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Húsvét
A húsvét a keresztények egyik
legfontosabb ünnepe, a Krisztusközpontú kalendárium központi főünnepe. A Biblia szerint Jézus – pénteki
keresztre feszítése után – a harmadik
napon, vasárnap feltámadt. Kereszthalálával nem szabadította meg a
világot a szenvedéstől, de megváltotta minden ember bűnét, feltámadásával pedig győzelmet aratott a halál
felett. A valláson kívül is a tavaszvárás, a tavasz eljövetelének ünnepe is,
amelyet március vagy április hónapban (a Hold állásának megfelelően)
tartanak. A húsvét egybeesik a tavaszi napéjegyenlőség idején tartott termékenységi ünnepekkel is, amelynek
elemei a feltámadás, az újjászületés.
Húsvét az azt megelőző időszak,
Jézus sivatagi böjtjének emlékére
tartott negyvennapos nagyböjt lezárulását jelzi. A katolikus kereszténységben böjtnek nevezett, valójában
„húshagyó” táplálkozási időszak után
ezen a napon szabad először húst
enni. (Erre utal a magyar húsvét szó
is: a hús magunkhoz vételének első
napja.) A böjt utolsó hetének neve:
„nagyhét”, a húsvét utáni hét húsvét
hete, egyes magyar vidékeken „fehérhét” – fehérvasárnapig tart.

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

A katolikus hívők Jézus negyven napos böjtjére emlékezve nem
fogyasztanak húst, ez az eredeti
böjt azonban nem ilyen volt, hiszen
Jézus a sivatagba nem vitt kenyeret és vizet sem, mert a kísértő azt
kérte tőle, hogy változtassa a köveket kenyérré, ha tehát lett volna nála
kenyér, ez nem lett volna kísértés.
Jézus azonban így válaszolt a kísér-

tésre: „Nem csak kenyérrel él az
ember, hanem minden igével, amely
Istennek szájából származik.” (Máté
4,4) Tehát itt is megerősítést nyer
az, hogy kenyeret nem fogyasztott.
Ahogyan Mózes sem, amikor a Sinai
hegyen „ott vala az Úrral negyven
nap és negyven éjjel, kenyeret nem
evett, vizet sem ivott.” (lásd 2Móz
34,28)

Húsvét vasárnapja

Húsvét

Ehhez a naphoz tartozott az
ételszentelés hagyománya. A
délelőtti misére letakart kosárral mentek a hívők, melyben bárányhús, kalács, tojás,
sonka és bor volt. A húsvéti
bárány Jézus áldozatát, a bor
Krisztus vérét jelképezi. A
tojás pedig az újjászületés jelképe. Az egészben főtt tojás
ugyanakkor a családi összetartást is jelképezi. A magyar
néphagyomány szerint a csa-

ládtagoknak együtt kellett
elfogyasztaniuk a húsvéti tojásokat, hogy ha valamikor eltévednének az életben, mindig
eszükbe jusson, hogy kivel
fogyasztották el a húsvéti ételeket, és mindig hazataláljanak. A húsvét ünnepe akkora
ünnep az egyházban, hogy
nem egy napon keresztül,
hanem nyolc napon keresztül
ünnepelik. Utána még több
héten át húsvéti idő van.

Húsvét hétfője
Ezen a napon sok népszokás él, például
a locsolkodás, a hímes tojás ajándékozása. A víz megtisztító, megújító erejébe
vetett hit az alapja ennek a szokásnak,
mely aztán idővel, mint kölnivízzel való
locsolás maradt fenn napjainkig. Bibliai
eredetet is tulajdonítanak a locsolkodás
hagyományának, eszerint a Krisztus
sírját őrző katonák a feltámadás hírét lecsendesíteni úgy, hogy lelocsolták
vevő, ujjongó asszonyokat igyekeztek őket. Régi korokban a piros színnek védő
erőt tulajdonítottak. A húsvéti tojások
piros színe egyes feltételezések szerint
Krisztus vérét jelképezi. A tojásfestés
szokása és a tojások díszítése az egész
világon elterjedt. Más vélekedések szerint a húsvét eredetileg a termékenység
ünnepe, amely segítségével szerették
volna az emberek a bő termést, és a háziállatok szaporulatát kívánni. Így kötődik élet ígéretét. A locsolkodás is az öntözés
a nyúl a tojáshoz, mivel a nyúl szapora utánzásával a bő termést hivatott jelkéállat, a tojás pedig magában hordozza az pezni.

Intézményi hírek

Beiratkozás
A következő tanév elsős kisdiákjait az
alább közölt időpontokban a feltüntetett
dokumentumokkal lehet beíratni az általános iskolába.
A beiratkozás színhelye Petőfi Sán
dor Kistérségi Általános Iskola és Kol
légium.
Az 2014/15-ös tanévi általános isko
lai beiratkozás ideje:
2014. április 28. (hétfő)
2014. április 29. (kedd)
2014. április 30.(szerda)
A beiratkozáshoz az alábbi doku
mentumokra van szükség:
• a gyermek személyazonosítására
alkalmas, a gyermek nevére kiállított
lakcímet igazoló hatósági igazolvány
(lakcímkártya)
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Intézményi hírek
• az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás
Március 18-án tájékoztatót tartottunk
az általános iskolai beiratkozással valamint a hit- és erkölcstanoktatással kapcsolatosan az érintett szülők számára.
Tankerületi, területi, illetve intézményi
szervezésben folyamatosan zajlanak a
gyerekeket érintő programok, rendezvények. Így az elmúlt hetekben:
• Megemlékeztünk az 1848/49-es forradalom és szabadságharc eseményeiről a 6. osztályos tanulók igényesen
összeállított és előadott műsorával.
• A Balmazújvárosi Tankerület és a
Hortobágyi Nonprofit Kft. segítségével valamint Gencsi Zoltánnak a Bal-

mazújvárosi Városgazdálkodási Kht.
ügyvezetőjének közreműködésével
úszásoktatást szerveztünk. A 3. osztályos gyerekek testnevelés óra keretében heti rendszerességgel tanulnak
úszni a balmazújvárosi fürdőben.
•A
 Debrecenben megrendezett Megyei
Bábfórumon a Gézengúzok Bábcsoport képviselte intézményünket.
A Benedek Elek meséjét feldolgozó
produkcióval ezüstminősítést szereztek gyerekeink. A bábcsoport vezetője, a darab rendezője: Sáriné Pócsik
Valéria báb- és drámapedagógus.
• Sikeresen helytálltak tanulóink a tankerületi mezei futóversenyen. Egyéniben Vas Bianka 6. osztályos és Garai
Dorottya 8. osztályos tanuló 2. Szilágyi Fruzsina 7. osztályos tanuló 3.

Hortobágyi Híradó

Intézményi hírek

o A Nyíregyházán megrendezett
• Az idei Aranyceruza tankerületi
„Kazinczy kupán” fiúcsapatunk I.
helyesíró versenyen a 2. osztályosok
helyen végzett.
csapata (Palásti Petra, Fülöp Attila,
• Iskolánkban Nyílt napokra április
Loncsák Előd, Horváth Ádám) és a
második hetében került sor.
4. osztályos Szabó Kinga képviselte
• Május elejére tervezzük a papírgyűjiskolánkat.
tést.
• Röplabdaeredmények:
o Iskolánk lánycsapata a XIII.
Bővebb
információt
iskolánkAmatőr Röplabda Országos Diákverseny IV. Korcsoportjában I. kal kapcsolatban honlapunkon www.
hortobagysuli.hu találhatnak.
helyezést ért el.

Kultúra

helyezést ért el. A 6. osztályos lánycsapat 1. helyezést, a 7. osztályos
lányok 2. helyezést értek el. A 8. osztályos lánycsapat, a 7. és 8. osztályos
fiúcsapat egyaránt 3. helyezett lett.
• Március utolsó hetében került megrendezésre iskolánkban a felső tagozatos évfolyamok Vízprojektje. A
gyerekek érdeklődéssel vettek részt
az érdekes és változatos feladatok
megoldásában.

Hortobágyi Híradó
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Megjelent a Balmazújváros újság márciusi számában

Kultúra

Rólunk írták

Megmaradásunk…

„Pro Urbe! A városért!”
25 éve város Balmazújváros
címmel
rendezvénysorozat
volt településünkön. Tízből
hat eseményen jelen voltam.
Ismereteket, élményt adó
órák voltak ezek. A leginkább
érzelem- és gondolatébresztő
rendezvény számomra mégis
Gencsi Zoltán „Megmaradásunk jelképe a magyar szürke”
című könyvének bemutatója
volt a könyvtárban.
Nekünk, nyugdíjas pedagógusoknak jólesik, ha észrevesznek bennünket, hát
még ha törődnek is velünk!
A szerző gyönyörű kézírásával címzett meghívót küldött
nekünk. Könyvet is kaptunk
tőle még a bemutató előtt,
amit egy „ültőhelyemben”
el is olvastam. Gondolom,
többen tették ugyanezt. Miért
különleges ez a könyv? Úgy
mutatja be a magyar szürke
megmaradásának történetét,

Április 5-én, szombaton az
ötödik Böszörményi cser
ge
tésen 210 ostoros ember
várta a déli harangszót. Harminc településről érkeztek
az érdeklődők, a legfiatalabb
20 hónaposan a legidősebb
82 évesen forgatta a karikást.
Sokan keresték és hiányolták
a főostorost, id. Garai Lajost.
Üdvözletüket és jó kívánságaikat így juttatjuk el hozzád
Lajos bácsi!
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hogy érezzük, itt többről van
szó. A magyarság megmaradása fölötti aggodalom is
megjelenik az olvasó lelkében, miközben lapozgatja a
könyvet.
Nem tudok, nem is akarok
szakszerű könyvismertetést
írni. Nem értek hozzá, nem
vagyok szakember, csak
olvasó. Azt azonban tudom,
hogy a szerző nagyon komoly,
mély történelmi ismeretekkel
rendelkezhet. Lenyűgözően
ír a szürke marha eredetéről,
tenyésztéséről, hasznosításáról, a kereskedelmi utakról, a
pásztorokról, a mesterségekről, a kipusztulás veszélyeiről,
a gyönyörű tájakról, a magyar
lélekről. Köszönöm, hogy
gyermekkorom egy-egy pillanata felvillanhatott, amikor
aratás idején a hosszú szekeret
húzta a négy ökör. Mi gyerekek, szaladtunk utána.
Régen láttam ilyen csodálatos képanyaggal ellátott
könyvet. Ezek után őszinte
tisztelettel vártam a könyvismertetést. Hála Istennek sokan
eljöttek a könyvtárba. Városi
társadalmunk szinte minden
rétegéből láttam érdeklődőket. Mögöttem idős pásztorok
ültek. Megható volt, amikor
a nyugdíjas múzeumigazgató
kézfogással így köszöntötte
őket: „Mélységes tiszteletem
uraim!” Arra gondoltam, mint
már sokszor: nem kell nekünk

mindenden feltétlenül egyetérteni, de érteni kell egymást.
Már hallottam életem során
sok szerzőt, aki a saját könyvét mutatta be az olvasóknak. Ilyen magával ragadó
kevés volt. Gencsi Zoltán
megtalálta azt a témát, ami
neki való. Tudja, hol a helye
a kultúra teremtésében, tartásában, őrzésében. Már régen
tudja, mivel tartozik saját, de
legfőképpen az elődeink méltóságának. Ha még aktív, történelmet tanító tanár lennék,
azonnal meghívtam volna
rendhagyó történelem órára.
Úgy gondolom, a Klebelsberg
Intézményfenntartó
ennyi
„szabadságot” megengedne
nekem. Nem hiszem, hogy
a mai gyerekek unalmasnak
találnák. Szerintem élményszerű oktatásra van szükség, hiteles emberekkel, akik
bővíthetnék a diákok magyarságtudatát.
Szomorúan olvastam egy
napilap újságírójának cikkét:
„…a Felszállott a páva jellegű
műsorok mérsékelt figyelmet sem keltettek a világban.
Ezt tudjuk mutatni a világnak
2014-ben. Érdekli ez a világot?...” Ha ilyen műveletlen,
akkor ő nem jó helyen van.
Illene tudnia, hogy igenis
„világzene” lett a magyar
népdal: a Muzsikás együttes,
a Ghymes, a Csík zenekar. A
legújabb világsikert a Buda

Folk Band „városi népzenéje”
hozta el nekünk. Lemezük
2014 januárjában felkerült a
World Music Charts Europe
toplistájára.
Nem hallotta és látta a fölényes tollforgató a TV-ben,
milyen gyönyörűen énekelte
el „A csitári helyek alatt”
című szép népdalunkat egy
vietnámi lány és egy francia
fiú? A próbák során többször
elsírták magukat a meghatottságtól. A szóban forgó
magyar újságíró vajon hány
magyar népdalt ismer? Neki
ott kellett volna lennie a balmazújvárosi könyvtár olvasótermében 2014. március 13-án
Gencsi Zoltán előadásán, ahol
alapismereteket szerezhetett
volna magyarságunkról. Mint
minden jelenlévő ő is kapott
volna egy könyvet, amit otthon
tankönyvként forgathatna. A
megmaradásunk ugyanis tőle
is függ: ő is szem a láncban.
Ha majd minden újságírót a
hazája sorsa érdekli, és pocskondiázás helyett a tenni
akarás vezérli, talán felfogja
és elhiszi Gencsi Zoltán alábbi
sorait:
„Ma Magyarország vágyik
egy közös, kikezdhetetlen,
szép mesére, ami nem elválasztja, megosztja az embereket és az országrészeket,
hanem összeköti és egybeerősíti azokat.”
Végh Istvánné

Böszörményi csergetés

Hortobágyi Híradó

Locsoló versek

Húsvét másodnapján az jutott eszembe,
Egy üveg rózsavizet veszek a kezembe.
Elindultam vele lányokat locsolni,
Lányokat locsolni, piros tojást szedni.
Adjatok hát lányok, ha nem sajnáljátok,
Hogyha sajnáljátok,
licskes-lucskos legyen a szoknyátok!
Húsvét másodnapján régi szokás szerint
Fogadják szívesen az öntözőlegényt.
Én a legénységhez igen kicsi vagyok,
De öntözőlegénynek mégis csak felcsapok.
Rózsavizes húsvét napját jöttem ma kívánni,
Minden esztendőben ilyenkor itt vagyok
Nem szeretnék a lányokra nagyon sokat várni!
Ha a locsolásért pirostojást kapok.
Ez a pár csepp jó szagos víz úgy használ a lánynak,
Locsolni jöttem, nem titkolom,
Mint a réten a gyöngyharmat a nyíló virágnak.
Szép szokás ez, úgy gondolom.
Olyan lesz az arcuk tőle, mint a hamvas virág,
Múljon vizemtől a téli álom,
Én még kicsi vagyok,
Örömünkben együtt örül a megváltott világ.
Bizony most én ezt kívánom.
Verset nem tudok.
Megváltónk is együtt örül az egész világgal,
Ha a hatása múlik is esztendőre,
Majd jönnek a nagyok,
Ajándékozzatok meg hát egy hímes tojással!
Ígérem, itt leszek jövőre.
Mondanak azok.
Pálinkás jó reggelt kívánok e háznak,
S nem adok az illendőre,
Korán reggel útra keltem,
Rigmust mondok,
Főképp a dolgos szülők jól nevelt lányának!
Se nem ittam, se nem ettem. Locsolok kérdezés nélkül, nyakra, főre.
Tojást várok,
Elmondom én gyorsan jövetelem célját:
Itt vagyok,
Tarisznya húzza a vállam,
Ha nem adnak,
Megöntözöm most a környék legszebb lányát.
Friss vagyok,
Térdig kopott már a lábam.
Odébb állok.
Kívánok e háznak hát mindenből eleget,
Máris sorba állok!
Bejártam a fél világot,
Főképp békességet, egészséget és szeretetet!
Csak egy kicsit meglocsollak,
Láttam sok-sok szép virágot.
Aztán odébb állok.
A legszebbre most találtam,
Kinyílott
az
aranyeső
Ó, tavasszal újult ékes liliomok,
Hogy öntözzem, alig vártam.
Én
voltam
ma
a
legelső,
Öntözésre méltó gyönyörű virágok!
Piros tojás, fehér nyuszi,
aki kora reggel
Már eljött az idő, hogy megújuljatok,
Locsolásért jár a puszi!
locsolkodni kelt fel
A Szentlélek Isten szálljon tireátok.
Van e háznak rózsabokra,
Minden szőke, barna lány,
No, ti cimboráim, csuporra, vederre,
nyúljék élte sok napokra,
Mint a piros tulipán
Adjuk meg a lánynak a tisztet reggelre!
hogy virítson, mint rózsaszál,
Virulva-viruljon
Hanem egy szót szólok ezen szép leánynak, Rózsapermet hulljon.
megöntözném: ennyiből áll
Adjon egy pár hímest,
e kis kertész fáradsága,
Íme, itt a kölni
Szívemből kívánom, kegyelem magának!
piros tojás a váltsága.
Szabad-e locsolni?

Húsvét

Eljött a szép húsvét reggele,
Feltámasásunk édes ünnepe.
Ünneplő ruhákba öltöztek a fák,
Pattognak a rügyek, s virít a virág.
A harang zúgása hirdet ünnepet,
Egy kismadár dalol a zöld rétek felett.
Tündérország rózsái közt gyöngyharmatot szedtem,
Akit azzal meglocsolok, megáldja az Isten.
Az illatos rózsavíztől megnőnek a lányok,
Zsebeimbe beleférnek a piros tojások.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
INDULHAT AZ „EGÉSZSÉGESEN, ÉRTÉKEINK MEGŐRZÉSÉÉRT” PROJEKT 2014/04/09

Az Új Széchenyi Terv középpontjában a foglalkoztatás dinamikus
− iskolán kívüli sport, kulturális és hagyományőrző programok
bővítése áll. A sikeres iskolai részvétel hozzásegíti a tanulókat magasabb
− aktív, folyamatos kapcsolat az intézmények között:
iskolai végzettség megszerzéséhez, amely által nő a munkaerő piaci elheo közös internetes oldal létrehozása és kezelése
lyezkedési esélyük.
o 2 napos személyes találkozók:
A Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) célja az oktatás
 Pünkösd Hortobágyon
eredményességének és hatékonyságának a javítása, európai szinten ver A Bükk megismerése Miskolcon
senyképes tudás megalapozása, a kompetenciák és alapkészségek folya− közös nyári bentlakásos program: helyszín: Zamárdi (7 nap)
matos fejlesztése. A TÁMOP-3.3.14. A -12/1 projekt célja országhatáron
− előadások, amelynek témái
belüli testvériskolai kapcsolat kialakítása, amelynek megvalósítása során
o partneriskolák bemutatása és megismertetése
a tanulók szociális, életviteli, kommunikációs kompetenciája fejlődik ,
o egészséges életmód fontossága
ismeretanyaguk bővül. Ez a pályázat kifejezetten olyan iskolák kapcsoo alkohol-drog prevenció.
latfelvételét, programkínálatának bővítését támogatja, ahol hátrányos
A pályázók vállalták, hogy a projekt lezárása után még legalább két
helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat nevelnek, oktatnak.
évig a közös internetes oldalon keresztül fenntartják a kapcsolatot.
A közös interakciók során csökken a tanulók előítéletessége, a partnerek megoszthatják tapasztalataikat, jó gyakorlataikat az oktatás, nevelés Projektadatok:
különböző területein.
Projekt megnevezése:
A fent említett pályázatra benyújtott „Egészségesen, értékeink megőr„EGÉSZSÉGESEN, ÉRTÉKEINK MEGŐRZÉSÉÉRT”
zéséért” projektjével 16.646 326 forintot nyert a KLIK Balmazújvárosi
Egyedi azonosító: TÁMOP-3.3.14. A -12 /1-2013-0127
Tankerülete. Az együttműködés intézményei: főpályázó a Petőfi Sándor
Kistérségi Általános Iskola és Kollégium Hortobágy; partner a Fazekas
Kedvezményezett:
Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Miskolc.
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
A projektben a két iskolából együttesen 60 tanuló vesz részt, közülük
4060 Balmazújváros, Veres Péter u. 12
20 diák halmozottan hátrányos helyzetű.
Projekt megvalósítási időszakának kezdete:
2014. 01. 16.
A megvalósítás 2014. január 16-tól 2015. január 16-ig tart. Kiemelt felProjekt befejezésének időpontja:
2015. 01. 15.
adata az egészséges életmódra való nevelés, hagyományápolás, értékek
Projekt költsége:
16.646 326 Ft
megőrzése, a tanulók fizikai képességének fejlesztése, a testmozgás iránti
Támogatás mértéke:
16.646 326 Ft
igény felkeltése, edzett, egészséges személyiség kialakítása.
Támogatási intenzitás:
100%
Ez a következő tevékenységeken és programokon keresztül történik:
További információk:
− 37 órás Egészségesen élek szakkör
Sáriné Pócsik Valéria
Samuné Szabó Zsuzsanna
− 37 óra tantárgyi fejlesztéshez kapcsolódó délutáni foglalkozások –
hagyományápolás, értékmegőrzés
projektmenedzser
szakmai vezető

Közérdekű

A KLIK Balmazújvárosi Tankerülete sajtóközleményben jelentette be Hazai testvériskolai kapcsolatok Projekt
TÁMOP-3.3.14. A -12 /1-2013-0127 projekt megindulását.

A tojás az élet újjászületésének, a termékenységnek legősibb jelképe. Bármilyen kicsi
is, képes a világegyetem nagyságát s az élettelenből az élőbe való átmenet rejtélyét jelképezni. Fontos szerepe van a húsvéti étrendben
is, de a tojások színezése, díszítése is régi
korokra nyúlik vissza. A leggyakrabban használt szín a piros, magyarázatát a színek mágikus erejébe vetett hit adhatja. A pirosnak védő
erőt tulajdonítottak. A tojások piros színe
egyes feltevések szerint Krisztus vérét jelképezi. A tojásfestés szokása, s a tojások díszítése az egész világon elterjedt. A tojásfestés
népszokásként elsősorban Kelet-Európában
maradt fenn a XXI. századig.
A lányok húsvét vasárnapján festették meg
a tojásokat, melyet másnap a locsolók kaptak.
A tojásokat először megtisztították, majd
csalánnal, diólevéllel, vagy meggy levével
színezték. Eredetileg egyszínűek voltak, pirosas színüket növényi festőanyagoktól kapták.
Erre szolgált a vöröshagymahéj, a börzsöny, a
bíbortetű. Később kialakultak a feliratos tojások. A díszítést viasszal „írták” a héjra, melyet
festés után lekapartak. Lehetett a szöveg név,
üzenet, esetleg a keresztény jelképek valamelyike. A minták ismerői tojásfestéssel foglalkozó asszonyok voltak, akiktől a lányok
megvásárolták azokat. Magyarországon a

A hímes tojás

festett, díszített tojás ajándékozása elsősorban a húsvéti locsolkodáshoz kapcsolódik. A
díszített tojások festésének formái, a minták
elrendezése tájegységenként változott.
A nálunk leggyakrabban használt minták
geometrikusak. A tojást hosszanti vonalakkal
két, majd négy mezőre osztották. A hosszanti
vonalak számának növelésével 16 mezős
osztás is van, de igen ritkán. Ezt a művészetet
rámázásnak nevezik. Az így kialakított, majdnem háromszögletű mezők alkotják a geometrikus vagy virágdíszítés kereteit. Néha az
osztóvonalakon is díszítenek. A díszítmények
lehetnek: tulipános, fenyőágas, rózsás, almás,
stb. A díszített tojás neve hímes tojás, s magát
az eljárást tojáshímzésnek nevezik.
Különböző tojásgyűjtő népszokások van

Húsvét

Tavaszi csibe

A csibe érthetően a születés,
feltámadás szimbóluma, hiszen
régen nagy esemény volt, ha
egy csibe született ill. előbújt a
tojásból.
Napjainkban, amikor a „tojásgyárak” keltetőgépei vették át a
tyúkok feladatát, sok-sok városi
gyerek számára ritka élmény
lehet egy kiscsibe hagyományos
kikelése a tojásból. Az új élet, a
megújulás jelképét őrzi a tojásból kibújó húsvéti csibe, melyet
képeslapokon díszítő elemként
láthatunk mostanság. Gyakran
kosárban ülve – hiszen a kotlós

tyúk kosáron ülve költött -, s
nemegyszer több tojással körülvéve. Gyakori a levelezőlapokon
a tojásra festett madár, nagyobb
csirke is vagy a kotlóst és csibéit
együtt ábrázoló életkép. Tehát a
kiscsibe a tojással együtt a megújulás jelképe.

A húsvéti nyúl vagy húsvéti nyuszi, a
húsvét ünnephez kötődő figura, a Mikuláshoz
hasonlóan a gyermekfolklór része: a gyermekek „hisznek” a húsvéti nyúlban, amely
tavasszal, általában húsvétkor titokban, mint
a Mikulás, ajándékot hoz nekik.
Tipikusan nyugat-európai hagyomány,
azonban a kontinens keleti felében, Magyarországon is régi tradíció. Magyarországon és
többek közt az Amerikai Egyesült Államokban általánosan ismert hagyomány a húsvéti
fészek készítése az ajándék és a húsvéti tojások számára. A húsvéti nyúl egyes források
szerint a 16. századi Németországban vált a
keresztény ünnepkör részévé, itt készítették
az első kosárfészket és később az első édességből készült nyulat. Néhány forrás szerint
egy félreértés kapcsán került a húsvéti ünnepkor jelképei közé. Egyes német területeken

6

nak, melyek célja, hogy a legények minél
több tojáshoz jussanak a tojásjátékokhoz.
Egyik ilyen játék például a Kecskemét környékén ismert tojásütés, tojáskoccintás.
Ketten egymással szemben állva a tojásokat
egyre erősebben összeütögetik, s az nyer, akié
épen marad. Másik játék a tojással való labdázás. Úgy tartották, hogy aki a feléje dobott
tojást elejti, még egy esztendeig nem leli meg
a párját.
A görögök azt a tojást, melyet a tyúk először tojt nagypénteken, varázserejűnek tartották. Német hiedelem szerint, húsvét reggel
egy tojáson átnézve meg lehet látni a benne
táncoló bárányt. Jóslásra is használták a
tojást: ha nagypéntek éjjelén feltörték, s egy
pohár vízbe csurgatták, a formája megmutatta, milyen lesz a jövő évi termés. Volt, ahol
a lányok tojáshéjat tettek a küszöbre húsvét
előtti este, hogy megtudják, mi lesz a férjük
foglalkozása. Ugyanaz lesz, mint az első
férfié, aki belép a házba.
A tojás, a belőle kikelő madárral, a sírjából feltámadó Krisztust is jelképezi, amellett,
hogy a termékenység ősi jelképe is. A téli időszak utáni első tojások éppen húsvét idejére
estek, valószínűleg ezzel függ össze, hogy az
emberek a tavasz érkezése feletti örömüket a
tojások kifestésével, hímzésével fejezték ki.

Húsvéti bárány
Az áldozati bárányokról már
sokat hallhattunk. A bárány hús
vét idején Krisztus áldozatát
szimbolizálja. Korábban jellegzetes húsvéti étel volt, ma már a
legtöbb helyen sonkát készítenek
helyette.
A legősibb húsvéti jelkép a
bárány. Eredetét a Bibliában
találjuk. Az ótestamentumi zsi
dók az Úr parancsára egyéves
hibátlan bárányt áldoztak, s
annak vérével bekenték az ajtófélfát, hogy elkerülje őket az Úr
haragja. A húsvéti bárány Jézust
is jelképezi. A Bibliában Krisztus

A Húsvét nyula

ugyanis gyöngytyúkot ajándékoztak egymásnak az emberek, annak tojásaival együtt. A
gyöngytyúk német neve Haselhuhn, rövidebben Hasel. A nyúl németül pedig Hase.
Franciaországban és Belgiumban a tojásokat nem a húsvéti nyúlhoz kötik, hanem azt
mondják: a húsvéti harangok pottyantják

előképe volt az a bárány, amelyet
a zsidók Egyiptomból való kimenetelük alkalmával ettek, és amelyet nap mint nap feláldoztak a
jeruzsálemi templom oltárán. Az
Újtestamentumban Jézus Krisztus az emberiség váltságára jött a
földre: „Krisztus a mi bárányunk,
aki megáldoztatott érettünk”.

le őket. A keresztény kultúrkörben elterjedt
szokás a húsvéti nyulat ábrázoló képeslapok
küldése. Húsvét előtt az áruházakban slágertermék a színesbe csomagolt csokoládé nyúl
és tojás és a plüssnyulak. Magyar nyelvterületen a húsvéti locsolóversek gyakori szereplője.
A fészekrakás valószínűleg abból vezethető le, hogy a nyugati kultúrákban ábrázolt
nyúl általában a Lepus fajhoz tartozik, amely
abban különbözik más nyúlfajoktól, hogy
nem üregben él, hanem fészket rak, kicsinyei
nyitott szemmel születnek, teste nagyobb és
füle hosszabb.
A tojás, ahogy a nyúl is, már az ókor óta
termékenységi szimbólumok: mivel a nyulak
nagyon sok utódot nevelnek fel, a tavaszi napforduló idején a föld megnövekvő termékenysége jelképének tartották őket.

Hortobágyi Híradó

Hortobágyi rendezvények 2014.
További információ:
• Országos Erdészeti Egyesület
• tel.: +36 (1) 201 6293
• Hortobágyi Nonprofit Kft.
• e-mail: info@oee.hu
• tel.: +36 (52) 589 110; fax:+36 (52) 369
• web: www.oee.hu
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• e -mail: info@hortobagy.eu
Magyar Szürke Bikák Vására
•w
 eb: www.hortobagy.eu
Időpont: 2014. október 4.
Helyszín: Pusztai Állatpark
Hortobágy-halastavi Kisvasút Napja
További információ:
Időpont: 2014. június 21.
• Hortobágyi Nonprofit Kft.
Helyszín: Hortobágy-halastavi Kisvasút
• tel.: +36 (52) 589 110; fax:+36 (52) 369
További információ:
108
Szent-György napi Országos Bio- és Kéz
•H
 ortobágyi Nemzeti Park Látogatóköz• e-mail: info@hortobagy.eu
műves Vásár
pont
• web: www.hortobagy.eu
Időpont: 2014. április 26.
• tel.: +36 (52) 589 000; +36 (52) 369 140
Helyszín: Hortobágy - vásártér
• e-mail: info@hnp.hu
Szent Dömötör-napi Behajtási Ünnep
További információ:
• web: www.hnp.hu
Időpont: 2014. október 25.
• HORTOBÁGYI-DÉLIBÁB Nonprofit
Helyszín: Hortobágy - vásártér, folyópart
Nyári
Napforduló
Ünnep
(Táltosnap)
Kft.
További információ:
Időpont:
2014.
június
21.
• tel.: +36 (52) 369 488
• Hortobágyi Nonprofit Kft.
Helyszín:
Hortobágy
Vízi
színpad
• e-mail: hortobagyi.delibab@gmail.com
• tel.: +36 (52) 589 110; fax:+36 (52) 369
További
információ:
• web: www.hortobagy.hu
108
• Kovács András táltos
• e-mail: info@hortobagy.eu
Szent-György napi Kihajtási Ünnep
Internáltak megemlékezése
• web: www.hortobagy.eu
Időpont: 2014. április 26.
Időpont: 2014. június 21.
Helyszín: Hortobágy - vásártér, folyópart
Helyszín: Hortobágy – Ökumenikus Temp- Daruünnep - egész napos programokkal
További információ:
Időpont: 2014. október 25-26.
lom, Kilenclyukú híd melletti kereszt
• Hortobágyi Nonprofit Kft.
Helyszín: Hortobágyi Nemzeti Park LátogaTovábbi
információ:
• tel.: +36 (52) 589 110; fax:+36 (52) 369
tóközpont
•
D

r.
Kenyeres
Imre
108
További információ:
•
t

el.:
+36
(30)
6932-120
• e-mail: info@hortobagy.eu
• Hortobágyi Nemzeti Park LátogatóközXI. Délibábfutás
pont
Megyei Senior nap
Időpont:
2014.
július
12.
•
tel.: +36 (52) 589 000; +36 (52) 369 140
Időpont: 2014. május 29.
Helyszín: Hortobágyi-Mátai Ménes
• e-mail: info@hnp.hu
Helyszín: Hortobágy – Pusztai Állatpark
További információ:
• web: www.hnp.hu
További információ:
• futanet.hu
• Hajdú-Bihar megye és Debrecen NyugdíNyugdíjas Est
• tel.: +36 (1) 273 0939
jas Szervezeteinek Szövetsége
Időpont: 2014. november 7.
•
e

-mail:
info@futanet.hu
• tel.: +36 (30) 855-1337 (Karika György)
Helyszín: Hortobágy – Petőfi Sándor Kistér• web: www.futanet.hu
ségi Általános Iskola és Kollégium tornaterme
Hortobágyi Falunap
Hortobágyi
Hídi
Vásár
További információ:
Időpont: 2014. május 31.
Időpont: 2014. augusztus 17-20.
• Hortobágy Község Önkormányzata
Helyszín: Hortobágy - vásártér, folyópart
• tel.: +36 (52) 369 021
Helyszín:
Hortobágy
vásártér,
Vízi
színpad
További információ:
• e-mail: phhortobagy@gmail.com
További információ:
• Hortobágy Község Önkormányzata
• web: www.hortobagy.hu
•
H

ORTOBÁGYI-DÉLIBÁB
Nonprofit
• tel.: +36 (52) 369 021
Kft.
• e-mail: phhortobagy@gmail.com
Faluházi Advent
• tel.: +36 (52) 369 488
• web: www.hortobagy.hu
Időpont: 2014. december 6.
• e-mail: hortobagyi.delibab@gmail.com
Helyszín: Titi Éva Faluház
Országos Gulyásverseny és Pásztortalál
• web: www.hortobagy.hu
További információ:
kozó
• Hortobágy Község Önkormányzata
XXII.
Megyei
Vadásznap
Időpont: 2014. június 7.
• tel.: +36 (52) 369 021
Időpont: 2014. augusztus 30.
Helyszín: Pusztai Állatpark
• e-mail: phhortobagy@gmail.com
Helyszín:
Hortobágy
vásártér,
folyópart
További információ:
• web: www.hortobagy.hu
További információ:
• Hortobágyi Nonprofit Kft.
•
O

rszágos
Magyar
Vadászkamara
Hajdú• tel.: +36 (52) 589 110; fax:+36 (52) 369
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
Bihar megyei Területi Szervezete
108
A RENDEZVÉNYEKKEL
•
t

el.:
+36
(52)
417
447
• e-mail: info@hortobagy.eu
KAPCSOLATBAN: WWW.
•
e

-mail:
omvk@vadaszkamaradebrecen.t• web: www.hortobagy.eu
HORTOBAGY.HU
online.hu
Magyar Nemzeti Parkok Hete
Hortobágyi Pásztorok és Magyar Hagyo
Időpont: 2014. június 13-22.
mányőrző Pásztorkutyások Találkozója
Helyszín: Hortobágyi Nemzeti Park
Időpont: 2014. szeptember 13-14.
További információ:
• Hortobágyi Nemzeti Park Látogatóköz- Helyszín: Hortobágy - vásártér, folyópart
További információ:
pont
• Duna-Tisza
Magyar
Pásztorkutyás
• tel.: +36 (52) 589 000; +36 (52) 369 140
Hagyományőrző és Sport Egyesület
• e-mail: info@hnp.hu
• web: www.magyarpasztorkutya.hu
• web: www.hnp.hu
IV. Régiós ErdÖSZtalálkozó
Nyeregszemle és Hortobágyi Lovasnapok
Időpont: 2014. szeptember 27.
Időpont: 2014. június 20-22.
Helyszín: Hortobágy - vásártér, folyópart
Helyszín: Hortobágy-Máta
További információ:

Hortobágyi Híradó
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Rendezvények

Húsvét a Hortobágyon
Időpont: 2014. április 19-21.
Helyszín: Hortobágyi Nemzeti Park Látogatóközpont és Kézművesudvar
További információ:
• Hortobágyi Nemzeti Park Látogatóközpont
• tel.: +36 (52) 589 000; +36 (52) 369 140
• e-mail: info@hnp.hu
• web: www.hnp.hu

Sonkaleves

Gasztronómia

Hozzávalók: 1 közepes fej vöröshagyma, 3 evőkanál olaj, 2-3 sárgarépa, 1-2 petrezselyemgyökér, 2 gerezd fokhagyma, 1 evőkanál finomliszt, 1,5 liter sonka főzőlé, 3-4 burgonya, 1 babérlevél,
1 mokkáskanálnyi frissen őrölt fekete bors, fél kiskanál majoránna,
2-3 ág zellerzöld, 2 dl tejföl, 1 kiskanál mustár, 1 kiskanál citromlé,
20–25 dkg főtt füstölt sonka.
1. A hagymát megtisztítjuk, finomra vágjuk, és egy fazékban, az
olajon, közepes lángon megfuttatjuk. (Ha a sonkából zsíros rész is
maradt, akkor apró kockákra vágva ennek a zsírját süssük ki, és ebben
pirítsuk meg a hagymát.) Amíg pirulgat, a kétféle répát meghámozzuk, fél karikákra vágjuk – ahol a répa vékonyabb, ott karikákra szeljük. A hagymához adjuk a pépesre zúzott fokhagymával együtt, és 5-6
percig pirítjuk.
2. A liszttel meghintjük, fél percig kevergetve pirítjuk, majd a füstölt
hús főzőlevével fölöntjük. Többször belekeverve fölforraljuk. Közben
a burgonyát megtisztítjuk, 1,5 centis kockákra vágjuk, a levesalapba
rakjuk. A babérlevéllel, a borssal, a majoránnával és a finomra vágott
zellerzölddel fűszerezzük. Ha fölforrt, kis lángra állítjuk, 5-6 percig
főzzük.

Mustáros bárány
Hozzávalók: 1,2 kg
báránygerinc, 20 dkg
kukoricadara, 6 dl
tej, 5 dkg vaj, 10 dkg
szeletelt mandula, 6
dkg parmezán, 2 fej
fokhagyma, 3 evőkanál dijoni mustár,
3 szelet toast kenyér,
1 ág rozmaring, 3 ág
kakukkfű.
Elkészítés: A bárányt megtisztítjuk, a koronáját szép fehérre kaparjuk
késsel (vagyis a csontot letisztítjuk), besózzuk, borsozzuk, 2 gerezd
tört fokhagymával bedörzsöljük. Kakukkfüvet és rozmaringágat simítunk rá, és konyharuhába tekerve 1-2 napot érleljük hűtőben.
A mustárkéreghez a toast kenyeret megszárítjuk és ledaráljuk, összekeverjük a sóval, a parmezánnal és a dijoni mustárral, 2 gerezd apróra
vágott fokhagymával. A masszát fóliára nyomkodjuk, majd egy másik
réteg fóliával lefedjük, és 1 cm vastagra nyomkodjuk. 1 órára hűtőbe
tesszük. A húst 2-3 evőkanál forró olívaolajon elősütjük mindkét oldalán, 3-5 percet pihentetjük. Rárakjuk a mustárkérget: az egyik fóliát
lehúzzuk, felvágjuk akkorára, amekkora a hús felülete, ráborítjuk,
majd a másik fóliát is lehúzzuk, rányomkodjuk. Tepsibe tesszük, 1
fej fokhagymát gerezdjeire szedve, de pucolás nélkül mellétesszük.
150 fokos sütőben kb. 20-30 percig sütjük. A polentához a tejet felforraljuk, beleöntjük a kukoricadarát, sózzuk, borsozzuk, és habverővel
kevergetve egyszer felforraljuk, majd a legkisebb takarékra vesszük,
és 30 perc alatt megfőzzük, néha megkeverve. Zsiradék nélkül megpirítjuk a mandulát. A bárány mellől kiszedjük a fokhagymát, kinyomkodjuk a héjból. Amikor a polenta megfőtt, akkor a vajjal és a pirított
mandulával összeforgatjuk, és a megsült báránnyal, valamint a sült
fokhagymával tálaljuk.

Illatoska

3. Közben a tejfölt a mustárral és a citromlével simára keverjük. A
sonkát 1 centis kockákra vágjuk, a készülő levesbe szórjuk. Az ízesített tejfölt 1 merőkanálnyi forró levessel simára keverjük, így öntjük a
többihez. 1-2 percig forraljuk, megkóstoljuk, ha kell, utána ízesítjük.
Most még nem puhák a zöldségek benne, mégis lehúzzuk a tűzről. A
fedele alá egy duplán hajtogatott konyharuhát fektetünk, és így hagyjuk a levest kb. fél órán át. A keletkező gőzben tökéletesen megpuhul
benne minden, ráadásul az íze és illata is koncentrálódik, hisz lefedtük.

Tavaszi szél

Hozzávalók: 4 cl tequlia, 2 cl Triple Sec, 1 cl citromlé, jég, lime.

Hozzávalók:1 csésze sótlan vaj, 1 csésze kristálycukor, 4 tojás, 1,5
teáskanál reszelt narancshéjat, 2 csésze liszt, 1 evőkanál sütőpor, 1 tk
só, 7 evőkanál frissen facsart narancslé, Mázhoz: 2 csésze porcukor,
3 evőkanál frissen facsart narancslé, 1 narancs reszelt héja.
Így készül: Melegítsük fel a sütőt 180 °C-ra, vastagon kenjük ki vajjal
egy tetszőleges tortaformát, majd helyezzünk bele egy sütőpapírt.
Keverjük krémes állagúra a vajat és a cukrot. Adjuk hozzá a tojásokat
egyenként, majd hozzáadjuk a narancsok lereszelt héját. Hozzáadjuk
a lisztet, a sütőport és a sót egyszerre, és megkeverjük jól, majd lassan
hozzáadjuk a narancslevet. Öntsük a tésztát az előkészített tortaformába, és süssük 35–40 percig – vagy amíg finom illatos lesz. Ellenőrizzük tűpróbával. Hagyjuk a tortát kihűlni 15–20 percig egy rácson.
Ezután fordítsuk egy tányérra, vegyük le a sütőpapírt, és hagyjuk
teljesen kihűlni, mielőtt ráöntenénk a mázat. A mázhoz keverjük el a
narancslevet a reszelt héjjal és a porcukorral szép simára, majd öntsük
egyenletesen a torta tetejére. A tetejét díszítsük narancs szeletekkel,
vagy reszelékkel, de megszórhatjuk fahéjjal is.

