HÚSVÉTI KÜLÖNSZÁMA
2019. április l XXII. évfolyam 2. szám

Áldott Húsvéti Ünnepeket kíván az Önkormányzat képviselő-testülete
és valamennyi dolgozója nevében Vincze Andrásné polgármester!

Húsvét

Húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe, a Krisztus-központú 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, tehát mozgó ünnep) tartanak
A húsvét egybeesik a tavaszi nap-éj egyenlőség idején tartott termékenységi ünnepekkel is, amelynek elemei a
feltámadás, az újjászületés.
A keresztény egyház szertartásaiban a hosszú ünnepi időszak átfogja a kora tavasz és a nyár elejei hónapokat. Az
előkészületi idő a nagyböjt,
amely Jézus negyvennapos
böjtjének emlékére önmegtartóztatásra tanít.
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.

Húsvéti készülődés az
iskolában

Böszörményi csergetés
Április 6-án, szombaton a Hajdúsági Múzeumban és a Vásártéren álló magyar szürke
bika szobránál gyülekeztek az ostoros népek, akik harmincnégy településről érkezetek a
csergetésre. A vágóállatokat évszázadokon át százezer számra más országokba hajtók,
hajcsárok egyik legfontosabb terelőeszköze a rövidnyelű, hosszas bőrfonatú karikás ostor
volt. Nemcsak terelésre használták, hanem az éhen leselkedő medve, farkas, hiúz, aranysakál vagy rablóbandák távoltartására is.
Fegyverzetük bővülésével katonáskodást is vállalva váltak a rettegett hajdúkká. Ennek
a katonáskodó népességnek a sorsát rendezi a korponai oklevél, amelyben Bocskai István
közel tízezer hajdút telepített le saját birtokaira és emelt a kiváltságosok közé. Ezekre a
történelmi időkre emlékeztet az idén évtizedessé vált rendezvény.
Délidőhöz közeledve a Vásártérről Bocskai fejedelem szobrához vonultak át az ostoros népek, akik között köszöntötték Kordás János, Molnár Imre, Tóth Gyula, Szilvási
János és Oláh István örökös pásztorokat. A déli harangszót követően indult el a csergetés
Kordás János és Szilvási János csikósok, vezényletével. Összesen százhetvenöten
csergettek. A legidősebb résztvevő Balla András nyolcvanöt, míg a legfiatalabb Dőringer
Zsolt két éve látta meg a napvilágot.
Az esemény végén Sándor Szilárd bátyánk elvesztéséről is megemlékeztek ismerősei,
tisztelői. Csergetéssel…
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Hortobágyi Híradó

Húsvéti készülődés a Hortobágyi Nyitnikék Óvodában
Hagyomány, hogy témanap keretében készülődünk a húsvéti ünnepekre. Ilyenkor folyamatosan feldíszítjük a gyermekek munkáival a csoportszobákat, folyosókat. Tavaszi
dalok, versek, mesék tarkítják mindennapjainkat. Az éledő
természetben gyógynövényeket, virágokat, paradicsomot,
paprikát palántálunk, tököt vetünk. Figyelemmel kísérjük
a természet változásait. A legszebb része a készülődésnek,
amikor a családok a témanapunkon ellátogatnak hozzánk, és

közös játszódélelőttön együtt alkotnak
velünk.
Törekszünk olyan délelőtti programot összeállítani, ami érdekes, vidám
mindenki számára. Az idén sem marad
el a kedvelt tojás kereső, a változatos
barkácstevékenységek és az óvónénik
meglepetése sem. Teával, sütivel várjuk vendégeinket.

Ízelítő a régebbi témanap élményeiből:

A tavalyi témanap egy csoportjának
résztvevői

Borókánk felkészülten várta a
locsolkodókat 2017-ben

Alkotók a Kisfecskénél 2018.

Közös kézműveskedés

2018-as témanap alkotásai

Nyuszikiállítás a Kisfecskéknél
Óvónénik bábjátéka 2018.

Alkotnak a Kiscinkében

Hortobágyi Híradó

Tojás festése, nyuszi készítés pillanatai
2016.

Együtt a család a Kiscinkéknél
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A nagyböjt
A nagyböjt a Húsvétot megelőző 40 napos időszak hamvazószerdától húsvét vasárnapjáig terjed. Hamvazószerda elnevezése egyházi szokásra utal, a múlt évi megszentelt barkát
elégetik, hamuját a pap megszenteli, s keresztet rajzol vele a
hívek homlokára, annak bizonyságára, hogy a halandók porból
lettek, s porrá lesznek. A hamvazkodásnak egészségmegőrző
szerepet tulajdonítottak.
Ezen a napon elsikálták a zsíros edényeket, mert zsírt a
következő 40 napban nem ettek. Böjt idején tilos volt a bál, a
mulatság, de a lakodalom is.
Általános volt az a szokás is, hogy a lányok ilyentájt fekete
vagy sötétebb, dísztelenebb, egyszerűbb ruhákat hordtak. A
néphagyomány szerint ilyenkor húst vagy zsírt, zsíros ételt
enni tilos. Csak kenyeret, zöldséget, gyümölcsöt, illetve ezekből készült meleg ételeket ehettek.
A paraszti étkezésben az év egyéb szakában szokatlan
módon vajjal, növényi olajjal főztek. Volt ahol napjában csak
egyszer ettek, máshol a tojás és a tejes ételek fogyasztását is
tiltották. A szigor az évszázadok alatt fokozatosan enyhült, a
XX. századra az vált általánossá a keresztények körében, hogy
a hívők a nagyböjt időszakában is csak a pénteki böjtnapot tartják, ilyenkor növényi táplálékot vagy halat vesznek magukhoz.
Gyakran került az asztalra cibereleves. Ennek az ételnek az
alapja a búza vagy rozskorpa, melyet cserépedényben forró
vízzel felöntve néhány napig erjesztenek, majd liszttel, tejföl-

lel behabarják, és főznek még bele kölest vagy hajdinát, hogy
laktatóbb legyen. Aszalt gyümölcsökből is főztek tejfölös
savanyított levest, néhol ezt is ciberének nevezték. Igen kedveltek voltak a böjti időszakban a hüvelyesek, a borsó, a bab
és a lencse.
A nagyböjt végeztével a templomban megszentelt ételek
kerültek terítékre. Magyarországon tradicionális húsvéti eledel
a főtt, füstölt sonka, kemény tojással és tormával.
Sok helyütt az ünnepi ételhez nem kenyeret, hanem kalácsot esznek. A kalács húsvétkor süteménynek is kedvelt, töltött
mákos, diós változatban is készítik.
A sonka a hagyományos paraszti életben a téli disznóvágáskor került a füstölőbe, és ezt a nagyböjt alatt természetesen
nem lehetett elfogyasztani, csak a böjt elmúltával, Húsvétkor.

Jézus kereszthalálának története

A húsvétot megelőző vasárnapot nevezik virágvasárnapnak, Jézus Jeruzsálembe való bevonulásának emlékére.
Jézus szamárháton érkezett a városba,
a nép virágokat, pálmaágakat hintett
lába elé, így dicsőítette. A főpapok, akik
rossz szemmel nézték Jézus tanításait,
úgy döntöttek, hogy tanítványai körében elfogják, s az áruláshoz megnyerték
Júdást. Az utolsó vacsorát Jézus tanítványai körében költötte el.
Kenyeret nyújtott tanítványainak, és

ezt mondta: „Vegyétek, ez az én testem”,
és bort, mondván: „Igyátok, mert ez az
én vérem.” A vacsora után Jézus tanítványaival a Getsemáné kertbe ment, s arra
kérte őket, hogy virrasszanak vele. A
tanítványok azonban elaludtak, nem virrasztottak mesterükkel. Itt a Getsemáné
kertben árulta el Júdás Jézus kilétét a
katonáknak, akik elhurcolták.
Mivel Jézus azt állította magáról,
hogy Isten fia, istenkáromlással vádolták, a nemrég még éljenző tömeg
gyalázkodott, Péter pedig, aki leghűségesebb tanítványa volt megtagadta,
hogy ismeri. A katonák a római helytartó Poncius Pilátus elé hurcolták, aki
a népre bízta Jézus bűnösségének megítélését. A tömeg Jézust bűnösnek ítélte,
Pilátus pedig megmosta kezeit, ezzel

jelezve, hogy Jézus halála nem az ő
kezéhez tapad.
A foglyot töviskoszorúval megkoronázták és így gúnyolták: „Íme, a zsidók
királya!” Ezután a kereszttel a vállán
Jézus elindult a Golgota hegyre, ahol
megfeszítették. Halálakor a jeruzsálemi
templom oltárát díszítő kárpit megrepedt,
a föld megnyílt.
A sziklasírhoz, ahová temették, őröket
állítottak a főpapok, hogy el ne lopják a
testet, hisz a jövendölés szerint, a halál
utáni harmadik napon elhagyja Jézus a
sírját. Vasárnap három asszony, köztük
Jézus anyja is, finom kenetekkel a sírhoz
mentek, mely nagy földindulás közepette
föltárult, megjelent egy angyal, s jelentette, hogy Jézus nincs már ott, föltámadott.

Nagypénteken
Nagypénteken halt kereszthalált Jézus. A keresztények körében a bűnbánat, a mély gyász és a szigorú böjt napja. A templomokban az oltárokat letakarják, a harangok némák. Ezen
a napon a passiójátékok, élőképes felvonulások világszerte
ismert szokások. Rómában minden évben a Pápa közreműködésével elevenítik fel a keresztút (Via Crucis) stációit.
Nagypéntekhez babonás félelmek kötődnek a paraszti
életben. Tiltották az állattartással, földműveléssel kapcsolatos munkákat, nem sütöttek kenyeret (mert kővé válik), nem
mostak (mert a ruha viselőjébe villám csapna), nem fontak.
A víznek, mint ősi pogány tisztulás szimbólumnak mágikus
erőt tulajdonítottak. Nagypénteken napfelkelte előtt friss kútvízzel vagy patakvízzel kellett mosakodni, az védett a betegségek ellen. Ezt a hajnali vizet aranyvíznek nevezték. Az állatokat
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is kihajtották a patakhoz itatni, és le is fürösztötték őket, hogy
ne legyenek betegek. Szokásban volt a határjárás, határkerülés
is. Ilyenkor a férfiak a templom előtt gyülekeznek, csoportosan mennek a határba, ahol zajkeltéssel, kerepléssel űzték el az
ártó erőket a földekről.

Hortobágyi Híradó

Húsvét vasárnapja
Húsvét vasárnapján a kereszténység legnagyobb ünnepét,
Jézus feltámadását ünnepli. Ünneplése a VIII. század körül vált
általánossá, bár már a III. századból vannak adatok, melyek
húsvét vasárnap megünneplésére utalnak. Ezen a napon a reggeli mosdóvízbe sok helyütt piros tojást tettek, ennek egészségvarázsló szerepet tulajdonítottak.
Női munkákat tiltó nap volt, nem szabadott seperni, főzni és
mosni sem. Az állatokat sem fogták be ezen a napon.
A húsvéti szertartásokhoz kapcsolódik az ételszentelés szokása. A sonkát, bárányt, tojást, kalácsot a templomban megszenteltették, ezután mágikus erőt tulajdonítottak neki. A morzsából
vittek az állatoknak is, hogy jól szaporodjanak, egészségesek
maradjanak. A sonka csontját a gyümölcsfára akasztották vagy
a földekre vitték a jó termés reményében.
Vasárnap hajnalán szokásban volt a Jézuskeresés. Ilyenkor
sorban felkeresték a falubéli kereszteket. A Zöldágjárás szép
szokása tipikus tavaszi, a természet megújhodását ünneplő
énekes játék. A lányok kettes sorban állva, felemelt kezükből
Húsvét hétfő a magyar népéletben a
locsolkodás napja. A szokásról már XVII.
századi írásos emlékek is fennmaradtak.
A víz megtisztító, megújító erejébe vetett
hit az alapja ennek a szokásnak, mely
aztán polgárosodott formában (kölnivízzel locsolás) megmaradt a városokban
napjainkig.
Bibliai eredetet is tulajdonítanak a
locsolkodás hagyományának, eszerint a
Krisztus sírját őrző katonák a feltámadás
hírét vevő, ujjongó asszonyokat igyekeztek lecsendesíteni úgy, hogy lelocsolták
őket.
Vidéken egykor kútvízzel, vödörből
locsolták le a lányokat, sőt egyes vidékeken a patakban megfürösztötték őket. A
lányok a locsolóknak a húsvéti locsolóvers elszavalása után, festett (piros vagy
hímes) tojást adnak.

sátrat formálva, énekelve haladtak végig a falun (Bújj, bújj zöld
ág...).
Bizonyos vidékeken szokás a vasárnapi napfelkeltét valamely magaslaton nézni, hiszen a felkelő nap is a feltámadás
szimbóluma.

Húsvét hétfő

A tojásfestésnek komoly hagyományai
vannak Magyarországon. Természetesen
az asszonyok, lányok dolga volt, vidéken
a házaknál természetes anyagokkal festették a tojásokat, például hagyma héjával, zöld dió főzetével.
A tojás írásának, azaz a cirkalmas

Fehérvasárnap

minták készítésének legegyszerűbb
módja az, ha a mintát viasszal készítik
el, majd a tojást festékbe mártják. Így a
mintát a viasz miatt nem fogja be a festék.
Vannak olyan tájegységek, ahol kezdetben csak a köszöntő mondás volt
divatban, a locsolkodás szokását csak a
XX. században vették át (bukovinai székelyek).
Dunántúlon a locsolkodással egyenértékű szokás volt a vesszőzés. Vékony
fűzfavesszőből font korbáccsal a legények megcsapkodták a lányokat. A ves�szőre a lányok szalagot kötöttek és a
fiúkat borral vendégelték meg.
Erdély bizonyos vidékein a fiúk a
kiszemelt lány kapujára nyírfaágat
tűznek, másnap pedig csapatostul kérnek
bebocsáttatást, és kérdés nélkül megöntözik vödörből a választottjukat.

A nyúl

Nem vallási vonatkozásban társult a nyúl a keresztény
ünnephez. Valószínűleg még az ősi termékenységi rítusok
maradványáról lehet szó. A termékenység szimbóluma, a rendkívüli szaporasága okán. Eredete igen érdekes, a húsvéti Holdban egy nyúl képét vélték felfedezni.
A húsvéti nyúl jelképe Németországból ered, nálunk
csak a polgárosodással, a XIX. század folyamán honosodott
meg. Szintén német hatásra terjed napjainkban az a szokás,
hogy a barkaágat feldíszítik kifújt piros tojással, apró figurákkal.

Fehérvasárnap vagy mátkáló vasárnap a húsvétot követő
vasárnap. A római katolikusoknál a húsvéti ünnepkör zárónapja. Jellegzetes szokása ennek a napnak a komálás vagy
mátkálás. A szokás a lányok (ritkábban lányok és fiúk ) közötti
barátság megpecsételéséről szól. Komatálat küldtek egymásnak gyümölccsel, borral, hímes tojással, süteménnyel.

Hortobágyi Híradó
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A tojás ősi termékenység szimbólum,
szinte minden népnél fellelhető. Az új
élet, a születés, a teremtés, a megújhodás
jelképe.
A kereszténységben a feltámadás szimbóluma lett. Az első festett tojások pirosak
voltak. A piros színnek mágikus védelmező erőt tulajdonítottak, de jelenthette
akár Krisztus kiömlött vérét is. A tojás
szimbolikáját még a baromfitartással nem
foglalkozó északi népeknél is felleljük, ők
a madarak tojásait gyűjtötték az erdőn.
A hagyomány szerint Mária Magdolna
nem sokkal Krisztus mennybe menetele
után útnak indult, hogy hirdesse Krisztus
igazságát. Miután bejárta egész Itáliát,
újév alkalmából Rómában, Tiberius császár színe elé járult. Akkoriban az volt a
szokás, hogy mindenkinek ajándékot kel-

A tojás

lett vinnie a császárnak. Mária Magdolna
igen szegény volt, és így csak néhány főtt
tojást vitt magával. A császárral történt
találkozásakor elmesélte, hogy a zsidó
főpapok felbujtására Júdeában a galileai
Jézust, ártatlanul ítélték el, és ezt Pontius

Pilátus, a Tiberius által kinevezett helytartó hagyta jóvá, majd tanúságot tett
Krisztus feltámadásáról. A császár erre
gúnyosan megjegyezte, nagyobb esély
van rá, hogy a kezében lévő tojás pirosra
váljon, mintsem hogy egy ember feltámadjon a sírból. Mária Magdolna szavait igazolandó, a tojás azon nyomban
pirosra változott. Mária ezek után megismételte az apostolok szavait, „Aki hisz
Krisztusban, annak örök élete van, de
nem veszendő ezüst vagy arany, hanem
Krisztusnak, a hibátlan és egészen tiszta
báránynak a drága vére árán.
Magyarország területén már az
avarkori sírokban is találtak díszített
tojásokat. A bukovinai székelyek a nagyhéten felállított jelképes Krisztus-sírba is
tesznek díszes tojást.

A barka
János evangéliumában a Jeruzsálembe bevonuló Krisztus lába elé pálmaágakat hintettek. Ezt ünnepeljük virágvasárnap. A nagyböjt utolsó hete virágvasárnaptól húsvét vasárnapig a nagyhét. Magyarországon a pálmaágat a barkaág
helyettesíti.
Általánosan elterjedt szokás a nagymise előtti barkaszentelés, melyet a pap
aztán kioszt a hívek között. Szokás volt, hogy a megszentelt barkát a családi
tűzhelybe dobták, hogy megóvja a családot a bajoktól. Gyakorta leszúrták a
földbe, azt tartva, hogy elűzi a férgeket.
Az északi országokban, ahol a barka sem nyílik ki Húsvétra, valamilyen éppen
rügyező ágat vagy száraz virágokat visznek a templomba virágvasárnapon.
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. Magyaror-
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A hímes tojás
szágon a 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 hos�szanti 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
vannak, 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.

Hortobágyi Híradó

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 bárány

A jelkép eredete bibliai,
a zsidók bárányt áldoztak
Istennek, és bárányvérrel
kenték be házuk ajtaját, így
a halál angyala elkerülte őket
az egyiptomi rabság évei
alatt. Jézus kereszthalála is az
áldozatot hordozza magában,
hiszen halála által váltotta
meg az emberiséget.
A húsvéti bárány rituális szerepe Magyarországon
az utóbbi időben jelentősen csökkent, de ábrázolásokon, képeslapokon még
mindig sűrűn találkozni
vele. Hazánkban a bárányhús
fogyasztása egyre ritkább,
bár a múlt század első felében juhtartó vidékeken még
gyakori volt a húsvéti tejes
(szopós) bárány fogyasztása,
amelyet napjainkra szinte
teljesen kiszorított a sonka.
Mediterrán vidékeken viszont
az ünnepi asztal elmaradhatatlan része a sült bárány.

Hortobágyi Híradó
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Nyúllikör

Hozzávalók: 5 dl tej, 5 db tojássárgája, 40 dkg cukor, 2
csomag vaníliás cukor, 1 ek rum, 3,75 dl vodka
Így készül: A tojásokat szétválasztjuk, a tojássárgáját
habosra keverjük a cukorral és a vaníliás cukorral. Lassan,
folyamatos kevergetés mellett hozzáadjuk a lehűtött, felforralt tejet, majd a vodkával és a rummal ízesítjük. Azonnal
fogyasztható.

Szilvásmákos
pitécske
Hozzávalók: 25 dkg
liszt, 1/2 csomag sütőpor, 15 dkg vaj, 5 dkg
porcukor, 1 tojás, 1 evőkanál tejföl, 1 tojássárga
a kenéshez. A töltelékhez: 15 dkg darált mák, 10 dkg aszalt szilva apróra vágva, 2
alma belereszelve, fahéj, reszelt citromhéj, 2 evőkanál búzadara, 3 dkg mazsola, kevés víz.
Így készül: A töltelékhez a hozzávalókat - az alma és a fahéj
kivételével - egy lábosban összekeverjük, kevés vizet öntünk
hozzá. Addig főzzük, amíg a daraszemek megduzzadnak és a
cukor elolvad. Ennek állnia kell pár órát, és akkor jól besűrűsödik. Miután besűrűsödött, hozzáreszelünk 2 almát, fahéjjal
megszórjuk.
A tésztához a sütőporral elkevert lisztet elmorzsoljuk a zsiradékkal, hozzáadjuk a tojást, a cukrot és a tejfölt, összegyúrjuk. Hideg helyen pihentjük fél órát. A tészta egyik felét egy
25x30-as tepsibe nyújtjuk, ráhalmozzuk a tölteléket, a másik
felével befedjük. Megkenjük tojássárgával, villával megszurkáljuk, és közepes hőmérsékletem világosra sütjük.

Sonkabéléses cipó
Tavaszi húsgombócos
Hozzávalók: 25 dkg sertés darált sertéscomb , 2 ek zabpehely, 20 dkg zöldbab, 3 db sárgarépa, 2 db petrezselyem, 1/2
db zsenge karalábé, 3 gerezd brokkoli, zöld lestyán, petrezselyemzöld, medvehagyma,1 db paradicsom, 1 db paprika, 1 ek
felkarikázott póréhagyma, só, bors, 1 csipet kurkuma, csípős
paprika, olíva olaj, 2 db tojás, egy kispohár káposztalé.
Így készül:Egy fazékban olajat hevítünk és belerakjuk zöldségeket. Sózzuk és elkezdjük dinsztelni, megforgatjuk, majd
forró vízzel felengedjük. Hozzáadjuk a levesünkhöz a megpucolt zöldbabot, paradicsomot, paprikát, 2-3 szelet csípős paprikát. Fűszerezzük sóval, borssal, csipetnyi kurkumával, beletesszük a felkockázott paradicsomot, adunk hozzá bőven zöld
lestyánlevelet. Alacsony fokozaton elkezdjük főzni.
Közben a darált húshoz adunk egy tojást, sót, borsot, apróra
vágott medvehagymát és petrezselyemzöldet. Jól összegyúrjuk
és vizes kézzel kis gombócokat formázunk, nedves tányérra
rajuk. Amikor felforrt a levesünk hozzáadjuk a gombócokat. A
galuskához feltörjük a tojást, majd belekeverjük a lisztet, adunk
hozzá apróra vágott petrezselyemzöldet, medvehagymát, csomómentesre keverjük. Kb. 20 perc főzés után beletesszük a
levesbe a brokkolirózsát és galuska szaggatóval beleszaggatjuk
a zöld fűszeres galuskákat, majd hozzáadjuk a káposztalevet.
Megszórjuk petrezselyem zölddel és forrón kínáljuk.
Forrás: mindmegette.hu
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Hozzávalók: 1 db
tojássárgája, só, cukor,
4 dkg élesztő, 40 dkg
finomliszt, 2 dl langyos
víz 80 dkg főtt füstölt sonka, olaj, őrölt
köménymag.
Így készül: A lisztet
tálba szitáljuk, közepébe
mélyedést készítünk. 1
dl langyos vízben elkeverjük a cukrot és az
élesztőt, a liszt közepébe öntjük, majd a szélekről hozzákeverünk egy kis lisztet. Letakarva kb. 15 percig kelni hagyjuk.
Elkeverjük a sót 1 dl langyos vízben, majd 2 evőkanál olajjal
és a köménymaggal együtt a liszthez adjuk. Ha szükséges, még
egy kevés langyos vizet adagoljunk hozzá, ez függ a liszt minőségétől. Hólyagosra dagasztjuk, majd langyos helyen a kétszeresére kelesztjük. A tésztát lisztezett munkalapon átgyúrjuk, és
négyzet alakúra nyújtjuk.
A széleket megkenjük vízzel, a tészta közepére helyezzük a
sonkát, a széleket felhajtjuk rá, cipó formára igazítjuk, majd
sütőpapírral bélelt tepsibe emeljük, és letakarva 1 órát kelesztjük.
A tojássárgáját elkeverjük 1 kávéskanál olajjal, megkenjük
a cipó tetejét, és 200 fokra előmelegített sütőben aranybarnára
sütjük (kb. 35-40 perc alatt) úgy, hogy a sütő aljában egy
lábasba vizet teszünk. Hagyjuk kihűlni, majd nem túl vékony
szeletekre vágjuk. Forrás: mindmegette.hu

Hortobágyi Híradó

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt Hortobágyi Lakosok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy Gencsi Zoltán alpolgármester, minden hétfőn 13:00 és 15:00 óra
között, a Polgármesteri Hivatalban fogadóórát tart!

Hortobágyi Híradó
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Tisztelt Adózó!
A Hortobágyi Labdarúgó Sportegyesület nevében kérjük adója 1%-val támogassa az egyesület céljait:
– tagjai részére a rendszeres testedzés, sportolási lehetőségek biztosítása
– társadalmi és közösségi élet kibontakozása
– oktatási intézmények tanulói részére a sportolási, testedzési lehetőségek megteremtése, lakossági szabadidősportjának segítése
– sportkapcsolatok létesítése, fejlesztése
Köszönjük, hogy Egyesületünket választotta!
A rendelkező nyilatkozatot magánszemélyeknek május 20-ig kel eljuttatni az alábbi címre:
Nemzeti Adó és Vámhivatal
4029 DEBRECEN FARAKTÁR UTCA 29/C
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RENDELKEZŐ NYILATKOZAT A BEFIZETETT ADÓ 1%-ról
Név:
…………………………………………
Adóazonosító jele:
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --Kedvezményezett:
HORTOBÁGYI LABDARÚGÓ SPORTEGYESÜLET
Adószáma: 18549397-1-09

HORTOBÁGY JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY FELHÍVÁSA
Tisztelt Hortobágyi Polgárok!

Alapítványunk kéri, adójának 1 % - ával 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!
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Dr Baji Sándor
Kuratóriumi elnök
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