Az idén
25 éves
testvérvárosi kapcsolat!

2017. április l XX. évfolyam 2. szám

Húsvét
A húsvét a keresztények egyik legfontosabb 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) tartanak. A húsvét egybeesik a tavaszi napéjegyenlőség idején tartott termékenységi ünnepekkel is,
amelynek elemei a feltámadás, az újjászületés.
Húsvét az azt megelőző időszak, Jézus sivatagi böjtjének emlékére tartott negyvennapos nagyböjt lezárulását jelzi. A katolikus kereszténységben böjtnek nevezett, valójában „húshagyó” táplálkozási időszak után ezen
a napon szabad
először húst enni.
(Erre utal a magyar
húsvét szó is: a hús
magunkhoz vételének első napja.) A
böjt utolsó hetének
neve:
„nagyhét”,
a húsvét utáni hét
húsvét hete, egyes
magyar vidékeken
„fehérhét” – fehérvasárnapig tart.
A katolikus hívők
Jézus negyven napos böjtjére emlékezve nem fogyasztanak húst, ez az eredeti böjt azonban nem ilyen volt, hiszen Jézus a sivatagba nem vitt kenyeret és vizet sem, mert a kísértő azt kérte tőle, hogy változtassa a köveket
kenyérré, ha tehát lett volna nála kenyér, ez nem lett volna kísértés. Jézus
azonban így válaszolt a kísértésre: „Nem csak kenyérrel él az ember, hanem
minden igével, amely Istennek szájából származik.” (Máté 4,4) Tehát itt
is megerősítést nyer az, hogy kenyeret nem fogyasztott. Ahogyan Mózes
sem, amikor a Sinai hegyen „ott vala az Úrral negyven nap és negyven éjjel,
kenyeret nem evett, vizet sem ivott.” (Lásd 2Móz 34,28)

MÓRA FERENC:

Fecskehívogató
Villásfarkú fecskemadár,
jaj de régen várunk!
Kis ibolya, szép hóvirág,
kinyílott már nálunk!
Fátyolszárnyú kis méhecskék
zúgva-döngve szállnak.
Cifra lepkék, kék legyecskék
ide-oda járnak.
Rózsa, rózsa, piros rózsa
nyitogatja kelyhét;
itt a tavasz, lessük, várjuk
a csicsergő fecskét.

Közmunkáról röviden
Hortobágy Község Önkormányzata 2011. évtől – a
közmunka programok indulásától – alkalmazza azokat a
helyben lakókat, akik nem
tudnak a munka világában
helyet találni. A közfoglalkoztatásban 2016. évben is 4

(mezőgazdasági, belvízelvezetés, közutak rendbetételek és
betonelemek gyártása) induló
programban vettünk részt.
A mezőgazdasági program a szántóföldi zöldségtermesztés mellett az
állattenyésztés (sertéstartás)
feladattal is bővült. A szántóföldi területünket a vasúton
túli önkormányzati tulajdoni
földterületekkel bővítettük.
A betakarítás időszakában
hetente két alkalommal volt
lehetősége a lakosságnak,

hogy a megtermelt zöldségfélékből vásároljon. Nagyon
sokan figyelemmel kisérték és
folyamatosan érdeklődtek a
betakarítás egy-egy fázisában
a vásárolható terményekről.
A betonelem gyártásunk
a legsikeresebb program,
hiszen két ráépülő (belvizes
és a közúti) program használja a legyártott járda lapokat és egyéb burkoló elemeit.
A programok kiszolgálása
mellett lehetőségünk van a
lakosság részére – önköltségen – a gyártott többletmen�nyiség értékesítésére.
Belvízelvezetés során felújítottuk a Kossuth utca vízelvezető árkait a befogadóba
a Hortobágy folyóba a belvízelvezető csatorna hosszakat a
Móricz Zs. krt. és a Hunyadi
utca felőli területeken. A külterületeken a belvízelvezető
árkokat főleg a legveszélyeztetettebb Kónya településen
folyamatosan karban tartottuk
a cserjék és a gazolási munkákat elvégeztük.
A közutak rendbetételénél
elsősorban azokat a közlekedési útvonalakat újítottuk
fel melyek az intézmények,
boltok és a belterület településrészeit kötik össze és a legtöbben használnak. Ezeken a
helyeken 2 méter széles gyalogos és kerékpáros közleke-

désre alkalmas útszakaszokat
építettünk.
A közmunkások folyamatosan ott vannak a község
életében. Az önkormányzat
nélkülük nem tudná megvalósítani a lombtalanítási, vagy
a hóeltakarítási munkákat. A
rendezvények előkészítése és
befejezését követő utómunkálatok elvégzése is mind az ő
feladatkörük.
Elmondhatjuk, hogy községünk életében fontos szerepet
töltenek be.
Ez évben három programot
indítunk 40 fővel és bízunk
abban, hogy ezt a létszámot
folyamatosan
fent tudjuk
tartani. A zöldségtermesztést
a korábbinál is nagyobb területen és nagyobb mennyiségben végezzük, mint az elmúlt
évben. Az újonnan beszerzett
hűtőkamrával lehetőségünk

van a zöldségek hosszabb
idejű tárolására, de elsősorban
nem a tárolás a célunk, hanem
a jó minőségű zöldségfélék
értékesítése főként a lakosság
részére. Az állattenyésztésben
4 kocás állománnyal és annak
várható szaporulatával indulunk. Magyar nagyfehér fajta
tiszta kant vásároltunk, hogy
minőségi állományt tudjunk
a lakosság felé is vágáséretten
értékesíteni.
A közúti program dolgozói ez évben a temetőkert
parkolóját fogják megépíteni
azokból a betonelemekből,
melyeket a betonelem gyártása során előállítunk.
Továbbra is részt vesznek
dolgozóink a rendezvények
előkészítésében és a helyi
kötelező és vállalt feladatok
elvégzésében.
Csibi G.

Tájékoztató a 2016. évben megvalósított fejlesztésekről
Pályázati támogatással:
– Hűtőkamra vásárlása a közfoglalkoztatás keretében megtermelt mezőgazdasági termények tárolására. (Elnyert támogatás: 1.041.400 Ft)
– Üveghulladék elhelyezésére alkalmas tároló edények beszerzése. (Elnyert támogatás: 2.400.000 Ft.)
– Tanyagondnoki szolgálat fejlesztése keretében ág aprítógép,
fűnyíró traktor beszerzése, a szásztelki közösségi ház berendezése (kályha, szőnyeg). (Támogatás 1.976.634 Ft Önerő:
267.125 Ft.)
– A József Attila utca iskola előtti részének felújítása. (Elnyert
támogatás: 7.155.244 Ft Önerő: 2.385.081 Ft.)
–A
 temetői nyilvános WC felújítása.
– Szennyvízhálózat kiépítése borsósi lakosok részére.
Önerőből megvalósított:
–T
 érfigyelő kamerarendszer kiépítése a település központban – Nemzedékek parkjának kialakítása.
–A
 telephelyen a közfoglalkoztatottak részére szociális blokk
(9 db egység).
és eligazító helyiség kialakítása.
–A
 kónyai esőbeálló megépítése.

2

Hortobágyi Híradó

Szociális tájékoztató
A lakhatási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak
Hortobágy Község Önkormányzata a szociálisan rászoruló
személyek, családok részére az 5/2015. (II. 27.) önkormányzati állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.
rendelete alapján az alábbi támogatásokat nyújtja:
a) rendkívüli települési támogatás:
Tűzifa támogatás
• létfenntartási települési támogatás
A tűzifa támogatás jogosultsági feltételei:
• temetési támogatás
• akinek a családjában az egy főre számított havi családi jöveb) rendszeres települési támogatás:
delem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjmini• lakhatási támogatás
mum 150%-át (42.750,-Ft.)
c) tűzifa támogatás
• egyszemélyes háztartás esetén a mindenkori öregségi nyugd) rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
díjminimum 250%-át (71.250,-Ft.)
Létfenntartási támogatás
• gyermekét egyedül nevelő szülő esetében a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 200%-át (57.000,-Ft.)
Rendkívüli települési támogatásban részesíthető elsősorban
Nem állapítható meg tűzifa támogatás annak a kérelmezőaz a kérelmező, aki létfenntartását veszélyeztető élethelyzetbe
került,valamint időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gon- nek:
• aki érvényes lakásfenntartási támogatás keretében gázdíj
dokkal küzd, valamint nem várt többletkiadása jelentkezik.
támogatásban részesül.
Rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak a kérelA támogatás csak természet formában nyújtható.
mezőnek, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem
A támogatás egy háztartásban csak egy személynek állapítható
összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkimeg,
egy éven belül 5q mennyiségben. A tűzifa kiszállításáról a
sebb összegének 150%-át (42.750,- Ft), egyedül élő vagy gyerjogerős döntést követően az önkormányzat előre meghatározott
mekét egyedül nevelő esetében 200%-át (57.000,- Ft).
A rendkívüli települési támogatás minimális összege 2017. időben gondoskodik.
április 01. napjától: 5.000,- Ft.
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Temetési támogatás
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 1997.
Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként települési támogatás állapítható meg az elhunyt
személy eltemettetéséről gondoskodó kérelmező részére, amen�nyiben a temettetés költségei a saját, illetve a családja létfenntartását veszélyeztetik, és
–
családjában az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 300%-át (85.500,- Ft), nem haladja meg.
Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulására igényelt rendkívüli települési támogatás iránti kérelemhez
csatolni kell a temetés költségeiről – a kérelmező nevére – kiállított számla eredeti példányát, az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatát, valamint jövedelemigazolást.
A temetési támogatás összege: a helyben szokásos legolcsóbb
temetés költségének 20%-a. A helyben szokásos legolcsóbb
temetés költsége a Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat
közlése alapján:
• Koporsós temetésesetén: 173.692,- Ft.
• Urnás temetés esetén: 115.963,- Ft.
Lakhatási támogatás

Lakhatási támogatás állapítható meg a szociálisan rászoruló
háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás, vagy nem
lakás fenntartásához kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez
annak a kérelmezőnek,
– akinek háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át (71.250,- Ft), és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.
A támogatást természetbeni szociális ellátás formájában a
lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz kell
nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti.
A havi rendszerességgel nyújtott települési támogatásra való
jogosultságot a kérelem benyújtásának napját követő hónap első
napjától egy évre kell megállapítani.

Hortobágyi Híradó

évi XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.) 19. § alapján az önkormányzat rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt állapíthat
meg, ha:
• a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének (28.500,-Ft) a 140%-át (39.900,-Ft),
• ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, valamint a gyermek tartósan beteg, illetve
súlyosan fogyatékos, és az egy főre jutó havi jövedelem
összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének (28.500,-Ft.) 130%-át (37.050,-Ft.)
Az egyéb jogosultsági feltételek fennállása esetén nagykorúvá
válása esetén is jogosult a gyermek a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre, ha:
• a nagykorúvá vált gyermek 23. életévének betöltéséig, ha
nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat,
vagy
• nagykorúvá vált gyermek 25. életévének betöltéséig, ha felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul
és a nagykorúvá válását megelőző második hónap első napja,
valamint a nagykorúvá válását megelőző nap közötti időszakban
legalább egy napig rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre
volt jogosult.
Annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága
a) a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus
hónapjára tekintettel,
b) a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november
hónapjára tekintettel
természetbeni támogatást nyújt fogyasztásra készétel, ruházat,
valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány
formájában.
A szociális ellátások iránti kérelmet a Balmazújváros Közös
Önkormányzati Hivatal Hortobágyi Kirendeltségénél lehet
benyújtani erre rendszeresített formanyomtatványon.
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Tájékoztató a 2017 évi költségvetésről

Működési kiadások
K1. Személyi juttatások

80 919 872

82 322 876 49 225 376 49 225 376

K2. Munkaadókat
terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási
adó

16 362 706

16 757 261

K3. Dologi kiadások
K4. Ellátottak pénzbeli
juttatásai
K5. Egyéb működési
célú kiadások
ebből: tartalék (működési)
Működési kiadás
összesen:

9 702 726

9 702 726

110 987 049 117 982 811 96 449 094 96 449 094
7 145 820
43 841 294
0

4 364 731

7 340 000

7 340 000

K6. Beruházások
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
Felhalmozási kiadás
összesen:

Működési bevételek
B1. Működési
célú támogatások
0 0
államháztartáson
belülről
0 0

14 844 869

0

500 000

500 000

0

9 282 081

9 282 081

22 767 675 26 012 427 26 012 427

5 175 307

15 054 391

11 385 730

11 385 730

0

0

0

0

20 020 176
0

B3. Közhatalmi
bevételek

B4. Működési
bevételek
B6. Működési célú
0 0 átvett pénzeszközök
0 0

85 708 248 85 708 248 0

0

61 369 251

58 432 517

53 900 000 53 900 000 0

0

35 350 992

52 555 305

30 879 651 30 879 651 0

0

186 972

805 420

72 000

72 000 0

0

Működési bevétel
258 547 481 273 157 825 170 559 899 170 559 899 0
összesen:

0

37 822 066 46 680 238 37 398 157
0

0

0

Felhalmozási
bevételek
B2. Felhalmozási
célú támogatások
0 0
államháztartáson
belülről
B5. Felhalmozási
0 0
bevételek
B7. Felhalmozási
0 0 célú átvett pénzeszközök
0 0
Felhalmozási
0 0
bevétel összesen:
0 0

11 970 093

17 694 618

3 827 737

14 239 140

150

0

0

0 0

0

0

0

0

0 0

0

15 797 980

31 933 758

14 027 900 14 027 900 0

0

0

0

1 041 400

1 041 400 0

0

12 986 500 12 986 500 0

0

0

0 0

KÖLTSÉGVE279 276 917 298 577 933 250 030 611 248 953 611 1 077 000 0 TÉSI BEVÉTE- 274 345 461 305 091 583 184 587 799 184 587 799 0
LEK
B8. Finanszírozási
K9. Finanszírozási
0
68 841 904 61 846 593 65 442 812 65 442 812 0
bevételek
kiadások
ebből:-működési
40 720 593 32 790 474
40 520
maradvány
-felhalmozási
57 156 263 21 196 000 32 652 338
21 044
maradvány
-műk.irányító
szervi tám.
-felh.irányító
szervi tám.
ÁH-n belüli meg2 529 904
előlegezések
TÁRGYÉVI KIADÁTÁRGYÉVI
306 905 721 326 727 409 250 030 611 248 953 611 1 077 000 0
368 747 628 392 602 659 250 030 611 250 030 611 0
SOK
BEVÉTELEK
KÖLTSÉGVETÉSI
KIADÁSOK

0

0

0

0

0 0

A bevételek és kiadások a következőképpen alakulnak:
Bevételek
• Működési feladatok támogatásaként önkormányzatunkat
26.506.780 Ft illeti meg, törvényi rendelkezés alapján a

0
0

0
0

368 747 628 392 602 659 250 030 611 250 030 611 0

0

0

0

0

0 0

0

KIADÁSOK ÖSSZEBEVÉTELEK
306 905 721 326 727 409 250 030 611 248 953 611 1 077 000 0
SEN
ÖSSZESEN
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Állami

Önként v.

Kötelező

2017.évi eredeti
előirányzat

2016.évi várható
teljesítés

2015. évi tényleges
teljesítés

161 640 266 161 364 583

0 0

259 256 741 260 755 867 203 350 373 211 555 454 1 077 000 0

0

BEVÉTELEK

2017. évi
előirányzatból

39 328 188 40 633 177 48 838 258 1 077 000 0

Felhalmozási kiadások
K512. Tartalék (felhalmozási)

Állami

Kötelező

Önként v.

2017. évi előirányzatból

2017. évi eredeti
előirányzat

2016. évi várható
teljesítés

KIADÁSOK

2015. évi tényleges
teljesítés

Hortobágy Község Önkormányzatának a képviselő-testülete a 2017. február 14-i ülésén elfogadta a 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletét, amelyben a 2017. évi költségvetés fő összege 250.030.611 Ft-ban került megállapításra. Az önkormányzat
bevételi és kiadási adatait a következő táblázat mutatja be:
Adatok Ft-ban

számított támogatás önkormányzatonkénti együttes összegét csökkenti az önkormányzatok elvárt bevétele. Esetünkben az így képzett beszámítás összege 10.340.871 Ft,
amely összeggel az önkormányzati támogatás csökkentésre
kerül.

Hortobágyi Híradó

• A beszámítást követően 16.165.909 Ft támogatással tervezhetünk. 2016. évben a beszámítást követően 15.074.055 Ft
támogatással számolhattunk.
• Önkormányzatunk az óvoda fenntartásához 24.497.297 Ft
támogatásban részesül, mely 92.813 Ft-tal kevesebb, mint
2016. évben. Ennek oka a csökkenő gyermek létszám.
• A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb
támogatása jogcímen Önkormányzatunk 7.340.000 Ft
támogatásban részesül 2017. évben. Az előző évben ezen a
jogcímen 6.294.148 Ft támogatással tervezhettünk.
Az ingyenesen vagy kedvezményesen étkező iskolás, diákotthoni, óvodai gyerekek után 17.331.537 Ft összegű támogatás várható.
2017-ben hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek szünidei étkeztetéséhez lehet igényelni a támogatást,
mely 41 főt érint a 2016. decemberi adatok alapján.
Ezen a jogcímen 1.302.968 Ft támogatásban részesül Önkormányzatunk.
1. Működési célú támogatások ÁH belülről összesen
17.308.097 Ft összegben szerepel a költségvetésben, melyből
3.408.000 Ft TB-től átvett támogatás – a védőnői szolgálat és
az iskola egészségügyi ellátás finanszírozásához várt hozzájárulás –, és a 2017. februárban befejeződő közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatás, mely 13.900.097 Ft. A költségvetés
elfogadását követően induló közfoglalkoztatási programok a
későbbiekben módosításként fognak szerepelni a költségvetésben.
2. A közhatalmi bevételek tervezett előirányzata az alábbiakból tevődik össze:
Helyi adó bevételként 53.900.000 Ft került betervezésre a
Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal – 2016. évi
tényadatok figyelembevételével megállapított – adatközlése
alapján az alábbiak szerint:
Magánszemélyek kommunális adó bevételeként:1.100.000 Ft
Idegenforgalmi adó bevételként:
1.800.000 Ft
Helyi iparűzési adó bevételként:
46.000.000 Ft
Késedelmi pótlék, bírság:
550.000 Ft
Egyéb közhatalmi bevételek:
50.000 Ft
Gépjárműadó esetében az önkormányzatokat a gépjárműadó
bevétel 40%-a illeti meg. Hortobágy esetében az önkormányzatot megillető rész: 4.400.000 Ft.
3. Az intézményi működési bevételek a 2016. évi tényadatokból kiindulva kerültek betervezésre.
• Készletértékesítés ellenértéke:
1.100.000 Ft
• Szolgáltatások ellenértéke:
1.100.000 Ft
• Közvetített szolgáltatások ellenértéke:
9.000.000 Ft
• Tulajdonosi bevételek:
10.000.000 Ft
(Hortobágyi Délibáb Kft. 3.500 eFt)
• Ellátási díjak (elvárt bevétel)
3.129.651 Ft
• Kiszámlázott általános forgalmi adó:
6.500.000 Ft
• Kamatbevételek:
50.000 Ft
Összesen:
30.879.651 Ft
4. Felhalmozási bevétel között azon telkek értékesítésének
bevétele került beépítésre, melyekre már született képviselő
testületi határozat, így 2017. évben nettó 12.986.500 Ft-tal számolhatunk, valamint a mezőgazdasági közmunkaprogramban
hűtőkamra létesítésére nyújtott 1.041.400 Ft támogatással.
5. Kölcsönök, visszatérülések között az első lakáshoz jutók
támogatásának 2017. évre esedékes összegeit vettük figyelembe, mely várhatóan 72.000 Ft lesz.
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6. Finanszírozási bevételek:
A finanszírozási bevétel: előző évről 65.442.812 Ft, melyből
működési célú 42.072.555 Ft, 23.370.257 Ft felhalmozási célú
finanszírozási bevétel.
Kiadások tervezése
1. A személyi jellegű kiadásokat – mivel az önkormányzati
feladatok helyben történő ellátását ez évben is mindenképpen
biztosítani kívánjuk – a jelenlegi létszámmal 13 fővel (polgármester, 8 fő köztisztviselő, 1 fő közalkalmazott – védőnő – és
3 fő munkatörvénykönyves foglalkoztatott – gépkocsivezető,
takarítónő, karbantartó) és bérrel számoltunk.
Az ellátandó önkormányzati feladatok: – a közös hivatal
működtetésén túl – továbbra is gondoskodni kell művelődési
ház hiányában kulturális, közművelődési feladatok ellátásáról,
óriási park- és közterület fenntartásáról, gondozásáról, a közfoglalkoztatás keretében 40+5 fő (az intézményekben foglalkoztatottakkal együtt) közmunkás folyamatos foglalkoztatásáról, helyi és országos vásárok rendezvényében közreműködésről, hagyományőrző rendezvények szervezéséről, illetve abban
közreműködésről, idegenforgalommal, turizmussal kapcsolatos feladatok végzéséről, fejlesztési, beruházási feladatokról, a
település működtetéséről, üzemeltetéséről.
A költségvetés tartalmazza a közfoglalkoztatási- és mintaprogramok keretében foglalkoztatott munkavállalói létszámot.
Betervezésre került a 2016-ban indult, 2017. február végén
lezárult programok költsége.
5. Működési célú támogatások tervezése során:
Működési célú kiadásként 39.692.693 Ft került betervezésre,
mely az alábbiakat tartalmazza:
• A Közös Hivatal működéséhez 19.498.733 Ft pénzeszköz
átadás került betervezésre.
• A Balmazújvárosi Kistérség társulási feladatához (humán
szolgálat működéséhez, belső ellenőrzés, útellenőrzés és
egyéb általános feladatokhoz) 10.790.885 Ft működési
támogatás tervezése szükséges.
• Nonprofit és egyéb szervezetek, valamint rendezvények
részére 9.403.075 Ft került betervezésre, melynek felhasználási terve a következő:
– Hortobágyi Délibáb Nonprofit Kft.
5.500.000 Ft
– TDM szervezetnek
211.075 Ft
– Sport feladatok támogatása:
450.000 F
Ebből:Labdarúgó szakosztály 
350.000 Ft
		
asztalitenisz szakosztály: 
100.000 Ft
– Arany János tehetséggondozó pr.:
36.000 Ft
– Vöröskereszt:
15.000 Ft
– Iskolai farsangi bál:
50.000 Ft
– Óvodai jótékonysági bál:
20.000 Ft
– Rendőrség:
100.000 Ft
– Hortobágyi Polgárőrség:
200.000 Ft
– Katasztrófavédelem:
65.000 Ft
– Balmazújvárosi Tűzoltóság
2.100.000 Ft
– Német diákcsere program
400.000 Ft
– Lesz Dance TSE hortobágyi csoport támogatása100.000 Ft
– Egyéb támogatások
156.000 Ft
• A képviselő-testület 440.484 Ft kölcsön nyújtását határozta
el – működésének folyamatossága érdekében – a Hortobágyi LEADER Közhasznú Egyesület részére.
6. Tartalékok: 2017. évben 500.000 Ft általános tartalék
és 9.282.081 Ft céltartalék került képzésre. A céltartalék a
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víziközművek bérléti díjából képződött, mivel törvényi előírás,
hogy a befolyt bérleti díjat csak a víziközmű-fejlesztésre lehet
felhasználni.
Több éves kihatással járó döntéssel jelenleg nem rendelkezik
önkormányzatunk. Pénzintézetekkel szemben 2016. december
31-én nem volt rövid lejáratú és fejlesztési célú hitelállományunk.
Fejlesztési tervek, elképzelések 2017. évben
Pályázati támogatással, az elmúlt évben benyújtott, még el
nem bírált pályázatok keretében:
–A
 volt rendőrségi épület felújításával rendezvényház kialakítása „Vendéghodály” néven. A víziszínpad felújítása
(megyei turisztikai tematikus útvonal keretében 8 önkormányzat közös projektje).
–A
 z egészségügyi alapellátás fejlesztése keretében az orvosi
rendelő és a csecsemőgondozó felújítása, fűtéskorszerűsítése, napelemmel történő ellátása, továbbá eszközbeszerzés valósulhat meg.
–A
 vásártér fejlesztése során a korábban megterveztetett,
rögzített árusító pavilonok épülnének meg, továbbá egy
új WC konténert vásárolnánk és látnánk el tájbaillő fa
burkolattal a vásár és a rendezvények színvonalas kiszolgálása érdekében.
–A
 Titi Éva Faluház energetikai korszerűsítése, napelemmel
történő felszerelése.
–A
 községháza épületének energetikai korszerűsítése, napelemmel történő felszerelése.
– Egy db traktor vásárlása az önkormányzati tulajdonú utak
kezeléséhez, karbantartásához.
– Szabadtéri sportpark kialakítása a KRESZ pályán 150 m2
területen, legalább 15 db eszköz kialakításával.
Nyertes pályázatok, melyek megvalósítására ez évben
kerül  sor

– Közfoglalkoztatási program keretében a temetői parkoló
kialakítása.
Önerőből megvalósítani tervezett fejlesztések:
–A
 községi temetőben az urnás temetés feltételeinek biztosítása érdekében urnafülkék elhelyezése, ivóvízhálózat
kiépítése.
– Kerékpáros gyakorló pálya létesítése a gyermekek számára
a KRESZ pályán.
–A
 z általános iskola udvarára kültéri játék/játékok beszerzése.
– Kónyán a belvízelvezető árok első szakaszának kotrása, a
vízkárelhárítási terv végrehajtásának 1. üteme szerint.
Vincze Andrásné
polgármester

Galánfi András
Kossuth-díjas

–A
 könyvtári szolgáltatás tárgyi feltételeinek megteremtése
a Faluházban.			
Beruházási költség: 3.000.000 Ft. Önerő: 300.000 Ft.
–A
 Faluház berendezésének és műszaki felszereltségének fejlesztése.				
Beruházási költség: 751.000 Ft. Önerő: 350.000 Ft.
2017 I. félévében benyújtásra kerülő pályázatok
–T
 ermészetvédelmi pályázat keretében: a Hortobágy folyó
partján vízi és vízparti tanösvény kialakítása, a Bevásárló
Udvarházban lévő önkormányzati tulajdonú helyiségben (volt WC) bemutató és kiállító terem kialakítása, a
víziszínpadhoz vezető úton tájbaillő, gólyabarát világító
oszlopok elhelyezése. Fényszennyezés-mentes világítás
létesítése a településen. A Titi Éva Faluház udvarán filagória létesítése, sütő-főzőhely kialakítása.
– 6 településsel alkotott konzorciumban: 1 fő szociális gondozó képzése, foglalkoztatása, 12 fő kompetencia alapú
képzése, egészségfejlesztés keretében egészségügyi szűrések a településen (tüdő- és rákszűrés), továbbá KRESZ
gyakorlati ismeretek oktatása az ifjúság részére, KRESZ
pálya felújítása.
– Iskolai sportlétesítmények fejlesztése (futópálya kialakítása, kézilabda pályához labdafogó háló kiépítése.
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Galánfi András fafaragó népi iparművész, előadóművész, a
népművészet mestere, a Magyar Művészeti Akadémia rendes
tagja, a rönkbútor-faragás régi hagyományát mesteri módon
folytató, a modern funkciót tradicionális stílussal ötvöző alkotásai, valamint a magyar népi tárgykultúra kincseinek továbbörökítését elhivatottan szolgáló munkája elismeréseként 2017.
március 15-én Kossuth-díjat kapott. A községünkben a Hortobágyi Nemzeti Park Látogató Központ Kézműves Udvarának
vezetőjeként megismert önzetlen barátunknak szívből gratulálunk és jó egészséget kívánunk!

Hortobágyi Híradó

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

Hortobágyi Híradó

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

Húsvét hétfője

Ehhez a naphoz tartozott az ételszentelés hagyománya. A
délelőtti misére letakart kosárral mentek a hívők, melyben
bárányhús, kalács, tojás, sonka és bor volt. A húsvéti bárány
Jézus áldozatát, a bor Krisztus vérét jelképezi. A tojás pedig
az újjászületés jelképe. Az egészben főtt tojás ugyanakkor a
családi összetartást is jelképezi. A magyar néphagyomány szerint a családtagoknak együtt kellett elfogyasztaniuk a húsvéti
tojásokat, hogy ha valamikor eltévednének az életben, mindig
eszükbe jusson, hogy kivel fogyasztották el a húsvéti ételeket,
és mindig hazataláljanak. A húsvét ünnepe akkora ünnep az
egyházban, hogy nem egy napon keresztül, hanem nyolc napon
keresztül ünnepelik. Utána még több héten át húsvéti idő van.

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

Tavaszi csibe
Húsvéti bárány
Az áldozati bárányokról már sokat hallhattunk. A bárány
húsvét idején Krisztus áldozatát szimbolizálja. Korábban jellegzetes húsvéti étel volt, ma már a legtöbb helyen sonkát
készítenek helyette.

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.
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A legősibb húsvéti jelkép a bárány. Eredetét a Bibliában
találjuk. Az ótestamentumi zsidók az Úr parancsára egyéves
hibátlan bárányt áldoztak, s annak vérével bekenték az ajtófélfát, hogy elkerülje őket az Úr haragja. A húsvéti bárány Jézust
is jelképezi. A Bibliában Krisztus előképe volt az a bárány,
amelyet a zsidók Egyiptomból való kimenetelük alkalmával
ettek, és amelyet nap mint nap feláldoztak a jeruzsálemi templom oltárán. Az Újtestamentumban Jézus Krisztus az emberiség váltságára jött a földre: „Krisztus a mi bárányunk, aki
megáldoztatott érettünk”.

Hortobágyi Híradó

Van e háznak rózsabokra,
nyúljék
élte sok napokra,
Itt vagyok,
hogy
virítson,
mint rózsaszál,
Friss vagyok,
megöntözném:
ennyibôl áll
Máris sorba állok!
e
kis
kertész
fáradsága,
Csak egy kicsit meglocsollak,
piros tojás a váltsága.
Aztán odébb állok.

Pálinkás jó reggelt kívánok e háznak,
Fõképp a dolgos szülõk jól nevelt lányának!
Elmondom én gyorsan jövetelem célját:
Megöntözöm most a környék legszebb lányát.
Kívánok e háznak hát mindenbõl eleget,
Fõképp békességet, egészséget és szeretetet!

A Húsvét nyula
A húsvéti nyúl vagy húsvéti
nyuszi, a húsvét ünnephez
kötődő figura, a Mikuláshoz
hasonlóan a gyermekfolklór
része: a gyermekek „hisznek” a húsvéti nyúlban, amely
tavasszal, általában húsvétkor titokban, mint a Mikulás,
ajándékot hoz nekik.
Tipikusan nyugat-európai
hagyomány, azonban a kontinens keleti felében, Magyarországon is régi tradíció.
Magyarországon és többek
közt az Amerikai Egyesült
Államokban
általánosan
ismert hagyomány a húsvéti
fészek készítése az ajándék
és a húsvéti tojások számára.
A húsvéti nyúl egyes források
szerint a 16. századi Németországban vált a keresztény
ünnepkör részévé, itt készítették az első kosárfészket
és később az első édességből
készült nyulat.
Néhány forrás szerint egy
félreértés kapcsán került a
húsvéti ünnepkor jelképei
közé. Egyes német területeken ugyanis gyöngytyúkot
ajándékoztak egymásnak az
emberek, annak tojásaival
együtt. A gyöngytyúk német
neve Haselhuhn, rövidebben
Hasel. A nyúl németül pedig
Hase.
Franciaországban és Belgiumban a tojásokat nem a húsvéti nyúlhoz kötik, hanem azt
mondják: a húsvéti harangok

Rigmust
mondok,
Tojást várok,
Ha nem adnak,
Odébb
állok.

Húsvét másodnapján az jutott eszembe,
Egy üveg rózsavizet veszek a kezembe.
Elindultam vele lányokat locsolni,
Lányokat locsolni, piros tojást szedni.
Adjatok hát lányok, ha nem sajnáljátok,
Hogyha sajnáljátok,
licskes-lucskos legyen a szoknyátok!
pottyantják le őket.
A keresztény kultúrkörben elterjedt szokás a húsvéti
nyulat ábrázoló képeslapok
küldése. Húsvét előtt az áruházakban slágertermék a színesbe csomagolt csokoládé
nyúl és tojás és a plüssnyulak. Magyar nyelvterületen a
húsvéti locsolóversek gyakori
szereplője.
A fészekrakás valószínűleg abból vezethető le, hogy
a nyugati kultúrákban ábrázolt nyúl általában a Lepus
fajhoz tartozik, amely abban
különbözik más nyúlfajoktól,
hogy nem üregben él, hanem
fészket rak, kicsinyei nyitott szemmel születnek, teste
nagyobb és füle hosszabb.
A tojás, ahogy a nyúl is, már
az ókor óta termékenységi
szimbólumok: mivel a nyulak
nagyon sok utódot nevelnek fel, a tavaszi napforduló
idején a föld megnövekvő termékenysége jelképének tartották őket.

Kinyílt az ibolya húsvét hajnalára,
Csepegjél, rózsavíz erre a kislányra.
Rózsavíztõl, majd meglátod, szép es ügyes leszel,
Ugye, kislány, a zsebembe piros tojást teszel?

Locsolni jöttem, nem titkolom,
Szép szokás ez, úgy gondolom.
Múljon vizemtôl a téli álom,
Bizony most én ezt kívánom.
Ha a hatása múlik is esztendôre,
Ígérem, itt leszek jövôre.
S nem adok az illendôre,
Locsolok kérdezés nélkül, nyakra, fôre.

Hortobágyi Híradó
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Körültekintően és szabályosan közlekedjenek!
Ne feledjük, hogy a balesetek szinte mindegyike emberi
hibára vezethető vissza, ezért
megelőzhetők lennének. A
Balmazújvárosi Rendőrkapitányság ismét felhívja a
gyalog vagy kerékpárral közlekedők figyelmét, hogy tartsák be a KRESZ szabályait.
A rendőrök tapasztalatai azt
mutatják, hogy továbbra sem
csökkent a szabálytalankodók
száma, szabálytalanul és balesetveszélyes módon közlekednek a gyalogosok, kerékpárosok.

Tavaly a rendőrkapitányság
illetékességi területén a kerékpárosok által okozott balesetek
száma kiemelkedően magas
volt a személyi sérüléssel járó
balesetek között, amelyek legtöbbször a szabálytalan balra
kanyarodás miatt következtek
be.
Képes biztonságosan és
szabályosan
közlekedni
kerékpárral?
Amennyiben bal kezét
kerékpározás közben oldalra
tudja tartani és miközben
a bal válla felett hátra tud

Balesetek a keleti hídon
Két baleset is történt az elmúlt időszakban Balmazújváros lakott területén kívül, a 3316-os út 26. kilométerszelvényében a Keleti-főcsatorna úgynevezett „debreceni”
hídján.
Az első eset 2017. február 24-én 5 óra 35 perckor történt.
Egy személygépkocsi Debrecen irányából közlekedett, amikor
a Keleti-főcsatorna hídján észlelte, hogy egy másik jármű közlekedik vele szemben, miközben kerékpárosokat előz. A jármű
vezetője vészfékezett, jobbra kormányozott, de az ütközést
nem tudta elkerülni. A szabályosan haladó gépkocsi vezetője
a baleset következtében könnyű sérüléseket szenvedett, a
kerékpárosok nem sérültek meg. A szabálytalanul előző személygépkocsi vezetőjét a mentőszolgálat munkatársai súlyos
sérülésekkel szállították kórházba.
A második esetben 2017. március 16-án 18 óra 40 perckor
egy tehergépkocsi közlekedett Debrecen felől Balmazújváros
irányába a 3316-os úton és szintén a hídon összeütközött egy
vele szemben közlekedő mezőgazdasági vontató hátsó kerekeivel. A baleset során a tehergépjármű vezetője könnyű sérüléseket szenvedett.
Kérjük a lakosságot, hogy fokozott óvatossággal és a KRESZ
szabályainak betartásával közlekedjenek!
Balesetmentes közlekedést kíván a
Balmazújvárosi Területi Balesetmegelőzési Bizottság

Kinyílott az aranyesõ
Én voltam ma a legelsõ,
aki kora reggel
locsolkodni kelt fel
Minden szõke, barna lány,
Mint a piros tulipán
Virulva-viruljon
Rózsapermet hulljon.
Íme, itt a kölni
Szabad-e locsolni?

14

Korán reggel útra keltem,
Se nem ittam, se nem ettem.
Tarisznya húzza a vállam,
Térdig kopott már a lábam.
Bejártam a fél világot,
Láttam sok-sok szép virágot.
A legszebbre most találtam,
Hogy öntözzem, alig vártam.
Piros tojás, fehér nyuszi,
Locsolásért jár a puszi!

nézni, 10–20 méteren keresz- logosként keljen át az úttestül és biztonságosan tud így ten.
Az elkövetkezendő időszakhaladni, akkor nem lehet
gond egy balra kanyarodás- ban a hasonló balesetek megelőzése érdekében a gyalogonál.
Viszont ha ezt nem tudja soknak és kerékpárosoknak
kivitelezni, akkor csak a vélet- rendőri ellenőrzésekre kell szálenen és a mögötte közlekedő mítania a városban.
Balmazújvárosi
figyelmességén múlik, hogy
Területi Balesetmegelőzési
épségben hazaér-e. Mindemiatt
Bizottság
kérünk minden olyan kerékpárral közlekedőt, aki ezt
Én még kicsi vagyok,
a manővert biztonságosan
nem tudja végrehajtani, hogy Verset nem tudok.
fokozott óvatossággal, inkább Majd jönnek a nagyok,
Mondanak azok.
a kerékpárról leszállva, gya-

Rózsavizes húsvét napját jöttem ma kívánni,
Nem szeretnék a lányokra nagyon sokat várni!
Ez a pár csepp jó szagos víz úgy használ a lánynak,
Mint a réten a gyöngyharmat a nyíló virágnak.
Olyan lesz az arcuk tõle, mint a hamvas virág,
Örömünkben együtt örül a megváltott világ.
Megváltónk is együtt örül az egész világgal,
Ajándékozzatok meg hát egy hímes tojással!

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

Húsvét másodnapján régi szokás szerint
Fogadják szívesen az öntözõlegényt.
Én a legénységhez igen kicsi vagyok,
De öntözõlegénynek mégis csak felcsapok.
Minden esztendõben ilyenkor itt vagyok
Ha a locsolásért pirostojást kapok.

Hortobágyi Híradó

Folytatódnak a „Finn módszeres” ellenőrzések
A Balmazújvárosi Rendőrkapitányság munkatársai a közlekedési balesetek megelőzése és az ittas vezetés visszaszorítása

A módszer lényege, hogy egy előre kiválasztott helyszínen
több rendőr bevonásával, egyidejűleg, nagyon rövid idő alatt
történik meg több gépjárművezető ellenőrzése.
Balesetmentes közlekedést kíván a
Balmazújvárosi Területi Balesetmegelőzési Bizottság

érdekében rendszeresen tart „Finn módszeres” ittasság ellenőrző akciót, mely alkalmával kiemelt figyelmet fordítanak a
rendőrök a szeszesital, valamint a vezetési képességre hátrányosan ható szerek befolyása alatt álló sofőrök kiszűrésére.

Vezessünk óvatosabban fronthatás idején!
Az időjárás okozta fronthatás megterhelően hat az emberi
szervezetre. Sokan nem tudják, de ebben az időszakban sokkal
kockázatosabb közlekedni.
Az időjárási változások jelentős hatást gyakorolnak a
közúti közlekedésre, ezért fontos, hogy a járművezetők
mindig az időjárási-, látási- és útviszonyoknak megfelelően
vezessék gépjárműveiket. Az elkövetkező napokban változó időjárási körülmények között közlekedhetünk. Kezdetben
sokfelé köd csökkentheti jelentősen a látótávolságot, az utakat
helyenként ónos szitálás, hószállingózás, ködszitálás teheti
síkossá, csúszóssá. Az időként feltámadó széllökések pedig a
járművek menetstabilitását csökkenthetik.
Ne feledjék: a balesetek megelőzhetők! A legjobb prevenció
minden esetben a közlekedési szabályok betartása, de e mellett
„a mentális felkészülés”, a gyakorlat, a megváltozott időjárási
viszonyokhoz való alkalmazkodás is fontos. Vezessünk
kipihenten és gyakrabban álljunk meg pihenni, felfrissülni.
Legyünk türelmesek, közlekedjünk lassabban, tartsunk
nagyobb követési távolságot.
Fontosnak tartjuk felhívni a figyelmet arra, hogy minden
esetben ellenőrizze gépjárművét indulás előtt!
• Győződjön meg arról, hogy az első és hátsó fényszórók,
az irányjelzők, a féklámpák és a ködlámpák tiszták és
megfelelően működnek!
• Gondoskodjon a szélvédők tisztaságáról, és
belső párátlanításáról (speciális kendővel,
légkondicionáló használatával stb.)!
• Az ablaktörlő lapátokat cserélje ki, ha azok
megrepedtek, vagy más okból nem képesek
betölteni a funkciójukat!
• Az ablakmosó berendezés legyen mindig
feltöltött állapotban!
• Ha a gumiabroncs mintázatának mélysége
nem megfelelő, vagy az abroncs
egyéb okból alkalmatlan a biztonságos
közlekedésre, gondoskodjon a cseréjéről!

Hortobágyi Híradó

• Közlekedjen körültekintőbben, óvatosabban, tartson
nagyobb követési távolságot az elöl haladó jármű mögött
és tervezzen hosszabb menetidőt!
•
Nedves, csapadékos úttesten számoljon a féktávolság
jelentős növekedésével!
•
Lakott területen kívül, éjjel, vagy korlátozott látási
viszonyok esetén számítani kell fényvisszaverő mellényt
nem viselő gyalogos, vagy kerékpáros közlekedésére!
• Ködben történő vezetés esetén válasszon lassúbb haladási
sebességet, nagyobb követési távolságot, tartózkodjon
az előzéstől, kapcsolja be a ködfényszórót, s mellőzze a
távolsági fényszórók alkalmazását. A szem pihentetése
érdekében iktasson be több pihenőt.
• Minden esetben használja a biztonsági övet!
A Rendőrség folyamatosan figyelemmel kíséri a közutak
forgalmának alakulását, az esetlegesen bekövetkező
torlódások, közlekedési balesetek esetén a lehető legrövidebb
időn belül biztosítja a forgalom zavartalan áramlását. Az
esetleges útlezárások, forgalmi korlátozások bevezetése, a
szükség esetén kijelölt alternatív útvonalak igénybevétele miatt
javasolt figyelemmel kísérni a rendőrségi és a közútkezelői
tájékoztatásokat mind az internetes weboldalakon, mind a
gyorsforgalmi utakon lévő információs táblákon.
Balesetmentes közlekedést kíván a
Balmazújvárosi Területi Balesetmegelőzési
Bizottság
Ó, tavasszal újult ékes liliomok,
Öntözésre méltó gyönyörû virágok!
Már eljött az idõ, hogy megújuljatok,
A Szentlélek Isten szálljon tireátok.
No, ti cimboráim, csuporra, vederre,
Adjuk meg a lánynak a tisztet reggelre!
Hanem egy szót szólok ezen szép leánynak,
Adjon egy pár hímest,
Szívembõl kívánom, kegyelem magának!

15

Gyömbéres koktél
Hozzávalók: gyömbér, narancs, rozmaring, méz, ásványvíz
Így készül: Egy pohárnyi léhez körülbelül egy centis gyömbérdarabot pucoljunk meg és reszeljünk, majd turmixoljunk
le, adagoljunk hozzá 3-4 narancsot, és turmixoljunk hozzá
5-6 rozmaringlevelet, majd keverjünk az egészhez 2 teáskanál mézet. Ha túl erősnek bizonyul, vagy csípőssé válik a
gyömbér miatt, öntsünk hozzá egy kevés vizet.
http://twice.hu/receptek/2-tavaszi-koktel-igyunkeletenergiat

Szamorodnis tavaszi csirkemell

Hozzávalók: 50 dkg csirkemell filé, 3 dl tokaji szamorodni,
só, bors, majoránna, fokhagyma, olívaolaj, 15 dkg trappista
sajt. Tavaszi zöldségek: bébirépa, csemegekukorica, zöldborsó, só, bors, 1 csokor petrezselyem zöldje, étolaj.
Így készül: A vékony szeletekre vágott csirkemell filét
besózzuk, fokhagymával bedörzsöljük, borsozzuk és majoránnával meghintjük. Hűtőben 2–3 órát érleljük. Egy tepsibe kevés olíva olajat öntünk, egymás mellé helyezzük
benne a hússzeleteket, és ráöntjük a bort. Forró sütőben
30 percig sütjük. Utána a csirkemelleket betakarjuk reszelt
sajttal. Sóval, borssal, majoránnával fűszerezzük, és 15–20
perc alatt rápirítjuk a sajtot a tetejére. Köretként a tavaszi
zöldségkeveréket kevés olajon megpároljuk, sóval és őrölt
borssal enyhén fűszerezzük és megszórjuk vágott zöldpetrezselyemmel. Ha minden elkészült, egy nagy tálalótál közepére halmozzuk a húsokat, a zöldségkörettel koszorúzzuk.
https://www.videkize.hu/tokaji_borban_sutott_csirkemell_
tavaszi_zoldsegekkel

Mákpuding
Hozzávalók: 160 g gríz (búzadara), 5 dl tej, 70 g cukor, 30 g
darált mák, citrom héja, 30 g vaj, 2 marék málna.
Így készül: Egy lábasba kimérjük a grízt, a tejet, a cukrot,
a mákot és belereszeljük a citrom héját. Alacsony lángon,
sűrűn megkavarva megfőzzük a grízpudingot: akkor van
készen, amikor a gríz már megfőtt, és szépen besűrűsödött,
keverésnél látszik az edény alja. Ekkor hozzákeverjük a
vajat is. A grízpudingot formákba vagy poharakba töltjük,
majd teljesen kihűtjük. A kiengedett fagyasztott málnát
cukorral pürésítjük és öntetként használjuk a poharakból
kifordított mákpudinghoz.
http://divany.hu/alapkonyha/2014/05/31/jo_desszert_gyorsan_makos_grizpuding_malnaontet/

Medvehagyma levese
Hozzávalók: 1 nagy csokor medvehagyma, 1 ek. olívaolaj,
1 db nagyobb burgonya, 1 kis fej vöröshagyma, 1-2 gerezd
fokhagyma, 8 dl víz, 1 db leveskocka, 2 dl főzőtejszín, só,
bors.
Így készül: Az olajon megfonnyasztjuk a felaprított vöröshagymát, rádobjuk az apróra kockázott burgonyát, és felengedjük
a 8 dl meleg vízzel. Amíg felforr, addig a medvehagymát
megmossuk, és vastag szárától megtisztítjuk. Amikor a burgonya már majdnem megfőtt, beledobjuk a medvehagymát és
a fokhagymát, majd forrástól számítva kb. 5–8 percig főzzük.
Ezután leturmixoljuk. Visszatesszük a tűzhelyre, a tejszínt
simára keverjük 1-2 kanál levessel, és a gyöngyöző levesbe
öntjük folytonos keverés mellett. Pirított kenyérkockával,
sajtos kenyérszelettel vagy reszelt sajttal tálaljuk.
http://www.mindmegette.hu/tejszines-medvehagymakremleves.recept/

