2014. május l XVII. évfolyam 3. szám
Csorba Piroska:

Mesélj rólam
Mesélj anya,
milyen voltam,
amikor még kicsi voltam?
Az öledbe hogyan bújtam,
és tehozzád hogyan szóltam
amikor nem volt beszédem?
Honnan tudtad mit kívánok?
Megmutattam a kezemmel?
Mesélj rólam,
Hogy szerettél?
Engem is karodba vettél?
Meleg tejeddel etettél,
akárcsak a testvéremet?
Gyönyörködtél akkor bennem,
úgy neveztél: kicsi lelkem?
És amikor
még nem voltam,
a hasadban rugdalóztam,
tudtad-e, hogy milyen leszek,
milyen szépen énekelek?
Sejtetted, hogy kislány (fiú) leszek?
Mesélj anya!
Mesélj rólam.
milyen lettem, amikor már
megszülettem?
Sokat sírtam, vagy nevettem?
Tényleg nem volt egy fogam sem?
– Ha én nem lettem volna,
akkor is szerettél volna?

Gyermeknap
Története egészen 1920-ig nyúlik vissza. Elsőként Törökországban került
sor a Gyermeknap megünneplésére, később azonban az ENSZ létrehozta az
Egyetemes Gyermeknap intézményét, s ma már a világ legtöbb országában
sor kerül a Gyermeknap megünneplésére. Az ünnep világkörüli útja 1955-ben
indul el, azóta már szinte minden országban népszerű és elfogadott.
Hazánkban 1931 óta ünneplik a Gyermeknapot, minden évben Május utolsó
vasárnapján. A kezdetekkor még „Gyermekek Hete” volt az ünnep neve.
A Gyermeknapot ünneplő országok többsége nagy hangsúlyt fektet az
ünnepre. Országszerte számtalan program várja a családokat, sok országban
a gyermekek ezen a napon ingyen léphetnek be a különböző állatkertekbe,
vidám- és élményparkokba. Hazánkban is évente számtalan program várja a
kikapcsolódni vágyó családokat.

2014. március 10-i ülésen a
lehetőségünk van a 8 éves mik
képviselő-testület
robusz lecserélésére, mely által
– A társaság egyszemélyes tulaj
biztonságosabbá és komforto
donosaként a Hortobágyi-Délibáb Nonprofit Kft.-t a tanyagond
sabbá válik a szállítás. A tanyagondnok a rendeletben előírt fel
noki szolgáltatás működtetésére, illetve egyéb működési kiadá
adatokat heti menetrend és szigorú időrend megtartása mellett
sok finanszírozására 2013. december 31-i hatállyal 5.000.000 Ft
végzi a külterületi lakosság megelégedésére.
vissza nem térítendő támogatásban részesítette. A támogatás – A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának társulási
pénzügyi teljesítést nem igényel, mivel az Önkormányzat, mint
megállapodása módosítását elfogadta. Felhatalmazta a polgár
tulajdonos korábban 5.000.000 Ft tagi kölcsönt utalt át a Kft.
mestert a társulási megállapodás módosításának aláírására.
részére, melybe a támogatás beszámításra kerül.
– Megtárgyalta a Hortobágyi Természetbarát és Kulturális– A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24. §
Szabadidős Egyesület székhely használatára irányuló kérelmét
(1) bekezdése alapján Hortobágy településen működő szava
és a hortobágyi 4072/C/2. hrsz. alatti ingatlan tulajdonosaként
zatszámláló bizottság tagjait és póttagjait a következők szerint
hozzájárult az önkormányzat tulajdonát képező hortobágyi
választotta meg:
4072/C/2 hrsz. alatt felvett, a valóságban Hortobágy, Czinege J.
u. 1. sz. alatti ingatlan „Hortobágyi Természetbarát és KulturálisSzabadidős Egyesület” általi, székhelyként történő használatá
1. sz. szavazókör:
hoz.
Hortobágy Községi Önkormányzat
–
Elfogadta a településrendezési eszközök készítésével és módo
4071 Hortobágy, Czinege J. u. 1.
sításával összefüggő partnerségi egyeztetésről szóló szabály
zatot. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált telepü
Tagok:
lésfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről,
Orosz István
4071 Hortobágy, Móricz Zs. krt. 9.
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
Számel Jánosné
4071 Hortobágy, Ecsedi I. u. 9.
szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet (Korm. R.) a telepü
Samuné Szabó Zsuzsanna 4071 Hortobágy, Erdei Ferenc u. 1.
lésrendezési tervek készítését, módosítását az eddigiektől eltérő
módon szabályozta.
2. sz. szavazókör:
	A szabályozás célja a településrendezési tervek és módosítások
	Szásztelki Közösségi Ház
teljes nyilvánosságának biztosítása, amikor is a véleményezési
4071 Hortobágy-Szásztelek
eljárás során a kötelező megkereséseken kívül a nyilvánosságot
az együttműködő partnerek biztosítják.
Tagok:
Vámos Jánosné
4071 Hortobágy, Szásztelek 31.
2014. április 14-i ülésen a képviselő-testület
Karika Györgyné
4071 Hortobágy, Szásztelek 15.
– Döntött arról, hogy 2014. május 1. napjától Csige Judit (Hor
Duró Anna
4071 Hortobágy, Hortobágyi u. 4.
tobágy, Veres P. u. 32.) részére határozatlan időre bérbe adja a
hortobágyi 40/72/C/1 társasházi albetétből 54,9 m² alapterületű
üzlethelyiség rendeltetésű ingatlanrészt (ajándékbolt).
Póttagok:
– Döntött arról, hogy a Kónyán élő lakosság részére a Hortobágy –
Rózsa Sándor
4071 Hortobágy, Arany J. u. 27.
Kónya település vasúti megállójában esőbeálló – utasvárót meg
Rózsa Ferenc
4071 Hortobágy, Móricz Zs. krt. 33.
tervezteti és megépíti, amelyhez a szükséges anyagi fedezetet is
Baranyainé Fekete Ilona 4071 Hortobágy, Délibáb-köz 8/2.
biztosította. A tervek elkészültét követően az építési engedély
Szabó Judit
4071 Hortobágy, Rózsa S. u. 31.
megszerzéséhez a terület tulajdonosának, a MÁV-nak a hoz
Veresné Köteles Beáta
4071 Hortobágy, Borsós 19.
zájárulása is szükséges. Az utasváró megépítéséhez a Magyar
Budainé Sándor Erika
4071 Hortobágy, Czinege J. u. 42.
Rackajuh Tenyésztő Egyesület 150.000 Ft összegű támogatást
Hajdu Andrea
4071 Hortobágy, Petőfi tér 3.
ajánlott fel.
Illés Dóra
4071 Hortobágy, Csikós u. 6.
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A megválasztott tagok és póttagok megbízatása a következő 2014. április 28-i ülésen a képviselő-testület
– Módosította az önkormányzat 2013. évi költségvetését.
országgyűlési választásokig tart.
A szavazatszámláló bizottság választott és pártok által delegált – Elfogadta az önkormányzat 2013. évi zárszámadását 400.782
eFt költségvetési bevételi főösszeggel és 351.765 eFt költség
tagjai a választási eljárásról szóló törvényben előírt esküt a telepü
vetési kiadási főösszeggel. Az elmúlt év elején a költségvetés
lés polgármestere előtt letették.
tervezése során igen rossz kondíciókkal indult az önkormányzat,
2014. március 31-i ülésen a képviselő-testület
mivel a kötelezően ellátandó feladatokhoz kapott finanszírozási
– Elfogadta a polgármester jelentését a 2013. december 9-től 2014.
összeg nem fedezte a feladatellátást. Év közben javult a hely
március 31-ig terjedő időszakról és a lejárt határidejű határoza
zet annak köszönhetően, hogy ezen feladatokra pályázat kere
tok végrehajtásáról.
tében utólagos támogatásban részesültünk. Továbbá fejlesztési
– Elfogadta az önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervét,
tartalék címén 12.372 eFt-ot kapott az önkormányzat a Belügy
amely nemleges, mivel jelenleg nincs olyan pályázati kiírás,
minisztériumtól. Az adóbevételek is némi növekedést mutatnak
amely alapján az önkormányzat 2014. évben közbeszerzési eljá
a tervezetthez képest. Szigorú gazdálkodás mellett sikerült az
rás hatálya alá eső beruházás megvalósítását tervezné. Az idő
önkormányzat működését biztosítani. Azonban lényegesen több
közben felmerülő esetleges változások kapcsán a közbeszerzési
forrásra lenne szükség ahhoz, hogy ne csak szigorú, visszafogott
terv módosítható.
gazdálkodással tudjunk működni. Év közben némi vagyonnöve
– Elfogadta a tanyagondnoki szolgáltatásról szóló beszámolót. A
kedés is történt.
tanyagondnoki szolgáltatást 2011. április 26. napja óta Nemes
– Megtárgyalta és elfogadta a 2013. évi ellenőrzési jelentést.
Béla tanyagondnok végzi az önkormányzat által 2006-ban vásá
– Megalkotta Hortobágy Község Önkormányzatának 7/2014. (IV.
rolt Volkswagen Transporter gépjárművel. Jelentős fejlődést
30.) önkormányzati rendeletét az önkormányzat vagyonáról, a
jelent településünk számára, hogy sikeres pályázatunk útján
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Lakossági tájékoztató az önkormányzat 2013. évi
környezetvédelmi tevékenységéről
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46.
§-a (1) bekezdése e.) pontja, valamint az
51. § (3) bekezdése alapján a község környezeti állapotáról a rendelkezésre álló
adatok alapján a következő tájékoztatást
adom:
Önkormányzatunk 2013. évben is szigorú
költségvetési terv előírásai alapján próbált
eleget tenni az alapvető környezetvédelmi
kötelezettségeinek.
Önkormányzatunk fokozott figyelmet for
dított a 28.000 ha nagyságú közigazgatási
területén az illegális hulladéklerakók felszámolására. A terület feltérképezésében és a
lerakók számának és nagyságának megjelölé
sében jelentős segítséget kaptunk a területen
jelenlévő (Hortobágyi Nemzeti Park, Hor
tobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző
Nonprofit Kft., Hortobágyi Halgazdaság Zrt.,
biogazdálkodók, vállalkozók stb.) szerveze
tektől, gazdálkodóktól.
A 2013. évi STARTMUNKA program
keretén belül lehetőségünk volt pályázni ille
gális lerakóhelyek felszámolására, melynek
keretében végzett munkáról az alábbiak sze
rint adunk tájékoztatást:
„Az illegális hulladéklerakók felszámolá
sában 11 fő (nő) vett részt.
A munkák a szakmai irányító vezetésével és
hatékony közreműködésével zajlottak. Előre
feltérképezett területeken történt a munkavég
zés, amely főként a kommunális hulladékok
és az építési törmelékek összegyűjtésére ter
jedt ki. A vállalt feladatok mellett a parlagfű
irtásban és az építési törmelékek területén a
bozótirtásban is végeztek munkát.

Hortobágyi Híradó

• Szásztelek településrészen a hortobágyi
01859 hrsz. a hortobágyi 01981/22 hrsz.
és a hortobágyi 01981/58 hrsz. alatti terü
leteken elvégezték a bozótirtást és össze
szedték az építési törmeléket. Ezeken a
területeken régen lakóingatlan volt és a
visszamaradt törmelék összeszedése volt
a feladat.
• A 2008-ig kommunális hulladéklerakó
ként működő, hortobágyi 01079/4 hrsz-ú
ingatlan területén is végeztek kommu
nális hulladék és építési törmelék össze
gyűjtést, mivel a hulladéklerakó rekul
tivációját követően sajnos még nagyon
sok illegális lerakás történt ezen a terü
leten. A kommunális hulladék minden
nap beszállításra került az önkormányzat
telephelyére.
Az építési törmelék helyi vállalkozóval
kötött szállítási szerződés alapján beszállításra
került a befogadóhoz a Hajdúböszörményi
Hulladékgazdálkodási Kft. telephelyére. A
terület ismételten úgy néz ki mint a rekultivá
ció műszaki átadása után, tiszta és rendezett.
• Hortobágy–Borsós településen a Horto
bágyi Nemzeti Park Igazgatóságának a
vagyonkezelésében levő területen bozót
irtás volt az elsődleges, hogy a feltárt tör
melékeket meg lehessen közelíteni és a
körülöttük levő kb. 20-30 méteres körzet
ben a törmelékek kerültek összeszedésre,
melyek szintén elszállításra kerülten a
helyszínről.
A programban részt vevő dolgozók több
esetben is feljárták a település útjait és azok
közvetlen közelében elszórt vagy kidobott
szemetet összeszedték. Több alkalommal

jártak a Nemzeti Park területén ahol a pusz
tába látogatók is közlekednék és ezeken a
területeken is sajnos sok szemetet összeszed
tek. A programban elszállításra került 348
tonna építési törmelék, 35 tonna szennyezett
törmelék és 6,5 tonna kommunális szemét
mely elsősorban műanyag flakonokból és
egyéb háztartási hulladékból állt.”
A közös munka eredménye alapján
elmondhatjuk, hogy 2013. évben az illegális
hulladéklerakó helyek száma csökkent.
Az elmúlt évi pályázati kiírásoknak
köszönhetően egyre több állattartó telepen épültek az Európai Unió által elfogadott feltételek szerinti trágyatároló helyek,
melyek kiépítésével jelentős mértékben
csökken a talajba jutó szennyező mennyiség és ezáltal a felszín alatti vizek kevésbé
vagy egyáltalán nem szennyeződnek.
Néhány állattartó telep tulajdonosa kevésbé
igényes a környezetére, ezzel rontja a község
ről, a Hortobágyról kialakított képet.
Köszönet illeti mindazokat, akik önkor
mányzatunkat segítették a környezetvédelmi
feladatok ellátásában, valamint saját környe
zetükben csökkentették a környezetkárosító
tevékenységet.
A környezetvédelem minden állampolgár
kötelessége és felelőssége.
Bár településünkön mezőőri szolgálat nem
működik, de itt hívnám fel a kiskert és a kül
területi illetve a lakóingatlan tulajdonosokat a
parlagfű irtási kötelezettségre is. A sok csapa
dék a parlagfű virágzását várhatóan késlelteti
ugyan, azonban a kikelt egyedszám jelen
tős lehet, az olyan területeken is, ahol ez a
növény eddig nem okozott problémát.
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ség alapján elkészült – a 2013. évi környezetvédelmi tevékeny
vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 7/1997. (IV. 30.)
önkormányzati rendelet módosításáról.
ségről szóló – lakossági tájékoztatót megtárgyalta és azt előter
– Megtárgyalta a Balmazújvárosi Rendőrkapitányság vezetőjé
jesztés szerint elfogadta.
nek a beszámolóját Hortobágy község 2013. évi közbiztonsági – A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi
LIII. tv. 46. § (1) bekezdés c.) pontjában foglalt kötelezettség
helyzetéről és azt elfogadta. A képviselő-testület a rendőrkapi
alapján készített – 2014. évi környezetvédelmi és hulladékgaz
tányság munkáját elismerte és köszönetét fejezte ki a lakosság
és az idelátogató vendégek biztonságérzete érdekében kifejtett
dálkodási intézkedési tervet megtárgyalta és azt előterjesztés
közreműködéséért.
szerint jóváhagyta.
– Megtárgyalta a Hortobágyi Közhasznú Polgárőr Egyesület – Az önkormányzat kinyilvánította azon szándékát, miszerint részt
kíván venni a Belügyminisztérium által szervezett közfoglalkoz
beszámolóját a 2013. évben nyújtott támogatás elszámolásáról
tatási mintaprogramban, melynek keretében hat darab önkor
és azt elfogadta.
mányzati bérlakás kerül megépítésre a településen. Erre a célra
	A képviselő-testület megköszönte a Polgárőr Egyesület a község
közbiztonsága érdekében végzett munkáját. Az önkormányzat
az önkormányzat a tulajdonában lévő 37/12, 37/13, 37/14 hrsz.
a jövőben is támogatni kívánja a Polgárőr Egyesület tevékeny
alatti ingatlanokat biztosította. ( A Gépműhely déli részén lévő
ségét, így ez évben is biztosított számukra 200.000 Ft összegű
építési telkek) A mintaprogramban országosan összesen10 tele
pülés vesz részt. Hortobágyon a projekt keretében 25 fő foglal
támogatást.
koztatására nyílik lehetőség.
– Megtárgyalta a Hortobágyi Labdarúgó Sportegyesület beszámo
lóját a 2013. évben nyújtott támogatás elszámolásáról és azt elfo – Az önkormányzat tulajdonában lévő, a folyóparton található 19.
hrsz.-ú, 539 m2 nagyságú ingatlant határozatlan ideig bérbe adta
gadta. Az önkormányzat a 2014. évi költségvetésében az egyesü
let részére ez évben is biztosította a 100.000 Ft támogatást.
a Szálkahalmi Állattenyésztő és Értékesítő Kft. részére székely
– A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi
létesítése céljából.
Vincze Andrásné polgármester
LIII. tv. 46. § (1) bekezdés c., és e. pontjában foglalt kötelezett
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Intézményi hírek

A közmunka program területén itt is haté
kony munkát végeztünk:
Hortobágy Község Önkormányzata a 2013
július 22-26 és augusztus 26-30. közötti idő
szakban végezte a közigazgatási területén a
parlagfű mentesítési munkákat.
A parlagfű mentesítést elsősorban a község
belterületén ott is az utcák, járdák, terek körüli
zöld területen kellett a feladatokat elvégezni. A
parlagfű még a virágzása előtt ismételten le lett
vágva. A munkákban az illegális hulladéklera
kók felszámolásában részt vett 11 fő 24.150 m2
területen végzett mentesítést, míg a belvízelve
zető rendszerek rendbetételében részt vett 20
főből 9 fő végezete a mentesítési munkát.

Hortobágy belterületén a 96/3 hrsz.-ú a
község nagy vízlevezető árkának két oldalát
kaszáltuk, ill. a borsósi 34 hrsz.-ú gyűjtőút
két oldalán levő padkát, valamint a vízelve
zető árkokat takarítottuk meg a parlagfűtől.
Az elmúlt évek tapasztalatai alapján meg
állapítható, hogy egyre több területen nő a
parlagfű.
Kizárólag pontos feltérképezéssel és haté
kony munkával lehet a parlagfű mentesítési
munkákat elvégezni.
Az önkormányzat jelenleg a saját terüle
tét tudja kaszálni, mások területén ha nagy
mennyiségben találunk parlagfüvet felszólít
juk a kaszálási feladatok elvégzésére.

Jelent tájékoztató célja nem csak az infor
málás, hanem az információgyűjtés is, ezért
kérem a Tisztelt Lakosságot, amennyiben
környezetszennyezésről, illegális hulladék
elhelyezésről (szennyvíz, szilárd hulladék)
tudomásuk van, azt haladéktalanul jelentség
az önkormányzaton, hogy a megfelelő lépé
seket a környezetszennyezőkkel szemben
meg tudjuk tenni. A környezet védelemmel
nem csak magunk, hanem a gyermekeink,
unokáink számára is megőrizhetünk valamit
a jelenleg még meglévő értékekből.
Védjük együtt a környezetünket!
Dr. Ácsné Dr. Berke Gabriella
kirendeltség-vezető

Intézményünkben pedagógusi állást hirde
tett meg a Balmazújvárosi Tankerület. A 19
pályázó közül a községünkben lakó és itt lete
lepedni kívánó pedagógusra esett a választás,
aki május 1-jével munkába állt.
Április 30-án, délután Bényei Sándor tan
kerület igazgató és a szülői választmány kép
viselőinek megbeszélésére, konzultációjára
került sor.
Iskolánkban április utolsó napjaiban zaj
lott le a 2014/15-ös tanévi általános iskolai
beiratkozás. Jelenleg tizenhat első osztályos
tanköteles gyermek nyert felvételt intézmé
nyünkbe.
Az elmúlt hetekben az alábbi rendezvénye
ken, versenyeken és sporteseményeken vettek
részt diákjaink:
• Irodalmi szakköröseink közreműködésével
emlékeztünk meg a magyar költészet nap
járól április 11-én. A műsort szerkesztette
Molnárné Nagy Ágnes magyar szakos tanár.
• A Balmazújvároson megrendezett tan
kerületi vers – és prózamondó versenyen
iskolánkat Bulátkó Vivien 3. osztályos,
Szabó Kinga 4. osztályos, valamint Palásti
Hanna, Posta Petra 6. osztályos és Németi
Rebeka 7. osztályos tanuló képviselte.
Bulátkó Vivien versmondásával a 3–4. osz
tályosok korcsoportjában 2. helyezést ért el,
felkészítő tanára Dorcsák Mária.

Iskolai hírek

Nagy Zsolt 3. hely, Fenyves Dominik 5.
hely. III. korcsoport: Fenyves Patrik 5. hely.
IV. korcsoport: Balogh Zoltán 3. hely, Hor
váth Máté 5. hely. Lányok III. korcsoport:
Posta Petra 3. hely, Ruzsányi Aisa 5. hely;
IV. korcsoport: Sándor Viktória 3. hely,
Németi Rebeka 4. hely, Szilágyi Fruzsina
5. hely.
• A Balmazújvárosi Református Általános
Iskola és Óvoda által rendezett Természet
Tudor területi környezetismereti versenyen
iskolánkat Szabó Kinga, Vezendi Zita 4.
osztályos, Meliska Alina és Nádasdi Maja
3. osztályos tanuló képviselte. Csapatunk 2.
helyezést ért el. Felkészítő tanáruk Katona
Lászlóné.
• Lány röplabdacsapatunk Egerben a IV. kor
csoportos Diákolimpia Területi Döntőjén
Szentirmai Zoltán vezetésével 2. helyezést ért el. Csapattagok: Garai Dorottya,
Lukács Andrea, Németi Rebeka, Szilágyi
Fruzsina, Vincze Viktória, Ruzsányi Aisa,
Veres Csenge.
• Fiú röplabdásaink Nyíregyházán a IV. kor
csoportos Diákolimpia Területi Döntőjén 1.
helyezést értek el. A csapat tagjai: Horváth
Máté, Meliska Dávid, Garai Barna, Kul
csár Tamás, Hajdu László, Tar Kristóf, Való
Dávid, Veres Bence. A csapat edzője Szen
tirmai Zoltán.

A 14-es évet vidám készülődéssel kezdték
ovisaink, folytatódtak és folytatódnak a prog
ramok:
,,Itt a farsang, áll a bál”
Maskarás mulatozással űztük, kergettük
a telet. A jó hangulatról az óvó nénik gon
doskodtak játékos vetélkedőkkel. A farsangi
fánkot Szarvas Imréné (Piroska nénink) segít
ségével készítették az SZMK tagjai. Köszön
jük a segítséget!
,,Talpra magyar…”
Témahéten csoportonként készülődtünk
nemzeti ünnepünkre. Dallal, verssel, drama
tikus játékkal és bábozással tettük érthetőbbé
az 1848-as forradalom eseményeit. A gyere
kek saját készítésű zászlókkal, virágokkal,
pártában és csákóban vettek részt az ünnepsé
gen az iskolában.
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• Az idei tanévben április 16-án tartottuk
„Hortobágy a nomád pusztától a nem
zeti parkig”címet viselő témanapunkat.
A program megvalósításához színvonalas
segítséget a Hortobágyi Nonprofit Kft. és
a Hortobágyi Nemzeti Park munkatársa
itól kaptunk. Diákjaink a HNP Látogató
Központjában, a Pusztai Állatparkban,
Hármashalmon és Mátán jártak.
• A hagyományos tavaszi papírgyűjtési
akció május első napjaiban bonyolódott le.
Tanulóink nagy lelkesedéssel vettek részt
a gyűjtésben. Sok szülő is közreműködött,
segítette a gyerekek munkáját, melyet ez
úton is megköszönünk.
• Május 7-én a 3. osztályos gyerekek ünnepi
műsorával köszöntöttük az édesanyákat,
nagymamákat. A verses, dalos összeállítás
után a 4. osztályos és felső tagozatos lányok
csoportja mutatta be táncprodukcióját.
Befejezésül a Gézengúzok bábcsoport adta
elő a Megyei Bábfórumon ezüstminősítést
szerzett műsorát.
• Április utolsó és május első napjaiban,
Hajdúböszörményben került megrendezésre
a tankerületi atlétika verseny. Iskolánkat a
két versenynapon az alábbi eredmények
kel képviselték gyerekeink. II. korcsoport:

Óvodai hírek

keretén belül versenyeken vettek részt a gye
rekek. A családdal otthon készített vízzel kap
csolatos rajzokat az SZMK tagok értékelték. A
legszebb munkák jutalomban részesültek. Min
denkinek részvételét oklevéllel jutalmazták.
Projektvezető: Ács Józsefné.
,,Hívogat az óvoda”
A következő tanévre 11 gyermek kérte fel
vételét óvodánkban. Mindenki felvételt nyert.
,,Hívogat az iskola”

Az óvodánkban járó iskolaköteles gyer
mekek száma 24. Szeptembertől megkezdi
Koszorúzás március idusában
tanulmányait 18. Nevelési Tanácsadó 2, az
óvodavezető a szülő kérésére, és a fejlettséget
Projektvezető: Budainé Sándor Erika.
figyelembe véve 4 gyermek óvodában mara
,,Víz világnapja 2014”
dását javasolta.
A helyi általános iskolában 16-an iratkoz
Projekt hetet tartottunk a víz témakörben.
A csoportonkénti felkészülés után játékos nap tak be óvodánkból.

Hortobágyi Híradó

Minden évben megrendezésre kerül az
Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény által
szervezett egészségnevelési nap.
Ebben az évben rendhagyó módon szülők
kísérték a programban résztvevő gyermeke
ket.
Óvodánk hírnevét öregbítették:
• Szarka Lara
• Kis Imre
• Varga Eszter
• Kirilla Vanda
A gyermekek élményekkel érkeztek vissza
az óvodába.
Kísérő felnőttek:
• Szarka – Rásó Beáta
• Kisné Tóth Viktória
• Szakál Judit
,,Zöld Óvodák Megyei Találkozója 2014”
Negyedik alkalommal került megrende
zésre a zöld óvodák találkozója. Ebben az
évben óvodánk adott helyet a rendezvénynek.
Háromszor nyertük el, és 2015. október 15-ig
használhatjuk a zöld óvoda címet. Pályázunk
az ,,Örökös Zöld Óvoda ” címre is. 16 óvoda
jelentkezett a konferenciára, óvodánként 2
felnőttet és 2 gyermeket delegáltak.
A felnőttek szakmai programon vettek részt
a Faluházban. A konferenciát megnyitotta
Vincze Andrásné polgármesterasszony. A
gyermekek számára óvónőink szervezték és

,,Madarak és fák napja”

Adj király katonát! – huszárosan

Támogatónk a Hortobágyi Madárpark
mindig szélesre tárja kapuit előttünk. Miku
láskor közösen etettünk madarakat, és a
,,Madarak és fák napja” rendezvényt egy
témanap keretében közösen ünnepeltük, dol
goztuk fel.
Célunk is közös: minél szélesebb réteg
körében a madárvédelem terjesztése. A mada
rakról való gondoskodást a legfogékonyabb
korban, az óvodában kell elkezdenünk.
Madárbarát óvodaként a napi munkában
érvényesítjük céljaink megvalósulását.
Projektfelelős: Könnyű Julianna
Lezárult egy nagy TÁMOP pályázat,
amiben több alapítvánnyal/egyesülettel kerül
tünk munkakapcsolatban. A sikeres együtt
működés eredményeként tárgyi feltételeink
bővültek, és lehetőségünk volt több buszos
kirándulást szervezni, ami térítésmentes volt.
A pályázatot az óvodában összefogta, koor
dinálta: Baranyainé Fekete Ilona.

vezették a környezeti neveléssel kapcsolatos
délelőtti tevékenységeket. A közel 70 vendég
számára igazi hortobágyi ízeket varázsoltak
elő a bográcsból (slambuc) főzőink.
Szülői segítségre is számíthattunk a progra
mok lebonyolításában.
A program zárásaként a Malomházi tanös
vényre utaztak szafari buszokkal a résztve
vők.
Támogatóink:
• Hortobágyi Nemzeti Park
,,Esélyegyenlőség a Hortobágyon”
• Varga Ferenc
• Pusztai Dorottya és Posta Róza
Óvodai integrációs programra pályáztunk
• Szakál Judit, Szarka Zoltán és Szántó sikeresen. A halmozottan hátrányos helyzetű
Mihály
gyermekek felzárkóztatására fordított keretet
Projektfelelős: Baranyainé Fekete Ilona.
a szociális hátrányok enyhítésére (ruhaneműk
vásárlására) és fejlesztő eszközökre beszerzé
,,Orgona ága….”
sére fordítottuk.
Dallal és virággal köszöntöttük az édes
A pályázatot készítette: Baranyainé Fekete
anyákat, nagymamákat, keresztmamákat.
Ilona.

FALUNAP

Hortobágy Község Önkormányzata 2014.
május 31-én, szombaton várja a településünk
lakóit a Hortobágyi Falunapra. A reggeli fel
2014. május 31.
vonulást – amely mint minden évben a Titi
Éva Faluháztól indul – ünnepélyes megnyitó,
Aki főzni kíván és nevezni szeretne a vermajd az óvodások és az iskolások fellépése
senyre,
juttassa el a mellékelt jelentkezési
követi. A főzőverseny már a reggeli helyfog
lalást követően elindul, de a zsűri csak délben lapot Hortobágy Község Önkormányzatához
(4071 Hortobágy, Czinege J. u. 1.) május
fog az ízleléshez.

Intézményi hírek

,,Egészségnevelési nap Balmazújvároson”

26-ig. Jelentkezéssel és felajánlás tétellel
kapcsolatban Szabóné Kovács Judit nyújt
felvilágosítást (52/369-021).
Nem marad el idén sem a gyermekek
ügyességi versenye. A napot a Fogadó udva
rán bál zárja.
A nap sikeressége érdekében minden fel
ajánlást, ötletet, segítséget jó szívvel foga
dunk és előre is köszönünk!

SZERETETTEL VÁRJA ÖNÖKET HORTOBÁGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2014. MÁJUS 31-ÉN SZOMBATON!

JELENTKEZÉSI LAP
2014. május 31-i
Falunapi Főzőversenyre
Főző (csapat) neve: ____________________________________________________________________
Étel neve: ____________________________________________________________________________
Kapcsolattartó neve: __________________________________________________________________
Kapcsolattartó elérhetősége (telefonszám): ________________________________________________

(Leadási határidő: 2014. május 26.)
Hortobágyi Híradó

5

Rendezvények

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hortobágyi húsvéti kupa
a gyerekek nyuszi futáson, sor
versenyen vehettek részt
A családi nap egyik elhiva
tott ötletgazdája Nagy Józsefné
Margó néni, az idén új megle
petéssel készült: meghívta a szí
nészválogatottat egy barátságos
mérkőzésre, melyet a vendég
csapat nyert meg.
A családi napra ellátogatók
kedvüknek és érdeklődésük
nek megfelelően választhattak
a programok között, melyek
minden korosztály számára
kellemes kikapcsolódást bizto
sítottak.
A délelőtti programsorozat
egy közös ebéddel ért véget,
melyet a résztvevők és a prog

ramra kilátogatók jóízűen elfo
gyasztottak.
Köszönet illeti az önkéntes
segítőket és a támogatókat, akik
munkájukkal vagy felajánlása
ikkal hozzájárultak a rendez
vény sikeréhez.
Támogatóink voltak: Hor
tobágy Község Önkormány
zata, Balmazújvárosi Kistérség
Humán Szolgáltató Központ,
Pinczés Imre, BAKI Egyesület
Balmazújváros,
Szálkahalmi
Kft., Hortobágyi Halgazdaság
Zrt., Hortobágy Jövőjéért Ala
pítvány, Nagycsaládosok Egye
sülete Hortobágy, Hortobágyi
Nonprofit Kft., Balmazújváros
és Vidéke Takarékszövetkezet,

Balmaz-Coop Zrt. Hortobá
gyi ABC, Hortobágyi Nemzeti
Park, Madárpark Madárkórház
Alapítvány, Vass Tibor, Dr.
Varga Annamária, Palásti Csaba,
Szabó Péter – Sápex Duett Kft.,
Szép György a Pizzéria üzemel
tetője, Lukácsné Hűse Mariann,
Bálega János, Orosz Istvánné,
Boda Mihály Kőhid-Hortobágy
Bt.
Külön köszönet illeti a falu
lakosságát, akik önkéntes hoz
zájárulásukkal
támogatták
rendezvényünket, a színészvá
logatott ellen pályára lépő helyi
válogatottat és végül de nem
utolsó sorban a közmunkásokat,
akik a rendezvény helyszínének
kialakításában jeleskedtek.
Duró Anna
családgondozó

Rendezvények

2014 március 27-én a Bal
mazújvárosi Kistérség Humán
Szolgáltató Központ hortobágyi
kirendeltsége, ismételten meg
tartotta a Húsvéti előzetes című
családi napját.
A szervezők célja ismétel
ten az volt, hogy a változatos
foglalkozásokkal ne csak szó
rakoztassák és tanítsák, de rá
is hangolják a résztvevőket a
közelgő ünnepre.
Az idei rendezvény egy kicsit
eltért az eddigiektől: más hely
színen tartottuk meg és ami a
legfontosabb, szélesebb körű
támogatottságban részesültünk.
A hagyományos tevékenysé
gek (rajzverseny, tojáskeresés,
kézműves foglalkozás, családi
vetélkedő) mellett új program
ról is gondoskodtak a rendezők:

Álláshirdetés
Tájékoztatjuk a község lakosságát, hogy a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal a Hortobágyi Kirendeltségen megüre
sedő pénzügyi vezetői álláshely betöltésére pályázatot tesz közzé a kozigallas.gov.hu oldalon.
Az álláshely betöltéséhez szükséges képesítési feltétel:
– egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség vagy
– egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és pénzügyi, számviteli felsőfokú szakképesítés
Az álláshely 2014. július 1. napjától tölthető be, a részletes pályázati feltételek a fenti honlapon tekinthetők meg. A pályázati fel
hívás várható megjelenése 2014. május vége.
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Tudnivalók a komposztálásról
latilag teljesen), így a hulladéklerakókat is
tehermentesíteni tudjuk.
• A komposzt teljes értékű táplálék a növé
nyeknek, melyből a nehezen oldódó
ásványi tápanyagok, mikroelemek folya
matosan felvehetőek számukra.
• Kiemelkedő vízmegkötő és fényelnyelő
képessége elősegíti a talaj felmelegedését,
a növények gyorsabb csírázását és növeke
dését.
• Növeli a talajlakó élőlények aktivitását,
erősíti a növények immunrendszerét.
• Szerkezetesebbé, porhanyósabbá, leve
gősebbé, dúsabbá, zsírosabbá, kövérebbé
teszi a talajt.
• A komposztálódás során a kiindulási alap
anyagok – a zöld javak – teljesen lebom
lanak. Még a diófalevélben található
növekedés gátló anyag is átalakul, hatása
a kész komposztban már nem mutatható ki.

Javaslatok, ötletek
• 1-2 havonta átforgatni, összekeverni a
lált
baromfitrágya,
stb.
Komposztálható anyagok
komposzthalmot (a külső részt középre
•

k
is
mennyiségben
rozsdás
fém
(pl.
vasre
• k onyhai hulladékok: gyümölcs, zöldség,
forgatni), hogy gyorsabban komposztálód
szelék)
kávézacc, teafű (tasakkal is), tojáshéj
hasson a tartalma
• (mű)trágya
(összetörve)
• nedvesen kell tartani (és időnként ellen
• h áztartási hulladékok: kezeletlen papír, Nem komposztálható anyagok
őrizni, hogy ne száradjon ki, de ne is ázzon
pamut rongy
• kövek, műanyagok, fémek, üveg, gumi
szét teljesen)
• k erti hulladékok: gallyak, falevelek, fű, • építési törmelék
• félárnyékos helyen felállítani a komposztá
sövények, bokrok nyírásából származó • festék, vegyszer
lót vagy komposzthalmot, a túlzott felme
nyesedékek (ezeket a gyorsabb komposz • veszélyes, illetve radioaktív hulladék
legedés és kiszáradás megelőzése végett
tálódás érdekében érdemes apróra vágni), Komposztálás előnyei
• a kész komposztot felhasználás előtt
egyes gyomnövények (amennyiben még • A keletkező humuszanyagok javítják a talaj
átrostálni és a nem komposztálódott vagy
nem hoztak magot)
darabos részeket az új komposzthoz adni
szerkezetét, ezzel védik a talajt az erózió
• e gyéb hulladékok: kartonpapír, fa hamu, tól, javítják víz- és hőháztartását.
(ezzel biztosíthatjuk az új komposzthalom
elhervadt virágok (vágott és cserepes egy • A komposzttrágyázás hatása tovább tart,
„indító” mikroorganizmus-flóráját is)
aránt, földlabdástól), megunt növények
• nagy mennyiségű falevelet (elégetés
mint a szerves trágya hatása.
• n övényevő állatok ürüléke (javasolt széná • A komposztálás során az anyagban lévő
helyett) érdemes külön komposztálóban
val vagy hasonlóval jól elkeverni, illetve kártevők, kórokozók elpusztulnak.
gyűjteni, és apránként adni a készülő kom
vastagabb növényi réteg alá elhelyezni a • A háztartási hulladékok mennyisége csök
poszthoz
Forrás: hu.wikipedia.org
szagok elkerülése végett)
ken (30–50%, a kerti hulladékoké gyakor

A szelektív hulladékgyűjtő edények (sárga kuka) szállításának ideje:
• 2014. június 19.
• 2014. július 17.

• 2014. augusztus 14.
• 2014. szeptember 11.

• 2014. október 9.
• 2014. november 6.

• 2014. december 4.

Hortobágy Jövőjéért Alapítvány jelentése

A Hortobágy Jövőjéért Alapítvány 1992ben jött létre a település kulturális életé
nek fellendítése, kulturális örökségének
megóvása, a kulturált idegenforgalom, az
idegen-nyelvokatatás, az egészséges élet
módra nevelés támogatása, továbbá a sport,
a környezetvédelem, a zöld területek műve
lése, a teleülés szépítése, a hátrányos hely
zetű gyermekek tanuláshoz, kultúrához,
sporthoz való hozzájárulás esélyegyenlő
ségnek javítása céljából. Az elmúlt években
az alapítvány a lehetőségeihez mérten – az
Önök által felajánlott 1% adójóváírás támo

Hortobágyi Híradó

gatásával – hozzájárult ezen elképzelések,
célok megvalósításához.
Az alapítvány jelentése a 2012. év végén
folyósított, és 2013. évben kiosztott támo
gatásokról:
Kapott támogatás:
személyi jövedelemadó 1%-a418 462 Ft
Kiosztott támogatások:
Hortobágyi Labdarúgó S. E. 100 000 Ft
Iskolai farsang
20 000 Ft
Nyári tábor (Balatonszárszó) 40 000 Ft
Pressath-i látogatás diákcsere 50 000 Ft
Iskolai „Jótékonysági Est” 100 000 Ft

Az alapítvány céljainak megfelelő
tevékenységeket támogatott a felajánlott
személyi jövedelemadó 1%-ából, ezek a
következők voltak: egészséges életmód,
tömegsport, kulturális rendezvények.
A fennmaradó összeget az alapítvány tar
talékba helyezte későbbi felhasználásra.
Az alapítványt segítsük adónk 1%-ával!
Az alapítvány adószáma: 18541038-1-09
Köszönjük!
Dr. Baji Sándor
kuratóriumi elnök

7

Közérdekű

A komposztálás olyan biológiai folya Nem javasolt anyagok
mat, amely a hulladékok, melléktermékek • dió- és a (vad)gesztenyefák levelei, fenyők
tűlevelei (2-3 év szükséges a növekedés
szerves anyagait humuszszerű anyaggá ala
gátló, illetve a savas tartalmuk lebomlá
kítja át. A mezőgazdaságban, különösen a
sához, de néhány levél vagy ág nem okoz
kertészetekben régóta ismert és alkalmazott
gondot)
módszer.
Komposztnak nevezzük azt a morzsalé • beteg (gombás, fertőzött) növényi részek
(ezeket el kell égetni), gyomnövények
kos, sötétbarna színű, földszerű, magas szer
magvai (3-4 év szükséges az ártalmatlaní
vesanyag-tartalmú anyagot, amely szerves
tásukhoz, de gyakran magas hőfokon sem
hulladékokból, maradványokból, elsősorban
bomlanak el), javallott nagy (minimum
mikroorganizmusok, valamint a talajlakó
5 m3)-es halom közepére (mélyre) rakni,
élőlények tevékenységének hatására jön
hogy a szokásosnál nagyobb hőmérséklet
létre, megfelelő hatások (oxigén, megfelelő
ártalmatlanítsa
nedvességtartalom) mellett.
• húsevő állatok ürüléke
Komposztálás kellékei
• állati tetemek
• k omposztálható nyersanyagok
• csont, hús, főtt ételek maradékai
•m
 egfelelő komposztláda és komposztáló
A komposztot kiegészítő anyagok
hely
• mészkőőrlemény, lápi mész, mészhidrát,
• ( eső)víz
vagy oltott mész, (összetört tojáshéj)
• lapát, rosta
• zeolitőrlemény, csontliszt, vérliszt, granu

Kultúra

Weöres Sándor:

Juhász Gyula:

A tündér

Mese

Bóbita Bóbita táncol,
körben az angyalok ülnek,
béka-hadak fuvoláznak,
sáska-hadak hegedülnek.
Bóbita Bóbita játszik,
szárnyat igéz a malacra,
ráül, ígér neki csókot
röpteti és kikacagja.
Bóbita Bóbita épít,
hajnali köd-fal a vára,
termeiben sok a vendég,
törpe-király fia-lánya.
Bóbita Bóbita álmos,
elpihen őszi levélen,
két csiga őrzi az álmát,
szunnyad az ág sűrűjében.

Egy világvégi házban
világszép lány lakott,
világ végére néztek
ott mind az ablakok.
Nem járt előtte senki,
nem látott senkit ő,
az Óperencián túl
megállt a vén idő.
A világszép lány nézte
a csillagos eget,
tavasz táján szívében
valami reszketett.
Hajába rózsát tűzött,
valakit várt nagyon,
de csak a csillag nézett
be a kis ablakon.
S a csillag oly közömbös,
hideg és halovány.
S hiába várt örökké
a világszép leány...

Kányádi Sándor:

Szabó Lőrinc:

Somvirággal, Kicsi vagyok
kakukkfűvel
én
Somvirág, somvirág,
aranysárga a világ.

Kakukkfű, kakukkszó,
kirándulni volna jó:
fűzfasípot faragni,
fűzfalóval lovazni,
árkon-bokron által,
háton hátizsákkal,
menni, mendegélni,
este hazatérni:
fűzfalovam kocogva,
fűzfasípom tutogva,
somvirággal, kakukkfűvel,
kakukkszóval, tele szívvel.

Kicsi vagyok én
majd megnövök én
apámnál is, anyámnál is
nagyobb leszek én.
Kicsi vagyok én
erős leszek én,
világ minden óriását
földhöz vágom én.
Kicsi vagyok én
bátor leszek én
óriások palotáját
elfoglalom én.
Kicsi vagyok én
nagy úr leszek én
aranyszobát adok minden
testvéremnek én.
Kicsi vagyok én
vezér leszek én
én leszek a legjobb ember
a föld kerekén!
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Hortobágyi Híradó

A kerékpárt fel kell szerelni:
a) könnyen kezelhető, megbízható kormányberendezéssel,
b) két, egymástól függetlenül működtethető fékszerkezettel,
melyek közül az egyik az első, a másik a hátsó kerékre hat,
c) hangjelző berendezéssel, amely csak csengő lehet,
d) egy előre fehér, vagy kadmiumsárga fényt adó lámpával,
e) egy hátra piros fényt adó, sötétben, tiszta időben legalább 150
méter távolságról látható helyzetjelző lámpával,

visel. A mellény használata lakott területen és azon kívül – a biz
tonság érdekében – mindenkor javasolt.
Tilos
a) főútvonalon 12. életévét be nem töltött személynek kerékpá
rozni;
b) elengedett kormánnyal kerékpározni;
c) kerékpárhoz oldalkocsit, valamint – kerékpár-utánfutót kivéve –
egyéb vontatmányt kapcsolni;

f) hátul egy vagy két, szimmetrikusan elhelyezett, nem háromszög
alakú, piros színű fényvisszaverővel,
g) legalább az első keréken legalább 1 db borostyánsárga színű,
mindkét oldal felé hatásos oldalsó fényvisszaverővel (küllőpriz
mával).
Ne feledje: naponta, az első elindulás előtt mindig ellenőriznie kell
kerékpárját (a kormányt, a fékeket, a világító- és fényjelző beren
dezéseket, továbbá a gumikat). A kerékpározáshoz külön engedély,
jogosítvány nem kell, de szükséges a megfelelő szabályismeret és
az, hogy vezetésre képes állapotban legyen.
Lényeges különbség!
Kerékpározva járművezetőnek, a kerékpárt tolva gyalogosnak
minősülnek. A kerékpárosnak a kerékpárról le kell szállnia és azt
tolva – a gyalogosok közlekedésére vonatkozó szabályok szerint –
kell az úttesten áthaladnia.
A kerékpárral éjszaka és korlátozott látási viszonyok között
abban az esetben szabad közlekedni, ha a kerékpáron vagy a
kerékpároson
a) előre fehér-, hátrafelé piros színű, folyamatos vagy villogó fényt
adó lámpát és fényvisszaverőt helyeztek el, és
b) lakott területen kívül kerékpáros fényvisszaverő mellényt (ruhá
zatot)

d) kerékpárt más járművel, illetőleg állattal vontatni;
e) kerékpáron oldalra kinyúló, előre vagy hátra egy méternél hos�
szabban kinyúló, a vezetőt a vezetésben akadályozó vagy a sze
mély- és vagyonbiztonságot egyébként veszélyeztető tárgyat
szállítani;
f) kerékpárral állatot vezetni.
A gyalog- és kerékpárúton a kerékpáros a gyalogos forgalmat nem
akadályozhatja és nem veszélyeztetheti.
Ha az út mellett, annak vonalvezetését követve kerékpárutat vagy
gyalog- és kerékpárutat jelöltek ki, a kétkerekű kerékpároknak a
kerékpárúton vagy a gyalog- és kerékpárúton kell közlekedni.
MINDENKIT HAZAVÁRNAK!

Hortobágyi Híradó

Balmazújvárosi Rendőrkapitányság
Területi Balesetmegelőzési Bizottság
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Rendőrségi hírek

Kétkerekűek a közlekedésben

Kultúra

Nem puszta táj
Megannyi tanulmányt, kisebb írást
olvashattunk, olvashatunk az alföldi fes
tészetről fekete-fehér, ill. színes, gyen
gébb vagy jobbacska képmellékletekkel.
Közben ki ne vágyott volna arra, hogy
de jó lenne egyszer minden remekművet
együtt eredetiben látni. S most végre itt
van szinte mindegyik a debreceni Modem
Alföld – Történetek kétszáz év magyar
képzőművészetéből című tárlatán. Az
alkotásoknak Debrecen nem csak bemu
tatási tere, hanem az alföldi mezővárosok
között emblematikus helyszíne is. A 142
alkotást felvonultató kiállításon szeptem
ber 21-ig tobzódhatunk.
A magyar képzőművészetben a leg
fajsúlyosabban megjelenő táj, az Alföld.
A kiállított művek sétára, kalando
zásra hívnak. Az együtt soha nem látott
képek mesélnek az alföldi festészetről,
a táj bűvöletéről, hagyományhűségről, a
múltat megőrző megújulásról, a pusztához
fűződő személyes viszonyról, s közössé
günk szellemi gyökereiről.
Markó Károly, Barabás Miklós, Ligeti
Antal, Than Mór, Lotz Károly, Munkácsy
Mihály és Mednyánszky László munkája
mellett rangjához méltóan külön térben
kap helyet Csontváry Kosztka Tivadar
Vihar a nagy Hortobágyon című műve.
A kép méreteit messze felülmúlja maga
a téma, a természeti jelenség megfigyelé
sének és megörökíthetőségének örvénylő
feszültsége. A festményt a nagyközön
ség először a Modem-ben tekintheti meg
Haranghy György korai fotóművészeti
remekeivel együtt.

A fővárosi és a külföldi akadémiák
után számos művész a falusi környeze
tet választotta lakóhelyül, ez a környezet
segítette egyéni hangjuk kialakulását.
Fényes Adolf, Tornyai János, Endre Béla,
Koszta József, Holló László, Nagy István
és Tóth Menyhért számára az Alföld a
tehetségüket kibontakoztató táj.
S itt vannak a húszas évekből a hor
tobágyi festőkolónia egykori alapítói,
Boromisza Tibor, Káplár Miklós és Maghy
Zoltán megdöbbentő erejű, gátakat sza
kasztó sodrású festményei is. A második
világégést követően nem kevés festő képe
az életmódjuktól megfosztott pásztorság
gal való azonosulást, illetve az elmúlt kor
iránti vágyakozást testesíti meg.
A kiállítás művészei: Almási Gyula Béla,
Barabás Miklós, Barcsay Jenő, Bihari
Sándor, Bikessy-Heinbucher József,
Boromisza Tibor, Csontváry Kosztka
Tivadar, Deák-Ébner Lajos, Endre Béla,
Erdős Péter, Fejér Csaba, Fényes Adolf,
Fülöp Erzsébet, Haranghy György, Hézső
Ferenc, Holló László, Georg Höllering,

Izsó Miklós, Jancsó Miklós, K. Spányi
Béla, Káplár Miklós, Kohán György,
Kósa Ferenc, Koszta József, Kovács
Mári, Kurucz D. István, Ligeti Antal, Lotz
Károly, Maghy Zoltán, Markó Károly,
Mednyánszky László, Munkácsy Mihály,
Nagy István, Németh József, Orlai Petrich
Soma, August von Pettenkofen, Rudnay
Gyula, Sterio Károly, Szalay Ferenc, Szil
ágyi Lenke, Szomjas György, Szurcsik
János, Than Mór, Tornyai János, Tóth
Menyhért, Zahoray János.
A kiállítási séta, kalandozás közben úgy
gondoljuk, hogy a mozisátrakban, kuckók
ban megpihenhetünk. Ám a teljes falra,
hatalmas méretben kivetített filmek látvá
nyukkal, erejükkel székbe szögezik a láto
gatót. Georg Höllenring, Jancsó Miklós,
Kósa Ferenc és Szomjas György megvá
gatlan mozija ebben a térben egyszerre
lenyűgöző, elvarázsoló és hátborzongató.
A kiállítás nem kétórás. Hortobágyon a
szegénylegényeknek tízezer napig talpuk
alatt fütyül a szél…
(gz)

Tóth Árpád:

PÜNKÖSDI GYERMEKNAP
Itt van, nemde,
Ön is vette észre,
A gyermeknap,
Mely terhet ró kendre?
Urnák állnak
Kint az utcasarkon,
S a sarkadra
Lépnek s mondják: pardon!
Úrnők mondják:
„Pardon! álljon meg kegyed,
S ejtsen az urnába
Fillért avagy bankjegyet.”
És az arcunk
Szép lesz, mint a kréta,
Eszünkbe jut tegnapelőttről

10

A margaréta,
Hej,
S búsan lecsügged a fej.
Ámde
A bún az ember
Könnyen túl ad,
S ismét víg lesz a hangulat,
Mert Borbély Lili,
Ki a táncban cárnő,
S aki a legszebb hacacárnő,
Ellejti még egyszer
A hacacárét,
S te úgy véled, jó olvasóm,
Hogy nem kár
Az utolsó krajcárért,
Mely zsebedben maradt még

ma,
S kiadod azt is
Jótékony célra.
Azonban
A jótékonysági haszonban
Percentet ad ő is,
A Nagyerdő.
Hol illatos lesz a lég
A sok néptől,
Mint a tepertő,
És elfogy sok sör,
És sok bor is,
És boldog lesz sok káplár
És sok Boris,
És lezajlik
A víg népünnep,

Lesz sok rúdmászás
És nem kevés
Lepényevés
És egyéb attrakciói
A szent ügynek.
Így a város
Minden lakója
Lerója
A gyermeknapi akciót,
S csak én egyedül képezek
Egy nem ünneplő frakciót.
Ajkamon sóhaj rándul át,
Mert nem tehetek az urnákba,
Legfeljebb, sajnos,
Pár zálogcédulát.

Hortobágyi Híradó

Gyerekszáj

„Amikor szeret valaki, akkor máshogy
mondja ki a neved. Valahol érzed, hogy
az ő szájában biztonságban van a neved.”
öreg néni és egy kicsi öreg bácsi még
Zsolti – 4 éves
mindig barátok, még azután is, miután jól
„A szeretet az, amikor egy lány bekölnizi megismerték egymást.” Tomi – 6 éves
magát, a fiú pedig borotválkozó arcszesszel
bekeni magát, aztán elindulnak, hogy sza- „A szeretet az, amikor anyu a legfinomabb
csirkehúst odaadja apunak.” Eszter – 5
golgassák egymást.” Karesz – 5 éves
éves
„A szeretet az, amikor az étteremben odaadod másnak a sült krumplidat, anélkül, „A szeretet az, amikor apa izzadt és büdös,
hogy te kérnél az övéből.” Kriszti – 6 éves de anya akkor is azt mondja neki, hogy
sokkal helyesebb, mint Robert Redford.”
„Szeretet az, ami megnevettet, amikor Krisztián – 7 év
fáradt vagy.” Teri – 4 éves
„Tudom, hogy a nővérem szeret engem.
„A szeretet az, amikor anyu kávét főz Onnan tudom, mert nekem adja az összes
apának, de belekortyol mielőtt odaadná régi ruháját, és emiatt neki el kell mennie,
neki, csak a biztonság kedvéért, hogy ellen- majd újakat venni.” Laura – 4 éves
őrizze, hogy biztosan finom-e.” Dani – 7
„Amikor szeretsz valakit, akkor sokat piséves
logsz, és apró csillagocskák jönnek ki belő„Ha jobban szeretnél szeretni, akkor egy led.” Judit – 7 éves
olyan baráttal kezd, akit utálsz.” Nikolett
„A szeretet az, amikor anyu látja aput a
– 6 éves
mosdóban és szerinte apu nem is gusztus„A szeretet olyan, mint amikor egy kicsi talan.” Márk – 6 éves

„A szeretet az, amikor két ember állandóan
csókolózik. Amikor pedig már belefáradtak
a csókolózásba, még akkor is együtt akarnak maradni és beszélgetnek. Apa és anya
ilyenek. Szerintem gusztustalan, amikor
csókolóznak.” Emília – 8 éves

Gyermekek napja

Nyugat ilyen módon is hódít
nálunk. Háromszázhatvanöt
napból a madarak és fák után
végre adunk egy napot a gyer
mekeknek is. Legyen szép és
megáldott a holnapi nap. A
magyar gyermek első napja.
Fakadjon belőle áldás azok
nak is, akik e napon a gyer
mekre gondolnak. Csak meg
ne egye ezt a napot a magyar
parádézás. A felnőttek sze
replő-vágya, a hűhó.
Ady Endre 1906

„A szeretet az, amikor elmondod egy
fiúnak, hogy tetszik neked az inge, erre ő
ezután minden nap csak azt hordja majd.”
Nóri – 7 éves
„A zongoravizsgámon egyedül voltam a
színpadon és nagyon féltem. Odanéztem a
közönségre, és apu ott mosolygott és integetett. Csak ő mosolygott. Ezután már nem
féltem.” Csilla – 8 éves
„A szeretet az, amikor a kutyusom megnyalja az arcom akkor is, ha egész nap nem
foglalkoztam vele.” Marika – 4 éves

Kultúra

„Amikor nagyinak begyulladtak az ízületei,
nem tudott már előrehajolni, hogy kifesthesse a lábán a körmeit. Most mindig a
nagypapa festi a nagyi körmeit, pedig neki
is ízületgyulladása van. Ez a szeretet.”
Rebeka – 8 éves

Andrássyt mélyen meghatotta
a látvány. A Halász-bástya
fokáról zuhant le a gyermek.
Véres, törött és elalélt volt. És
ami fő: úri ruhát viselt a gyer
mek. E sorokat az újsághírből
repetáljuk. Andrássy meg volt
rendülve, mert úri ruhás gyer
mek szerencsétlenségét látta.
Mink is megrendültünk a kis
Szabó Lajos katasztrófáján.
Ám holnap lesz Magyaror
szágon az első gyermeknap, s
kérve-kérünk mindenkit: sze

ressék a gyermeket. Ne csak
az úri ruhást, de szeressenek
minden gyermeket. Mert mind
a mienk, a rongyos, a hülye,
a béna is. Apponyi nemcsak
az úri madarak és úri fák
sorsával törődik. A gyermek
legyen a modern társadalom
szentje, mert az is. Az akara
tunk az életünk a jobbulásunk,
a jövőnk. Élni és örülni jobban

Hortobágyi Híradó

tudnak, mint mink. Elszomo
rodni és sírni is jobban tudnak.
Mi, szegény, szamár felnőttek,
gyakran zuhanunk le az élet
Halászbástyájának
fokáról.
Úgy kell nekünk, vén haszon
talanoknak. Mi boldogtalan
s boldog rókái az életnek,
nem érdemlünk mást, mint
ami éppen ér bennünket. De
a gyermek: az más, az szent,
az örüljön. És végre, hogy a
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Gasztronómia

Bodzaszörp

Brokkolis sajtleves

Hozzávalók:40 dkg brokkoli, 2 evőkanál vaj,fél liter szárnyashúsleves, 20 dkg reszelt edami sajt, 1 dl tejszín, 4 evőkanál
pirított kenyérkocka
Elkészítés: A vajon megpároljuk a brokkolit, felengedjük a
szárnyashús-levessel, vagy vízzel és a leveskockával. A reszelt
edami sajttal besűrítjük, és a tejszínnel kiforraljuk. Pirított
kenyérkockákat kanalazunk bele és sajtreszelékkel a tetején
Hozzávalók: 6-7 tenyérnyi bodzavirág, kb. 80 dkg cukor, 2
kínáljuk.
citrom, 2 csomag citrompótló
Elkészítése: Egy ötliteres uborkásüvegbe beletesszük a cukrot,
a vastagabb levélbordáiról leszedett bodzavirágokat (melyeket
előzőleg hideg vízzel leöblítettünk), a héjastól vékony karikára
vágott citromot és a citrompótlót. Annyi hideg vízzel öntjük
fel, hogy az üveg tele legyen. Elkeverjük, hogy a cukor elol
vadjon, majd az üveg száját egy tányérkával letakarjuk, és az
egészet egy-két napig állni hagyjuk. Azután leszűrjük, a levet
üvegekbe töltjük, és szódavízzel hígítva vagy a nélkül is, azon
nal fogyaszthatjuk.

Spárgával töltött
sonkatekercs húságyon

Hideg epres túrógombóc

Hozzávalók: 40 dkg túró, 2 evőkanál tejföl, 1 citrom reszelt
héja, 3 csomag vaníliás cukor, 5 dkg búzadara, kis méretű
eperszemek a töltéshez, apróra vágott mogyoró, dió vagy
kókuszreszelék
Elkészítés: A túrómassza alapanyagait jól összedolgozzuk, és
legalább 3 órára, de ha lehet, egy éjszakára a hűtőbe tesszük.
Ezalatt a búzadara jól megduzzad, így könnyen formázható
masszát kapunk. Formázáskor a masszát kezünkbe vesszük,
belenyomunk egy szem megtisztított epret, golyót formálunk,
és beleforgatjuk a kókuszba, vagy más nekünk tetsző forgácsba.

Hozzávalók: 4 szelet sertéscomb, 4 szelet sonka/bacon, 1 kg
spárga, 10 dkg sajt, 1 dl tejszín, 3 evőkanál liszt, 2-2 evőkanál
olaj és vaj, ízlés szerint: só, kevés cukor, fehér bors, hollandi
mártásalap: 2 tojássárgája, só, fehér bors, citromlé keverékéből
Elkészítés: A meghámozott spárgacsíkokról levágjuk a fás,
száraz végeket. A spárgát kevés sóval, cukorral édesített, for
rásban lévő vízben, fedő alatt 10 percig főzzük. Ha megfőtt, a
levéből kiveszünk egy keveset, és a tejszínnel együtt kis lábosba
öntjük. Beletesszük a mártásalapot, és kevergetés közben fel
forraljuk. A vajat alacsony hőfokon a mártásba dolgozzuk. A
hússzeleteket kiklopfoljuk, besózzuk, borsozzuk, és a lisztbe
forgatjuk. Előhevített olajon mindkét felüket megsütjük, és tűz
álló tálba sorakoztatjuk. A megfőtt spárgákat kötegekre osztjuk,
és beletekerjük 1-1 sonka- vagy baconszeletbe. A sonkateker
cseket a hússzeletekre tesszük, és meglocsoljuk a hollandi már
tással. Tetejüket beborítjuk a sajttal, és 200 fokra előmelegített
sütőbe tesszük. 10 percig sütjük, hogy a sajt szépen ráolvadjon
a tetejére. Petrezselymes újburgonyát kínálunk hozzá.

