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A húsvét a kereszténység
legnagyobb ünnepe,
ez az „ünnepek ünnepe”

KELLEMES HÚSVÉTI
ÜNNEPEKET KÍVÁN
Hortobágy Község
Önkormányzata és a hivatal
munkatársai nevében
Vincze Andrásné polgármester

A keresztény egyházak tanítása
szerint húsvét Jézus Krisztus feltámadásának és vele az emberiség
megváltásának ünnepe, amelyet a
325-ben tartott első niceai zsinat
döntése értelmében a tavaszi napéjegyenlőséget követő holdtölte
utáni első vasárnapon tartanak.
A kereszténység főünnepe
az ószövetségi pászka (héberül
pészach, latinul pascha) ünnepéből nőtt ki, mely a zsidók számára az egyiptomi fogságból való
szabadulásnak, és az utolsó estén
elfogyasztott szent vacsorának,
a szédernek az ünnepe. Ennek az
előképnek – a keresztény tanítás szerinti – beteljesedése Jézus
Krisztus átmenetele a halálból a
feltámadott életre.
A zsidó pászkától a keresztény
húsvétig ívelő kapcsolat kezdőpontja a kereszténység szerint az
a történeti tény, hogy a Názáreti
Jézust közvetlenül a zsidó húsvét
előtt (mai időszámításunk szerint valószínűleg Krisztus után
30. április 7-én) Poncius Pilátus
halálra ítélte, keresztre feszítették
(nagypénteken), és vasárnap hajnalban, föltámadván a halálból,

megmutatkozott a tanítványainak.
A keresztény húsvét hittartalmát a
hitvallás így fejezi ki: „harmadnapon halottaiból föltámadott”.
A keresztény vallási előírások
szerint Krisztus feltámadásának
ünnepét böjti időszak készíti elő,
amely hamvazószerdától nagyszombatig (negyven napig) tart.
A húsvét katolikus liturgiája az
ünnep tartalmának megfelelően a
legörvendetesebb: ennek az örömnek egyik kifejezője a nagyböjt
után halmozottan és dicsőségesen
feltörő sokszoros Alleluja.
A húsvéti ünnep központi liturgiája, csúcspontja a nagyszombat
esti-éjszakai húsvét vigiliája (latinul vigilia paschalis) szertartása,
vagy más néven húsvét éjszakája
szertartása. Az ünneplés tárgya a
világosság győzelme a sötétség,
az élet győzelme a bűn és halál
fölött. Ez a győzelem a kereszten született, a kereszthalál és a
feltámadás egymásba fonódik az
ünneplésben.
A húsvét éjszakai liturgia fő
részei a II. vatikáni zsinat után:
1. a húsvéti fény megáldása; 2.
(folytatás a 2. oldalon)

Húsvét

(folytatás az 1. oldalról)
húsvéti örömhirdetés (Exsultet);
3. ószövetségi olvasmányok; 4. a
szentmise kezdete; 4. keresztségi
szertartás; 6. a szentmise folytatása; 7. feltámadási körmenet.
A nagyszombat napján szentelt
húsvéti gyertya a feltámadt Üdvözítőt, mint a világ világosságát
jelképezi. Húsvétvasárnap ünnepélyes szentmisét tartanak.
A feltámadás napjára évente
zarándokok százezreit várják
Rómába a Szent Péter téri szabadtéri ünnepi misére, ahol II. János
Pál pápa elmondja hagyományos
húsvéti üzenetét és „Urbi et orbi”
(a városhoz – Rómához – és a
világhoz intézett) apostoli áldását
adja.
A katolikus egyházfő mintegy
hatvan nyelven köszönti a világ
legkülönbözőbb
országaiból
összesereglett híveket, köztük
magyarul a következő üdvözletet szokta mondani „Krisztus
feltámadott, Alleluja!”. A világ
számos televíziója élőben közvetíti a pápa húsvéti liturgiáját.
A húsvét elnevezés a böjti
időszak megszűntére utal, tehát
ekkor lehet újra húst enni. A húsvétvasárnapi szertartás része a
húsvéti ételek megáldása, mely
az utolsó vacsorára és Jézus csodálatos kenyérszaporítására emlékezteti a híveket.
Bárányhúst vagy helyette
sonkát, kalácsot, tojást, sok

helyen bort, más ételeket is visznek ilyenkor a templomba szentelésre, a jellegzetes húsvéti ételeknek szimbolikus jelentésük van.
(A bárány Jézus életáldozatának
jelképe, a kalács Jézus feltámadására utal, aki megjelent tanítványainak, a kenyeret megáldotta és
tanítványaival evett.)
Sokfelé az volt a szokás, hogy
szentelés után siettek haza az
emberek, mert a néphit szerint
aki lemarad, még abban az évben
meghal, míg aki elsőnek ér haza,
első lesz az aratásban és mindenféle munkában. A szentelt ételek
fogyasztása jelentette a böjt feloldását követő első ünnepi étkezést, ezzel kezdődött újra a hús
fogyasztása, a „hús vétele”. A
megszentelt ételből otthon csak
azok ehettek, akik elvégezték a
húsvéti gyónásukat, áldozásukat.
Az elhunyt vagy távollevő családtagok részét a koldusok kapták
meg. A hagyomány szerint tojásadományt adtak a szegényeknek
és koldusoknak a halottak lelki
üdvéért is. A szentelt étel maradványainak varázserőt tulajdonítottak: a tojás héját például a veteményre szórták, a kotlós fészkébe
tették, vagy megetették vele az
aprójószágot, meghintették vele a
búzavetést, hogy jégverés, üszög
kárt ne tegyen benne.
Húsvétvasárnap sok helyen tartottak határjárást: a falu népe körbejárta a földeket, hogy elűzzék

a gonoszt és megvédjék a tavaszi
vetéseket, valamint megtisztították a forrásokat és patakokat. A
középkorban elterjedt volt a feltámadást a szabadban megjelenítő
dramatikus vallási játék. Még a
XX. század első felében is ismert
volt az ebből gyökerező Jézuskeresés, szentsír-keresés szokása:
húsvét hajnalán férfiak és nők a
falu temetőjében hozzátartozóik
sírján gyertyát égettek, s a föltámadás örömét megosztották
halottaikkal.
Húsvéthétfő húsvét másnapja.
Ehhez kapcsolódik a bibliai eredetű Emmausz-járás (Jézus feltámadása után az Emmauszba
vezető úton megjelent két tanítványának) szokása, amely Magyarországon elsősorban a baranyai
németek körében őrzött hagyomány. E naphoz fűződnek a legismertebb népszokások – a locsolás
és ennek jutalmául a festett, piros
vagy hímes tojás ajándékozása is.
A locsolkodás alapja a víz tisztító,
termékenységvarázsló
erejébe
vetett hit.
A tojás, amely eredetileg ha
lotti kultusz kelléke, a belőle
kikelő madárral Jézus újjászületését jelképezi, a népi hiedelem
szerint az életet szimbolizálja.
A piros szín Jézus kiontott vérét
jelképezi. A locsolkodó vers és a
kölnivel való locsolkodás később
terjedt el, ahogy az ajándékot
hozó húsvéti nyúl képzete is. A

nyúl – a többi jelképhez hasonlóan – a termékenység és az élet
ciklikus megújulásának jelképe,
de a gyermekeket megajándékozó
nyúl meséje csak a XX. század
„terméke”.
A keresztény hagyomány a
húsvéti locsolást a keresztelésre
vezeti vissza, amely hajdan vízbemerítéssel, leöntéssel történt.
Más magyarázat szerint ez a
mulatság a vidámság túlcsordulásának jeleként került a húsvéti
szokások közé. (A Dunántúlon
ugyanakkor
egészségvarázsló
mondóka kíséretében fonott korbácsokkal ütögették a lányokat.)
A húsvéthétfőt régebben – a
locsolkodás szokására utalva –
vízbevető, vízbehányó hétfőnek
is nevezték. Korábbi szokások
szerint a lányokat vödörrel locsolták le, s felöltözve befektették
őket az itatóba. Húsvéthétfő egyúttal a fiatal lányok és legények
mulatságainak egyik legfontosabb alkalma, igazi tavaszünnep
volt szabadban töltött szórakozással, s az ünnepen országszerte
húsvéti bálokat rendeztek.
A falvakban a tojásokhoz
különböző versenyek hagyománya is köthető – gurítás, dobálás,
összeütés. Az ajándékba kapott
piros tojásba a fiúk aprópénzt
dobtak élével, ha „beleállt” megkapták, ha nem sikerült, elvesztették.
(www.kulturport.hu)

MEGHÍVÓ
Hortobágy Község Önkormányzata
a település lakóit tisztelettel meghívja
az 1848–49-es szabadságharc
és forradalom tiszteletére
2013. március 15-én (pénteken) 10 órától
a Petőfi Sándor Kistérségi Általános
Iskola, Kollégium és Nevelési Tanácsadó
udvarán (József A. u. 1.) elhelyezett Petőfi
Sándor emlékszobornál tartandó ünnepi
megemlékezésre és koszorúzásra.
A megemlékezésen közreműködnek
az általános iskola tanulói.
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Sokféle a madár, s egyik ezt, másik azt

PETŐFI SÁNDOR

Leginkább kedveli,
Ezt ékes szólása, amazt pedig tarka
Tolla kedvelteti.
Kit én választottam, a dal-mesterséghez
Nem ért az a madár.
S egyszerű, mint magam... félig feketében,
Félig fejérben jár.

A GÓLYA
Én ellenségemül néztem az őszt, s szólék,
Ha gyümölcsöt hozott:
Tartsd meg ajándékod, ha kedves madaram,
A gólyát elcsalod.

Szeretem a pusztát! ott érzem magamat
Igazán szabadnak,

Nekem valamennyi között legkedvesebb
Madaram a gólya,
Édes szülőföldem, a drága szép alföld
Hűséges lakója.
Tán ezért szeretem annyira, mert vele
Együtt növekedtem;
Még mikor bölcsőmben sírtam, ő már akkor
Kerepölt fölöttem.

Szomorodott szívvel láttam gyülekezni,
Midőn távozának;
Miként most eltűnő ifjúságom után,

Szemeim ott járnak, ahol nekik tetszik,
Nem korlátoztatnak,
Nem állnak körülem mogorva sziklák, mint

Úgy néztem utánok,

Fenyegető rémek,

S milyen bús látvány volt a házak tetején

A csörgő patakot hányva-vetve, mintha

A sok üres fészek,

Láncot csörgetnének.

Szellő lehelt reám, sejtés halk szellője,
Hogy jövőmbe nézek.

És ne mondja senki, hogy a puszta nem szép!
Vannak szépségei,

Komoly fiú valék.
Míg társim a hazatérő tehéncsordát
Estenként kergeték:
Én udvarunkon a nádkúp oldalánál
Húztam meg magamat,
S némán szemléltem a szárnyokat-próbáló
Kis gólyafiakat.

De azokat, mint a szemérmes lyány arcát,

A föld levetette,

Sűrű fátyol fedi;

S virággal zsinórzott sötétzöld dolmányát

Jó ismerősei, barátai előtt

Ölté föl helyette:

Leteszi fátyolát,

Akkor az én lelkem is felöltözék új,

S rajta vesz merően a megbűvölt szem, mert

Ünnepi ruhába,

Tündérkisasszonyt lát.

S gólya-várni néha elballagtam egész
A szomszéd határba. –
Később, hogy a szikra lángra lobbant, ahogy

Kultúra

Vele töltöttem a gyermekesztendőket.

Mikor tél multával fehér hó-subáját

Szeretem a pusztát! be-bekalandoztam
Tüzes paripámon,
S midőn már ott jártam, ahol fizetésért

És elgondolkodtam. Jól tudom, az gyakran

Ifjú lett a gyermek:

Sincs emberi lábnyom:

Fordult meg fejembe’:

Talpam alatt égett a föld, nekiesem,

Lovamról leszálltam, gyepre heveredtem.

Miért hogy az ember nincs úgy, mint a

És paripán termek,

Egy futó pillanat

madár,

S megeresztett kantárszárral vágtaték ki

A tóra mellettem, s benne kit látok meg?

Szárnyakkal teremtve?

A puszták terére...
Még a szél is ugyan nekigyürkőzött, hogy

Gólya barátomat.

Csak a messzeséget járhatni meg lábbal
S nem a magasságot;

Lovamat elérje.

Oda is elkísért. Együtt ábrándoztunk

Mit ér nekem, mit a messzeség? mikor én

A puszta legmélyén,

A magasba vágyok.

Ő a víz fenekét, én a délibábot
Hosszasan szemlélvén.

Fölfelé vágytam én. Ah, úgy irigyeltem

Így töltöttem vele gyermekségemet és

Sorsáért a napot,

Ifjúságom javát,

A föld fejére ő tesz világosságból

Azért kedvelem, bár se’ tolla nem ragyog,

Szőtt arany kalapot.

Se’ szép hangot nem ád.

De fájt, hogy estenkén megszúrják... mert hiszen
Foly keblébül a vér;

Mostan is kedvelem és úgy tekintem én

Gondolám: hát így van? hát aki világít,

A gólyamadarat,

Ilyen jutalmat nyér? –

Mint egyetlen valót, mely egy átálmodott
Szebb korból fönnmaradt.

Kívánt időszak az ősz a gyermekeknek,

Megérkezésedet még mostan is minden

Mint anya jön elé,

Esztendőben várom,

Aki fiainak számára kosarát

S kívánok szerencsés utat, ha távozol,

Gyümölccsel terhelé.

Legrégibb barátom!

Hortobágyi Híradó
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A községházán történt

A községházán történt

2012. december 13-i ülésen a képviselő-testület
– Kinyilvánította, hogy a törvényben írt feltételekkel tartozási
megfizetéséhez igénybe kívánja venni az állam által biztosított
egyszeri, vissza nem térítendő költségvetési támogatást, azon
adósságelemek tekintetében, amelyekre a költségvetési törvény a
támogatás igénybevételét lehetővé teszi.
– Elfogadta az önkormányzat tulajdonában lévő vagyontárgyak bérleti díját – a korábbi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva.
– A Hortobágyi LEADER Közhasznú Egyesülettel 2012. május
2. napján, határozatlan időre létrejött, a hortobágyi 40/72/C/1
hrsz.-ú, 98,26 m2 alapterületű, iroda és a hozzá tartozó szociális
blokk helyiségre vonatkozóan (volt falugondnoksági iroda) havi
114.472,-Ft+ÁFA bérleti díj megfizetése ellenében kötött bérleti
szerződést jóváhagyja és hozzájárul, hogy az Egyesület a bérleményt székhelyként használja.
– Kinyilvánította azon szándékát, miszerint 2013. január 1. napjától a kötelező önkormányzati feladatként meghatározott nyilvános könyvtári szolgáltatást – szolgáltatás megrendelésével – a
Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ
(4026 Debrecen, Bem tér 19.) útján kívánja biztosítani. Az erről
szóló megállapodást előterjesztés szerint jóváhagyta.

közlekedés a település központjába sem, nem hogy a szomszédos
településekre.
2012 december 20-i ülésen a képviselő-testület
– A hulladékkezelési közszolgáltatás díját a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. tulajdonosi közgyűlésének előterjesztése, valamint
a hozott határozata alapján a 2012. december 22. napjától a következők szerint állapította meg:
1 db 120 literes hulladékgyűjtő edény
egyszeri ürítése: 
305,- Ft
1 db 1100 literes hulladékgyűjtő edény egyszeri ürítése: 2745,-Ft
Jelölt 110 literes hulladékgyűjtő zsák díja: 
291,-Ft
Közszolgáltatási díjbeszedés költsége:
141,-Ft/hó
(A feltüntetett díjak nettó értékek!)
2013.január 21-i ülésen a képviselő-testület
–A
 körülmények (előnyök és hátrányok ) mérlegelését követően
megerősítette a 147/2012. (XII. 17.) Hö. határozatban foglalt döntését, miszerint Balmazújváros Város Önkormányzatával kíván
közös önkormányzati hivatalt létrehozni.

2013.január 28-i ülésen a képviselő-testület
– Elfogadta a 2013. évi munkatervét.
2012.december 17-i ülésen a képviselő-testület
– Megállapította a gyermekvédelmi alapellátás keretében biztosított
– A képviselő-testület a takarékos gazdálkodás jegyében és tekinnapközbeni ellátás
tettel a költségvetés súlyos helyzetére egyhangúlag döntött arról, 	2013. január 1-től alkalmazandó intézményi térítési díjait az alábhogy a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló
biak szerint:
20/2010. (XII. 20.) számú rendeletét hatályon kívül helyezi. (A
képviselői tiszteletdíj – amely mindössze 2011–12. évben volt Ellátási forma megnevezése
Intézményi térítési díj
érvényben – havi br. 20.000 Ft összegben volt megállapítva.)
Ft/adag
– Megalkotta Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testüle- ÓVODA (gyerekek)
tének rendeletét az önkormányzat 2013. évi átmeneti gazdálkodá- tízórai
48
sáról. Az átmeneti szabályokra a 2013. évi költségvetési rendelet ebéd
194
megalkotásáig, ill. annak hatálybalépéséig van szükség.
48
uzsonna
– Gencsi Zoltán alpolgármester tiszteletdíját 2013. január 1. napjá- ÖSSZESEN:
290
tól kezdődően bruttó 100.000,- Ft/hó összegben állapította meg.
NAPKÖZI OTTHON (gyerekek)
– A Hortobágyi-Délibáb Településüzemeltetési és Rendezvényszer- tízórai
55
vező Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító ebéd
221
okiratával kapcsolatban, mint a társaság alapítója az alábbi döntést uzsonna
55
hozza:
ÖSSZESEN:
331
	megállapította, hogy Orosz István ügyvezető megbízatása a hatá- DIÁKOTTHON (gyerekek)
rozott idő lejártával 2012. december 31-i hatállyal megszűnik, reggeli
63
ennek kapcsán a társaság ügyvezetőjének Sári Ádám Hortobágy, tízórai
55
József A. u. 11/3. sz. alatti lakost választotta meg 2013. január ebéd
221
1. napjától 2013. december 31. napjáig terjedő határozott időtar- uzsonna
55
tamra.
vacsora
84
478
– A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 2013. ÖSSZESEN:
január 1-jén hatályba lépő rendelkezései alapján – amely sze- MENZA (csak ebéd 7 – 14 éves)
221
rint 2000 lakos szám alatt az önkormányzatoknak közös hivatal (A díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák!)
keretén belül kell ellátnia az önkormányzati és államigazgatási
feladatokat – kinyilvánította azon szándékát, miszerint a közös – M
 ódosította a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgálönkormányzati hivatalt Balmazújváros Város Önkormányzatával
tatásokról szóló 10/2005.(IV.28.) Hö. rendeletét, amely a Balkívánja létrehozni.
mazújvárosi Többcélú Kistérségi Társulás útján ellátott és általa
	Megbízta a polgármestert, hogy a Képviselő-testület szándéknyimegállapított szociális szolgáltatások díját hozta összhangba az
latkozatáról Balmazújváros Város polgármesterét tájékoztassa és
önkormányzat rendeletével. Az utólagos rendelet-módosítás nem
kezdje meg a szükséges tárgyalásokat.
jelent díjemelést az ellátottak számára, mivel a fenntartó társulás
	Sajnos a jogszabály nem tesz különbséget a tekintetben, hogy az
által 2012. évre megállapított díjtételek kerültek alkalmazásra az
egyes, közös hivatalt működtető települések mekkora távolságtól
elmúlt évben.
vannak egymástól, (esetünkben ez oda-vissza 50 km-t jelent), de – Módosította a tanyagondnoki szolgáltatásról szóló 4/2006. (II.15.)
nem veszi figyelembe a települések földrajzi adottságait, a telepüHö. rendelet, melynek lényege, hogy ezen feladatot az önkorlés szerkezetét sem, vagyis, hogy Hortobágy egy tagolt település,
mányzat a későbbiekben a Hortobágyi-Délibáb Nonprofit Kft.
amelyhez 6 tanyai településrész tartozik, ahonnan nincs tömeg(folytatás az 5. oldalon)
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útján kívánja ellátni. Ennek kapcsán módosította a társasággal
kötött együttműködési megállapodást. Arról is döntött, hogy a
tanyagondnoki feladat folyamatos és zökkenőmentes ellátása
érdekében a tanyagondnoki autón kívül a Škoda személygépkocsit is átadja használatra a kft-nek. A változás időpontjaként 2013.
január 1-jét célozta meg a testület, azonban a működési engedély
módosítás elhúzódása miatt ennek időpontját a későbbiekben
módosítani kellett 2013. április 1-jére.
– A régi szennyvíztisztító telep rekultivációs munkáinak megvalósítási szakaszához kapcsolódóan – a pályázati követelményeknek megfelelően – döntött arra vonatkozóan, hogy a könyvvizsgálói feladatok ellátására megbízási szerződést köt a GREEN
PRO-TECH Kft.-vel (4032 Debrecen, Tessedik Sámuel u. 127.)
A könyvvizsgálati díj, mint kötelező elem a pályázat keretében
elszámolható.
– Módosította a hozzájárulásról szóló határozatát a HortobágyiDélibáb Nonprofit Kft (4071 Hortobágy, Czinege J. u. 1.) a
„Települések helyi termékeinek bemutatására vagy helyi hagyományokra épülő rendezvények megtartása” célterületre elnyert
LEADER támogatás megérkezéséig igényelt 14.791.033,-Ft rövid
lejáratú hitel összegét 9.994.139,- Ft összegre és 2013. június 30-i
lejáratra. Ennek megfelelően módosította a 100%-ban önkormányzati tulajdonú társaság részére a kezességvállalás összegét
és határidejét. A korrekcióra azért volt szükség, mert a hitelintézet
nem hagyta jóvá az elnyert támogatás mértékének megfelelő hitel
összeget.
– Megtárgyalta és véleményezte a Hortobágyi-Délibáb Nonprofit
Kft. Vásártartásának Működési Rendjét. Az ez évtől érvénybe
lépő szabályok szerint a helyi vásár területén kizárólag az elmúlt
évben a társaság által pályázati forrásból megvalósított fa árusító
pavilonokban lehetséges az árusítás. A pavilonok használatáért
az önkormányzat, illetve a rendező kft. nem számít fel használati
díjat, csupán a területhasználati díját kell továbbra is megfizetni.
2013. február 14-i ülésen a képviselő-testület
– Megtárgyalta a 2013. évi költségvetési rendelet tervezetét. A
költségvetés fő elveivel, tartalmával egyetértett, megállapította,
hogy a költségvetés sarokszámai, a működési forráshiány a valós
adatokat, állapotot tükrözik. A bevételek azonban nem fedezik a
kiadásokat, vagyis forráshiányos a költségvetés, amelyet a 2013.
január 1-jétől hatályba lépő jogszabály nem ismer el, így jelenleg
nem felel meg a jogszabályi követelményeknek, ezért az elfogadás elhalasztásáról döntött. A képviselő-testület egyben megbízta
a polgármestert a 2013. évi költségvetési rendelet-tervezet felülvizsgálatával, illetve a működési forráshiány kezelésére vonatkozó
újabb információk beszerzésével, a lehetséges bevételek növelésének, ill. a kiadások csökkentésének felderítésével, továbbá a
vizsgálat eredményének figyelembevételével a költségvetés testület elé terjesztésével, tekintettel a jogszabályi követelményekre.
	A képviselő-testület döntött arról is, hogy – a jelenleg hatósági-igazgatási társulásban Balmazújvároson intézett ügyeken
kívül – valamennyi önkormányzati feladatot (a település fejlesztési, beruházási, üzemeltetési feladatai, közmunka szervezése, irányítása, vásárrendezés, rendezvényszervezés, kulturális programok stb.) helyben, a jelenleg foglalkoztatott dolgozókkal kívánja ellátni a jövőben is.
– Hatályon kívül helyezte a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 13/2005.
(VI. 10.) Hö. rendeletnek a hulladékkezelési közszolgáltatási
díjat megállapító 1. sz. mellékletét, mivel az új hulladékról
szóló törvény értelmében a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a Magyar Energia Hivatal javaslatainak figyelembevételével a miniszter rendeletben állapítja meg. A módosí-

Hortobágyi Híradó

tott hulladékgazdálkodási törvény alapján a be nem fizetett
közszolgáltatási díjat a Nemzeti Adóhivatal (NAV) közadók
módjára hajtja be.
– Módosította a bejegyzett élettársi kapcsolatok és a családi események szolgáltatási díjairól szóló 15/2011. (V.31.) Hö. rendeletét,
miszerint a továbbiakban a Hortobágyi Export-Import Kft. tulajdonában és üzemeltetésében lévő Sóvirág Vendégház is szerepel
a hivatali helyiségen kívüli, külső helyszínes esküvők színhelyei
között.
– A tanyagondnoki szolgáltatás Hortobágyi-Délibáb Nonprofit Kft.
részére történő átadására meghatározott határidőt 2013. április 1.
napjára módosította a működési engedély megszerzésének elhúzódása miatt.
–D
 öntött arról, hogy Hajdúnánás Város Önkormányzata részére
értékesíti a Hajdúnánás belterületén lévő 3700/2 hrsz.-ú, 2482 m2
nagyságú ingatlan területből Hortobágy Község Önkormányzatának tulajdonában levő 442/10000-ed tulajdoni hányadot, azaz
109,7 m2 kivett iparterület megnevezésű ingatlanrészt Hajdúnánás
Város Önkormányzat részére értékesíti. 700.- Ft + ÁFA/m2 figyelembevételével összesen 76.790.- Ft + Áfa, azaz bruttó 97.523.- Ft
vételár fejében..
– Megbízta a polgármestert, hogy az önkormányzat tulajdonában
lévő hortobágyi 5/19 – 5/31 hrsz.-ú, összesen 13 db. mindösszesen 1,0273 ha nagyságú beépítetlen terület (Hortobágy folyó parti
terület a Móricz Zsigmond krt. végénél), esetleges értékesítése
céljából végezzen piackutatást, hogy van-e a vásárlásra igény. A
terület a rendezési terv szerint „kertvárosi” lakóövezetbe tartozik,
amely közművesítéssel nem rendelkezik.
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 50. § (8) bekezdése alapján egyetértett azzal, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal a Petőfi Sándor Kistérségi Általános Iskola, Kollégium és Nevelési Tanácsadó és Óvoda felvételi körzetét Hortobágy közigazgatási területében állapítsa meg.
2013. február 28-i ülésén a képviselő-testület
– Jóváhagyta a Balmazújváros Város, Hortobágy és Újszentmargita község Önkormányzatával közösen létrehozott Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratát,
illetve a szervezet létrehozására vonatkozó megállapodást.
	Az önálló polgármesteri hivatal megszüntetésével 2013. március 1-jétől a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal
Hortobágyi Kirendeltségeként működik a hivatal, melynek
vezetői tisztségét a korábbi jegyző dr. Ácsné dr. Berke Gabriella tölti be.
– Jóváhagyta a Hajdú-Bihari Ivóvízminőség-javító Önkormányzati
Társulás tagjaként a társulás 2013. évi költségvetését egyelőre 0
Ft. bevétellel és 0 Ft kiadással.
2013. március 7-i ülésen a képviselő-testület
– Módosította a 2012. évi költségvetését, melyet főként államkincstári adatok 4. negyedévi változása indokolt. A költségvetés tavalyi
számadatai április végén a zárszámadás kapcsán válnak véglegessé.
– Megtárgyalta és elfogadta az önkormányzat 2013. évi költségvetését, melynek főösszege 339.957 eFt. A működési bevétel
199.742 eFt, mely nem fedezi az önkormányzat 216.704 eFt
összegű működési kiadásait. Összehasonlításul: a 2011. évi
működési kiadások 306.353 eFt-ban teljesültek, amely közel 90
Millió Ft-os kiadási szint csökkenést jelent két év alatt. Az államháztartási törvény rendelkezései alapján működési célú hiány nem
tervezhető, így a hiányzó 16.962 e Ft összegű forrás fedezetére
a Magyarország költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. Törvény
4.sz. Mellékletében szereplő helyi önkormányzatok kiegészítő
támogatást jelöli meg, melynek benyújtására felhatalmazta a
(folytatás a 6. oldalon)
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polgármestert. Az egyensúly biztosítása érdekében betervezésre
került 10.000 eFt működési célú rövid lejáratú hitel felvétel.
A költségvetés finanszírozási helyzetét, valamint a forráshiány
okát a következő adatok mutatják:
KIESŐ, ELVONT MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
10.229 eFt
Személyi jövedelem adó helyben maradó része: 
Jövedelemkülönbség mérséklése:
24.526 eFt
Beszámítás (ipü adóalap 0,5%-a):
9.120 eFt
Gépjármű adóbevétel 60%-a:
6.150 eFt
Bevétel kiesés összesen: 50.025 eFt
A FELADAT-ÁTADÁSSAL KIESŐ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
33.121.232 Ft
Iskola fenntartása, működtetése:
Iskolai technikai állomány bérköltsége:
5.908.040 Ft
Normatív ápolási díj önrésze:
1.500.000 Ft
40.529.272 Ft
Kieső működési kiadások összesen:
Az elvonásra kerülő bevétel mintegy 9,5 Millió Ft-al több, mint a
kieső működési kiadások összege!
Továbbra is önkormányzati kötelező feladatok maradnak a
következők, mely feladatok ellátáshoz az alábbi források biztosítása szükséges:
Óvodai ellátás: 
2.100 eFt
9.700 eFt
Gyermekétkeztetés:
Szociális és gyermekjóléti ellátás:
3.500 eFt
7.680 eFt
Szociális kiadások önrésze:
Összesen:
22.980 eFt,
melyhez mindösszesen 8.477 eFt támogatást biztosít az állam, a
14.503 eFt különbözetet az önkormányzatnak kell biztosítani!
A fenti adatok alapján megállapítható, hogy nagyobb a forrás-

elvonás, mint az önkormányzatoktól átvett – állami irányítás
és fenntartás alá kerülő – feladat- és hatáskör kapcsán kieső
költségek nagysága. Az is egyértelműen látszik, hogy a feladatfinanszírozás alapján megállapított állami támogatás összege nem
biztosítja a kötelező feladatok ellátását! Az önkormányzat ebből
még a jelenlegi minimális ellátási, illetve közszolgáltatási szintet
sem tudja tartani!
– Az önkormányzat a szűkös anyagi források ellenére – a lehetőségeihez mérten – ez évben is folytatja azokat a fejlesztéseket,
amelyekkel a település környezetét, a rendezvények színvonalát kívánja emelni, hiszen a település megélhetését és jövőjét a
turizmus és a rendezvények biztosítják. Tovább szépül a vásártér, felújításra kerül a víziszinpadi lelátó, bővül a köztemető és
megújul a ravatalozó nád tetőzete. Az idegenforgalmi szezon kezdetére elkészül a pályázati forrásból felújításra kerülő Galéria és
reményeink szerint év végére elkészül a Petőfi téri buszváró is. A
tanyai településrészeken közmunkaprogram keretében folytatjuk
az útjavítási és belvíz-elvezetési munkálatokat. Halastón a zúzott
kövesút javítását, Árkuson pedig a sorházak közötti belső út járhatóvá tételét, vízelvezetését végezzük el.
 öntött arról, hogy a tulajdonában álló Hortobágy belterület 115/5
–D
hrsz-ú kivett beépítetlen terület művelési ágú ingatlan területből
385 m2-t, míg a 118/7 hrsz-ú kivett gazdasági épület, udvar és
erdő művelési ágú ingatlan területből 661 m2 területet -a korábban a 33.sz. főút felújítása során elvégzett útépítési munkálatok
kapcsán- a Magyar állam nevében eljáró Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztő Zrt.1134 Budapest, Váci út 45. sz. alatti Vevő javára
értékesít. A vételár az ajánlat figyelembe vételével a két ingatlan
esetében összesen: 1.192.520. Ft.
– A Hortobágyi Délibáb Nonprofit Kft részére a 102/2012. (IX.19.)
Hö. határozatával biztosított tagi kölcsön visszafizetésének határidejét 2013. június 30. napjára módosította.
Vincze Andrásné
polgármester

Intézményi hírek

Intézményi hírek

ÓVODAI ELŐJEGYZÉS IDEJE
a 2013/2014. tanévre
2013. április 03. – án (szerdán) az óvodában
Szükséges dokumentumok
A gyermek:
• születési anyakönyvi kivonata
• lakcímbejelentője
• TAJ-kártyája
• oltási papírja
• orvosi igazolás egészségügyi állapotáról
A szülő:
• lakcímbejelentője
• a zonosságát igazoló dokumentum (személyi igazolvány, útlevél)
Felhívjuk minden Szülő figyelmét, hogy akinek gyermeke betölti
az 5. életévét 2013. december 31-ig,
annak beíratása kötelező a 2013/2014-es tanévben, a gyermek
tankötelezettségének teljesítése érdekében.
Szeretettel várjuk leendő óvodásainkat!
Baranyainé Fekete Ilona tagóvoda-vezető
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• 2013. január 01-től a köznevelési intézmények fenntartói feladatait
az állam a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ útján látja el.
Intézményünk a Balmazújvárosi Tankerülethez tartozik, Bényei
Sándor tankerületi igazgató vezetésével.
• Január 22-én a Magyar Kultúra Napján nyíracsádi kezdeményezéshez csatlakozott intézményünk, közös Himnusz elszavalásával.
A lebonyolításért felelős tanár: Molnárné Nagy Ágnes
• Január 31-én Balmazújvároson Kazinczy-szépkiejtési versenyen
vett részt tanulóink kis csoportja, Ruzsányi Aisa 5. o., Palásti
Hanna 5.o. és Vincze Viktória 6. osztályos tanulók. Ruzsányi
Aisa 1. helyezést ért el. Felkészítő tanár: Molnárné Nagy Ágnes
magyartanár.
• Február 15-én Zrínyi matematikai versenyen vettek részt Balmazújvároson a következő tanulók: Szilágyi Levente, Bujdosó Boglárka, Veres Csenge 4.o., Budai Dániel, Horváth József, Palásti
Hanna 5.o., Bujdosó Kata, Vas Tamás, Götz Dominik, Zsupos
Zsolt, Major Dániel 8.o. Felkészítő tanárok: Sáriné Pócsik Valéria
tanító és Samuné Szabó Zsuzsanna matematika tanár.
• Február 22-én intézményünk diákönkormányzata és szülői munkaközössége „Utazás Meseországba” címmel rendezte meg hagyományos iskolai farsangját. Ezúton is köszönjük minden támogatónak, szülőnek együttműködését és segítségét!

Felhívás!
Használt, régi típusú ágyneműtartós heverő eladó 2000.- Ft/db.
Érdeklődni az iskolában: 52/589-352-es telefonszámon.

Hortobágyi Híradó

Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Családgondozó
munkakör betöltésére.

TÁJÉKOZTATÁS
2013. január 1-vel megkezdte működését
a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Balmazújvárosi Járási Hivatala (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 3.).
A 2012. december 31-ig Hortobágy Község
Jegyzője hatáskörébe tartozó alábbi hatósági
feladatokat 2013. január 1-től a Járási Hivatal
látja el:
– szociális ellátások
● ápolási díj
●
egészségügyi szolgáltatásra jogosultság
● időskorúak járadéka

hatósági ügyek intézésével, illetve okmány● hadigondozottak ellátása
irodai szolgáltatásokkal kapcsolatosan – a
● közgyógyellátás (alanyi, normatív)
● gyámhatósági feladatok (pl. védelembe Balmazújvárosi Járási Hivatalban készséggel

vétel, családi jogállás rendezése, stb.) állunk hortobágyi ügyfeleink rendelkezésére
A felsorolt szociális ellátások tekintetében is az alábbi ügyfélfogadási rend szerint:
Szociális ügyek: Okmányiroda
(2013.
– a hortobágyi ügyfelek teljes körű ellátását
március 1-től):
szem előtt tartva – a Járási Hivatal az alábbi
hétfő
800–1630
hétfő
800–1300
napokon és időpontokban ügyfélfogadást tart
kedd
800–1630
kedd
800–1800
a hortobágyi polgármesteri hivatal 3. sz. iroszerda
800–1630
szerda 1200–1600
dájában:
00–1630
csütörtök
8
csütörtök 800–1300
hétfő
800–1100
00–1400
péntek
8
péntek
800–1300
szerda
800–1100
Dr. Veres Margit
Ettől eltérő időpontokban – a fent említett
Járási Hivatalvezető

Felhívás
Sérelmek a pszichiátrián

Pszichiátriai szerek viselkedési problémákra?

Ha Önnel vagy ismerősével, hozzátartozójával pszichiátriai kezelése
során visszaélést követtek el, illetve ha tudomása van ilyen esetről
(jogtalan beszállítás, szexuális zaklatás, bántalmazás, gyógyszer túladagolás stb.), írja meg panaszát a következő címre, vagy hívja az
alábbi telefonszámot:
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-63-55, 06-70-330-5384
E-mail: info@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu

Ha gyermeke „tanulási problémára” vagy „viselkedési rendellenesség” miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, hogy a gyermek
állapota semmit sem változott vagy rosszabbodott emiatt, keresse
az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is kérhető a hiperaktivitás
témájában.
Cím:
1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-63-55, 06-70-330-5384
E-mail: info@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu

Minden információt bizalmasan kezelünk!

Minden információt bizalmasan kezelünk!”
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Közérdekű

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Pályázati feltételek:
● A büntetlen előéletet igazoló – 3 hónapnál
határozott idejű 2013. 05. 01–2014. 04. 30-ig ● F
 őiskola, Szociális munkás, szociálpedanem régebbi -erkölcsi bizonyítvány.
tartó közalkalmazotti jogviszony
gógus,
●F
 elhasználói szintű MS Office (irodai A munkakör betölthetőségének időpontja:
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.
A munkakör legkorábban 2013. május 1.
alkalmazások).
napjától tölthető be.
A munkavégzés helye:
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
Hajdú-Bihar megye, 4071 Hortobágy, Kos- ● S
 zociális és/vagy gyermekvédelmi terü- A pályázat
benyújtásának
határsuth utca 8.
leten végzett szakmai tapasztalat. – Leg- ideje: 2013. április 10.
alább 1-3 év szakmai tapasztalat,
A pályázati kiírással kapcsolatosan további
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői
●H
 elyismerettel rendelkezés.
információt Erdeiné Győri Csilla vagy
megbízással járó lényeges feladatok:
Szilágyiné Tóth Katalin nyújt, a 52/580-599Félállásban családsegítés és félállásban
es telefonszámon.
gyermekjóléti szolgáltatáshoz kapcsolódó Elvárt kompetenciák:
 iváló szintű kapcsolatteremtő és probléfeladatok ellátása. Családgondozás, csa- ● K
A pályázatok benyújtásának módja:
mamegoldó készség,
ládlátogatás, egyéni esetkezelés, szociális
●P
 ostai úton, a pályázatnak a Balmazújvá●
K

iváló
szintű
empátiás
készség,
munka egyénekkel, családokkal, csoportokrosi
Kistérség Humán Szolgáltató Köz nálló munkavégzésre való képesség.
kal. Információnyújtás, tanácsadás, sza- ● Ö
pont címére történő megküldésével (4060
badidős programok szervezése. Kötelező A pályázat részeként benyújtandó iratok,
Balmazújváros, Veres Péter utca 8. ).
dokumentáció naprakész vezetése.
igazolások:
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
●P
 ályázó személy adatait tartalmazó részleadatbázisban szereplő azonosító számot:
Illetmény és juttatások:
tes
szakmai
önéletrajz
és
motivációs
levél.
204/2013, valamint a munkakör megneveAz illetmény megállapítására és a juttazését: Családgondozó.
tásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról ● A végzettséget igazoló iratok másolata.
 zemélyesen: Hajdú-Bihar megye, 4060
szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelke- ● A pályázó nyilatkozata, hogy az adatai ● S
kezeléséhez
hozzájárul.
Balmazújváros, Veres Péter utca 8.
zései az irányadók.

Öreg
hidunk
„A híd a középpont a Hortobágy megfoghatatlan végtelenségében.” – írja Móricz Zsigmond.
Az 1833-ban elkészült Kilenclyukú híd, a Hortobágy és a
magyar puszták szimbóluma
az idén 180 éves. Szeretett
hidunk nemcsak a folyó két
partját összekötő monumentális alkotás, ágas-bogas története
emberöltők közös meséje. Ezt
osztotta meg népes közönségével
Gencsi Zoltán alpolgármester
„A Kilenclyukú híd meséje”
címmel az EtnoKuckó-ban február közepén. Az egyetem Hatvani István Szakkollégiuma és
az Életfa Egyesület szervezte
estéken a magyar szellemi kulturális örökség részét képező, a
(Szabó Vladimír: Hídi vásár 1970)
hagyományos népi kultúra értékeit bemutató előadások hangza- nyúló mulatsággal, táncházzal rok és helyi zenészek, táncosok Madaras zenekar húzta a talpalának el. Az előadások éjszakába folytatódnak
vendégzeneka- részvételével. A „hidas” estén a valót kiviláglós kivirradtig. (gz)

Kultúra

110 éve született Maghy Zoltán festőművész

1903-ban látja meg a napvilágot Hajdúböszörményben.
Mintegy hétévtizedes munkássága során olyan életművet
teremtett, amely számon tartott
része az alföldi festészetnek,
a magyar művészettörténetnek. A Hajdúság, a Hortobágy
tárgyi, természeti, építményi
világának hiteles megjelenítője volt.
A gimnáziumban a kiváló
rajztanár és festőművész Király Jenő indította útnak. A
főiskolán
képzőművészeti
Glatz Oszkár és Vaszary János
tanítványa volt. Maghy 25
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évesen, a főiskola elvégzése
után találkozott a Hortobágy
szépségeivel és kihívásaival.
Életre szóló élményt kapott,
amelyet újra és újra felfrissített, s egész művészetében
vonzódott nemcsak a népművészet jelképrendszerének képi
átültetésével, hanem a hétköznapi élet körülményeinek
megfestése iránt is. Már művészeti pályájának kezdeteitől a
hajdúsági, hortobágyi népélet
dokumentumszerű ábrázolására, megörökítésére törekedett. A Hajdúság hű krónikása.
Az átalakuló, letűnő élet értékei, rekvizitumai jelennek
meg képein hol finom részletgazdagsággal, hol pop-art
elemekkel (bútorok, faragások
részleteinek alkalmazásával).
A tudatosan naiv hangvétel
mellett bizarr témaválasztás,
expresszivitás jellemzi újabb
műveit. Gyakran hangoztatta,
hogy a festő csak a felnevelő
tájat értheti és érezheti igazán,
azt a környezetet, ahová érzelmileg kötődik.
Nyolcvanöt éve Boromisza
Tiborral, Káplár Miklóssal létrehozták a Hortobágyi festőkolóniát. A Hortobágyot mint

tájat, külső látványt és belső
élményforrást, illetve egyfajta
metafora együttest kívánták
láttatni, ábrázolni. Ezzel kezdődött meg a Hortobágy igazi
képzőművészeti felfedezése.
Maghy első önálló kiállítását
1926-ban rendezte Bö
ször
mény
ben, melyet számtalan
hazai és külföldi tárlat követett. Képei megtalálhatók a
Nemzeti Galériában, a Déri
Múzeumban és magángyűjtőknél Kanadától Ausztráliáig.

1964-ben alapító tagja volt a
Hajdúsági Nemzetközi Művésztelepnek. 1982-ben ala
pító tagja a Hortobágyi Alko
tótábornak. A Debreceni Műpártoló Egyesület, a Nemzeti
Szalon tagja. Művészetének
elismeréseként számtalan diplomát, díjat kapott. A Magyar
Köztársasági Érdemrend Kiskeresztjének tulajdonosa, Haj
dúböszörmény Város Díszpolgára volt.
(gz)

Maghy Zoltán: Hortobágyi híd, 1965

Hortobágyi Híradó

Boromisza album
nyár tikkasztó hőségében már két
festő társával, Káplár Miklóssal
és Maghy Zoltánnal járják az asztalsimaságú rónát. Ők a Hortobágyi Festőkolónia alapítói.
Boromisza „vászonra gyűjti”
a tipikus pásztorarcokat, a puszta
különleges fényjelenségeit és
a legeltető állattartás mozzanatait. Hatalom nevű lován járja az
egykori huszártiszt a legelőket
és a pásztordinasztiákat, s neki
nyílnak meg a közismerten zárkózott, szűkszavú pusztaiak. Nem
csak ecsettel, hanem rajzaival és
feljegyzéseivel igyekezett megragadni, és az utókornak örökül
hagyni az ősi foglalkozás még
élő, de rohamosan pusztuló értékeit. Móricz Zsigmondhoz hasonlóan mélyen megrendítette, hogy
szemtanúja lehet egy nagy múltú
kultúra, értékrend, életforma és
embertípus felgyorsult eltűnésének. Alkotott és dokumentált,
még pedig úgy, hogy azzal felrázza a közvéleményt. Ebben
segítették rokon gondolkodású
festőtársai.
1930-ban hagyta el Hortobágyot. Az itt eltöltött három év
alatt több, mint hatvan pásztorportrét, negyven olajképet s még
számos akvarellt készített. ( Az
alkotások közül nyolc jelenleg a
nemzeti park látogató központjában lelhető fel.)

Hortobágyi Híradó

Boromisza Tibor: Nagyhortobágy, 1930
(Boromisza Tibor pásztorok között)
Közben számos barátot, támogatót szerez: öreg és fiatal pásztort, számadókat, muzsikusokat,
művészeket, múzeum igazgatókat, tudós régészeket, néprajzosokat, városvezetőket vagy akár
bankárokat.
Az albumban huszonnyolc

képet válogattak össze Boromisza
Tibor hortobágyi alkotásaiból,
megidézve a tájat, a valahai pásztorokat, halászokat, nádvágókat,
forgószeleket és a váratlanul itt
termő viharokat…
(gz)
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Most jelent meg a festő szentendrei emlékkiállítása alkalmából
a Boromisza Tibor (1880-1960)
munkásságát bemutató album,
a Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága kiadásában. A szerzők,
Jurecskó László és Török Katalin
Boromisza alkotói korszakait a
témákat adó legjelentősebb helyszínekhez (Nagybánya, Dunavecse, Margitsziget, Szentendre,
Hortobágy, Budapest, Keszthely)
kötve mutatják be.
Boromisza Tibor festői programjának
kikristályosodásával
„nem tudta kikerülni” a magyar
pusztát. Meggyőződése és hite
diktálta számára, hogy ősi kulturális gyökereinkből táplálkozó
nemzeti festészetet kell létrehozni, amely a nemzeti karakter
megjelenítése mellett szervesen
illeszkedik az összeurópai művészetbe. Így lelt Hortobágyra. 1928
tavaszán a Sőregi János vezetésével régészeti ásatások kezdődtek
Hortobágyon. Az ásatásokban
közreműködött Győrffy István,
Zoltai Lajos, Ecsedi István, és
Visky Károly is. Sőregi engedelmével csatlakozhatott e neves
csapathoz. Itt szembesült Hortobágyon először önmaga ösztönösségével és mérhetetlen kelet iránti
vágyódásával.
Pusztai élményei tántoríthatatlanul megerősítették hitében, a

Hortobágyi rendezvények 2013
VII. Pusztai Biobor Verseny bírálata
(eredményhirdetés a Biovásáron)
Időpont: 2013. április 10.
Helyszín: Hortobágy – Ökotúra Vendégház
További információk:
● web: www.hungarofarm.hu
Szent György-napi Kihajtási Ünnep
Időpont: 2013. április 27.
Helyszín: Hortobágy – Vásártér
További információk:
● Hortobágyi Természetvédelmi és
Génmegőrző Nonprofit Kft.
● tel.: +36 (52) 589 110
● e-mail: info@hortobagy.eu
● web: www.hortobagy.eu

Kultúra

Szent György-napi Országos Bio- és
Kézművesvásár
Időpont: 2013. április 27.
Helyszín: Hortobágy – Vásártér

Helyszín: Hortobágy – Pusztai Állatpark
További információk:
● Hortobágyi Természetvédelmi és
Génmegőrző Nonprofit Kft.
● tel.: +36 (52) 589 110
● e-mail: info@hortobagy.eu
● web: www.hortobagy.eu

Falunap
Időpont: 2013. június 1.
Helyszín: Hortobágy – Vízi színpad
További információk:
● Hortobágy Község Önkormányzata
● tel.: +36 (52) 369 021
● e-mail: phhortobagy@gmail.com
● web: www.hortobagy.hu

Magyar Pásztorkutyák Hete
(nemzetközi tábor)
Időpont: 2013. május 20-26.
Helyszín: Hortobágy – Ökotúra Vendégház
További információk:
● Duna–Tisza Magyar Pásztorkutyás
Hagyományőrző és Sport Egyesület
● tel.: + 36 (20) 3344 691
● e-mail: fafarag@gmail.com
● web: www.magyarpasztorkutya.hu

Megyei Nyugdíjas Sportverseny
Időpont: 2013. június 15.
Helyszín: Hortobágy – Vásártér
További információk:
● Hajdú-Bihar Megye és Debrecen
Nyugdíjas Szervezeteinek Szövetsége
● tel.: +36 (30) 855 1337 (Karika
György)
● Hortobágy Község Önkormányzata
● tel.: +36 (52) 369 021
● e-mail: phhortobagy@gmail.com
● web: www.hortobagy.hu

Magyar pásztorkutyák kiállítása,
tenyészszemléje és vizsgája
További információk:
Időpont: 2013. május 25-26.
● Hortobágyi-Délibáb Nonprofit Kft.
Helyszín: Hortobágy – Vásártér
● tel.: +36 (52) 369 488
További információk:
● e-mail: hortobagyi.delibab@gmail.
● Duna–Tisza Magyar Pásztorkutyás
com
Hagyományőrző és Sport Egyesület
● tel.: + 36 (20) 3344 691
Pásztorok Ünnepe- Országos Gulyás- ● e-mail: fafarag@gmail.com
verseny és Pásztortalálkozó
● web: www.magyarpasztorkutya.hu
Időpont: 2013. május 18.

Nyári Napforduló Ünnep
Időpont: 2013. június 22.
Helyszín: Hortobágy – Vízi színpad
További információk:
● Kovács – Magyar András
Hortobágy-Halastavi Kisvasút napja
Időpont: 2013. június 22.
Helyszín: Hortobágy – Halastó
További információk:
● Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
● tel.: +36 (52) 589 000; +36 (52)
589 321; +36 (52) 369 140
● e-mail: info@hnp.hu
● web: www.hnp.hu
„A pusztáról sző mesét az éj”
Időpont: 2013. június 22.
Helyszín: Hortobágyi Nemzeti Park
kiállító- és bemutatóhelyei
További információk:
● Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
● tel.: +36 (52) 589 000; +36 (52)
589 321; +36 (52) 369 140
● e-mail: info@hnp.hu
folytatás a 11. oldalon
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További információk:
● Országos Magyar Vadászkamara
● web: www.hnp.hu
Hajdú- Bihar megyei Területi Szervezete
Hídünnep
● tel.: +36 (52) 417 447
Időpont: 2013. június 24.
● e-mail: omvk@
Helyszín: Hortobágy – Kilenclyukú híd
vadaszkamaradebrecen.t- online.hu
falu felőli lába
További információk:
Hortobágyi pásztorok és magyar
● Hortobágy Község Önkormányzata
hagyományőrző pásztorkutyások
● tel.: +36 (52) 369 021
találkozója
● e-mail: phhortobagy@gmail.com
Időpont: 2013. szeptember 14-15.
● web: www.hortobagy.hu
Helyszín: Hortobágy – Vásártér, Vízi
színpad
További információk:
Hortobágyi Lovasnapok
Időpont: 2013. július 6-7.
● Duna–Tisza Magyar Pásztorkutyás
Helyszín: Hortobágy – Mátai Ménes
Hagyományőrző és Sport Egyesület
További információk:
● tel.: + 36 (20) 3344 691
● Hortobágyi Természetvédelmi és
● e-mail: fafarag@gmail.com
Génmegőrző Nonprofit Kft.
● web: www.magyarpasztorkutya.hu
● tel.: +36 (52) 589 110
● e-mail: info@hortobagy.eu
III. regionális ERDŐSZ nap
● web: www.hortobagy.eu
Időpont: 2013. szeptember 28.
Helyszín: Hortobágy – Vásártér, Vízi
színpad
X. Délibábfutás
További információk:
Időpont: 2013. július 13.
Helyszín: Hortobágy – Mátai Ménes
● Országos Erdészeti Egyesület
Pusztai sportfesztivál, futóverseny.
● tel.: +36 1 201 6293
További információk:
● e-mail: info@oee.hu
● Budapest Sportiroda
● web: www.oee.hu
● tel.: +36 (1) 273 0939
● e-mail: info@futanet.hu
Magyar Szürke Bikák Vására
● web: www.futanet.hu
Időpont: 2013. október 5.
Helyszín: Hortobágy, Pusztai Állatpark
További információk:
Hortobágyi Hídi Vásár
Időpont: 2013. augusztus 17-20.
● Hortobágyi Természetvédelmi és
Helyszín: Hortobágy – Vásártér
Génmegőrző Nonprofit Kft.
További információk:
● tel.: +36 (52) 589 110
● Hortobágy Község Önkormányzata
● e-mail: info@hortobagy.eu
● tel.: +36 (52) 369 021
● e-mail: phhortobagy@gmail.com
● web: www.hortobagy.hu
● Vásározással kapcsolatban:
Hortobágyi-Délibáb Nonprofit Kft.
● tel.: +36 (52) 369 488
● e-mail: hortobagyi.delibab@gmail.
com
XXII. Megyei Vadásznap
Időpont: 2013. augusztus 31.
Helyszín: Hortobágy – Vásártér, Vízi
színpad

● web: www.hortobagy.eu
Magyar Vizsla Hortobágy Kupa, Dr.
Radó András emlékverseny
Időpont: 2013. október 12-13.
Helyszín: Hortobágy – Vásártér, Vízi
színpad
További információk:
● Magyar Vizsla Klub
● e-mail: info@magyarvizslaklub.hu
● web: www.magyarvizslaklub.hu
Daruünnep a Hortobágyon
Időpont: 2013. október 19-20.
Helyszín: Hortobágy, Hortobágyi
Nemzeti Park LátogatóKözpont és
Kézművesudvar
További információk:
– További információk:
● Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
● tel.: +36 (52) 589 000; +36 (52)
589 321; +36 (52) 369 140
● e-mail: info@hnp.hu
● web: www.hnp.hu
Behajtási Ünnep – Pásztoradvent
Időpont: 2013. október 26.
Helyszín: Hortobágy – Vásártér
További információk:
● Hortobágyi Természetvédelmi és
Génmegőrző Nonprofit Kft.
● tel.: +36 (52) 589 110
● e-mail: info@hortobagy.eu
● web: www.hortobagy.eu
Nyugdíjas Est
Időpont: 2013. november 8.
További információk:
● Hortobágy Község Önkormányzata
● tel.: +36 (52) 369 021
● e-mail: phhortobagy@gmail.com
● web: www.hortobagy.hu
Adventi Vásár
Időpont: 2013. december 7.
Helyszín: Hortobágy – Faluház
További információk:
● Hortobágy Község Önkormányzata
● tel.: +36 (52) 369 021
● e-mail: phhortobagy@gmail.com
● web: www.hortobagy.hu

További információk a rendezvényekkel kapcsolatban: www.hortobagy.hu

Hortobágyi Híradó

11

Kultúra

folytatás a 10. oldalról

Gasztronómia

Húsvéti csirke – töltött tojás recept

Húsvéti citromtorta

A hagyományos húsvéti töltött tojás receptet vicces formában
is elkészíthetjük, így a család kisebb tagjainak is örömet okozhatunk vele. Ebbe a tojásba aszalt sárgabarackos, és krémsajtos
töltelék került.
Hozzávalók
10
db-hoz: 10 kemény
tojás, 2 ek zöldfűszeres
krémsajt, kb. 3-4 dkg
aszalt
sárgabarack,
só, bors, 10 lap füstölt sajt, 20 szem egész
bors, sárgarépa, sáfrányos szeklice.
A tojásokat a szélesebb
csücsküknél
fogva vágjuk ketté, azaz kb. 1 cm vastagságban vágjuk le az aljukat. A sárgákat óvatosan vegyük ki belőlük. A levágott, kikapart
részeket tegyük egy asztali mixerbe, adjuk hozzá a krémsajtot,
sót, borsot, és a beáztatott barackokat. Turmixoljuk le. A sajtlapokból szúrjunk ki 10 akkora átmérőjű korongot, mint kb. a
tojásaink átmérője (kb. 5 cm). És a széleikből 2-2 db a félkörnél
kisebb körszeleteket (ezek lesznek a szárnyak). A megtisztított
sárgarépát vékonyan karikázzuk, és ebből alakítsuk ki a csőröket.
A tojásokat töltsük meg. Kicsit többet töltsünk beléjük, mint a
nyílás magassága.
A töltött tojásokat tapasszuk a sajtkorongokra. Egy hegyes
késsel kicsit vájjuk ki a szemgödröket. Ez azért kell, mert a tojás
fehérjébe nem nagyon lehet belenyomni simán a borsszemeket. A lyukakba helyezzük bele a borsokat, azaz a szemeket. A
csőr részhez pedig nyomjunk be szintén késsel egy vágást, majd
helyezzük be a csőröket. A maradék töltelékkel tapasszuk rá a
csirkékre a szárnyakat, illetve nyomjunk a fejük tetejére kis bóbitákat. Ezekre tehetünk taréj gyanánt sáfrányos szeklicét. Ha ilyenünk nincs, pirospaprikával színezzük meg a krémet pirosra, és
ezt nyomjuk a fejük búbjára.

A piskótához: 7 db
tojás, 7 csapott evőkanál porcukor, 7 csapott
evőkanál liszt, kevés
sütőpor. A krémhez:
4 dl tej, 2 csomag
vanília ízű pudingpor,
25 dkg Rama, 20 dkg
porcukor, reszelt citromhéj ízlés szerint, citromlé ízlés szerint.
A sütőt előmelegítjük. Egy kb. 23 cm
átmérőjű tepsit/formát kivajazunk, kilisztezünk vagy kibélelünk
sütőpapírral. A 7 tojás sárgáját és fehérjéjét szétválasztjuk. A
fehérjéket kemény habbá verjük, majd belekeverjük a porcukrot,
a 7 tojássárgáját és a sütőporos lisztet. Ezt kb. 1 órán át sütjük
közepes lángon.
Miközben hűl a piskóta, kikeverjük a krémet. 4 dl tejben felfőzzük a 2 csomag vanília ízű pudingport. Míg kihűl, a margarint és
a porcukrot jól összedolgozzuk, majd a kihűlt pudinggal, reszelt
citromhéjjal és citromlével csomómentesre keverjük.
A kihűlt piskótát vízszintesen 2 részre vágjuk. Az alsó piskótalapot megkenjük a krémmel, majd a másik piskótalap következik.
A tortánk külsejét díszíthetjük a kimaradt krémmel, illetve felvert
tejszínhabbal (Hulala), citrommal – csak a fantáziánk szabhat
határt.

Tárkonyos húsvéti leves
Hozzávalók: 1 kis fej
vöröshagyma, 4 evőkanál olaj, 1 púpozott
finomliszt,
evőkanál
1,2 liter víz, 30 dkg
főtt, füstölt sonka vagy
csülök, 1 evőkanál
ételízesítő por, 1 mokkáskanál őrölt fekete
bors, 1-1 dl tejföl és
főzőtejszín, 1 kiskanál
szárított tárkony (a
friss még zamatosabb),
1 evőkanál mustár, 1-2
kiskanál tárkonyos ételecet (citromlével is helyettesíthetjük), 2-3
ecetes uborka, 8 főtt fürjtojás (nagyobb élelmiszerüzletekben
főzve, tisztítva kapható).
A hagymát megtisztítjuk, finomra aprítjuk, majd kevergetve
az olajban 2 perc alatt megfonnyasztjuk. A liszttel megszórjuk,
fél percig pirítjuk, a vízzel fölöntjük. Kevergetve, nagy lángon
fölforraljuk. Közben a füstölt húst csíkokra vágjuk. A húst a
levesalaphoz adjuk, az ételízesítővel, a borssal fűszerezzük. A tejfölt a tejszínnel, a tárkonnyal, a mustárral, a tárkonyecettel összekeverjük. Egy keveset a fövő levesből belemerünk, így öntjük a
lábasba, nehogy összekapja. Épp csak 2-3 percig főzzük. Végül a
csíkokra metélt uborkát is belekeverjük. Minden levesestányérba
2 főtt fürjtojást rakunk, és a levest rámerjük.
4 főre. Elkészítési idő: 20 perc. Egy adag: 492 kcal.

Húsvéti zöldséges-sonkás pite
Tészta: 35 dkg liszt,
15 dkg vaj, 1 tojás, 1-2
evőkanál tejföl, 1 tk só.
Töltelék: 45 dkg mexikói zöldség keverék
(fagyasztott), 20 dkg
brokkoli (fagyasztott),
25 dkg főtt füstölt sonka,
30 dkg tejföl, 3+4 tojás,
5 dkg reszelt füstölt sajt,
1 kis csokor petrezselyemzöld, só, bors, friss
kakukkfű. A kenéshez: 1
tojás sárgája, 1 kávéskanál tej.
A tészta hozzávalóit összegyúrjuk, és folpackba csomagolva legalább fél órára a hűtőbe tesszük. Közben elkészíthetjük a tölteléket.
Mivel én fagyasztott zöldséget használtam, ez nagyon gyorsan ment.
Természetesen elkészíthető friss zöldségekből, ez esetben a főzési
idő egy picivel hosszabb lesz. A zöldségeket pedig igazítsuk az ízlésünkhöz, azt rakjunk bele, amit szeretünk. A fagyasztott zöldségeket
forrásban lévő vízbe dobtam, és pár percig főztem. A tejfölben elkevertem a 3 egész tojást, a reszelt sajtot, sót, őrölt borsot és az apróra
vágott petrezselymet. Egy 23 cm átmérőjű tortaformát kivajaztam. A
tésztát elosztottam 2/3 – 1/3 részre. A nagyobbik részt 27 cm átmérőjű kör alakúra nyújtottam, és beleraktam a tortaformába, a széleket hozzányomogattam a forma oldalához. Felváltva beleraktam a
langyosra hűlt zöldségeket és a kockára vágott főtt füstölt sonkát.
Egy kanál segítségével 4 kis mélyedést csináltam a zöldségben, és
beleütöttem a 4 tojást. Óvatosan rácsurgattam a tejfölös masszát.
A maradék 1/3 rész tésztát 23 cm átmérőjűre nyújtottam, és kis
szív formákat vágtam szaggattam ki belőle. Ráraktam a massza
tetejére, a kivágott részekkel még megdíszítettem. A tejjel elkevert tojással megkentem az egészet, egy hurkapálcával pedig
több helyen megszurkáltam a tésztát, hogy a gőz ki tudjon jönni.
180 °C-ra előmelegített sütőben kb. 50 perc alatt sült meg készre.
Tálalás előtt hagyjuk egy kicsit hűlni.

