk.

Valamennyi fogyasztási hely tekintetében
rögzítésre kerülnek a mérőórák számlálóállásai és egy hónapot követően a fogyasztások
csökkenését táblázatban fogjuk kimutatni,
mely alkalmas lesz a további megtakarítási
intézkedések bevezetésének átgondolására.
A korlátozásokkal és intézkedésekkel elérni
kívánt cél a 25 %-os megtakarítás.
A III. rövidtávú intézkedések a Tervezett villamosenergia-fogyasztást csökkentő beszerzésekre vonatkoznak. (részletesen a jegyzőkönyvben foglaltak szerint). A fogyasztási helyeken
havonta szükséges leolvasni a mérőórákat, hogy
a megtakarítás volumenét és időbeli megfelelőségét egzakt módon ki lehessen mutatni.

IV. hosszabb távú intézkedési
tervek
Figyelembe véve az Önkormányzat anyagi lehetőségeit saját erőből megvalósítható
energetikai korszerűsítésekre a közeljövőben kevés eséllyel fog sor kerülni. Egyelőre az
egyetlen esélyünk a pályázati lehetőségekben
merül ki. Folyamatosan keresni kell az energetikai tárgyú fejlesztéseket lehetővé tevő pályázati lehetőségeket és ezen pályázatok prioritást kell, hogy élvezzenek az egyéb tárgyú
pályázatokkal szemben.
Jakab Ádám András
polgármester

Projektek

Október hónapban megtörtént a Hortobágy
folyó medertisztításának műszaki átadása,
valamint sikeresen befejeződött a GINOP beruházás részeként a vásártér kiszolgálását
biztosító déli elkerülő szervízút kivitelezése.

5

A HORTOBÁGYI NYITNIKÉK ÓVODA HÍREI

Állatok világnapja
2022. október 5-én az Állatok világnapja alkalmából, látogatást tettünk
a Debreceni Állatkertbe, ami nagy
élményt jelentett a gyerekek számára. Köszönjük támogatóinknak, hogy
lehetővé tették az óvodások számára ezt a kirándulást.

HEBE Kft.
projektversenyei:
Ebben a nevelési évben is beneveztünk
a különböző projektversenyekbe.
Óvoda-iskola átmenet négy fordulós
verseny résztvevői:
• Kovács Sándor
• Jeczó Nolen Lajos
• Könnyű Nóra

Daruporta-szépítő
verseny
Beadtuk jelentkezésünket a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
által kiírt daruporta szépítő versenyre. Példaértékű szülői összefogással
megvalósult a kompozíció. Köszönjük mindenkinek, szülőnek, nagyszü-

lőnek, aki valamilyen formában ötleteivel, munkájával hozzájárult a porta
elkészítéséhez. Az eredményhirdetésre 2022. október 22-én a került
sor. A zsűri a legtöbbször megújuló
Daruporta különdíj minősítést adományozta az óvoda kompozíciójára.
Varga Ferenc úr az óvoda számára
50.000 Ft értékű különdíjat ajánlott
fel. Köszönjük szépen a felajánlást!

Az őszi-téli kétfordulós olvasóverseny
résztvevői:
• Könnyű Nóra
• Kovács Sándor
• Jeczó Nolen Lajos

Jeczó Nolen Lajos

Könnyű Nóra

Kovács Sándor
Készül a daruporta
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Könnyű Juliánna, mb. intézményvezető

ISKOLAI ÉLET ESEMÉNYEI

Tanévnyitó
2022. szeptember 1-jén a régen várt
találkozás izgalmával kezdődött
meg a 2022/2023. tanév. Az ünnepi műsor után köszöntöttük az első
osztályosokat, majd intézményvezető asszony ismertette a tanévrendjét, feladatait. Életen át tartó tanulásra buzdítottuk a gyerekeket és
kértük a szülők partnerségét a közös
munkához. A legfontosabb gyerekeink számára, hogy nap mint nap,
szeretettel jöjjenek iskolánkba, és tanulásra motiváltak legyenek. Reméljük, hogy sikerül meggyőzni a szülőket és diákokat, hogy az egyetlen út

a felemelkedésükhöz a tanulás. Az
előttünk álló 183 nap munkaterve
elkészült és bizton állíthatjuk, hogy
a nevelőtestület által összeállított
éves program tele lesz értékteremtő programokkal. A délutáni foglalkozások idén is bőséges kínálattal
állnak a gyerekek rendelkezésére.
Lesz labdarúgás, sportkör, kertészet,
kézműves foglalkozás, angol szakkör, irodalom, rajz, informatika szakkör, énekkar és hit
oktatás és nagy
hangsúlyt fektetünk majd a kompetenciafejlesztésre is. Az előttünk álló,
kihívásokkal teli évhez mindnyájatoknak jó hangulatot, kitartást és jó
egészséget kívánunk!

Békeoszlop
megemlékezés
2001. október 1-je óta áll iskolánk
előkertjében a Békeoszlop, melyet
a Békefény Alapítvány ajándékozott
iskolánk
diákönkormányzatának.
Ezzel az oszloppal csatlakoztunk egy
mozgalomhoz, mely 220 országban
sok ezernél is több oszlopot állított
fel. Legyen béke a földön!- egy mozgalom, amely 1955-ben Japánból indult el. Hazánkban 1998.augusztus
20-án állították fel az első Békeoszlopot Püspökladány városában. Az
oszlopon három nyelven áll a vágy,
Legyen béke a Földön! Legyen béke
Magyarországon! Az oszlopon mi is
elhelyeztük üzeneteinket, melyek a

mának és a jövőnek is szólnak. Lényeges dolog megértetni embertársainkkal, hogy a béke bennünk rejlik,
egymás tiszteletben tartásával, környezetünk megóvásával. A gyerekek
békeüzenete idén a következő volt:”
Amikor a szeretet hatalma legyőzi a
hatalom szeretetét, a világ megismeri a békét.”

Európai Diáksport
Napja
Iskolánk idén is jelentkezett az Európai Diáksport Napjára, amelynek
keretében egy napsütötte délután
kerékpároztunk ötödikes és hetedikes tanulóinkkal Hortobágyon. Alsós
tanulóink zenés tornán vettek részt a
tornateremben.

Kézilabdamérkőzésen jártunk
Nyolc felső tagozatos diákunk lehetőséget kapott, hogy Kecskemétre utazzon megtekinteni a Kalmár
DSE egyik csapatának játékát. Balogh Balázs testnevelő kollégánk,
aki a csapat edzője is, meghívott
a mérkőzés megtekintésére olyan
érdeklődő tanulókat, akik szívesen
sportolnak és szurkolnak is. Élményekkel tele érkeztek meg és boldogan meséltek a mérkőzés pillanatairól.

Tésztakészítés
a Faluházban
A Hortobágyi Görögkatolikus Közösség csigatészta készítésre invitálta
tanítványainkat. A lányok lelkesen formázták, alakították a csigát, melyet
magukkal hozva családjuk körében
elfogyaszthattak.

Sportdélelőtt az iskolában
A Hortobágyi Labdarúgó Sport
egyesület „Együtt a Sportért Hortobágyon” című rendezvényük keretében, a futball, a sport, a mozgás
népszerűsítése az iskoláskorúak körében céljából, barátságos futballmérkőzésnek adtunk otthont október 7-én a Hortobágyi Petőfi Sándor
Általános Iskola és az Újszentmar-

gitai Hunyadi Mátyás Általános Iskola tanulói között. A mérkőzésre
ellátogatott Tisza Tibor egykori válogatott futballista is, aki meghívta
a csapatokat a Tisza Talent Management Pallagi futballpályájára is
egy edzőmérkőzésre. Külön öröm
számunkra, hogy a tehetséggondozással foglalkozó vállalkozás három tanulónak további lehetőséget
adott a sportolásuk fejlesztésére. Az
eseményen az iskola összes tanulója kipróbálhatta a vívást a debreceni
Békessy Béla Vívó Klubnak köszönhetően, és a karate mint mozgásformát pedig a Kiyosumi SE Debrecen
bemutatásával.
Ádám Endréné intézményvezető
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In Memoriam
DR. HÁMORY GYULA
1944-2022
Hortobágy állatorvosa,
halászati szakmérnöke, Hortobágy Község
Önkormányzatának egykori képviselője,
Dr. Hámory Gyula
2022. szeptember 9-én örökre megpihent
Dr. Hámory Gyula 1972 májusában került Hortobágyra, állatorvosként,
majd főállatorvosként dolgozott 1989-ig. 1994-ben a Hortobágyi Halgazdaság termelési igazgatója, majd a társaság vezérigazgatója lett 1996-ig,
később pedig igazgatóságának tagja. Főállatorvosként dolgozott a Hajdú-Bét Rt-nél, majd 2000-ben a Puszta Fish vezérigazgatója lett.
Dr. Hámory Gyula 1944. november 14-én született Hegyfaluban, édesapja magyar királyi tüzérfőhadnagy, édesanyja tanítónő volt. Budapesten
éltek, iskolás éveit a fővárosban töltötte. Középiskolásként az első orszá-

In Memoriam
EGYED IMRE
1950-2022
2022. október 11-én,
szerető családja körében, otthonában,
békés megnyugvással végleg megpihent
Egyed Imre, férj, apa, nagypapa, fivér,
jó barát, Hortobágy meghatározó
halászati szakembere.
Egyed Imre állattenyésztő üzemmérnök, okleveles agrármérnök, halászati szakmérnök és halászati szakértő volt.
Munkásságát 1974. szeptember 3-tól a Hortobágyi Állami Gazdaság
halászati ágazatánál kezdte Elepen. Tógazdaságvezető majd ágazatvezető, végül termelési igazgató volt. Az akkor 5700 ha halastó-rendszer, a
halkeltető üzemeltetés, a szervezés, életeleme volt. A dolgozókat, a halászait nagyra becsülte. Szerinte nélkülük, az Ő odaadó munkájuk nélkül,
a mérnök tudása mit sem ér.
1998-ban a Tolna Megyei Varsádon a Czikk-Halas Kft-ben kezdett
el dolgozni. Tóépítés, haltermelés, halkereskedelem volt a feladata.
A cégvezető így emlékezik meg róla: „Rendkívüli alázattal dolgozott, szakmájának nem iparosa, hanem mestere volt. Gazdaságom gerincének felépítése az Ő remekműve. Termelési eredményei az országos átlag többszörösét is meghaladták. Kitartása és emberi tartása példaértékű volt.”
Egyed Imre fontosnak tartotta az oktatást, a szakmai tudást. Jó kapcsolatot alakított ki a Gödöllői Agrártudományi Egyetemmel és a Kaposvári főiskolával. Tangazdaságként is működött a cég. Szívesen tanította
a gyakorlatra érkező egyetemistákat, tartott előadásokat, szakdolgozatokat is lektorált.
A Gödöllői Egyetem Halászati tanszékének egyetemi tanára, dr. Urbányi Béla szavai:„Példakép szakmaisága miatt, odaadással és lelkesen tanította a fiatal generációkat a halász szakma rejtelmeire és annak megbecsülésére, mivel olyan tudással és tapasztalattal rendelkezett, ami
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gos „Ki miben tudós” verseny győztese volt, majd a biológia iránti szeretete az Állatorvostudományi Egyetemre vitte, ahol még további éveket
töltött egyetemi tanársegédként, majd halkórtani állatorvosként.
Dr. Hámory Gyula munkája mellett közéleti tevékenységet is vállalt, az
önkormányzat településfejlesztési feladataiban vett részt 8 éven keresztül.
A természet, a vadászat, halászat mindennapi életéhez tartozott. Kurgánok között a Hortobágyon, egy vadász, horgász naplója címmel könyvet
is írt, mely 2004-ben jelent meg.
A sport is fontos volt számára, röplabdában, öttusában élen járt.
Hortobágyon 50 évet élt családjával, feleségével Tihanyi Gizellával, és
két lánygyermekével Anitával és Nórával, aki ma már Londoban él. Unokái
Lídia és Hunor bearanyozták életét. Boldog férj, apa, nagypapa és após
volt. 2016-tól sajnos egy súlyos betegség megváltoztatta életét, melyet
méltósággal viselt. Családja szeretete, gondoskodása végig támasza volt
a nehéz időkben.
Dr. Hámory Gyula egyénisége, bölcsessége örök emlék marad.
(Dr. Hámory Gyula portréja Vígh István festőművész alkotása)
keveseknek adatott meg. Tanszékünk és Intézetünk szakmai munkáját
az elmúlt 20 évben időt és energiát nem sajnálva támogatta. Államvizsgabizottsági és TDK bizottsági tagságok, szak- és diplomadolgozatok
bírálatai, valamint a graduális, posztgraduális és felnőttképzésben oktatói munkájával segítette intézményünket, hogy az akvakultúra és halgazdálkodás minden szinten fejlődjön.”
Nyugdíjasként 3 évig szaktanácsadóként tevékenykedett.
2022. augusztus 27-én átvette a Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kar 50 éven át kifejtett szakmai tevékenysége elismeréséül
adományozott aranyoklevelét.
Hortobágyon alapított családot, ahol több mint 45 évig élt. Soha nem
akart máshol élni. Kisgyermek korától vonzódott az állatokhoz, a földhöz, a természethez és a vízhez, legelsősorban a halakhoz.
Szerette a családját, mindent megtett értük. Szeretett feleségével
2 gyermeket neveltek, akik 4 unokával ajándékozták meg őket. Gyerekeit, kis korukban, gyakran vitte magával a halastavak közé, próbálta átadni tudásának egy részét. Unokáit is próbálta a víz szeretetére szoktatni,
csónakáztak a Tiszán, vagy pecázott velük a csatorna partján, finom halakat sütött nekik. Halászléfőző „tudománya” messze földön híres volt.
Falunapi főzőversenyen, ahol baráti, majd családi csapattal versenyzett, több ízben díjat is nyert vele.
Szerencsés embernek tartotta magát, mert azt csinálhatta, amit
imádott. Szeretett Hortobágyon élni, szerette az itt élő embereket, a
kollégákat, a munkáját. Sok jó barátja volt a községben, akikkel mindig
számíthattak egymásra. Gyakran mentek együtt nyaralni, kirándulni,
túrázni.
Kitüntetései:
1970. Árvízvédekezésben való munkájáért államtitkári elismerés
1989. Kiváló Dolgozó
1986. Honvédelmi Érdemérem
2010. Mezőgazdasági Miniszteri Kitüntetés
2012. SZIE-en a gödöllői halászati oktatás és kutatás területén
végzett maradandó munkásságáért kitüntetés.
Emlékét szívünkben örökké őrizzük.
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