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Pünkösd, a lélek ünnepe
Karácsony és húsvét után pünkösd az egyházi év harmadik legnagyobb ünnepe.
Az ünnep elnevezése a görög pentekosztész, azaz ötvenedik szóból
ered. Pünkösd ünnepét a keresztény egyház annak emlékére tartja,
hogy tanai szerint Krisztus mennybemenetele (azaz Húsvét után), az
ötvenedik napon az apostolok összegyűltek, majd hatalmas zúgás,
szélvihar támadt, s a Szentlélek lángnyelvek alakjában leszállt a tanítványokra.
A Károlyi Biblia szerint: „És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egy akarattal együtt valának. És lőn nagy hirtelenséggel az
égből mintegy sebesen zúgó szélnek zendülése, és eltelé az egész
házat, a hol ülnek vala. És megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek és
üle mindenikre azok közül. És megtelének mindnyájan Szent Lélekkel,

és kezdének szólni más nyelveken, a
mint a Lélek adta nékik szólniok.”
Régen a templomokban évről
évre megemlékeztek erről a napról,
ahol a lángnyelveket a pünkösdi
rózsa szirmaival helyettesítették, a
Szentlélek jelképeként pedig fehér
galambot repítettek szabadon.
Piros pünkösd napját ezer éve virággal köszöntik Európa több országában. A virág szimbolizálja, hogy pünkösd napján minden felébred,
a világ abbahagyja a lusta nyújtózást, az ember és az állat párt választ
magának. A nagy nyári munkák előtt pünkösd ünnepével köszöntjük
az új életet, imádkozunk a bő termésért, gyermekáldásért.

Megszépült Égerházi Imre Galéria
Önkormányzatunk 2011 őszén elhatározta, hogy az Égerházi Imre festőművészről
elnevezett Galériát, amely a 70-es években
épült és erősen leromlott az állapota – élve
a LEADER pályázat nyújtotta lehetőséggel
– felújítja.
A fejlesztés mintegy 18 millió Ft-ból
valósult meg, melyhez közel 15 millió Ft
támogatást sikerült elnyerni. Sok-sok ember

munkájának köszönhetően érkeztünk el oda,
hogy április 27-én birtokba vehettük ezt
a szép és korszerű épületet, ahová ez után
a mozgáskorlátozottak is akadálytalanul
beléphetnek, ahol a gázfűtés bevezetésével
lehetővé válik, hogy ne csak a nyári idegenforgalmi szezonban tartsunk nyitva, hanem
akár télen is. Megújult a tető, új és hőszigetelt nyílászárókat építettünk be, a szép és
felújított nemes vakolat alatt megoldottuk az
épület külső hőszigetelését is.
A fejlesztésnek köszönhetően lehetőségünk nyílt arra, hogy a meglévő Galéria és
ajándékbolt funkció bővüljön, helyt adva
kisebb közösségi rendezvényeknek, megmozdulásoknak. Szép és igényes kivitelben
valósult meg a felújítás, ami számunkra
azért is fontos, mert a Galéria igen előkelő
társaságban helyezkedik el Hortobágy főterén. Közvetlen szomszédja ugyan is a világörökségi helyszínnek minősülő műemlék

épületnek, a Hortobágyi Csárdának. Úgy
vélem nem kell szégyenkeznünk, a Galéria
miatt, amely immáron méltó a híres építményhez.
Az épületet az ünnepségen azzal adtuk át
a falu lakóinak, hogy legyenek rá büszkék és
teljen benne örömünk sokáig!
Vincze Andrásné
polgármester

Kultlúra

Pünkösdi rózsa
Ázsia mérsékelt éghajlatú részén és Európának főleg
a Földközi tenger felé eső részén vadon él. Pompás
nagyvirágú növények, elterjedt kerti virágok. A legkedveltebb és legelterjedtebb kerti évelők közé tartozik.
Minden tápdús kerti földben, nem nagyon árnyékos
helyen jól érzi magát. Tőosztással v. magvetéssel szaporítják. Magyarországon is őshonos változata a pécsi
Zengő hegyen virul. Kerti dísznövényként valószínűleg a 16. században jelenik meg nálunk. A paraszti kertekben az évelő pünkösdi rózsa régóta közkedvelt.
A pünkösdi rózsát az antik világ gyógynövényként
ismerte, és babonás erőt tulajdonított neki. Latin neve
a görög paeonia szóból származik. Paeonia nemcsak
a virág neve, belőle képezték többek között a kórház
és a gyógyító szavakat is. Róla kapta nevét a homéroszi istenek orvosa, Paieón, aki e virággal Hádészt, az
alvilág urát gyógyította ki Héraklésztől kapott sebéből. A virágot régi nevén bazsarózsaként is ismerik.
Mint keresztény jelkép, a tövis nélküli pünkösdi
rózsa Vénusz örökösének, a szeplőtelen Szűzanyának
lett a virága. Délen néhol a pünkösdöt ma is a «rózsák
húsvétjának» nevezik, hiszen a tavasz végének jelképeként a pünkösdi rózsát kötik csokorba az ünnep
napján.
A néphagyomány pünkösdkor köszönti az élet
megújulását. Ilyenkor volt szokás a lányok mosdóvizébe pünkösdi rózsa szirmát szórni, a legények

pedig pünkösdi rózsát vittek kiválasztottjuk ablakába.
A lányoknak viszont koszorút kellett fonni, s átadni a
legényeknek.
„A pünkösdi rózsa,
kihajlott az útra,
szedje föl a menyasszony,
kösse koszorúba.” – mondja a tavaszköszöntő népdal.
A gyökérkivonatával sárgaságot, vese- és hólyaghurutot, reumát gyógyítottak. Bár, mint az általában lenni
szokott, a növény mérgező, kivéve a tavasszal vagy
ősszel kiásott gyökérgumókat. A fehér virágú- és a
vörös virágú peóniák gyökérkivonatát ma is használják
a homeopátiás orvoslásban.

PÜNKÖSDI KIRÁLY

A pünkösdi királyválasztásról a középkor óta vannak adataink.
A 17. század végén és a 18. század elején a huszárezredekben
„májuskirályt” választottak. A közmondás is ismert: „Rövid, mint
a pünkösdi királyság.” A többnyire lóversennyel vagy más ügyességi próbával választott pünkösdi király hatalma egy évig tartott.
A múlt századi szokásgyűjtemény részletesen közöl egy lovasversennyel történő pünkösdi királyválasztást a Dunántúlról. A győztest és lovát virágokkal és szomorúfűzágakkal borították be. Egy
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évig azután őt nevezik pünkösdi királynak. Nem kell pedig hinni,
hogy ez csak valami üres cím. Járnak emellé hatalmas kiváltságok. A pünkösdi király egy évig minden lakodalomba, ünnepélyre,
mulatságra hivatalos, minden kocsmában ingyen rovása van, amit
elfogyaszt, fizeti a község, lovát, marháját tartoznak a társai őrizni,
s ha netán valami apró vétséget követne el, azért testi büntetéssel
nem illetik. Ilyen nagy úr a pünkösdi király egy álló évig.
A múlt századihoz hasonló módon választottak pünkösdi
királyt Pusztaszemesen. A győztest és lovát virággal borították.
Végigvágtatott az utcán, utána tíz-húsz fős lovas kísérte. A lovak
nyakán csengő csörgő volt, kanászostorral csergettek meg kurjongattak.
Salgótarjánban ugyancsak a második világháború idején a pünkösdi királyjelölteknek 5–6 kilométeres távon kellett lovagolniuk,
fejükön félig telt borosüveggel táncolni úgy, hogy a teremben
méterenként borosüvegek voltak letéve. Akinek sikerült, az lett a
pünkösdi király, első a mulatságban, vezető a legénybíró-választásban.
Nádudvaron a lovasversenyt tekézés és birkózás egészítette ki. A
versenyek győztese lett a pünkösdi király. A bálteremben letettek
egy csokor pünkösdirózsát a padlóra, azon kellett áthajolnia, és a
legények sorra rácsaptak a fenekére. Azután annyit ihatott, amen�nyit bírt. Majd a legényavatás következett, mely szintén veréssel
járt. A legényavatás lényege az volt, hogy ettől kezdve udvarolhatott, járhatott kocsmába, bálba és lányos házba.

Hortobágyi Híradó

Pusztai kínáló

Indul a helyi termékek vidéki kispiaca a Hortobágyi Kézművesudvarban!

búvópatakként a helyi termelés is
megjelent, sőt az „őstermelés” sok
helyen az egyre élesebben jelentkező gazdasági-társadalmi problémákra, a helyiek saját erejéből
táplálkozó minimális szintű megoldás példájává vált. Most ott tartunk,
hogy egy feltörekvő divaton túl, a
jogi-gazdasági szabályzókkal központilag is támogatott helyi termelők esélyhez juthatnak, és képesek
lesznek átvenni bizonyos ellátási
területeken a nemzetközi kereskedelmi láncok által fel nem vállalt
szerepeket.
A Hortobágyi Nemzeti Park kezdeményezése is ezt a mozgalmat

családi belépők, kézműves portékák.
További piaci időpontok:
május.25. – Pusztai kínáló, Szent
György-napi Kihajtási ünnepen
június 22. – Pusztai kínáló a
Szent Iván-napi Múzeumok éjszakáján
július 20. – Pusztai kínáló
augusztus 17–20. – Hídi vásár,
népművészeti vásár
szeptember 14. – Pusztai kínáló
igyekszik erősíteni, és ami nagyon
október 19. – Pusztai kínáló a
fontos, hogy valós lakossági igényt
Daruünnepen
szeretne kielégíteni.
Helyszín: Hortobágyi NemA „Pusztai kínáló” egyszerre
zeti Park Látogatóközpont és
turisztikai rendezvény és tényleKézművesudvar, Hortobágy, Petőfi
ges kispiac, ahol helyi élelmiszetér 9.
reken, biotermékeken, kézműves
portékákon kívül, a vásári hangulatot erősítve, népi játékokat, zenés
programokat is kínálunk, amelyek
kiegészülnének alkalmanként változó témában tartott előadásokkal,
és helyi termék versenyekkel, ételPünkösdkor már kora hajnalkóstolókkal.
ban
az ablakokba, vagy a ház
Időpontja – 2013. április 27.
Szent
György-napi
Kihajtási kerítés-lécei közé tűznek zöld
ágakat, virágokat (bodzát, pünÜnnep.

Pünkösdi
hiedelmek

Programok
Látógatóközpont oktató termében filmvetítés: „Vigyázat ehető”.
Előadások a film témájával, a
biotermeléssel kapcsolatban. Az itt
megjelent előadók lesznek a zsűri a
házi lekvár versenyen.
Kézművesudvar
„színpadán”:
Hortobágy Néptáncegyüttes tánccsoportja.
Házi lekvár és lekvárral készülő
sütemények bemutatója és versenye. Nyeremények: nemzeti parki

kösdi rózsát, jázmint) azért, hogy
nehogy belecsapjon a házba a
villám.
Pünkösddel kapcsolatos időjárás- és termésjóslásra is van
példa. A Gyimes-völgyben úgy
tartották, ha ilyenkor esik, akkor
jó termés várható. Baranyában, Palicson is mondják: „Ha
pünkösdkor szép az idő, sok
bor lesz.” Az eső azonban nem

Csíksomlyói búcsú
Az egyik legfontosabb magyar Mária-kegyhely Csíksomlyón található. A csíksomlyói búcsú hagyománya
a 15. századból maradt fenn az első írásos emlék, amely beszámol a pünkösdi zarándoklatról. A katolikus
hívek pünkösdszombatra érkeztek meg a csíksomlyói kegytemplomhoz, majd mise után felvonultak a kívánatos, mert a „pünkösdi eső
két Somlyó-hegy közé. A népszokás ma is élő hagyomány, a csíksomlyói búcsú a magyarság egyetemes ritkán hoz jót”. Mint minden
találkozóhelyévé vált.
nagy ünnepen, ilyenkor is tiltották az állatok befogását és a
kenyérsütést is.
Szegeden egykor a lányok
nemcsak nagypénteken, nagyszombaton, hanem pünkösdkor is
megfürödtek a Tiszában. A pünkösdi harmattal kapcsolatosan
is élt az a hit, hogy gyógyító-,
varázsereje van. Turán pünkösdkor harmatot szedtek, amit a
szembaj ellen tartottak foganatosnak. A zsebkendőbe szedett
harmatot pedig a szeplő ellenszerének. Turán a falon függő
szentkép elé virágokat is tesznek,
például vadbodzát, ha valaki
beteg, ebből főznek neki teát.

Hortobágyi Híradó
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Manapság sok szó esik a kereskedelmi láncokat ért kifogásokról.
A rendszerváltás idején valósággal
sóvárogtunk a kínálat bővülése,
a „mindent egy helyen” vásárlási
lehetőség, az olcsóság után. Két
évtizednek kellett eltelnie, hogy
megérezzük, mit is nyertünk, vagy
éppen veszítettünk ezzel: elsorvadtak a helyi termelési, értékesítési
kapcsolatok, a bizalom, a vidék
önmagába vetett hite. A kereskedelmi láncok diktálják az árakat,
a kínálatban a látszatigények gerjesztése, illetve a csomagolás lett a
lényeg, a nem ok nélkül olcsó áruk
pedig gyakran mélyen színvonaltalanok. Méltatlan helyzet egy ilyen
kiváló mezőgazdasági adottságokkal rendelkező országhoz. A kiskereskedelem felszámolásával együtt
a helyben és kicsiben termelők
piacra jutásának esélyei is minimálisra csökkentek. A dicshimnuszok
inkább a nagyüzemi gazdálkodás
piaci létjogosultságáról szóltak.
Eleinte tényleg csak alulról
jövő kezdeményezésként, amolyan

KÖZSÉGHÁZÁN TÖRTÉNT

2013. március 28-i ülésen a
képviselő-testület
–M
 ódosította a szociális ellátások helyi szabályairól szóló
5/2003. (VII. 29.) Hö. rendeletet, a környezet védelméről szóló 10/1994. (X. 20. )
Hö. rendeletet, valamint az
önkormányzat vagyonáról, a
vagyonnal való gazdálkodás
szabályairól szóló 7/1997.
(IV.30.) Hö. rendeletet a magasabb rendű jogszabályi változások miatt.
– Hatályon kívül helyezte a polgárok személyi adatainak és
lakcímének nyilvántartásával
kapcsolatos egyes kérdésekről
szóló 14/1994. (XII. 1.) Hö.
rendeletét, mivel az a jogszabály, ami alapján a rendelet
megalkotásra került 2013.
január 1. napjától hatályon
kívül helyezésre került.
– A Hortobágyi-Délibáb Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntéseket hozott: az önkormányzat
és a Hortobágyi-Délibáb Nonprofit Kft közötti feladatátadást
meghatározó 4/2012.(I.30.) Hö.
határozat módosítása, továbbá
a társaság pénzügyi tervének
jóváhagyása.
–M
 egerősítette korábbi nyilatkozatát a Balmazújvárosi Kistérségi Többcélú Társulásban
történő feladat-ellátásról, mely
szerint a Társulásnak tagja
kíván maradni és a társulási
megállapodásban foglalt feladatok közül a következő feladatokat továbbra is társulási
formában kívánja ellátni: gyermekjóléti szolgálat, szociális
étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, támogató
szolgálat, állati hulladékok
gyűjtése és ártalmatlanítása,
orvosi ügyelet, útüzemeltetői
és fenntartási feladatok, belső
ellenőrzés.
– A nemzeti vagyonról szóló
2011. évi CXCVI. törvény rendelkezései alapján elfogadta az
önkormányzat közép- és hosszú
távú vagyongazdálkodási tervét.
– Kezdeményezte a Balmazújváros Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete és Hortobágy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete között
2004. április 1. napján létrejött,
egyes államigazgatási feladatok ellátására vonatkozóan létrejött társulási megállapodás
2013. március 1. napjával tör-
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A községházán történt
ténő megszüntetését figyelemzetéről, valamint a Hortobágyi
mel arra, hogy 2013. március
Polgárőr Egyesület 2012. évi
1. napjával létrejött a Balmaztámogatásának felhasználásáról szóló beszámolót. Mindkét
újvárosi Közös Önkormányzati
szervezet Hortobágy közbiztonHivatal és a korábban társulás keretében intézett ügyek a
sága érdekében végzett munjövőben a közös hivatal kerekáját eredményesnek ítélte és
tein belül kerülnek intézésre.
egyben köszönetét fejezte ki
a lakosság és az ide látogató
– Elfogadta az önkormányzat
2013. évi közbeszerzési tervét,
vendégek biztonságérzete érdekében kifejtett közreműködémely szerint ez évben várhatóan nem kerül sor a közbeszersükért. A képviselő-testület a
zési törvény hatálya alá tartozó
szűkös anyagi források ellenére
ez évben is biztosítja költségberuházásra.
vetésében a rendőrség számára
– Fenntartotta korábbi döntését,
a 100.000.Ft, a helyi polgárőrmiszerint a Móricz Zsigmond
ség számára pedig a 200.000.Ft
krt. és a folyópart közötti,
éves támogatást.
újonnan kialakított építési
a
Hajdú-Bihar
ingatlanokat egyben kívánja – Elfogadta
Megyei
Katasztrófavédelmi
értékesíteni (5/19. hrsz. -5/31.
Igazgatóság Debreceni Kataszt
hrsz.) lakópark építése céljából.
rófavédelmi
Kirendeltség
– Megtárgyalta a hortobágyi
Hajdúböszörményi
Kataszt
23/20-21-22. hrsz. alatti ingatlanokra (a rendőrségi épület
rófavédelmi Irodának nyújtott
és a Hortobágy folyó között)
60.000 Ft összegű 2012. évi
benyújtott vásárlási szándétámogatás
felhasználásáról
kot, azonban tekintettel azok
szóló beszámolóját.
frekventált elhelyezkedésére, – Elfogadta a Balmazújvárosi
kiemelt övezeti besorolására,
Önkéntes Tűzoltóság beszámolóját 2012. évi támogatás
illetve az érintett ingatlanokra
felhasználásáról. A képviselővonatkozó fejlesztési elképzelésekre úgy határozott, hogy
testület vállalta, hogy ez évben
a területet nem kívánja értéis hozzájárul a Tűzoltóság
kesíteni. A területet turisztikai
működéséhez, s a 2013. évi
célokra kívánja a testület haszköltségvetésében a 80.000 Ft
nosítani, melyet pályázati fortámogatás fedezetét e célra biztosítja.
rásból kíván megvalósítani.
– Megtárgyalta és elfogadta
2013. április 29-i ülésen a képNemes Béla tanyagondnok
viselő-testület
beszámolóját a 2012. évi
államkincstári
adatok
– Az
tevékenységéről. A képviselő-testület fontosnak tartja
birtokában módosította az
a tanyagondnoki szolgáltatás
önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.
fenntartását, amelyet elsősorban a tanyai településrészeken
27.) számú önkormányzati renélők körülményeinek a javítádeletét.
sára hozott létre és működtet az
– Elfogadta a 2012. évi zárszámadásról szóló rendeletét, amely
önkormányzat. Az önkormányköltségvetési
zat és – a visszajelzések alap734.407.e.Ft
bevételt, 756.801 eFt kiadást és
ján – a szolgáltatást igénybe
22.394 eFt hiányt tartalmaz.
vevő lakosok is elégedettek a
	Megállapításra került, hogy
tanyagondnok személyével és
az elmúlt évben – a műkötevékenységével. A szolgáltatást a feladatellátást segítő a
dési forráshiány ellenére – az
rossz utakon erősen leromlott
önkormányzat biztosítani tudta
működőképességét és lehetőséállapotú mikrobusz cseréjével
geihez képest jelentős, az összszeretnénk fejleszteni, azonban
kiadáshoz viszonyított 61%-os
az erre irányuló pályázati lehefelhalmozási kiadást is meg
tőségből sajnos két éve kimatudott valósítani. Megtárgyalta
radt Hortobágy település, pedig
és elfogadta a Balmazújvárosi
kifejezetten tanyai települések számára került a program
Rendőrkapitányság a település
kidolgozásra.
2012 évi közbiztonsági hely-

– Elfogadta a Balmazújváros
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testületével 2004.
április 1-i hatállyal létrejött
hatósági igazgatási társulás céljainak megvalósulásáról szóló
2012. évi beszámolót.
– Megtárgyalta és elfogadta a
2012. évi környezetvédelmi
tevékenységről szóló, lakossági tájékoztatót, továbbá
jóváhagyta a 2013. évi környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási intézkedési tervet
megtárgyalta.
– Megtárgyalta a Hortobágy
Község régi szennyvíztisztító
telep rekultivációja kapcsán,
ÉAOP pályázat alapján megvalósult vizes élőhely, tó tisztítására, karbantartásra vonatkozó
megállapodást és úgy határozott nem zárkózik el annak
megkötésétől, azonban a felvetődött szakmai kérdéseket tisztázni szükséges, s ezt követően
kíván dönteni a megállapodás
jóváhagyásáról.
– Tekintettel a csökkenő egészségpénztári támogatásra, illetve
arra a tényre, hogy az egészségügyi alapellátás az önkormányzat kötelező feladata
hozzájárul, ahhoz, hogy 2013.
május 1. napjától a háziorvosi
és fogorvosi alapellátáshoz
szükséges rendelők bérleti díja
a jelenleg érvényes évenkénti
10%-os emelés helyett, 2012.
évi szinten kerüljön – visszavonásig – rögzítésre.
– Határozott arról, hogy a Belügyminisztérium által meghirdetett felhívásra támogatási
igényt nyújt be a tulajdonában
lévő rendőrségi körzeti megbízotti iroda és szolgálati lakás
épületének felújítására. A közbiztonsági fejlesztésre maximum 10 millió Ft támogatás
igényelhető 10%-os önrész
biztosítása mellett, továbbá a
pályázat feltétele, hogy a támogatási összeg legalább 5%-ának
mértékéig az építéshez kapcsolódóan közfoglalkoztatottakat
kell alkalmazni.
	A tervezett beruházás összköltsége bruttó 10.988.407 Ft,
melyhez 1.098.841 Ft saját forrást kell biztosítani az önkormányzatnak.
–R
 észtvételi szándékát nyilvánította, hogy a 2013. évben
is részt kíván venni a lakossági víz- és csatornaszolgálta-
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álló 189/105 hrsz.-ú ingatlan területen, a
régi „Hubertus Panzió”-val szemben lévő
19x6 méter nagyságú közterületen a Hortobágyi Lúdtenyésztő Zrt. az általa megvásárolt és felújítani kívánt vendégház számára
közhasználatú személygépjármű parkolót
létesítsen.
Vincze Andrásné
polgármester

Lakossági tájékoztató az önkormányzat 2012. évi
környezetvédelmi tevékenységéről

Az Önkormányzat 2012. évben végzett
környezetvédelmi tevékenységéről a környezet védelmének általános szabályairól szóló
1995. évi LIII. törvény 46. §-a (1) bekezdése e) pontja alapján az alábbi tájékoztatást
adom:
Önkormányzatunk 2012 évben is jelentős
forráshiány mellett próbált eleget tenni az
alapvető környezetvédelmi kötelezettségeinek.
Önkormányzatunk fokozott figyelmet
fordított a 28.000 ha nagyságú közigazgatási területén az illegális hulladéklerakók felszámolására. A terület feltérképezésében és a lerakók számának és
nagyságának megjelölésében jelentős
segítséget kaptunk a területen jelenlévő
(Hortobágyi Nemzeti Park, Hortobágyi
Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft., Hortobágyi Halgazdaság Zrt.,
biogazdálkodók, vállalkozók stb.) szervezetektől, gazdálkodóktól. A közös munka
eredménye alapján elmondhatjuk, hogy

2012 évben az illegális hulladéklerakó
helyek száma csökkent az előző évek adatait figyelembe véve.
Az elmúlt évi pályázati kiírásoknak
köszönhetően egyre több állattartó telepen épültek az Európai Unió által elfogadott feltételek szerinti trágyatároló helyek,
melyek kiépítésével jelentős mértékben
csökken a talajba jutó szennyező mennyiség és ezáltal a felszín alatti vizek kevésbé
vagy egyáltalán nem szennyeződnek.
Néhány állattartó telep tulajdonosa
kevésbé igényes a környezetére, ezzel
rontja a községről, a Hortobágyról kialakított képet.
Köszönet illeti mindazokat, akik önkormányzatunkat segítették a környezetvédelmi feladatok ellátásában, valamint
saját környezetükben csökkentették a
környezetkárosító tevékenységet.
A környezetvédelem minden állampolgár kötelessége és felelőssége.
Bár településünkön mezőőri szolgálat

nem működik, de itt hívnám fel a kiskert és
a külterületi illetve a lakóingatlan tulajdonosokat a parlagfű irtási kötelezettségre is.
A sok csapadék a parlagfű virágzását várhatóan késlelteti ugyan, azonban a kikelt
egyedszám jelentős lehet, az olyan területeken is, ahol ez a növény eddig nem okozott
problémát.
Jelen tájékoztató célja nem csak az
informálás, hanem az információgyűjtés is,
ezért kérem a Tisztelt Lakosságot, amen�nyiben környezetszennyezésről, illegális
hulladék elhelyezésről (szennyvíz, szilárd
hulladék) tudomásuk van, azt haladéktalanul jelentség az önkormányzaton, hogy a
megfelelő lépéseket a környezetszennyezőkkel szemben meg tudjuk tenni. A környezet
védelemmel nem csak magunk, hanem a
gyermekeink, unokáink számára is megőrizhetünk valamit a jelenleg még meglévő
értékekből.
Védjük együtt a környezetünket!
Dr. Ácsné Dr. Berke Gabriella
kirendeltségvezető

KÖZSÉGHÁZÁN TÖRTÉNT

tás ráfordításainak csökkentését szolgáló
a megnövekedett díjat kelljen fizetni önkortámogatás igénylésére vonatkozó pályázamányzatunk tavalyi évben is részt vett a
ton. Támogatja, hogy a szolgáltatást végző
lakossági ivóvíz – és csatornaszolgáltatás
díjtámogatási pályázaton.
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. a
támogatás igénylésére vonatkozó pályáza- – Mint a Hajdú-Bihari Ivóvízminőség-javító
Önkormányzati Társulás tagja – a Társulás
tot benyújtsa. Mint ismeretes az új szenny2012. évi költségvetésének végrehajtásáról
víztisztító üzembe helyezésével jelentősen
készült zárszámadást jóváhagyta.
megnövekedett a csatorna szolgáltatás díja,
s annak érdekében, hogy a lakosságnak ne – Hozzájárult ahhoz, hogy a tulajdonában

• 2 013. március 18-22-ig a felső tagozatos tanulók-e projekthét
keretein belül szereztek új információt, ismereteket a Víz témaköréből.
• 2013. március 25-26-án a kollégista gyerekek is ismét egy
projekt keretein belül ismerkedhetek meg a húsvéti ünnepkörrel.
• 2013. április 8-9-én Iskolai beiratkozás során15 leendő első osztályos tanulót vettünk fel a tankötelesek sorába a 2013/2014-es
tanévre.
• 2013. április 09-én a Vojtina Bábszínház második bérletes előadásán vettek részt bábszakkörös tanulóink.
• 2013. április 11-én A költészet napja alkalmából verses, zenés
összeállításra került sor az intézmény aulájában. A megemlékezésen valamennyi évfolyam részt vett.
• 2013. április 11-én Papír- hulladékgyűjtésre került sor iskolánkban. A szorgos gyerekek 2220 kg hullámpapírt és 2220 kg
vegyes papírt gyűjtöttek. Köszönjük a papírgyűjtésen résztvevő tanulók, községünk lakói és pedagógusai segítségét, hisz
a segítő szándék nélkül tanulóink nem tudtak volna ennyi papírt
gyűjteni.
• 2013. április 16-án Holokauszt emléknapot tartottunk a felső
tagozatos tanulók részére. Egy túlélő visszaemlékezéseit nézték
meg tanulóink, majd beszélgettek a témáról.
• 2013. április 30-án Balmazújvároson a Veres Péter Kulturális
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Központban Kodály Filharmonikusok előadásán vett részt 32
tanulónk, ahol filmzenékkel ismerkedhettek meg.
• Ismét élhettek véleménynyilvánítási jogukkal tanulóink, írásban
elmondhatták elégedettségüket, panaszaikat. Ezek értékelésére
2013. május 06-án került sor. Megállapításra került, hogy nőtt
intézményünkben a véleménynyilvánítás aránya.
• Intézményi keretek között köszöntöttük az édesanyákat, melyet
2013. május 09-én a Faluházban rendeztünk. Az ünnepi műsort
a 3. osztályosok mutatták be, végül a bábszakkörös tanulók a
legújabb darabjukkal köszöntötték a jelenlévőket.
Röplabdás eredmények:
III. korcsoport:
• „Kazinczy Kupa” I. helyezés
• Leány csapat Diákolimpia megyei bajnokság I. helyezés
• Fiú csapat röplabda városi Diákolimpia I. helyezés
• Leány csapat Diákolimpia megyei Döntő I. helyezés
IV. korcsoport:
• Leány csapat Diákverseny Országos döntő III. helyezés
• Leány csapat Diákolimpia megyei bajnokság I. helyezés
• Leány csapat Diákolimpia megyei döntő II. helyezés
• Fiú csapat Városi Diákolimpia I. helyezés
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BÜSZKESÉGEINK ROVAT

Stigit
kitüntették

Köszöntés

Gellén Jánosnét 90 éves születésnapja alkalmából otthonában, családja
körében köszöntötte Vincze Andrásné polgármester és dr. Ácsné dr. Berke
Gabriella kirendeltségvezető. Ez úton is kívánunk Irénke néninek sok boldogságot és nagyon jó egészséget!

A Magyar Kézművesség
2013. című országos kiállításán a szakértői zsűri
Stiegelmayer Sándor hortobágyi
fafaragó
népi
iparművészt
különdíjban
részesítette. Az országos
pályázat eredményhirdetésére és a díjak átadására a
Budai Várban, az Országos
Széchenyi Könyvtár Dísztermében került sor. A hortobágyi fafaragó művésznek
gratulálunk és további sikereket kívánunk!

FALUNAP
2013. június 1.
Hortobágy Község Önkormányzata 2013. június 1-én, szombaton várja a településünk lakóit a Hortobágyi Falunapra. A reggeli felvonulást – amely mint minden évben a Titi Éva Faluháztól indul – ünnepélyes megnyitó, majd az óvodások és az
iskolások fellépése követi.
A főzőverseny már a reggeli helyfoglalást követően elindul, de a zsűri csak délben fog az ízleléshez.
Aki főzni kíván és nevezni szeretne a versenyre, juttassa el a mellékelt jelentkezési lapot Hortobágy Község Önkormányzatához (4071 Hortobágy, Czinege J. u. 1.) május 24-ig. Jelentkezés és felajánlástétel Szabóné Kovács Juditnál a Hortobágy Község Önkormányzatánál (52/369-021).
Nem marad el idén sem a gyermekek ügyességi versenye. A napot a Fogadó udvarán bál zárja.
A nap sikeressége érdekében minden felajánlást, ötletet, segítséget jó szívvel fogadunk és előre is köszönünk!
SZERETETTEL VÁRJA ÖNÖKET HORTOBÁGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2013. JÚNIUS 1-JÉN SZOMBATON!

KULTÚRA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JELENTKEZÉSI LAP
2013. június 1-i
Falunapi Főzőversenyre

Főző (csapat) neve: ____________________________________________________________________________________
Étel neve: ____________________________________________________________________________________________
Kapcsolattartó neve: __________________________________________________________________________________
Kapcsolattartó elérhetősége (telefonszám): ________________________________________________________________
(Leadási határidő: 2013. május 24.)
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Húsvét a Faluházban

Néhány évtizede a világban
megindult, vagy inkább újra indult
a vegyszermentes szőlőtermesztés. Hogy miért indult újra? Nos,
azért, mert őseink annak idején
még nem részesülhettek a modern
világ „vívmányaiból”, így kénytelenek voltak a természetre hagyatkozni.
Tény, hogy volt idő, amikor
mindent kemikáliákkal akartunk
megoldani és csak a mennyiség
számított, de mára már komoly
változások következtek be, különösen a tőlünk nyugatra eső országokban. Igaz ez a borászatra is,
az utóbbi években a Mundus Vini
Borversenyre közel hatezer bort
neveznek a világ minden borvidékéről. Németországban például
az eladott borok mintegy 15-20
százaléka bio- vagy más néven:
öko bor és a kereslet folyamatosan
növekszik.
Magyarországon napjainkban
– a Biokontroll Hungária Kft nyilvántartása szerint – a biotermékek
alig teszik ki a teljes termelés 1
százalékát. Hazánkban kb. hetvenre tehető az ökológiai szőlőtermesztéssel és borkészítéssel
foglalkozó pincészetek száma.
Ennek ellenére nem mond-

Bioborok versenye
2013. április 10. Hortobágy

hatjuk, hogy nálunk nincsenek
elkötelezett bio bortermelők. Sőt!
Április 10-én a Hortobágyon, az
Ökotúra Vendégházban rendezték
meg a Magyar Ökogazdálkodók
Szövetsége által támogatott VII.
Pusztai Bioborversenyt, amelyre
hat borvidékünk, tíz borászatának
25 borát nevezték a termelők. A
borokat 11 tagú, magyar és külhoni szakemberből álló bizottság
minősítette. Az első látásra kis
mennyiségű nevezés lehetővé
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tette a bizottság számára a tüzetesebb vizsgálatot – a borok állták a
próbát, a minőség szempontjából
az előző évekhez képest is szebbek
voltak. A benevezett borok között
a bizottság hibás bort nem talált,
és bronzérmest is csak kettőt,
volt továbbá 13 ezüst, 9 arany és
1 nagyarany minősítést elért versenybor is. A bizottság egyhangú
véleménye szerint a borverseny
történetének legszebb sorát sikerült a borászoknak beküldeniük a

versenyre. A kategóriákon belül
legjobbnak minősített borok jogosultak a „Bioborverseny Csúcsbora 2013” cím használatára.
Lássuk, melyek ezek:
Száraz fehérborok: Szürkebarát 2011, Dobosi Pincészet, Szentantalfa
Fehér édes borok: Zéta 2010,
ORVINA Pincészet, Abaújszántó,
az egyetlen nagyarany-érmes
Rosé borok: Szent Györgyhegyi Cabernet sauvignon rosé
2012, Szászi Endre Pincészete,
Hegymagas
Száraz vörösborok: Szent
György-hegyi Cabernet sauvignon
2011, Szászi Endre Pincészete,
Hegymagas. A díjazott borok
mindegyike 90 pontot meghaladó
értékelést kapott a bizottságtól.
Gratulálunk a győzteseknek!
A verseny során megállapodás
született, melynek értelmében a
jelenlegi egyetlen magyar országos bio borversenyt a jövőben a
korábban megrendezett országos
bio borversenyek folytatásának
tekintik a szervezők, így 2014ben a szervezők a versenyt XXI.
Magyar Országos bio borverseny
néven hirdetik meg.
Kovács Pál
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2013. március 23-án a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgál- Önkéntes segítők: Nagy Józsefné, Nagy József, Rózsa Katalin,
tató Központ hortobágyi kirendeltsége, együttműködve a Hortobágyi Samuné Szabó Zsuzsa, Szarvas Imréné, Dorcsák Andrásné, Dorcsák
Nagycsaládosok Egyesületével, ismételten megtartotta a Húsvéti elő- Evelin, Varga Lászlóné, Csőke Lászlóné, Csőke László.
zetes című családi napját.
A szervezők célja az volt, hogy a változatos foglalkozásokkal ne
Támogatóink voltak:
csak szórakoztassák és tanítsák, de rá is hangolják a résztvevőket a
Hortobágy Község Önkormányzata,
közelgő ünnepre. A hagyományos tevékenységek (rajzverseny, tojásBalmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet,
keresés, kézműves foglalkozás, családi vetélkedő) mellett új programBalmaz-Coop Zrt. Hortobágyi ABC
ról is gondoskodtak a rendezők: a gyerekek sorversenyen vehettek
Hortobágyi Nemzeti Park,
részt, melynek feladatai természetesen a húsvéthoz kapcsolódtak.
Hortobágyi Horgász Egyesület
Az iskolai sportpályán a Focikupára benevezett csapatok mérhették
Madárpark Madárkórház Alapítvány
össze tudásukat.
Hortobágyi Halgazdaság Zrt.
A családi napra ellátogatók kedvüknek és érdeklődésüknek megfeDr. Varga Annamária
lelően választhattak a programok között, melyek minden korosztály
Szabó Péter Sápex Duett Kft.
számára kellemes kikapcsolódást biztosítottak.
Szép György a Pizzéria üzemeltetője
Köszönet illeti az önkéntes segítőket és a támogatókat akik munFenyves József
kájukkal vagy felajánlásaikkal hozzájárultak a rendezvény sikeréhez.
Vass Tibor

Kultlúra

Pásztorok köszöntése

Pünkösdkor a pásztorok bort és kalácsot
kaptak a gazdáktól a
kihajtott állatok száma
szerint. Például Túrkevén pünkösd reggelén
a csordással ment a
felesége vagy a gyereke. Amikor a gazdák
hallották, hogy dudál,
kivitték a kapuba a
fonott kalácsot és itallal is kínálták. A pásztor boldog pünkösdi
ünnepet kívánt. Tiszalökön pedig, mikor a
gazdasszony kihajtotta reggel a csordára a tehenet, kalácsot, bélest vitt a legelőre. A csordás felesége az ajándéknak külön lepedőt terített. A kondásnak a kapuba adták az
ajándékot.
Hajdúböszörményben a legjelentősebb ajándékozási nap
pünkösd volt. Ilyenkor minden pásztor, a gulyás, csikós,
csordás, juhász és kondás kapott ajándékba kalácsot és
bort.
A debreceni cíviseknek Pünkösd a „jószág nízis” ideje.
Családostól az echós szekérre kapaszkodtak, s irány a
puszta. A gémeskutak, mint a puszta távírdái már messziről „bólogatták”, jelezték az érkező gazdákat. azok nézték,
hogy milyen a legelő, a kút , a pásztor, a jószág meg a
tanyasi rend. Ha minden pászolt, volt pájinka, csirke, bor és
kalács… s mindenkinek megnyugvás.

Paszulyból égig érő fa
(a kihajtási ünnep széléről)

Éppen másfél évtizede szárba
szökkent mese. Azóta megtöbbszöröződött létszámú jószág rágja, tapossa
a gyepet. A rájuk viselt gond nehéz,
de kedves terhe népesítette a pásztorságot. A jószágvigyázók megfiatalodtak. Kézfogásuk hiteles. Viseletük
nem jelmez. Lett kihajtási ünnep, meg
pásztoradvent. Hortobágy egyetlen
helyszíne gulyások világhíres versenyének, bikák daruvonulásos vásárának. Lovas napok ifjú követői.
Közösségteremtő események sora.
Pásztorszállások, ahonnan hazaszólhatsz. Népies lelátón a bámész nép.
Vendelt süvegelik. Szekerek és fajta

emlékét felelevenítő múzeum. Mesés
képeslapok és az életre kelt körkép.
Nemcsak lemezes pusztai nóták, végre
itt is járt táncok. Hortobágy-szerelembe nőtt gyermekeink. Könyv irodalmunkról. Filmek és emberek. Mára
fájdalmasan ismételhetetlenek…
Néma pásztortüzek.
Közben e hazában néptelenné vált
mezők, csöndes legelők, pusztáink
végtelen szomorú temetők.
Fű, jószág és ember. Még egyben.
Hortobágy páratlan tündérország.
Utolsó mentsvár. Tisztelet. Kalapot
emelve…
(gz)

Szent György-napi Országos Bio- és Kézművesvásár
2013. április 27-én, szombaton
Világörökségi környezetben, a
Kilenclyukú híd melletti vásártér
adott helyszint az immáron hagyományos bio- és kézműves termékek
országos kirakodóvásárának.
A magyar biokultúra követőinek
találkozóján az ország különböző
régióiból érkező biogazdái mutatták
be termékeiket, a bioélelmiszerek
széles körű választékát ízlelhették
meg az érdeklődők.
Idén az országos vásár kiegészült kézműves portékákkal, ezzel
is színesítve a vásári választékot,
termékpalettát.
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A délelőtt folyamán kihirdették
a hetedik Pusztai Bio borverseny
eredményét, melyet a Tiszacsegei
Hagyományőrző Néptánc Egyesület és a Hortobágyi Délibáb
Népdalkör színvonalas műsora
követett.
Az eseményt szervezték: Hortobágy Község Önkormányzata,
H O RT O B Á G Y I - D É L I B Á B
Nonporofit Kft., Kelet-Magyarországi Biokultúra Egyesület, Magyar
Ökogazdálkodók Szövetsége.
Sári Ádám
a HORTOBÁGYI-DÉLIBÁB
Nonprofit Kft. ügyvezetője

Hortobágyi Híradó

KULTÚRA

Veteránok a hídnál

A hazai veteránautósok tavaszi seregszemléjének
Hajdúböszörmény adott helyszínt. A kétnapos hajdúsági légyott búcsújára az öreg hidunk lábánál került
sor május 12-én, vasárnap délben. A 180 éves híd
meséjét követően a vendégek a vándorlegényoszlopot
szegelték, majd Bereczki Imre féle slambucot falatoztak jóízűen a déli harangszóra. Illyés Bandi szervezőt
hálásan ölelgetve búcsúztak az öreg masinákért és a
szép hazai tájakért rajongó lelkes „kormányőrök”.

Tisztelt Ügyfelünk!
Folyamatos korszerűsítést hajtunk végre hálózatunkon. A tervszerű
beavatkozások biztonságos elvégzése érdekében elengedhetetlen a
vezeték időszakos feszültség-mentesítése. A szükséges munkálatok
elvégzésének érdekében

2013. május hó 27-én és 28-án 8.30 órától
várhatóan 16.30 óráig
HORTOBÁGY KÖZSÉG TELEPÜLÉS EGÉSZ
TERÜLETÉN

Rendőrségi hírek
Traffipax érkezik
A Balmazújvárosi Rendőrkapitányság illetékességi területén is üzemeltetésre kerül 2013. májustól egy sebességmérő berendezés, mely a
nap 24 órájában a kapitányság 5 településén és az odavezető – a baleset-megelőzés szempontjából kiemelten fontos – útszakaszokon fogja
mérni a gépjárművek sebességét.

(Takarékszövetkezet, Fogadó, Csárda, boltok, Posta, Gyógyszertár,
Puszta Camping, Körkép, Pásztormúzeum, Madárkórház, Látogatóközpont, stb.) továbbá a Borsos központ Alte Kft., Üzemanyag
kút, Ökotúra vendégház, és a Borsós major településrész lakásoknál, Hajdú-Étolaj Kft. telepén, Borsósi út gépműhely telephelyen,
Nyírség-Hassó Kft. takarmánykeverő, Vodafone; T- Mobil; Pannon
GSM átjátszó állomásokon, Vízmű telepen, Szennyvíztisztító telepen,
Dékány zsilip és innen ellátott tanya, Árpádhalmi szivattyú és innen
ellátott tanya, Tranzit-Ker Zrt. keltető telepe, Malomházi Turisztikai
bemutatópark, MÁTA lovas falu és Máta major lakásoknál

E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. – 4024 Debrecen, Kossuth u. 41.
Debreceni Régió Központ – 4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 2. sz.
www.eon-hungaria.com

A sebességmérő jelenlétével jelentősen mérsékelhető a gyorshajtás
(amely a legfőbb baleseti ok területünkön), s ezzel csökkenteni lehet a
balesetek számát.
A sebességmérő készüléket hordozó rendőrségi jármű a sebességmérés során a jármű forgalom elől elzárt területen, továbbá a közútnak azon
a részén is elhelyezhető, ahol a járművek megállása és várakozása tilos.
A sebességmérő készülék álcázására vonatkozóan nincs meghatározott
irányelv, illetve tiltás, erről a kezelő vagy annak parancsnoka dönt.
A sebességmérő készülékek alkalmazására manuális, tehát teljes kézi
üzemmódban is sor kerülhet, ahol az adott sebességtúllépést elkövető
jármű megcélzását követően a felvétel indítását és megállítását a kezelő
személy végzi. A műszer félautomata, illetőleg automata üzemmódban
is működtethető; ekkor a limitértéket elérő, illetőleg meghaladó sebességgel közlekedő járművekről készül automatikusan felvétel. Ennek
alapján annak eldöntésére, mérlegelésére, hogy kit, illetve milyen járművet mér be a rendőr, lehetőség nincs.

Tájékoztatjuk tisztelt betegeinket, hogy az orvosi rendelés
2013.05.27. és 05.28. napján

áramszünet miatt szünetel.
Készenlétet tart
2013. 05. 27-én: Dr. Baji Sándor
Lakáson vagy telefon: 30/205-0358
2013. 05.28-án: Dr. Varga Annamária
Lakáson vagy telefon: 20/2142-203

Hortobágyi Híradó

(folytatás a 10. oldalon)
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Közérdekű

áramszünet lesz.
„A balesetek megelőzése érdekében felhívjuk figyelmét, hogy az
áramszünet ideje alatt hálózathoz csatlakoztatott áramfejlesztőt
használni csak az E.ON-nal megkötött – a leválasztás feltételeit tartalmazó – üzemviteli megállapodás előírásai szerint szabad! Ezzel
kapcsolatos bejelentéseit az 52/512-250 telefaxon várjuk.”
A szolgáltatás átmeneti szüneteltetése miatt kérjük megértését!
A tervezett üzemszünetekről internetes oldalunkon tájékozódhat:
www.eon-tiszantul.com
Üdvözlettel:
Herman György területgazda
T: +36 52 – 513 372 (belső:423-72)
F: +36 52 – 512 250; M: +36 30 – 3782 112
gyorgy.herman@eon-hungaria.com

(folytatás a 9. oldalról)
A megengedett sebességhez tartozó
túllépés nagysága

A büntetés
mértéke

Előéleti
pontszám

30000 Ft

4

50 km/óra sebességig
15 km/ó felett 25 km/óráig
25 km/ó felett 35 km/óráig

45000 Ft

4

35 km/ó felett 45 km/óráig

60000 Ft

4

45 km/ó felett 55 km/óráig

90000 Ft

6

55 km/ó felett 65 km/óráig

130000 Ft

6

65 km/ó felett 75 km/óráig

200000 Ft

8

75 km/ó felett

300000 Ft

8

50 km/óra felett 100 km/óra sebességig
15 km/ó felett 30 km/óráig

30000 Ft

4

30 km/ó felett 45 km/óráig

45000 Ft

4

45 km/ó felett 60 km/óráig

60000 Ft

4

60 km/ó felett 75 km/óráig

90000 Ft

6

75 km/ó felett 90 km/óráig

130000 Ft

6

90 km/ó felett 105 km/óráig

200000 Ft

8

105 km/ó felett

300000 Ft
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KÖZÉRDEKŰ

Megengedett sebességek Magyarország útjain
A magyar lakosság körében az utóbbi időben
elterjedt egy olyan tévhit, mely szerint a megengedett legnagyobb sebességet 15-20 km/h-val
túllépő gépjárművezetőkkel szemben a rendőrség csak figyelmeztetést alkalmaz. Az objektív
felelősséggel kapcsolatos közigazgatási bírság
szabályai értelmében a megengedett legnagyobb
sebesség túllépése miatt kiszabott bírság összege
a sebességtúllépés kilométer/órában megadott
mértékétől függ, a régen alkalmazott százalékos
mértéktől eltérően.
Mit jelent ez a gyakorlatban?
Pl.: 50 km/h sebességkorlátozásnál a sebességmérés alsó határa 54
km/h. Amennyiben a gépjármű vezetője a járművével a sebességmérő
készülék szerint 54-68 km/h közötti sebességgel halad, és a rendőrség
a sebességmérés alkalmával rögzíti a gyorshajtás tényét, akkor a jármű
vezetőjével szemben helyszíni bírság kiszabására van lehetőség, illetve
ellene szabálysértési eljárás kezdeményezhető. Amennyiben a fenti
példában szereplő jármű vezetője 50 km/h sebesség helyett 69 km/h
sebességgel közlekedik, úgy vele szemben helyszíni, illetve szabálysértési bírság kiszabására már nincs lehetőség, feltéve, hogy Ő a jármű
üzembentartója. Ebben az esetben az elkövetett szabálysértés miatt közigazgatási eljárást kell indítani, amely alapján a Vas Megyei Rendőrfőkapitányság határozattal, 30.000 Ft közigazgatási bírságot szab ki. A
Szombathelyről érkező levél tartalma tehát egy határozat, melyben részletesen leírják, hogy milyen forgalmi rendszámú járművet hol, milyen
sebességgel mértek be a rendőrök, valamint a cselekményért járó közigazgatási bírság összege. A levélben tájékoztatják a szabályszegőt,
hogy a https://kozigbirsag.police.hu/honlapon a határozat számával
(határozat azonosító) és a forgalmi rendszám beütésével megnézhetik a
sebességtúllépésről készített fényképfelvételt.
A honlap tartalmaz minden tudnivalót, az ügyfelek tájékozódhatnak
jogaikról, kötelezettségeikről, letölthetik a szükséges iratmintákat.
A gépjármű üzembentartója felel azért, hogy az általa üzemeltetett,
illetve használt gépjárművel a megengedett legnagyobb sebességre
vonatkozó előírások betartásra kerüljenek. A fentiek megsértése esetén
az üzembentartóval vagy a gépjárművet használatra átvevő személlyel
szemben 30.000 forinttól 300.000 forintig terjedő közigazgatási bírságot kell kiszabni.
Az ügyfélnek lehetősége van az ún. mentesülésre, ha bizonyítani
tudja, hogy a szabályszegés idején a gépjárművet nem ő használta.
Ennek esetei a következők.
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– például ellopták a gépkocsiját és (feljelentéssel, felfüggesztő határozattal) igazolja, hogy a jogellenességgel összefüggésben – a bírságot kiszabó határozat kézbesítését megelőzően – kezdeményezte
a megfelelő hatósági eljárást.
– más természetes személy vagy nem természetes személy használatába adta, és (feljelentéssel, felfüggesztő határozattal) ezt a használatba vevő személy olyan teljes bizonyító erejű magánokiratba
foglalt nyilatkozatával, vagy azon gépjárművek esetében, amelyek külön jogszabály alapján a közúti forgalomban menetlevéllel,
illetve fuvarlevéllel vehetnek részt – olyan menetlevéllel, vagy
fuvarlevéllel igazolja, amely tartalmazza:
• a gépjármű hatósági jelzését,
• a természetes személy üzembentartó és használatba vevő nevét,
születési helyét, idejét, lakcímét,
• nem természetes személy üzembentartó és használatba vevő esetén
annak megnevezését és székhelyének (telephelyének) címét,
• valamint azon időszak megjelölését, melyre a gépjármű használatát a használatba vevő az üzembentartótól átvette.
Az ügyfél a bírságot kiszabó első fokú határozat ellen fellebbezést
nyújthat be. A fellebbezési jog nincs meghatározott jogcímhez kötve,
fellebbezni bármely okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést
sérelmesnek tartja. A fellebbezést a döntés közlésétől számított 15 napon
belül lehet előterjeszteni, melyért illetéket kell fizetni, és illetékbélyeg
formájában kell leróni és a beadványra felragasztani. A benyújtott fellebbezés illetékének az összege – a bírság összegének függvényében
– 5.000 forinttól 12.000 forintig terjed.
A közigazgatási bírság méltányossági alapon történő mérséklésére,
elengedésére a hatóságnak a hatályos jogszabályok alapján nincs lehetősége az ügyfél szociális körülményeire, illetve a cselekmény elkövetésének menthető erkölcsi voltára figyelemmel sem.
Részletekben történő fizetés:
A határozat közlését követően a teljesítési határidő leteltéig – 3.000,Ft illeték megfizetése mellett – az első fokú hatóságtól lehet kérni a
közigazgatási bírság részletekben történő teljesítésének, illetve a teljesítési határidő módosításának engedélyezését, ha az ügyfélen kívül
álló ok teszi lehetetlenné a határidőre való teljesítést vagy a teljesítés
aránytalan nehézséget jelent. A határidő lejárta után az ügyfél – feltéve,
hogy a végrehajtást még nem rendelték el – a fent meghatározott okból
igazolási kérelem egyidejű benyújtásával kérhet fizetési kedvezményt.
Amennyiben a hatóság elutasítja az igazolási kérelmet és a fizetési kedvezmény iránti kérelmet, egyidejűleg dönt a végrehajtás elrendeléséről.
Abban az esetben, ha a kötelezett fizetési kötelezettségének a teljesítési határidőig, önként nem tesz eleget, úgy adók módjára történő
végrehajtásnak van helye, amelyet az ügyben hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóhatóság folytat le. A végrehajtás során az adóhatóság jogosult a végrehajtást munkabérre, fizetési számlára, ingó és
ingatlan vagyontárgyakra is lefolytatni.
A közigazgatási bírság befizetési határidejének elmulasztását követően az eljáró hatóság kezdeményezi a közlekedési igazgatási hatóságnál a szabályszegés elkövetéséhez használt jármű forgalomból
történő kivonását.
A közigazgatási eljárás során az ügyfél az esetleges beadványát az
alábbi címre terjesztheti elő:
Vas Megyei Rendőr-főkapitányság
Közigazgatási Hatósági Szolgálat
9701 Szombathely, Külső-Söptei út, Pf. 53.
Mindebből az következik, hogy a mindössze legfeljebb 3 km/h sebességtúllépésig beszélhetünk „büntetlenségről”, ami nem más, mint a
mérőműszerek esetleges mérési hibája. Tehát a járművezetőknek akár 4
km/h sebesség túllépés esetén is szankcióra kell számítani..
Mindezeket összefoglalva nem igaz az a tévhit, hogy az ország
közútjain büntetlenül lehet száguldozni.     
Magyarországon átlagosan majdnem minden harmadik közúti közlekedési baleset gyorshajtás miatt következik be. A megfelelő sebesség
alkalmazásával életek százait menthetjük meg, ezért – a közlekedők biztonságát legfontosabbnak tartva – a rendőrség a továbbiakban is mindent megtesz a mások életét, testi épségét veszélyeztető járművezetők
kiszűrése érdekében.
Balmazújvárosi Rendőrkapitányság
Területi Balesetmegelőzési Bizottság

Hortobágyi Híradó

Lassan közeleg a nyár, s a melegben sokan nyitott ablak mellett
alszanak, nappal nyitva tartják az
ajtókat is. A betolakodó rovarok
ellen a szúnyogháló megfelelő
védelmet biztosít, de értékeik
védelme szempontjából nem
jelent megoldást. Sok bűnügyi
híradásban olvashatnak az ún.
„szúnyogháló kivágás vagy letépés” módszeréről, melynek során

Védelem kell!!!
az ablakon lévő szúnyoghálót
kivágva, letépve hatolnak be a
lakásba.
Javasoljuk,
hogy
nappalra,
amikor nem tartózkodnak otthon,
a legnagyobb meleg ellenére is
zárják be az ablakokat, ajtókat.
Az éjszakai nyitott ablak melletti
alvás esetére, az illetéktelen beha-

tolás megakadályozására is van
már megoldás.
Biztonságtechnikai üzletekben
lehet vásárolni mozgásérzékelővel ellátott riasztókészüléket,
amely a nyitott ablak közelében
elhelyezve hangjelzéssel riaszt,
az esetleges behatolás esetén. Ez
a mobil riasztóberendezés alkal-

mazható az udvaron, erkélyen
elhelyezett értéktárgyak, kempingezés során a sátorban, lakókocsiban elhelyezett értékek védelmére is, a hatósugarába kerülő
mozgó tárgyak, személyek jelenlétét hangadással jelzi.
Balmazújvárosi
Rendőrkapitányság
Bűnügyi Osztály

40 éves Osztálytalálkozót szervezünk azok részére, akik 1973-ban a
Petőfi Sándor Általános Iskolában végeztek.
Szeretettel várunk minden volt osztálytársunkat, hiszen a találkozás
úgy lesz teljes értékű felejthetetlen élmény, ha nem hiányzik senki
azok közül, akikkel rengeteg időt töltöttünk együtt a gondtalan
gyermekéveink idején.
Az Osztálytalálkozó ideje: 2013. június 1. reggel 9 óra.
Gyülekezés helye:Petőfi Sándor Általános Iskola
Kérünk mindenkit, hogy jelezze részvételi szándékát- illetve egyedül
vagy párjával kíván-e jönni- a következő telefon számon Domján
Évának: 06 30 405 4393.
Igény esetén az iskola kollégiumában szállásról gondoskodunk.
Ez a nap egyben Falunap is, ahol színes programok is zajlanak.
Ebéd a Madárkórház mellett lévő gémeskútnál ( vasaló, kontyos
kunyhó).
Menü: Slambuc, Mustáros marhaszelet, uborka, ásványvíz (2.000.-Ft/
fő)
Egyéb felmerülő költség: 400.-Ft/fő (csak az osztálytársaknak)
tanáraink vendéglátására, illetve ajándék vásárlásra).
Az Osztálytalálkozó ötlete Bereczki Erzsikétől származik, melyet
lelkesen támogatunk.

Ha tudsz szólni a körülötted élő, vagy kapcsolatot tartó osztálytársaknak,
tanárainknak, kérlek. mindenkit értesíts.
A viszontlátás reményében mindnyájatokat sok szeretettel és izgatottan
várunk:
Fülöp Attiláné( Domján Éva)
Baji-Gál Erzsébet

HORTOBÁGY JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY FELHÍVÁSA
Tisztelt Hortobágyi Polgárok!
Alapítványunk kéri, adójának 1%-val támogassa célkitűzéseinket!
Alapítványunk célja Hortobágy és vonzáskörzetének környezet és természetvédelme.
Településünk szépítésének elősegítése mellett a kulturált idegenforgalmat szolgáló elképzelések megvalósításának, az idegen
nyelv oktatásának támogatása fontos feladatunk.
Kulturális, hagyományőrző életünk fellendítése, segítése, a kulturális örökség megóvása mellett gondolunk a szociálisan hátrányos, illetve egyéb okból nehéz helyzetű gyermekek támogatására, továbbtanulás elősegítésére, a tanuláshoz, kultúrához, sporthoz való hozzájutásuk esélyegyenlőségére. Az egészséges életmódra nevelési elképzeléseket, mint prevenciós tevékenységet,
támogatjuk.
Támogatjuk a helyi általános iskolát, kollégiumot, óvodát, mint felnövekvő nemzedékünket, utódainkat nevelő intézményeket.

Mind ez még sikeresebb, hatékonyabb megvalósulása lesz célkitűzéseinknek, ha
Ön is támogatja alapítványunkat.
Csak 1%, de Alapítványunknak lehetőség!
Kérem, gondoljanak Ránk!
HORTOBÁGY JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY
Adószám: 18541038 – 1 – 09
Köszönjük, hogy minket választ!
Dr Baji Sándor Kuratóriumi elnök
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FELHÍVÁS!

Gasztronómia

(Bodza)virágos hangulat Pünkösdi didergős, bundázott csibe

Hozzávalók kb. 1 l likőrhöz: bodzavirág (mérettől függően 15-25
virág), 0,9-1 l vodka, továbbá 15 dkg cukor (kb. 3 dl bodzás vodkához
szükséges 5 dkg – édesszájúaknak némileg több).
Így készül: A virágok vékonyabb kis szárai maradhatnak, de a vastagabbaktól ajánlott megszabadulni Annyi virágra van szükség, amen�nyivel az üveg tele lesz. Ezután az üveget peremig öntöm vodkával,
majd mehet sötét, hűvös helyre 7-10 napig érlelődni. Ha kész alaposan,
még tea filteren át is szűröm. A kiszemelt likőrös üvegbe belemérem
a szükséges cukormennyiséget és aztán felöntöm a bodzás vodkával.
Ezután időnként megforgatom az üveget, míg a cukor feloldódik, és
már kész is. Behűtve azonnal fogyasztható, de ha hagyunk időt az utóérésre, tehát nem isszuk meg idő előtt, meghálálja. Virágos íze, zamata
és cukortartalma miatt könnyű likőrnek ígérkezik és itatja magát. Aki
először issza, annak hamar virágos kedve lesz…

Hozzávalók: rántani való csirkecomb, mell, szárny, 1 csésze natúr
joghurt, 1 csésze zsemlemorzsa, 1 csésze liszt, kevés fokhagyma,
kakukkfű, bazsalikom, oregano ízlés szerint, frissen őrölt bors, só,
kevés olaj, jeges víz.
Elkészítése: A sütőt előmelegítjük. A csirkedarabokat rakjuk jeges
vízbe. Egy tepsit kenjünk ki olajjal. A panírozáshoz keverjük össze
egy edénybe a lisztet, zsemlemorzsát, fűszereket.
Vegyünk ki egy darab csirkét a jeges vízből, forgassuk meg joghurtban, majd a keverékben. Helyezzük a húst a tepsibe. Ugyanígy
járjunk el minden darabbal. Ha elkészültünk, az egészet spricceljük meg kevés olajjal. Helyezzük a tepsit a sütő alsó rácsára, és
süssük egy órán keresztül, miközben minden 20 percben megforgatjuk a húsdarabokat, hogy szépen megpiruljanak. A pünkösdi
hagyomány szerint a rántott csirkéhez könnyűre habosított krumplipüré, uborkasaláta és rozébor jár.

Szép juhászné savanykás levese

Kisasszonyok epres sütije

Hozzávalók: 50 dkg bárányeleje (vagy báránylapocka), 50 dkg vegyes
leveszöldség, 1 csokor friss (vagy 1 evőkanál szárított) tárkony, 2 dl
tejföl, 1 kis fej vöröshagyma, 10 dkg zöldborsó, 1-1 evőkanál liszt és
margarin, csipetnyi cukor, 1 teáskanál tárkonyecet, só, törött bors
Így készül: A húst a csonttal együtt kis darabokra vágjuk, a hagymát
felaprítjuk, a zöldségeket egyforma kis hasábokra vagdossuk. A tárkonyt finomra metéljük. A margarint felforrósítjuk, rátesszük a húsdarabokat, és kevergetés közben fehéredésig pirítjuk. Ezután hozzáadjuk
a hagymát, azzal is pirítjuk egy percig, majd felöntjük 1 liter vízzel.
Meghintjük a sóval, megborsozzuk, és majdnem puhára főzzük. Beletesszük a zöldségeket és készre főzzük. A tejfölt a liszttel, az ecettel és 1 dl vízzel simára keverjük, majd a tárkonyt is hozzáadjuk, és
sűrű kevergetések közepette belecsorgatjuk a forrásban lévő levesbe.
Kevergetve jól kiforraljuk, végül picit cukrozzuk.

Hozzávalók a piskótához: 5 tojás, 5
evőkanál kristálycukor, csipet só, 5 evőkanál rétesliszt, 1
citrom reszelt héja,
1 csomag vaníliás
cukor. A krémhez:
25 dkg margarin, 50
dkg túró, mazsola,
5 dl tej, 2 csomagi
zselatin, 20 dkg
porcukor, 1 csomag
vaníliás cukor, 2 dl kompótlé vagy piros szörp, 40 dkg eper.
Így készül: A piskótához a tojásfehérjéket egy csipet sóval felverjük,
miközben beleszórjuk kanalanként a cukrot. Amikor már jó kemény
a hab, hozzáadjuk egyenként a tojások sárgáját, a vaníliás cukrot, a
citromhéj felét. Végül óvatosan belekeverjük habverővel kanalanként
a lisztet. Egy nagy tortaformát kikenünk, kilisztezünk, és beleöntjük
a masszát. Először nagy lángon, majd takarékon sütjük tűpróbáig. A
krémhez a margarint jól kikeverjük a porcukorral és a vaníliás cukorral, majd belekeverjük a túrót és a citrom maradék héját. A tejet a
zselatinnal felforraljuk, majd kihűtjük, és ráöntjük a túrós keverékre,
összeforgatjuk. A kihűlt piskótát a formában körbebéleljük sütőpapírral. Ráöntjük a még híg masszát, elsimítjuk, és hagyjuk, hogy lefolyjon
körbe a piskóta körül, így az szép fehér és sima lesz kívülről. Fél órára
hűtőbe tesszük, majd gyümölccsel kirakjuk. 2 dl gyümölcslébe belekeverjük a másik csomag zselatint, hagyjuk megdermedni, majd tűzön
felolvasztjuk gyöngyözésig, de forrnia nem szabad. Végül langyosra
hűtjük, miközben állandóan kevergetjük, hogy meg ne dermedjen, és
kanállal ráöntögetjük a tortára. Ismét hűtőbe tesszük, és kb. fél óra
elteltével már szeletelhető is.

