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Szent György-napi Országos Bio- és 
Kézműves Vásár
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A magyarság régtől fogva ismert, tisz-
telt, megbecsült fafaja a kocsányos tölgy. 
Honfoglaló eleink még az őshazából 
indulva végig abban az erdőssztyepp zóná-

ban haladtak a Kárpát-medence felé, mely-
nek jellemző erdőalkotó fája. Matuzsálemi 
élettartama, jelentős magassága és törzsát-
mérője, terebélyes koronája, vastag koro-
naágai miatt a kocsányos tölgy a mitológia 
égi isteneinek szent fája volt. Nem véletlen, 
hogy Linné a ’Quercus robur’ tudományos 
nevet adta neki, hiszen a latin kifejezés az 
erősségre, keménységre, szilárdságra utal. 
A szakmai közönség szavazati alapján, az 
Országos Erdészeti Egyesület által idén 
20. alkalommal megválasztott év fájának 
az adott évben nagyobb figyelmet szentel 
az erdészeti szakma és kutatás, bemutatása 
az erdei iskola programok és az erdészeti 
ismeretterjesztés kiemelt témája. 

A síkvidékek jellemző ál lo mány alkotó 
fafaját, a dombvidékeken és főleg a közép-
hegységekben már jóval ritkább kocsá-
nyos tölgyet választotta az év fafajának az 
Országos Erdészeti Egyesület. Mai elter-
jedési területe Európa java részét felöleli, 
az e kontinensen élő 24 tölgyfaj közül a 
legnagyobb elterjedési területtel rendelke-
zik. Jelenlegi areaját  az utolsó jégkorszak 
után kezdte el meghódítani, az Ibériai-, 
az Appennin- és a Balkán-félszigeteken 
található menedékterületekről észak felé 
a kisemlősök (pl. mókus, pelefajok), a 
szajkó és vélhetően az ember segítségé-
vel nyomult tovább. Ma teljes mértékben 
meghódította Nagy-Britanniát, elérte a 
Skandináv-félsziget déli részét, s keleten 
egészen az Urálig hatolt. Dél-Európában 
viszont a legdélibb területekről már hiány-
zik, miként a magashegységek (pl. Alpok, 
Kárpátok) magasabb régióiból is.

A síkvidékek hosszabb vegetációs idő-
szaka az, amely biztosítja számára a kellő 
hőmennyiséget. A homoki, lösz- és sziki 
tölgyesek meghatározó fafaja, az ártéren a 
magyar kőrissel és a szilfajokkal alkotja a 

keményfás ligeterdőket, de a gyertyános-
kocsányos tölgyesek és a cseres-kocsá-
nyos tölgyesek esetében is – mint ahogy a 
név is mutatja – állományalkotó jelleggel 
bír.

A kocsányos tölgy akár 40 méter 
magasra megnövő fafaj, de korábban 
ismertek voltak olyan példányai is, ame-
lyek magassága megközelítette az 50 
métert. Törzsátmérője szintén tekintélyes 
nagyságot sugall, a svédországi Kvill köz-
ségben található Rumskullaeken névre 
keresztelt egyede 14,75 méter törzskerü-
letű. A legidősebb példányt pedig, amely 
Dániában Jægerspris Nordskov mellett 
található, 1500–2000 évesre becsülik.

Hazánkban nagyméretű példányai 
már igen megfogyatkoztak, Simonkai 
Lajos botanikusunk 1871-ben a Szabolcs 
megyei Halász (ma Nagyhalász) község-
ben 30 méter magas, 14 méter törzskerü-
letű kocsányos tölgyről számolt be, a Vas 
megyei Zsennye határában álló, közel-
múltban elpusztult fa törzskerülete pedig 
10,2 méter volt. A hédervári XV. században 
épült kis templom mellett díszlő Árpád-fát 
tartják a legidősebb hazai egyednek, élet-
korát a szakemberek 700 évre teszik, bár  a 
nép ezer évesnek mondja.

A kocsányos tölgynek jellegzetes rügy- 
és levélállása van. Ez azt jelenti, hogy a 
hajtástengelyen két fordulat megtétele után 
jutunk egymással fedésben lévő rügyek-
hez, illetve levelekhez, miközben 5 rügyet, 
illetve levelet érintettünk. Ez igazán a 

magról kikelt egyéves egyedeknél, az 
ún. magoncoknál szembetűnő, amelyeket 
felülről nézve úgy látjuk az öt levelüket, 
hogy azok szabályos csillagot formálnak. 
Ez az úgynevezett „erdészcsillag”, amely 
a hazai erdészek jelképévé vált.

A kocsányos tölgy egyike a legkülön-
félébb módon hasznosított fafajainknak. 
Kemény, szívós fája a hajóépítésnek és 
a kádáriparnak volt fontos nyersanyaga, 
de hidak, zsilipek építésénél, lakóházak 
és kocsik, valamint asztalosipari termé-
kek, vasúti talpfák készítésénél is főként 
ezt a faanyagot alkalmazták. Fája elviseli 
a szárazság és nedvesség váltakozásait, 
földbe ásva vagy a vízben is nagyon tartós. 
Makkja évszázadokon keresztül fontos 
takarmány volt, a sertéseket ősszel és télen 
az erdei „túrtáplegelőkön” hizlalták fel, 
hogy aztán különösen ízletes szalonnáju-
kat drága pénzért árulják. Ínséges időkben 
a lombját is felhasználták állatok takarmá-
nyozására.

Az alföldi emberhez évszázadokon át 
szorosan kötődő kocsányos tölgy ma a 
pannon táj elsorvadó eleme. Az évszá-
zadokkal korábbi erdőirtások, folyósza-
bályozások és lecsapolások, a síkvidéki 
termőhelyek megváltoztatása természet-
szerű állományainak fogyását okozta, 
ezért sajnos alig találni már évszázados 
matuzsálemeket, roppant méretű óriásokat 
e fafajból, miként a korábbi tájhasználatot 
bizonyító fás legelőkből is alig akad már 
hírmondónak egy-egy terület.
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Június 10-én a megyeházán került sor a 
„Hajdú-Bihar megye az értékek otthona” 
című konferenciára. Ott mutatták be a Tele-
pülési, Megyei és a Nemzeti Értéktárba 
felvételt nyert értékeket népszerűsítő két-
száz oldalas, képekkel gazdagon illusztrált 
könyvet. A kötetben szereplő Hortobágy-
hoz kötődő értékek a hungarikumok közül 
a Hortobágyi Nemzeti Park – a puszta, mint 
világörökségi helyszín, a megyei értéktár-
ból a magyar szürke hajtóút, a Hortobágyi 
Hídi vásár, a települési értéktárból az Éger-
házi Imre Galéria, a  „Hortobágy” magyar 
kártya és Somogyi Árpád szobrászművész 
szobrai és kisplasztikái.

A települési értéktár bizottság létrejötté-
vel reményeink szerint a lista hamarosan 
bővül. 

(GZ)

Hortobágy a megyei értéktárban

Szilárdság, erő, keménység
A kocsányos tölgy a 2015. év fája
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1989 óta Németországban 
minden évben megválasztják az 
év fáját (Baum des Jahres). Ez 
jó alkalom arra, hogy abban az 
évben az illető fafajról ismeret-
terjesztő és tudományos cikkek, 
népszerűsítő kiadványok jelen-
hessenek meg, s kicsit köze-
lebb hozzák a szakemberekhez 
és a laikusokhoz a kevésbé 
ismert fafajokat. Ennek min-
tájára 1995-ben az Országos 
Erdészeti Egyesületnél Bartha 
Dénes professzor úr kezde-

ményezte, hogy hazánkban is 
honosítsuk meg ezt a mozgal-
mat, s 1996-tól minden évben 
megválasztják az év fáját. Első-
sorban azokat a fajokat helyezik 
előtérbe, amelyeknek erdészeti 
jelentősége is van, de az utóbbi 
időszakban a figyelem elterelő-
dött róluk. 

A magyarországi év fája moz-
galom szakmai körökben lassan 
került a figyelem középpont-
jába, a szakmán kívüli szerve-
zetek viszont kezdettől fogva 

nagy érdeklődést tanúsítanak 
iránta. Így például az általános 
és középiskolai tanulmányi 
versenyeken, az erdei iskolák 
oktatásában, természetvédelmi 
témájú rendezvényeken, vetél-
kedőkön – az év madarához 
hasonlóan – az év fája is állandó 
elem lett.

Az év fájává eddig válasz-
tott fafajok: Madárcseresznye, 
kislevelű hárs,vadkörte, hegyi 
szil, barkócaberkenye, bibir-
cses nyír, molyhos tölgyek, 

hegyi juhar, fekete nyár, közön-
séges boróka, magyar kőris, 
szelídgesztenye, törékeny fűz, 
mézgás éger, ezüst hárs, tiszafa, 
zselnicemeggy, házi berkenye, 
mezei juhar, kocsányos tölgy.

Az „Év fája” mozgalom Magyarországon

Egy évvel a Számadó utca végén, illetve 
a gépműhely mögött egy gidres-gödrös 
üres területet láthattunk. Nagy örömünkre 
sikerült azonban bekerülnünk az ország 
azon 10 települése közzé, amelyek a Bel-
ügyminisztérium ún. „Vályogvető köz-
foglalkoztatási mintaprogramjában” részt 
vehettek.  Tekintettel arra, hogy Hortobá-
gyon a vályogvetésnek nincsenek meg a 
feltételei és a hagyományai, ezért engedélyt 
kaptunk arra, hogy eltérően a többi telepü-
léstől mi bontott téglából építkezzünk.

A program célja Hortobágy legkisebb és 
legtávolabbi településrészének Árkus lakói 
(jelenleg hat család) elszigeteltségének fel-
számolása. A település-központtól mintegy 
14 km távolságra lévő Árkuson az alapvető 
ellátások és közszolgáltatások sem biz-
tosítottak, valamint az önkormányzatnak 
semmilyen ingatlantulajdona nincs, sem 
közterület, sem közút, sem más.

A projekt keretében 25 fő munkanélküli 
foglalkoztatására nyílt lehetőség 2014. 

május 26-ától december 31-ig. Az ez évi 
mintaprogram keretében pedig utat és 
járdát építettünk a lakásokhoz, hogy azok 
megközelíthetőek legyenek.

Kalmár Zoltán építész tervei alapján 6 db 
46-47 m² nagyságú komfortos lakás épült 
fel, amelyek teljesen hőszigeteltek.

A mintaprogram megvalósítása elősegíti 
a tanyán élő lakosság hátrányos helyze-
tének leküzdését, megkönnyíti az önkor-

mányzati feladatellátást, továbbá 25 fő 
részére biztosított tartós foglalkoztatást, 
illetve megélhetést.

A lakások – amelyek az önkormányzat 
tulajdonát képezik – bérleti jogára önkor-
mányzatunk az ősz folyamán pályázatot ír 
ki, melyen elsősorban az árkusiak vehetnek 
részt. A pályázati felhívást a későbbiekben 
közzé tesszük.

Vincze Andrásné polgármester

Elkészültek a közfoglalkoztatási mintaprogram 
keretében épített lakások

Boromisza Tibor emlékszoba várja az érdeklődőket Szentendrén 
a Duna korzón. A művész életét bemutató kiállításban számos hor-
tobágyi vonatkozású alkotásra és személyes tárgyra bukkanunk. 
A pásztorarcok és Rimóczi Lajos vándorhegedűs portréja mellett 
láthatjuk a „Gyermek bemutatása a pásztornak” című alkotást 
1928-ból. Néhány korabeli, de nem ismert hortobágyi képeslap 
is megállítja a látogatót.  Sok-sok pusztai fotó dokumentálja a 
festő kolónia (Boromisza Tibor, Káplár Miklós, Maghy Zoltán) 
hortobágyi jelenlétét. Boromisza ülőgarnitúráját csikós, gulyás 
és juhász jeleneteket ábrázoló gobelin képek díszítik. A legérde-
kesebb dokumentum Debrecen Szabad Királyi Város Mátai Biz-
tosi Hivatalától származik 1930-ból. Abban Fónagy Sándor mátai 
biztos hivatalosan igazolja, hogy Boromisza már harmadik éve a 
nagyhortobágyi pusztán művészeti tanulmányokat végez, s kéri a 
hatósági személyek esetleges szíves támogatását. Az emlékszoba 
szombaton és vasárnap déltől várja a látogatóit. (GZ)

Hortobágy Szentendrén
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Pressathiak látogatása Hortobágyon
Május végén a falunapra érke-

zett Hortobágy német testvérte-
lepülésének, Pressath városának 
delegációja, akik Werner Wal-
berer polgármester Úr vezetésé-
vel látogattak el hozzánk! 

Emlékeztetőül: a két telepü-
lés polgármestere Anton Gareis 
és Duró László 1992-ben írta 
alá azt az együttműködési meg-
állapodást, amelynek 20 éves 
évfordulóját 2012-ben együtt 
ünnepeltük német barátainkkal 
Hortobágyon és Pressathban 
egyaránt. A több, mint két évti-
zedes együttműködés egyik leg-
nagyobb eredménye a diákcsere, 

amely által mindkét településről 
több száz gyermek látogatására 
került sor. A kapcsolat több 

gyermek és család barátságát 
tette lehetővé, amely barátságok 
építőkövei a jelenlegi és jövő-

beni együttműködésünknek. A 
delegáció megtekintette a tele-
pülés nevezetességeit, az elmúlt 
évi fejlesztéseit, részt vett a 
halastói kisvasút programján, 
valamint a mátai pusztaprogra-
mon.

A látogatás fénypontja a falu-
nap volt, amelyen vendégeink 
kitűnően érezték magukat. 

A találkozó alkalmával mind-
két település vezetése kinyil-
vánította elkötelezettségét a 
testvér-települési kapcsolat 
folytatása mellett.

Vincze Andrásné 
polgármester

A pressathi küldöttséggel Mihalkó Gyula kalapos mesternél A német vendégek a poroszlói Ökocentrumban

A küldöttség látogatása a Pusztán
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A községházán történt
A 2015. február 26-i ülésén  

a képviselő-testület
•  Megtárgyalta és elfogadta az önkor-

mányzat 2015. évi költségvetését, mely-
nek fő összegét 229.033 eFt-ban állapí-
totta meg.

•  Módosította a Szervezeti-és Működési 
Szabályzatról szóló 16/2013. (IV. 30.) 
önkormányzati rendeletet.

•  Megalkotta a szociális ellátások helyi 
szabályairól szóló 5/2015. (II. 27.) 
önkormányzati rendeletét.

A 2015. március 26-i ülésén  
a képviselő-testület

•  Elfogadta a 2015. január 05-től március 
26-ig terjedő időszakról szóló polgár-
mesteri jelentést, valamint a lejárt határ-
idejű határozatok végrehajtásáról szóló 
jelentést.

•  Megtárgyalta és jóváhagyta a tanya-
gondnoki szolgáltatásról szóló beszá-
molót.

•  Döntött az önkormányzat 2015. évi 
közbeszerzési tervéről, mely szerint ez 
évben közbeszerzés köteles beruházást 
nem tervez. 

•  Kinyilvánította, hogy a Hortobágy, Kos-
suth u. 16. szám alatti szolgálati lakás 
bérleti jogviszonyát a bérlővel közös 
megegyezéssel 2015. június 30. napjá-
val megszünteti, hogy ott biztosítsa a 
kmb. iroda elhelyezését.

•  Döntést hozott a körzeti megbízottal 
fennálló bérleti szerződés közös meg-
egyezéssel, 2015. április 30. napjával 
történő megszüntetéséről, valamint 
arról, hogy a mindenkori körzeti meg-
bízott -szolgálati megbízatása idejére 
szóló- elhelyezésére megvásárolja, a 
Hortobágy, Czinege J. u. 16. szám alatti 
ingatlant. 

•  Megtárgyalta és elfogadta a Hajdúsági 
Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító 
Társulás társulási megállapodásának 
módosítását.

•  A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Kft. társasági szerződésének 
módosítását elfogadta.

•  Megtárgyalta az önkormányzat 2014. 
évi környezetvédelmi tevékenységéről 
szóló lakossági tájékoztatót, s azt elfo-
gadta.

•  Megtárgyalta az önkormányzat 2015. 
évi környezetvédelmi és hulladékgaz-

dálkodási intézkedési tervét és jóvá-
hagyta.

•  Döntést hozott arról, hogy kezdemé-
nyezi a Hajdú-Bihar Megyei Önkor-
mányzat Közgyűlésének Elnökénél 
Dorcsák Mária, a Petőfi Sándor Álta-
lános Iskola és Kollégium intézmény-
vezetője részére Maróthi György Díj 
adományozását.

A 2015. május 4-i ülésén  
a képviselő-testület

•  Elfogadta a Hortobágy település 2014. 
évi közbiztonsági helyzetéről szóló 
beszámolót.

•  Megtárgyalta és elfogadta a Balmaz-
újvárosi Önkormányzati Tűzoltóság 
parancsnokának tájékoztatóját a 2014. 
évi támogatás felhasználásáról.

•  Megtárgyalta és elfogadta a Hortobágyi 
Labdarúgó Se 2014. évi támogatásának 
felhasználásáról szóló beszámolót.

•  Elfogadta Hortobágy Község Önkor-
mányzatának 2015–2020-as tervezési 
időszakra szóló gazdasági programját.

•  Törvényi kötelezettségének eleget téve 
módosította a Kun Béla utca közterület 
elnevezését Ménes utcára.
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•  Döntött a LEADER Nonprofit Egyesü-
let támogatási kérelméről.

•  Döntött a 2015. évi nyári gyermekét-
keztetés támogatására vonatkozó önkor-
mányzati pályázat benyújtásáról.

•  Zárt ülés keretében döntött a „Hortobá-
gyért Díj” odaítéléséről, mely szerint a 
díjat ez évben Dorcsák Máriának a Hor-
tobágyi Petőfi Sándor Általános Iskola 
és kollégium Intézményvezetőjének 
adományozza. A díj a falunapon került 
átadásra.

A 2015. május 26-i ülésén a képviselő-
testület

•  Elfogadta az önkormányzat 2014. évi 
költségvetésének módosítását.

•  Döntött a Hortobágy Községi Önkor-
mányzat 2014. évi zárszámadásáról és 
elfogadta a 2014. évi ellenőrzési jelen-
tést.

•  Megalkotta a helyi jelentőségű termé-
szeti értékek védelméről szóló rende-
letét, melyben lakossági kezdeménye-
zésre helyi jelentőségű védett termé-
szeti értékké nyilvánította a Kossuth u. 
6.szám előtt álló kocsányos tölgyet.

•  Módosította az idegenforgalmi sze-
zonban fizetendő parkolási díjról szóló 
16/2008. (V. 30.) önkormányzati rende-
letét.

•  Elfogadta a Hortobágyi-Délibáb Non-
profit Kft. 2014. évi beszámolóját.

•  Elfogadta a gyermekjóléti és gyermek-
védelmi feladatok ellátásáról szóló 
beszámolót.

•  Megtárgyalta a Hortobágy Polgárőr 
Egyesület 2014. évi támogatásának fel-
használásáról szóló beszámolót és elfo-
gadta.

•  Döntött a települési Értéktár létrehozá-
sáról. A bizottság elnöke Gencsi Zoltán, 
tagjai: Sári Ádám és Szentirmai Zoltán.

•  Döntött Huszti László Kónyán történő 
telekvásárlási kérelméről.

•  Engedélyezte a helyi címer használatát 
a Haj dú-Bihar Megyei Önkormányzat 
részé-re.

•  Engedélyezte, hogy a Bihari Területfej-
lesztési Egyesület székhelye a József A. 
u. 1/a. Szám alatt legyen.

•  Döntött Lévay Petra szásztelki ingatlan 
bérbeadási kérelméről.

A 2015. június 25-i ülésén  
a képviselő-testület

•  Módosította a szociális ellátások helyi 
szabályairól szóló 5/2015. (II. 27.) 
önkormányzati rendeletét.

•  Elfogadta a Balmazújvárosi Kistérségi 
Többcélú Társulás Társulási Tanácsá-
ban végzett tevékenységről szóló beszá-
molót.

•  Elfogadta a Hortobágyi Nyit nikék 
Óvoda vezetőjének a 2014/2015. tanév 
intézményi munkájáról szóló beszámo-
lóját, valamint módosította az intéz-
mény alapító okiratát.

•  Elfogadta az Orvosi Ügyelet Nonprofit 
Kft. 2014. évi orvosi ügyeleti feladatok 
ellátásáról szóló beszámolót, ill. döntött 
az orvosi ügyeleti feladatok ellátása tár-
gyában megkötött szerződés módosítá-
sáról.

•  Elfogadta Hortobágy Község Sportkon-
cepcióját (2015-2020).

•  Kinyilvánította, hogy a helyi önkor-
mányzatokért felelős miniszternek az 
államháztartásért felelős miniszterrel 
közösen meghirdetett „önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatására” kiírt, a kötelező önkor-
mányzati feladatot ellátó intézmények 
fejlesztése tárgyában (egészségügyi 
alapellátást szolgáló háziorvosi, házi 
gyermekorvosi ellátás, védőnői szol-
gálat épület vagy helyiség fejlesztése, 
felújítása) benyújtott pályázathoz a saját 
erőt biztosítja.

•  Kinyilvánította, hogy a helyi önkor-
mányzatokért felelős miniszternek az 
államháztartásért felelős miniszterrel 
közösen meghirdetett „önkormány-
zati feladatellátást szolgáló fejleszté-
sek támogatására” kiírt, a belterületi 
utak, járdák, hidak felújítása tárgyában 
benyújtott pályázathoz szükséges saját 
erőt biztosítja.

•  Kinyilvánította, hogy a helyi 
önkormányzatokért felelős mi- 
niszternek az államháztartásért fele-
lős miniszterrel közösen meghirdetett 
„önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatására” kiírt, óvodai, 
iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra 
fejlesztés, felújítás tárgyában benyújtott 
pályázathoz szükséges saját erőt bizto-
sítja.

•  Döntött a KMB iroda áthelyezése miatt 
haszonkölcsön szerződés módosításá-
ról.

•  Döntött arról, hogy a Hajdú-Bihar 
Megyei Rendőr-főkapitánysággal, mint 
jogosulttal megállapodást köt bérlőki-
jelölési jog gyakorlásáról a mindenkori, 
szolgálatban lévő körzeti megbízott 
elhelyezésére vonatkozóan.

•  Döntött arról, hogy a Hortobágy tele-
pülésen lévő köznevelési intézmény 
(iskola – kollégium) működtetési felada-
tait – a rendelkezésre álló saját és áten-
gedett bevételei terhére – a választást 
követő év szeptember 1-jétől továbbra 
sem vállalja.

•  Módosítva korábbi határozatát döntött 
arról, hogy a Hortobágy, Kossuth u. 

16. szám alatti ingatlanra vonatkozóan 
a bérlő kérésére a bérleti jogviszonyt 
közös megegyezéssel 2015. július 31. 
napjával szünteti meg.

•  Elfogadta a Debrecen és Hortobágy 
Turizmusáért Egyesület 2014. évi támo-
gatás felhasználásáról készített pénz-
ügyi beszámolót.

A 2015. július 09-i rendkívüli ülésen a 
képviselő-testület

•  Döntött a rendezési terv módosításával 
kapcsolatban benyújtott véleményekről

•  Döntött a megyei önkormányzatok és a 
települési önkormányzatok rendkívüli 
önkormányzati költségvetési támogatá-
sára vonatkozó pályázat benyújtásáról.

•  Kinyilvánította, hogy az emberi erőfor-
rások minisztere által – a belügyminisz-
terrel és a nemzetgazdasági miniszterrel 
egyetértésben – meghirdetett közműve-
lődési érdekeltségnövelő támogatásra 
(Titi Éva Faluház udvarának fejleszté-
sére) benyújtott pályázathoz szükséges 
saját erőt biztosítja.

•  Hozzájárult és vállalja a Hortobágyi 
Nemzeti Park Igazgatóság kérésére, 
hogy a Hortobágy-Máta településrészen 
lévő csillagvizsgáló környezetében – a 
fényszennyezés elkerülése érdekében – 
a meglévő 4 db hagyományos közvilá-
gítási lámpatestet lecseréli LED típusú, 
sárga fényű meleg színhőmérsékletű 
lámpatestekre. Egyidejűleg elrendelte a 
Kossuth utca és a Móricz Zs. krt. sarkán 
lévő 2 db hagyományos típusú közvilá-
gítási lámpatest cseréjét. A beruházások 
költségének fedezetét az ez évi költség-
vetésében biztosítja.

•  A bérlő kérésének eleget téve döntött a 
Hortobágyi LEADER Közhasznú Egye-
sületi bérleti szerződésének – közös 
megegyezéssel – 2015. július 1. napjá-
val történő felbontásáról.

•  Döntött a lakossági víz-és csatornaszol-
gáltatás támogatására vonatkozó pályá-
zat benyújtásáról.

•  Döntött a Hortobágyi-Délibáb Nonpro-
fit Kft. társasági szerződésének módosí-
tásáról.

•  Elfogadta a Hajdúsági Hulladékgazdál-
kodási Nonprofit Kft. társasági szerző-
désének módosításáról.

•  Döntött a hortobágyi Kilenclyukú Híd 
ábrás védjegy ismételt védjegykénti 
nyilvántartásba vételére vonatkozóan.

•  A Hortobágyi Labdarúgó Sportegyesü-
let részére kérésükre az önkormányzat-
tól kapott 324.576.Ft összegű támoga-
tás elszámolására vonatkozó határidőt 
2015. szeptember 30-re módosította.

Vincze Andrásné
polgármester
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2015. június 20-án került sor a kitelepítettek megemlékezésére

Lakossági tájékoztató az önkormányzat 2014. évi 
környezetvédelmi tevékenységéről

Bevezető

A környezet védelmének általános sza-
bályairól szóló módosított 1995. évi LIII. 
törvény határozza meg a magyar környezet-
politika célkitűzéseit és cselekvési irányait. 
A törvény kiemelt jelentőséget tulajdonít az 
ember és környezete harmonikus kapcsolata 
kialakításának, valamint a fenntartható fej-
lődés környezeti feltételei biztosításának. 
Jelen beszámoló célja, hogy tájékoztatást 
adjon a települési környezet védelme érde-
kében tett általános és speciális intézkedé-
sekről, a környezet védelmét szolgáló tevé-
kenységekről, jogszabály által előírt és tel-
jesített kötelezettségekről, valamint a 2014 
évben elvégzett aktuális feladatokról. 

A környezet védelmének általános sza-
bályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. 
§-a (1) bekezdése e.) pontja, valamint az 
51. § (3) bekezdése alapján a község kör-
nyezeti állapotáról a rendelkezésre álló 
adatok alapján a következő tájékoztatást 
adja Hortobágy Község Önkormányzata:

Önkormányzatunk 2014. évben is szigorú 
költségvetési terv előírásai alapján próbált 
eleget tenni az alapvető környezetvédelmi 
kötelezettségeinek. 

Levegőtisztaság-védelem 

A levegő védelméről szóló 306/2010. 
(XII. 23.) Korm. rendelet meghatározza a 
levegőtisztaság-védelmi követelményeket, 
melyeket az országos és regionális környe-
zetvédelmi, illetve társadalmi, gazdasági 
programok, tervek, a területfejlesztési, terü-
let- és településrendezési tervek, település-
fejlesztési koncepció kidolgozása során, 
valamint a helyi önkormányzatok környe-
zetvédelmi programjaiban, a gazdálkodó 
szervezetek terveiben és a műszaki tervezés-
ben érvényesíteni kell. 

A rendelet 4. § alapján: „Tilos a légszeny-
nyezés, valamint a levegő lakosságot zavaró 

bűzzel való terhelése, továbbá a levegő 
olyan mértékű terhelése, amely légszeny-
nyezettséget okoz. 5. § (1) A légszennyező 
forrás létesítésekor és működése során leve-
gővédelmi követelmények megállapítása és 
alkalmazása szükséges.” 

A legkártékonyabb al ler gi zá ló gyomnö-
vény a parlagfű (Amb rosia elatior), amely 
becslések szerint 260–300 ezer hektáron 
burjánzik hazánkban (egy hektáron 1-2 
millió parlagfű lehet, egy parlagfű 8 mil-
liárd pollent bocsát ki, és ha egy köbméter 
levegőben 30-50 pollen van, az kiválthatja 
az allergiás tüneteket, a pollen 50-100 km-re 
elszáll…). Európa egyik legszennyezettebb 
területe Magyarország. Ráadásul a parlagfű 
virágzási ideje igen hosszú, sokáig okoz 
panaszokat.

Hortobágy Község Önkormányzata a 
2014. május 5-től augusztus 19-ig négy 
ütemben végezte el a parlagfű mentesítési 
munkákat. A munkák elvégzésében a mező-
gazdasági program dolgozói vettek részt 
átlagosan 8 fővel.

A parlagfű mentesítést elsősorban a 
község belterületén ott is az utcák járdák 
terek körüli zöld területen kellett a feladato-
kat elvégezni. A parlagfű még virágzás előtt 
lett ismételten levágva. A négy ütemben 
végzett munkák során 96.100 m2 területen 
végeztük a mentesítést. 

Hortobágy belterületén a 96/3 hrsz.-ú a 
község nagy vízlevezető árkának két oldalát 
kaszáltuk ill. a borsósi 34 hrsz.-ú gyűjtőút 
két oldalán levő padkát valamint a vízelve-
zető árkokat takarítottuk meg a parlagfűtől. 
Ebben az évben Hortobágy – Szásztelek 
belterületén a vízelvezető árkok mentén is 
végeztünk parlagfű mentesítést.

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján meg-
állapítható, hogy egyre több területen nő 
(jön ki ) a parlagfű.

Kizárólag pontos feltérképezéssel és haté-
kony munkával lehet a parlagfű mentesítési 
munkákat elvégezni.

Az önkormányzat jelenleg a saját terüle-
tét tudja kaszálni, mások területén ha nagy 
mennyiségben találunk parlagfüvet felszó-
lítjuk a kaszálási feladatok elvégzésére.

Föld, talajvédelem 

A föld és talajvédelem érdekében a tele-
pülés több pontján működik talajvédelmi 
Információs és Monitoring rendszer. A vizs-
gálatok alapján a talajok szennyezettsége 
az elmúlt évben sem érte el a határértéket. 
2014-ben is voltak utólagos rákötések a 
meglévő szennyvízcsatorna-rendszerre, 
mérsékelve ezzel is a talajszennyezést. Akik 
rákötöttek, azok így mentesültek a talajter-
helési díj megfizetése alól is.

Vízminőség 

Jogszabályi háttér: a felszín alatti vizek 
védelmével kapcsolatos szabályokat a 
219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet rögzíti, 
melynek célja a felszín alatti vizek jó állapo-
tának biztosításával és annak fenntartásával, 
szennyezésének fokozatos csökkentésével 
és megelőzésével, hasznosítható készletei-
nek hosszú távú védelmére alapozott fenn-
tartható vízhasználattal, a földtani közeg 
kármentesítésével összefüggő feladatok, 
jogok és kötelezettségek megállapítása. 

Környezeti célkitűzés: el kell érni, hogy 
a felszín alatti víztestek állapota feleljen 
meg a jó mennyiségi és minőségi állapot 
követelményeinek. 

A felszín alatti víz állapotának érzé-
kenysége: a területeket a felszín alatti víz 
állapotának érzékenysége, továbbá minősé-
gének védelme szempontjából osztályozni 
kell a felszín alatti víz utánpótlódása, föld-
tani közeg vízvezető-képessége, továbbá a 
megkülönböztetett (fokozott) védelem alatt 
álló területek figyelembevétele alapján. Egy 
adott terület a felszín alatti víz állapotának 
érzékenysége szempontjából lehet fokozot-
tan érzékeny, érzékeny és kevésbé érzékeny 
terület. A 27/2004. (XII. 25.) KvVM rende-
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let tartalmazza a felszín alatti víz állapota 
szempontjából érzékeny területeken levő 
települések besorolását. 

A felszíni szennyezésre érzékeny terü-
leteken a talajra/talajba jutó szennyezések 
viszonylag gyorsan elérik a talaj- és mély-
ségi vizeket, ezért ezeken a területeken 
minden terhelés, szennyezés (pl. hulladék-
lerakók, szennyvízszikkasztás, hígtrágya 
elhelyezés, olajfolyás ...) veszélyeztető , így 
a szennyező források felszámolása, a szeny-
nyezések megelőzése szükséges. Emellett 
a mezőgazdasági és kiskerti vegyszerhasz-
nálatok is hozzájárultak a talajvízkészletek 
tartós elszennyeződéséhez. 

A vízminőség helyzete, javításával kap-
csolatos célkitűzések

A különféle célú és mértékű vízhasznála-
tok, a keletkező szennyvizek kezelése, kör-
nyezetben történő elhelyezése/kibocsátása 
jelentősen befolyásolják a felszíni és felszín 
alatti vizek minőségét, állapotát. Emellett 
a mezőgazdasági tevékenység (műtrágyá-
zás, állattartás és trágyakezelés) is jelentős 
terhelő lehet (helyenként, esetenként szeny-
nyező). 

A felszín alatti vizeknél a talajvízkészle-
tek tartós szennyezettsége a jellemző. 

A vízbázisok védelme, a vízminőség meg-
őrzése, javítása érdekében fontos célkitűzés: 

•  a már csatornázott településeken a köz-
csatornára kapcsolt lakások részarányá-
nak növelése; 

•  a csatornával és szennyvíztisztítóval ren-
delkező települések számának növelése; 

•  az üzemi (ipari, mezőgazdasági/állat-
tartó telepek) tisztítási/előtisztítási haté-
konyságának növelése; 

•  a prioritási szempontok alapján kedve-
zőtlen helyzetű településeken az egyedi, 
de hatékony kezelés (pl. természeteshez 
közelálló rendszerek) megvalósításának 
elősegítése, támogatása. 

•  A felszíni vizek minőségének hosz-
szabb távon történő javítása, ezen belül 
a felszín alatti vízbázisok mennyiségi és 
minőségi védelme, ezen belül: 

 –  a sérülékeny vízbázisoknál a védő-
övezetek kijelölése, a szükséges 
intézkedések meghatározása és 
akcióprogramok indítása; 

 –  a felszín alatti vizeket veszélyeztető 
szennyező források és környezetká-
rosodások felszámolása (pl. illegális 
hulladéklerakók, talajszennyezések 
...); 

 –  a talajvizek szennyezettségének, a 
diffúz terheléseknek (pl. műtrágyá-
zás, szennyvízszikkasztás ...) a csök-
kentése; 

 –  a felszín alatti vízkészletek mennyi-
ségi és minőségi védelmével össze-
függésben a használt vizek kezelést, 
tisztítást követő hasznosításának elő-
segítése (pl. öntözés, talajvízdúsítás, 
csapadékvizek visszatartása ...).

Hortobágy település

Hortobágy település a felszín alatti víz 
állapota alapján érzékeny területként van 
nyilvántartva, a felszín alatti területek szem-
pontjából pedig kiemelten érzékeny besoro-
lást kapott. Az ebből a besorolásból eredő 
szorzószám – területérzékenységi szorzó – 
az egyik alapja a talajterhelési díj számításá-
nak. (Talajterhelési díj fizetési kötelezettség 
azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag 
rendelkezésre álló közcsatornára nem köt 
rá és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve 
vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó 
szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt 
szennyvíztározót is, alkalmaz. 

Az ivóvízminőség 

A szolgáltatott ivóvíz minőségét a 
201/2001. (X.25.) Korm. rendelet szabá-
lyozza. Hortobágy és Szásztelek településen 
a szolgáltatott ivóvíz arzén tartalma a határ-
érték alatt van, de az ammónium-ion, nitrit, 
vas és a bór határérték feletti tartalma miatt 
kifogásolható.

A település 2006 óta tervezi az ivóvíz 
hálózat rekonstrukcióját. Az Észak-alföldi 
Ivóvízminőség-javító Program II ütem kivi-
telezési munkái 2014 évben elkezdődtek. 
Hortobágy vízmű területén 2 db új kutat míg 
Hortobágy Szásztelek vízmű területén 1 db 
új kutat fúrtak elsősorban a bór magas tar-
talma miatt. Az ivóvíz II. ütem műszaki kivi-
telezése ( a teljes vízmű technológia cseréje 
a vezetékhálózat részleges cseréje és felújí-
tása ) várhatóan 2015. júniusában fognak 
befejeződni.

Bízunk abban, hogy a fejlesztési munkák 
után egy ihatóbb jobb minőségű ivóvíz fogja 
biztosítani a a lakosság vízellátását.

Hulladékgazdálkodás 

Hortobágy kommunális hulladékszállí-
tását a Hajdúböszörményi székhelyű Haj-
dúsági Hulladékgazdálkodási Kft. végzi.  
2013. január 1-jétől az alábbi díjtételek 
vannak érvényben.

1 db 120 literes hulladékgyűjtő edény 
egyszeri ürítése: 305 Ft

1 db 1100 literes hulladékgyűjtő edény 
egyszeri ürítése:  2745 Ft

Jelölt 110 literes gyűjtőzsák díja: 291 Ft
(A fenti értékek az ÁFÁ-t nem tartalmaz-

zák.) 
A jelenleg hatályos rendelet alapján a 

kommunális hulladék begyűjtéséhez kizá-
rólag 120 liter űrtartalmú edényzet vehető 
igénybe.

Az elmúlt években a szelektív hulladék 
gyűjtését a kiépített hulladékgyűjtő szige-
tek kiépítésével oldottuk meg. A 2014 évtől 
kezdődően a települési szelektív szervezett 
gyűjtési rendszere a sárga fedelű kukák 
kiadásával tovább fejlődött. A lakosság 
havonta egy alkalommal háromféle – fém, 
műanyag és papír – hulladékot tud kihe-
lyezni a sárga kukában az ingatlana elé. A 

kukák telítettsége esetén lehetőség van átlát-
szó zsákok kihelyezésére is. Az üveg hulla-
dékot továbbra is a település (Hortobágy 2 
db, Szásztelek 1 db) 3 pontján kihelyezett 
szelektív hulladékgyűjtő konténerbe lehet 
majd elhelyezni.

A keletkezett inert hulladékot – építési 
törmeléket – továbbra is a központi Tiszafü-
redi vagy Hajdúböszörményi szemétlerakó 
telepre lehet szállítani. A közszolgáltató az 
elmúlt évben is két alkalommal tavasszal 
és ősszel végzett lomtalanítási akciót. Az 
önkormányzat látja el a közterületi illegá-
lis hulladéklerakóhelyek felszámolását, a 
bevezető utak megtisztítását, az utak porta-
lanítását, és az útpadkák zúzalékkal történő 
javítását közcélú munkások alkalmazásával.

Az önkormányzat szintén évente két alka-
lommal zöldhulladék és nyesedékek vala-
mint gallyak elszállítását végzi tavasszal és 
ősszel előre kihirdetett időpontban.

A közmunka program keretén belül első-
sorban a parkgondozási feladatok ellátása 
mellett folyamatosan és rendszeresen figye-
lemmel kísérjük az utcai hulladékgyűjtő-
ket, a szelektív gyűjtőszigetek területét és a 
kommunális hulladékot zsákokba gyűjtjük, 
hetente elszállítatjuk a közszolgáltatóval. 

Zajvédelem 

A közutak és a vasútvonalak jelentős zaj-
terhelést okoznak, mely különösen az éjsza-
kai időszakban zavaró. A település elhelyez-
kedését tekintve a 33. sz. Főút melletti utca-
sor a legérintettebb e tekintetben. Az mező-
gazdasági un. Betakarítási időszakában az 
utak leterhelése fokozódik és az elsősorban 
a nappali időszakokban a zajterhelés maga-
sabb. A Füzesabony és Debrecen közötti 108 
sz. vasútvonal a ritkán kb. óránként induló 
és érkező vonatok forgalma miatt szerintem 
elviselhető.l

A szabadidős tevékenységek, vendéglátó-
egységek, háztartási tevékenységek zajvé-
delmi követelményeinek betartása javult, az 
elmúlt évben nem érkezett panaszbejelentés. 
A szabadtéri rendezvények szervezői évről 
elegendő óvintézkedést tesznek annak érde-
kében, hogy a rendezvények környezetében 
lakókat ne érje káros zajhatás.

A 2014. évi környezetvédelmi tevékeny-
ségünk értékelésekor, ha összevetjük a ter-
vezett és a megvalósult feladatokat, megál-
lapíthatjuk, hogy önkormányzatunk eleget 
tett a környezetvédelemmel kapcsolatos 
kötelezettségének. Az ilyen irányú feladatok 
– a rendelkezésre álló költségvetési összeg 
nagyságát figyelembe véve – erején felül ter-
helik meg az önkormányzat költségvetését. 

A lakosság segítségével, a környezetünk 
tisztán tartásával, az illegális hulladék-
lerakó helyek megszüntetésével, az állat-
tartásra vonatkozó előírások betartásával 
és a közterületek megóvásával közösen, 
még többet tehetünk a környezetünkért.

Dr. Ácsné dr. Berke Gabriella
kirendeltségvezető
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I. A település bemutatása

Hortobágy – a közel 1600 
lakosú község –  az országban 
elsőként  alapított Hortobágyi 
Nemzeti Park közepén, Deb-
recen és Tiszafüred között 
a 33. számú főút mentén 
helyezkedik el. Itt található 
Európa legnagyobb kiterje-
désű érintetlen füves pusz-
tája. Hortobágy a páratlan 
természeti, valamint kulturá-
lis értékeivel a Világörökség 
része és Európa egyik leg-
jobb élő hagyományokat őrző 
helyszíne. Tavai felkerültek 
a nemzetközi jelentőségű 
vadvizek jegyzékére. A Hor-

tobágyi Nemzeti Park külön-
leges állat-és növényvilága, a 
páratlan szépségű műemléki 
környezete, az évszázados 
múltú pásztor- és állatte-
nyésztési kultúra, továbbá az 
ezeket népszerűsítő rendez-
vények adják Hortobágy von-
zerejét. 

A lebilincselő szépségű nem-
zeti park közepén helyezkedik 
el Hortobágy település, mely-
nek szívében található a híres 
Kilenclyukú híd, a Hortobágyi 
Csárda és a Pásztormúzeum. 
A híres műemlék-együttes 
szomszédságában van a nem-

zeti park Látogató Központja 
és annak természetrajzi kiál-
lítása és kézműves udvara. A 
hídtól karnyújtásnyira találjuk 
a Hortobágy folyóra épült vízi 
színpadot, melynek környeze-
tében kapnak helyet a hagyo-
mányőrző rendezvények, a 
Szent György napi Kihajtási 
ünnep, valamint Bio-és kéz-
műves vásár, a Falunap, az 
évszázados múltú Hídi vásár, a 
Pásztorok és pásztorkutyások 
bemutatója, továbbá a Behaj-
tási ünnep.

A község közigazgatási 
területe 28.456 ha és 3.846 m2.

Északon Tiszacsege, Kele-
ten Balmazújváros, Dél-
Keleten Nagyhegyes, Délen 
Nádudvar, Nyugaton Tiszafü-
red, Észak-Nyugaton Egyek 
községek határolják. 40 km-en 
belül található a fentieken 
kívül Újszentmargita, Hajdú-
böszörmény, Debrecen, Haj-
dúszoboszló, Nagyiván, Tisza-
örs település. 

Hortobágy közigazgatási 
területéhez tartoznak Árkus, 
Szásztelek, Halastó, Kun-
györgy, Máta, Borsós,  Kónya  
tanyai településrészek. 

II. A község adottságai, tendenciák

Hortobágy több szempont-
ból speciális helyzetű telepü-
lés, amely a földrajzi fekvé-
séből (óriási területen fekszik 
és messze van  a szomszé-
dos  településektől), a tagolt 
település-szerkezetéből, to- 
vábbá a kiemelt természet-
védelmi és idegenforgalmi 
szerepköréből adódik.

Az 1966. január 1-től önálló 
községgé vált település és 
lakói többnyire a Hortobá-
gyi Állami Gazdaság (HÁG) 
alkalmazásában álltak. A 
rendszerváltást követően a 
privatizáció során a HÁG 
dolgozóinak jelentős része 
munkanélkülivé vált. A tele-
pülés az állami vagyonból 
nem részesült, megkapta 
viszont a 28 000 ha. köz-
igazgatási területen élő 1800 
lakos (ami mára 1600 főre 
zsugorodott) ellátási kötele-
zettségét, amelynek nem csak 
a központban, hanem – az 
infrastrukturálisan és minden 
szempontból elmaradott –  7 
tanyai településrészen  is 
eleget  kell tenni. Ezeken a 
tanyai településrészeken él a 
lakosság egyharmada. 

A település népsűrűsége 
az országos átlagnak (126 
fő/km²) az  4,2%-a, azaz 

5,35 fő/km²). A tanyai tele-
pülésrészek lakóinak alap-
ellátása, az infrastruktúra 
biztosítása, (víz, villany, út, 
stb.) továbbá a közszolgál-
tatások végzése – a nagy 
távolságok miatt – az önkor-
mányzatot oly mértékben 
megterheli, hogy folyama-
tos működési problémák-
kal küzd. Emellett az Uniós 
előírásoknak és a kiemelt 
természetvédelmi követel-
ményeknek való megfelelés 
– benne kiemelten az ivóvíz 
ellátás, szennyvízelhelyezés 
és hulladékgazdálkodás – 
további súlyos terheket ró 
az önkormányzatra. Tekin-
tettel arra, hogy községünk 
a legközelebbi település-
től (Balmazújváros) 25 km 
távolságra van, ezen fej-
lesztéseket csak önállóan 
– jóval nagyobb terhet 
jelentő beruházás megva-
lósításával – és fajlagosan 
magasabb üzemeltetési 
költségek viselésével  tudja 
megoldani.

A felsorolt tényezők és 
adottságok hatására az 
országos átlaghoz viszo-
nyítva jelentősen magasab-
bak a működési kiadásaink 
(160%-os). 

Hortobágyon a rendszer-
váltást követően jelentősen 
csökkent a termelő egységek 
száma, így pl.: megszűnt a 
keverőüzem, az export juh 
vágóhíd és a tollfeldolgozó. 
A libatartás visszaszorításá-
val állattartó telepek tucatja 
szűnt meg. Ennek követ-
keztében községünkben alig 
van működőképes vállalko-
zás, amely foglalkoztatási és 
adózási szempontból óriási 
problémát jelent. Így a tele-
pülésünkön működő három 
nagy állami tulajdonú társa-
ságnak  (Hortobágyi Nemzeti 
Park, Hortobágyi Nonprofit 
Kft., Hortobágyi Halgazda-
ság Zrt.) kiemelt jelentősége 
van a térség gazdasági, tár-
sadalmi életében. Ráadásul 
ezen cégek közül csak a Hor-
tobágyi Halgazdaság műkö-
dik részvénytársasági formá-
ban, így jelentősebb mértékű 
iparűzési adóbevétel csak 
ettől a társaságtól származik. 

Az önkormányzat költség-
vetésének nagy részét az alap-
feladatok ellátása emészti fel, 
(óvodai nevelés, egészséges 
ivóvízellátás, egészségügyi és 
szociális alapellátás, közvilá-
gítás, helyi közutak és közte-
mető fenntartása stb.)

Súlyos teher Hortobágy 
számára a külterületek szoci-
ális és infrastrukturális elma-
radottsága, ahol a települési 
átlaghoz képest (15%) jóval 
magasabb a munkanélküli-
ség (80–90%), amely a nagy 
távolságokból, a tömegköz-
lekedés hiányából, az alul 
képzettségből, a volt Állami 
Gazdasági telepek elha-
nyagoltságából, stb. ered. 
Ezeken a külterületi lakott 
helyeken nagyrészt többszö-
rösen hátrányos helyzetű, 
mély szegénységben élő csa-
ládok laknak. 

Az alapfeladatok, kötele-
zettségek teljesítése (a teljes 
közigazgatási területen) leköti 
az önkormányzat fejlesztési, 
finanszírozási lehetőségeit. 

A csökkenő népesség 
(elsősorban a születések 
elhalálozáshoz viszonyított 
alacsonyabb száma miatt) 
és az ezzel összefüggésben 
csökkenő gyermeklétszám 
egyre költségesebbé és gaz-
daságtalanabbá teszi az 
intézmények fenntartását. 

A népességcsökkenés meg-
állítását egyértelműen a fog-
lalkoztatás bővítése jelenti, 
amelyre esélyt az idegenfor-
galom kínál.

Hortobágy Község Önkormányzatának Gazdasági 
Programja 2015–2020
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Lakossági  összetétel 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

18 éven aluli 374 374 342 333 289 292 311 300 268 267 254 257 252

19-59 év közötti 1064 1054 1051 1034 117 992 973 969 981 933 940 922 905

60 éven felüli 285 282 288 300 322 344 327 332 332 368 373 395 405

összesen 1723 1710 1681 1667 1628 1628 1611 1601 1581 1568 1567 1574 1562

A népességszámmal arányosan csökkenő tanulólétszám az oktatási intézményben

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Iskolai tanulók száma 168 164 154 142 145 141 129 131 136 137 134 131 131

Az előzőekben bemutatott 
csökkenő népességszám miatt 
csökkenő állami támogatással 

kell számolnunk, amit nem 
tudunk saját forrással helyet-
tesíteni, hiszen adóbevételeink 

növelésére nincs reális lehe-
tőség, annak ellenére, hogy 
az önkormányzat szinte vala-

mennyi adónemet bevezette a 

településen.

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Kommunális adó 261 267 740 2553 1279 1196 1396 1219 1271 1534 1112 1190 1114

Idegenforgalmi 
adó 6653 5308 4149 4263 4856 5076 5173 4976 4467 4640 2289 3254 1681

Iparűzési adó 40431 54893 23917 22771 36877 30013 31299 24881 36948 30198 38010 39326 41252

Gépjármű adó 1894 6431 8265 6955 9309 10037 7780 10414 10508 10935 10646 4275 4395

Pótlék 1347 506 930 688 347 252 568 865 1330 894 590 991 367

Bírság 1050 258 223 237 81 229 28 86 28 113 89 110 103

Összesen 51636 67663 38224 37467 52749 47076 46244 42441 54552 48314 52736 49146 48912

Bevételi adatok adónemenként 2002–2014. Adatok e.Ft-ban

Az adónemek tekintetében a 
gépjárműadó adó csökkenése 
az egyik legjelentősebb, hiszen 
a 2009-ig tartó folyamatosan 
emelkedő tendencia megsza-
kadt és a 2012-es évhez viszo-
nyítva a bevétel kevesebb, mint 
a felére csökkent a jogszabályi 
előírások következtében. Az 
idegenforgalmi adó esetében 
viszont a 2002-es -az EPONA 
lovasfalu indulási évéhez 
viszonyítva – 75%-kal esett 
vissza. A helyi adóbevételek 
visszaesése az önkormányzat 
gazdasági potenciálját rontja, 
hiszen ez a központi költségve-
téstől való függőség erősödését 
eredményezi. Az önkormány-
zat mindezen körülmények és 
tendenciák figyelembevételé-
vel költségvetésében kizárólag 
reális bevételi előirányzatok-
kal számol. A kiadások eseté-
ben pedig a költséghatékony 
működési formákat választva, 
a takarékos gazdálkodást 
helyezi előtérbe. 

1. Társulás 

A település önállóan és saját 
erőből nem tudja ellátni az 
önkormányzati feladatokat. 
Szükség van a társulás adta 
lehetőségek minél szélesebb 
körű kiaknázására. 

A kistérségi többcélú tár-
sulás tagjaként folyamato-
san figyelemmel kísérjük a 
feladat-ellátás színvonalát, 
az ellátandó feladatok körét 
szükség és lehetőség szerint 
bővítjük, hogy ezáltal a  lakos-
ság számára minél teljesebb, 
színvonalasabb szolgáltatást 
nyújthassunk a lehető leggaz-
daságosabban. Ezen működési 
forma előnyeit – természete-
sen ameddig vannak előnyei 
– mindenképpen ki kell hasz-
nálni a jövőben is.

2. Közoktatás

A csökkenő tanulólét-
szám miatt közoktatási tör-
vény előírásainak betartása – 

hosszú távra tervezve – egyre 
nagyobb gondot jelent. Bár a 
Petőfi Sándor Általános Iskola 
és Kollégium fenntartását az 
állam vette át, a csökkenő 
gyermeklétszám egyértelműen 
negatívan hat a településre. Az 
esetleges osztályösszevonás 
hátrányosan érinti az oktatás 
színvonalát, s ez súlyos követ-
kezményekkel jár a pedagó-
gusfoglalkoztatottságra és a 
településről való elvándorlás 
felerősödésére. Fontos szem-
pont, hogy a tanulói és szülői 
érdekek minél kevésbé sérül-
jenek. E feladat ellátása során 
mindenkori elvárás a tanulók 
érdekének maximális figye-
lembe vétele!

3. Településüzemeltetés

A speciális településszer-
kezet, illetve a közigazga-
tási terület nagysága miatt 
– a település lélekszámához 
viszonyítva – aránytalanul 
nagy terhet és feladatot jelent 

a település üzemeltetése. (A 
községközpont és a 7 tanyai 
településrész tekintetében.)

Kívánatos, hogy a település 
működtetése során is lehető 
legjobb színvonalú, és haté-
konyságú szolgáltatást kapja.

A helyi bevételek növelése 
mint elérendő cél – a turiz-
musban rejlő lehetőségek 
maximális kihasználásával, 
a rendezvények számának 
emelésével, valamint a mun-
kahelyteremtő beruházások  
elősegítésével – mindenkép-
pen megfogalmazandó.

Emellett fontos feladat a 
költségvetési forráshiány 
csökkentése érdekében a 
működési kiadások lefara-
gása, amelyben fontos sze-
repe van az energiatakaré-
kos közvilágítás megvalósí-
tásának és az önkormányzati 
intézmények megbízható, 
alternatív energiával történő 
fűtésének.

Súlyos gondokat okoz 
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évente a település belvíz és 
csapadékvíz elvezetése az 
egyes tanyákon éppúgy, mint 
a központ mélyebben fekvő 
utcáin. Folyamatosan meg kell 
tenni azokat az intézkedéseket, 
amelyek a veszélyhelyzet fel-
oldásához vezetnek.

A korszerű szennyvíztisztító 
megépítésével, illetve a régi 
nyílt rendszerű szennyvíz-
tisztító telep rekultivációjával 
lényegében elhárult az aka-
dály a Déli területen megva-
lósítandó fürdő építés elől. E 
beruházásban rejlik Hortobágy 
jövője, hiszen a fejlesztéssel 
meghosszabbítható az itt tar-
tózkodási ideje a turistáknak, 
ami várhatóan a vendégéjsza-
kák számának növekedését 
eredményezi. 

Jogos elvárás a lakosság 
részéről a leromlott állapotú 
közutak, járdák burkolatának 
felújítása. Várhatóan főként a 
közmunkaprogram nyújtotta 
lehetőségek kiaknázásával 
valósítható meg a legrosszabb 

állapotban lévők javítása, 
kátyúzása. A vásártér Déli 
oldalán a rendezési terv sze-
rinti új közút megépítése sze-
repel a megvalósítandó tervek 
között.

A jövőben is kiemelt figyel-
met fordítunk lakókörnyeze-
tünk tisztaságára, rendjére. 
Ehhez maximálisan kihasznál-
juk a közmunka program nyúj-
totta lehetőségeket. Továbbá 
el kell érnünk, hogy a község 
lakói ne csak igényként for-
galmazzák meg az ápolt, tiszta 
környezetet, hanem tegyenek 
is érte.

4. Helyi közigazgatás

A község speciális földrajzi 
adottságai (a nagy távolság 
más településektől) a sajáto-
san tagolt településszerkezete, 
a kiemelt idegenforgalmi sze-
repköre, továbbá a lakosság 
jogos elvárása ellenére a jog-
szabályi kötelezettség miatt 
megszűnt az önálló hivatal 

településünkön, 2013. március 
1. óta közös hivatalt működ-
tetünk Balmazújváros város 
Önkormányzatával. Az önkor-
mányzat határozott szándéka 
elérni, hogy a hortobágyi 
lakosság ebből a lehető leg-
kevesebbet érezzen, a jogai és 
érdekei ne sérüljenek, továbbá, 
hogy a közös felállásban a 
lehető legtöbb hortobágyi 
munkavállaló foglalkoztatását 
biztosítsa.

5. Nem kötelező, önként 
vállalt feladatok

Az önkormányzat által ellá-
tott feladatokhoz szükséges 
feltételek, anyagi lehetőségek 
folyamatosan szűkülnek, ezért 
nagyon fontos, hogy áttekint-
sük és meghatározzuk azon 
nem kötelező feladatainkat, 
melyeket a jövőben is teljesí-
teni kívánunk:
-  Testvérvárosi kapcsolat, 

diákcsere a németországi 
Pressath városával.

-  Együttműködés a lengyelor-
szági Komarówka Podlaska 
és a magyarországi Hollókő   
településekkel.

-  Az idegenforgalomban rejlő 
lehetőségek kihasználása, a 
hagyományos rendezvények 
megtartása, újabb rendezvé-
nyek bevezetése.

-  Együttműködés a turiz-
mus területén Debrecennel. 
Elképzeléseink szerint bőví-
teni szükséges más környék-
beli településekkel, pl.: Haj-
dúszoboszlóval, esetleg más 
TDM szervezetekkel. kere-
tein belül. A közös pályázat-
ban vállalt kötelezettségek 
teljesítése.

-  A településen működő 
civil szervezetek támoga-
tása (Polgárőrség, Horto-
bágy Jövőjéért Alapítvány, 
Nagycsaládosok Hortobá-
gyi Egyesülete, Labdarúgó 
Szakosztály stb.)

-  Hortobágyi Híradó megje-
lentetése

III. Fejlesztések

A fejlesztések célja:
-  A Világörökséghez méltó 

településkép és környezet 
kialakítása, a foglalkozta-
tást elősegítő beruházások 
és programok támogatása, 
valamint a településen, 
továbbá vonzáskörzetében 
működő termelők piacra 
jutásának az elősegítése, 
amely biztosíthatja az itt 
élők megélhetését.

-  A működési kiadások csök-
kentése megújuló energia 
hasznosításával.

-  A tanyán élők számára 
élhetőbb környezet bizto-
sítása.

Fejlesztési tervek  
a 2015–2020-as időszakban

-  Az egészséges ivóvízprog-
ram befejezése.

-  A Hídi vásár területének és a 
kilenclyukú híd környezeté-
nek komplex megújítása.

-  A Hortobágyi Nagy Csárda 
környezetének rehabilitá-
ciója, a körzeti megbízotti 
iroda és a szolgálati lakás 

épületének felújításával, 
”Vendéghodály” néven ren-
dezvényház létesítése.

-  Hortobágy folyó Keleti 
partján sétány kialakítása a 
kilenclyukú hídtól a vasúti 
hídig.

-  A vásártér Déli oldalán 
útépítés a Víziszínpad, a 
gyalogos fahíd megközelí-
tése céljából.

-  A volt gépműhely terüle-
tének felújítása, logisztikai 
központ létesítése a Horto-
bágyon és környékén gaz-
dálkodó termelők termékei 
piacra jutásának és a foglal-
koztatás bővülés elősegítése 
érdekében.

-  A nagy létszámú állattartók 
igényeinek kielégítése céljá-
ból vágóhíd, ill. feldolgozó 
üzem létesítésének támoga-
tása.

-  Piaci alapon működő Idősek 
Otthona létesítése.

-  Sportpálya létesítése.
-  Lakótelkek kialakítása, köz-

művesítése, infrastrukturális 
ellátásának kiépítése, a lakó-
népesség növelése érdeké-
ben.

-  Bel -és csapadékvíz elvezető 
csatornák kiépítése a telepü-
lés belterületén.

-  A települési úthálózat fej-
lesztése, útjavítási munkála-
tok bel-és külterületi lakott 
helyeken egyaránt.

-  A közvilágítás korszerűsí-
tése a településen környe-
zetbarát és energiatakarékos 
LED lámpatestekre való 
áttéréssel.

-  A Petőfi Sándor Általános 
Iskola és kollégium, a köz-
ségháza, a Nyitnikék Óvoda, 
továbbá a Titi Éva Faluház 
épületének energetikai kor-
szerűsítése, energiataka-
rékossági célú felújítása. 
(Külső hőszigetelés, fűtés-
korszerűsítés és ahol még 
nem volt, ott nyílászáró 
csere.) A közintézmények 
akadálymentesítése. 

-  Napenergia hasznosítása 
villamos energia termelésre 
Hortobágyon.

-  Az orvosi rendelő felújítása, 
fejlesztése.

-  Köztemető  fejlesztése, par-
ko lóépítés.

-  A település-központ tér fi-
gye lő rendszerrel való ellá-
tása.

-  Kónyai vasúti váró létesí-
tése.

-  Borsós településrész szenny-
vízcsatorna hálózat kiépí-
tése.

-  Parkgondozási, közterület-
fenntartási feladatok ellá-
tásához gépek és eszközök 
vásárlása.

-  A hagyományőrző rendez-
vények színvonalának eme-
lése, technikai feltételek 
javítása, számának bővítése. 

-  Fedett, tájba illő buszváró 
építése Borsóson.
Hortobágy, 2015. május 04.

Vincze Andrásné 
polgármester
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„A barátság fényei”

A Nemzeti Tehetség Program által 
meghirdetett A kisiskolák tehetségsegítő 
programjainak támogatására benyújtott „A 
barátság fényei” című pályázatunk prog-
ramja valósult meg 2015. június 16-21 
között. A bajor testvérvárosi diákok fogad-
ták intézményünk 21 tanulóját és négy 
pedagógus kísérőjét, így alkalom adódott a 
német nyelvet tanuló tehetséges diákjaink 
nyelvi fejlesztésére.

A nyelvhasználaton túl lehetőség nyílt a 
természet értékei iránti érdeklődés kielé-
gítésére és a környezettudatos magatartás 
gyakorlására is. Tartalmas, eredményes, 
szép hetet töltöttünk együtt.

Diákolimpia 2014/15. tanév országos 
döntője

A Diákolimpia 2014/15. tanév országos 
döntőjében, röplabda sportágban, IV. kor-

csoportban iskolánk fiú csapata 2. helye-
zést ért el. A csapattagjai: Hajdu László, 
Garai Barna, Fenyves Patrik, Budai 
Dániel, Veres Bence, Kulcsár Tamás, 
Való Krisztián és Tar Kristóf. A lányok a 
8. helyen végeztek. A csapattagok: Szil-
ágyi Fruzsina, Vincze Viktória, Németi 
Rebeka, Lukács Andrea, Ruzsányi Aisa, 
Veres Csenge, Sándor Krisztina, Palásti 
Hanna, Vas Bianka, Posta Petra. A döntőt 
Debrecenben június 5-e és 7-e között ren-
dezték meg. Köszönet illeti a szülőket a 
döntő helyszínére jutás költségének fede-
zéséért.

Gratulálunk a szép teljesítményért a 
csapat minden tagjának és külön edzőjük-
nek Szentirmai Zoltán testnevelő tanárnak.

TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért akció 

Intézményünk Hortobágy Község Önkormányzatával közösen vett részt a meghirdetett akcióban május 15-én.

Budapesti kirándulás

Intézményi hírek

In
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Intézményünk alsó tagozatos tanulói 
május 14-én korán reggel ébredtek. Már 
6 órakor az iskola előtt gyülekeztek és 
nagy izgalommal várták az autóbuszt, 
amely időben meg is érkezett. Ez a nap 
volt a budapesti kirándulás napja. Szép 
napsütéses időre érkeztek meg a Fővárosi 
Nagycirkuszhoz, ahol 10 órától fergeteges 
előadást láthattak. A világ minden tájáról 
érkezett művészek mutatták be produkci-
óikat. A bohócok gondoskodtak a jókedv-
ről, nevetésről, kacagásról. A cirkusz után 
sétát tettek a Városligetben, megebédeltek 
a Hősök terénél parkoló buszban. Majd a 
Petőfi Csarnok Repüléstörténeti kiállítá-
sát nézték meg. Aztán bazároztak a még 
meglévő bazársoron és egy közös fagyizás 
után felszálltak a buszra és indultak 16 
órakor haza.

Évzáró ünnepség
Az évzáró ünnepségre 2015. június 

26-án került sor. Az évet sikeresen zártuk, 
kitűzött céljainkat megvalósítottuk. Tárgyi 
és személyi feltételek biztosítottak voltak. 
A Klebelsberg Intézményfenntartó Köz-
pont Balmazújvárosi Tankerülete lehető-
séget teremtett a biztonságos fenntartásra 
és működére valamint a kollégium vizes-
blokkjának felújítására és az iskolai 

kémény – béléstest beépítésére. Bizo-
nyítványt tanév végén 128 tanuló kapott. 
A kitűnők száma 10, jeles 12 tanuló. 
Sajnos két tanuló csak eredményes javí-
tóvizsga után folytathatja a tanulmányait 
a következő magasabb évfolyamon. A 8. 
osztályosok pályaválasztása lezárult. Gim-
náziumban 8 fő, szakiskolában 7 fő tanul-
hat tovább. A tanév során számos tanórán 
kívüli rendezvényen, versenyen vettek 
részt tanulóink, ahol szépen helyt álltak.

Strandröplabda

A Diákolimpia 2014/15. tanév országos 
döntőjében, strandröplabda sportágban, 
IV. korcsoportban iskolánk fiú I. helye-
zést értek el, a lányok az V. helyen végez-
tek. Mindkét csapat elnyerte Hajdú-Bihar 
megye legeredményesebb csapata címet. 

Ballagás

Iskolánkban a hagyományoknak megfe-
lelően zajlott le az idei tanév 8. osztályosai-
nak a búcsúztatása. A ballagási ünnepségre 
június 12-én délután került sor.

A 8. osztály osztályfőnöke Szentirmai 
Zoltán

A ballagó diákok névsora: Balogh Máté, 
Garai Barna, Hajdu László, Halmai Bet-
tina, Kulcsár Tamás, Lukács Andrea, Nagy 

Gergő, Nagy Lajos Dávid, Németi Rebeka, 
Rohács Edit, Szeifert Zoltán, Szilágyi Fru-
zsina, Tar Kristóf, Veres Bence, Vincze 
Viktória.

2015/2016-os tanévi általános iskolai 
beiratkozás

Iskolánkban április 16–17-én zajlott le 
a 2015/16-os tanévi általános iskolai 
beiratkozás. A 22 fő tanköteles korúak 
közül intézményünkbe a beiratkozás idő-
pontjában nyolc gyerek illetve törvényes 
képviselő jelent meg, és kérte felvételét 
a következő tanév első osztályába. Így 
jelenleg nyolc első osztályos tanköteles 
gyermek nyert felvételt intézményünkbe. 
A törvényi rendelkezések értelmében és a 
KLIK Balmazújvárosi Tankerület igazga-
tójának jóváhagyása alapján a 2015/2016. 
tanévben, iskolánkban 1 első osztály indít-
ható. (Nem összevonásban!)

Köszönetnyilvánítás

Köszönetünket fejezzük ki az iskolánk 
tornatermét hetente rendszeresen hasz-
náló mozgást és sportolást népszerűsítő és 
gyakorló nyugdíjas csoportnak az anyagi 
támogatásért, amit az iskolai könyvtár fej-
lesztésére fordítunk.

„Senki sem különálló sziget; 
minden ember a kontinens egy 
része, a szárazföld egy darabja; 
ha egy göröngyöt mos el a 
tenger, Európa lesz kevesebb, 
éppúgy, mintha egy hegyfokot 
mosna el, vagy barátaid házát, 
vagy a te birtokod; minden 
halállal én leszek kevesebb, 
mert egy vagyok az emberi-
séggel; ezért hát sose kérdezd, 
kiért szól a harang: érted szól” 
(Hemingway)

Hemingway gondolatai 
tükrözik leginkább óvodánk 
munkáját: örülünk minden 
beiratkozó gyermeknek, és 
siratjuk az elköltöző, óvodát – 
iskolát váltó gyermeket. Ez az 
óvoda községünk gyermekeiért 
működik, az ő fejlődésükért, 
boldogulásukért. Bízunk benne, 
hogy minél többen megtalálják 

felnőtt korukban is helyüket 
településünkön, ahol gyökere-
ket és szárnyakat kaptak. 

A 2014/2015-ös és a követ-
kező tanévek is értük, értetek 
szól.

1. Bevezető helyzetelemzés  
– a változások éve

A változások között legmeg-
határozóbb esemény az óvo-
dánk egészének működésére a 
pedagógus minősítési rendszer 
beindulása, illetve a folyama-
tos törvényi változásokhoz való 
alkalmazkodás 

Ennek megfelelően figye-
lembe vett törvényi változások:

• 2011. évi CXC. Köznevelési 
törvény

• 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 
rendelet

• 363/2012. (XII. 17.) Óvodai 

Nevelés Országos Alapprog-
ramja

• 22/2013. (III. 22) EMMI 
rendelet módosításai, mellék-
lete

• 15/2013 (II. 26.) EMMI ren-
delet Pedagógiai Szakszolgála-
tok működési rendje

A 2014–15-ös nevelési évet 
már az új szabályozásnak meg-
felelően indítottuk el. 

2014/2015 NEVELÉSI ÉV
2. Személyi és tárgyi 

feltételek
1. 1. Gyermeklétszám adatok: 
(2015. májusi – tanév végi 
adatok szerint): Óvodánkban 
a csoportok vegyes életkorúak, 
mivel a Köznevelési törvény a 
tankötelezettség idejét módo-
sította, és intézményünk a tör-
vényi keretek megtartásával 

fel tudta vállalni a 6. életévüket 
betöltött, de még iskolai élet-
módra nem érett gyermekek 
további óvodai nevelését, óvo-
datestületi döntés alapján.  
A csoportokat felmenő rend-
szerben, 3-4 nevelési évre 
szervezzük. Tanév indításakor 
a gyermeklétszám és a cso-
portösszetétel torzulása miatt a 
gyermekek egy része csoportot 
váltott úgy, hogy egyik óvónő 
kísérte új csoportjába a gyerme-
keket. 

Így kezdéskor a csoportok összetétele
A csoport neve Kisfecske Kiscinke
Pedagógus Baranyainé Fekete Ilona, Budainé Sándor Erika Ács Józsefné, Könnyű Julianna
Dajka Dobi Imréné Pataki Ferencné
Létszám (2014. szeptember 01.) 22 19

A Hortobágyi Nyitnikék Óvoda 2014/2015. 
tanév munkájának összegzése
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A 

2014 – 2015 nevelési év végére tanköteles korú gyermek: 
Ebből felvételt nyert: 
– a helyi általános iskolában  8 gyermek,
– balmazújvárosi általános iskolába:  2 gyermek,
További óvodai nevelésben részesül: 12 gyermek.

Óvodáztatási támogatásban részesült:
2014. december: 7 gyermek
2015. június: 4 gyermek
2014–2015-es tanév létszám adatai

Hátrányos, halmozottan hátrányos, veszélyeztetett gyermekek adatai

Óvoda

Sajátos nevelési 
igény Hátrányos helyzet Halmozottan hátrányos 

helyzet
Veszélyeztetett

(védelembe vett)
Gyermek balesetek 

száma
okt. máj. okt. máj. okt. máj. okt. máj.

Összesen: 0 0 20 20 9 9 2 - 1

Kedvezményes étkezésben részesülő gyermekek adatai (május végi állapot)

Óvoda

Rendszeres gyermek-
védelmi támogatásban 
részesülő gyermekek

Ingyen étkező 
gyermekek

3 vagy több gyermek
50%-os térítésben részesülők

Teljes térítést 
fizető gyermekek

Nem étkező 
gyermekek

Összes 
gyermek

Összesen 26 26 10 7 1 43

1.2. Közalkalmazotti állományunk: 
2014-2015. tanévben
• Óvónő: 4 fő
• Dajka: 2 fő
Egyéb alkalmazottak száma:
•  1 konyhai kisegítő közcélú foglalkoztatás 

keretén belül
Sikeresen pályáztunk, így egy dolgozó 90 
napon keresztül segíti munkánkat. 
Ingyenes szolgáltatások: 
A beszédhibás gyermekekkel, heti két alka-
lommal logopédus foglalkozott, mindkét 
óvodában.
Kéthetente egy alkalommal logopédus 
foglalkozott a beszédhibás gyermekekkel, 
ami nem működött megfelelően a Neve-
lési Tanácsadó munkaszervezése miatt. A 
következő tanévre az egyeztetés folyamat-
ban van.
Heti egy alkalommal a szülők igénye alap-
ján hit és vallásnevelés foglalkozásoknak 

adunk helyet 12 gyermek részére. A gyer-
mekek száma évről – évre nő.
1. 3. Tárgyi feltételek alakulása:
Megvalósult
•  Az óvodavezetői iroda bútorzatának bőví-

tése: tárgyaló asztal és 6 szék vásárlásával 
•  A mosáshoz szükséges automata mosógép 

vásárlás.
•  Mosdók, csapok meghibásodása esetén 

javítási, karbantartási munkálatok.
•  Az udvari játékok felújítása a 78/2003. 

(XI. 27.) GKM rendeletnek megfelelően
•  Szakmai anyagok, eszközök, felszerelé-

sek, gyermekek támogatása önkormány-
zati IPR pályázat segítségével 

•  A neveléshez, takarításhoz, adminisztrációs 
munkához szükséges alapanyagok biztosí-
tása, a költségvetésben meghatározott kere-
teken belül. 

•  Egy csoportszoba festése, mennyezet fel-
újítása

•  Tornaszoba parkettájának felújítása
•  Könyvtárállományunk bővülése gyermek 

és szakkönyvekkel
•  Folyamatban van az udvar további fej-

lesztése

2. Tanügyi feladataink: 

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 
hatósági ellenőrzése 2015. január hónap-
ban:
•  az alkalmazási feltételekre vonatkozó ren-

delkezések megtartása

Eredménye:
•  intézményünk a törvényi előírásoknak 

megfelelően látja el feladatát.
ÁNTSZ ellenőrzése lakossági bejelentés 
alapján
•  a névtelen bejelentő rühes, tetves, ótvaros, 

hepatitises, higiéniátlan intézményről szá-
molt be

 I
n

té
zm

én
yi

 h
ír

ek

jav Hortobágyi újság július.indd   14 2015.07.20.   22:38:22



Hortobágyi Híradó 15

A vizsgálat eredménye:
•  az óvoda megfelel az egészségügyi elő-

írásoknak
•  fertőzésre, betegségre utaló jelek nem 

voltak
•  a védőnő 3 havonkénti egyszeri látogatás 

helyett lényegesen többször ellenőrzi az 
intézményt 

•  nagyon elismerően nyilatkoztak óvodánk 
felszereltségéről, higiéniai tevékeny-
ségünkről: csoportonkénti vízadagoló 
automata, modern gyermekágyak, saját 
ágynemű, a négyszeresen biztosított huza-
tok, törölközők, asztalterítők, ezek mosása 
szolgálja gyermekeink higiéniáját. 

Pedagógiai adminisztráció, tervezés
Csoportnapló: A megújult Pedagógiai 
Programunkra épülő elektronikusan veze-
tett dokumentum
Mulasztási napló: az Oviadmin elektroni-
kusfelületén kezeljük, ahogy a felvételi és 
előjegyzési naplót is.
Oktatási azonosító igénylése minden 
óvodás gyermek számára megtörtént.
Pedagógus Portfólió: 2 óvodapedagógus 
készítette el és töltötte fel portfólióját 2014. 
04. 30-ig, és egy pedagógus 2014. novem-
ber 30-ig a rendelkezéseknek megfelelően.
Ennek megfelelően:
•  Budainé Sándor Erika 2015. január 

1-jétől ideiglenesen Ped. II. kategóriába 
került.

•  Baranyainé Fekete Ilona 2014. de cem-
berben sikeres minősítő vizsgát tett, 
2015. január 1-jétől mesterpedagógus, 
országos közoktatási szakértő és tanfe-
lügyelő – részt vesz az Oktatási Hivatal 
által szervezett országos pedagógusmi-

nősítési eljárásban, mint szakértő.
•  Könnyű Julianna 2015. június 11-én 

sikeres minősítő vizsgát tett, és 2016. 
január 1-jétől Ped. II. kategóriába kerül.

3. Nevelőmunka eredményei
2014-2015-ös tanévben nevelési célként 
tűztük ki:
•  A hátrányos, és halmozottan hátrányos 

helyzetű gyermekek korai, minél hama-
rabbi, óvodai beilleszkedését, illetve a 2,5 
éves gyermekek felvételét is biztosítjuk, 
ezzel is segítve a szülők munkába állásá-
nak lehetőségét.

•  Az óvoda–iskola közötti átmenet meg-
könnyítését.

•  Az óvodai kompetencia alapú neve-
lés részleges alkalmazása, a gyermekek 
egyéni képességeinek figyelembevételé-
vel való fejlesztést.

•  Óvodai fejlesztő program szerinti dif-
ferenciált képességfejlesztést csoporton 
belül, és kívül is. 

Kiemelt figyelmet fektettünk:
Az óvodáskori mozgáskultúra fejlesztésére, 
a gyermekeink szellemi, fizikai képességei-
nek mozgáskoordináció, téri orientáció fej-
lesztésére, erőnlétük, aktivitásuk növelését 
céloztuk meg. 
A differenciálásra, integrálásra, a különös 
bánásmódot igénylő gyermekek nevelésére.

4. Gyermekvédelmi munka
Az óvoda intézményvezetője folyamatos 
kapcsolatban áll minden óvodapedagógus-
sal, védőnővel, orvossal, gyermekvédelmi 
szakemberekkel, problémajelzés után azon-
nal intézkedik.

Állandó és szinte napi kapcsolatban állunk 
a helyi családgondozó személyével. Mun-
kája nagymértékben segíti gyermekvé-
delmi munkánk hatékony működését.
•  Együttműködésünk során a problémajel-

zést követően minden esetben megtörtént 
a visszajelzés a megtett intézkedésekről: 
3 család esetében 18 alkalommal történt 
konzultáció, jelzés.

•  Két gyermek esetében részt vettük család-
ban történő elhelyezés miatti megbeszélé-
sen. 

•  A problémák megoldásához élünk a szak-
emberek bevonásával történő lehetősé-
gekkel.

•  Az információkat kicserélő esetmeg-
beszéléseket közösen és rendszeresen 
végezzük.

Ebben az évben történt események röviden:
•  Rendezetlen családi körülmények között 

élő gyermekeknél közös családlátogatás 
3 alkalommal. Az alapvető szükségletek 
meglétének ellenőrzése volt a cél.       

•  Egy család két gyermekénél van ideig-
lenes védelembe vételi eljárását kísértük 
figyelemmel.

•  A nehéz anyagi körülmények között élő, 
több gyermekes szülőknek segítségnyúj-
tás a lehetőségeik megismerésében (ruhák 
adományozása évszakoknak megfelelően)

•  Egy gyermek fejlődésének problémái ese-
tében korai fejlesztő központ, szakértői 
bizottság bevonásával történik a felmérés, 
ami folyamatban van.

Sikereink:
•  Bozsik program működése óvodai szin-
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t Pár héttel ezelőtt plakátokkal 
igyekeztünk hírt adni a települé-
sünkön lévő Ökumenikus temp-
lomban készülő rendezvényről. 
A rendhagyó Istentiszteleten, 
Baloghné Hajdú Krisztina lel-
kipásztorunk ünnepélyes meg-
nyitójával kezdődött: igéje a 
Zsoltárok könyve 108.1-3 szólt: 
Dávid Zsoltár éneke: „Kész a 
szívem, Istenem arra, hogy éne-
keljek és zengedezzek lelkesen! 
Ébredj, lant és hárfa, hadd ébresz-
szem a hajnalt!”

Amikor megtudtam, hogy a 
csillag születik sztárja, Mészá-
ros János Elek felfog lépni a mi 
nagyon szép templomunkban, 
bizony összeszorult a torkom, 
hogy egy ilyen mese szép hangú 
énekes, ilyen Isten adta tehet-
ség, nekünk, a puszta emberei-
nek fog énekelni. (Bár Isten is 
negyven napig járt a pusztában, 
és mégis fénylett, ragyogott.) 
Szívem teljes melegével vártam 
ezt a napot, pedig előtte a jegy 
eladáskor nagyon sok bántások, 
megjegyzések értek (pl.: ilye-
nek, hogy elvből nem megyek a 
templomba, vagy hogy ha a vízi 
színpadon lenne, akkor nagyon 
szívesen elmennék, de ha a temp-
lomban, akkor szó sem lehet róla. 
De voltak olyanok is, akik a fejét 
a karjára hajtotta, és a szeméből 
jött a könny, annyira nevetett, 
mert azt kérdezte, hogy hol lesz 

ez a műsor, mikor közöltem vele, 
hogy hol lesz, olyan nevetés tört 
ki belőle ,hogy én szégyelltem 
magam miatta. De volt egy kel-
lemes része is ennek a dolognak, 
amikor az egyik házas pár, a fele-
ség négy darab jegyet kért tőlem 
(kifizette a jegy árát), véletlen 
elszóltam magam a bántásokról, 
a férj elővette a pénz tárcáját és 
négy darab jegy árát csak úgy ide 
adott, mondván, hogy ha valaki 
nem tud jegyet venni, akkor azt 
ebből az összegből majd kivo-
nom (Isten áldását kértem rá, és 
nagyon megköszöntem). Töredel-
mesen bevallom mindezt feled-
tette velem az a szívhez szóló    
műsor, és amikor a szerénységé-
ről híres művész úr könnyeket 
csalt az emberek szemébe, a kis 
beszámolóival, és az énekeivel. 
Mindenkihez szólt, fiatalnak, idő-
sebbekhez, azt is láttam, amikor a 

férfiak sem szégyellték elővenni 
a zsebkendőiket, amikor nagyon 
szépen összeválogatott énekeket, 
versek előadását hallgattuk. Úgy 
gondolom, hogy akik eljöttek 
meghallgatni (mert voltunk ám 
vagy 130–140-en), azokat a szív-
ből jövő, szívhez szóló válogatá-
sokat. A köszöntő után a művész 
úr az Istenhez fűződő bizonyság-
tételével elbűvölte az egybe gyűl-
teket, elmondta, mindig örömmel 
szolgál a templomban, mert ott 
érzi igazán jól magát, ott énekel 
legszívesebben. Énekkel hirdeti 
Isten igéjét. Biztos vagyok benne, 
hogy nem bánták meg, hogy a 
templomba eljöttek, és azt a közel 
két órát, kellemes környezetben 
töltötték el. Innen a pusztából, 
további sikereket kívánunk a 
művész úrnak, és úgy búcsúztunk 
tőle, hogy reméljük máskor is fog 
nekünk énekelni, itt  Hortobá-
gyon a Templomban!

 Simonné Rózsika.

Egy Csillag a Templomban!

•  Versmondó versenyen való részvétel két 
gyermekkel Balmazújvároson

•  ,,Játékos Hortobágy” vetélkedőn való 
részvétel 4 csapattal a Hortobágyi Nem-
zeti Park szervezésében

•  Eredményes pályázat a munkaügyi köz-
pontnál: TÁMOP1.1.2. – hátrányos hely-
zetűek foglalkoztathatóságának javítása

•  Pályázat ingyenes pedagógus továbbkép-
zésre: Miskolctapolca 2015. 06. 18–20.

•  óvodai szakmai nap szervezése Debre-
cen, Szabadság úti lakótelep óvodájával 
– 35 fő vendéglátása, szakmai konzultá-
ciója

•  konferenciákon való részvétel: a) 
„A köznevelési feladatellátás elemzési és 

véleményezési lehetőségei konferencia; 
b) Szakértők I. Sonkádi Szabad Egyeteme

•  E-learning képzések elvégzése 12 alka-
lommal

•  sikeres projektek: Víz világnapja 2015, 
Föld napja, Madarak és fák napja

5.  Az óvodánk programjai, hagyományos ünnepei a 2014-2015-ös tanévben 

Programok, ünnepek Időpont Megjegyzés
Tanévnyitó munkatársi érte-

kezlet 2014. 08. 29.

Szülői értekezlet 2014. 09. 16. 
2015. 03. 04.

Védőnői vizsgálat havonta 2 x vagy igény 
szerint

Nevelési Tanácsadó 
iskolaérettségi vizsg.

2015. 02. 25.

Kirándulás Állatpark 2014. 10. 13. Nemzeti Park támogatásával
Bábszínház 2014. 09. 18. ingyenes
Télapóvárás 2014. 12. 05. SZMK támogatással
Színházlátogatás 2014. 10. 21. 2 gyermeknek ingyenes
Adventi játszóház 2014. 12. 18. ingyenes 
Bábszínház 2014. 12. 17. 4 gyermeknek ingyenes
Bábszínház 2014. 12. 18. ingyenes
Játékos Hortobágy 
verseny

2015. 03–05.

Farsang 2015. 02. 20. szülői munkaközösség támo-
gatásával

Március 15. megem-
lékezés

2015. 03. 13.

Színházi látogatás 2015. 04. 21. 2 gyermeknek ingyenes
Gyermekvédelmi 
konferencia

2015. 03. 26.

Zenés előadás 2015. 04. 20. Ingyenes
Húsvéti játszóház 2015. 03. 31. Ingyenes
Anyák napja 2015. 05. 06.
Iskolai beiratkozás 2015. 04.
Óvodai felvétel, 
beíratás

2015. 04. 12.

Gyermeknap 2015. 06. 07. motorcsónakázás, fagyizás 
támogatók segítségével
ingyenes meseelőadás az álta-
lános iskola támogatásával
Egészséges életmóddal kap-
csolatos előadás a szülők szá-
mára

Évzáró, ballagás 2015. 05. 29.
Nemzeti összefogás 
napja

2015. 06. 04.

6. Kapcsolatok
Hagyományos rendezvényeinket, programjainkat, igyekszünk oly 
módon megszervezni, hogy a lehető legtöbb szülő, családtag részt 
vegyen rajta.
7. Összegzés
Mozgalmas és néha viharos napokat éltünk át. Hitvallásunkat, 
óvodai munkánkat legjobban jellemzi az alábbi idézet, aminek 
szellemében folytatjuk tovább eddigi tevékenységünket:

„Gyermekekkel foglalkozni minden bizonnyal a leghálásabb 
munka, ami a Földünkön osztályrészül jutott, de saját tökéletes-

ségre törekvésünket is ez mozdítja előre.”
(Brunszvik Teréz) 

Baranyainé Fekete Ilona intézményvezető
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A 3. Balmazújvárosi Motoros Fesztivál résztvevői július 10-én késő délután vasparipáikon 
érkeztek Hortobágyra. A több mint másfél száz szelíd motorost Vincze Andrásné polgár-
mester és Gencsi Zoltán alpolgármester fogadta a Kilenclyukú híd lábánál. A köszöntőt 
követően megmosolyogták az öreg híd fordulatokban gazdag meséjét, majd szöget verve 
a vándorlegény oszlopba visszahajtottak Újvárosra. 

2015. július, ismét plein air a Hortobágyon. A Káplár Miklós 
Nemzetközi Alkotótábor 4. alkalommal hívja meg a Hortobágyra 
az alkotni vágyó művészeket. A plein air-ek érdekesek, művészeti 
szempontból tartalmasak, alkotói légkörrel és a különböző orszá-
gokat – Svédországot, Kazahsztánt, Indiát, Szlovéniát, Ukrajnát, 
Romániát, Lengyelországot, Lettországot, Németországot, Szlo-
vákiát, Japánt képviselő festőművészek között kialakult baráti 
kapcsolattal telítettek. Természetesen, itt a magyar művészek a 
házigazdák, ők a művészi kutatások és felfedezések irányadói.

A plein air – a minőségi művészetre irányítja az alkotók beál-
lítottságát – bemutatja magas szintű szakmai tudását. Lelkesítő, 
érzelmileg felfokozott légkört teremt, létezésével bizonyítja, hogy 
nem csak Magyarország, hanem Közép-Európa legújabb kori fes-
tészetének, grafikai művészetének, fotóművészetének irányadója. 
Mindenki tehetsége, tudása, képessége szerint alkot. A hortobágyi 

művésztelepek, akár a régi Hortobágyi Nemzetközi Művészte-
lep, vagy most annak folytatásaként a Káplár Miklós Nemzetközi 
Alkotótábor a magyarországi művészeti élet részévé váltak, foly-
tatva az előbbi nemzedékek mesterei – a világhírű Boromisza 
Tibor, Maghy Zoltán, Káplár Miklós által megalapozott hagyo-
mányokat, akik a Hortobágyon maguk köré gyűjtötték az alkotó-
kat. A közösség minden egyes résztvevőjének boldogságot okoz a 
természet érzékelése abban pillanatban, amikor az ecsetet érintik. 
Mindegyikük elszántan keresi, a természet által adott saját alkotói 
motívumát.

Mert mit is ad a művészeknek a Hortobágy, ez a hatalmas gyep-
takaró; „ahol az ég a földet éri”? A Kilenclyukú hidat, a gémes-
kutakat, a szürke marhákat vagy a kanalas gémeket, mely által 
visszarepülhetnek az időben, és végre igazán élvezhetik a termé-
szet közelségét.

H. Csongrády Márta Holló László-díjas fotóművész a Káplár 
Miklós Nemzetközi Alkotótábor művészeti vezetője.

Tizenharmadik alka-
lommal adták át a Virga 
Ágnes-díjat, melyet Barna 
Gyöngyi, a debreceni dia-
lí zis köz pont ban dializáló 
és PD-ápoló vehette át, 
aki 12 éve dolgozik az 

Avitum 10-es számú dia-
lí zis köz pontjában. Tudo-
mányos tevékenységét 
számos hazai és nem-
zetközi kongresszuson 
való részvétel és előadás 
fémjelzi, és több hálózati 

szinten bevezetett fejlesz-
tési javaslat is a nevéhez 
fűződik. Emellett társa-
dalmi szerepvállalása is 
példa értékű: többek közt 
betegkísérőként is segítő-
ként számos alkalommal 

részt vett a vesebetegek 
kerékpártúráján, valamint 
az Élelmiszerbank által 
szervezett adománygyűj-
téseken is.

Ez úton gratulálunk a 
díjazottnak!

Barna Gyöngyi kitüntetése

Káplár Miklós Alkotótábor

Szelíd motorosok Hortobágyon

jav Hortobágyi újság július.indd   17 2015.07.20.   22:38:24



18 Hortobágyi Híradó

K
ö

zé
r

d
ek

ű
R

en
d

ez
v

én
ye

k
Es

em
én

ye
k

A legjobb korban vagy! 

… mindent látsz, 
… mindent hallasz, 
… mindent meg tudsz csinálni, 

csak, éppen amikor felébredsz 

 nem emlékszel semmire! 

                  Boldog születésnapot kíván a TEAM! 

1965–70-ben Hortobágy-Szásztelken általános iskolát végzett öregdiákok 2015. június 27-én tar-
tották osztálytalálkozójukat a hortobágyi Fogadóban. Melyet megtisztelt kedves volt osztályfőnö-
künk Kovácsné Gizike néni és 27 diák. Rendhagyó osztályfőnöki órán vettünk részt – írta az egykori 
diák, szervező Simonné Rózsika osztálytalálkozó

Osztálytalálkozó

HORTOBÁGYI FALUNAP
Ahogy már több éve megszok-

hattuk, május utolsó szombatja a 
Hortobágyiaké.

Idén 2015. május 30-án, szom-
baton került megrendezésre a 
Falunap településünkön.

A reggel a már hagyomány-
nyá vált felvonulással kezdődött, 
amikor is a falu apraja nagyja a 
Titi Éva Faluháztól a Vásártérre 

vonult, melyen a falubeliek mel-
lett, csikósok, Pressath testvér-
település küldöttsége és a LESZ 
Dance tánccsoport is részt vett.

A Hortobágyi Petőfi Sándor 
Általános Iskola tantestületének 
javaslatára Hortobágy Község 
Önkormányzatának Képviselő-
testülete 2015. évben Hortobá-
gyért díjat adományozott Dorcsák 

Értesítjük a kedves lakosságot,hogy a Hortobágy üzletházban 
2015. július 10-én megnyitottuk élelmiszer-,vegyeskereskedésünket 
„Üzletház Csemege” néven! A PIZZÉRIÁTÓL 20 méterre (Petőfi 
tér 3–5. sz.).

Mindennapi nyitva tartással, diszkont árakon várunk minden 
kedves vásárlót!

Szeretettel várunk mindenkit!

Üzletház Csemege

jav Hortobágyi újság július.indd   18 2015.07.20.   22:38:25



Hortobágyi Híradó 19

R
en

d
ez

v
én

ye
k

Mária részére a hortobágyi általános iskola és 
tanulói érdekében végzett kiemelkedő nevelő 
és oktató, valamint intézményvezetői és aktív 
közösségi munkájának, pedagógia tevékeny-
ségének elismeréseként. A díjat Dorcsák 
Mária részére a Falunap ünnepélyes megnyi-
tóján adta át  Vincze Andrásné polgármester 
és Bodó Sándor országgyűlési képviselő.

Az ünnepélyes megnyitó után az óvodások 
és az iskolások fellépése következett.

A főzőversenyen elkészült finomabbnál 
finomabb ételeket a zsűri délben értékelte, 
melynek eredményét az idén is nagysikerű 
halfogó verseny és szekérhúzó verseny ered-
ményeivel hirdette ki.

Az esemény színvonalát a Hortobágyi 

Délibáb Népdalkör, Liszter Sándor és a 
Vadrózsák, valamint a Desperado együttes 
emelte.

A falunap a Fogadó udvarán bállal és tűzi-
játékkal zárult.

Ez úton is köszönjük a Falunap megszerve-
zéséhez kapott felajánlásokat, ötleteteket és 
segítséget!
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Lecsós szelet

Hozzávalók: 1 kg tarja vagy lapocka, 2 közepes fej vörös-
hagyma, 2 db zöldpaprika, 2 db paradicsom, 1 mokkáskanál 
őrölt feketebors, 1 evőkanál pirospaprika, 3 púpos evőkanál 
zsír, szükség szerint finomliszt, ízlés szerint só.

Elkészítés: A húst felszeletelem. A hagymát megpucolom, 
felkockázom apróra, a paradicsomot meghámozom, a zöld-
paprikát feldarabolom. A feldarabolt hússzeleteket paprikás 
lisztben megforgatom, majd mindkét oldalát zsíron meg-
pirítom. A megmaradt zsíron a hagymát megfonnyasztom, 
rárakom a hámozott, darabolt paradicsomot, majd a darabolt 
zöldpaprikát. Egy kis ideig párolom, majd a feketeborsot és 
a pirospaprikát is rászórom. Jól összekeverem, az elősütött 
húst ráteszem, utánízesítek, és annyi vizet teszek rá, hogy a 
hús megfőhessen. Rizzsel vagy tarhonyával tálalom.

(Forrás: http://www.mindmegette.hu/)

Mojito
Hozzávalók
 pohárhoz:
• 1 db lime
• 6 db mentalevél
• 4 cl rum – fehér
• 4 cl cukorszirup
• víz (szóda)
• jég – zúzott
A Mojito koktél Magyaror-
szágon talán a legkedveltebb 
koktél, melyet otthon is köny-
nyen elkészíthetünk egy parti 
alkalmával barátainknak.

(Forrás: http://aprosef.hu/mojito)

Szilvás lepény

Hozzávalók: a tésztához: 3 tojás, 25 dkg porcukor, 1 dl 
olaj, 1 citrom reszelt héja, 1 csomag sütőpor, 30 dkg liszt, vaj 
és zsemlemorzsa a formához.  A töltelékhez: 80 dkg szilva, 
2 evőkanál porcukor. A díszítéshez: 2 dl tejszín, 1 csomag 
vaníliás cukor.

Elkészítés: A sütőt 180 C-fokra előmelegítjük. Kivaja-
zunk és zsemlemorzsával beszórunk egy magas peremű 
tepsit. A tésztához a tojásokat a porcukorral habosra kever-
jük. Hozzáadjuk az olajat, a citromhéjat, a sütőport, a lisztet, 
és alaposan összedolgozzuk. A masszát a tepsibe simítjuk. A 
szilvát megmossuk, kettévágjuk, kimagozzuk, és a tésztára 
rakosgatjuk, kissé belenyomkodjuk. A sütőben kb. 40 percig 
sütjük. Hagyjuk kihűlni, majd megszórjuk porcukorral. A 
tejszínt kemény habbá verjük a vaníliás cukorral, a süte-
ményre habrózsákat nyomunk, mentalevelekkel díszítjük, 
szeletelve tálaljuk.

(Forrás: http://www.mindmegette.hu/)

Palócleves

Hozzávalók:
• 60 dkg birkahús
• 1 nagy fej vöröshagyma
• 1 gerezd fokhagyma
• 40 dkg zöldbab
• 2 burgonya
• 1 csokor petrezselyem
• 3 evőkanál olaj
• 1 kávéskanál pirospaprika
• 1 mokkáskanál őrölt kömény
• 1 babérlevél
• 1 evőkanál liszt
• 2 dl tejföl

Elkészítés:
A birkahúst megmossuk, konyhai papírtörlővel szárazra 
töröljük, és kockára vágjuk. A hagymát, a fokhagymát 
megtisztítjuk, apróra vágjuk. A zöldbabot megtisztítjuk, 
2-3 cm-es darabkákra felaprítjuk, megmossuk. A burgo-
nyát megtisztítjuk, megmossuk, és kockára vágjuk. A pet-
rezselymet megmossuk, és felaprítjuk. Az olajat fazékban 
felforrósítjuk, beletesszük a hagymát, és üvegesre pároljuk. 
Hozzátesszük a kockára vágott húst, rövid ideig pirítjuk, 
megszórjuk pirospaprikával, hozzáadjuk a fokhagymát, 
megsózzuk, borsozzuk, meghintjük az őrölt köménnyel, 
beletesszük a babérlevelet, felöntjük kb. 1 és fél liter vízzel, 
és lefedve félpuhára főzzük. A félig megpuhult húshoz hoz-
záadjuk a burgonyát, zöldbabot, ismét lefedjük, és puhára 
főzzük. A tejfölt simára keverjük a liszttel, behabarjuk vele 
a levest, és kb. 5 percig forraljuk. Petrezselyemmel meg-
szórva, forrón tálaljuk. 

(Forrás: http://www.mindmegette.hu/palocleves.recept)
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