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Hort Község Önkormányzatának hivatalos kiadványa

Rózsa Sándor Hagyományõrzõ
Lovas Egyesület

2011. május 22-én a Rózsa Sándor
Hagyományõrzõ Lovas Egyesület, mint egyedüli lovas csapat
kapott meghívást Közép-Európa
legnagyobb katonai hagyományõrzõ rendezvénysorozatának, a
XXIII. Tavaszi emlékhadjárat
záró rendezvényére, mely Buda
visszafoglalásának 162. évfordulójának alkalmából került megrendezésre.

Az egyesület 8 tagja Hunyadihuszár egyenruhában tisztelgett
hõseink elõtt, kegyeletét rótta le a
Budai várban, ahol a Dísz téren
dr. Katona Tamás történész mondott ünnepi beszédet, majd Görgey Artúr emlékmûvénél koszorúzási ünnepségen vettek részt,
ahol történelmi visszaemlékezést
tartott Kerékgyártó László, a
Görgey Kör elnöke. A díszes

Hatalmas sikere volt a meglepetés mûsornak is, melyet kolléganõim Kerekné Aradi Tünde,
Fain Józsefné és Nagy Tiborné
heteken keresztül titokban próbáltak, majd mindannyiunk számára valódi meglepetésként adtak
elõ. A mûsorokat a település honlapján megnézhetik az érdeklõdõk (www.hort.hu).
Vendégmûvészt is hívtunk a
bálra. Ayala zenés parodista mûsora alatt mindenki nagyon jól
szórakozott.
A vacsora, melyet a Központi
Konyha dolgozói készítettek na-
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Pedagógus nap
A Kulturális Centrum dísztermében az Önkormányzat megtartotta a most már 5. éve hagyománnyá vált központi pedagógusnapi ünnepséget. Az óvoda és az
iskola alkalmazottai mellett részt
vettek a nyugdíjas pedagógusok
és a segítõ munkatársak is. Az
ünnepségen a jubileumi 40 és 30
éve dolgozó Agócs Józsefné,
Birnbaum Gyuláné, Czibolya
Béláné, Kerekné Aradi Tünde,
Nagy Tiborné és Tábi Jánosné
részesült elismerésben.
Nyugdíjba vonulásuk alkalmából köszöntötték Agócs József-

nét, Birnbaum Gyulánét, Lénárt
Dezsõnét és Nagy Tibornét.
A „Pedagógiával a gyermekekért” kitüntetésben részesült
Birnbaum Gyuláné a Benedek
Elek óvoda vezetõje.
A Pedagógus Szakszervezet
Körzeti Bizottsága a „Közoktatás ügyéért” emlékplakettet adományozta Birnbaum Gyulánénak.
Kerek Oszkár polgármester
pohárköszöntõjében méltatta a
pedagógusok önzetlen munkáját,
melyet a horti gyerekek neveléséért, oktatásáért végeznek.

egyenruhába öltözött horti lovasokat nagy örömmel fogadták a
Budai vár látogatói, öregbítve ezzel Hort hírnevét.
A Halászbástya elõtt készült
képen látható lovasok balról
jobbra: Tóvaj Attila, Dóra Mihály,
Kenéz Károly, Boros László, Czibolya László, Jáger Tibor, Sulyok
József, Fehér János Kornél

ÓVODAI ALAPÍTVÁNYI BÁL
Ez év elején a Benedek Elek Óvoda dolgozóival, valamint az alapítványunk kuratóriumi tagjaival
úgy döntöttünk, hogy jótékonysági bált szervezünk. Már több
éve nem volt ilyen rendezvény a
településen, így azt reméltük meg
tudjuk tölteni a Kulturális Centrum Nagytermét vendégekkel,
így is történt. A bál rendkívül jól
sikerült. Ez a siker köszönhetõ annak a sok szervezésben résztvevõ,
vagy anyagi támogatást nyújtó
szülõnek, vállalkozónak, az itt élõ
embereknek, vagy innen elszármazóknak, akik bármilyen módon
támogatták a bál létrejöttét; Birnbaum Gyuláné óvodavezetõnek,
aki tanácsaival és munkájával aktívan részt vett a szervezésben. Nem
utolsó sorban pedig köszönhetõ
azoknak, akik jegyet vásároltak.
A szervezés folyamán igyekeztünk mindenütt engedményt
kérni- és kaptunk is-, hiszen a
célunk az volt, hogy minél nagyobb összeget tudjunk gyûjteni,
és ezt az óvodásaink javára fordítani.
A jótékonysági bálon felléptek
a nagycsoportos gyerekek az óvónõk által készített mûsorokkal, és
az óvoda néptánccsoportja is.
Rendkívüli sikerük volt, és egyaránt büszkék voltak rájuk a szülõk és az óvoda dolgozói is.
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gyon finom volt. A
zenészek is értették a
dolgukat, nemhiába óvodás gyermekünk apukája volt egyikük.
A bálozók jó hangulatát látva és a viszszajelzések alapján úgy
gondolom nagyon jól
sikerült a bál.
A bevételbõl 425.000
Ft-tal gyarapítottuk az
Alapítvány vagyonát.
Ennek az összegnek egy
részét már fel is
használtuk.
Minden
óvodás gyermek kirándulását 2.500 Ft-tal
támogattuk.
Ezzel is igyekeztünk
hozzájárulni, hogy az egyre
nehezebb gazdasági helyzet ellenére se kelljen egyetlen gyermeknek sem kimaradni ezekbõl a
- nagy élményt jelentõ - óvodai
kirándulásokból.
Bízom benne, hogy a következõ hasonló esemény még több
embert cselekvésre ösztönöz, ha
látják, hogy jó a cél, amiért érdemes tenni valamit!
Köszönöm mindenkinek, aki
támogatta a Horti Óvodásokért
Közhasznú Alapítványt!

Május 5-én az Egri Fõegyházmegye Fõpásztora Dr.
Ternyák Csaba érsek úr az elmúlt 15 éves szolgálata
elismerésérül a PRO MAGNA-NIMITATE TUA
elnevezésû ezüst éremmel jutalmazta Bajtai Lászlóné
hittan tanárt. Ezt az érmet az egyházmegye 1000
éves fennállása alkalmából készítették. Az érme
sorszámozott, Bajtai Lászlóné a 230. érmet kapta
meg, melyet bensõséges ünnepség keretében vehetett át, magas rangú egyházi személyiségek jelenlétében az Érseki Palotában.
Bajtai Lászlóné Erzsike az elismerést nem csak magáénak vallja, része van benne családjának, akik támogatták munkájában, valamint az egyházközség tagjainak.

Új háziorvosi rendelõk egy helyen - EU támogatással
Az Észak-magyarországi Operatív Program ÉMOP-4.1.1/A-09-20100016 kódszámú, az „Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járó beteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg
szakellátás korszerûsítése” címû pályázati konstrukció keretében Hort
Község Önkormányzata 33.371.001,- Ft támogatást nyert a háziorvosi rendelõk áthelyezésére, infrastrukturális fejlesztésre.
A beruházás teljes bekerülési költsége 37.078.891,- Ft, amelyhez
az Önkormányzat 3.707.890,- Ft önerõvel járul hozzá.
A most zajló közbeszerzési eljárás során kerül kiválasztásra a
kivitelezõ, akivel a vállakozási szerzõdést a tervek szerint június
végén kötjük meg.
A fejlesztés során a jelenleg használaton kívüli, Hort, Kossuth
Lajos út 122. szám alatt található „Kolostor” épület utoljára
„kisiskolaként” funkcionáló része kerül felújításra oly módon, hogy
az ide költözõ két háziorvosi alapellátáshoz a mozgásukban
korlátozottak is akadály nélkül hozzá tudjanak férni.
Bõvebb információ: Kerek Oszkár polgármester, 3014 Hort,
Szabadság tér 40.
Tel.: 37/378-001; e-mail: polgarmester.hort@gmail.com.

Fabu Anna Márta
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Tisztelt Hortiak!
A Képviselõ-testület döntése
alapján 2011. május 2. napjától én
látom el Hort községben a jegyzõi hatáskörbe tartozó feladatokat. A település lakosaként talán
nem közömbös senki számára,
hogy a Polgármesteri Hivatalban
kik dolgoznak, s ezen belül ki a
jegyzõ. Röviden szeretnék bemutatkozni Önöknek, hogy megismerjenek és bizalommal forduljanak hozzám.
Hivatásom mindig az emberek
szolgálata volt. Közel húsz évet
dolgoztam eddig a közigazgatásban, ebbõl 15 évet jegyzõként.
Jegyzõ voltam hosszú ideig szülõfalumban, Kartalon, dolgoztam
aljegyzõként Hatvan városban,
majd közel egy évet körjegyzõként Nógrád megyében. További
12 évig ügyvédként tevékenykedtem. Ügyvédi munkám során
mindig a legjobb tudásom szerint
igyekeztem ellátni az ügyfelek
által rám bízott ügyeket, arra
törekedtem, hogy az ügyfél számára a lehetõ leghasznosabb jogi
tanácsot adjam. Jegyzõként is
nagyon fontosnak tartom a jogszabályok maradéktalan betartása
és betartatása mellett az emberekkel való törõdést, életükhöz,
munkájukhoz segítség nyújtását.
Mindig azt vallottam, hogy az
emberség, a jóindulat, a mások
tisztelete és segítése az, ami fontos az életben. Eszerint igyekeztem élni és dolgozni.

Hort község számomra egy
példaértékû település. A településen átutazóként korábban is
láttam a szorgalmas emberek
munkájának eredményét, a rendezett, igényes utcákat, portákat.
Munkába állásom elsõ napjától
kezdve érzem az intézmények
dolgozói irányából az elfogadást és
a jó szándékot. Bízom abban, hogy
munkámmal a lakosság is meg lesz
elégedve. Szeretnék hosszú ideig
jegyzõként dolgozni a településen.
Ezúton is megköszönöm a Képviselõ-testület megelõlegezett bizalmát, s azt, hogy akikkel eddig
találkoztam, elfogadtak. Ügyfélfogadási idõben valamennyi horti
lakos felkereshet azon problémájával, melynek megoldása jegyzõi
hatáskörbe tartozik.
Dr. Keresztes Katalin

Majális
2011.

Tisztelt Lakosság!
Tavasszal megszaporodik a Polgármesteri Hivatalba érkezõ
olyan bejelentések száma, melyben a bejelentõ sérelmezi, hogy
szomszédja elhanyagolja az ingatlanát, nem mûveli meg a kertjét,
nem vágja le a füvet, nem irtja a
gazt.
Azt gondolom, már valamennyien értjük a környezetünk
védelmének fontosságát. Mindenki hallott már róla, hogy
törvény rendelkezik a környezet
védelmének szabályairól, többek
között a föld, a víz, a levegõ, az
élõvilág, az épített környezet
védelmérõl.
A törvény felhatalmazza a települési önkormányzatokat, hogy a
környezetvédelemrõl, az avar és
kerti hulladék égetésérõl helyi
rendeletet alkosson.
Hort Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2001ben alkotott rendeletet a helyi
környezet védelmérõl és a település tisztaságáról. A rendelet 3. §-a
elõírja, hogy a község területén
lévõ ingatlanok tisztántartásáról
az ingatlanok tulajdonosai, tényleges használói kötelesek gondoskodni. Kötelességük továbbá,
hogy ingatlanukat megmûveljék,
rendben tartsák, gyomtól, gaztól
megtisztítsák. A gyomok irtását a
növénytermesztésre szolgáló területeken kívül egyéb területeken

is (pl. legelõn, réten, házikertben,
lakóház melletti útszakaszon,
közterületen, vasúti és úttöltésen,
csatorna és árokparton) a termelõ, a tulajdonos köteles a gyomok virágzása elõtt végrehajtani.
A gyomirtásnak a termelõ hibájából történt elmulasztása esetén
a termelõ terhére közérdekû
védekezést kell elrendelni. A
tényleges használó, illetve a
tulajdonos kötelessége a járda
mellett növõ gaz kiirtása, a járdára
kinyúló ágak és bokrok megfelelõ
nyesése. Köztisztasági szempontból járdának minõsül az a
gyalogos közlekedésre rendelt
kiépített és kiépítetlen útterület,
amely az ingatlan telekhatárától
az úttest széléig (szegélyéig) terjed. Az ingatlan elõtti járda
szakasz, egyéb közterület, parkoló tisztántartása az ingatlan tényleges használójának, illetve tulajdonosának kötelessége.
A helyi rendelet 4. §-a úgy
rendelkezik, hogy a közterületen
lévõ árkok, nyitott csatornák,
folyókák, átereszek tisztántartása, a csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosítása - az
ingatlan elõtti szakaszra terjedõen - az ingatlan tényleges használójának, illetve tulajdonosának
kötelessége. Jármûbehajtók átereszeinek építése, jókarban és tisztántartása minden esetben az

ingatlan használójának, illetve
tulajdonosának kötelessége.
A rendelet a fenti kötelességek
el nem végzését szabálysértésnek
minõsíti, melynek elkövetõje
ellen szabálysértési eljárást kell
lefolytatni, s az elkövetõ pénzbírsággal sújtható.
A Polgármesteri Hivatalnak
nem célja a bírságolás. A jelen
cikk megírásával az ingatlanok
tisztántartására, a gyommentesítésre kívántuk felhívni a figyelmet annak érdekében, hogy a
településen továbbra is rendezett,
tiszta környezetben élhessen
mindenki.
Felhívom még a figyelmet arra
a törvényi rendelkezésre, hogy a
földhasználó köteles az adott év
június 30. napjáig az ingatlanon a
parlagfû virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt
követõen ezt az állapotot a vegetációs idõszak végéig folyamatosan fenntartani. Ezen kötelezettség teljesítését belterületen
és külterületen is ellenõrizni
rendeli a jogszabály, a kötelezettség elmulasztása bírságfizetést
vonhat maga után, továbbá a
tulajdonos költségére közérdekû
védekezést kell elrendelni.
Dr. Keresztes Katalin

Idõsek köszöntése
Ez évben is sor került Hort legidõsebb embereinek köszöntésére. Elsõként Dávid Istvánnénak adta át Kerek
Oszkár polgármester az Orbán Viktor miniszterelnök úr által küldött emléklapot 90. születésnapja
alkalmából. Réder Györgynét 96., Csábi Andrásnét 98. születésnapja alkalmából köszöntötte. Hort
legidõsebb embere a 100. életévébe lépett Máté János bácsi.
Boldog születésnapot és jó egészséget kívánunk az ünnepelteknek! Dávid Istvánné

Sipos Jánosné Rózsaszentmárton község polgármestere és
Kerek Oszkár Hort község polgármestere köszöntõjükkel nyitották meg a rendezvényt. A nap
díszvendége Rózsaszentmárton
község volt.

Csábi Andrásné

Máté János

A rózsaszentmártoni Bányász Nyugdíjas Asszonykórus látványos
mûsorokkal szórakoztatták a közönséget.

A nap folyamán részesei lehettünk többek között a Horti Népdalkör
sikeres elõadásának is.
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Minden évben törvény írja elõ a
szokásos évi közmeghallgatás
megtartását. A fórum témája a
2010. évi zárszámadás és a 2011.
évi költségvetés. A képviselõtestület április végén elfogadta a
zárszámadást és kijelölte a
közmeghallgatás idõpontját.
2006 óta azon dolgoztunk és
dolgozunk mind a mai napig is,
hogy csökkentsük a jelentõsen
felhalmozott költségvetési hiányt.
Jobb esetben akár számoljuk is fel.
Az erre tett intézkedések nagy
része célba ért, de a költségvetés
tervezett hiányát megszüntetni
más okok miatt még nem sikerült.
A 2010-es évben számos nem
várt tény, esemény gördített akadályt munkák végzése elé, ugyanis
az állam mintegy 20 millió forinttal
csökkentette a normatív támogatást, minden elõzmény nélkül.
Senkit nem érdekelt, hogy az
emelkedõ költségek mellett mibõl
élünk meg, mibõl leszünk képesek
mûködtetni az intézményeket és
tudunk-e valamit is fejleszteni a
településen. Egyre nehezebb, az
egyre kevesebb pénzbõl megélni és
fejlesztéseket végrehajtani. Nem
csak az állami támogatás csökkent,
kevesebb volt az adóbevételünk is
az elõzõ évihez képest, újabb 3
millió forinttal, amit a nyomasztó
gazdasági válság okozott. A horti
Önkormányzat mintegy 13 millió
forint normatívát fizetett be az
államkasszába. Ez igen jelentõs,
nem várt kiadás volt.
A tavalyi példátlan esõzések
miatt kialakult belvízi védekezés
költségei mintegy 15 millió forintot emésztettek fel. Igaz
ugyan, hogy a falu kritikus pontjain végzett védekezési, megelõzési munkáknak volt értelme és
ez egy biztonságot ad az ott élõ
embereknek, de összességében,
az imént felsoroltak miatt összesen 53 millió forinttal kevesebb
pénzbõl tudtunk gazdálkodni a
2010-es évben. Mindezek ellenére
az évet pozitív pénzkészlettel, 18
millió forinttal zártuk december
31-én úgy, hogy a bennünket sújtó nehézségek ellenére is képesek
voltunk arra, hogy jelentõs, a
települést megújító fejlesztéseket
hajtsunk végre.
Munkavédelem, tûzvédelem:
Az Önkormányzat korábban
nem rendelkezett sem tûzvédelmi, sem munkavédelmi megbízottal. A tavalyi évben saját munkavédelmi alkalmazottunk és tûzvédelmi megbízottunk oktatja az
önkormányzatnál dolgozó valamennyi munkatársat, kötelezõ
jelleggel, akik gyakorlati oktatásban is részesülnek.
Adópolitika:
2010-ben adót nem emelt az
önkormányzat.
Szociálpolitika:
12.000 liter tej szétosztására,
valamint egyéb élelmiszer csomagok kiosztására került sor. Az
elosztásban részt vettek az óvoda
az iskola a Településüzemeltetési
iroda a Polgármesteri Hivatal a
HECS dolgozói, valamint az
Idõsügyi Tanács és a vöröskereszt
szervezete. 1300 ember részesült
élelmiszer adományban.
Ismét támogattuk az iskolatej
programot, ami a gyerekek körében osztatlan sikert aratott.
Folytatódott a nyári napközi
program, ahol egyre több gyerek

Közmeghallgatás
töltötte hasznosan szabadidejét.
Az idõsek számára megtartottuk a világnapot, köszöntöttük az
50 éve házasságban élõket.
Ebben az évben is sor került
Hort község legidõsebb embereinek köszöntésére.
Az önkormányzat az egyedül
élõ nyugdíjasok esetében a legkisebb mértékben emelte a
hulladékszállítási díjat.
Ingyenes nõgyógyászati rákszûrést támogattunk.
A legrászorultabb embereket
tûzifával segítettük.
Öt csökkent munkaképességû
embernek és 17 közhasznú munkát vállaló embernek biztosítottunk munkalehetõséget.
Karbantartás:
A szokásos nyári intézményi
karbantartások mellett az iskolában négy tanterem csiszolását,
lakkozását végeztük el, valamint
két tanterem teljes fûtési átalakítással mûködhetett.
Növénytelepítés:
Jelentõs mennyiségû növénytelepítést végeztünk, 50 darab fa
és 150 darab tuja csemetét ültettünk ki a parkokba.
Környezet védelem:
Új, a mai igényeknek megfelelõ
hulladékgyûjtõ edényeket helyeztünk
el a település frekventált helyein.
A lomtalanítás továbbra is helybõl, mindenkinek a saját házától
történt.
Ismét megtartottuk a hulladékgyûjtési napot a Föld napja alkalmából.
Köszönöm a résztvevõk tevõleges
munkáját közösségünk érdekében.
Közvilágítás:
A Határ, a Honvéd és a Tûzoltó utcákban, mivel indokolt
volt, bõvítettük a közvilágítást.
Villamos hálózat:
Az Önkormányzat intézkedésének eredményeként a Szabadság
téren megtörtént a 20 kv-os és a
0.4 kv-os elektromos vezetékek
cseréje, földbe való helyezése,
valamint a trafó áttelepítése.
Közbiztonság:
2010-ben két településõr kezdhette meg munkáját, ami számtalan elõnye, eredménye és népszerûsége ellenére, további állami
támogatás hiánya miatt megszûnt.
Felújítások:
A település üdvözlõ tábláit lecseréltük a mai kornak megfelelõkre.
Saját színpadot építettünk, így
nem kell bérelni a rendezvényekhez. Leszigeteltük a Polgármesteri Hivatal tetejének egy
részét, mert beázott.
A Közösségi Ház elõterét és a
tanácstermet kifestettük.
Akadálymentesítés:
Kezdetét vette Horton az
akadálymentesítés. Horton ilyen
még nem készült, holott erre
évek óta törvény kötelezte az
önkormányzatot. Véleményünk
szerint a mozgássérült embereket
is emberszámba kell venni és nekik is meg kell adni a lehetõséget
a közintézményekbe való bejutáshoz. A Polgármesteri Hivatal
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parkolóját és a Könyvtár vizesblokkját alakítottuk át erre a
célra, 2010-ben.
Kommunikáció:
Bõvült a meglévõ kommunikációs csatornák sora a Polgármesteri
Hírlevéllel, ami tájékoztatást nyújt
az adott hónap eseményeirõl.
Pályázatok:
Az iskola számítógépeket az
óvoda játékokat nyert pályázaton.
Az Önkormányzat pályázatot
nyújtott be az egészségügyi központra, az iskola fûtésének korszerûsítésére és kulturális rendezvények finanszírozására.
Egyesület:
Az elmúlt évben új, a falu számára hasznos egyesület alakult: a
Horti Tûzoltó és Katasztrófavédelmi Egyesület.
Csapadékvíz elvezetés:
Az Önkormányzat 2009-ben
hozzáfogott a csapadékvíz elvezetõ külsõ árokrendszer tisztításához. Ennek volt köszönhetõ,
hogy a nyáron lehullott óriási
mennyiségû csapadék el tudott
folyni a faluról.
A talaj azonban telítõdött, több
vizet nem volt képes elnyelni és a
víz két utcában: a Rákóczi és a
Széchenyi utcákban az úton
hömpölygött.
Valószínûleg ez nem történt
volna meg, ha a lakosság karbantartja az árkokat, átereszeket,
valamint megfelelõ keresztmetszetû átereszeket engedett volna
beépíteni az Önkormányzat a korábbi években és azt ellenõrzi,
számon kéri.
Elkészült a Csillag utcai, Malom utcai lakóházakat és kerteket
megvédõ csapadékvíz elvezetõ
árok a képviselõ-testület többségének támogatásával. Errõl a
szántóföldi területrõl ömlött a
faluba a víz.
A belvízi védekezés, katasztrófa elhárítás során az önkormányzat a lakosság bevonásával cselekedett és ennek eredményeként
most már nem kell attól félnie az
említett utcákban lakóknak, hogy
kiönti õket a víz. Köszönetünket
fejezzük ki mindazoknak, akik
önzetlenül segítettek embertársaiknak a bajban. Itt is meglátszik, hogy a közösségi ember a
legfõbb érték, az, aki tenni akar a
falu érdekében. A nehéz helyzetben van a legnagyobb szükség az
emberi segítség nyújtására és
ilyenkor érzékelhetjük, hogy az
emberekben sokkal több érték van.
Ebbõl is látszik, hogy a település
történetét azok írják, akik dolgoznak, tesznek érte. Ilyen emberek
visznek elõre egy települést.
Az emberek nem bíznak a
jövõben, elvesztették a hitüket a
jelenben és amire szükségük van az
az emberi kapcsolatok, mert régen
is úgy volt és ma is úgy van, hogy
egy közösség gyógyító erõvel
rendelkezik, ha jól mûködik. Ha
nem, akkor befelé fordulóvá válik.
Mi ismét jól mûködõ közösséget szeretnénk a falunkban és
ennek elérése érdekében kiemelten támogatjuk a kulturális rendezvényeket, ami jó közösség
építõ lehetõség.

Kulturális rendezvények:
A megszokott rendezvények,
mint a magyar kultúra napja, március 15, május elseje, hõsök napja,
autós fesztivál, október 23, mindenki karácsonya mellett a korona hû másolatát is fogadhattuk
községünkben és emléktáblát is
avattunk az ötvenes években
Hortra kitelepítettek és befogadóik tiszteletére.
Az elsõ Népmûvészeti Fesztivál
megrendezésével is öregbítettük
településünk hírnevét, ezzel is
felkeltve a községünk iránti érdeklõdést.
A tavalyi évben a képviselõtestület az Õszköszöntõ megtartását nem támogatta.
Fejlesztések:
Út és járda építés: aszfalt burkolattal láttuk el a Madách utcát
és a Polgármesteri Hivatal elõtti
útszakaszt.
Kátyúztuk a Malom és a
Széchenyi utcákat.
Járdát építettünk a Polgármesteri Hivatal elõtti téren.
Felújítottuk a könyvtárat, dísztermet alakítottunk ki, új könyvtári szárnyat hoztunk létre.
Új buszvárókat telepítettünk.
Parkolót építettünk, díszteret
építettünk, átalakítottuk a közparkot, új padokat telepítettünk,
megépítettük az elsõ köztéri, eu-s
játszóteret sok gyermek és szülõ,
nagyszülõ örömére, ami eleven
közösségi térré változott. Az
óvodaival együtt most már két eus játszótérrel rendelkezik a falu.
Az eddig elmondottak tények,
nem szavak, mert amirõl beszélünk, mind megvalósultak, meg
lehet nézni.
A 2011-es esztendõ költségvetése, az Önkormányzat ez évi tervei.
Költségvetés:
A 2011-es év költségvetését a
képviselõ-testület a következõ
tervezett számokkal fogadta el:
Bevétel: 411.452.000 Ft
Kiadás: 444.777.000 Ft
Tervezett hiány: 33.325.000 Ft
A tervezett költségvetési hiányt részben csökkenti a tavalyi
18 milliós pénzmaradvány. A
további hiányzó 15 millió forint
fedezetére mûködési és fejlesztési
hitel vehetõ igénybe, valamint
költségcsökkentõ intézkedések
megtételére van szükség. Mivel a
hiányzó összeg az összköltségvetés 3%-a alatt van, ezért az
közgazdaságilag kezelhetõ. Eddig
minden évben hiányt terveztünk
és minden évben pozitív pénzkészlettel fejeztük be az évet.
Fontosnak tartjuk elmondani,
hogy gyakorlatilag az önkormányzat jó mûködésének kulcsa
négy alappilléren nyugszik.
1. Létszám gazdálkodás
Azt jelenti, hogy az önkormányzat a lehetõ legalacsonyabb
létszámmal, de mégis költség
hatékonyan, jó minõségben végezze el munkáját.
2. Energia gazdálkodás
Minél kisebb költségbe kerüljön az energia. Ezért oda kell
figyelni az energia felhasználására. A rosszul, drágán mûködõ
rendszereket át kell alakítani az
olcsóbb mûködés érdekében.

Alternatív energia felhasználására
is gondolni kell.
3. Befektetés ösztönzés
Csak is külsõ befektetõk képesek munkahely teremtésre, a helyi
vállalkozásoktól nem várható létszám bõvítés. Éppen ezért az adóbevétel növelésére, ki kell dolgozni
egy új befektetõi stratégiát, amivel
letelepíthetõ befektetõ a faluba.
4. Pályázatok
Anyagi lehetõségeinkhez mérten részt kell venni a pályázatokon, ugyanis hozzájárulnak a
település fejlõdéséhez.
Ennek a négy részterületnek a
hatékony mûködtetése képes
pillanatnyilag garantálni a település fejlõdését. Ehhez egy integrált
településfejlesztési stratégiára van
szükség, amit már most is végzünk, de nem tudatosan. Nem
elég ezt tudni, alkalmazni is kell.
Az olyan településen, mint a
miénk sok munkával lehet csak
eredményeket elérni. És persze
egy jó csapattal, amelyiknek minden egyes tagja gondolkodik és
húz, mert aki nem ezt teszi az ne
vállaljon közmegbízatást. Ez a
falu kicsi, itt nekünk magunknak
a választott és nem választott
képviselõknek, közszolgáknak és
a településen élõknek kell megoldanunk a falu elõtt álló feladatokat, tevékeny részvételünkkel.
Azt hiszem mindannyian megegyezhetünk abban, hogy az
Önkormányzat legfontosabb feladata ebben az évben is a település
mûködõképességének, fizetõképességének megõrzése, továbbá az élhetõbb település kialakítása a közszolgáltatások és a
településkép fejlesztésével.
Amennyiben a szükséges anyagi fedezet rendelkezésre áll, úgy a
következõket tervezzük megvalósítani ebben az évben:
Kiemelt feladat az egészségügyi
központ megépítése, melyet pályázaton nyertük meg.
Szintén pályázatból újítjuk fel a
könyvtár udvarát, rendezzük meg
az õszköszöntõt.
Újabb akadálymentesítés jön
létre az egészségügyi központban.
Továbbra is foglalkoztatunk
közhasznú és csökkent munkaképességû embereket.
Pályázni szeretnénk ismét az
iskola fûtésének korszerûsítésére.
Létrehozzuk saját kft-nket a költséghatékonyabb mûködés érdekében.
Vízkár elhárítási tervet készítünk a település számára.
A Hõsök terérõl támogatjuk a
glóbusz eltávolítását.
Szükség van az Akácfa és az
Ecsédi úton lakók védelme érdekében a kertek végében csapadékvíz elvezetõ árok építésére.
További növénytelepítést végzünk.
Támogatjuk befektetõk letelepedését, a munkahelyteremtést.
Irattár megépítésére van szükség a Polgármesteri Hivatalban.
A hulladékszállítást ettõl az
évtõl öt évre új cég végzi.
Közlekedési táblák elhelyezésére van szükség a közlekedésbiztonsági felülvizsgálat alapján.
A fiataloknak biztosítani szeretnénk az ingyenes WiFi-s internet elérhetõséget a Szabadság téren.
Ezek volnának a 2011-es elképzelések, tervek. Nyilván minden
terv annyit ér, amennyit magvalósítanak belõle. Törekednünk kell
tehát arra, hogy minél több
megvalósuljon belõle.
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ÕSZKÖSZÖNTÕ ÉS NÉPZENEI
TALÁLKOZÓ
PÁLYÁZATI FORRÁSBÓL
A Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatási keretbõl Hort Község Önkormányzata 4.799.743,- Ft-ot nyert a kulturális turizmus fejlesztésére. Ebbõl az összegbõl kerül megrendezésre 2011. szeptember
elején az Õszköszöntõ, valamint 2012. nyarán a Népzenei Találkozó. A támogatásból jelentõs összeget költhetünk hangtechnikai
eszközök vásárlására, valamint a Könyvtár udvarának rendbe
tételére is.

Pályázat
Községünk Önkormányzata május közepén pályázatot nyújtott be az Új Széchenyi Terv Környezet
és Energia Operatív Program támogatási rendszeréhez a Batthyány József Általános Iskola és
tornaterem, illetve a Védõnõi Szolgálat energetikai fejlesztésére. A pályázatot befogadták, most végzik
a tartalmi értékelést. Amennyiben a projektet támogatásra méltónak ítélik, úgy egy közel 65 millió
forint értékû fejlesztést tudunk elvégezni az említett épületeken.

Iskolai pályázat
Az Önkormányzat mintegy 70 millió forint összértékû komplex fûtéskorszerûsítési pályázatot
nyújtott be, az iskola épületére. Eredményes pályázat esetén sor kerül a külsõ hõszigetelésre,
ablakcserére, fûtéskorszerûsítésre. Az alternatív energia felhasználása érdekében napelemet nap
kollektort, fakazánt és hõszivattyút is elhelyeznek az épületben. Az iskola elavult, szabályozhatatlan
fûtési rendszere miatt, több mint 1 millió forintba került az egy havi fûtési költség amely indokolta a
pályázat benyújtását, a korszerûsítést.

Hulladékgyûjtés

Árok építés
Az Önkormányzat még tavaly
decemberben megépítette a Csillag utca, Malom utca lakóit,
lakóházait, kertjeit megvédõ,
csapadékvíz elvezetõ árkot.
A Képviselõ-testület többsége
megszavazta a kivitelezési munkák elvégzését, amely szakszerû-

en meg is valósult. Az árok
száraz, a kertekbõl elvezette a
talajvizet.
Jelentõsen csökkenti a Széchenyi és Rákóczi utcákra jutó
csapadékvíz terhelést.
Az Önkormányzat teljes egészében maga finanszírozta a

munkát, helyi szinten senki nem
ajánlotta fel a segítségét ezért
külsõ vállalkozó építette az árkot.
Az Önkormányzat látható módon tovább folytatta az árok
építést, mert alapelvünk, hogy a
hangsúlyt nem a védekezésre kell
fordítani, hanem a megelõzésre.

Az elmúlt idõszak óvodai
eseményei
Február 19-én a Kulturális Centrumban farsangi bált szerveztünk,
45 óvodás öltött jelmezt, a 3 tagú
zsûri a leglátványosabb, legötletesebb jelmezt, 10 gyermeket
jutalmazott. Zsûri tagjai: Brunner
Istvánné, Farkas Józsefné, Majer
Istvánné. Évek óta Majer Istvánné a zsûri elnöki tisztjét betöltve
külön díjjal is jutalmazza a gyermekeket.
Március 15-ét is mint minden
évben a gyermekekkel közösen
ünnepeljük. Minden csoport a
Petõfi szobornál elhelyezi a kis
zászlóit, virágait és részt veszünk
a községi ünnepélyen is, mint
minden évben az általános iskola
tanulói mellett az óvodapedagógusainkból álló énekkar is szerepel.

Költészet Napja alkalmából
emlékeztünk meg nagy mesemondónkról és névadónkról Benedek Elekrõl. Minden csoportból 5-6 gyermek izgatottan készült a „megmérettetésre”. A legügyesebben szereplõ gyermekek
Sõregi Eszter Csenge és Mészáros Zsombor képviselte óvodánkat a Petõfibányán megrendezésre kerülõ kistérségi mesemondó versenyen, ahol szépen
szerepeltek.
Március 22-én a Víz Világnapján - a víz fontosságáról, óvásáról,
tisztaságának megõrzésérõl játékos vetélkedõt tartottunk; április
15-én a takarítási napon szemetet
szedtünk, papírt gyûjtöttünk a
szülõk mellett jelentõs mennyiséget köszönhetünk Rendikné

Petrovics Richárd óvodásunk a 18 km-es Vidróczki túrát eredményesen teljesítette.
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Erdõs Andreának, a papír
mennyiségéért 121.000 Ft-ot
kaptunk.
Április 28-án a Föld Napja
tiszteletére „szép virágos ablakok”
mozgalmat hirdettünk, e napok
mind-mind részei a környezeti
programunknak. A Madarak és
Fák Napját tavaszi túrával ünnepeljük. Ennek a napnak az
ünnepléséhez az erdõnél méltóbb
helyszínt nem is találhatnánk.
Május 1-én, már több éve az
egész napos program résztvevõi
nagycsoportosaink és az óvoda
dolgozói. Most is fergeteges mûsorral készültek. Kis népi táncosaink mellett a két nagycsoportos
gyermekekkel vásározós jelenetet
adtak elõ, tarkítva népi mondókákkal, versekkel, tánccal.
A külön mûsort Fain Józsefné,
Karczagné Nagy Klára, Molnár
Jánosné, Tábi Jánosné óvodapedagógusainknak, valamint a népi
táncosok felkészítését Urbán
Jánosné tanítónõnek köszönjük.
A csoportok májusi kirándulásait részben az alapítvány, valamint egy csoport kirándulását
Boros László vállalkozó finanszírozta.
Dohány Ferenc ismét nagy
örömet szerzett gyermekeinknek
homokozó játékok adományozásával.
Óvodánk 100.000 Ft-ot nyert
ez év júniusában a Generali Szimba Biztosító által meghirdetett
intézményi pályázaton, melynek
témája „Baleset megelõzés az
óvodában”.
A tanévet a csoportok tanévzáró mûsora, a nagycsoportosok
ballagási mûsora zárta. Ismét el
kell búcsúznunk 31 kisgyermektõl, akik 3-4 évig óvodásaink
voltak.
Jó tanulást, jó egészséget kívánva engedjük útjára a jövõ
nemzedékét.
Birnbaum Gyuláné
Óvodavezetõ

Önkormányzati dolgozók, civil szervezetek, óvodások, iskolások és
magánemberek a Föld napja alkalmából akciót indítottak a falu
takarítása érdekében. Örvendetes, hogy egyre többen odafigyelnek
környezetük rendben tartására, így kevesebb eldobált hulladékot
találtunk a lakóházak környékén.
A résztvevõk a gyakorlatban nyilvánították ki, hogy tenni akarnak a
falu érdekében, és erre nem sajnálták szabadidejüket sem. Köszönet
illeti tiszteletre méltó cselekedetüket, példamutató magatartásukat.

4 évtized az óvoda
szolgálatában
Birnbaum Gyuláné Ilike 1973 óta
dolgozott a helyi óvodában elõször beosztott óvónõként, majd
helyettesként 1994 óta pedig vezetõként óvodapedagógusi munkáját hivatásának tekintette.
Jellemzõ volt rá a pontos, precíz munkavégzés. A munkatársakkal az elmúlt közel 40 év során
jó kapcsolata alakult ki. Szakmai
segítségére fiatalabb kollégák
mindig számíthattak. Olyan vezetõ volt, akihez bátran fordulhattak a dolgozók magánjellegû
problémáikkal is. Olykor jól jött a
tapasztaltabb ember véleménye.
A nevelõtestület és az alkalmazotti közösség tagjai az õ vezetõi
tevékenysége alatt váltak egy
közös cél érdekében jól mûködõ
közösséggé. Mindig inspirálta és
támogatta a nevelõtestület tagjainak szakmai továbbképzéseken
való részvételét és szakvizsgák
megszerzését. Fontos volt számára az intézményben a pedagógiai szabadság érvényesülése.
Vezetõi ciklusa alatt nagy változások történtek az óvodában.
Az Õ nevéhez fûzõdik:
- A Természetbarát Óvoda

Helyi Nevelési Program és az Intézményi Minõségirányítási program megírása és bevezetése
- Ez idõ alatt alakultak szakmai
munkaközösségek
- Kerültek cserére az óvodai
csoportszobák bútorai
- Alakult meg a Horti Óvodásokért Közhasznú Alapítvány
- Történt meg az óvoda udvarának EU-s korszerûsítése
- Kapta az óvoda az intézményhez méltó Benedek Elek nevét.
Kedves Ilike!
Most elérkezett a nyugállományba vonulásod ideje, kívánunk Neked, tartalmas, aktív,
egészségben gazdag nyugdíjas
éveket!
Köszönetet mondunk mindazokért, amit együtt töltött évtizedek folyamán tõled kaptunk, a
szakmai és a baráti jó tanácsokat.
Az örökségül ránk bízott
óvodánkban továbbra is úgy
dolgozunk majd, ahogyan azt Te,
mindig is elvártad tõlünk!
A Benedek Elek Óvoda
nevelõtestülete és technikai
dolgozói

Horti Óvodásokért Közhasznú Alapítvány
közhasznúsági beszámolója 2010. évi mûködésérõl
Nyitóegyenleg
203.075.Kamatbevételek banktól 1.854.Támogatás szülõktõl
66.500.Egyéb ktg.
2.Bevételek összesen
68.356.Kiadások
Program v. ktg.
Posta ktg.
Bankköltség
Irodaszer, nyomtatvány
Egyéb ktg.

5.500.900.1.500.2.330.1.052.-

Kiadások összesen
Záró egyenleg

11.282.260.149.-

Alapítványunk nem kapott támogatást Központi Költségvetési
Szervtõl, elkülönített Állami
Pénzalaptól, a helyi Önkormányzattól sem a Települési Önkormányzatok Társulásától.
Fabu Anna Márta
Kuratórium Elnöke
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Hort Község Önkormányzata • Szerkeszti a szerkesztõbizottság • Arculat és
oldalszerkesztés: Garamond Grafikai Mûhely Bt. (garamond.bt@freemail.hu) •
Nyomda: Juhászprint 2003 Kft. Hatvan (info@juhasz print2003.hu) • Megjelent
1450 példányban • 2011
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BATTHYÁNY
NAPOK 2011
Elõször 2009-ben rendezte meg
iskolánk a tanév legrangosabb
eseményeként, immár hagyományt teremtve, a sport, a tudomány és a kultúra jegyében ezt a
rendezvénysorozatot.
Egy iskola akkor teljesíti maradéktalanul hivatását, ha a mindennapok feladatai mellett hagyományt, a hagyományok ápolása
révén pedig értéket teremt. Ezt az
értéket csak áldozatos munkával
és a gyermekek iránt érzett önzetlen szeretettel lehet megteremteni.
A mai fiatalságnak különösen
nagy szüksége van erre az értékre,
mert a médiák, olcsó szórakozást
kínálva csábítják a képernyõ elé
gyermekeinket.
A Batthyány napok rendezvénysorozat hû képet ad az
iskolánkban folyó munkáról,
milyen képzettséget szereznek
tanulóink a sport, a zene, az ide-

gen nyelv, az irodalom és a tudomány területén. A versenyeken,
vetélkedõkön elért eredményeik,
színpadi fellépéseik növelik önbizalmukat. Tanítóik és tanáraik
ismét bizonyíthatták a tudás és
mûveltség örök értékét.
Mindenkit megmozgatott ez a
hat nap. Valamennyien sikerélményhez jutottak, mindenki
megmutathatta tehetségét, tudását, felkészültségét. Felkészültségüket, melyet tanítóik és tanáraik munkája, és a maguk szorgalma eredményezett.
Köszönet kollégáimnak áldozatos munkájukért, a szülõknek
segítségükért és támogatásukért,
tanulóinknak a lelkes részvételért,
valamint mindazoknak, akik
valamilyen módon részesei voltak
ennek a hat napnak.
Füredi István igazgató

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
A NEBULÓ Gyermek-, Ifjúságvédelmi és Képességfejlesztõ Alapítvány (Adószám: 18585557-110; cím: 3014 Hort, Bajcsy-Zs. út
23.), mint közhasznú szervezet, a
horti általános iskolás gyermekek
oktatását, nevelését és fejlesztését
támogatja.
2009. évi záró pénzkészlet:
486.753,- Ft
2010. évi bevételek:
- 1 %-os felajánlások: 319.651,- Ft
- egyéb támogatás: 14.400,- Ft
- kamat: 3.473,- Ft

2010. évi kiadások:
- eszköz vásárlás: 308.438,- Ft
- könyvelési díj: 30.600,- Ft
- bank ktg: 4.324,- Ft
2010. évi záró pénzkészlet:
480.915,- Ft
Az alapítvány vállalkozási tevékenységet nem folytat.
Az alapítvány számlaszáma:
Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet 62100126-15600060.
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik támogatták Alapítványunkat.

Hamarosan kicsengetnek
Néhány nap múlva véget ér a
2010-11-es tanév a horti Batthyány József Általános Iskolában. Sok munka áll mögöttünk,
sikerekkel, eredményekkel. Ez a
tanév a „sport” éve volt, ennek jegyében szerveztük programjainkat.
Rendeztünk futóversenyt, sportdélutánt, aerobicozott az alsó tagozat, s mi, tanárok is bekapcsolódtunk versenybe. Megrendeztük a „Batthyány-kupát”, ahol
Ecséd, Rózsaszentmárton, Apc
csapataival kézilabdában és fociban mérték össze csapataink
tudásukat. Két korcsoportban is
elsõ helyezést értek el focistáink
Erdélyi László tanár bácsi irányításával.
A tanulmányi versenyek minden évben fontos feladatot jelentenek az iskola számára.
Tehetséges tanulóinknak így
tudunk lehetõséget biztosítani,
hogy megmutathassák tudásukat.
Hagyományosan jó eredménynyel szerepeltek alsós tanulóink a
„Meseirodalmi” versenyen, ahol
két csapatunk is négy fordulóig
jutott.
A csapatok tagjai: Jász Krisztián, Kompolti Martin, Matin
Orsolya, Nagy Norman, õk valamennyien a 4. a osztály tanulói,
felkészítõ tanáruk Piroska Sára
tanító néni.
A 3. a osztály tagjai: Ambrúzs
Zoé Virág, Gyügyei Barbara, Losonczi Virág Anna, Magyar Bence, felkészítõ tanáruk: Virágné
Csábi Viola tanító néni.
Bendegúz nyelvész megyei versenyen Losonczi Virág Anna 3 b.
12. helyezést, Magyar Bence 3. b

osztályos tanuló 13. helyezést értek el. Felkészítõ tanáruk: Virágné Csábi Viola Kisokos tanulmányi versenyen Losonczi Virág
Anna (3. b) 3. helyezést, Magyar
Bence (3. b) 5. helyezést étek el.
Felkészítõ tanár: Virágné Csábi
Viola.
Matematikusaink is szép sikerekkel büszkélkedhetnek. A „Zrínyi matematika” versenyen Káposzta Bálint 3. a osztály: (felkészítõ tanár: Urbán Jánosné), Józsa Barbara 6. osztály (felkészítõ
tanár: Molnárné Hegedûs Éva),
Rékasi Attila 4. b osztály. (felkészítõ tanár: Klemm Jánosné).
Máró Márió 5. a osztály. (felkészítõ tanár: Szilágyiné Herman
Éva), Losonczi Virág Anna 3 b
osztály. (felkészítõ tanár: Virágné
Csábi Viola) tanulók jó eredmény
értek el.
Tóvaj Dániel Gábor 8. b osztályos tanuló valamennyiük közül
kiemelkedõen teljesített, 14. helyezést ért el, felkészítõ tanára
Pintér Sándor .
Az országos Teleki Pál Földrajz-földtan verseny megyei döntõjén hat tanuló képviselte iskolánkat szép eredménnyel. Tóvaj
Dániel Gábor (8. b) hetedik, Lõrincz Balázs (8.b) nyolcadik, Potvorszki Fanni (8. b) kilencedik,
Fehér Alexandra (8. b) tizenegyedik, Somogyi Viktória (7. b)
tizenkettedik, Gráf Bálint (7. b)
tizenharmadik helyezést értek el.
Felkészítõ tanár: Blahó Éva volt.
Angolosaink is már hagyományosan szép sikerekkel dicsekedhetnek. Potvorszki Fanni (8. b)
elsõ, Nagy György (6. osztály)

Az Idõsügyi Tanács munkájáról
A 2008. november 13-án megalakult Idõsügyi Tanács munkájáról
az érdekeltek és az érdeklõdõk
remélhetõleg egyre többet tudnak. Többen feltehetnék, a kérdést miért van szükség az Idõsügyi Tanácsra? A válasz egyszerû:
Hort lakosságának közel 1/3-a 60
év feletti. Nekünk, idõsebbeknek
is van véleményünk, javaslataink,
szeretnénk rettegés nélkül, békésen élni tiszta, rendezett környezetben. Úgy gondolom, ezzel nemcsak Nekünk, idõseknek, hanem
a gyerekeknek és az aktív korúaknak is élhetõbb lesz a községünk.
Az Idõsügyi Tanács feladatának
tekinti, hogy segítse az önkormányzat munkáját az idõsügyi
politikájának kialakítását. Megismerjük a jogszabályokat, a képviselõ testületi határozatokat, rendeleteket. Véleményezze, figyelemmel kísérje azok végrehajtását. Mivel az ország gazdasági
helyzete inkább romlott, mint
javult a források beszûkültek,
ezért még nagyobb szükség van a
helyi leleményre, a megértésre, a
jó szándékra környezetünk gyarapításához.
Az Idõsügyi Tanács szeretne
megfelelni a kapott és vállalt
feladatnak, ezért minden évben
így 2011-ben is munkatervet,
üléstervet készítettünk. Ebben az
évben négy ülést terveztünk és
nyolc hónapban fogadó órát
szeretnénk tartani.

A négy ülés témái idõrendben:
- A munkaterv és a fogadóórák
idõpontjának meghatározása.
- Tájékoztató a 2011-es év költségvetésérõl.
- Tájékoztató a közbiztonságról.
- Az Idõsügyi Tanács helye szerepe, lehetõségei.
- A közmeghallgatás elõkészítése.
- Az önkormányzat és az idõsek kapcsolata, teendõk, intézkedések, eredmények.
- A 2011-es év értékelése.
Az ülésen résztvevõk: a tanács
tagjai. Meghívottak: Polgármester
úr, a szociális és gyámügyi elõadó,
a két idõsek klubjának vezetõje,
illetve a tárgyalt témáktól függõen különbözõ meghívottak. Az
üléseken kívüli 8 fogadóórát tartunk (az alább felsoroltak szerint), ahol szeretnénk összegyûjteni a gondokat, az idõseket
foglalkoztató kérdéseket.
A 2011-es fogadóórák idõpontjai:
- Június 20. hétfõ
- Julius 14 csütörtök
- Augusztus 11. csütörtök
- Október 13. csütörtök
- November 17. csütörtök
A fogadóórák helye: a Polgármesteri Hivatal tanácsterme. Idõpontja: 13-tól 15 óra között.
Az idei évben elsõ ízben kerül
megrendezésre az idõsek megyei
parlamentje, amin szeretnénk
résztvenni. A felkészüléshez szükségünk van minden segítõkész
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idõs társunk véleményére és kérdésére.
Az említett elhatározás a Megyei Idõsügyi Tanács ülésén született, amelyre - nem kis meglepetésemre - meghívást kaptam.
Megismerhettem a megyei vezetõket a küldötteket, és mint
községi szervezet nagy érdeklõdést váltott ki a horti Idõsügyi
Tanács megalakulása, munkája.
Megtiszteltetés számunkra, számomra, hogy részt vehetek a
munkában, ám ugyanakkor ez
felelõsség is. A megyei szervezet
kérte, hogy a szeptemberi ülésre
fogalmazzam meg, miként lehet
megszervezni a községekben az
idõsügyi tanácsokat. Felkérésüket elvállaltam és nagy odaadással
részt veszek a munkában.
A 2011-es évben már két ülést
tartottunk. Sajnálattal vettük tudomásul, hogy az önkormányzat
költségvetése még szûkösebb lett,
ezért - figyelembe véve a pályázatokat, a kínálkozó lehetõségeket, esetleges rendkívüli támogatásokat - a javaslataink:
- Nagy szükség van a közbiztonság javítására! Ennek minimum feltétele, hogy legalább két
körzeti megbízott lássa el feladatát.
- Az idõsek számára nagyon
fontos az egészségük megóvása.
Helyi szinten pozitív változás az
új egészségügyi centrum építése,
ám fontos lenne a hatvani kórház
normális mûködésének visszaállí-

tása, de sajnos erre semmiféle jel
nem utal.
- Fontos lenne a járdák kijavítása azokon a helyeken, ahol már
nehéz a gyalogos közlekedés.
- Lehetõségekhez képest a meglévõ buszmegállók és azok
környékének rendezése.
- A beteg, egyedülálló idõsek
háza elõtti közterek rendbetételének segítése.
Az Idõsügyi Tanács további
teendõi:
- A meglévõ statisztika aktualizálása a 60-év feletti korosztályokat érintõen.
- Felkészülés a megyei idõsek
parlamentjére.
- Részvétel az idõsek világnapjának megszervezésében, az 50.
házassági évfordulósok megünneplése.
- Képviseljük az Idõsügyi Tanácsot a helyi és önkormányzati
rendezvényeken.
Végezetül szeretném megköszönni mindenkinek, aki segítette
munkánkat: a Polgármester úrnak,
az önkormányzat dolgozóinak, a
HECS vezetõjének: Kiss Editnek, és - nem utolsósorban - az
Idõsügyi Tanács tagjainak, akik
szabadidejüket feláldozva önzetlenül, térítés nélkül végzik munkájukat.
Tisztelettel:
Horváth Sándor
az Idõsügyi Tanács elnöke

harmadik , Kaló Alexandra (7. b)
ötödik, az 5. b osztályos Balázs
Georgina 9. helyezett lett. Felkészítõ tanáraik: Huszárné Farkas
Zsuzsanna és Magyar Tímea voltak.
Örültünk tanulóink sikereinek,
büszkék vagyunk eredményeikre, s köszönet a kollégáknak, akik
sok - sok órát szenteltek arra,
hogy tehetséges tanulóink megcsillogtathassák tudásukat.
A versenyeken túl mûsort adtak nyolcadik osztályos tanulóink
a közösségi ünnepségen október
23-án (felkészítõ tanárok: Huszárné Farkas Zsuzsanna és Pintér Sándor),
Március 15-én a negyedikes tanulóink Klemm Jánosné és Piroska Sára irányításával. Rendeztünk farsangi bált, szavaló versenyt, helyesírási és szép kiejtési
versenyt. Szedtünk szemetet és
gyûjtöttünk hulladékot.
A „Batthyány napok” rendezvénysorozatán honismereti, természettudományi, angol nyelvi
napot rendeztünk, s június 2-án
egy Gála mûsorral zártuk a programokat. 2011. június 11-én búcsút
veszünk 40 nyolcadikos tanulónktól, akik szeptembertõl már középiskolában folytatják tanulmányaikat. Köszönjük azoknak a
segítõ munkáját, akik a tanév során
támogattak bennünket munkájukkal és anyagi támogatásaikkal.
A közelgõ nyári szünetre jó
pihenést kívánok minden tanítványunknak és kollégáinknak,
hogy a szeptemberi csengõszót új
erõvel, feltöltõdve fogadhassuk.
Blahó Éva
igazgató-helyettes

TÁJÉKOZTATÁS
AZ ORVOSI
ÜGYELET
VÁLTOZÁSÁRÓL
Orvosi Ügyelet változásai 2011.
07.01-tõl:
Helye:
Albert Sweitzer Kórház Rendelõintézet Non-profit Közhasznú Kft.
3000 Hatvan, Balassi B. u. 16.
(Kórház Szakrendelõje)
Tel.: 37/341-040.
Hétfõtõl-Csütörtökig
17.00-08.00-ig
Pénteken
12.00-08.00-ig
Szombat-Vasárnap
és ünnepnapokon:
8.00-08.00-ig.

Hegedûs István és felesége
valamint Gál Lajos és felesége
rengeteg gyönyörû virágot adományozott községünknek, melyet a Tere-Fere Hölgyek körének
tagjai ültettek el: Piroska Csabáné, Dávid Lászlóné, Kiss
Istvánné, Balogh Istvánné, Tóth
Lászlóné és Varga Jánosné.
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Anyakönyvi hírek

A Kulturális Centrum
Nyugdíjas Klubjának hírei
Megrendezésre került a Kulturális
Centrum Dísztermében 2011.
április 6-án, a Nyugdíjasok és
Idõsek „Életet az éveknek” Megyei Szervezetének kihelyezett
klubvezetõk értekezlete.
Heves megyébõl 6 csoport vett
részt a Nyugdíjasklubok és Idõsek „Életet az éveknek” Országos
Szövetsége által rendezett I.
Országos szintû Táncfesztiválján,
ahol a horti Nyugdíjas Klub tagjai
mûvészeti munkájuk elismeréseként KIVÁLÓ minõsítést kaptak.
Mûsorszámuk a farsangkor már
elõadott kacsatánc volt.
Klubunk legközelebb 2011.
június 18-án Szûcsiben szerepel
majd, ahol orosz táncot fognak
elõadni. Mûsorukban szerepel
még Terék Jánosné, aki egy verset
fog elszavalni, Fülöpné Jáger
Piroska, Sánta Mátyás, Habány
Istvánné pedig ismét megmutatják énektudásukat.
Hatvanban 2011. április 8-án a
Grassalkovich Mûvelõdési Ház
Barokk termében XI. alkalommal
rendezték meg a Nemzedékek
Vers-, Próza és Mesemondó
Versenyét. A zsûri Heves megyébõl 5 vers és prózamondót,
valamint 3 mesemondót Díszoklevéllel jutalmazott, köztük Hortról Terék Jánosnét és Kozsda
Andrásnét. Õk majd az országos

Elhunytak
Czibolya Zoltán János
2011.02.11. Rákóczi út 77.
Zsólyominé Szalai Margit
2011.03.05. Kossuth L. út 81.
Szathmári István Sándor
2011.03.12. Kossuth L. út 149.
Juhász Sándorné(Tábi Margit)
2011.03.15. Kossuth L. út 242.
Gráf Györgyné (Magyar Ilona)
2011.03.19. Ecsédi út 18.
Nagy József
2011.04.14. Verseny út 18.
Lepel György
2011.04.20. Táncsics út 13.
Dávid László
2011.05.03. Orgona út 19.
Füzesséry Károlyné (Szmatana Ilona Teréz) 2011.05.06. Táncsics út 25.
Nagy Tibor
2011.05.09. Ecsédi út 7.
Kovács Ferencné (Tánczos Ilona)
2011.05.13. Csillag út 62.
Czibolya Lászlóné (Kovács Mária)
2011.05.16. Magyar út 20.
Robotka Jánosné (Szalka Mária Magdolna) 2011.05.18. Béke út 18.

Házasságkötések
Deáki Anett Mercédesz - Rendek Tamás Gábor 2011. március 20.
Lemberger Andrea - Varga László 2011. április 16.
Községünk lakosságához kapcsolódó 2011.01.01-i létszámadatok:
Megnevezés
Összesen
Állandó lakosság
3804
Hajadon / Nõtlen
1469
Házas
1534
Özvegy
426
Elvált
363
Családi állapota nem ismert
12
0 - 18 éves
679
19 - 35 éves
886
36 - 50 éves
793
51 - 65 éves
775
66 - 79 éves
528
80 - 89 éves
118
90 év fölött
25
versenyen is képviselhetik megyénket.

Szívbõl gratulálunk nekik!

Férfi
1790
815
763
48
158
6
350
444
410
354
202
28
2

Nõ
2014
654
771
378
205
6
329
442
383
421
326
90
23

2010-ben összesen 60 horti lakos hunyt el, átlagéletkoruk 74 év. Az
elhunytak közül 36 férfi, 24 nõ. A férfiak átlagéletkora 69 év, a nõké 80
év.

Rendõrségi felhívás!
Ezúton felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy az ajtókat, ablakokat az õrizetlenül hagyott lakásokban ugyan úgy nappalra, mint éjszakára is zárják
be! Értéktárgyaikat zárt helyen tárolják! Bûncselekmény észlelése esetén keressék a helyi körzeti megbízottat ill. hívják a Hatvani Rendõrkapitányságot!
Pauer István (20/776-8094)

M E S E R O V A T

EGY VÖDÖR KALANDJAI!

2. A beszélõ sárga vödör
Most már mondhatom, úgy hiszem
elõzõleg kineveztem õt a beszélõ sárga
vödörnek.
Eltelt egy tél, jött a tavasz a jó idõ. Az én
vödröm türelmetlenül várta, hogy a kertbe
menjünk. Igen ám, de õ most a hátulsó
kertbe akart menni. Szót fogadtam és
odavittük a vizet. Letettem a vödröt a
betonra, jó lesz a víz a palántát meglocsolni.
Az én vödröm most nem szólt, csak mikor
elfordultam valami halk kuncogás félét
hallottam. Õ biztosan tudta, miért vitette a
vizet oda.
Délután kimentem megnézni és képzeld
mit láttam, ott ittak az apró kis méhek.
Igen ám, de amint föléjük hajoltam láttam,
hogy egy a vízbe esett. Alá nyúltam a
kezemmel, kiemeltem és szárítgatni kezdtem. A vödör ez alatt egyre mondogatta:
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„MÁR AZT HITTEM NEM ÉRSZ IDE
IDÕBEN, HOGY KIMENTSD ÕT.”, a
méhecske fölszáradt és vígan elrepült. A
vödör és én igazán örültünk, hogy megmentettük az életét. A vizet este kilocsoltam a palántára, így õ sem száradt el. Ez
után minden reggel friss vizet vittünk a
betonra a vödör és én. Most már nap
közben is kimentem megnézni nem esett e
bele valamelyik. Odajártak inni, de a mai
napig nem tudom, hogy õk igazán szoktake vizet inni. Az én sárga vödrömbõl ittak.
Így ment ez egész nyáron. Õsz felé történt
ismét kimentettem egyet a vízbõl, akkor
egy csodálatos dolog történt. A többi
méhecske a kezemre szállt föl a könyökömig és megtapogatták, megszeretgették
a kezem. A végén fölrepültek a fejem fölé
ott körbe-körbe röpdöstek, majd elszálltak.

Megszólalt a vödröm: „LÁTOD MOST
MEGKÖSZÖNTÉK A VIZET ÉS HOGY
MEGMENTETTED A TÁRSUKAT.”,
úgy éreztem igaza van. Mikor a családomnak elmeséltem, ijedten kérdezték,
nem féltél hogy megcsípnek? Nyugodtan
válaszoltam „nem” ott volt a vödröm és õ
mondogatta: „NE FÉLJ NEM BÁNTANAK, HISZEN TE SEM BÁNTOTTAD
ÕKET.”. A vödör és én kézen fogva
jöttünk be a kertbõl tudtuk, hogy jól
végeztük a munkánkat. Majd holnap
tovább mesélek. Aludj jól, jó éjszakát…

Tóthné Guba Mária
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Gyermek rejtvény

Rejtvény

I. Ha a Walt Disney rajzfilmfigurákat helyesen fejted meg egy újabb film címét kapod meg.
Mi a film címe?

Felnõtt rejtvény
I. Párosítsa össze az itt felsorolt
elemeket vegyjelükkel! (Az ABC
betûit és az arab számokat)

A - Cérium

1 - Ce

B - Foszfor

2 - Cu

C - Indium

3-I

D - Jód

4 - In

E - Nikkel

5 - Ni

F - Polónium

6-P

G - réz

7 - Po

H - Ródium

8 - Rh

I - Tellúr

9 - Tb

J - Terbium

10 - Te

II. 1961. 07.02. 50 éve halt meg Ernest Miller Hemingway. A
kérdésekre adott helyes válasz összeolvasott betûibõl megtudhatja hol élt utolsó éveiben.
1. Az anyák „megmentõjének” nevezték a tudós professzort.
P = Korányi Frigyes
T = Haynal Imre
K = Semmelweis Ignác
2. Mely temetõben helyezték el végsõ nyugalomba Bartók Béla
hamvait?
E = Fiumei út
U = Farkasréti
O = Kerepesi
3. Vitányi Iván szociológus, politikus kivel raboskodott Sopronkõhidán?
R = Radnóti Miklóssal
B = Bajcsy Zsilinszky Endrével
G = Ságvári Endrével
4. Az alábbi mûvek közül melyiknek nem Janikovszky Éva a
szerzõje?
A = Berzsián és Dideki
U = Kire ütött ez a gyerek?
O = Felnõtteknek írtam

1. Hogy hívják a 101 kiskutya ellenségét?
D - Hárpia
P - Szörnyella de Frász
N - Hókuszpók

5. Milyen állat Sebastian, a kis hableány segítõje?
G - Delfin
É - Rák
F - Sirály

2. Hogy hívják Aladdin majmocskáját?
O - Lajcsi
É - Kid
A - Abu

6. Mit készítenek a gumibogyókból a Gumimacik?
K - Lekvárt
Á - Pudingot
T - Szörpöt

3. Melyik évben készült Disney egész estét betöltõ
rajzfilmje, a Hófehérke és a hét törpe?
L - 1927
P - 1947
N - 1937

7. Mi a Disney nagy fülû elefántjának?
U - Goofy
E - Dumbo
I - Dagobert

4. Mi a címe a vagány kutyafiú és a szende
kutyalány történetét elmesélõ filmnek?
P - Susi és Tekergõ
O - Chip és Dale
L - Rebeka

8. Hogy hívják az Oroszlánkirályt?
R - Szimba
T - Mulan
M - Szilaj

II. Gyufaiskola. Két gyufaszál áthelyezésével igazzá teheted ezt az egyenletet.

Elõzõ számunk nyertesei:

Beküldési határidõ: 2011. július 15. A megfejtõk között értékes
könyveket sorsolunk ki!
A rejtvények megfejtéseit lezárt borítékban névvel és címmel ellátva
lehet leadni a Könyvtárban, illetve postán is el lehet juttatni az alábbi
címre:
Hort Község Kulturális Centruma: Könyvtár, Közösségi Ház és
Helytörténeti Kiállítóhely
3014 Hort, Szabadság tér 23-23/A.
A borítékra kérjük írják rá: „FELNÕTT” ill. „GYERMEK”!
Molnár Szabolcs

Tudja-e?
Hogy Liszt Ferenc
volt az elsõ zongorista,
aki
hangversenyein
nem a kottát böngészte, hanem mindent
emlékezetbõl játszott?
Hogy a türingiai Wartburg várában mutatta
be és vezényelte Liszt
Ferenc a Szent Erzsébet - oratóriumot,
mert a magyar királylány hosszú ideig élt a
várban?
Liszt Koronázási miséjét Ferenc József és
Erzsébet királyné budai
koronázására
(1867. VI. 08) írta. A
szerzõ az udvartól
invitálást nem kapott,
az
orgonakarzatról
hallgatta végig saját
mûvét.
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Kuik Lajosné

Sánta Mátyás

Jeles napok

Pünkösd
A húsvét utáni ötvenedik napon,
így ebben az évben június 12-én,
vasárnap ünnepli a keresztény
világ a Szentlélek eljövetelét és
egyben az egyház megalapítását,
azaz pünkösd napját. A pünkösd
elnevezés a görög pentekosztész,
azaz ötvenedik szóból származik,
és minden évben május 10-e és
június 13-a közé esik. Pünkösdöt
a keresztény egyház születésnapjának is tartják.
„Áldott szép Pünkösdnek
gyönyörû ideje”
Piros Pünkösd napját ezer éve
virággal köszöntik Európa sok
országában. Magyarországon is
újra piros betûs nap a Pünkösdhétfô. De mi is ez az ünnep? A

hozzá fuzôdô népszokásokat
réges-rég elfelejtettük. Vagy mégsem? Pünkösd napjára minden
felébred. Abbahagyja a lusta nyújtózást a világ, ember és állat párt
keres. Nedvektôl duzzadnak a
levelek, zsong és zsibong az élet.
Jól tudták a régiek, ilyenkor
meg kell állni egy pillanatra. A
nagy nyári munkák elôtt ünnepelni kell. Köszönteni az új életet,
imádkozni a bô termésért, gyermekáldásért. Erre szolgált a pünkösd, a húsvét utáni ötvenedik
nap. A templomokban évrôl évre
megemlékeztek errôl a napról, a
lángnyelveket a pünkösdi rózsa
szirmaival helyettesítették, a
Szentlélek jelképeként fehér
galambot repítettek szabadon. A
lányok és asszonyok bíborvörös
ruhába öltöztek, befont copfjukat

a hagyomány szerint a bal vállukra kanyarítva, a férfiak felöltötték
ünneplôjüket és kezdôdhetett a
mulatság.
Néhány faluban még ma is
élnek a pünkösdi hagyományok,
játékok, az Alföldön a Pünkösdölés, a Dunántúlon a Pünkösdikirályné járás. A pünkösdikirály
választás sajnos teljesen eltünt,
pedig a mai napig él a szólás:
Rövid, mint a pünkösdi királyság.
Kezdetben vitézi szokás volt, a
katonák maguk közül választottak egy évre királyt. Ezt idézi
Balassi Bálint verse:
„Áldott szép Pünkösdnek gyönyörû ideje / Mindent egészséggel látogató ege, / Hosszú
úton járókat könnyebbítô szele”
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Községünk legfiatalabb állampolgárai

Kutyifa Blanka 2011.02.07. Molnár Krisztina

Gubán Hannaróza 2011.03.02. Laczik Éva

Kovács Bence 2011.03.20. Tóth Szilvia

Kelemen Tímea 2011.04.07. Tõsér Krisztina
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Sisa Maja Napsugár 2011.02.13. Molnár Mária

László Zsolt 2011.03.16.

Erdõs Melinda

Vér Noel 2011.02.18 .

Vidra Ildikó

Kovács Botond 2011.03.19. Szabó Ildikó

Sisa Noel Zalán 2011.03.29. Huszár Andrea

Pál András Márton 2011.04.01. Tóth- Gyulafalvi Annamária

Czibolya Réka 2011.04.09. Nagy Henriett

Varga Lili Andrea 2011. 04.29. Lemberger Andrea
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