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Anyák-napi köszöntő
Előszó: Van egy nő a világon, aki elkísér a bölcsőtől az égig. Ha küzdeni kell, szíve keményebb a gyémántnál, ha pedig szeretni,
vigasztalni: gyengédebb a virágnál. Ha ázott cipőben jöttem haza, lábam keze között melengette, ha beteg voltam, naphosszat
mellettem ült. Ő kulcsolta gyermekkezeimbe első imámat, neki mondtam el akadozva első gyónásom:
Mama, szeretnék jó lenni!
Egy Anya feje a gondok birodalma. Az Anya azért teremtetett, hogy gyermeke ne ismerje a szenvedést. A szája nem mondja,
csak az élete: „Ameddig veled vagyok, én szenvedek helyetted!” Semmit se kap, csak mindig ad, élete ezekből a fenségesen
egyenlőtlen cserékből áll. Mert szívünk képes egy perc alatt elpusztítani egész napjának munkáját.
Az anyai szív mindent tud gyermekéről. Ő átlát a legsűrűbb fátylon, amit mi szőttünk hazugságból, részvétből. Ő a legnagyobb
vigasztalónk, rózsát tud varázsolni a tövisből.

Móra László: Anyák ünnepén
Aki a virágnak
Kibontod a szirmát,
Aki óriássá
Neveled a kis fát,
Aki a harmatot
A fűre leheled,
Aki a zord telet
Tavaszba temeted,
Aki örök ura
Vagy a nagy világnak:
Áldd meg jóságoddal
Az édesanyánkat!
Elfáradt kezüket
Simogasd, szeretgesd,
Napi gondok között
Biztatgasd, vezetgesd,
Szemükbe’ ha könnyet
Csillogtat a bánat:
Istenem; fogd kézen
Az édesanyákat!

Anyák napi gyerekszáj
Az anyukánk a családunk, szeret minket, és mi is szeretjük őt.
Anyára Apa vigyáz, rájuk meg mi. Anya sok kedvességet tesz
értünk. Akkor mosolyog, ha boldog. Ha fáradt, akkor nyűgös.
Ilyenkor fáradt hangokat ad ki magából. (Borbála)
A szívemben érzem, hogy szeretem. Nem fér be Anya a szívembe, pedig ott érzem, hogy szeretem. (Norbert)

anyák napja

Nagyon szeretem Anyát. Megörülök, ha látom. Ilyenkor
piros a szívem. (Armand)
Anya megtanított úszni. Szoktunk kirakózni és segít, ha félrerakom, hogy hova rakjam. Csak akkor szomorú, ha fáradt.
Akkor szokott fáradt lenni, amikor fáj a feje, vagy nem tudott
aludni. (Lili)
Nagyon szeretem az anyukámat, mert kedveskedik nekünk.
Játszik velünk, sütit süt. (Tímea)
Szeretem Anyát, mert jószívű. (Zsanett)

Kimossa a ruhámat. Nem szokott haragudni, ha néha bepiNagyon szeretem Anyát, mert mindig megengedi, hogy silek. Ha jók vagyunk, akkor néha vesz játékot nekünk. A dránézzem a mesét, kienged biciklizni. A legjobban azt szeretem, gábbat nem, csak az olcsóbbat. Velünk foglalkozik, néha egy
hogy mindig vesz valamit. (Bálint)
kicsit játszik velünk, dominózni, társasjátékozni szoktunk.
Kivasalja a ruhánkat. (Csenge)
Szeretem Anyát, mert ő az édesanyám. (Zsolt)
Ha Anya elvisz, mindig vesz nekem kis cukorkát. Elvisz a
Tiszta szívből szeretem az édesanyámat, mert nagyon szép.
szomszéd
kislányhoz. Jó, mert elvitt kétszer fagyizni, amin
(Zoltán)
cukorka is volt. Odafeküdt az ágyamba, mesélt, simogatott,
Anya nagyon kedves velem, mert mindig rajzolok neki, sokat reggelig ott aludt. (Kata)
játszik velem, vesz ajándékokat. Nagyon szeretem. Mikor megNagyon finomakat süt, és főzni is nagyon jól tud. Szokott
látom, érzem, hogy szeret, és én is nagyon szeretem. (Viktória)
tanítani néhány angol szót is. A boltból finomságokat hoz.
Okos, szép. Szeretek vele együtt számítógépezni. (Máté)
Szülinapomra nagyon szép ajándékokat vesz. Lefekvés előtt
Reggel, amikor ébreszt, mosolyog rám. Nagyon finomakat szokott nekem énekelni és mesét olvasni is. Napközben sokat
főz. Mindenhová elvisz. Nagyon kedves. Segít kitakarítani a játszunk. (Zsófia)
szobámat. (Veronika)
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Kimossa a ruhámat. Megvesz olyan ételeket, amiket szeretek,
például parizert. Hasonlítok anyukámra. Vesz nekem
Segítőkész, ha megsérülök, leápolja nekem. Kedves szokott
hajdíszeket,
cipőt, ruhát, szépeket. Mosolygós, aranyos, szép.
lenni velünk Istivel. Megteszi, amit kérünk. (Enikő)
(Boglárka)
Mindig megkapom azt, amit akarok. Ha nagyon beteg
Barna a haja, kék a szeme, szép. Játszani szoktunk olyat,
vagyok, akkor Anya elvisz az orvoshoz. Ha Apa éjszakás,
akkor mindig aludhatok Anyával. Kedves, mindig ad puszit, mint a Mister és Misisben, állatosat. Néha elenged egyedül a
boltba. (Tamás)
amikor lefekszünk. (Noémi)
2012. április 25-én Hortobágyon
járt az Indiai Köztársaság budapesti nagykövete őexc. Gauri Shankar Gupta úr (balról a második).
A korábban Mongóliában is szolgálatot teljesített Gupta úr elragadtatással érdeklődött az ázsiai nagy
pusztákhoz oly’ hasonlatos hortobágyi kisebb testvér természeti és kulturális értékei iránt. Vincze Andrásné
polgármester asszony fogadta és
kalauzolta. Reményeink és a nagykövet úr szándéka szerint valamelyik
idei rendezvényünkre visszatér népesebb delegációval és a kultúrájukat
bemutató színes műsorral.
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Szeretettel köszöntöm vala
mennyi kedves megjelent pol
gárunkat !
Hagyományosan áprilisban
adunk számot az előző évben
történtekről és az előttünk álló
feladatainkról.
Ilyenkor számot vetünk azzal,
hogy hogyan alakultak elképzeléseink, milyen problémákkal kellett megküzdenünk és
hogyan képzeljük a jövőt.
Nézzük először az elmúlt év
történéseit:
Fejlesztések
– Befejezésre került az új,
korszerű
szennyvíztisztító
telep és hálózatbővítés beruházás, amely 243.495.320
forintos európai uniós támogatással és mintegy 20. millió
forintos önkormányzati saját
erőből valósult meg. A próbaüzem 2011. szeptember 30-án
sikeresen lezárult, így az új
szennyvíztisztító telep október
1-jén megkezdte működését. A
projekt zárómunkálatai jelenleg
is folynak, a napokban került
benyújtásra a zárókifizetési
kérelem.
A közel 10 éve tervezett beruházást az elnyert EU támogatásnak, és az Önkormányzat által
biztosított önrésznek köszönhetően Hortobágy Község Önkormányzata 2011. október 28-án
átadhatta az üzemeltetőnek.
Büszkeséggel tölt el, hogy a Titi
Éva polgármester asszony idejében elindított projektet, – amely
a mi kis településünk életében a
legnagyobb berházást jelentettesikeresen megvalósítottuk. Ez
komoly munkát és anyagi megterhelést jelentett számunkra.
– A szennyvíztisztító megva
lósítását követően önkormány
zatunkat a környezetvédelmi
hatóság kötelezte a régi szennyvíztisztító rekultivációjára.
Az elmúlt év novemberében
már be is nyújtottuk a pályázatot (ÉAOP), mivel ez volt
az utolsó lehetőség, és pályázati támogatás nélkül pedig
a teljes projektet önállóan
kellene finanszíroznunk. E

beruházás összköltsége várhatóan 315.412.400.-Ft., ebből
299.641.780.-Ft. lenne a támogatás összege, melyhez önkormányzatunknak 15.770.620.-Ft.
önerőt kell biztosítani.
– Másik nagyon fontos és
meghatározó projektünk az
Egészséges ivóvíz biztosítása,
melyet a Hajdú-Bihari Ivó
víz
minőségjavító Társulás – amelynek Hortobágyon kívül még 11
település a tagja és Derecske
város a gesztora – keretében
valósítjuk meg szintén uniós
pályázati támogatással. (KEOP
Ivóvízminőségjavító II. program) A hortobágyi beruházás két
új kút fúrását jelenti a központban és Szásztelken, ennek költsége 205.360.832.-Ft., önereje
pedig 30.652.064.-Ft. Az önerő
biztosításához is igényelhető
szerencsére támogatás, így a
beruházás ez esetben várhatóan
7.663.016.-Ft. saját erőt igényel.
A pályázat sikere esetén végre
megoldódna településünkön az
ivóvíz kérdés, ami hosszú idő
óta problémát okoz számunkra.
– A képviselő-testület gazdasági programjában előkelő
helyen szerepel a közvilágítás
korszerűsítése, melynek keretében a jelenlegi nagy fogyasztású halogén lámpákat a jóval
kisebb fogyasztású LED-es
lámpatestekre cserélnénk le. A
beruházással kapcsolatban két
éve folyamatosan folytatunk
tárgyalásokat különböző befektetőkkel és bankokkal, sajnos
azonban azt tapasztaljuk, hogy
az önkormányzatokkal szemben -tekintettel a települések
eladósodására és a körülöttük
lévő bizonytalanságra – fenntartásaik vannak, óvatosak, illetve
kivárnak. Így jelenleg nincs
finanszírozó, hiszen az önkormányzatnak nincs pénze arra,
hogy a kb. 50 millió forintos
beruházás költségét megfizesse.
Csak olyan konstrukcióban gondolkodhatunk, hogy a beruházó
fizeti a lámpatestek cseréjét,
amely a közvilágítási számlából kb. 7-8 év alatt térülne meg.
Nem adjuk fel és továbbra is
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keressük a megfelelő partnert a
projekt megvalósításához, jelenleg is tárgyalunk egy céggel,
akinek van társfinanszírozója.
– Ugyancsak az energia
megtakarítás a célja az intézmények komplex épületenergetikai programjának, mely
fűtéskorszerűsítést, nyílászárók
cseréjét, külső hőszigetelést
takar. Köztudomású, hogy az
önkormányzat számára a fűtés
és villamos energia költségek
olyan rendkívül megterhelők,
hogy az hosszú távon nem tarthatók. Csak egyetlen megdöb
bentő adat, az önkormányzat
éves energia költsége össze
sen: meghaladja a 33 millió
forintot!!! (közvilágítás, gázfelhasználás, villamos energia,
víz-szennyvízszolgáltatás)
– Kiszervezésre került a
konyha, melynek következtében 7 millió Ft. megtakarítása
keletkezett az önkormányzatnak.
– Kónya belvíz védekezési
munkálatainak
elvégzésére
1.091.000 Ft támogatást nyert
önkormányzatunk.
– Az elmúlt évben sikerült
a Hortobágyi Leader Nonprofit Kft.-vel megállapodnunk,
abban, hogy önkormányzatunktól béreljék az irodahelyiséget,
amely évi 1 millió Ft-os bevételt
jelent. (A volt Falugondonksági
iroda.)
– Új Web lapot készíttettünk
a régi – pályázati támogatással
megvalósított –, nehezen kezelhető honlap helyett.
– Önkormányzatunk számára
önálló
internet-hozzáférést
valósítottunk meg.
– Az Önhibáján kívül hátrányos helyzetű önkormányzatok
(ÖNHIKI) pályázatán összesen
7,8 millió Ft támogatást nyertünk, melyet a jelentősebb szállítói tartozások kifizetésére és
a társulási feladatok ellátására
fordítottunk.
– További 8,5 millió Ft támo
gatást kaptunk címzetten az
önkormányzati feladatok ellátására, tartozások kiegyenlítésére.
– Közfoglalkoztatás kereté

ben 65 főt tudtunk foglalkoz
tatni. Pályázat keretében részt
vettünk a Start munka programban, melyben útépítés-javítás, valamint belvízelvezetési
feladatok ellátására összesen 18
fő alkalmazására nyílt lehető
ségünk napi 8 órában. A Minta
projekt 4 millió Ft-os támogatási
összegéből 2,3 millió Ft értékű
eszközbeszerzést valósítottunk
meg. A programra ez évben is
sikeresen pályáztunk, melynek
eredményeképpen 40 fős létszámot tudunk foglalkoztatni. (Ez a
fluktuáció következtében ennél
több munkavállalót érint.)
A Vidékfejlesztési Minisztérium által meghirdetett tanya
– fejlesztési programra sajnos
nem tudtunk pályázni – annak
ellenére, hogy a VM rendeletben meghatározott feltételeknek
megfeleltünk – mivel a pályázat
mellékletében meghatározott
települések között Hortobágy
nem szerepelt.
Rendezvények
– Az elmúlt évben is megrendeztük a hagyományos önkormányzati rendezvényeket, illetve
bővítettük azokat. Első ízben
rendeztük meg a Szentgyörgy
napi kihajtási ünnepséghez
kapcsolódó – korábban a Génmegőrző Nonprofit Kft által
szervezett – Biovásárt, a „Hortobágyi Napokat”, amelyet a
Magyarok vására rendezvénye
kísért.
Társrendezői
voltunk
a
„Pusztafesztiválnak és a „pásztorkutyások találkozójának”
A hagyományos rendezvényeket ( Falunap, hídünnep,
Hídi vásár, Vadásznap, stb.)
ebben az évben is megrendezzük, sőt önkormányzatunk
rendezi az Országos Pásztortáncversenyt, amelyet eddig
szintén a Nonprofit Kft. rendezett, továbbá a Régiós Erdésztalálkozót, továbbá társrendezői
vagyunk a Megyei Nyugdíjas
Szövetség mellett a május 12-én
Hortobágyon
megrendezésre
kerülő megyei nyugdíjas találkozónak.
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Összefoglaló Vincze Andrásné polgármester asszony
2012. április 23-i Falugyűlésen elhangzott beszédéből
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– Rendőrségi épület és szolgálati lakás tetőzetének felújítása. ( Pályázati kiírásra
vár.)
– Rendezvények megtartásához szükséges eszközbeszerzés:
sátrak, fa árusító pavilonok, asztalok, sörpadok, stb. (A pályázat
benyújtásra került.)
– A 2012. évi önkormányzati rendezvényekhez pályázati
forrás megszerzése. (A pályázat
benyújtásra került.)
– A Hortobágy Jövőjéért Alapítvánnyal közösen a rendőrségi
épület és a Hortobágy folyó
part között terület rendbetétele,
pihenő parkká alakítása. (A
pályázat benyújtásra került.)
– A vásártér és a folyópart
közötti terület „rehabilitá
ciója” és fejlesztése, melynek
a világörökségi helyszínhez
méltó környezet kialakítása a
célja.( Pályázati kiírásra vár.)
– MTZ és pótkocsi beszerzése
(Startmunka program keretéA 2012 évi tervek,
ben.)
elképzelések
– védőnői számítógép beA már említett folyamatban szerzése
lévő nagy beruházásokon túl a
Saját forrásból:
következő fejlesztéseket kíván– buszbeálló tervezése,
juk megvalósítani:
– Délibáb-köz útjavítás,
– Kossuth utca fásítása, a
– Településrendezési terv
terület helyreállítása.(Folyamatmódosítása,
ban.)
– Környezetvédelmi program
– Galéria felújítása (A pályáfelülvizsgálata,
zat benyújtásra került.)

Bár a szinte egész évben
folyamatosan zajló események
megrendezése jelentős munkaterhet ró a hivatal dolgozóira, mégis hiszünk abban, hogy
ezekre a rendezvényekre szükség van, hiszen az idegenforgalomból, a rendezvényekből és az
ezekhez kötődő parkíroztatási
bevételből teremthető meg településünk számára az a forrás,
ami a fejlesztésekhez szükséges.
20 éves a Hortobágy–Pres
sath testvérvárosi kapcsolat!
Hortobágyon és Pressathban is
megünnepeljük!!!
Újra indítjuk a Hortobágyi
Nemzetközi Alkotótábort, mely
Káplár Miklós hajdúböszörményi születésű, a pusztai tájat és
a pásztorságot megfestő hortobágyi kötődésű festőművészről
került elnevezésre. Kisebb léptékben, mint korábban, 10-12 fő
részvételével, 1 hétre várjuk a
művészeket. Szervezés alatt áll.

– Iskolai gázmérőhely kialakítása
A tervek megvalósítása a saját
bevételek alakulásától, illetve a
pályázati lehetőségektől függ.
Jó hír!!!
– Elérhető közelségbe került
a fürdő megvalósítása, ugyanis
benyújtásra kerültek a tervek a
környezetvédelmi hatósághoz,
a szakhatósági állásfoglalásokra
várnak. Elkészült a környezetvédelmi hatástanulmány. Megtörtént a gyógyvízzé minősítés!
Az épületekre benyújtásra
került az építési engedély iránti
kérelem.
Elkészült a vendégház.
Várhatóan 2013-ban elkészül
a fürdő.
– A volt szolgáltató ház fel
újítási munkálatai is megkez
dődnek várhatóan ez évben. A
létesítményben turisztikai jellegű
szolgáltatást kíván megvalósítani
a tulajdonos, aki az üzemeltetés
során hortobágyi munkavállalókat is szeretne foglalkoztatni.
Járási rendszer kialakítása,
önkormányzati rendszer átala
kítása, iskola-államosítás!
A teljes önkormányzati rendszer átalakul, ennek ellenére a
részletek nem ismertek. Megjelentek a döntést tartalmazó
törvények, a végrehajtásukról
szóló rendeletek viszont nem.

Nem ismertek a részletszabályok, a formák, a megoldások
módja, hogy milyen forrásokat von el az állam, és melyeket hagy meg részben, vagy
egészben az nem ismeretes számunkra. Így tervezni is nehéz.
Mondhatni lehetetlen.
Egy biztos, azon leszünk,
hogy Hortobágy számára a
lehető legkevesebb sérelemmel járjon. Ez mit jelent? Hogy
Hortobágyon helyben tör
ténjen a közszolgáltatások
szervezése, a település üze
meltetési feladatok ellátása,
a vásároztatás- és parkolta
tás végzése, a rendezvények
szervezése, a közfoglalkozta
tás lebonyolítása stb. Hogy a
gyermekeinknek ne kelljen
hajnalban útra kelni és az
egész napot egy idegen város
ban tölteni. A lényeg, hogy
ezáltal ne romoljon a feladat
ellátás színvonala és hogy a
hortobágyi emberek legye
nek foglalkoztatva! Minden
lehetőséget és alkalmat meg
ragadunk arra, hogy Horto
bágy speciális adottságaiból
(a település nagy kiterjedése
és széttagoltsága, a szomszéd
településtől való távolság,
stb.) eredő problémákra fel
hívjuk a figyelmet.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

intézményi hírek
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• 2012. április 11-én „A költé• Színvonalas iskolai ünnepi
szet napja” alkalmából megmegemlékezést tartottak in
emlékezést tartottunk az intéztézményünk 6. osztályos tanulói 1848. március 15-ről. Fel- tató Intézet szervezésében el. Felkészítő tanáruk: Futó mény aulájában. Szereplő
tanulók: Boda Stefánia, Cseri
készítő tanáruk: Katona Lász- intézményünk IPR szak- Ágnes
mai délutánt rendezett „Az • Tanulóink közül Zsupos Zsolt, Boglárka, Hegedűs Maja,
lóné
• Tanulóink közül Cseri Bog- integrációt segítő módszer- Bujdosó Kata, Bak Henri- Németi Rebeka, Vincze Viklárka, Bak Henrietta és Buj- tani elem- a projektmódszer etta, Götz Dominik, Cseri tória. Felkészítő tanáruk: Moliskolánkban” Boglárka, Vas Tamás, Major nárné Nagy Ágnes
dosó Kata történelem tantár- alkalmazása
gyi verseny megyei fordulóján címmel. Az 5. osztályban Dániel 7. osztályos és Szil- • 2012. április 12-én Balvettek részt. Felkészítő taná- tanított: Sáriné Pócsik Valéria ágyi Borbála, Kulcsár Tamás, mazújvároson a Kerékpáros
drámapedagógus, tananyag: Vincze Viktória 5. osztályos Iskola Kupán az alábbi tanuruk: Szentirmai Zoltán
•S
 imonyi Zsigmond helyes- Reflektálás a Kalevalára. A tanulóink a Nemzetközi Ken- lók szépen teljesítették az
Csapattagok:
írási verseny iskolai forduló- 7. osztályban tanított: Katona guru Matematika versenyen akadályokat.
ján Szilágyi Borbála, és Boda Lászlóné tanárnő, tananyag: vettek részt. Felkészítő taná- Götz Dominik, Garai Dorot�Stefánia vett részt. Felkészítő Az élőlények rendszere. A ruk: Samuné Szabó Zsuzsanna tya, Vincze Viktória, Zsupos
tanáruk: Molnárné Nagy foglalkozásra Balmazújváros • 2012. április 03-án intézmé- Zsolt. Felkészítő tanár: Nagy
iskolájának tagintézményei- nyünk alsó tagozatos tanulói Józsefné
Ágnes
•H
 evessy György Kémiaver- ből, Debrecen Bocskaikert- számára Mesemondó versenyt • 2012. április 16-án Holokauszt
Eredmények Emléknap alkalmából intézseny iskolai fordulója után, a ből, Egyek, Újszentmargita, rendeztünk.
1-2.
osztály
Szabó
Kinga I. ményünk felső tagozatos tanuKonyár,
Tiszacsege,
Zsáka
megyei fordulóba jutott tanulóink: Cseri Boglárka, Buj- iskoláiból és a Hortobágy helyezett, Bulátkó Vivien II. lói számára megemlékezést
dosó Kata, Vas Tamás, Bak Nyitnikék Óvodából érkeztek helyezett, Gercsák Marianna tartottunk. A megemlékezést
III. helyezett, 3-4. osztály szervezte: Molnárné Nagy
Henrietta. Felkészítő tanáruk: hozzánk vendégek.
Ruzsányi Aisa és Posta Petra Ágnes és Szentirmai Zoltán
•
A

z
országos
német
nyelvi
verSamuné Szabó Zsuzsa
• 2012. március 28-án az seny iskolai fordulóján Boda I. helyezett, Karika Bettina • 2012. április 17-én iskolánkOk
tador Pedagógiai Szolgál- Stefánia és Major Dániel tanu- II. helyezett, Vincze Lídia és ban Nyílt napot tartottunk,
lóink szép eredményt értek Nagy Noémi III. helyezett.
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Máté, Balogh Zoltán, Budai
Dániel, Garai Barna, Hajdu
László Andor, Horváth Máté,
Kulcsár Tamás István, Meliska
Dávid, Nagy Gergő, Tar Kristóf
József, Való Dávid, Veres Bence
IV. korcsoport fiú: Balogh
Roland, Balogh Zoltán, Götz
Dominik, Horváth Máté, Kulcsár Tamás István, Major
Dániel, Meliska Dávid, Tar
Kristóf József, Való Dávid, Vas
Tamás, Veres Bence, Zsupos
Zsolt
IV. korcsoport leány: Bak Henrietta, Boda Stefánia, Bujdosó
Kata, Garai Dorottya, Hegedüs
Maja Angéla, Lukács Andrea
Diána, Lukács Zóra Krisztina,
Németi Emese, Németi Rebeka,
Szilágyi Fruzsina, Vincze Viktória.
Felkészítő tanár: Szentirmai
Zoltán

Intézményi hírek

„A” csapat I. helyezés, „B”
ahol a szülők és érdeklődők projektünket. Ezúton is szeretcsapat V. helyezés. Külön
betekintést nyerhettek egy- nénk megköszönni a Hortobádíjazott: Való Dávid a leggyi Nemzeti Park és a Hortoegy tanóra életébe.
jobb támadó játékos díjat,
• 2012. április 27-re intézmé- bágyi Nonprofit Kft. szakemTar Kristóf a legjobb feladó
nyünk az Aranyceruza Helyes- bereinek segítő támogatását.
játékos díjat kapta.
író Versenyre nevezett be a • Röplabdamérkőzések:
–
2012. április 2. Debrecen
– 2012. március 10. Kunhemásodik osztályból egy 4 fős
Röplabda Városi Diákolimgyes Kupa – fiú mini röpcsapattal és a harmadik oszpia – fiú IV. korcsoport – I.
labdatorna „A-B” csapat 2.
tályból 2 tanulóval. Felkészítő
helyezés
helyezés
tanáraik: dr. Baji Sándorné és
– 2012. április 11. Debrecen
– 2012. március 25. Kalocsa
Sáriné Pócsik Valéria
Röplabda Városi DiákolimAmatőr Országos Diákbaj• 2012. április 23-án körzeti
pia – fiú III. korcsoport I.
nokság – III. korcsoport fiú
atlétikai versenyen vettünk
helyezés.
„A” csapat I. helyezés, „B”
részt. A II. korcsoportos fiúk
–
2012. április 12. Debrecsapata III. helyezés.
a második helyen végeztek.
cen Röplabda Diákolimpia
– 2012. március 29. Debrecen
A csapat tagjai: Budai Dániel,
megyei döntője fiú III. korVárosi-Megyei DiákolimFenyves Patrik, Való Kriszcsoport „A”, „B” csapat I.
pia IV. korcsoport leány IV.
tián, Suhajda Márk, Nagy
helyezés.
helyezés.
Zsolt, Kota István. Felkészítő
– 2012. április 18. Debrecen
–
2012. március 30. Debretanár: Postáné Kiss Erika
Röplabda Városi-Megyei
cen Röplabda Diákverseny
• 2012. április 25-én a hagyoDiákolimpia – leány III.
Országos Döntője – IV. kormányokhoz híven a Föld napkorcsoport I. helyezés.
csoport leány X. helyezés.
jához kapcsolódóan megren– 2012. március 31. Nyíregy- Csapattagok:
deztük a „Hortobágy a nomád
háza Kazinczy Kupa – fiú III. korcsoport fiú: Balogh
Pusztától a Nemzeti Parkig” c.

A 2011. június 23-i tisztújító közgyűlés után új arcok
új gondolatokkal kerültek az
Intéző Bizottságba, a Felügyelő
Bizottságba, a küldött közgyűlésbe és a munkaszervezetbe
is. A feladatok feltérképezése
után felismertük, hogy a jövőnk
helyes útra terelése érdekében
először a múltból örökölt terhektől kell megszabadulnunk.
Ezen terhek feltárása érdekében
öt évre visszamenőleg elrendeltük a könyvelés tételes ellenőrzését. A konzekvenciákat levontuk. Ennek ellenére még nem
beszélhetünk
jövőbemutató
gazdálkodásról csak válságmenedzselésről.
Jelenleg a Víztársulatokat az
állam korábbi ígéretek ellenére
sem támogatja. Az egyetlen
forrás a közmunkaprogramok
szervezése. Örömmel számolhatok be nyertes pályázatunkról, melynek keretében összesen 510.585.507 Ft költségvetésű terveinket valósíthatjuk
meg. Ez a Társulat területén élő
munkát keresőek foglalkoztatását is eredményezi. A program
december 31-én ér véget.
Bízom benne, hogy Víztársulatunk erőfeszítéseit értékeli
és örömmel fogadja a munkát
kereső lakosság, melynek
köszönhetően az Önkormányzatok kasszájában havonta,

személyenként a foglalkoztatást
helyettesítő támogatás 20%-os
önerejének
megspórolásával
4.560 Ft marad.
A
közmunka
program
működtetése óriási anyagi
terhet ró társulatunkra. Az
1,5%-os szakképzési hozzájárulást, a betegállományosok
juttatását és az irányítók bérét
jelenleg erősen fogyó megtakarításainkból fedezzük. Anyagi
helyzetünk odáig romlott, hogy
biztos bevételek híján még az
esetlegesen szükségessé váló
védekezési költségeket sem
tudjuk garantálni. Ez így nem
mehet sokáig !
Első körben a válságmenedzselés jegyében munkaszervezetünk létszámát 25 főről 7-re
csökkentettem. További leépítést felelősségteljesen, az Önök
értesítése nélkül nem tehetek.
Második körben helyzetünket
minden lehetséges és illetékes
szakmai fórum előtt ismertettem, kérve a helyzet megoldását
célzó támogatást. Számomra
nem a Víztársulat életben tartása a cél, hanem a védelmi feladatok ellátása és vonalas létesítményeink funkcionalitásának
a biztosítása. Megjegyzem erre
legalkalmasabbnak a Víztársulatot látom.
Harmadik körben kénytelen
vagyok az április végén esedé-
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kes küldöttgyűléstől önkéntes
alapon a társulati hozzájárulás megállapítását kérni. Az
önkéntesen megszavazott hozzájárulás területi egységenként
kötelező lesz mindenkire nézve.
Véleményem szerint a felelősségteljesen gondolkodók eddig
sem a fizetési kényszert helytelenítették, hanem az ellenértékként kapott nagy semmit. Társulatunk közigazgatásonként
külön számlán kezeli a befizetéseket, melyeket csak a befizetést teljesítő területre fordítunk.
A feladatok meghatározásába a
gazdákat is be kívánjuk vonni.
Az elvégzett munkákról és a
felhasznált anyagiakról évente
beszámolunk. Irodánk működtetéséhez a befizetések kb.
5–10%-át fordítjuk.
Természetesen 0 Ft társulati
hozzájárulást is meghatározhatunk, de akkor nem tudunk semmiféle munkavégzést és semmilyen védekezést garantálni.
A küldöttgyűlésen esedékes
felelősségteljes döntés eredményes előkészítéséért minden
településen gazdafórumot hívtunk össze a helyi gazdatársadalom tájékoztatása érdekében.
Ezeken a gazdafórumokon
Kemény Igazgató Úrral közösen számoltunk be az eddigi
munkáról és a jövőbeni tervekről. Eddig a gazdák jellemzően

bruttó 700 Ft/ha társulati hozzájárulást tartanak kívánatosnak, megjegyzem több helyen
még nem született meg a döntés
és egyenlőre csak a társulat
megmentésének
szándékát
fejezték ki.
Mi lenne, ha nem lenne a
területünkön működő Vízgazdálkodási Társulat?
A Megyei Szakigazgatási
Hivatal (MVH) hajtaná be a társulati hozzájárulást, amelynek
összege a jelenlegi összeg többszöröse lenne, mivel Kóthay
László, a Környezetvédelmi és
Vízügyi Minisztérium vízügyi
szakállamtitkára a 2009. évi
közcélú társulati hozzájárulás
mértékét 2.000–3.100 Ft/ha,
2010. évben pedig 2.100–3.300
Ft/ha határok között javasolta
megállapítani.
Ha a társulat megszűnik, nem
lesznek társulati közmunka
programok, nem lesz beleszólásunk és valószínűen a magas díj
ellenére munkavégzés sem.
Kérem, hogy a május 4-én
esedékes küldöttgyűlésre felkészülten érkezzen! A mi közös
felelősségünk az információk
továbbítása, az általunk képviselt gazdák felelőssége a
döntés!
Dr. Miluczky Attila
elnök
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Biztató változások
a Hortobágymenti Vízgazdálkodási Társulatnál
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Felhívás
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Hortobágy Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete a 2011. április
18-i ülésén rendeletet hozott
a „Tiszta udvar, rendezett
ház”cím alapításáról. A rendelet célja, a világörökséghez méltó, élhető környezetet
kialakítása, melyre ösztönözni
szeretnénk lakótársainkat is.
Ennek érdekében a testület a
következő címeket alapította:
a) „Tiszta, virágos udvar,
rendezett ház ….. év”
b) „A legszebb hortobágyi
utca ….. év”
c) „A legszebb hortobágyi
intézmény ….. év”
Az a és c pontban szereplő
címek esetén a lakóingatlan tulajdonosa, bérlője vagy
használója pályázhat, míg a b
pontban levőnél az utca által
megbízott közös képviselő.
Az elismerés formája emléklap, továbbá az önkormányzat
nevét és település címerét tartalmazó falra szerelhető tábla.
A pályázók írásban értesítésre kerülnek és a Hídivásár
rendezvénye keretében ünnepélyes kihirdetésen kerülnek
átadásra a címek. A pályázat
eredménye fényképes illusztrációval a Hortobágyi Híradóban is megjelenik. A cím
adományozásáról egy szakmai
zsűri javaslata alapján a képviselő-testület dönt augusztus
15-ig.
A „Tiszta, virágos udvar,
rendezett ház” cím adományozásánál figyelembe vett
szempontok:
– harmonikusan, esztétikusan környezetbe illeszkedő
ingatlan és az azon található
épület, kert, udvar, árok,
– nincs hulladékkezelési
közszolgáltatás tartozása,
– az ingatlan a közegészségügyi és köztisztasági előírásoknak megfelel.
A „Legszebb hortobágyi
utca” cím adományozható
azon tér, utca, körút részére,
amely adott évben a legszebb
utcaképet nyújtja a beültetett
virágok, növények, a tisztaság,
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illetve a közterületi összkép
vonatkozásában.
A „Legszebb hortobágyi
intézmény” cím adományozható azon gazdasági egységek, irodák, kereskedelmi és
vendéglátó egységek, intézmények számára, amelyek
udvara, közterülete, árka tiszta
és rendezett, parkosított, virágos.
Szemlézés: 2012. július
1-től folyamatosan előzetes
egyeztetés alapján.
Amennyiben el szeretné/szeretnék nyerni valamelyik címet
kérjük az alábbi nevezési lapot
küldjék vissza postacímünkre.

TAVASZI LOMTALANÍTÁS
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a „Tavaszi lomtalanítási akció”

Hortobágyon
2012. május 12-én, szombaton

történik és ekkor szállítják el a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. járművei a lomnak minősülő hulladékot.
Az ingatlanon összegyűlt, feleslegessé vált, kisebb terjedelmű bútordarabokat, berendezési tárgyakat valamint rongyot, ruhát, falevelet, virágmaradványokat, egyéb kommu
nális hulladékot zsákba vagy gyűjtőedénybe – melynek súlya
darabonként nem haladja meg a 30 kg-ot – tegyék ki a meg
szokott helyre a közterületen.
Kérünk minden érintettet, hogy a lomtalanítási akció napján
legkésőbb reggel 6 óráig helyezzék ki az elszállítani kívánt
hulladékot.
Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft.

Nevezési lap

„Tiszta, virágos udvar, rendezett ház” akció 2012.
Kategóriák:

– „Tiszta, virágos udvar, rendezett ház”
– „A legszebb hortobágyi utca”
	– „A legszebb hortobágyi intézmény” (a megfelelőt kérjük aláhúzni)
Beküldési cím:	Hortobágy Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
4071, Hortobágy, Czinege J. u. 1.
Nevezési határidő: 2012. június 30.
Tulajdonos/Használó/Az utca képviselője:
Cím: ____________________________________________________________________
Telefon: ____________________________________________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________
Dátum: _____________
_______________________________
Aláírás
Tulajdonos/Használó/Közös képviselő

Hortobágyi Híradó

közérdekű
Hortobágyi Híradó

7

közérdekű

Nyugdíjas találkozó Hortobágyon
A Hajdú-Bihar Megye és
Debrecen Nyugdíjas Szervezeteinek Szövetsége, illetve Hortobágy Község Önkormányzata 2012. május 12-én 10 órai
kezdettel Senior sportnapot
szervez. A rendezvényen belül
a Víziszínpadon népdalkörök
és táncosok fellépése a Vásár-

tér területén főzőverseny, sport
ügyességi versenyek kerülnek
megrendezésre, valamint egészségügyi állapotfelmérés történik. A műsorok megtekintése
díjmentes.
A résztvevők részére lehetőség nyílik Hortobágy nevezetességei, madár és állatvilágá-

nak megismerésére. Kirándulás
Mátára, az Állatpark és a Vadaspark látogatása, Pusztaszafari, a
Halastavi Kisvasúttal a vízimadarak élővilágának megtekintése, a Madárkórház, a Pásztormúzeum és az Égerházi Imre
Galéria megtekintése.
(A fenti programok a részt-

vevő nyugdíjasok részére 50%
kedvezménnyel, az Égerházi
Imre Galéria minden érdeklődő
számára díjmentesen látogatható.) A programokkal kapcsolatban bővebb információval
szolgálhat a rendezvény házigazdája, Karika György. Telefon: 30/855-1337.

kultúra

Boromisza Tibor: Kihajtás a Hortobágyon (részlet)
Megjött a hír: kezdődik a kihajtás. Itt a tavasz!
Nem nagy biztatás kellett, hogy vonatra üljek. Ilyen időtájt már
úgy is szorit a kőfalközöttiség. Követelődzik az ősi nomád hajlam,
szabad lehetőségek után. Mit csinál az ember a vasúton? Mit inkább
egyebet, minthogy szemlélődik. Kezdi az utitársakon. S azután
jönnek, rohannak át a történések, a vonatablak szinterén.
Nagyszerű dolog ez. Itt festik még a villanylámpa oszlopait csukaszürkére, de máris belérohantunk egy külvárosi udvar rejtettségeibe, ahol is kötélen száradó szines rongyok diszletei között visító
kölyket sikál egy természetes anya – mosóteknőben. Jönnek kőtörők, hidak, lankás vetések, erdők, mezők, szántó-vetők gyors egymásutánban szinte egybefolyva a legfantasztikusabb kisérőzenével,
ami a vonatkerekei tam-tamoznak a tetszés szerinti melódiával...
Nem tudok elszakadni az ablaktól.
E nagyszerű gyorsbenyomások értékeléséhez mégis oly kevés
embernek van érzéke. Koffer-utazók túlnyomóan. Itt is az egyik,
pesterlloydi betű után nagyokat bóbiskol a pápaszeme mögött s
feje minduntalan ,egy tekintélyes mellbehasra hanyatlik”. Egy valamelyes rendi nénike imakönyvbe temetkezik s két vigéc megállás
nélkül az üzleti konjukturák lehető és lehetetlen esélyei fölött folytat
teljesen meddő és kombinatív megbeszélést.
A vidék, a táj, a mozgás, az ébredő természet lüktetése, egyiket sem érdekli, egy pillanata sem. Minő száraz, anyaghoz tapadt
lelkek! Nagytöbbség!
A fehér habos felhők úgy ülik meg a puszta Ohati peremét, mintha
odafestették volna őket, valamelyes diszítés céljából. A nápolyi
sárgás levegőégből kékes fehéren rajzolódnak, fodrozódnak, amin
oly hosszasan el lehet pihentetni a szemet. A Hortobágy most öltözik
tavaszi köntösbe. Zöldell a határ s a lilásan bugázó fűtengerben a
legélénkebb sárga, rózsaszin és fehér foltok tarkáznak.
Az illatos szekfűvirág, a sárga sárkelep, a fehérvirágú korpafű,
porcsin, cigánybúza s a buja levelű szamártövis, ami innen szinte
egzótikus nagyságokat ér el. S ki tudná még előszámlálni mi minden
tör föl a Napfelé elrendeltetésében. A fényesedő Nap himnuszát
zengi itt minden ősi pogány ritmusban...
Fölcsendül ilyenkor lelkembe újra és újra az ősi Gajárti ima a
Rigvédából, ami mai sok milliós testvérnép magasztos fohásza:
„Imádjuk, dicső nap, éltető erődet
S kérjük, világítsd meg szívünket, elménket!”
Az apró tócsák csillógó vizében gólyacsapat sétálgat s osztozik
az ősi fészken. A környező falvak kéményei fölött folyik az örökösödési eljárás. Ki ilyen- ki olyan jusson kelepel szakadatlan. Tehetségesen bőbeszédű, helyesebben bőkelepelésű prókátor is akad, sőt
egy s némely csőr koppintás és tollfosztás is, persze csak úgy módjával, mert a levegőben nagyon mozgalmas a tárgyalás.
Szinte félsz lábbal tiporni a végtelen pompás gyepszőnyeget.
Mindenütt élet fakad. Ilyenkor távol keleten a szerzetesek szokásos
vándorútjukat is beszüntetik s kolostorokba vonulnak, nehogy járáskelésükkel, akartalanul is eltiprói legyenek egy sarjadzó életnek.
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Még az istenvert vak-szik is vidámabban fehérlik a téres mezőségben, csupán az emberek arcán barázdállik sötéten a gond... Zajlik
a kihajtás. Ezzel kezdetét veszi az idei legeltetés, a rideg pásztorélet, aminek végét a késő novemberi esőzés, hó és fagy hozza meg,

amikor is”szorul” a jószág a tanyák felé. S „szétverik” a ménest,
gulyát. Most páratlan jó a legeltetés. Nagy idő óta nem volt íly
kedvező az idő. A teleltetés sem volt rossz. Volt bőven csutka, meg
takarmányrépa. Ami jószág jön, jól néz ki többnyire, a tavalyihoz
mérten – jelesen. Azért mégis vontatottan megy a dolog. Nagy a
szegénység. Sok jószág eladódott a télen, szorultságból, mert apad a
jövedelem, nincs munka – de van adó bőviben...
Lehet számítani úgy 5–6 ezer lóra, meg 13-14 ezer szarvasmarhára. Van kint vagy 18–20 ezer birka is, 3-4 ezer disznó. A múlt
évihez mérten csökkenés mutatkozik. Itt megy végbe a Nagycsárda
előtt a mustrálás, orvosi vizsga, enélkül nem lehet átlépni a küszöböt. Mármint Debrecen városa, mintegy negyvenkétezer katasztrális
holdnyi, hortobágyi legelőjének küszöbét.
Miután a legeltető gazda a városi számvevőségnél kiváltja «hajtó
cédulát», amelyen fel van tüntetve a ménes, vagy gulya számadója,
akinek kezére kerül a jószág, no meg leszurkolja a legeltetési díjat,
nekivág a 42 kilométeres útnak. Pont annyi Debrecentől a csárdáig.
Szóval bé kell váltakozni, ami kitesz minden számos jószág
után 17 pengő és 60 filléreket. Egy éven aluli jószág félszámosnak
számít. Öt birka vagy öt disznó, egy számost tesz ki. Persze ez az út
elég hosszadalmas, különösképen, ha a jó esős idő miatt ragadós a
sár. Dehát ki lovon, ki szekéren, ki gyalog csak meggyőzi. A gyalogmenetnél a „humi” összecsavarva a villásszarvú fejebúbjára kerül.
A két szarvhoz erősítve. Olyik ekchos szekér úgy körül van kötve
jószággal, hogy azt sem tudod, melyik három ló húzza előre. Meg
azután az is megesik, hogy egy- egy legyöngült tehén borjastól a
szekérre kerül. Úgy fekszik ott keleti kényelemben mintha gyalog
sohase járt vón. Eleddig csak cirkuszban ismertem az ilyesmit, mint
az állatidomítás magasabb iskoláját. Hát persze hogy látványos
dolog ez a cirkuszban is – itt is. A „Hajtó cédulá”-hoz azután a csár-

Hortobágyi Híradó

dai orvosi szemle alapján egy „egészségügyi cédula” is kiállítódik,
aminek zárdéka :
Egészségesek. Béfogadtattak. E varázsige nyitja meg azután az
utat a kilenclyukú hídon át a mezőségre.
HÍDVÁM FIZETENDŐ
Jövet-menet.
Visszaélés törvény szerint büntetendő.

Járjuk a világot, s látjuk, hogy
a legeltető állattartás híres nagy
ázsiai, amerikai és afrikai helyszínein ásványokért kutatnak.
Nyomukban bányák és italmérések eleven, soha sem hegedő
sebei. Félretolva, felszámolva
a helyiek színes szövetű kultúrája. Az öreg, európai kontinensre érve abroncs szorítja
lelked és elméd. Itt mi vár ránk?
Hazaérve, igazat adsz a palóc
dudás, Pál Pista bátyánknak.
„Leürültek a mezők, csöndes minden legelő. Az egész
ország olyan, mint egy szomorú
temető.”
Hortobágy azonban a remény
szigete. A hortobágyi legeltető
állattartás – nagy érintetlen
pusztájával, növekvő jószágállományával, fiatalodó pásztorságával és a hagyományok
megerősödésével – a magyar
nagyállattartó kultúra őrhelyévé
vált. Itt találod a legeltető állattartás utolsó mentsvárát, a pásztorok tündérországát.
Kiknek is köszönhetjük mindezt? Azoknak, akiknek a lelke
már daru madárrá vált, s az égi
mezőkön ott sétálnak a többiekkel a hortobágyi pásztorok nagy
családjának évezredes, tágas
oszlopcsarnokában. Csak néznek
le ránk némán a magyar puszták
eget tartó emberei. Ők különkülön mértékegységek: Kiss
János, Fekete Jóska, R. Tóth
István, Czinege János, Kardos
János, Szabó Imre, Fekete

„A Hortobágy pásztorszemmel”
Miklós, Máró László, Gyur
sánszki János, Komlóssi István,
Bihari András, Szántó István,
Bácsó Sándor, Simon Antal,
Tóth Lajos, Sárközi Antal, Kakucsi István, Darnai Gábor, Oláh
Mihály, Máró Mátyás, Szopkó
János, Szabó Gábor…

nóta. Pásztorság nélkül nincs
legeltető állattartás. Az őrzött
jószágféleség, az emberek kora,
vagyona, rátermettsége határozta meg a pásztorrendben
elfoglalt helyét. Pásztorságot
nem lehet iskolában tanulni. A
lábra kapott gyermek az értelme

Onnan kérdőn néznek ránk.
Ugyan merre legények?
Vagyunk.
A pásztorok még mindig,
tavasztól a fűgyökér szakadtáig,
vagy amíg a jószág havat
nem hoz a hátán, járják a
pusztát
Füredről,
Örsről,
Nagyivánról, Madarasról, Karcagról, Ladányból, Nádudvarról, Szoboszlóról, Hegyesről,
Debrecenből,
Újvárosról,
Böszörményből, Nánásról, Margitáról, Csegéről, Egyekről és
Hortobágyról.
„A szegíny barom is csak
a pásztorára níz” – mondja a

kinyílásával tanyássá vált, s
felcseperedve „belenőtt” az
egyre komolyabb, embert próbáló feladatokba úgy, hogy az
idősebbek magyarázat nélkül,
némán tették dolgukat. Mindig
figyelve tanulta a körülötte
lévő világot. Így ismerte meg
az idő és a vizek járását, a csillagos égboltot, a határt és a
legelőket, a puszták növény és
állatvilágát, a jószágféléket és
viselkedésüket, számontartásukat, bílyogzásukat, őrzésüket,
terelésüket, itatásukat. Elleste
másoktól a tanyás feladatait, a
főzést, a nád- és faművességet,
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az állatbetegségeket és gyógyításukat, nyírást, fejést, túró- és
sajtkészítést, bőrművességet,
…, a nótát és táncot. „Hát nem
figyeltél?” – szól ma is a szűkszavú korholás hibázáskor.
A fegyelem és a figyelem
mellett, jellemezte a pásztorságot más is. „Egész életemben vigyáztam a becsületemre.
Megvan ma is!” – vallotta
Kardos János, a híres böszörményi csikós.
Hogy a mezőkről mit tanultak és mit adnak tovább pásztoraink, arról szól ez a könyv. A
méltatlanul lenézett, haszontalannak és felszínes ismeretűnek
vélt – pedig csak a tudásával
nem kérkedő, szemérmesen
kevésbeszédű embereket bírta
szóra Molnár Zsolt és Hoffmann Károly szerzőpáros.
Botanikusként pusztai „látófára
kapaszkodtak”, hogy messzebb
tekinthessenek…
„…ami a fődből kinőtt, annak
mind neve vót!” – mondta az
öreg pásztor. Megismerésükben segítették őket Hortobágy
mellyékéről Buglyó János,
Czigla József, Garai János,
Garai Lajos, Kapusi Gábor, Kis
József, Kordás János, Kordás
József, Kota István, Molnár
Imre, Molnár Sándor, Nagy
Imre, Németi János, Németi
Mihály, Szabó Gábor, Szarvas
Ferenc, Szilvási János, Tokaji
Kiss József, Tóth József.
(gz)
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Ez harsog le a híd bálványoszlopairól. Úgy ám! Nem szaladgálnak itt úgy potyán, Pestről Budára. Igaz, hogy a fizetség a böcsületre
van bízva, mert nincs vámőr, no meg csak azoknak szól, kik „sesta
kerte” túl születtek. De mégis csak törvény!
Javadalma ez a csárdásnak, akinek mint már említém a gond szintén vendége. Nincsen itt most vigasság és zeneszó.
„Fekete a csapszék víge
Fejér a csapszék eleje,
szomorú a csaplár benne,
ünnepi kommenció sem valami búsás, de hát biztos. A pogányfajta
mer, nincs borozó vendíge...
Cinege számadó el is kurjantja magát keserűségében, „hát szárasság
Hát ez az, nincs. Azaz hogy alig-alig. Még jó Rimóczy az ősi pász- vagyon mán itten”?
torhegedűs is hazaszivárgott az ünnepkre. Nem hagyhatta a nádudNo majd nyáron, ha jóra fordul.
vari kommenciót, ezért a vékony jövedelemért, ami itt cseppent. Az
(1930)

Anyukám féle mennyei
borsóleves

Gasztronómia

Hozzávalók: fél kg zöldborsó,2-3 db sárgarépa, só, bors,
nokedlihez: 2-3 tojás, liszt, só, rántáshoz: 2 evőkanál liszt,
pici olaj, piros paprika.
Elkészítés: A zöldborsót sós vízbe feltesszük főni, majd
hozzáadjuk a karikára vagy kockákra vágott sárgarépát. Ha
mindkettő megpuhult,akkor elkészítjük a rántást 2 evőkanál
lisztből kevés olajjal,ha megpirult,pici pirospaprikát adok
hozzá,és besűrítjük vele a levest. A tojásokból a liszttel, pici

sóval a szokásos módon nokedlit készítünk és beleszaggatjuk
a levesbe (aki akarja külön is kifőzheti enyhén sós vízben), és
ha a nokedli puhára főtt, elkészült a leves. Ízesebb ha petrezselyem levél is kerül bele.

Mogyorós szívecskék
Hozzávalók: 15 dkg liszt, teáskanálnyi sütőpor, tasaknyi
vaníliás cukor, 17 dkg kristálycukor, 1 tojás, 7 dkg vaj, 10
dkg margarin, 20 dkg mogyoró.
Így készül: 15 dkg lisztet elkeverünk 1 teáskanál sütőporral,
1 tasak vaníliás cukorral és 7 dkg kristálycukorral. Hozzáadunk 1 tojást, 7 dkg puha vajat és az egészet összedolgozzuk.
Kinyújtjuk, szívecskéket szaggatunk a tésztából és vékony
rétegben baracklekvárral megkenjük a tetejüket. Ezután 10
dkg margarint összeolvasztunk 10 dkg cukorral 2 evőkanál
vízzel, 8 dkg őrölt és 12 dkg durvára vágott mogyorót forgatunk bele. Miután kissé kihűlt a tésztára kenjük és 20-30 perc
alatt 180-200 fokon készre sütjük.

Medvehagymás csirke
Hozzávalók: egy egész csirkemell, só, bors, vaj, egy szál
újhagyma, két jó nagy marék medvehagyma, 3-4 dl tejszín,
egy evőkanál fehérbor, szerecsendió, egy evőkanál ételkeményítő, 5 dkg reszelt sajt.

Így készül: A csirkemellet elfelezem, majd a fél melleket
hosszában, lapjában félbe vágom, így négy vékonyabb hússzeletet kapok. Sózom, tekerek rá borsot és vajban arany
barnára sütöm. Tálalásig melegen tartom.
A mártáshoz vajat forrósítok, megfuttatom rajta a felkarikázott újhagymát, rádobom a felvágott medvehagymát és
puhára párolom. Ízesítem a borral, sóval, borssal, szerecsendióval, felöntöm a tejszínnel és kb. 5 percig forralom.
A keményítőt kevés vízben feloldom és besűrítem vele a
mártást. Egy-két percig forralom, a reszelt sajttal dúsítom.
A csirkemellet medvehagymás mártással és rizibizivel tálalom.

Puszi anyának – koktél

Hozzávalók: pár szem fagyasztott málna, 2 gerezd lime, 3
kanál barnacukor, 5 cl vodka, menta levél
Így készül: Készíts elő egy 3 decis poharat. Rakd bele a
gyümölcsöket, a barnacukrot és törd össze a pohár alján. Ezt
követően töltsd tele a poharat enyhén zúzott jéggel és mérd
bele a vodkát. Egy kiskanál vagy a szívószál segítségével
keverd kicsit össze. Díszítsd mentalevéllel.
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