2013. szeptember l XVI. évfolyam 3. szám

Szeptember

Szeptember az év kilencedik hónapja a Gergely-naptárban, és 30 napos. E hónap neve
a latin septem szóból ered melynek jelentése hét, mivel szeptember eredetileg az év
hetedik hónapja volt a római naptárban. A 18. századi nyelvújítók szerint a szeptember:
gyümölcsönös. A népi kalendárium Szent Mihály, őszelő és Földanya havának nevezi.

Fekete István szeptembere
„Reggelenként a hideg harmatos csendben mintha varjak kiáltanának,
esténként az őszi bogár sír, és a tarlott mezőket félgyászba vonja ezer lila
virágával a kikerics. A domboldalak tüzei messze látszanak; felbukkannak és eltűnnek, mintha egymásnak küldenének üzeneteket. Az árnyékok
hideg feketék, és ha a völgyekből a kémények füstöt fújnak a levegőbe:
eszünkbe jut a meleg szoba. De a nappal még meleg. Lágy napsugár
csillog a patak hidegre váltó vizén, magtár felé tekint a napraforgó, s az
utak mentén koravén árva virágok bókolnak a nap felé melegért”.

Hídivásári képek

KÖZSÉGHÁZÁN TÖRTÉNT
– A pályázat útján – mintegy 300 millió Ft-os költséggel
– megvalósult régi szennyvíztisztító telep rekultivációja eredményeként kialakított vizes
élőhely, tó tisztítási, karbantartási feladatainak ellátásával Hegedűs Tibor hortobágyi
lakost bízta meg.
– Döntött arról, hogy a HajdúBihar Megyei Feladatellátási,
intézményhálózat-működtetési
és köznevelés-fejlesztési tervét
megismerte – és a településen
működő köznevelési intézmények nevelőtestületei, szülői és
diákszervezeteinek,
alkalmazotti közössége véleményének
kikérését követően az abban
foglaltakkal – egyetért.
2013. május 30-i ülésen
a képviselő-testület
– Megtárgyalta és elfogadta
az önkormányzat gyermekjóléti
és gyermekvédelmi feladatairól
szóló beszámolót.
– Megtárgyalta és elfogadta
a Hortobágyi-Délibáb Településüzemeltetési és Rendezvény
szervező Szolgáltató Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
Kft. 2012. évi egyszerűsített
beszámolóját, melynek mérleg
főösszege 28.092 eFt, mérleg
szerinti eredménye 2.280 eFt, a
2012. évi közhasznúsági jelentését.
– További döntéseket hozott
a Hortobágyi-Délibáb Nonprofit Kft. működésével, illetve a
tanyagondnoki feladatok részére
történő átadásával kapcsolatban.
– A Bevásárló Udvarház
Társasház tulajdonát képező
parkolóhelyekkel
kapcsolatban a 21/2012. (II. 27.) Hö.
határozatában foglalt döntését
módosította a használati díj
tekintetében az alábbiak szerint:
„A használati díj 116.000 Ft
összeg (amely mentes az ÁFA
alól), mely évente az infláció
mértékével emelkedik. (az első
emelést 2014. január 1. napjától
kell alkalmazni)”.
– Mint a Hajdú-Bihari Ivóvízminőség-javító Önkormányzati
Társulás tagönkormányzata – a
Hajdú-Bihari Ivóvízminőségjavító Önkormányzati Társulás

Hortobágyi Híradó

Társulási Megállapodás módosítását előterjesztés szerint elfogadta.
2013. június 14-i ülésen a
képviselő-testület
– Döntött arról, hogy
LEADER pályázat keretében –
a helyi életminőség fejlesztését
megcélozva – a kilenclyukú híd
melletti rendezvénytér felújítására és fejlesztésére pályázatot
nyújt be.
A pályázat az alábbi fejlesztéseket foglalja magában: a
víziszínpadi lelátó ülőpadjainak cseréje, a ví
zi
szín
pad és
korlátjának átfestése, illetve a
víziszínpadhoz vezető gyalogút
felújítása.
– Hozzájárult a „Komplex
ökoturisztikai fejlesztés a Hortobágyi Nemzeti Parkban” című
projekt – melynek konzorciumvezetője a Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző
Nonprofit Kft. – keretében megvalósuló beruházás és fejlesztés
az önkormányzat i tulajdonú
ingatlanokat érintő megvalósulásához, a támogatási időszak
során megvalósuló infrastrukturális fejlesztések pályázó
általi aktiválásához, továbbá
ahhoz, hogy az ingatlanok a
kötelező fenntartási időszakban
(2019. december 31.) a fejlesztés céljára rendelkezésre állnak,
melyre vonatkozó birtokláshoz való jogot az ingatlanokra
vonatkozóan kötött használati
szerződéssel biztosít.
– Döntött arról, hogy a község
régi szennyvíztisztító telepének
rekultivációja megvalósításához kapcsolódóan pályázatot
kíván benyújtani a saját forrás
kiegészítésére a „helyi önkormányzatok és az önkormányzati
társulások európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás
kiegészítéséhez nyújtható támogatásáról” szóló 19/2013. (V.
22.) BM rendelet alapján. A
pályázat sikerrel járt, mivel a
beruházáshoz a Belügyminisztériumtól 7.877.810 Ft támogatást
sikerült elnyerni. Ezzel az Európai Unió Kohéziós Alapjából
elnyert 2.400.265 Ft-tal összesen 10.278075. Ft támogatást

kaptunk, így a régi szennyvíztisztító mintegy 300.000.000 Ft
beruházási költségű rekultivációja önkormányzatunknak
4.721925 Ft-ba került az eredeti
5%-os saját erőnek megfelelő
15.000.000 Ft-tal szemben.
– Rendeletet alkotott a tanyagondnoki szolgáltatásról. (A régi
rendelet hatályon kívül helyezésre került.)
– Megtárgyalta és elfogadta
a polgármester beszámolóját a
Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulás társulási tanácsában végzett tevékenységről,
illetve a tanács működéséről.
– A Balmazújvárosi Kistérség
Többcélú Társulásának társulási
megállapodását elfogadta.
– A 2008. évi, 2009. évi és
2011. évi pénzmaradványból a
társulás által fel nem használt
830.577 Ft szabad pénzmaradványt, valamint a 2012. évi
7.735.593 Ft szabad pénzmaradvány összegéből 3.735.593 Ft
összeget – azaz összesen:
4.566.170 Ft összeget a Társulás felé teljesítendő 2013. évi
tagönkormányzati hozzájárulás
összegébe kéri beszámítani. A
fennmaradó 4.000.000 Ft szabad
pénzmaradvány összeget az
önkormányzat számlaszámára
kéri átutalni, melynek felhasználásáról a képviselő-testület a
későbbiekben dönt.
– Megtárgyalta „A Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és
Hasznosító Társulás társulási
megállapodásának felülvizsgálata” című előterjesztést és úgy
döntött, elfogadja Hajdúsámson
Város Önkormányzatának csatlakozási szándékát a Hajdúsági
Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társuláshoz és a társulási
vagyonhoz kéri lakosságszám
arányosan hozzájárulását.
– Megtárgyalta és elfogadta az
Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft.
2012. évi tevékenységéről szóló
beszámolóját, egyben köszönetét fejezte ki az Orvosi Ügyelet
Nonprofit Kft.-nek a lakosság
hatékony és magas szakmai
színvonalú orvosi ügyeleti ellátásáért.
– Elfogadta a Debrecen és
Hortobágy Turizmusáért Egyesület (DETE) pénzügyi beszámolóját a Hortobágy Község
Önkormányzatától
2012.
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2013. május 16-i ülésen a
képviselő-testület kinyilvánította, hogy 2013. január 1. napjával
Hortobágyi Nyitnikék Óvoda
névvel 4071 Hortobágy Erdei
Ferenc u. 2. szám alatti székhellyel új intézményt (óvodát)
alapít. Az intézmény működéséhez szükséges személyi, pénzbeli, tárgyi és egyéb feltételeket
biztosítja.
A Hortobágyi Nyitnikék
Óvoda alapító okiratát előterjesztés szerint elfogadta.
Az óvodavezetői feladatainak
ellátásával ideiglenesen, 2013.
január 1–2013. augusztus 14.
közötti határozott időre vezetői
beosztás ellátására szóló helyettesi megbízás alapján megbízta
Baranyainé Fekete Ilonát. Egyidejűleg nyilvános pályázatot
írt ki a Hortobágyi Nyitnikék
Óvoda intézményvezetői álláshelyének betöltésére.
Ezen döntésekre azért került
sor, mert a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának
Társulási Tanácsa – figyelemmel
a köznevelési feladatot ellátó
egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi
CLXXXVIII. törvényre – úgy
határozott, hogy a Nyitnikék
Óvoda hortobágyi feladatellátási
helyének (4071 Hortobágy, Erdei
F. u. 2.) fenntartását és feladatának ellátását 2013. január 1-jei
hatállyal Hortobágy Község
Önkormányzatára ruházza át. Az
óvoda ennek alapján – visszamenőleges hatállyal – 2013. január
1. napjától Hortobágy Község
Önkormányzat által alapított új
óvodaként működik tovább.
– A kónyai településrészen
felmerült belvízvédelmi problémák miatt II. fokú védelmi
készültséget kellett elrendelni,
melynek során jelentős védekezési és helyreállítási költségünk
keletkezett. A legnagyobb költséget a 2 db nagy teljesítményű
szivattyú igénybevételének díja
jelentette, ezért a képviselő-testülete úgy határozott, hogy a vis
maior támogatás címen támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz.
A pályázatunk sikeres volt,
így a védekezési és helyreállítási költségek megtérítésére
2.534.000 Ft-ot kaptunk.
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évi turisztikai fejlesztési és
működési feladatok ellátásra
együttműködési megállapodás
alapján kapott vissza nem térítendő támogatás felhasználására
vonatkozóan. Az együttműködés keretében pályázati forrással
kiegészítve a két település közös
arculattal, közös kiadványokon
jelenik meg, illetve vesz részt
a különböző hazai és külföldi
turisztikai vásárokon, bemutatókon.
2013. július 15-i ülésen
a képviselő-testület
– Módosította az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
szóló 8/2013. (III. 07.) számú
rendeletét, melynek legfőbb oka
és indoka, hogy a költségvetés
elfogadását követően alapított
Nyitnikék Óvoda költségvetése
beépítésre került az önkormányzat költségvetésébe.
–
Határozatában
kezdeményezte, hogy Hortobágy
Hajdú-Bihar Megye Területfejlesztési
koncepciójában,
illetve tervében – tekintettel
Hortobágy országos természetvédelmi és turisztikai jelentőségére – önálló, kiemelt fejezetet
alkosson.
– Jóváhagyta a Hajdúsági
Hulladékgazdálkodási Kft. társasági szerződésének módo-

sítását, amelyben támogatja
a társaság létesítő okiratának
alábbi módosítását, miszerint a
társaság ügyeinek intézését és a
társaság törvényes képviseletét
az eddigi egy ügyvezető helyett
két ügyvezető látja el egymással
együttműködve.
– Rendelkezett a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú
Társulásától a 83/2013. (VI.
24.) határozat alapján visszautalni kért 4.000.000 Ft összegű
pénzmaradvány
felhasználásáról az alábbiak szerint:
Bruttó 180.000 Ft összeget a
Hortobágyi-Délibáb
Nonprofit Kft ügyvezetője, Sári Ádám
részére állapít meg a pályázatok,
illetve rendezvények szervezésében való közreműködés kapcsán munkája elismeréseként,
valamint további ösztönzésként.
3.820.000 Ft összeget az önkormányzat működési kiadásaihoz
rendel felhasználni.
– Döntött a tulajdonában álló
189/40 hrsz.-ú, 926 m2, nagyságú építési telek Hortobágyi
Lúdtenyésztő Zrt. részére történő értékesítéséről. A vételár
1000 Ft/m2 + ÁFA figyelembevételével 926.000 Ft + ÁFA,
azaz bruttó 1.176.020 Ft. A cég a
tulajdonában lévő (volt Matkóféle) vendégház épületét szeretné felújítani, fejleszteni.

2013. augusztus 12-i ülésen a
képviselő-testület
– Módosította a község közterületeinek használatáról szóló
22/2005. (IX. 20.) Hö. rendeletét a 2013. július 1-jén hatályba
lépő új törvényi rendelkezés
értelmében, miszerint minden
önkormányzatnak rendeletben
kell szabályoznia kell a közterület filmforgatási célú használatával kapcsolatos feltételeket.
– A Hortobágyi Nyitnikék
Óvoda intézményvezetői beosztására korábbi döntésével kiírt
pályázatot eredményesnek nyilvánította. Az eredményes pályázat alapján 2013. augusztus 15.
napjától 2018. augusztus 14.
napjáig terjedő 5 éves határozott
időtartamra Baranyainé Fekete
Ilonát bízta meg a Hortobágyi
Nyitnikék Óvoda intézményvezetői feladatainak ellátásával.
– A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nél kezdeményezi és
kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában és az NV Zrt. vagyonkezelésében lévő hortobágyi
309/2 hrsz alatti, kivett telephely
megnevezésű, 59 m2 nagyságú,
belterületi ingatlan (volt mérlegház, jelenleg romos állapotban)
valamint a hortobágyi 1090 hrsz
alatti, kivett csatorna megnevezésű, 2ha 28 m2 nagyságú,
belterületi ingatlan (a temetőtől

Északra lévő terület) ingyenes
önkormányzati tulajdonba adását.
Az előbbi ingatlant a terület rendbetételétele, az utóbbit a temető
parkolójának kialakítása érdekében kívánjuk megszerezni.
– Döntött arról, hogy a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú
Társulásánál – főként a társulási
fenntartásban működő általános
iskolánál – keletkezett megtakarítás, ill. pénzmaradvány
összegéből 2.000.000 Ft összeget a Petőfi Sándor Kistérségi
Általános Iskola, Kollégium és
Nevelési Tanácsadó dolgozói és
a Humán Szolgáltató Központ
2012. évben nyugdíjba vonult 2
fő dolgozója részére Hortobágy
gyermekeiért, illetve a szociálisan rászorult családokért végzett
munkája elismerésére, kitüntetésére kíván fordítani.
– A tulajdonában álló 189/99
hrsz.-ú ingatlan területen a
Sóvirág tér 21. sz. lakóingatlan előtti 21x6 méter nagyságú
közterületen hozzájárult, hogy
a Hortobágyi Lúdtenyésztő Zrt.
saját költségén 7 db. személygépjármű parkolót létesítsen.
Tekintettel arra, hogy a parkoló
közterületen létesül, így az
közparkolónak minősül, annak
igénybevételére bárki jogosult.
Vincze Andrásné
polgármester

„Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy Hortobágy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. október
14-én du. 17 órától Falugyűlést tart a Titi Éva Faluházban. Minden kedves lakosunkat szeretettel várunk!

Intézményi hírek

Intézményi hírek

Intézményvezetőnk 2013. szeptember 02-án
megnyitotta a 2013/14-es tanévet.
A tanévnyitó műsora a 4. osztályos gyerekek
szereplésével és a kis első osztályosok közreműködésével zajlott le.
Tanév eleji létszámadatok:
• Iskolánkba összesen 133 tanuló jár.
• A kollégisták száma 55 fő, ebből 45 gyerek
iskolás, az óvodások száma 10.
A tankönyvek időben megérkeztek és eljutottak tanulóinkhoz. Az újonnan jött tanulók tankönyvrendelése folyamatban van. Az új tanév
nagyon sok változást hozott, számos szervezési
feladatot adva iskolánk dolgozóinak.
A törvényi előírásoknak megfelelően próbáljuk
megszervezni a gyerekek egésznapos elfoglaltságát. Így a délelőtti tanítási órák után is osztálykeretben maradnak a diákok. Biztosítjuk számukra
az ebéd elfogyasztását a szülők által igényelt formában és helyen, valamint a tanórák utáni pihenés,
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levegőzés lehetőségét. Minden osztály számára 14
órától 15 óráig terjedő időszakban tanulási idő áll
rendelkezésre, ahol tanári segítséget és felügyeletet kapnak. A tanulási idő védett, tehát ebben az
időszakban más elfoglaltságra nem kerülhet sor. A
gyerekek 15 órától 16 óráig választott szakkörökben és egyéb foglalkozáson tevékenykedhetnek. A
kollégisták négy óra után vonulnak át a kollégium
épületébe és folytatják további programjukat.
Szakköri foglalkozások látogatására 16 óra után is
lehetőség van. Ügyeletet mindennap 17 óráig biztosítunk a rászoruló tanulóknak.
Pénteki napokon a kollégisták hazautazása
miatt a tanulási idő 13 órától 14 óráig tart, majd
lehetőség van szakköri foglalkozás látogatására
illetve 17 óráig ügyelet igénybevételére.
Reményeink szerint a gyerek hatékonyabban
készülnek fel a másnapi órákra, illetve megfelelő
szabadidős tevékenységet találva jól érzik magukat és hasznosan töltik idejüket délutánonként.

Tájékoztató
Az iskolai könyvtár a
falu lakossága számára is
megnyitja kapuit. A debreceni Méliusz Juhász Péter
Megyei Könyvtárból folyamatosan fognak érkezni, és
cserélődni a felnőtteknek
szóló könyvek, melyeket a
falu lakossága nyitvatartási
időben kikölcsönözhet. A
hetilapokat és folyóiratokat
helyben olvashatják el az
érdeklődők.
Mindenkit szeretettel várok: Hamidné Nagy Etelka
iskolai könyvtáros
Nyitvatartási idő: csütörtökönként 17,00-18,00 óráig

Hortobágyi Híradó

Köszönet mindenért!!!

Falunap 2013. június. 01. Hortobágy

hogy mutasson be egyenként
bennünket, ami ezután történt, nagyon meglepődtünk,
és szívet melengető volt. Ez
esetben, a mosoly, a szeretet
szava, ami áradt a Polgármester asszony és Gencsi Zoltán

úr arcáról, mi reánk is átragadt. Egy-egy külön névre
szóló emléklapot vehettünk át
és három díszdobozba csomagolt italt. Mindezek mellé, azt
a sok-sok elismerő szavakat,
amiben részesítettek bennün-

Emlékérem Zilahy Istvánnak

A Magyar Lovas Szövetség díjlovagló szakbizottsága és a máriakálnoki Ádám
Zoltán Díjlovagló Központ, mint a díj alapítói a magyar díjlovagló sport támogatásában kifejtett céltudatos, áldozatos és eredményes munkájáért az Ádám Zoltán
emlékérmet 2013-ban Zilahy Istvánnak adományozta, aki a mátai nagyszerű
helyszínnek létrehozója, a kezdetektől irányítója, szakmai motorja, a minőségi
lebonyolítás színvonalának garanciája volt. Gratulálunk!

ket, a NAP FÉNYPONTJA
VOLT!!!
KÖSZÖNJÜK!!!
Ettől az egész napunk vidám,
szeretetbeli hangulatban telt,
csodálatosan szép kellemes
emlékű napunk volt, nagyon
jól
éreztük
magunkat!!!
Ezután szeretnék, a magam
és az énekkar valamennyi tagjának nevében, hálás szívvel
köszönetet mondani, mindazoknak, akiknek közük volt
ennek a megszervezésében!!!
Istentől megáldott, jó egészséget úgy magánéletükben,
mint a munkahelyükön. Munkájukhoz további sok sikereket kívánok!!! Köszönet érte
a Polgármester asszonynak,
akit kérünk továbbra is viselje
szívén az énekkar sorsát!!!
Köszönettel:
Simonné, Rózsika

Ács Róbert ismét
magyar bajnok

Büszkeségeink

Mint oly sokszor, amikor felkérnek bennünket, egy-egy
fellépésre, boldogan teszünk
eleget. Most is, mint egy
kis iskolás, dobogó szívvel
vártam, hogy bekonferálja
Gencsi úr, a Délibáb Népdalkör szereplését. Már az elején
sejteni lehetett, (persze, erre
már utólag jöttem rá), hogy
talán ez a fellépés, kicsit
másabb lesz, mint a többi.
Jó, volt már ilyen izgalmas
felkérés, de akkor tudtuk,
hogy eredményhirdetés elébe
nézünk. Most viszont semmiről nem tudtunk és ez valóban nagyon nagy meglepetés
volt számunkra. Amikor az
ének után, le akartunk vonulni
a színpadról, szóltak, hogy
még egy kicsit maradjunk,
majd felkérték a vezetőnket,

A Mátai Ménesben augusztus közepén
rendezett Díjlovagló Országos Bajnokság ragyogó hortobágyi sikert hozott.
Ács Róbert újra magyar bajnoki címet
nyert. Gratulálunk!

Buda visszafoglalása

Hortobágyi Híradó

Kultúra

Szeptember másodika. Buda visszafoglalására egy nagy többnemzetiségű
keresztény sereg a mindent eldöntő, harmadik általános rohamra indult délután három órakor, a jel hat ágyú háromszori elsütése volt. A vár északi falát,
Lotaringiai Károly herceg vezetésével, hatezren rohamozták meg, ugyanakkor a déli oldalon háromezer katona támadott. A város és a várat teljesen
lerombolták, a harcban elesett a várvédő törökök parancsnoka a hősiesen
küzdő pasa is, akinek bátorsága még a keresztény vezérekben is tiszteletet
keltett. A város visszafoglalásának hírét nagy ünnepséggel fogadta Európa.
Az 1686-ban kivívott diadallal véget ért a 145 éves török uralom.
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Kultúra

Szeptember 23-án kezdődik
néhány milliárd éve, a Föld
kialakulása óta az őszi napéjegyenlőség, a csillagászati ősz.
(A déli féltekén e napon kezdődik a csillagászati tavasz.)
Ettől kezdve a Nap a Baktérítő
felé távolodik az Egyenlítőtől,
sugarai egyre laposabb szöget
zárnak be a földtengellyel.
Ezért az északi féltekén rövi-

Csillagászati ősz

dülnek és hűlnek a nappalok,
közelít a tél. A meteorológiai
ősz Európában már szeptember elején beköszönt. A régi
kelták és a kínaiak viszont már
augusztus elején megülték az
ősz kezdőünnepét, náluk az
őszi napéjegyenlőség napja az
évszak zenitje, annak eszmei

közepét foglalta el. A kínai és
japán őszt a krizantém-ünnepek aranyozzák be. Ez a virág,
melyet Európa csak a XVIII.
század végén ismerte meg,
a japánok és kínaiak „őszi
rózsája” volt. Nyílásának ideje
miatt e gondolatot Európa is őszszimbólum, a temetők díátvette, így lett a krizantém sze nálunk is.

Időjós szeptember
A népi mondóka szerint: „amilyen az Egyed-nap,
olyan az egész hónap”. Az időt Kisasszonynapja,
négy hétre előre szabja. Mihálykor az észak s
keleti szél, sok havat és kemény telet ígér. Szintén népi megfigyelések: Ha szeptemberben megdördül az ég, a fák sok virágot hoznak még. Ha
másodszor is kivirágzik az akác, akkor hosszú,
meleg őszre lehet számítani. Ha korán lehullnak a
falevelek, a gólyák és a fecskék korán útra kelnek,
akkor hamarosan megérkezik a hideg idő.

40 éves osztálytalálkozó

Események

(Reggeltől estig)

Felejthetetlen napot töltöttünk együtt mi – volt diákok
– és tanáraink: Barna Józsefné,
Kovács
Sándorné,
Barna
András, Thúrzó György, Thúrzó
Györgyné – akik megtiszteltek
bennünket jelenlétükkel amit ez
úton is hálásan köszönünk.
A rendhagyó osztályfőnöki
óra 9 órakor kezdődött.
Kicsit megilletődve léptünk
be az iskola kapuján, aztán
bentről figyeltük, hogy kint
gyülekeznek a fiúk is már és
lassan két-három fős csoportokban elindulnak befelé.
Aztán elkezdődtek a találgatások, hogy ki kicsoda,
nevetve próbáltuk beazonosítani társainkat a tablóképek alapján, mert bizony volt
olyan osztálytársunk, akivel
az eltelt negyven év alatt egyszer sem találkoztunk.
Időnként könnyes lett a szemünk, amikor átöleltük egymást köszönésképpen.
Az érzést nem lehet szavakkal kifejezni, csak átélni
lehet, megélni lehet és visszaemlékezni, hogy milyen jó is
volt ez a nap és megismételni
lehet, mert találkozunk öt év
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múlva újra. (Ezt a találkozót
a „lányok” szervezték, most
majd adunk lehetőséget a
„fiúknak” a szervezésre.)
Az
osztályfőnöki
órát
Kovács Sándorné Gizike néni
tartotta, mert bizony előkerültek az osztálynaplók is, ahol
fehéren-feketén elénk tárult
milyen diákok voltunk. De
Gizike néninek minden diák
jó diák volt. (Elgondolkodtam, hogy hány generációt is
taníthatott ő pályafutása során,
hiszen rajtam kívül tanította
az apukámat a dolgozók esti
iskolájában- és a fiamnak ő
volt az osztályfőnöke.)
Névsor szerint szólított bennünket és mindenki elmondott magáról mindent, amit
lényegesnek tartott és próbált

magyarázatot adni egy-egy
rosszabb jegyre, vagy beírásra.
Tanáraink is meséltek róla,
hogy mi történt velük az
elmúlt években. Nem a gondjainkról meséltünk, hiszen ez
a nap a vidámság napja volt.
Kicsit elszakadtunk a jelentől,
kicsit visszatértünk a múltba
és jó volt visszatérni.
– A csodás ebédet – slambucot és mustáros marhahúst –
Erőss Józsefnek köszönhetjük.
A délutánt már a Madárkórház

mellett lévő kontyos kunyhónál töltöttük el. Természetesen
meglátogattuk a Madárkórházat is, hiszen osztálytársaink Budapestről, Debrecenből, Abasárról, Szolnokról is
érkeztek, így ez a program
érdekes volt számukra.
– Meghallgattuk a Falunap
tiszteletére érkezett sztárvendéget is a Vízi színpadnál.
Este friss élményekkel
gazdagodva köszöntünk el
egymástól. Telefonszámokat
cseréltünk, hogy ne teljen el
újra 40 év a következő találkozásig.
Gondolom, akad minden
volt osztályban néhány ember,
aki kezébe véve az irányítást,
megszervez egy osztálytalálkozót. Az évente megrendezendő Falunap kitűnő lehetőség lehetne erre.
Baji-Gál Erzsébet

Hortobágyi Híradó

Hortobágyi Labdarúgó Sportegyesület
2013. év őszi csapatmérkőzései
Hazai csapat:

Asztalitenisz NB-III
Hortobágy
Hortobágy
Hortobágy
Hortobágy
Debrecen TEVA I
Gyula
Vásárosnamény
Hortobágy
Vámospércs

Vendég csapat:

Dátum:

Idő:

Eredmény:

Hajdúszoboszló
Mezőtúr
Jászkun Volán
Debrecen TEVA II
Hortobágy
Hortobágy
Hortobágy
Nyírbátor
Hortobágy

09. 07
09. 14
09. 28
10. 05
10. 26
11. 02
11. 17
11. 30
12. 08

11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00

6-12

Egyek
Hortobágy
09. 07
15:00
18-0
Debrecen TEVA IV
Hortobágy
09. 14
15:00
Hortobágy
Hajdunánás
09. 21
11:00
DASE
Hortobágy
09. 28
10:00
Hortobágy
Debrecen TEVA III
10. 05
15:00
Hortobágy
DABE II
10. 26
11:00
Hortobágy
Hodos Imre SE
11. 02
11:00
HASC I
Hortobágy
11. 17
15:00
Bihartorda
Hortobágy
11. 30
12:00
Hortobágy
DEAC-DABE
12. 08
11:00
Hortobágy
Püspökladány
12. 14
11:00
A mérkőzések helyszínei Hortobágy József Attila u. 1. Petőfi Sándor Általános Iskola tornaterme, a
látogatható nézők száma 10 fő, belépés csak torna, vagy váltó cipőben.

Labdarúgás Megye III
Józsa
Hortobágy
Újszentmargita
Hortobágy
Ebes
Hortobágy
Hajdúsámson
Nyírábrány
Hortobágy

Hortobágy
08. 24.
17.30
3-0
Hajdúhadház
08. 31.
17.30
3-3
Hortobágy
09. 07.
16.30
4-0
Derecske
09. 14.
16.30
Hortobágy
09. 21.
16.00
Hajdubagos
09.28.
16.00
Hortobágy
10. 06.
15.00
Hortobágy
10.12.
15.00
Egyek
10.19.
14.30
A mérkőzések helyszíne: Hortobágy Borsós útfél sportpálya.
A labdarúgás utánpótlás iskolások csapata heti két edzést tart a sarkadi utcai kispályán.
Az egyesület hívja és várja a sportbarátokat, hogy látogassák a mérkőzéseiket.

Hortobágyi Híradó
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Sport

Asztalitenisz Megye I.

Kultúra

Szent Imre herceg

1031 szeptemberében halt
meg Árpád házi Szent Imre
herceg Veszprém
közelében. Imre Szent Istvánnak, a

magyarok első királyának és
feleségének, Boldog Gizellának a Képes Krónika szerint
a második gyermeke. Imre
nevét anyai nagybátyjától, II.
Szent Henrik császártól vette
(Henricus, Enricus, Emericus,
Emreh, Imreh, Imre). Hogy
melyik évben született, nem
tudjuk biztosan, 1000. és 1007.
között valószínűleg Székesfehérvárott. Imre herceg élete
folyását nem könnyű követni,
mivel legnagyobbrészt a krónikák és legendák gyér adata-

apai vér Árpád vére, aki maga
is folytatója volt a honfoglaló
ősök hősies hagyományának.
Szent István hitvédő harcaiban átlelkesült, átszellemiesült
ez a vér, de erejéből, bizonyos
értelemben még ősi vadságából, fiatalos nyerseségéből is
alig vesztett. Nem lehet kétséges, hogy az uralkodó, hadvezér, diplomata Szent István
trónusának várományosát is
uralkodónak, hadvezérnek és
diplomatának, a hősi magyar
hagyományban nevelte.”

Újabb alkotások Hortobágyról
Az önkormányzat által 2012
évben alapított Káplár Miklós
Hortobágyi Alkotótábor most
nyáron másodszor várta a Hortobágy iránt elkötelezett alkotókat. Az alkotótábor a közel 80
éve alakult Hortobágyi Kolónia
nevű festő csoport hagyományaira építkezik és a 2009-ben
megszűnt Hortobágyi Nemzetközi Művésztelep eszmeiségét
őrzi. Célkitűzéseiben folytatni,
illetve feléleszteni kívánja az
alföldi festészet hagyományait
és a klasszikus festészet technikáját mai modern felfogásban,

azon művészek meghívásával,
akik a korábbi művésztelepeken is tevékenyen dolgoztak.
Az idei alkotótábor július 8-től
július 14-ig 21 művészt látott

ŐSZI LOMTALANÍTÁS
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az

„őszi lomtalanítási akció”
Hortobágyon
2013. szeptember 21-én, szombaton

Közérdekű

ira vagyunk utalva, a legenda
pedig a „liliomos herceg”
alakját még jobban kiszínezte,
mint Istvánét. Szüzessége miatt
századokon át valami nőies,
finom, nem e világból való
alaknak rajzolták. ,,Pedig - írja
joggal Sík Sándor - Szent Imre
kétségtelenül erőteljes, férfias
jelenség volt. Kétféle vér egyesül az ereiben: apai és anyai
öröksége bár kétféle, de édestestvére egymásnak. Mindkettő
a hősiességnek, a hivatásnak, a
heroizmusnak hagyománya. Az

történik és ekkor szállítják el a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. járművei a lomnak minősülő hulladékot.
Az ingatlanon összegyűlt, feleslegessé vált, kisebb
terjedelmű bútordarabokat, berendezési tárgyakat
valamint rongyot, ruhát, falevelet, virágmaradványokat, egyéb kommunális hulladékot zsákba vagy gyűjtőedénybe– melynek súlya darabonként nem haladja
meg a 30 kg-ot – tegyék ki a megszokott helyre a
közterületen.
Kérünk minden érintettet, hogy a lomtalanítási
akció napján legkésőbb reggel 6 óráig helyezzék ki az
elszállítani kívánt hulladékot.
Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft.
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vendégül. A tábor témája „Plein
air” szabadban való festés és a
látvány hangulatának megörökítése volt. Ezen túlmenően a
Káplár Miklós Alkotótábor-

Hortobágy tevékenységével és
sorozatos
bemutatkozásával
emléket kíván állítani a legjelentősebb „puszta” festőnek,
Káplár Miklósnak, aki az igazi
magyar művészet megteremtéséért sokat fáradozott. Művészete és hite ma is példaképe
az alkotóknak. Az alkotótábor
tagjai a tábor zárásakor 19
alkotást adományoztak Hortobágy településnek. A két év
munkáiból készült kiállítás a
Faluházban megtekinthető.
Vincze Andrásné
polgármester

A puszta oázisa
A
balmazújvárosi
Kamilla
Gyógy-, Termál- és Strandfürdő
(Balmazújváros, Kastélykert utca
1. sz.) a családosok kikapcsolódásnak ideális helyszíne. Számos
gyógyászati kezelés, wellness szolgáltatás és gyermekprogram vár
minden vendéget, kisgyermekektől a nagyszülőkig. A szezonálisan üzemelő strand-, gyermek és wellness medencék,
illetve az egész éven át nyitva tartó fedett élmény-, gyermekés gyógymedencék szolgálják a többgenerációs családok
pihenését. A Kamilla Fürdő szauna faluja a legkedveltebb
szolgáltatások helyszíne. Gőzkabin, Hortobágyi bioszauna,
tüzes szauna, infrakabin, tepidárium, Kneipp masszázsmedencék, kényeztető felöntő oldatok és szauna mesterek
várják a szaunázás szerelmeseit. A szauna falu igazi különlegessége a több száz éves finn ezüstfenyőkből emelet kültéri
rönkház Kelo szaunája. Az allergiások parajdi sóval bélelt
kabinban regenerálódhatnak.
Várjuk Hortobágyról is pihenni vágyó kedves vendé
geinket!

Hortobágyi Híradó

Vigyáznak gyermekeinkre

Az elzárással is sújtható szabálysértések között szerepel a
lopás, ezen belül a terménylopás is. Aki ötvenezer forintot
meg nem haladó értékre lopást
követ el, úgyszintén, aki e cselekmények elkövetését megkísérli, szabálysértést követ
el. A megművelt területek
fosztogatóit a legtöbb esetben
szabálysértési őrizetbe veszik.
Az őrizet időtartama 72 óra,

A terménylopókra őrizet vár

figyelmesebben, a közlekedési szabályokat betartva közlekednek, ezért a gyerekek,
a szülők és a pedagógusok is
egyaránt nagyobb biztonságban érzik magukat. Ez azonban nem mentesíti a szülőket
a felelősség alól. Fontos, hogy
gyermekeikkel megbeszéljék
az alapvető közlekedési szabályokat, áttekintsék, esetleg
bejárják közösen azt az útvonalat, amelyen a kisgyermekek
iskolába járnak. A nagyobbak esetében is fontos, hogy
a szülő ismerje az útvonalat,
amelyen gyermeke közlekedik. A már egyedül közlekedőkkel meg kell beszélni, hogy
a rövidítés érdekében se térjenek el a szokásos útvonaltól
és mindig értesítsék szüleiket, ha tanítás után – különóra
vagy egyéb iskolai elfoglaltság
miatt – nem tudnak azonnal
haza menni. A rendőri jelenlét

melynek ideje alatt, a Debreceni Járási Bíróság tárgyaláson
dönt a büntetés mértékéről.
A büntetés lehet elzárás,
melynek legrövidebb tartama
egy nap, leghosszabb tartama
hatvan nap, illetve pénzbírság,
melynek legmagasabb összege
300.000 forint.

segíti a gyermekek biztonságos közlekedését, az úttesten
történő áthaladást, figyelmet
fordítva a gépjárművezetők
jogkövető
magatartásának
ellenőrzésére, a biztonsági öv
és gyermekülés kötelező használatára. Az elmúlt évek adatait vizsgálva megállapítható,
hogy az iskolák környékén,
illetve oda-vissza szállításkor a
tanévkezdeti kampány időszakában 14 év alatti gyermeket
érintő halálos közúti közlekedési baleset nem fordult elő
Hajdú-Bihar megyében.
Természetesen az alapvető
vagyonvédelmi
szabályok
betartására sem árt ismételten
felhívni a kicsik és nagyok
figyelmét. Lehetőség szerint
értékes holmikat ne vigyenek magukkal az iskolába.
Mobiltelefonjukkal,
MP3-,
MP4-lejátszójukkal ne hivalkodjanak, ezeket, valamint

Joggal bosszankodik a
gazda, amikor hosszú hetek
munkájának gyümölcsét más
aratja le, vagy dézsmálja meg.
A Balmazújvárosi Rendőrkapitányságon ezen cselekmények elkövetőivel szemben
bevett gyakorlat a szabálysértési őrizet intézménye. Érde-

pénztárcájukat mindig a táskájuk belsejébe tegyék.
Nem árt emlékeztetni –
főként a tanítás után egyedül
hazatérő, illetve otthon lévő
– gyermekeket, hogy ne álljanak szóba idegenekkel, ne
üljenek be idegen autójába és
ne fogadjanak el tőlük ajándékot. Fontos megbeszélni, hogy
kinek nyithatnak ajtót és mit
tegyenek, ha telefonon keresik
szüleiket.
A gyermekeknek már egészen kicsi koruktól fogva
tudni kell, hogy baj esetén
kihez fordulhatnak segítségért. Tudatosítani kell bennük,
hogy bizalommal fordulhatnak
az utcán szolgálatot teljesítő
egyenruhás rendőrhöz. Fontos,
hogy ismerjék a 104, 105, 107,
112 segélyhívó telefonszámokat és hogy tudják, ezek
mindenhonnan
ingyenesen
hívhatóak.
Balmazújvárosi
Rendőrkapitányság
mes tehát elgondolkozni azon,
hogy megéri-e pl. 10 kg csöves
kukoricáért több nap elzárást,
százezres bírságot kockáztatni.
A Hajdú-Bihar megyében
immár gyakorlattá vált a szabálysértési őrizet, és mint
hathatós eszköz jelentős vis�szatartó erővel bír a jövőbeni,
potenciális jogsértők körében.
Balmazújvárosi
Rendőrkapitányság

Lomtalanítási akció Hortobágy község közigazgatási területén
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Hortobágy Község Önkormányzata

2013. október 21–24-ig (hétfőtől–csütörtökig) őszi kerti lomtalanítási akciót szervez.
Zöldhulladék elszállítása
október 21–24-ig
Ebben az évben is a lakóingatlanoknál a kertből és az utcai fákról származó
zöldhulladékot (ág, nyesedék, lomb, fű)
szállítható formában (a 10 cm átmérőnél nem vastagabb ágakat, gallyakat,
1,5 méternél nem hosszabb darabokban
kötegelve) a házuk előtti zöldsávra (a
kapubajáróra vagy útpadkára) október
21-én hétfő reggel 7 óráig helyezzék ki.
A zöldhulladék begyűjtését a külső településeinken is október 24-én csütörtökig
befejezzük.

Hortobágyi Híradó

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a
megadott méretektől eltérő, nem összekötőzve kihelyezett ágakat, gallyakat
nem szállítjuk el!
A meghatározott időpont után kihelyezett hulladékok elszállítása nem áll
módunkban!
Elszállítás 2013. október 21. és 22.
Hortobágy belterület október 24.
Szásztelek – Halastó – Árkus – Kónya.
Kérjük, ne helyezzen ki a háztartásokban feleslegessé vált használati tárgyakat, építési törmeléket, autógumit,!
A környezet megóvása érdekében, a
hasznosítható hulladékot (üveg, papír,

műanyag) helyezzék el a szelektív hulladékgyűjtő szigeteinken!
Kérjük, hogy a zöldhulladékot úgy
helyezzék ki, hogy a közlekedést ne akadályozza!
Kérünk továbbá minden telektulajdonost, hogy az ingatlana előtt és mögött
elhelyezkedő belvízelvezető árok tisztításáról a későbbi problémák megelőzése
érdekében gondoskodni szíveskedjen !
Kérjük, ügyeljenek Önök is Községünk
tisztaságára!
Köszönettel:
Csibi Gábor
településfejlesztési manager
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Közérdekű

A gyermekek legnagyobb
bánatára a nyári szünidő véget
ért és újra becsengettek a tanintézményekben. Reggelente
ismét az iskolába igyekvő
diákok népesítik be az utakat.
Ebben az időszakban mindig
megnő a gyermekbalesetek
száma, hiszen a nyári pihenés után a gyermekeknek
vissza kell rázódni a korábban
már kialakult és megszokott
rendbe.
A 2008. szeptember 1-től
meghirdetett „Az iskola rendőre” program elősegíti a rendőrség által a gyermekek felé
irányuló átfogó bűn- és baleset-megelőzési tevékenységet.
A balesetek megelőzése
érdekében szeptember hónapban a napi oktatás kezdetének és befejezésének időszakában biztosított fo
kozott
rendőri jelenlétnek köszönhetően a gépkocsivezetők
az iskolák környékén sokkal

Új falugazdászként a
mezőgazdasági
tevékenységgel foglalkozókat szeretném értesíteni arról, hogy
Sári János falugazdász halála
miatt átmenetileg szünetelő
ügyfélfogadás szeptembertől
újra megindult. Az ügyfeleket szerdán délelőttönként
8-12-ig várom a Polgármesteri Hivatal épületében. Új
falugazdászként a következőket említeném meg:

Tisztelt Hortobágyiak!

Nevem Gál István
elérhetőségem: 20/243-4973
„Újrakezdő” falugazdásznak számítok, ugyanis
1994-től 5 évet voltam balmazújvárosi falugazdász.
1999-ben Debrecenbe költözésem után 5 évet debreceni
falugazdászként dolgoztam.
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnál a 2004-

es megalakulásától a 2012.
évi köztisztviselői leépítésekig álltam alkalmazásban.
Ezt követően a Türr István
Képző és Kutató Intézetben
helyezkedtem el, mint mezőgazdasági szakoktató. Az
intézet közmunkások képzésével foglalkozik. Oktatóként jártam ki Tiszacsege és
Egyek településekre. Itt érte-

sültem a lehetőségről, hogy
a körzetben szabad falugazdász álláshely található.
Annak ellenére, hogy a
falugazdász ügyfélfogadásban az év első fele nagyobb
jelentőségű a támogatások
igénylése
szempontjából,
szeptembertől folyamatosan
várom szerdán délelőttönként a mezőgazdasági tevékenységekkel kapcsolatosan
hozzám fordulókat.

A kegyeletsértés csimborasszója

Közérdekű

Volt emberek.
Ha nincsenek is, vannak még. Csodák.
Nem téve semmit, nem akarva semmit,
hatnak tovább.
Futók között titokzatos megállók.
A mély sötét vizekbe néma, lassú hálók.
Képek, már megmeredtek és örökre szépek.
Kosztolányi Dezső: Halottak (részlet)
Óriási felháborodást váltott ki a közelmúltban Polgáron, hogy egy idős házaspár gránit sírboltját „profi
módon” ellopták a helyi temetőből. A szerencsétlenül
járt idős pár, ugyanis hogy levegyék hozzátartozóik válláról a majdani temettetésük anyagi terhét, összezsugorgatott pénzükből gránit sírboltot csináltattak maguknak.
Kegyetlen, nyerészkedő emberek ezt a sokévi fáradozást
és előregondolkozást tették tönkre, jóvátehetetlen fájdalmat okozva a tisztes munkában megőszült emberek
lelkében.
Sajnos a polgári házaspár esete nem egyedi, több
hasonló lopás, rongálás történt már hazánk temetőiben. Sőt! Szomorú tendencia, de egyre több sírhely vár
hosszú hónapok óta gondozóira, a rokonok keze munkájára, mindhiába. Csupán a gaz és a gyom látogatják.
Vajon ezeknek a problémáknak a megoldása kizárólag a
sírkertek üzemeltetőinek, fenntartóinak feladata? Vagy
tehetünk-e, mi emberek, valamit annak érdekében, hogy
szeretteink nyughelye rendezett, szép, gondozott maradjon? Olyannak, amilyen minden, a múltját tiszteletbe
tartó nemzetnek kell lennie. A legnagyobb magyar, gróf
Széchenyi István így vélekedett erről: „Ha tudni akarod,
hogy egy nemzet mennyire becsüli megmúltját, nézd meg
a temetőjét”. Sokan tudják már, hogy a térség temetőinek
jelentős része több mint egy évtizede a Platinum HajdúBihar megyei Temetkezési Vállalat gondos kezelésében
van. Azt viszont kevesen sejtik, hogy mennyi fáradságba, mennyi energiába, menni pénzbe kerül ezeknek
a temetőknek az útjait, köztereit, pihenőhelyeit, parkjait,
egyszóval mindazt, amelyet mindenki használ rendben
tartani. Például, ahogy a berettyóújfalui temetőről készült
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kép is tanúsítja, de más települést is említhetnénk: ma már
természetes látvány a sírkert szép, gondozott úthálózata.
Persze, mondhatjuk erre azt is, hogy ez az üzemeltető felelőssége, feladata. Így van. De, mi a helyzet a
sírokkal? Mert az alábbi fotók elrettentő példáját mutatják annak, hogy milyen az, amikor az elhunyt emlékét
sem gondozzák, amikor már az enyészet győzött az élők
felett. Örök igazság, hogy csak az hal meg, akit elfelejtenek.
És tudják, hogy sok esetben mi az oka, hogy egy sírhely
ilyen állapotba kerül, ilyen magányos lesz? Az emberek
feledékenysége, nemtörődömsége, hanyagsága. Elfelejtkezünk halottainkról, hiszen minden fontosabbá válik a
sírjaik ápolásánál. Pedig nem kérnének ők sokat: csak
egy kis odafigyelést. Sepregetést, gyomlálást, virágok
öntözését. Tíz percet a hétvégéinkből. Figyelmet arra,
ami mindenkinek a kötelessége lenne. Saját múltunk
megbecsülése. Ha így cselekednénk, akkor nem történhetne meg újból az, hogy eltűnnek kegyeleti tárgyaink,
síremlékeink, ellopják lelkünk egy darabját.

Figyeljünk egymás értékeire, például a szomszédos
sírhelyekre és akkor mi magunk is sokat tettünk a sírkertek megóvásáért, rendben tartásáért. Mert akár tetszik,
akár nem, a jövőnk közös. Memento mori!
(Megjelentetve a PLATINUM Hajdú-Bihar megyei
Temetkezési Vállalat kérésére.)

Hortobágyi Híradó

Hídivásári képek

Konyakos szőlőkoktél

Gasztronómia

Hozzávalók: 70 dkg szőlő, 2 citrom leve, 4 likőröspohár konyak, 4
jégkocka, 4 citromkarika, pár nagy szemű kék szőlő, ásvány- vagy
kristályvíz
Így készül: Kipréseljük a szőlő levét, elkeverjük citromlével és
konyakkal, majd ráöntjük a jégkockákra. Minden pohárba tegyünk
egy-egy karika citromot és pár szem vörös szőlőt. Ízlés szerint önthetünk hozzá ásványvizet.

Rumos szilvás pite

Pincemester csirkéje

Hozzávalók: 4 db csirkemell filé, 20 dkg rokfort vagy márványsajt,
25 dkg szeletelt bacon, só, bors, 2-3 fürt szőlő /piros és fehér vegyesen/, 2 dl must, 2 dl félédes fehérbor, 5 dkg vaj,
Így készül: A csirkemelleket szétnyitjuk, óvatosan kiklopfoljuk,
sózzuk, borsozzuk. Mindegyik csirkemellre teszünk egy-egy darab
rokfort sajtot. A hússzeleteket összehajtjuk, fogvájóval összetűzzük,
és baconbe tekerjük.
A kis csomagokat alufóliába tekerjük, tepsibe vagy hőálló tálba tes�szük, aláöntünk 1-1 dl bort és mustot, majd előmelegített sütőben 20
percet pároljuk. A fóliát kibontva szép pirosra sütjük.
A visszamaradó szaftot egy serpenyőbe kanalazzuk, beletesszük a szőlőszemeket, 1-1 dl bort és mustot öntünk rá, hozzáadjuk a vajat, majd
beforraljuk. Ízesítjük, ha szükséges.
A csirkemellet a szőlővel és tetszőleges körettel tálaljuk.

Tárkonyos káposztaleves

Hozzávalók: A tésztához: 12,5 dkg lágy vaj, 12,5 dkg cukor, 1
csomag vaníliás cukor, fél teáskanál fahéj, 25 dkg liszt, 1 teáskanál
sütőpor, 15 dkg összevagdalt dió, 4 tojás, 2 evőkanál rum, 1 kg szilva.
Az öntethez: 20 dkg porcukor, 3 evőkanál rum. Valamint: 5 dkg összevagdalt dió, 2 evőkanál összevagdalt pisztácia,1 dl tejszín.
Így készül: A tésztához a vajat összedolgozzuk a cukorral, a vaníliás
cukorral, a fahéjjal és egy csipet sóval. A lisztet elvegyítjük a sütőporral, a dióval, és a tojásokkal váltakozva a vajat masszába dolgozzuk.
A rumot is hozzáadjuk.
Kibélelünk sütőpapírral egy nagy (32 x 40 cm nagyságú) tepsit. A
sütőt 180 C-ra előmelegítjük. A szilvát megmossuk, kettévágjuk,
kimagozzuk.
A tésztát a tepsibe simítjuk, a tetejét kirakjuk a szilvával, és a sütőben
45 percig sütjük.
A mázhoz összekeverjük a porcukrot a rummal és 1-2 evőkanál vízzel.
A máz legyen jó sűrű! A kész süteményt vastagon meglocsoljuk vele,
és megszórjuk a vagdalt dióval, pisztáciával.
Díszítéskor a tejszínt kemény habbá verjük, habrózsákat nyomunk a
szeletekre, és mentalevelekkel tűzdeljük.

Hozzávalók 6-8 személyre: 50 dkg savanyú káposzta, 50 dkg sárgarépa, 30 dkg friss csiperkegomba, 1 nagyobb fej lilahagyma, 1 evőkanál füstölt paprika, 1 evőkanál őrölt, szárított tárkony, 4 db babérlevél,
1 l zöldségleves, 2 dl tejföl, 1 teáskanál kukoricakeményítő, 1 evőkanál olívaolaj, feketebors, só
Így készül: A zöldségeket megtisztítjuk. A hagymát apró kockákra
vágjuk, a sárgarépát és a gombát uborkagyalun vékony karikákra szeleteljük.
Egy jókora lábosban az olajon üvegesre pirítjuk a hegymát, hozzáadjuk a füstölt paprikát és a tárkonyt, majd a savanyú káposztát és
a babérleveleket. Fedő alatt 5-8 percig pároljuk, majd borsozzuk,
felöntjük levessel. Mikor felforrt, hozzáadjuk a sárgarépaszeleteket.
További 6-8 percig főzzük, végül hozzáadjuk a gombaszeleteket is,
és már csak 4-5 percet főzzük. Így a sárgarépa még enyhén roppanós
marad, a gomba nem esik szét.
A keményítőt elkeverjük a tejföllel, majd behabarjuk a levest. Forralás után el is készült.
Friss kenyérrel és tejföllel kínáljuk.

