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Petőfi Sándor:

Föltámadott a tenger

MEGHÍVÓ
Hortobágy Község Önkormányzata tisztelettel meghívja a település lakóit
az 1848-49-es szabadságharc és forradalom
tiszteletére
2012. március 14-én (szerdán) 11 órától
a

3HWĘIL

Sándor

Kistérségi

Általános

Iskola,

Kollégium és Nevelési Tanácsadó udvarán (József A.
u. 1.) elhelyezett 3HWĘIL Sándor emlékszobornál
tartandó ünnepi megemlékezésre és koszorúzásra.
A megemlékezésen N|]UHPĦN|GQHN
az általános iskola tanulói.

Föltámadott a tenger,
A népek tengere;
Ijesztve eget-földet,
Szilaj hullámokat vet
Rémítő ereje.
Látjátok ezt a táncot?
Halljátok e zenét?
Akik még nem tudtátok,
Most megtanulhatjátok,
Hogyan mulat a nép.
Reng és üvölt a tenger,
Hánykódnak a hajók,
Süllyednek a pokolra,
Az árboc és vitorla
Megtörve, tépve lóg.
Tombold ki, te özönvíz,
Tombold ki magadat,
Mutasd mélységes medred,
S dobáld a fellegekre
Bőszült tajtékodat;
Jegyezd vele az égre
Örök tanúságul:
Habár fölül a gálya,
S alul a víznek árja,
Azért a víz az úr!

A községházán történt

A községházán történt

A 2011. december 12-i ülésén a képviselő-testület

a 2012. évi költségvetésének elfogadásáig, gazdálkodásának biztonsága érdekében az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkotott.
A vásár és rendezvénytér, valamint a temetőkert és a ravatalozó tervezési munkálatait végző Archicomp Építészműhely Bt. tervezési
díj emelésére vonatkozó szerződésmódosítási kérelmét elutasította.
A tervek a megkötött szerződés alapján elkészültek és átadásra
kerültek az önkormányzat részére. Mindkét beruházás pályázati
lehetőség és az önerő függvényében valósítható meg.
Megállapította a 2012. január 1-től érvényes kollégiumi „turistaszálló” szállásdíját és az alkalmazható kedvezményeket az alábbiak szerint:
Szállásdíjak:
gyerek: 1.500 Ft+Áfa/fő/éjszaka
felnőtt: 1.700 Ft + Áfa/fő/éjszaka
(A szállásdíj az idegenforgalmi adót nem tartalmazza)
Kedvezmények: 5 éjszakától 10%, 20 fő fölött 10%
A két kedvezmény együttesen nem alkalmazható.
Támogatta, hogy a 14 település önkormányzata által alkotott Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás pályázatot
nyújtson be az Új Széchényi Terv, Környezet és Energia Operatív
Program (KEOP) Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése” című KEOP 1.1.1/B konstrukció pályázati
felhívására.
A projekt keretében a társult településeken a háztartásonkénti szelektív hulladék gyűjtés kerülne kialakításra, amely Hortobágy esetében -a növényi hulladék tekintetében- kerti komposztáló kihelyezésével valósulna meg, amely a talaj javítására hasznosítható.
A cégbíróság felhívására módosította a Hortobágyi Délibáb Településüzemeltetési és Rendezvényszervező Szolgáltató Nonprofit Kft.
alapító okiratát.
A 2011. december 28-i ülésén a képviselő-testület

Megállapította a 2012. január 1-től érvényes ivóvíz és csatorna díját
az alábbiak szerint:
a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvíz ára:
alapdíj: 281,- Ft/hó/fogyasztási hely + szolgáltatási díj: 300,- Ft/
m3
a szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és kezelés (csatornadíj) legmagasabb maximált ára, vagyis az alapdíj: 229,- Ft/hó/fogyasztási
hely + szolgáltatási díj: 810,- Ft/m3
ebből szennyvíztisztító üzemeltetés önköltsége 275,-Ft/m3
szennyvíztelep fejlesztési forrás (amortizáció) 415,-Ft/m3
szennyvízhálózat üzemeltetése
120,-Ft/m3
vízterhelési díj
6,5,-Ft/m3
(A díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák.)
Az ivóvíz szolgáltatási díj alapja a vízmérőn mért mennyiség.
A csatornaszolgáltatási díj alapja a mért szennyvízmennyiség, mérés
hiányában a csatornaműbe bekötött ingatlanon felhasznált teljes vízmennyiség, függetlenül attól, hogy annak beszerzése honnan történik.
A csatorna szolgáltatási díjában bekövetkezett drasztikus díjnövekedés magyarázata, hogy az új szennyvíztisztító üzembe helyezésével, a jogszabály alapján az amortizációt kötelező megképezni
és beépíteni a díjba. Továbbá az új zárt rendszerű szennyvíztisztító
üzemeltetés önköltsége is jóval magasabb, mint a korábbi szennyvíztisztító esetében, hiszen szennyvíztisztítónál jelentős áramdíjjal
(évi 3,5-4 millió Ft), iszap elszállítási költséggel és legalább 2 fő
munkaerő foglalkoztatásával kell számolni, szemben a régi ülepítéses
szennyvíztisztítóval, ahol ilyen költségek nem, vagy csak jelentősen
kisebb mértékben merültek fel.
Annak érdekében, hogy ezen rendkívül magas mértékű díj ne terhelje
a lakosságot, önkormányzat pályázatot kíván benyújtani az állami
díjtámogatásra, amelynek sikere esetén a lakosság felé az állami díjtámogatással csökkentett mértékű díjat fogja számlázni a szolgáltató.
A támogatás iránt azonban csak a lakosság esetében nyújtható be
kompenzálási igény, ezért a közületeknek a rendeletben megállapított
teljes összegű díjtételt kell megfizetniük.
A fentiek alapján a szolgáltató a lakosság felé a jelenlegi díj 4,2%-kal
növelt összegét, azaz a 250,- Ft/m3 csatorna szolgáltatási díjat szám-
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lázza. Amennyiben a pályázat sikeres lesz, akkor a megkapott díjtámogatásból fedezheti a szolgáltató a maximált díj és a ténylegesen
számlázott díj különbségét, amely 560,- Ft/m3, ez nyújtana fedezetet
a szennyvíztisztító többletköltségeire.
A 2012. január 30-i ülésén a képviselő-testület

– Jóváhagyta a 2012. évi munkatervét
– Módosította a Szervezeti és Működési Szabályzatát, valamint a szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendeletét a jogszabályi előírásoknak megfelelően. Az új rendelkezésekről a Hortobágy Híradó
jelen számában adunk részletes tájékoztatást.
– Megállapította a hulladékkezelési közszolgáltatás 2012 évben
érvényes díjait, amelyek a módosított hulladékgazdálkodásról
szóló 2000. évi XLIII. törvény 57.§ (1) bekezdése értelmében a
2011. évi mértékben kerültek elfogadásra az alábbiak szerint.
Hulladékszállítás és ártalmatlanítás havi díja lakásonként

Nettó
Bruttó
1 db 120 literes hulladékgyűjtő edény
egyszeri ürítése
259,2 Ft
329,184 Ft
1 db 1100 literes hulladékgyűjtő edény
egyszeri ürítése
2344 Ft
2976,88 Ft
jelölt 110 literes hulladékgyűjtő
zsák díja
248 Ft
314,96 Ft
Díjbeszedési
135 Ft/hó 171,45 Ft/hó
A fenti adatokból látható, annak ellenére, hogy nem emelkedett a
közszolgáltatás díja, mégis többet kell fizetnünk a az Áfa 25%-ról
27%-ra történt emelése miatt.
– Módosította a vásártartásról szóló 19/2007.(XIII. 31.) Hö. rendeletét, amelyben szabályozza a községben tartandó vásárok típusát,
helyét, nyitva tartását és rögzíti, hogy a vásárrendezői és üzemeltetői feladatokat mely szervezete útján látja el.
A rendelet aktualizálására és módosítására egyrészt amiatt volt
szükség, mert a vásár helyeként megjelölt ingatlanok helyrajzi számában eladás, telekalakítás miatt változás történt, másrészt pedig
azért, mert a képviselő-testület korábbi döntése értelmében a
vásárüzemeltetési feladatok átadásra kerültek az önkormányzat 100%-os részesedésével működő Hortobágyi-Délibáb Településüzemeltetési és Rendezvényszervező Szolgáltató Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság részére. A vásárokra vonatkozó
tájékoztató az önkormányzat honlapján (www.hortobagy.hu) az
„önkormányzat, letölthető dokumentumok” között megtalálható.
Jóváhagyta a Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító
Társulás társulási megállapodás módosítását. A társulási megállapodás módosítására a KEOP-1.1.1/B-10-11 kódszámú „Települési szilárd hulladék-gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése”
című pályázat benyújtása érdekében volt szükség, mert a pályázati
felhívás és útmutató meghatározza a pályázók körét és azt, hogy a
társulási megállapodásnak mit kell tartalmaznia.
A törvényben meghatározott és a helyi rendeleteiben rögzített feladatait áttekintve meghatározta azokat a feladatokat, amelyek
átadásra kerülnek a Hortobágyi-Délibáb Nonprofit Kft. részére
és döntött azok átadásának időpontjáról, valamint az együttműködés feltételeiről.
A 2012. évi iskolatej program keretében – a Balmazújvárosi Többcélú Kistérségi Társulás útján az általános iskolai tanulók részére
2012. január 23-tól 2012. június 15-ig hetente 2 alkalommal (hétfőn
és szerdán) – tanítási napokon – továbbra is biztosítja a tejtermékeket a gyermekek számára. Az intézmény javaslatára a gyerekek
igényeihez igazodva kakaós tej kerül kiszállításra.
A Hajdú-Bihari Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás,
– amelynek Hortobágy is tagja – A Környezet és Energia Operatív Program keretében benyújtott „Hajdú-Bihari Ivóvízminőség-javító Projekt” című pályázatát az Irányító Hatóság támogatásra érdemesnek ítélte, és a projekt megvalósításához nettó
1.753.977.569,- forintot biztosított.
A támogatási szerződés megkötéséhez szükséges Társulás megállapodás módosítását a képviselő-testület jóváhagyta.

Hortobágyi Híradó
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A sikeres pályázat eredményeképpen valóra válhatnak a reméiskolai gázmérőhely kialakítása, buszbeálló tervezése, a vásárnyeink arra, hogy végre egészséges ivóvíz kerüljön otthonainkba
tér- és folyópart, valamint a köztemető tervezési munkálatai,
illetve intézményeinkbe. A beruházás Hortobágyot érintő össza Galéria felújítása, a Kossuth utcai járdaépítés, Délibáb-köz
költsége 205.360.832 Ft, melyből 57.212.336 Ft értékű fejlesztés
útépítés (karbantartás), környezetvédelmi program készítés, védőSzásztelken, 148.148.495 Ft értékű fejlesztés pedig a település
női számítógép vásárlás, MTZ és pótkocsi vásárlás beruházások
központjában valósul meg.
megvalósítása szerepel. Valamennyi beruházás megvalósítása
A 174.708.768 Ft összegű támogatáshoz 30.652.064 Ft önrészt
pályázat és az önkormányzat saját bevételeinek alakulásának
kell Hortobágy Község Önkormányzatának biztosítani, amelyhez
függvénye.
22.989.048 Ft önerő támogatás pályázható, így a program várhatóan A költségvetés összeállításánál elsődleges szempont volt a település
részünkről 7.663.016 Ft saját erőt igényel.
működőképességének a fenntartása, a korábban vállalt fejlesztésekhez és egyéb kötelezettségekhez szükséges saját forrás biztosítása,
A 2012. február 13-i ülésén a képviselő-testület
továbbá a pályázható fejlesztési források minél nagyobb arányú
Jóváhagyta az önkormányzat és a Hortobágyi-Délibáb Nonprofit bevonása a fejlesztési feladatok megvalósításához.
Kft. közötti – a vásári tevékenységhez kapcsolódó – együttműkö- A képviselő-testület a jogszabályi előírásoknak megfelelően módosította a 2011. évi költségvetését.
dési megállapodást.
Megtárgyalta és véleményezte a Hortobágyi Délibáb Nonprofit Kft. Az Áfa mértékének változása miatt módosította az idegenforgalmi
szezonban fizetendő parkolási díjak nettó összegét úgy, hogy a
által alkotott 2012. évre vonatkozó vásártartás működési rendjét.
korábban érvényben lévő bruttó díjak nem változtak. Ennek megfeJóváhagyta a Kft. 2012. évi pénzügyi tervét.
lelően az emelkedés az önkormányzat költségvetését terheli.
Elhatározta, hogy pályázik az Európai Bizottság Oktatásügyi és
Kulturális Főigazgatósága által „Európa a Polgárokért” 2007–2013 Alapítói döntéseket hozott a Hortobágyi-Délibáb Nonprofit Kft.-vel
kapcsolatban, melynek során módosította az alapító okiratát, decprogram keretében a 2012. augusztus 23–25 között megrendezésre
ember 31-ig meghosszabbította Orosz István ügyvezető megbízatákerülő Testvértelepülési találkozó lebonyolítására. A rendezvény
sát, 5 évre megválasztotta a könyvvizsgálót Kovácsné Bártfai Briapropója a Hortobágy és Pressath között létrejött együttműködés
gitta személyében, továbbá a Felügyelő Bizottság tagjait ( Kovács
20. éves évfordulója. A támogatás intenzitása 100%-os.
Antal, Palástiné Dr. Varga Annamária és Szentirmai Zoltán). Az FB
Elfogadta a 2012. évi költségvetését 469.765 eFt főösszeggel,
tagok díjazás nélkül vállalták a megbízatást.
amely 53.398 eFt működési forráshiányt és 48.134 eFt felhalmozási hiányt tartalmaz. A képviselő-testület felhatalmazta a polgár- A Bevásárló Udvarház Társasház tulajdonát képező, a hortobágyi
5/3 hrsz alatti ingatlanhoz tartozó 14 db parkolóhely használatára
mestert, hogy működési célra 35.000 eFt értékhatárig – szükvonatkozóan használati szerződést megkötéséről döntött az április
ség szerint – likvidhitelt vegyen fel, valamint a működési hiány
1–október 31. közötti időszakra, határozatlan időre. A használati díj
csökkentése érdekében az „Önhibájukon kívül hátrányos hely100.000 Ft/év összeg.
zetben lévő önkormányzatok támogatására” pályázatot nyújtson
be. A költségvetésben többek között a régi szennyvíztisztító telep Elfogadta a Hajdú-Bihari Ivóvíminőség-javító Önkormányzati Társulás alapító okiratának módosítását, amelyet az újonnan életbe
rekultivációja, az intézmények épületenergetikai fejlesztése, épílépő szakfeladatrend indokolt.
tési telkek közművesítése, a településrendezési terv módosítása,

Hortobágyi Híradó
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dosó Kata, Garai Dorottya, Hegedüs Maja
2011. december 20-én megrendezésre került
Angéla, Lukács Andrea Diána, Lukács Zóra
a Falukarácsony. A műsort a kollégista
Krisztina, Nagy Noémi, Németi Rebeka,
gyerekek adták. Az ünnep hangulatához a
rendezett Labdarúgó tornán tanulóink II.
Posta Petra Izabella, Reményi Petra Renáta,
következő személyek járultak hozzá ajánhelyezést értek el. A csapat tagjai: FenyRuzsányi Aisa, Sándor Krisztina Erzsébet,
dékaikkal: Vincze Andrásné, dr. Ácsné dr.
ves Patrik, Fenyves Dominik, Nagy Zsolt,
Szilágyi Fruzsina, Vas Bianka, Vincze
Berke Gabriella, Gencsi Zoltán, SAPEX
Suhajda Márk, Bodnár Viktor, Budai Dániel,
Viktória. A III. korcsoportos fiú csapatok
Duett képviseletében Szabó Péter, Egyedné
Bugjó Dániel, Bugjó Péter, Való Krisztián,
tagjai: Balogh Máté, Balogh Zoltán, Budai
Kertész Yvett, Elekes Anikó, Bukor Margit,
Szilágyi Levente, Szilágyi Borbála, Kulcsár
Dániel, Garai Barna, Hajdu László Andor,
Tuza Magdolna, Titi Erzsébet, dr. Kovács
Tamás, Papp Gergő, Fenyő Nándor. FelkéHorváth Máté, Kulcsár Tamás István, Nagy
Károlyné, Dobi Imréné. Az ajándékokat
szítő edző: Mikulcza Péter, Blága Balázs
Gergő, Szeifert Zoltán, Tar Kristóf József,
ezúton szeretnénk megköszönni.
Való Dávid, Veres Bence. Különdíjat Való
2012. január 24-én és február 17-én a védőnő 2012. február 17-én a Balmazújvárosi Általános Iskolában került megrendezésre a
Dávid kapott. Felkészítő tanár: Szentirmai
és a körzeti megbízott drogprevenciós előZrínyi Ilona Országos Matematika Verseny
Zoltán.
adást tartott a nyolcadik osztályos tanulókmegyei fordulója, amelyen intézményünk Itt a farsang, áll a bál! Szeretettel meghínak.
alábbi tanulói vettek részt: Bujdosó Kata,
2012. február 8-án a fiú III. korcsoportos
vunk minden érdeklődőt az iskolások farCseri Boglárka, Boda Stefánia, Götz Domiröplabda csapat Debrecenben az Arany
sangi báljára. A hagyományokhoz híven
nik, Vas Tamás, Zsupos Zsolt, Major Dániel,
János iskolában megyei röplabda fordulón
intézményünk diákönkormányzata és a
Szilágyi Borbála. Kísérő tanár: Molnárné
I. helyezést értek el. A csapat tagjai: Balogh
szülői munkaközösség idén is megrendezi
Nagy Ágnes, felkészítő tanár: Samuné
Máté, Balogh Zoltán, Budai Dániel, Garai
az iskolások farsangi bálját. Ebben az évben
Szabó Zsuzsa.
Barna, Hajdu László Andor, Horváth Máté,
„Ki mit tud?” lesz a bál mottója. A farsang
Kulcsár Tamás István, Meliska Dávid, Nagy 2012. február 20-án intézményünk felső
időpontja: 2012. március 02. 14,00-18,00
tagozatos tanulói számára katasztrófavéGergő, Sasvári Patrick, Szeifert Zoltán, Tar
óráig, helye az iskola tornaterme. Várjuk a
delmi előadást tartott a balmazújvárosi
Kristóf József, Való Dávid és Veres Bence.
támogatók felajánlását, hogy minden felKatasztrófavédelem képviseletében SzeiFelkészítő tanár: Szentirmai Zoltán.
lépő tanuló kapjon ajándékot. Lehet pénzfert Péter. Az előadás témája a katasztrófa
2012. február 14-én a fiú IV. korcsoportos
összeggel, tombola ajándékkal, egyéb /sütefogalma, fajtái, csoportosításuk, viselkeröplabda csapat szintén Debrecenben az
mény, üdítő, stb. / támogatni a rendezvényt.
dés katasztrófa helyzetben, veszélyjelek. A 2012. március 5-9-ig iskolánk 5-6-7. osztáArany János iskolában megyei röplabda
megelőzésről kisfilmet nézhettek meg tanufordulón I. helyezést ért el. A csapat tagjai:
lyos tanulói Erdei iskolában tesznek eleget
lóink.
Balogh Roland, Balogh Zoltán, Götz Domiiskolai tanulmányaiknak. Az Erdei iskola
nik, Horváth Máté, Kulcsár Tamás István, 2012. február 25-én a III. korcsoportos leány
helyszíne Szandavár. A költségek enyhíés fiú 2-2 röplabda csapatunk a HBM-i
Major Dániel, Meliska Dávid, Tar Kristése érdekében a gyerekek papírhulladékot,
Röplabda Szövetség által szervezett Nagytóf József, Való Dávid, Vas Tamás, Veres
vashulladékot, pet-palackot, sörös-palackot
erdő Kupán vett részt. A fiú mini kategóriBence, Zsupos Zsolt. Felkészítő tanár:
gyűjtöttek, bolhapiacot szerveztek. Az Erdei
ában, I. és VI. helyezést, a leány mini kateSzentirmai Zoltán.
iskola sikeres lebonyolításához a szülők, az
góriában VII. és IX. helyezést értek el. A
2012. február 15-án a hajdúsámsoni II.
iskola és a Hortobágy Jövőjéért Alapítvány
III. korcsoportos leány csapatok tagjai: BujRákóczi Ferenc Általános Iskolában meganyagi támogatással járult hozzá.

Iskolai tájékoztató
A szülők nagy többsége kérte, hogy iskolánkban első idegen nyelvként a német nyelv helyett, az angol nyelvet oktassuk. Mivel e nyelv
tanulásának bevezetése csak felmenő rendszerben történhet, ezért csak
a jövő iskolásainak (óvodások), és az 1-3. évfolyamos tanulók szüleinek véleményét kérte ki az iskolavezetés. A felmérés eredménye a
következő:

Kiadott nyilatkozatok száma
óvoda
iskola
1-3.
évfolyam
összesen:

55 db

40 db 73 %

53 db

48 db 91%

5 db 9%

108 db

88 db 81 %

20 db 19%

,, S magasra emeltem szegénykét,
hogy nagy, hogy óriás legyen.”

intézményi hírek

Nem választott, vagy
vissza nem
küldött nyilatkozatok
15 db 27%

Ebből viszszajött nyilatkozatok
száma

Kis óvoda lévén, kevés dolgozói létszámmal
igyekszünk a szülők, a gyermekek, a modern
pedagógiai elvárásoknak megfelelni.
A Tevékenységközpontú óvodai nevelési
programunkat sikeresen ötvöztük a kompetenciai nevelés, fejlesztés irányelveivel,
illetve a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek sikeres felzárkóztatásával.
A napi tevékenységek, az óvoda alapfeladatainak elvégzése mellett a következő
plusz szabadidős foglalkozásokat biztosítjuk hetes váltásban az érdeklődő gyerekek
számára:
1. Mese – vers kuckó
2. Néptánc kuckó
3. Barkács kuckó
4. Szív kuckó
5. Fürkész kuckó
Tehetséggondozó munkánk a Tudorka
fantázia nevet kapta, ami márciustól komoly
terepi munkát végez a természetben, szűkebb
és tágabb környezetünkben.
2011. szeptemberétől három szórakoztató,
ingyenes előadáson vettek részt a gyermekek:

A választott nyelv
megoszlása

angol

német

óvoda (40 db)
iskola (48 db)

34 fő 85%
40 fő 83%

6 fő 15%
8 fő 17%

összesen (88 db):

74 fő 84%

14 fő 16%

A kapott eredmények birtokában a nevelőtestület úgy döntött, hogy a
Pedagógiai program, a Helyi tanterv átdolgozásával lehetőség szerint
a 2012/2013-as tanévtől a német nyelv helyett első idegen nyelvként
az angol nyelv oktatása kerül bevezetésre felmenő rendszerben a 4.
évfolyamtól.
Az 5-8. évfolyam tanulói a német nyelvet tanulják tovább. A 7-8. évfolyamos tehetséges tanulók továbbra is emelt óraszámban tanulhatják a
német nyelvet, azaz heti 5-5 órában.
Iskolavezetés

Óvodai hírek

• Őszi vidám koncert Halász Jutka zenéjével
• Téli bábelőadás az Észak – Alföld Fejlődéséért Egyesület, dr. Fenyves Veronika
támogatásával
• Farsangi előzetes, vidám verses – dalos
összeállítás
Lehalászást néztünk meg a Csécsi tóegységnél.
Szakmai vezetőnk, Pásztor Róbert beavatott bennünket a lehalászás rejtelmeibe.
A kirándulásunkat támogatta, a buszköltséget térítette Sarka Béla igazgató úr, a Halgazdaság ZRT vezetője.
Köszöntöttük a Mikulást verssel, zenével.
Köszönjük Ritz Sanyi bácsi élményszerű
részvételét!
Támogatóink voltak: az Szülői Munkaközösség, a Hortobágyi Nagycsaládosok
Egyesülete és Baranyainé Fekete Ilona
Karácsonyi játszóházat szerveztünk..
Az óvodásokat köszöntötte és megajándékozta Vincze Andrásné polgármesterasszony
és Dorcsák Mária képviselőasszony.
Közösen Farsangoltunk.

A fánk alapanyagát a szülők bocsájtották
rendelkezésünkre
A kisütésben segítőink voltak: Blága
Imréné, Győrváriné Sóvágó Tünde, Jeneiné Szilágyi Éva, Szakál Judit, Postáné
Kozma Éva.
Nagy élményt jelentett télen szánnal utazni.
Erős József minden évben szánozással és
lovas szekerezéssel támogatja óvodánkat
Az idén mi leptük meg a madarakat, Madár
karácsonyoztunk és saját készítésű madárkalácsot helyeztünk el a fákon. Elengedtünk kis
baglyokat, és ajándékot kaptunk a Madárkórház Mikulásától.
Köszönjük dr. Déri János és a Madárkórház dolgozóinak támogatását.
A következő félévben is szeretnénk hasonló
mozgalmat, időszakot biztosítani gyermekeink számára.
Óvodánk ebben az évben lesz 50 éves.
Kérjük a volt dolgozókat, ha rendelkeznek olyan tárgyi, vagy leírt történetekkel,
amit ideiglenesen egy óvodai kiállításra
kölcsön adnának, jelentkezzenek óvodánkban.
Óvodánk továbbra is várja önkéntesek,
segítők jelentkezését programjainkra.

ÓVODAI ELŐJEGYZÉS IDEJE a 2012/2013. tanévre
2012. április 16 (hétfő) – április 17 (kedd) délelőtt 8 – 12 óra között
az óvodában
Szükséges dokumentumok
A gyermek:
születési anyakönyvi kivonata
lakcímbejelentője
TAJ kártyája
oltási papírja
orvosi igazolás egészségügyi állapotáról
A szülő:
lakcímbejelentője
azonosságát igazoló dokumentum (személyi igazolvány, útlevél)
Felhívjuk minden Szülő figyelmét, hogy akinek gyermeke betölti az
5. életévét 2012. december 31 – ig,
annak beíratása kötelező a 2012/2013 – es tanévbe, a gyermek tankötelezettségének teljesítése érdekében.
Szeretettel várjuk leendő óvodásainkat!
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Baranyainé Fekete Ilona tagóvoda-vezető

Hortobágyi Híradó

Szociális tájékoztató

A jegyző a jogosultsági előírás alapján a 2012. január 1-e
előtt megállapított rendszeres
a 2012. I. félévben Hajdú-Bihar megyében induló
szociális segély jogosultsági
ajánlott képzési programokról
feltételeit felülvizsgálja 2012.
március 31-ig. (A felülvizsAz átmeneti vagy tartós elhelyezkedési gondokkal küzdő álláskeresők, pályakezdők
gálatról az érintett szemészámára a táblázatban szereplő képző, átképző és továbbképző programokat ajánlja
lyek levélben értesülnek.) A
a Munkaügyi Központ. A képzéssel megszerezhető képesítések nagymértékben
jogosultsági feltételek akként
növelhetik a munkavállalási esélyeket
változtak, hogy most már az
Bővebb információért keresse a Munkaügyi Központ lakóhely szerint illetékes
az aktív korú személy jogosult
kirendeltségét.
rendszeres szociális segélyre,
BeléTervezett Heti in- IdőLétEgyéb A képzési
aki a rá irányadó nyugdíjkorha- Ssz. TanfoA megszerezhető képesítés A képzés
pési
lyamindítási tenzitás tartam szám
feltéte- támogatás
megnevezése
helyszíne
feltétetárt 5 éven belül betölti.
szám
idő
(óra)
(hó)
(fő)
lek
forrása
lek
Változott a foglalkoztatást 1. 2001-12 Gépi forgácsoló + esztergályos Debrecen április 35/40 12
24
A
EÜ
TÁMOP
helyettesítő támogatás havi 2. 2002-12
Burkoló
Debrecen április
35/40 10,5
24
A*
EÜ
TÁMOP
összege az öregségi nyugdíj 3. 2003-12
Bútorasztalos
Debrecen április
35/40 10,5
24
A*
EÜ
TÁMOP
mindenkori legkisebb össze- 4. 2004-12
Cukrász
Debrecen április
35/40 10,5
24
A*
EÜ
TÁMOP
gének a 80%-ára, azaz 22 800
Festő, mázoló, díszítő és
5. 2005-12
Debrecen április
35/40 10,5
24
A*
EÜ
TÁMOP
tapétázó
Ft összegre. Újból felhívom
Kályhás
Debrecen április
35/40 10,5
20
A
EÜ
TÁMOP
a támogatásban részesülők 6. 2006-12
7. 2007-12
Szakács
Debrecen április
35/40 10,5
24
A*
EÜ
TÁMOP
figyelmét, hogy az éves felülSzárazépítő
Debrecen március 35/40 10,5
24
A
EÜ
TÁMOP
vizsgálat során, a felülvizsgálat 8. 2009-12
Villanyszerelő
Debrecen március 35/40 10,5
24
A*
EÜ
TÁMOP
időpontját megelőző egy évben 9. 2010-12
élők gon30 nap időtartamban munkavi- 10. 2011-12 Fogyatékossággal
Komádi március 35/40
11,0
20
A*
EÜ
TÁMOP
dozója
szony keretében végzett – ide- 11. 2012-12 Szociális gondozó és ápoló Debrecen március 35/40 11,0 24
A*
EÜ
TÁMOP
értve a közfoglalkoztatást, az
Berettyómárcius 35/40
11
24
A*
EÜ
TÁMOP
újfalu
egyszerűsített foglalkoztatásról 12. 2013-12 Szociális gondozó és ápoló
szóló törvény szerint létesí- 13. 2014-12 Szociális gondozó és ápoló Hajdúnánás március 35/40 11
16
A*
EÜ
TÁMOP
tett munkaviszony keretében
Ügyintéző titkár + Államilag
végzett – munkával kell renelismert angol/német általános
12,4
20
K
TÁMOP
delkezni, illetve a törvényben 14. 2015-12 fajtájú komplex típusú KER Debrecen április 30
B1 (alapfokú) nyelvvizsgára
meghatározott
programban
felkészítő
vagy képzésben való részvétele 15. 2017-12
Logisztikai ügyintéző
Debrecen március
30
11,0
20
K
TÁMOP
szükséges a további jogosultSzállodai portás, recepciós +
Államilag elismert angol/német
sághoz.
általános fajtájú komplex típusú Debrecen április
30
11,5
20
K
EÜ
TÁMOP
2012. év során közlekedési 16. 2018-12 (középfokú)
KER.B2 nyelvvizsgátámogatás csak azoknak állara felkészítő
pítható meg, akik olyan szak- 17. 2020-12 Bútor- és lakástextil eladó Debrecen április 35/40 8,5 24
A
EÜ
TÁMOP
véleménnyel
rendelkeznek, 18 2021-12 Hűtő- és légtechnikai rendszer- Debrecen április 35/40 8,2 20
A
EÜ
TÁMOP
szerelő
amely végleges állapotot, vagy
Központifűtés és gázhálózat
Debrecen április
35/40
8,2
20
A
EÜ
TÁMOP
a következő felülvizsgálat idő- 19. 2022-12
rendszerszerelő
pontjaként a kérelem benyúj- 20. 2023-12
Kőműves
Debrecen március 35/40
8,5
20
A
EÜ
TÁMOP
tása utáni időpontot jelöl meg. 21 2024-12
Gazdasági informatikus
Debrecen április
30
9,0
16
K
TÁMOP
A közlekedési támogatás iránti 22. 2025-12 Számítógép-szerelő, karbantartó Debrecen április 35/40 7,5 24
A*
EÜ
TÁMOP
kérelem 2012. április 30. napSzámítástechnikai szoftverüzemeltető + Államilag elismert
jáig nyújtható be a fentiekben
23 2026-12 angol általános fajtájú komplex Debrecen április
30
8
24
K
TÁMOP
megjelölt szakvélemény csatotípusú (alapfokú) KER.B1
nyelvvizsgára felkészítő
lásával a lakóhely szerinti jegyCNC forgácsoló
Debrecen április
35/40
6
24
A
EÜ
TÁMOP
zőnél. A szerzési és átalakítási 24. 2027-12
támogatás iránti kérelem 2012.
március 31-ig nyújtható be a Jelmagyarázat: -A = nem igényel befejezett általános iskolai végzettséget;
A = alapfokú iskolai végzettség; SZ = szakképesítés;É = érettségi;
lakóhely szerint illetékes szociA*= 10 évfolyam, ha az általános iskola 8. osztályát az 1998/1999.
ális és gyámhivatalnál.
tanévet követően fejezte be,
Felhívjuk a lakosság figyelK = középiskola utolsó évének elvégzése
mét ara, hogy a hatékonyabb
EÜ= egészségügyi alkalmassági vizsgálat
ügyintézés érdekében az alábbi
ügyfélfogadási időt szívesked- Heti intenzitás: amennyiben az elmélet és gyakorlat esetében eltérő, az első érték az
elmélet, a második érték a gyakorlat heti intenzitását jelenti
jenek betartani.

tájékoztatója

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő
800 – 1000
Kedd
800 – 1200
Szerda
800 – 1500
Csütörtök 1300 – 1600
Péntek Nincs ügyfélfogadás!
Megértésüket köszönjük!

Hortobágyi Híradó

Tóthné Kun Andrea
családvédelmi előadó

Tájékoztató!
Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy az önkormányzat
kérésére a víz- és csatornaszolgáltatást végző Tiszamenti
Regionális Vízművek Zrt. március hónaptól kezdődően –
a kéthavi számlázás helyett – havi rendszerességgel fog
számlázni.
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közérdekű

A Polgármesteri Hivatal tájékoztatja a lakosságot a szociális
jellegű támogatásokat érintő
törvényi változásokról és képviselő-testület döntéseiről.
A képviselő-testület 2011.
december 1-i hatállyal megszüntette a méltányossági
ápolási díjat. 2012. január 1.
napját követően méltányossági
alapon nem lehet megállapítani ápolási díjat annak a hozzátartozónak, aki 18. életévét
betöltött tartósan beteg személy
ápolását, gondozását végzi. Az
idei év folyamán a súlyosan
fogyatékos és a tartósan beteg
18. év alatti személy gondozását, ápolását végző ápolási
díjban részesülők jogosultságának felülvizsgálata várható
előzetes értesítés alapján.
Az első lakáshoz jutók
támogatásáról szóló 12/1998.
(VI. 30.) Hö. rendeletet a képviselő-testület 2011. december
31. napjával hatályon kívül
helyezte.
A helyi lakásfenntartási
támogatás 2011. december 31.
napjával megszűnt a szociális
törvény értelmében. A 2012.
január 1. napja előtt megállapított helyi lakásfenntartási
támogatás a megállapító határozatban megjelölt időpontig,
de legkésőbb 2012. március 31.
napjáig folyósítható.
A szociális törvény alapján normatív lakásfenntartási támogatás 2012. január
1. napjától jegyzői hatáskörbe
került. Ezt követően megindult
eljárások esetén elsősorban természetbeni szociális ellátás formájában nyújtható a támogatás,
mely a lakásfenntartással összefüggő rendszeres kiadások (villanyáram-, víz-, gázfogyasztás)
költségeihez nyújt hozzájárulást. A jogosultsági feltételekben nem történt változás.
A szociális törvény alapján
alanyi jogú közgyógyellátásra a rokkantsági ellátásban
részesülő személy jogosult.
Akik 2012. január 1-jét megelőzően I-II. csoportú rokkantsági nyugdíjban részesültek, és
az irányadó nyugdíjkorhatárt
nem töltötték be, rokkantsági
ellátásban részesülnek. Akik
azonban az irányadó nyugdíjkorhatárt, a 62. életévüket
betöltötték, az ellátást öregségi
nyugdíj formájában kapják, és
azáltal ők a továbbiakban nem
lesznek alanyi közgyógyellátásra jogosultak.

A Hajdú Bihar Megyei Kormányhivatal Munkaügyi
Központjának

közérdekű

A Hortobágy Jövőjéért Alapítvány felhívása

A Hortobágy Jövőjéért Alapítvány 1992-ben jött létre a település
kulturális életének fellendítése, kulturális örökségének megóvása, a
kulturált idegenforgalom, az idegen-nyelvoktatás, az egészséges életmódra nevelés támogatása, továbbá a sport, a környezetvédelem, a
zöld területek növelése, a település szépítése, a hátrányos helyzetű
gyermekek tanuláshoz, kultúrához, sporthoz való hozzájutás esélyegyenlőségének javítása céljából.
Az elmúlt években az alapítvány a lehetőségeihez mérten – az Önök
által felajánlott 1% adójóváírás támogatásával – hozzájárult ezen
elképzelések, célok megvalósításához.
Az alapítvány 2011-ben az alábbi támogatásokat nyújtotta:
– iskolai nyári tábor Zamárdiban
50.000 Ft
– Pressathi cserediák kapcsolat
50.000 Ft
– erdei iskolában való részvétel
60.000 Ft
– a Hortobágyon működő asztalitenisz
50.000 Ft
– iskolai röplabda
60.000 Ft

– iskolai farsang
20.000 Ft
– Nagycsaládosok Egyesülete
20.000 Ft
– Chrome Rt zenekar
10.000 Ft
– Jótékonysági bál iskola és óvoda
130.000 Ft
Ebben az évben pályázati támogatással a Petőfi tér és a Hortobágy
folyó partja közötti területen pihenőpark kialakítását szeretnénk az
önkormányzattal közösen megvalósítani.
Kérjük, adója 1%-val támogassa továbbra is a Hortobágy Jövőjéért
Alapítványt, hogy minél több lehetőség legyen az alapító okiratban
foglalt célkitűzések megvalósítására.
Ez a mi alapítványunk, a mi településünk jövőjéért tevékenykedik,
segítsük adónk 1%-ával!
Az alapítvány adószáma: 18541038-1-09
Köszönjük!

Dr. Baji Sándor a kuratórium elnöke

Egészség, életmód

Kedves Hortobágyi Lakosok!

A Magyar Vöröskereszt Hortobágyi Alapszervezete minden évben négy alkalommal
megszervezi és biztosítja településünkön helyben véradóink számára a véradás lehetőségét.
Ezúton is szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki önkéntes véradásával segíti a
rászorulókat, legyen az gyermek akár felnőtt.
Az önzetlenség azt jelenti: úgy nyújtani segítséget, hogy nem tudjuk, kiért tesszük. (Névtelenségbe burkolózik mind a véradó, mind pedig
a rászoruló.) Tesszük ezt mindazokért, akik
betegen születtek, betegek lettek vagy műtétre
várakoznak. A segítségre mindenki rászorulhat,
nem tudhatjuk nekünk mikor lesz rá szükségünk. Ezért kérek mindenkit, aki tudomása
szerint egészséges, elmúlt 18 éves és legalább
50 kg – önzetlenségével gyarapítsa véradói
táborunkat. Vért adni jó! Segíteni másokon
jó! De segítségnyújtásunk is legyen tudatos.
Készülnünk kell a véradásra. Néhány tanáccsal
szolgálnék ehhez. Már a véradást megelőző
napon is étkezzünk megfelelően, fogyasszunk
bőségesen folyadékot. A folyadékbevitel a véradás és az azt megelőző napon is legyen min. 2
liter. Véradásra mindig bőséges reggeli illetve
ebéd után jelentkezzünk. Az alkohol fogyasztásától tartózkodjunk-e napokban. Fontos személyi okmányaink el hozatala is, ezek: személyi
igazolvány és lakcím illetve TAJ-kártya. Irataink hiányában meghiúsul jó szándékunk lehetősége. A véradással testileg és szellemileg is
felfrissülünk. Lelkünkben nyugtázhatjuk, hogy:
„Ma tettem valami jót!” Kérem eddigi kedves
és önzetlen embertársaimat buzdítsák a környezetükben élőket, munkatársaikat, barátaikat,
rokonaikat, hogy ők is vegyenek részt ebben a
nemes feladatban! Ha többen adunk vért, több
emberen tudunk segíteni. Már azért is köszönettel tartozunk, ha e cikk elgondolkodtat minket
és talán olyan személyek is vérük egy részét
áldozzák, akik eddig nem tették vagy régebben
történt véradásaik után újra csatlakoznak a hortobágyi véradók közösségéhez.
Január 12-én megtartott véradáson szép létszámmal jelentek meg a véradóink: 32-en, de
sajnos ebből 5 esetben meghiúsult a véradási
lehetőség. A fent említett tanácsok betartásával
elkerülhetjük ezeket.
Február 23-án 18 órai kezdettel hagyományos véradó ünnepségünk volt a faluházban,
melyen egy kis vendéglátással kedveskedtünk véradóinknak. Ünnepségünket Számel
Jánosné nyitotta meg köszöntő szavakkal, aki
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eddig 8 hosszú éven át a magyar vöröskereszt
hortobágyi alapszervezet önkéntes titkáraként
tevékenykedett. Köszönjük eddigi áldozatos
munkáját, tisztségét ezen túl Fenyőné Katona
Mónika és Nádasdiné Furka Ildikó tölti be.
Ezután a kitüntetések kiosztására került sor,
melyet Szatmári Margit a Magyar Vöröskereszt
HBM-i Szervezetének területi vezetője nyújtott
át. Kitüntetettjeink: 10×-es véradásért: Nádasdiné Furka Ildikó 20×-os véradásért: Fenyőné
Katona Mónika 25×-ös véradásért: Erdős
György és Nádasdi András 40x-es véradásért: Fruzsina és Vincze Viktória 5. osztályos tanuKoroknai Józsefné 50×-es véradásért: Számel lóinknak a gyönyörű versmondásért, továbbá
– Szántó Mihálynénak, Csőke Lászlónénak
– hortobágyi Polgármesteri Hivatalnak (aki a
helyszínt is biztosította), Hortobágyi Halgazdaság Zrt.-nek, Hortobágyi Nonprofit Kft.-nek, és
a Magyar Vöröskereszt HBM-i Szervezetének
anyagi támogatásukért.
Következő véradás ideje április 17-én lesz,
új időpontban 13 órától 18 óráig. Reméljük, az
időpontváltozás elősegíti, hogy minél többen
vehessenek részt rajta. A véradás ideje alatt
lehetőségünk nyílik, hogy a véradóbusz Szásztelekről illetve Halastóról behozza és viszJánosné – elismerő oklevélben részesültek. szaszállítja a vért adni szándékozókat. Ennek
Véradásaikat nagyon köszönjük és továbbra is igénylését telefonon vagy személyesen jelezzék Fenyőné Katona Mónikánál (06-70-618szeretettel várjuk őket.
0107), illetve Nádasdiné Furka Ildikónál (06Véradó ünnepségünkön tiszteletét tette Vincze 30-225-2087). Megfelelő létszám esetén tudjuk
Andrásné polgármester asszonyunk, Csőke biztosítani a járatot.
Lászlóné a családvédelmi szolgálat képviseKérjük adóbevalláskor is gondoljon a
letében, illetve Lukácsné Hüse Mariann védő- rászorulókra, és személyi jövedelemadójának
nőnk. Ünnepségünk jó hangulatban, családias 1%-ával legyen részese humanitárius tevékenylégkörben telt el. Reméljük a további években ségünknek!
is biztosíthatjuk véradóinknak a rendezvényünMagyar Vöröskereszt Hajdú-Bihar Megyei
ket.
Szervezete
Adószáma: 19117104-2-09
Nádasdiné Furka Ildikó

A helyi Vöröskereszt Szervezete megköszöni
mindazoknak, akik hozzájárultak a véradó
ünnepség színvonalasabbá tételéhez: – Szilágyi

Hortobágyi Híradó

Betyárvilág Somogyból
Talán még emlékszünk rá, hogy a „Mondák könyve” írója Komjáthy István a negyvenes évek derekán Debrecenben gimnáziumi tanár és néhány folyóiratnál szerkesztőségi
munkatárs. Pusztai kirándulásainak élményeit rakosgatja kötetté „A Hortobágy krónikája”
címmel, de az csak jóval halála után, fél évszázados várakozással kerül nyomdába.
Újabb meglepetésként találkozhatunk a könyvesboltok polcain egy másik, hasonló
sorsú kötetével, melynek „Betyárvilág” a címe. Komjáthy a halála előtti években Somogy
megyében gyűjtött több száz zsiványokról szóló történetet, de betegsége miatt már nem
tudta könyvvé rendezni. A fiókban porosodó betyáros kéziratból Dóka Péter válogatásával és társszerzőségével születnek betyár jó elbeszélések. Szántó Krisztián kiváló grafikái
teszik a kötetet mesebelivé.
(gz)

kultúra

Kóka anyó
meséi

Kóka Rozália bukovinai székely mesemondó 1989-ben
jelentette meg „Egy asszony
két vétkecskéje” című kötetét,
sok-sok humorral fűszerezett
asszonyszerelem történeteivel. Most megkapják a magukét az emberek is a legújabb,
az „Egy asszon, két asszon”
című könyvecskéjében. A szereplők azonosak. Férfiak meg
asszonyok.
(gz)

Hortobágyi Híradó
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Kikelet raguleves
Hozzávalók: 2 egész csirkecomb bőr és csont nélkül, 40-50 dkg fejtett
zöldborsó, 3 zsenge sárgarépa, 1/2 csomag petrezselyemzöld, 1 teáskanál
liszt, só,bors, őrölt gyömbér, 1 evőkanál olaj. A vajas galuskához: fél tojás,
3-4 dkg liszt, 1 teáskanál vaj, pici só és bors.
Így készül: A csirkecombokat kisebb kockákra vágjuk, majd az olajon
fehéredésig pirítjuk. Borsozzuk, sózzuk, lefedjük, kis lángon kb. 20 percig
pároljuk, amíg félpuha nem lesz. Hozzátesszük a darabokra vágott répát
és a borsót, újabb borsozás és sózás következik, majd további 10-15
percre lefedjük, pároljuk. A fedőt levesszük, rászórjuk a lisztet, elkavarjuk, majd felöntjük annyi hideg vízzel, hogy a ragut kb. 3 cm-re ellepje.
Kicsit sózzuk és borsozzuk, szórunk bele őrölt gyömbért, beletesszük az
összekötözött petrezselyemzöldet, majd felforraljuk. Közben elkészítjük a
galuskát. A tojást elkeverjük a liszttel és a vajjal; az állaga olyan legyen,
hogy a massza a kanálról lassan folyjon le. A felforrt levesbe teáskanállal keskeny galuskákat szaggatunk, majd 10 percig gyöngyözően forraljuk.
Amikor elkészült, kiszedjük a petrezselymet, és forrón tálaljuk a kiadós, nyári ízű levest.
Tipp: ha savanykás levest szeretnénk, akkor párolás után a liszt hozzáadása nélkül öntsük fel vízzel a ragut, majd amikor felforrt, habarjuk be 3 dl tejföl,
a liszt és kevés hideg víz keverékével. A levesbe főzzünk galuska helyett 5 dkg rizst.

Paradicsomos, parajos csirkemell

Gasztronómia

Hozzávalók: 4 csirkemell filé,
1 paradicsom, 10 dkg friss paraj,
1 gerezd fokhagyma, 2 ek. olaj,
1 szál rozmaring, 3 dkg vaj, 60 dkg
burgonya, 2 dl tejszín, őrölt szerecsendió, 1 csokor petrezselyem,
őrölt bors, só, zsemlemorzsa a tepsihez.
Így készül: A parajt vágjuk csíkokra és kevés olajban pároljuk,
közben a paradicsomot felkockázzuk, és a parajhoz adjuk. Zúzott
fokhagymával, sóval, borssal és
rozmaringgal fűszereztük. Ezzel a
raguval fogjuk megtölteni a csir-

Habcsókos túróspite
Hozzávalók: A tésztához: 250 g liszt, 120 g
vaj, 1 tojás, csipet só, 1 kk. sütőpor, 3-4 ek.
hideg víz A töltelékhez: 500 g, 3-4 dl baracklekvár, 2 citrom, 3 ek. cukor.
A habhoz: 3 szobahőmérsékletű tojásfehérje,
150 g porcukor.

Így készül: A lisztet összeszitáljuk a
sóval, sütőporral, majd morzsoljuk el a
vajjal, adjuk hozzá a tojást, gyúrjuk össze.
Állag szerint látjuk mennyire maradt
morzsalékos a tészta, adjunk hozzá pár
kanál vizet, ha szükséges. Csomagoljuk folpackba és tegyük hűtőbe, min. 30
percre. Melegítsük elő a sütőt 200 fokra.
Amíg a sütő melegszik, a tészta a hűtőben
pihen, a túrót keverjük el a cukorral, (de
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nem kell krémesre!) reszeljük hozzá az
egyik citrom héját. A tojásfehérjéket verjük
habbá, mikor már szép habos, de még nem
kemény, adagoljuk hozzá kanalanként a
porcukrot. Minden kanál cukor után verjük
tovább, míg nagyon fényes, kemény habot
nem kaptunk. A tésztát lisztezett felületen nyújtsuk akkorára, mint a sütőformánk, de
kb. 4-5 mm vastagságúra.
Már csak az összeállítás
következik. A sütőformát
vajazzuk, lisztezzük ki. A
tésztát simítsuk bele, a kilógó
széleket vágjuk le, az alját villával szurkáljuk meg. Simítsuk bele a túrót, tapogassuk
egyenletesre. Mehet rá a
baracklekvár, majd a tetejére
ráreszeljük a másik citrom héját is. Rákenjük a habot, kicsit felhúzkodjuk, hogy rusztikusabb legyen. Mehet is a meleg sütőbe,
200 fokon 10 percre, majd további 20 percre
180 fokon. Ha nagyon pirulna a habcsók a
tetején, alufóliával takarjuk le. Várjuk meg,
míg teljesen kihűl, mert a lekvár nagyon
forró tud benne lenni. Aki nem várja meg,
majd megtudja…

kemelleket oly módon, hogy éles
késsel, zsebeket vájunk a húsba
és belekanalazzuk a zöldségeket.
Tűzzük össze fogpiszkálóval és
forró vajban süssük mindkét oldalát pirosra, majd fedő alatt süssük
készre. Köretnek tejszínes krumplit
készítünk. A krumplit megpucoljuk,
és vékony szeletekre vágjuk. A tejszínt fűszerezzük sóval, fehérborssal és szerecsendióval és az apróra
vágott petrezselyemmel. Egy tepsit
kivajazunk, meghintjük morzsával,
beletesszük a krumpli szeleteket,
megöntözzük a tejszínnel és sütőben pirosra sütjük. Tálaláskor a félbevágott csirkemellet meglocsoljuk
a szaftjával, és a burgonyával körítjük.

Tavaszi
csodakoktél

Hozzávalók: 1 cékla, 2 sárgarépa, 1 narancs, 1 evőkanál méz.
Így készül: A céklát és a sárgarépát pucold meg, majd
darabold fel. A narancsról szedd le a héját, bontsd gerezdekre, majd tedd az összes alapanyagot a gyümölcscentrifugába! A savanykás italt ízesítheted egy kis mézzel,
nélküle azonban sokkal kevesebb kalóriát tartalmaz a
gyümölcsöcs-zöldséges lé!

Hortobágyi Híradó

