2014. november l XVII. évfolyam 6. szám
Hortobágy Község Ön
kormányzatának Kép
viselő-testülete és a
ma
gam nevében megköszönöm Hortobágy
lakóinak a választáson
való aktív részt vételt,
valamint a támogatását
és bizalmát! Ahogyan
az elmúlt ciklusban,
úgy a jövőben is Hortobágy település fejlődése
és az itt élők életkörülményeinek a javítása
a legfőbb célunk és
feladatunk,
melyben
számítunk minden polgárunkra, gazdasági és
civil szervezetre, intézményre, mindazokra,
akik céljainkkal azonosulni tudnak!
Vincze Andrásné
polgármester

WEÖRÖS SÁNDOR

Ballada három falevélről
Lehullott három fallevél
észrevétlen őszi ágról.
És jött a szél, a messzi szél,
egy messzi másik, új világból –
Elröpült három falevél
Az egyik magasba vágyott:
talált a felhők közt új világot,
emelte, emelte a szél.
A másik rohanni vágyott:
magasba hágott és mélybe szállott,
sodorta, sodorta a szél.

Harmadik szédülni vágyott,
szemét lehunyta, semmit se látott,
kavarta, kavarta, a szél.
Lobogott három falevél.
Lehullott három falevél.
Lehullott a világból.
Ott lenn a sár, fekete mély –
ki emel fel őszi sárból,
ti szegény három falevél?

Nyugdíjas Est képek
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Hortobágyi Híradó

Hortobágy településen a 2014. október 12. napján megtartott
helyi önkormányzati képviselők és polgármester választása
rendben lezajlott, a választás érvényes és eredményes volt.
A választási szervekhez a választás törvényességével, rendjének megzavarásával kapcsolatos bejelentés, panasz nem érkezett, a választási eredmény fellebbezés hiányában 2014. október 16. napján 16.00 órakor jogerőre emelkedett.
Hortobágy 2 db szavazókörében összesen 1313 fő választópolgár szerepelt a névjegyzéken, melyből 578 fő választópolgár szavazott. A választáson résztvevők aránya 44% volt.
Helyi önkormányzati képviselők és polgármester
választása
A leadott 578 szavazólapból a polgármester választás esetében 50 szavazólap volt érvénytelen, Vincze Andrásné polgármesterjelöltre leadott érvényes szavazatok száma 528 darab
volt.
A helyi önkormányzati képviselő-választás esetében az 578
leadott szavazólapból 3 szavazólap volt érvénytelen.
A polgármester- és képviselő jelöltekre leadott szavazatok a
település két szavazókörében az alábbiak szerint alakultak:
Polgármesterjelölt
001. sz.
002. sz.
Név
összesen
szavazókör szavazókör
Vincze Andrásné
483
45
528
Képviselő-jelöltek
001. sz.
002. sz. összeNév
szavazókör szavazókör sen
Palástiné Dr. Varga
388
31
419
Annamária (független)
Gencsi Zoltán (független)
347
21
368
Dorcsák Mária (független)
336
26
362
Bukor Margit (független)
233
14
247
Fenyves József (független)
220
27
247
Szántó Mihályné
221
12
233
(független)
Rózsa Ferenc (független)
199
10
209

Varga Ferenc (független)
Szarka Zoltán (független)
Nádasdiné Furka Ildikó
(független)
Bálega János (független)
Dr. Déri János (független)
Hegedüs János (független)
Kovács Attila József
(független)
Sárosi Eleonóra (független)

169
152

20
12

189
164

147

14

161

131
130
124

25
15
19

156
145
143

101

12

113

64

7

71

A fentiek alapján a mandátumot szerzett képviselők és szavazataik:
Palástiné Dr. Varga Annamária
419
Gencsi Zoltán
368
Dorcsák Mária
362
Bukor Margit
247
Fenyves József
247
Szántó Mihályné
233
A megyei önkormányzati képviselők választásán a pártlistára leadott szavazatok a településünkön az alábbiak szerint
alakultak:
DK	  75
MSZP
173
JOBBIK 141
FIDESZ 172
Településünkön roma nemzetiségi szavazás is volt, mivel két
választópolgár még Balmazújvároson felvetette magát a roma
nemzetiségi névjegyzékbe, majd 2014. szeptemberében állandó
lakcímet létesítettek Hortobágyon. Ennek alapján a területi és
az országos roma nemzetiségi listára Hortobágyon adták le a
szavazatukat a Helyi Választási Bizottság előtt. Ennek alapján
a Helyi Választási Bizottság kvázi szavazatszámláló bizottságként is működött. A nemzetiségi névjegyzéken szereplő 2
választópolgárból 1 fő választópolgár vett részt a szavazáson.
A megválasztott polgármesternek és képviselőknek a megbízólevél átadása 2014. október 17. napján megtörtént.
A képviselő-testület alakuló ülésének megtartására 2014.
október 22. napján került sor, az alakuló ülésen megválasztásra
került az alpolgármester is Gencsi Zoltán személyében.
Helyi Választási Iroda

Községházán történt

TÁJÉKOZTATÓ A VÁLASZTÁS EREDMÉNYÉRŐL

Darumadár magasan száll
Darumadár magasan száll, szépen szól.
Haragszik a kisangyalom, mert nem szól,
Akkor szóljál kisangyalom, énhozzám,
Mikor az a darumadár visszaszáll.

Kultúra

Két ujja van, két ujja van a ködmönnek,
Kerek alja a pendelynek,
Csiviritem-csavarintom,
Majd a fejedre borítom.
Azért, hogy én olyan nagyon szegény vagyok,
Kinevetnek a gazdagok,
Jó a szegénynek a bab is,
Megeheti a gazdag is.
(Népdal)

Hortobágyi Híradó
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Hortobágyi Nyitnikék Óvoda hírek

Intézményi hírek

Szeptemberben 43 gyermek kezdte meg a 2014/2015. tanévet.
A két csoport létszáma optimális, 21–22 fős csoportok kialakítása történt.
A nyár folyamán egy csoportszoba teljes felújítására került
sor, így szeptemberben a Kiscinke csoport esztétikus és higiénés környezetben kezdte a tanévet.

A nyári karbantartás keretében a régi homokozó felújult,
új burkolatot kapott, és mint nyári foglalkoztató, kísérletező helyként funkcionál tovább. A fejlesztése, felszerelésének
bővítése folyamatosan történik
A nádfedeles foglalkoztató tetejének javítását önzetlenül
Szabó Csaba édesapa végezte. A nyári játékok: go kart, biciklik javítását pedig Szabó Gábor édesapának köszönhetjük.
Hálásak vagyunk munkájukért!
Két volt óvodásunk töltötte nálunk közösségi munkájuk egy
részét. Hegedűs Maja és Németi Emese középiskolai tanulók
udvari demonstrációs eszközöket készítettek. Kívánunk nekik
sikeres tanévet!
Várjuk szeretettel azokat a volt óvodásainkat, akik szívesen
tevékenykednének a közösségi munka keretén belül volt óvodájukért. Több területen kipróbálhatják magukat: informatika,
pedagógia és kézműves területen.
Szeptembertől több programban is részt vettek gyermekeink:
1. Dióverésen, ami szorosan kapcsolódik őszi tevékenysé-
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günkhöz: verseket, dalokat és a dióverés hagyományát
ismerték.
2. Malomházán szakvezetéssel egybekötött kiránduláson
csodálhatták meg a folyamatosan épülő – szépülő vadas-

parkot, illetve kipróbálhatták az új játszóteret is. A Nemzeti Park támogatásával élményekben és ismeretekben
bővelkedő délelőttben vettek részt.
3. Daru kiállítás megtekintése a Látogatóközpontban nagy
élményt jelentett a számunkra. Az interaktív eszközök
segítségével hasznos, érdekes információt szereztünk a
darvakról.
4. Focistáink két alkalommal is próbára tehették ügyességüket, adtak számot foci tudásukról Balmazújvároson.
Edzőjükkel riport is készült, illetve fényképek láthatók az
eseményekről a facebook oldalon.
5. Madárkórház látogatása állandó programunk. Az örökbe
fogadott Vércse Vilink meglátogatása mellett a kiállító
terem közelebb hozza a gyermekekhez a madarak megismerését, a madárvédelem fontosságát.
6. Bábszínház előadás volt óvodánkban, a nyíregyházi
Katica bábszínház műsorát tekinthettük meg. Az érdeklődők, jelentkezők vonatos utazással egybe kötve nívós
bábszínházi előadást láthattak Balmazújvároson. A gyermekek élményekkel gazdagon tértek haza.

Hortobágyi Híradó

Incze Éva szülők. A tökfaragás alapanyagát biztosították,
illetve zöldséget (paradicsom, paprika, cékla), gyümölcsöt
(alma) hoztak. Köszönet érte.
Az óvoda fejlesztése folyamatos, lehetőségeink szerint szépítjük önkormányzatunk támogatásával ,,otthonunkat”. Az őszi
szünetben a tornaszoba parkettája és tornapadjaink újultak
meg. A konyha közfolyosójának festése is megtörtént.
Törekszünk arra, hogy esztétikus környezetben teljenek napjaink.
Baranyainé Fekete Ilona

Hortobágyi Petőfi Sándor Általános Iskola és
életmód köréből különBékeoszlop
Kollégium hírei azbözőegészséges
témák kerültek feldolgozásra az
Hagyományos megemlékezésünket a
Békeoszlopnál az idei tanévben október 3-án tartottuk. A diákönkormányzat
szervezésben történő rendezvény során
minden osztály, az óvodások és a szülők
képviselője egy üzenetet – békeszalagot
– helyezett fel az iskola előkertjében álló
Békeoszlopra.
Papírgyűjtés
Intézményünkben az őszi papírgyűjtési
akció október 7-én délután bonyolódott
le. A gyerekek nagy szorgalommal vettek
részt a gyűjtésben. Tanulóink segítségére
voltak a szülők is, akik a papír szállításában és rakodásában is aktívan közreműködtek.

Nyertes pályázat
TÁMOP-3.1.4 B-13/1-2013-0001 „Köznevelés az iskolában” című kiemelt projekt keretében a „Mentoráló intézményi
működés kialakítása nevelési-oktatási
intézmények részére” elnevezésű felhívásra benyújtott módszertani pályázatunk alapján elnyertük a Mentoráló
Intézmény címet.
Egészségnap
Az idei tanévben a „Közös kincsünk az
egészség” című egészségnapi projektünk október 16-án sikeresen lezajlott.
Az egészségnap reggele közös tornával
indult. Ezt követően évfolyamonként

életkori sajátosságoknak megfelelően.
A programunkba partnereink voltak a
szülők, nagyszülők és a helyi egészségügyi szolgálat. A projekt zárásaként
minden osztály kiállította a délelőtt
folyamán készített munkáját. „Köznevelés az iskolában” című projekt keretében
a Mentoráló intézményként meghívtuk a
projekt módszer iránt érdeklődő iskolák
képviselőit is erre az eseményre.

Intézményi hírek

7. Tökfaragás és Mártonnapi vigadalom keretén belül
ismerkedtek a néphagyományokkal a gyermekek.
,,Novemberben, Márton napján.
Liba gágog, ég a kályhán
aki libát nem eszik,
egész évben éhezik" – tanulgatták a vidám mondókát.
És hogy valóban ne éhezzünk, libamáj pástétomos bagettet
eszegettünk.
Szeptembertől folyamatosan támogatták óvodánkat:
Lukácsné Hűse Mariann, Szilágyiné Pusztai Dorottya és

Iskolai ünnepség
Iskolai ünnepség keretében emlékeztünk
meg az 1956-os forradalom eseményeiről. Az ünnepi műsort a 8. osztályosok
előadásában láthattuk.

MIRE VÁRSZ MÉG??
Adventi csendes órák Hortobágyon
Mit vársz magadtól?
Mit vársz másoktól?
Mit vársz Istentől? /Mit vár tőled Isten?
Mire vársz még?

Egyház

November 30.
December 7.
December 14.
December 21.

Délután 2 órától a templomban.
Hortobágyi Híradó
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Rendezvények

Nyugdíjas Est
Településünkön november 7-én a Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft. nagytermében került sor
a 2014. évi Idősek Estjére, melyen mintegy 130-an vettek részt.
Az estét Vincze Andrásné polgármester köszöntője nyitotta
meg, majd ezt követően színes műsorok szórakoztatták a vendégeket:
– a Hortobágyi Délibáb Népdalkör előadása,
– Csibi Sándorné versmondása és éneke, illetve
– a Hajdú Néptáncegyüttes táncosainak bemutatója.
Az estet a tombolasorsolás zárta, melynek alkalmával sok
szép és hasznos ajándék talált gazdára.

Köszönetet mondunk a sikeres rendezvény valamennyi szervezőjének, közreműködőjének és támogatójának!
Támogatók: Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző
Nonprofit Kft., Hortobágyi Halgazdaság Zrt., Hortobágyi
Nemzeti Park, Hortobágyi-Délibáb Nonprofit Kft., Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Kft., Mályi Boldizsár,
Stiegelmayer Sándor, Orosz Istvánné, Bukor Margit, Dobi
Adrienn, K. Nagy Zsolt, Sári Ádám, Serbán György, Szabóné
Kovács Judit.
Hortobágy Község Önkormányzata

KÁNYÁDI SÁNDOR

November
Nyugaton, keleten
vörös az ég alja.
Régről nem kelepel
kéményen a gólya.

Pedig fúj, ahogyan
fújni tud november,
birkózik a csupasz
hegyekkel, vizekkel.

Csóka- s varjúsereg
lepi el a fákat,
véget a szél se vet
a nagy csárogásnak.

Bömböl a szél, süvölt,
dühében már jajgat:
túlcsárogják dühét
a csókák és a varjak.

RÁCZ ENDRE

Őszi pusztán járok...

Kultúra

Őszi pusztán járok, csöndes lett és néma.
Szeretném e-tájat messze hagyni néha.
Mégis hogy tehetném?... hiszen úgy imádom,
Haldoklásában is csak a szépséget látom.
Csöndes lett az ég is, elszálltak a darvak,
Hagyva maguk mögött, végtelen nyugalmat,
Mind, ez őszi tájban búcsút int felénk,
Üres lett az égbolt, hiába kémlelénk.
Hiába is nézném vég-nélkül e tájat,
Szálló darvat szemem már úgy sem láthat,
V-betűik árnya nem simít homlokon…
Elmerengek hát egy méla komondoron.
(Szerep, 2014)
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Hortobágyi Híradó

Kerékpáros kaland

Dürnstein

Első napunkon 70 km-t tettünk meg
és egy kis faluban találtunk szállást
magunknak.
Reggel szép időben indultunk és vasárnap lévén Ottensheim településen a
templom előtt bajor népviseletbe öltözött
fúvós zenekar muzsikájával köszöntöttek
két házaspárt akik 25, ill 50. házassági
évfordulójukat ünnepelték.
A továbbiakban egy nehéz szakaszhoz
érkeztünk. Kezdetben az országúton felfestett keskeny biciklisávon haladtunk,
majd ez is megszűnt és gyalog toltuk a
kerékpárt. Mire nyugodt erdei útra érkeztünk elindult az eső.
Zuhogó esőben haladtunk mire egy tető
alá érkeztünk, ahol már néhány ember
szorongott. Itt kedves segítőkész emberekre találtunk akik telefonáltak ide-oda
és találtak nekünk a közelben szállást.
Ezen a napon 62 km-t tettünk meg.
A harmadik napunkon elvesztettem
a térképet, ami nélkül félkarú óriásnak
éreztük magunkat. Próbáltuk pótolni

Tulln

Hortobágyi Híradó

de olyan kis településeken haladtunk
keresztül ahol nem volt könyvesbolt.
Elérkeztünk Ybbs-be ahol egy utazási
irodában reklám térképet kaptunk ami
nem volt olyan jó mint ami elveszett de
segítségünkre volt.
A negyedik napunkon átutaztunk a
Wachaun-n (az osztrák szőlő és gyümölcstermelő vidéken) Itt kedves kisvárosok hegyek-lejtők váltják egymást.
Itt található Willendorf is ahol megtalálták a Vénus szobrot amely kb 30.000
éves.
Ötödik azaz utolsó kerékpáros napunkon nagyon jó hangulatban indultunk
reggel, mert számításunk szerint 55 km
hiányzott Bécsig. Szépen fogytak a kilométerek, mikor megláttuk a táblát, hogy
Bécs 7 km-re van. Ekkor elhatároztuk,
hogy legközelebb a Bécs táblánál szálunk
le a bicikliről. Itt talán egy hibát követtünk el és a tábla szerint Duna sziget
irányt választottuk. Ez az út meredeken
felfelé vezetett szembe széllel és nem
akart elfogyni a korábban jelzett 7 km.
Számításunk szerint az utolsó 30 km-t
felfelé és szembe széllel tettük meg és
település jelző tábla nélkül belopakodtunk Bécsbe.
Bécs centrumáig eljutottunk kerékpárral de végső célunk a Meidlingi Pályaudvar még innen nagyon messze volt. Ezért
metróra szálltunk és így utaztunk tovább.
Amikor megtaláltuk a bécsi szállásunkat
akkor kerékpár nélkül elindultunk egy
rövid városnézésre.
Másnap vonatra szálltunk és Bécstől
Hortobágyig már csak háromszor kellett átszállni majd szerencsésen hazaérkeztünk. Nagy próbatétel volt, de jóleső
érzés, hogy teljesítettük a kitűzött célunkat.
Illés Dóra, Kovácsné Anikó
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Olvasóink tollából

Elhatároztuk, hogy teszünk egy próbát
és végigmegyünk kerékpárral Passautól–
Bécsig.
Az út amelyen haladni szándékozunk a híres Dunai kerékpárút, ami
Donaueschingennél (a Duna eredeténél)
indul és tart Romániába a Duna deltáig.
Ennek az útnak van néhány szakasza,
melyek között a Passau–Bécs a 2. szakasz kb. 330 km.
A kaland azzal kezdődött, hogy meg
kellett tervezni, hogyan jutunk el vonattal (kerékpárszállítással) Passauba. A
feladat nem volt egyszerű. Hortobágytól
Passau-ig ötször kellett átszállni. A sok
átszállás után szerencsésen megérkeztünk estére Passauba. Az utolsó vonaton
megismerkedtünk egy német házaspárral (akik szintén kerékpárral utaztak, és
a szállásunk is egy helyen volt. A megérkezés örömére együtt koccintottunk
hortobágyi pálinkával. Passau a 3 folyó
városa. Itt találkozik a Duna az Inn és az
Ilz ami valójában egy kis patak.
Reggel párás-nedves időben indultunk
utunkra. Arra gondoltunk, hogy az ilyen
idő nem zavarhat minket hiszen nagy út
áll előttünk. Utunk első 25 km-es szakasza Németországban volt, majd életünkben először kerékpárral átkeltünk a határon és megérkeztünk Ausztriába.
Nagyon szép környezetben haladtunk,
jellemzően az autóforgalomtól távol
jó minőségű erdei úton mindig a Duna
mellett. Au településnél elfogyott az út
a Duna északi partján és komppal átkeltünk és a déli oldalon folytattuk utunkat.
A komp Schlögenbe vitt minket ahol egy
nagyon szép Dunakanyart láttunk.
Utunk során néhányszor átkeltünk a
Dunán de ezután mindig hídon.

Kultúra

„Magyar szürkék útja – Oxenweg” konferencia

Az idén október közepén Balmazújváros volt a házigazdája a „Magyar szürkék útja – Oxenweg” nemzetközi konferenciának.
A német, osztrák, lengyel, erdélyi és hazai partnerek Balmazújváros értékei és látnivalói mellett megismerkedtek Hortobágy,
Nánás és Böszörmény magyar szürkés nevezetességeivel is.

Egészség

Egészséggel az életért!
Ez a jelszó mozgósítja a testükkel, egészségükkel törődő
hortobágyi nőket. Községünkben a múlt év végén indult egy
egészségvédő projekt Lévay (sz. Csirmaz) Edit szervezésében, melyben heti rendszerességgel lehetőség nyílt különböző
mozgásterápiák (jóga, gerinctorna, zsírégető, ill. intimtorna)
irányított igénybevételére. A kezdeményezés nagy sikert aratott a helybéli asszonyok – lányok körében, olyannyira, hogy a
kurzus befejezte után a többség elhatározta: nem hagyja abba.
Hetente egyszer továbbra is összegyűlik a lelkes társaság, s
az otthon is rendszeresen mozgó, aktívabb csapattagok bevált
gyakorlatait a szakemberektől megtanult mozgássorokkal
ötvözve, vidám hangulatban eltöltött 60 percet áldoznak testük
karbantartásáért.
A csapat motorja, Kovácsné Fekésházy
Anikó aki mindent megtesz az olajozott
működésért: gondoskodik a helyszínről, szervez, mozgósít, lelkesít (az aktív
évek tornatanári pörgése még mindig a
vérében van). Anikó a nyár során vette a
fáradságot, s megtanulta a meridián torna
fogásait, hogy azzal is színesíthessük a
mozgásterápiánkat.
A meleg nyári időszakban a Madárkórház oktatóhelyének udvarán zajlottak
a közös tréningek, a tanév kezdetétől az
általános iskola fogadta be a mozogni
vágyókat. Talán kimondhatjuk, hogy az
eltelt hónapok alatt laza sporttársi kapcsolódásból baráti társasággá fejlődtünk, szívesen vagyunk együtt. Remek szabadidős
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összejöveteleket rendeztünk: kerékpártúrák a Tisza-tó körül,
autóbuszos kirándulás Szilvásváradra, három napos hétvégi
táborozás Farkaslyukon, néhány vidám szalonnasütés, slambucfőzés egy-egy csapattárs portáján.
Azt hiszem, a többiek nevében is elmondhatom, hogy nagyon
várjuk a kedd délutánt, mert mindig jó hangulatban, felfrissülve
köszönünk el egymástól, a jövő heti viszontlátást megerősítve.
A tornaterem jó nagy, sokan elférünk benne, ha a Híradó
olvasói közül valakinek kedve támadna csatlakozni hozzánk,
minden kedden délután 5-kor szeretettel várjuk.
Etka anyótól megörökölt jelmondatunk: NE HAGYD EL
MAGAD, VEDD KEZEDBE SAJÁT SORSODAT!
Fazekas Katalin

Hortobágyi Híradó

A „Hortobágyi Körkép” Egerben

A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár
ad otthont Bartus Csaba egri festő barátunk
„Hortobágy” című önálló kiállításának. A
tárlat különleges látványossága a Hortobágyi
Körkép kicsinyített és több új elemmel gazdagított változata. A képhez néhány pásztorunk is „adta az arcát”.

Hosszú évsor nyomja vállát,
Száz esztendőt emlegetnek;
Elég volna hagyománynak,
Elég volna történetnek.
Ifj’urakkal iddogál sort,
Kik, mint gyermek a toronyra,
Oly bámulva, oly szédülve
Néznek e nagy életkorra.
Elgondolják, hogyha évök
Összeraknák hárman, négyen,
Az ha lenne olyan lépcső,
Ami e tetőig érjen.
S elgondolják, hogy kedélyre
Három-négy sem ér ez aggal,
Ki nevet, iszik, danolgat
Tréfaűző ifj’urakkal.
„Azt a régit, Marci bátya!”
S felkurjant a kedvenc nóta!

Ki tudná hanyadszor fúja!
És ki tudná, hogy mióta!

GULYÁS

„Hej Nagy-Kőrös híres város,
Ez s ez ottan a nótáros...”
De az mégsem oly keserves
Mint a: „gonosz komiszáros.”
Erre még most is neheztel,
Nem felejti a vén pásztor:
Sok borsot törhettek egymás
Orra alá, egyszer-másszor.
S ki a rövidebbet húzá,
Az ellenfél, hol azóta?...
Csak a Marci bácsi ajkán
Élteti egy öreg nóta.

S leül biztos öntudattal
Hogy rendén a számadása.
Nem hiányzik-é majd végül?
Nem én dolgom – azt ő lássa.
S újra felpirul kedélye,
Had búsuljon aki káros;
Jót iszik rá és felkurjant:
„Hej Nagy-Kőrös híres város!...”
(1855. máj.)

Elhunyt
Dankó Imre

Kultúra

Egy pohár bor a kezében,
Bora elfoly, keze reszket,
Vén gulyás ül a karszéken
Múlt időkre emlékeztet.

ARANY JÁNOS: A VÉN

Így danolgat, így beszélget
Ama régi jobb időrül,
Közbelopván egy-egy rejtélyt
Hol tinórul, hol üszőrül.
Körben ülnek hallgatói
S egyik így szól ingerkedve:
„Hát a halál, Marci bátya?...
Volna-e már hozzá kedve?”
Nem felel rá; most az egyszer
Úgy tesz, mint aki nagyot hall,
Néz sokáig a padlóra
S döföli az ónas bottal.
Végre homlokát felütve
Néz merően, szól nyugodtan:
„Beszámoltam minden ősszel,
Kárban soha nem maradtam.
Egy borjúfark sem hibázott,
Ennyit sem tud rám a gazda;
Még apjának, nagyapjának
Sem volt soha rám panassza.”

Hortobágyi Híradó

2014. november hetedikén, 95. életévében az égi mezőkre távozott közülünk
Dankó Imre bácsi, Hortobágy Örökös
Pásztora. Szeretett pásztorunkat, messze
földön híres mesterünket, köztiszteletben
álló számadó társunkat 2014. november
14-én, Sárándon kísértük utolsó földi
útjára.
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0042 – BALMAZÚJVÁROS VÍZELVEZETŐ REKONSTRUKCIÓJA

LEZÁRULTAK A VÍZELVEZETŐ RENDSZER REKONSTRUKCIÓS
MUNKÁLATAI

Sajtóközlemény

2014. augusztus 30. napján befejeződtek a balmazújvárosi vízelvezetési rendszer rekonstrukciós
munkálatai. A beruházás teljes költségvetése 320 769 305 Ft, amelyből az építési tevékenységek
290 023 474 Ft-ot tettek ki. A beruházás önereje 16 038 465 Ft, amelyre az önkormányzat két forrásból
szintén támogatást vesz igénybe, így nem szükséges önkormányzati hozzájárulás a projekt
megvalósításához.
Az előkészítési, tervezési feladatok megvalósítását követően a kivitelezési munkák 2013 júniusában kezdődtek. A
több mint egy éve tartó munkálatok célja volt, hogy megvalósuljon a beterülteti vízgyűjtő területeken keletkező
csapadékvizek befogadására, elvezetésére szolgáló nagy kapacitású elfajult földmedrű befogadó csatornák (Belső
Magdolna ér, Virágoskúti csatorna, 2-0-0 jelű csatorna) mederprofilozása, iszaptalanítása, valamint a
városközpontban meglévő csatorna hálózat fejlesztése, nyílt csatornák zárt csatornává építése (Szoboszlói u,
Batthyány u, Árpád u, Északi sor, Bethlen u, Veres Péter u, Dózsa György u‚ Csokonai u, Bajcsy Zs. u.), valamint a
Nádudvari u, Sas u, Zene utcák környezetében meglévő rossz műszaki állapotú 1-1-0 jelű zárt csatorna
rekonstrukciója.
A városközponton kívül burkolt mederszakaszok kerültek kialakításra a vasúton túli területeken (Böszörményi u,
Nap u, Vasút sor, Hámán K. u, Arany J. u.), valamint a város DK-i (Kossuth u,) és DNy-i részén (Károlyi Mihály u.)
is.
A projekt zárásával megvalósult Balmazújváros kiemelt utca-szakaszai mentén élő lakosságának vízkár elleni
védelme, a csapadékvíz elöntések okozta károk jövőbeni megelőzése, amely a lakosság értékeinek
vagyonvédelmét is szolgálta.
A projekt másodlagos célját képezi a felszíni, és a felszín alatti vizek védelme a csapadékvizek rendezett és
szabályozott elvezetése is, amelynek eredményeképpen vizeink minősége, és szabályozottsága a munkálatoknak
köszönhetően érezhetően javult.
Összességében elmondható, hogy a projekt kitűzött céljai, és az ingatlanok belvízelleni védelme maradéktalanul
megvalósultak, és ezzel együtt lakosság életkörülményei is javultak.

Intézmény megnevezése
Cím: Intézmény címe
Telefon: +36 (00) 000-0000, +36 (1) 000-0000
E-mail: info@intezmeny.hu
Honlap: www.intezmeny.hu
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Hortobágyi Híradó

Nyugdíjas Est képek
Hortobágyi Híradó
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Gasztronómia

Birspuncs

Hozzávalók négy főre: 4 db birsalma, 7 dl almalé, 7 dl vörösbor, 12 dkg cukor, 2 ág rozmaring, narancshéj, 1 rúd vanília
Így készül: Az almalét a borral, a cukorral, a vaníliarúd kikapart belsejével és a rozmaringággal felforraljuk, a meghámozott és felkockázott birsalmát belefőzzük úgy, hogy maradjon
kissé roppanós a végén. Hozzáadjuk a narancshéját. Hagyhatjuk így is, darabosan, de le is turmixolhatjuk. Forrón kínáljuk.
(Forrás: http://receptbazis.hu/receptek.
tvn?cid=Qt&recept=Rozmaringos%20birsalma%20
puncs---%20recept)

Veresboros líbucszegy
Hozzávalók: 4 db
libamell, 1 fej vöröshagyma, 1 gerezd
fokhagyma, 1 szál
rozmaring, só, bors,
vörösbor, 1 kis fej lilakáposzta, köménymag,
olaj, vaj
Így készül: A libamelleket jól átmossuk,
majd a bőrös felüket
bevagdaljuk, sózzuk,
borsozzuk. Egy tepsit
kivajazunk, belehelyezzük a húst a bőrös felével lefelé, mellétesszük a félbevágott vöröshagymát, a fokhagymát és a rozmaringágat. A hús alá öntünk 1/2 liter vizet, és a tepsit lefóliázzuk.
200 fokra előmelegített sütőbe tesszük, így sütjük csaknem 2
órán keresztül. Az elpárolgott vizet időközönként pótolhatjuk,
ha szükséges. Amikor a hús omlós, akkor a fóliát levéve meglocsoljuk vörösborral, megfordítjuk, és még 15 percig pirítjuk.
A megpirult libamelleket 1 cm vastagságú szeletekre vágjuk. A
párolt káposztához 1 kisebb fej lilakáposztát lereszelünk, meghintjük sóval. Köménymaggal ízesítjük ízlés szerint, és olajon
megpirítjuk. Tálaláskor a húsokat megöntözzük a boros szós�szal, amiben sült. Burgonyapürével és párolt lilakáposztával
kínáljuk.
(Forrás: http://www.gasztrotipp.hu/2014/11/vorosboroslibamellszeletek-burgonyapurevel-es-parolt-kaposztaval/)

Izmos káposztaleves

Hozzávalók 8 személyre: 30 dkg sertéshús, 30 dkg füstölt sertéshús, 50 dkg káposzta, 2 dl tejföl, 1 evőkanál liszt, 1 evőkanál
zsír, 1 evőkanál Piros Arany (lehet csípős is), 1 púpozott evőkanál fűszerpaprika, 1 fej vöröshagyma, 2 gerezd fokhagyma,
csipet köménymag, késhegynyi őrölt bors, só
Így készül: A vöröshagymát apróra vágjuk, és a zúzott fokhagymával a zsíron megpároljuk, ezután hozzáadjuk a kockákra
vágott húst, ízesítjük sóval, borssal, belekeverjük a Piros Aranyat, a köménymagot és a fűszerpaprikát. Kicsit megpirítjuk,
felöntjük kevés vízzel, hogy a húst ellepje, és félpuhára főzzük.
A káposztát kockára vágjuk, hozzáadjuk a félig főtt pörkölthöz,
és annyi vizet töltünk hozzá, hogy ellepje levesszerűen. Puhára
főzzük. A tejfölből és a lisztből jól elkevert habarást készítünk,
és a fövésben lévő kész leveshez keverjük. Forrón tálaljuk.
(Forrás: http://www.mindmegette.hu/tejfolos-husoskaposztaleves.recept)

Lúdpite

Hozzávalók piskótához: 6 db tojás, 6 evőkanál kristálycukor,
6 evőkanál liszt, 1 csomag sütőpor, 3 evőkanál natúr kakaópor. Krémhez: 3 dl tej, 3 evőkanál liszt, 1 evőkanál cukrozatlan kakaópor, 1 csomag vaníliás cukor, 25 dkg sütőmargarin,
20 dkg porcukor, 1 üveg magozott meggybefőtt, rumaroma.
Tetejére: meggy, csokoládés tortabevonó
Így készül: A piskótalaphoz valókat habosra keverjük, majd
kivajazott, kilisztezett tortaformába öntjük és megsütjük. Ha
megsült, kihűtjük. A krémhez a tejből, a lisztből, a cukorból
és a vaníliás cukorból krémet főzünk. A margarint a kakaóval
puhára keverjük, majd a kihűlt krémhez keverjük. A krémbe
belekeverjük a meggyet. A meggyes krémet a lapra kenjük,
majd bevonjuk csokoládéval a tortát kívülről, végül díszítjük.
(Forrás: http://csiperke.blogspot.hu/2011/01/ludlab-torta.html)

