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Szeretetben gazdag békés Karácsonyt és
boldog új évet kívánok településünk valamennyi
lakójának az önkormányzat képviselő-testülete
és
dolgozójanevében!
nevében!
és valamennyi
valamennyi dolgozója
Vincze
polgármester
Vincze Andrásné
Andrásné polgármester
rágyújtotta jótevőjére a házat.
Addig-addig, hogy egy napon
aztán az Úristen odafönt az
égben megsokallotta az emberek gonoszságát, s rájok szabadította a sötétséget és a hideget.
A nap eltűnt az égről, a vizek
befagytak, s a rablógyilkos számára nem termett többé semmi
az elrablott földön. Nagy fázás,
éhezés és pusztulás következett
ebből az egész emberi világra.
Mikor pedig már közeledett
erősen az idő, mikor minden
emberi életnek el kellett volna
pusztulnia a földön, az Úristen
odaintette maga mellé kedvenc

angyalát, a Világosságot, és ezt
mondta neki:
„Eridj le, hű szolgám, s nézz
körül a földön, melyet gonoszsága miatt pusztulásra ítéltem.
Vizsgálj meg minden embert,
asszonyt és gyermeket, s akiben
még megtalálod egy csöpp kis
nyomát a jóságnak, annak gyújtsál gyertyát a szívében. Én pedig
majd az utolsó előtti napon alánézek a földre, s ha csak egy
kicsike világosságot is látok
rajta, megkönyörülök az emberi
világon, s megváltoztatom az
ítéletet, amit kiróttam rája.”
(folytatás a 2. oldalon)
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folytatás az 1. oldalról

Ezt mondta az Úristen, s a
Világosság angyala alászállott a
földre, hogy teljesítse a parancsot. A föld sötét volt és hideg.
Mint a csillagtalan, zimankós
téli éjszaka, olyan. Az emberek
tapogatózva jártak az utcákon,
s akinek még volt egy darabka
száraz, fagyott kenyere, az
elbújt vele a pincék mélyére,
hogy ne kelljen megossza
mással. Egy birkabőr bundáért meggyilkolta apját a fiú, s
akinek még tűz égett a kemencéjében, az fegyverrel őrizte
szobája melegét a megfagyóktól. Az angyal nagyon-nagyon
elszomorodott, hogy hasztalan
járta az emberi világot, mert
nem talált benne sehol egy
fikarcnyi jóságot sem.
Lassanként kiért a városból, s
ahogy a dűlőúton haladt fölfele
a hegyek irányába, egyszerre
csak összetalálkozott a sötétben
egy emberrel, aki egy döntött
fát vonszolt magával kínlódva.
Kiéhezett, sovány ember volt,
s csak szakadt rongyok borították a testét, de mégis húzta,
vonszolta magával a terhet, bár
majdnem összeroskadt a gyöngeségtől.
„Minek kínlódsz ezzel a
fával? – kérdezte meg az angyal.
– Hiszen ha tüzet gyújtanál
belőle magadnak itt, ahol állsz,
megmelegedhetnél mellette.”

A betlehemezés a karácsonyhoz kötődő magyar népszokás.
Több szereplős dramatikus
játék, a legnépszerűbb karácsonyi paraszti misztériumjáték,
pásztorjáték.
A népszokásban két hagyománykör ötvöződik: a kereszténység előtti pogány és antik
gyökerű képzetek, valamint az
ünnep keresztény jellegéből
fakadó szokások. Neve a bibliai Betlehem városából ered.
A népszokás célja a gonosz ártó
szellemek elűzése zajkeltéssel,
jelmezek, álarcok viselésével.
Az első magyar szövegek a
17. századból származnak, és
iskolai előadás céljára készültek. A 19–20. században már
paraszti betlehemezésről beszélünk, mert magyar népszokásként a falvak életében maradt
meg.
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„Jaj, lelkem, nem tehetem
én azt – felelte az ember. –
Asszonyom, s kicsi fiacskám
van otthon, kik fagynak meg, s
olyan gyöngék már, hogy idáig
nem jöhetnének el. Haza kell
vigyem nekik ezt a fát, ha bele
is pusztulok.”
Az angyal megsajnálta az
embert, és segített neki a fával,
s mivel az angyaloknak csodálatos nagy erejük van, egyszerre
csak odaértek vele a sárból
rakott kunyhóhoz, ahol a szegény ember élt. Az ember tüzet
rakott a kemencében, s egyszeriben meleg lett tőle a kicsi
ház, s míg egy sápadtra éhezett
asszony s egy didergő kisfiú
odahúzódtak a tűz mellé melegedni, az angyal meggyújtott
egy gyertyát az ember szívében,
mert jóságot talált abban.
„Édesanyám, éhes vagyok...”
– nyöszörögte a gyermek, s az
asszony benyúlt a rongyai közé,
elővett egy darab száraz kenyeret, letörte az egyik sarkát, s
odanyújtotta a gyermeknek.
„Miért nem eszed meg magad
a többit? – kérdezte az angyal.
– Hiszen magad is olyan éhes
vagy, hogy maholnap meghalsz.”
„Az nem baj, ha én meghalok – felelte az asszony –, csak
legyen mit egyék a kicsi fiam.”
S az angyal ott nyomban meggyújtotta a második gyertyát is,

és odahelyezte az asszony szívébe.
A gyermek leharapott egy kis
darabot a kenyér sarkából, aztán
megszólalt:
„Édesanyám, elhozhatom két
kis játszótársamat a szomszédból? Ők is éhesek, s nincs tűz a
házukban. Megosztanám velük
ezt a kis kenyeret, meg a helyet
a tűznél!”
Az angyal pedig meggyújtotta
a harmadik gyertyát is, és odaadta a kisfiúnak, aki boldogan
szaladt ki a gyertyával a sötét
éjszakába, hogy fénye mellett
odavezesse kis társait a tűzhöz
és a kenyérhez.
S pontosan ekkor érkezett el
az utolsó előtti nap, és az Úristen
alánézett a földre, s a nagy-nagy
sötétségben meglátott három
kis pislákoló gyertyalángot. És
úgy megörvendett annak, hogy
az angyal mégis talált jóságot
a földön, ha nem is többet, csak
hármat, hogy azon nyomban
megszűntette a sötétséget, vis�szaparancsolta a napot az égre,
s megkegyelmezett az emberi
világnak.
S azóta minden esztendőnek
a vége felé az Úristen emlékeztetni akarja az embereket arra,
hogy a gonoszság útja hova
vezet, s ezért ősszel a napok
rövidülni kezdenek, a sötétség
minden este korábban szakad
alá, és minden reggel későbben

Betlehemezés

A betlehemezés a legismertebb és legelterjedtebb karácsonyi népszokások közé tartozik.
Az egész Kárpát-medencében
ismerik. A paraszti betlehemezés középpontjában a betlehemi

pásztorok párbeszédes, énekes
játéka áll. A dramatikus játék fő
eleme a pásztorjáték, amely a
három pásztor, köztük a nagyothalló öreg tréfás párbeszédére
épül. A betlehemezés fő kel-

távozik, hideg támad, és befagynak a vizek, s a sötétség uralma
lassan elkezdi megfojtani a világot. Mi emberek pedig megijedünk, s eszünkbe jut mindaz a
sok rossz, amit elkövettünk az
esztendő alatt, és amikor eljön
a legrövidebb nap, és a Világosság angyala alászáll közénk
jóságot keresni, egyszerre mind
meggyújtjuk a karácsonyfák
gyertyáit, hogy az Úristen ha
alátekint, fényt lásson a földön,
s megbocsássa a bennünk lévő
jó miatt a bennünk lévő rosszat.
– Ez a karácsony igazi meséje
– fejezte be nagyapánk ott a
kandalló mellett azon a régirégi karácsonyestén –, én pedig
azért mondtam el nektek, gyerekek, hogy megjegyezzétek jól,
és emlékezzetek reá. Mert ez a
mi emberi világunk újra építeni
kezdi a Bábel tornyát, melyben
egyik ember nem értheti meg a
másikat, jelszavakból, hamisságokból, elfogultságokból és
előítéletekből, s jönni fog hamarosan az irigység is, a rosszindulat, meg a gonoszság, melyek
miatt az Úristen újra pusztulásra
ítéli majd az embert. Tolvajlás
és gyilkosság fog uralkodni a
földön, s ha a nyomorúság és
a nagy sötétség rátok szakad
majd, akarom, hogy emlékezzetek: csak a szívetekben égő
gyertya menthet meg egyedül a
pusztulástól.

léke a templom alakú betlehem,
amelyben a Szent Család látható. A pásztorjáték szereplői: a
kis templomot vivő két angyal,
három pásztor, ami egyes vidékeken kiegészül több szereplővel. A szereplők ma is eljátsszák
a Jézus születéséről szóló bibliai
történetet, majd átadják ajándékaikat, jókívánságaikat. Ezután
a háziak megvendégelik őket.
A legarchaikusabbak az erdélyi játékok, ezeket néha felnőtt
férfiak adják elő, és a pásztorok
álarcot is viselhetnek. Egyik
érdekes példája a Dunántúlra
települt bukovinai székelyek
csobánolása (betlehemezése).
Ennek része a betlehemes pásztortánc. A betlehemezés sajátos
változata a bábtáncoltató betlehemezés. Magyar nyelvterületen a Dunántúlon és a FelsőTisza-vidéken fordul elő.

Hortobágyi Híradó

PÁSZTORADVENT

Advent első vasárnapján a
debreceni
Csonkatemplom
előtt pásztortűz gyújtására
gyülekeztek Balmazújváros,
Böszörmény, Nánás, Sámson,
Szoboszló, Hortobágy, Püs-

A megjelent pásztorok
tiszteletére szervezett közös
ebédre a gyülekezeti teremben
került sor. Az alkalomhoz illő
birkapörkölt és egri borocska
megalapozta a nótás kedvet,
persze a tárogató és a hegedű
hangja is lendített rajta…
Kora délután a társaság
együtt nézte meg a szomszédos moziban a közelmúltban
felújított Hortobágy (1936)
című filmet. Bizony sajnálhatjuk, hogy nem rögzítettük a

vetítés közben elhangzó csiklandós kommenteket…
Késő délután a Debreceni
Városháza udvarán lobbant a
pásztortűz és onnan a városi
elöljárók és az egyházi méltóságok vezette fáklyás menet
a Nagytemplom elé vitte a
lángot. Ott a város adventi
koszorújának első gyertyáját
a kilencvenhárom éves Szőnyi
Imre, nádudvari pásztor gyújtotta meg.
Gencsi Zoltán
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lobbantotta lángra az akácos
máglyácskát. Majd Szakács
György lelkipásztor köszöntőjét követően Hortobágy
Örökös Pásztora, Németi
Jani bátyánk fáklyán vitte a
pásztortűz lángját a pásztorok
temploma adventi koszorújának első gyertyájára.
A pásztorok köszöntésére az
egyházi szertartás keretei között
került sor. A gyergyószárhegyi
gyermekotthon
növendékei
adventi dalokkal köszöntötték
az egybegyűlteket. Hortobágy
község alpolgármestere az
Örökös Pásztorok és a térségi
pásztorok nevében köszönte
meg a gyülekezet meghívását
a különleges alkalomra. Az
istentiszteletet követően balpökladány, Nádudvar, Karcag mazújvárosi fiatalok a betleheés Tiszacsege pásztorai. A mes műsorukat a templom előtt
hóesésben Magyar Tibor mutatták be.

A Luca széke készítését
a férfiak december 13-án
kezdik el, és kilencféle fát
használnak: kökényt, borókát, jávorfát, körtét, somot,
jegenyefenyőt, akácot, csert
és rózsafát. Szögek helyett
kizárólag fából faragott ékek
tartják össze. 13 napig készül
úgy, hogy minden nap csupán
egy-egy műveletet lehet rajta
elvégezni, innen ered az a
népi mondás is, hogy „Lassan
készül, mint a Luca széke”.
A széknek olyan erősnek
kellett lennie, hogy egy férfiember súlyát megtartsa. December 25-én az éjféli misére
a „mesterek” (rendszerint

Luca széke és ostora

fiatal emberek) a kabátjuk alá
rejtve lopták be a templomba
a széket, majd ráállva megláthatták a boszorkányt.
A boszorkányok ilyenkor
szarvakat hordtak, és emiatt

Hortobágyi Híradó

a templomkapun belépve a
fejüket le kellett hajtaniuk.
A Luca székén állva éjfélkor viszont felismerték őket.
Ezután a fiatalembereknek el
kellett menekülniük, nehogy a
boszorkák széjjeltépjék őket.
A menekülők a zsebükben
mákot vittek, hogy menekülés közben elszórhassák. A
boszorkányoknak a mákszemeket fel kellett szedegetniük,
és így nem tudták elkapni a
fiatalokat.
A Luca székét aztán otthon
tűzre vetették, a tűzben a sok
kis fadarab sikoltozni kezdett,

és ha csend volt karácsony
hajnalán, még hallhatták a
boszorkányok a fadarabok
jajgatását is, mert ez a tűz a
boszorkák végét jelentette.
Ezután a kulcslyukba fokhagymát kellett dugni, a kést a
bal ajtófélfába vágni, a söprűt
pedig keresztbe állítani, hogy
minden rontástól védve legyenek.
A Luca ostora ennek a népszokásnak egy változata: úgy
kellett elkészíteni, hogy az
ostort alkotó zsinegen minden
nap egyet csavartak, majd
karácsony éjjelén pattogtattak
vele. Az ostor hangjára odagyűltek a boszorkányok.
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Vízkereszt
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Vízkereszt (más néven háromkirályok vagy Epiphania
Domini, azaz az Úr megjelenése) napján, január 6-án a nyugati
kereszténységben Jézus Krisztus megjelenésének, kinyilvánulásának három eseményét ünneplik: a napkeleti bölcsek vagy a
hagyomány szerint háromkirályok (Gáspár, Menyhért és Boldizsár) látogatását a gyermek Jézusnál, Jézus megkeresztelkedését a Jordán folyóban, valamint az általa véghezvitt első csodát
a kánai menyegzőn (a víz borrá változtatását). Jézus megkeresztelkedésének emlékére a katolikus templomokban vizet
szentelnek, s ebből a hívek hazavihetnek valamennyit.
Szokás ilyenkor házat, lakást is megáldani. Ekkor kerül fel
az ajtófélfára a 20 + C + M + B + 17 vagy 20 + G + M + B +
17 felirat, mely az adott évszámot és az áldás tényét (Christus
mansionem benedicat! ’Krisztus áldja meg a hajlékot!’) tartalmazza, de beleérthetőek a háromkirályok latin, illetve görög
neveinek kezdőbetűi is.
Ezen a napon Szent Lúciára
emlékezünk, aki egy előkelő
szicíliai családban nevelkedett.
A keresztény hitre tért szép
fiatal leány szüzességet fogadott, hogy életét Krisztusnak
szentelhesse, majd mártírhalált halt hitéért. Példamutató
tisztasága és alázatos élete
folytán nevét a fény (lux)
szóval is kapcsolatba hozták.
Luca napjához (december
13.) több népszokás is kapcsolódik. Ezek eredete valószínűleg az, hogy a Gergely-naptár
bevezetése előtt ez a nap volt
az év legrövidebb napja (eltérően a mai téli napfordulótól,
ami december 21-re, esetenként 22-ére esik).
A néphit kétféle Lucát
ismer: a jóságost és a boszorkányost. Ez utóbbi terjedt el a
néphagyományban.
Ez a nap épp úgy alkalmas
volt termékenység varázslására, mint házasság-, halál- és
időjóslásra, vagy bizonyos
női munkák tiltására. Az első
látogatóból a várható állatszaporulatra jósoltak. Ugyanis,
ha Luca reggelén férfi lép a
házba, a szaporodás bika lesz,
ha pedig nőlátogató érkezik,
üsző.
Luca-napon régen tilos volt
fonni, sütni, mosni. Nem volt
ajánlatos kölcsönadni sem,
mert az elkért dolgok boszorkányok kezére kerülhettek.
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Luca nap

Luca napját az egész
magyar
nyelvterületen
gonoszjáró napnak tartották,
ezért mindenütt védekeztek
a boszorkányok ellen. Fokhagymával dörzsölték be az
állatok fejét, az ólak ajtajára
keresztet rajzoltak, hamut
szórtak a kapuk elé, lefekvés
előtt fokhagymás kenyeret
ettek, hogy szagával elrias�szák a gonosz szellemeket, és
elzárták a seprűket, nehogy
azon
nyargalásszanak
a
boszorkányok
Magyarországon
Lucanapon a család minden tagjának sütnek egy lucapogácsát,
és egyikbe pénzdarabot rejtenek el. Aki ráharap, szerencsés lesz.
A lányok ezen a napon
12 gombócot főztek. Mindegyikbe egy férfi nevét rejtették. Amelyik gombóc legelőször a víz felszínére jött,
megmondta ki lesz a férjük
A Luca-naptár a régi
magyar
Luca-hagyománykör egyik eleme, mi szerint
a következő esztendő januárjában a megfigyelési helyen
olyan idő lesz (átlagosan),
mint Luca napján (december 13.), februárban olyan,
mint Luca másnapján és így
tovább egészen karácsonyig,
ami a következő decemberi
időjárásra utal.

Egy másik időjósló módszer, a hagymakalendárium
szerint egy fej hagymát tizenkét szeletre vágtak és a szeleteket megsózták. A hiedelem
szerint az a hónap lesz csapadékosabb a következő esztendőben, amelyiknek megfelelő
szelet benedvesedik.
A következő év termését
próbálták megjósolni a Lucabúza (vagy lucabúza) keltetéssel. Luca napján búzasze-

meket kezdtek csíráztatni a
kemence közelében, amelyek
karácsony tájára zöldültek ki.
Később a kikelt búzával az
adventi oltárt díszítették.
Luca napjának hajnalán
lucázni indultak a gyerekek (esetenként kísértetnek
öltözve), körbejárták a házakat, és lopott fán vagy szalmán térdepelve mondókákkal
bő termést és jószágszaporulatot ígértek kisebb ajándékokért cserébe, és átkokat, ha
nem kapnak ajándékot.

Szentcsalád-járás

A szentcsalád-járás a 20. század elejéről származó katolikus
szokás. A hívek minden nap más házhoz visznek egy a szent
családot ábrázoló képet, majd imákat mondanak, és kisebb
szertartásokat mutatnak be körülötte. A népszokás arról a
bibliai eseményről emlékezik meg, amikor a gyermekét váró
Szűz Mária és Szent József Betlehembe érvén szállást kerestek maguknak.

Hortobágyi Híradó

Megérkezett
a Mikulás
a Kollégiumba

2017. október 26-án a Hortobágy
Község Önkormányzatának Házasságkötő termében ünnepélyes keretek között
állampolgári esküt tett Radácsi Noémi
Erika, akinek ezúton is szívből gratulálunk!

Szalacsi
Libafesztivál!

Egy szép novemberi vasárnapon
az érmelléki testvértelepülésünkön
Szalacson jártunk, ahol a Libafesztiválon vettünk részt. A „hortobágyi libagulyással” elhoztuk az első helyezést.

Események

Állampolgári
eskü

Daruporta szépítő verseny

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága 2017 évben is meg- – Leglátványosabb Daruporta: Hortobágyi Petőfi Sándor Áltarendezte Daruporta Szépítő Versenyét. Az idei év díjazottjai:
lános Iskola és Kollégium
– Legkreatívabb Daruporta: Nyitnikék Óvoda (Erdei Ferenc u.) – Közönségdíjas: Katona Lászlóné (Zoltai u.)
– Legötletesebb Daruporta: Katona Lászlóné (Zoltai u.)
– Legszebb Daruporta: Veresné Köteles Beáta (Borsós)
Minden résztvevőnek szívből gratulálunk!

Hortobágyi Híradó
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A legszebb konyhakert 2017.

2017-ben Hortobágy Község Önkormányzata is csatlakozott
„A legszebb konyhakertek – Magyarország legszebb konyhakertjei” országos kezdeményezésű programhoz. 7 meghirdetett kategóriában lehetett nevezni. Településünkön összesen 4
nevezés érkezett, 4 külön kategóriában. A kategória győztesek,
így Bugjóné Balogh Katalin, Fige Gábor, Orosz Péter és az
önkormányzat 2017. évi mezőgazdasági közmunka programjának csoportja 2017. augusztus 20-án vehették át elismeréseiket.
A 3 tagú zsűri egyöntetű döntése alapján Orosz Péter konyhakertjét terjesztette fel az Országos Díjra. Összesen a 260 beérkezett pályázatból 70 került kiválasztásra. A hortobágyi induló
elismerő oklevélben részesült, melyet 2017. november 21-én
a Hermann Ottó Intézetben megtartott ünnepségen vehetett át.
Orosz Péternek és feleségének ezúton is gratulálunk!

Események

III. Magyar Szürke-Barátok Találkozója

A Magyar szürke-barátok
találkozóját 2017. október
7-én harmadik alkalommal
rendezte meg Hortobágy
Község Önkormányzata.
A rendezvény ez alkalommal is a régi időket idézte.
Hagyományőrző népi együttesek fellépése, főzőverseny,

kézművesek és népi játékok
tere várta az érdeklődőket.
A főzőversenyen 15 település csapata mérte össze főzőtudományát, melyen az előző
évekhez hasonlóan bronz-,
ezüst- és aranya bogrács díjak
kerültek kiosztásra.
Az idei évben a szakmai

zsűri – Bede Róbert sztárséf,
Fótos Imre a Balmazhotel
főszakácsa, Makszim Tamás
a Nelson Hotel Étterem és
Cukrászda séfje, Cseri Géza
nyugalmazott polgármester
és Vida Péter színművész – a

vándordíjat a hajdúböszörményi Tessedik Sámuel Kertbarát kör nyerte.
Köszönet mindenkinek aki
munkájával, vagy támogatásával hozzájárult a rendezvény
sikeres lebonyolításához!

Dely Mátyás konferencia a Semsey Kastélyban

Balmazújváros Város Önkormányzata és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
október ötödikén emlékkonferenciát és kiállítást szervezett a
balmazújvárosi születésű Dely
Mátyás állatorvos tiszteletére.
A konferenciára érkezőket
Kányási Holb Margit „Rendelt
út”- című önálló kiállításának
szépséges remekei várták a
Semsey kastély emeleti ter-
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meiben. Kerekes-Polgár Lilla
csodálatos hangja megcsendesítette a megjelenteket, majd
Dr. Tiba István országgyűlési
képviselő, miniszteri biztos és
Dr. Veres Margit polgármester
szavai nyitották meg a rendezvényt.
Dr. Sótonyi Péter, az
Állatorvostudományi Egyetem
rektora, tanszékvezető egyetemi tanár, a Magyar Tudomá-

nyos Akadémia doktora ismertette a szaktudomány különböző korszakait. A sziporkázó
és rendkívül érdekfeszítő nyitó
előadás meggyőzte a hallgatóságát arról, hogy méltán
Magyar Örökség Díjas a hazai
állatorvosképzés és nem véletlenül vívott ki előkelő rangot
Európában és szerte a világban. Külön kitért arra, hogy
mekkora jelentőséggel bírt és

Hortobágyi Híradó

lenyűgöző előadói képességeket csillogtat a rektor…
Dr. Bognár Lajos helyettes
államtitkár bemutatta az állatorvosok szerepét az élelmiszerlánc felügyeletében, valamint a

felügyelet ismertségét és elismertségét monitorozó felmérés
eredményeit.
Gondolatait Gencsi Zoltán,
Hortobágy alpolgármesterének előadása követte, amelyben megismerhettük Dely
Mátyás korából a puszta életét,
jó néhány Dely anekdotával
fűszerezve.
Az előadásokat követően Dr.
Tischler István Hajdú-Bihar
megyei Főállatorvos adta át a
Dely Mátyás emlékérmeket: a
Dely családnak, a Dely életét
kutató Olajos Istvánnénak és
családjának, Dr. Sótonyi Péter
rektornak, Dr. Bognár Lajos
helyettes államtitkárnak, Dr.
Asztalos Péter nyugalmazott
csegei, majd böszörményi kerületi főállatorvosnak, Dr. Csíkos
Antal balmazújvárosi ny. kerületi főállatorvosnak, Dr. Belle
László Hajdú-Bihar megyei
Állategészségügyi Állomás ny.
főállatorvosnak, Dr. Cs. Varga
László Hajdú-Bihar megyei

Adventi vásár

2017. december 9-én, hagyományainkhoz híven idén is megrendeztük az Adventi vásár rendezvényünket a Titi Éva Faluházban.
Reggel nyolc órától az árusok portékáinak széles kínálatából
válogathattak az érdeklődők. Kézzel készített tárgyak, -díszek,
könyvek, sütemények, karácsonyi ajándékok csalogatták a
vásárlókat.
A délelőtt folyamán a gyermekeket játszóház fogadta, készíthettek karácsonyi díszeket,
mézeskalácsot süthettek.
A délutánt a hortobágyi óvodások karácsonyi
műsora, majd a Gézengúzok Bábcsoport előadása
színesítette.
Ezt követően a „Mi
ketten a Tarkabarkák” bábjátékán szórakozhattak a
jelenlévők.
Az adventi vásár napja
meghitten, kellemesen telt.

Hortobágyi Híradó

Állategészségügyi Állomás ny.
főállatorvosnak, valamint Balmazújváros, Hortobágy, Polgár
polgármestereinek a Dely
Mátyás szakmai munkásságát
helyi értéktárakba való felvételéért.
A konferencia előterében az
érdeklődők posztereken ismerhették meg Dely Mátyás életútját, valamint a Dely család
jóvoltából számos személyes

emléket. Dely Mátyás bibliája(!) mellett, állatorvosi diplomája, saját maga által írt könyvei, lábjegyzetes családfájuk,
kitüntetéséről szóló közlöny,
Amerikába szakadt polgári
honfitársaihoz saját kezűleg írt
levele, cikkei, gyászjelentése
és a róla szóló könyvek várták
a vitrinekben az érdeklődőket.
A rendezvény végén a vendégek koszorújában Dr. Dely
Mátyás dédunoka, Dr. Sótonyi
Péter rektor és Gencsi Zoltán
leplezte le a puszta legendás
hírű állatorvosának emléktábláját a kastély falán. A
tábla alatti kövezeten patkó és
virágzó sárga rózsatő keretezte
a jelenetet. Csöndes üzenetek.
Akik ott voltak, már tudják
miért…
Utóirat: „Dr. Dely Mátyás
állatorvosi munkássága” a
Hajdú-Bihar Megyei Értéktár
Bizottság 2017. december 13-i
ülésén bekerült a megyei értéktárba.

Események

bír Dely Mátyás évszázadokat
összekötő és az „állatorvos
imázsát” megteremtő munkássága. Szerencsés az a szakma,
ahol ilyen magával ragadó és

Nyugdíjas Est
Hortobágyon

November 10-én került sor
településünkön az Idősek Estjének megrendezésére a Hortobágyi Petőfi Sándor Általános Iskola tornatermében, ahol
mintegy 100 nyugdíjast látott
vendégül az Önkormányzat.
Az estét hagyományosan
Vincze Andrásné polgármester köszöntője nyitotta meg.
Ezt követően színes műsorok
szórakoztatták a vendégeket.
Fellépett a Hortobágyi Délibáb Népdalkör, majd Jakab

Ádám szavalását hallgathatták meg a jelen lévők. Az est
hangulatát a Debreceni Népi
Együttes tánca emelte, majd
az Orion Zenekar szolgáltatta
a talpalávalót. A szokásainkhoz híven idén is volt tombolasorsolás, melynek alkalmával sok szép- és hasznos
ajándék talált gazdára.
Köszönetet mondunk a
sikeres rendezvény valamen�nyi szervezőjének, közreműködőjének és támogatójának!
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Szép új könyvtár nyílt
a Titi Éva
Faluházban!

Pályázati forrásból és az önkormányzat támogatásával szép és korszerű könyvtár várja ez év nyarától
a hortobágyiakat. A Debreceni Méliusz Juhász Péter
Könyvtár szakmai irányításával két könyvtári dolgozó segíti az eligazodást a népes könyvállomány
között. Az év végén az önkormányzat közel 200.000
Ft értékű könyvvel bővíti a kínálatot.
A Könyvtár nyitva tartási ideje:
H: 8–16, K: 10–18, SZ: 8–16,
CS: 8–16, P: 8–16

Közérdekű

Betonelemgyártás Hortobágyon a közmunkaprogram
keretében

LEADER helyi felhívások megjelenése

Megjelent 2017. 10. 31-én a Hortobágyi Leader Közhasznú Egyesület két gazdaságfejlesztést támogató helyi felhívása:
1. Induló és működő mikrovállalkozások támogatása a Hortobágyi LEADER illetékességi területén
2. Természeti és táji értékekre alapozott turizmusfejlesztés
Támogatási kérelmet nyújthatnak be: helyi önkormányzatok, civil szervezetek, mikrovállalkozás méretkategóriának
megfelelő egyéni és társas vállalkozások, szociális szövetkezetek, magánszemélyek (őstermelő)
A támogatási kérelem benyújtásának szakaszai:
1. felhívás: 2018.01.15 – 2018.02.28.
		
2018.08.01 – 2018.08.31.
2. felhívás: 2018.02.05 – 2018.03.19.
		
2018.08.21 – 2018.09.24.
További információ, elérhetőség: 06-52-821-050, 06-30-523-9855, 06-30-523-9810, illetve: hortobagyi.leader2@gmail.
com és www.hortobagyileader.hu
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Adóhatósági felhívás

Intézményi hírek

munkálkodás,
csapatmunka
élményét is. Az idén először
tanítás nélküli munkanap keretében rendeztük meg az egész
intézményt érintő pályaorientációs napot. A felső tagozatos diákok önismereti játékok
segítségével állapították meg
erősségeiket, majd különböző
szakmák eszközeivel, tevékenységeivel ismerkedtek. A
Hajdúböszörményi Széchenyi
István Mezőgazdasági Szakközépiskola tanárai meséltek
az osztályoknak a náluk elsajátítható szakmákról, az ezekhez szükséges készségekről,
képzési formákról. A délelőttöt pályaválasztási vetélkedő
zárta, ahol az egyes állomásokon kreatív, változatos feladatokat kellett megoldaniuk a
csapatoknak a mesterségekkel
kapcsolatban. Alsós tanulóink
ezen a napon vidám vetélkedő
keretében ismerkedtek meg
a régi és az új foglalkozások-

Hortobágyi Híradó

kell a megfelelő nyomtatványon bevallani.
Kérdés, kérés esetén keressék ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal
adóügyi munkatársait, akik készséggel
állnak rendelkezésükre!
A bevallási nyomtatvány a www.
balmazujvaros.hu honlapon letölthető
(Ügyintézés → Helyi adócsoport →
Hortobágy nyomtatványai → Bevallások, nyomtatványok → Magánszemélyek kommunális adója – Hortobágy),
személyesen átvehető a Balmazújvárosi
Közös Önkormányzati Hivatal hortobágyi kirendeltségén, vagy telefonon
és e-mailen is igényelhető. A bevallási
nyomtatvány postai úton, illetve személyesen nyújtható be önkormányzati adóhatóságunkhoz.
Pénzügyi Osztály Adócsoport
Ügyfélfogadás:
Kedd
½ 8-18 óráig
Szerda ½ 8-12 óráig
Péntek ½ 8-½ 12 óráig
Tel.: (52) 580-102/25-ös vagy 26-os
mellék

kal, szakmákkal. Megismerték
a kenyér készítés lépéseit, a
foglalkozásokra utaló családneveket.
Az idei tanévben is folytatódik az úszásoktatás. A gyerekek testnevelés óra keretében
heti rendszerességgel tanulnak
úszni a balmazújvárosi fürdőben. Az elmúlt évben megkezdett munkát a 4. osztályosok az
őszi hónapokban fejezték be.
Madárbarát hetet tartottunk november végén. Gyermekeink virtuális túrán vehettek
rész a HNP egyik munkatársa
jóvoltából. A túra alkalmával a
Hortobágy madárvilága tárult
szemük elé. Iskolánk fontosnak tartja a környezettudatos
magatartás kialakítását. Így az
Ökoiskola címhez méltóan idei
tanévünkben részt veszünk a
hajdúböszörményi Széchenyi
István Mezőgazdasági és
Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kol-

légium által rendezett komplex
vetélkedőn, melynek témái a
fenntartható fejlődés megerősítését szolgálják. A 6. és a 7.
osztályos tanulók 4 fős csapatokban, több fordulóban mérettetik meg magukat több iskolával versenyezve.
A hagyományoknak megfelelően december 6-án az
iskola minden osztályába ellátogatott a nagyszakállú Télapó.
A gyerekek dallal, verssel és
zeneszóval várták. Este a kollégiumban is járt a Mikulás.
A gyerekek nagy örömmel
fogadták, kedves műsorral
köszönték meg az ajándékokat. A Mikulás puttonyába a
sok hasznos dolog és finomság
a kollégium támogatását évek
óta szervező Pávai Mónika,
Hegedűsné Kocsis Ildikó
valamint polgármester asszonyunk Vincze Andrásné és a
HUNGARO IMPEX Kft. képviseletében megjelent Egyedné
Kertész Ivett segítségével
került.
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Intézményünkben az őszi
papírgyűjtési akció októberben bonyolódott le. A gyerekek nagy szorgalommal vettek
részt a gyűjtésben. Tanulóink
segítségére voltak a szülők is.
Tanulóink egy részének
alkalma nyílt betekinteni a
múzeumok világába. Balmazújvároson jártak, ahol
komplex múzeumpedagógiai
programon vehettek részt.
A hagyományoknak megfelelően emlékeztünk meg az
1956. október 23-án történt
eseményekre. Az irodalmi,
zenés, film bejátszással színesített összeállításból ismerhették meg a résztvevők a 61
évvel ezelőtti történéseket.
Tanulóink közül többen részt
vettek a Bólyai matematika
illetve magyar nyelv és irodalom csapatversenyeken, ahol
a középmezőnyben végeztek.
A felkészülés illetve a verseny során nem csak logikai és
nyelvi készségeik fejlődtek, de
megtapasztalhatták az együtt-

évet megelőző év december 31-ig a 70.
életévét betölti, a 70. életév betöltését
követő év január 1. napjától.
A mentesség csak egy lakás céljára
szolgáló építmény után illeti meg az
adóalanyt.
Kérjük, hogy azok az adózók, akik
magánszemélyek kommunális adó
bevallást eddig nem nyújtottak be, minél
előbb tegyék meg. Ennek hiányában
adóhatóságunk a bevallás benyújtásának
elmaradását mulasztási bírsággal sújtja,
melynek mértéke magánszemély adózó
esetén 200 ezer forintig terjedhet!
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy
akik bevallási, bejelentési, változásbejelentési kötelezettségüket elmulasztják, azok részére az adóügyi eljárásban
rendelkezésre álló adatok (Földhivatali
nyilvántartás) alapján hoz a Hivatal
határozatot, vagy adóügyi ellenőrzési
eljárást folytat le hivatalból.
Felhívjuk adózóink szíves figyelmét
arra is, hogy magánszemélyek kommunális adójában bekövetkezett változásokat a változást követő 15 napon belül

Közérdekű

Magánszemélyek kommunális adó bevallás, bejelentés benyújtására

Tisztelt Adófizetők, Tisztelt Lakosság!
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, illetve Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi
adókról szóló 4/2005. (II.25.) önkormányzati rendelete, illetve e rendelet
módosításáról szóló 23/2017. (XII.01.)
önkormányzati rendelete alapján kommunális adókötelezettség terheli azt a
magánszemélyt, aki az önkormányzat
illetékességi területén a naptári év első
napján az ingatlan tulajdonosa, illetve
aki az önkormányzat illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában
álló lakás bérleti jogával rendelkezik.
2018. január 1-jétől az adó évi mértéke adótárgyanként, illetve lakásbérleti
jogonként 7000 Ft.
Mentes az adófizetési kötelezettség
alól az a magánszemély, akik az adóévet
megelőző év december 31-ig a 62. életévét betölti és egyedülálló, a 62. életév
betöltését követő év január 1. napjától.
Mentes az adófizetési kötelezettség
alól az a magánszemély, akik az adó-

Advent

Az advent szó jelentése „eljövetel”. A latin „adventus
Domini” kifejezésből származik, ami annyit tesz: „az Úr eljövetele”. A karácsonyt megelőző várakozás az eljövetelben éri
el jutalmát. Régebben egyes vidékeken „kisböjtnek” nevezték
ezt az időszakot.
Advent eredete a 4. századig nyúlik vissza. VII. Gergely pápa
négyben határozta meg az adventi vasárnapok számát.
Advent (ádvent, úrjövet) a keresztény kultúrkörben a karácsony napját (december 25-ét) megelőző negyedik vasárnaptól
(görög-katolikusoknál hatodik vasárnaptól) karácsonyig számított időszak. A karácsonyi ünnepkör advent első napjával
kezdődik, és vízkeresztig (január 6-ig) tart. Advent első vasárnapja, amely Szent András napjához legközelebb eső vasárnap,
keresztény egyházi év kezdetét, a karácsonyi ünnepkör kezdeegyúttal az egyházi év kezdetét is jelenti.
Advent első vasárnapja három időszak kezdetét is jelenti: a tét és természetesen az adventi időszak kezdetét.

Kultúra

Adventi koszorú

Adventi naptár

Az adventi naptár használatának népszokása 1900 körül kezdődött, kialakulása egy német édesanyához kötődik,
akinek kisfia, Gerhard, már hetekkel az
ünnep előtt türelmetlenkedett a várvavárt és megszokott karácsonyi ajándékok
miatt.
Az édesanya ezért érdekes és meglepő
játékot talált ki gyermeke számára: egy
kemény papírlapot huszonnégy részre
osztott, mindegyik részre rátűzött egyegy darab csokoládét, majd megengedte,
hogy a gyermek minden este megegyen
egyet-egyet közülük.
Közben a kisfiú felnőtt, s nem felejtette el édesanyja meglepetését, és üzleti
vállalkozásba kezdett. Olyan naptárt
szerkesztett, amelyen huszonnégy ablakocska mögé egy-egy darab csokoládé
vagy cukorka volt elrejtve, s ezek csak a
spaletták kinyitása után váltak láthatóvá.
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Adventkor a 19–20. század óta szokás koszorút készíteni. Az adventi koszorú ősét 1839-ben
Johann H. Wichern német evangélikus lelkész
készítette el: egy felfüggesztett szekérkeréken 28
gyertyát helyezett el, melyek közül minden nap
eggyel többet gyújtott meg karácsonyig. Vasárnapokra fehér, hétköznapokra és szombatokra piros
gyertyák jutottak.
Ma az adventi koszorú általában fenyőágból
készített kör alakú koszorú, melyet négy gyertyával díszítenek. A gyertyák színe a katolikus
hagyomány szerint a bűnbánat színét jelképező
lila, kivéve a harmadik vasárnapra jutót, amely
rózsaszín, mert ez az öröm vasárnapja. A gyertyákat vasárnaponként (vagy előző
este) gyújtják meg, minden alkalommal eggyel többet. A világító gyertyák
számának növekedése szimbolizálja a
növekvő fényt, amelyet Isten Jézusban
a várakozónak ad karácsonykor. Az
adventi koszorún mind a négy gyertya
egyszerre ég az utolsó vasárnapon.
Minden gyertya szimbolizál egy
fogalmat: 1. hit, 2. remény, 3. öröm, 4.
szeretet. A gyertyák egyben a katolikus
szimbolika szerint egy-egy személyre
vagy közösségre is utalnak:
Ádám és Éva – mint akiknek elsőként ígérte meg Isten a megváltást (hit);
Zsidó nép – akinek megígérte, hogy
közülük származik a Messiás (remény);
Szűz Mária – aki megszülte a Fiút
(öröm – rózsaszín gyertya);
Keresztelő Szent János – aki hirdette
Jézus eljövetelét, és készítette az utat
az emberek szívéhez (szeretet).

Hortobágyi Híradó

Látni és látszani

valamint látásuk ellenőriztetésére, amelyekre a kampányhoz
csatlakozott szakszervizekben
és optikákban van lehetőség. A
kampányhoz csatlakozott szervizek és üzletek az ellenőrzések
elvégzéséről minden esetben
igazolást állítanak ki.
A szakszervizekben tájékoztatást kaphatnak a közlekedők
járműveik világító- és jelzőberendezéseinek
állapotáról,

A rendőrök az akció ideje
alatt a megye több pontján
balesetmegelőzési tudnivalókkal, a láthatósággal kapcsolatos
felvilágosítással segítik a közlekedőket.
A kampány
részleteiről
bővebb tájékoztatást a „Látni és
látszani 2017 – egymásért” honlapon kaphatnak.

ellenőrzik a fényszórómagasságot, a vetített képet, az izzók
megfelelőségét és a szélvédő
minőségét, mely szintén fontos
látásunk szempontjából.
Az optikában elvégzett látásvizsgálat alkalmával ellenőrzik,
hogy a meglévő szemüvegével
jól lát-e a vezető, amennyiben Balesetmentes közlekedést kíván a
Balmazújvárosi
nem, úgy felhívják a figyelmét,
Területi
hogy új szemüvegre van szükBalesetmegelőzési
sége.

Rendőrségi

Az őszi időjárás beálltával a
járművezetők egyik fontos felelőssége, hogy felkészüljenek a
megváltozott időjárási- és útviszonyokra.
A járművezető fizikai állapota
és a vezetett gépjármű műszaki
állapota elválaszthatatlan összetevői a biztonságos közlekedésnek. A „Látni és látszani 2017
- egymásért” című kampány
idén is lehetőséget biztosít a
járművezetők részére járműveik ingyenes átvizsgáltatására,

Bizottság

Az őszi kirándulásunk most Kassára esett.
Vonattal utaztunk többszöri átszállással Kassáig.
Ezek a többszöri átszállások kerékpárral
a gyakorlott kirándulóknak nem okoz nagy
nehézséget. Szállásunk a város központjában

A harmadik napon csodálatos kerékpárúton haladva megnéztük a nevezetességeket:
Széphalmon a Kazinczy Ferenc Múzeumot
és botanikus kertet, Sátoraljaújhely főterét,
és Sárospatakot.
Sárospatakon szálltunk vonatra és két
átszállással vidáman és egészségesen értünk
haza.
Illés Dóra, Kovácsné Anikó

Olvasóink tollából

Kassán is jártunk biciklivel!

kényelmes Ifjúsági Hotelben volt. Csomagjainktól megszabadulva gyalog jártuk be a
„Sziget” nevezetességeit: megtekintettük
Márai Sándor emlékhelyét, Bazilikát, emlékcsokrot helyeztünk a Rákóczi sírra. A Rákóczi szobrot a Rodostói múzeum kertjében
néztük meg. Este a vendéglőben fogyasztottuk el szlovák specialitásnak nevezett haluskát azaz a sztrapacskát.
Reggel nehezen keveredtünk ki a városból és dr Smidova Beátának köszönhetően
találtunk rá a Hernád völgyében futó kerékpárútra. A magyar határ felé tartva komoly
emelkedőkön kellett átjutnunk. A Zempléni
hegyet leküzdve gurultunk be Hollóházára.
Itt már szemerkélő esőben kerekeztünk Pálházára a Hanyi Istók Turistaházig. Itt ismerősként meleg vacsorával vártak bennünket
mert a tavalyi gyalogtúrás kiránduláson is itt
szálltunk meg. Az estét pingpongozással, tollasozással és kártyázással töltöttük.

Csend van. Nehéz pusztai
csend. Ismét megfogyatkoztunk. Az égi legelőkre távozott közülünk Nagy István
püspökladányi gulyás, Hortobágy Örökös Pásztora.
Nagy István bátyánk 1924ben született Nádudvaron a
Nagy Lóréban, híres pásztordinasztiában.
Dédapja,
nagyapja, apja és testvérei
pásztorok.
Már kicsi gyerekként az
iskola előtt hajnalban ment
segíteni a tanyán és tanulás
után is el kellett végezni a
feladatokat az állatok körül.
Négy osztályt végzett, mint
akkoriban nagyon sokan, és
hiába volt jó tanuló és ült
az első padban a legjobbak
között, be kellett fejezni az

iskolát, mert az édesapjának
nem volt bojtárja, dolgozni
kellett.
Az önálló munkát 1942ben, 18 évesen kezdte
Ágotán, mint gulyás- bojtár.
Az ötvenes években egészen 1959-ig falusi pásztor
volt, utána egy évig juhász
a Borzasi Állami Gazdaságban. Később gulyás lett,
először a Hosszúháti Állami
Gazdaságban szürke marhák
mellett, majd a püspökladányi November 7. Tsz-ben
őrizte a marhákat egészen
1984-ig, amikor nyugdíjba
ment. A nyugdíjazás azonban
nem jelentett megállást. Még
10 évig dolgozott mint háztáji gulyás és juhász Ágota
Pusztán. Bejárta minden

Hortobágyi Híradó

zegét- zugát ennek a gyönyörű tájnak. Mindég úgy
érezte, hogy ennél jobb munkája nem lehetne. Gyermek
korától belenőtt ebbe a szép
szakmába és nem adta volna
oda semmiért. Ezért nem

tanult tovább és nem vágyott
más pályára soha, a pusztában meglelte a boldogságot.
Nagyon szeretett énekelni,
már kicsi korában elkezdett
játszani édesapja klarinétján. 10 évesen megkapta első
saját hangszerét, amin szorgalmasan gyakorolt, és bár a
kottát nem ismerte, zeneiskolába nem járt, ha új nótát
hallott, addig nem nyugodott,
míg meg nem tanulta. Gyakran hívták szerepelni a helyi
múzeumba és a városi ünnepségekre.
Kunkovács László régmúlt
béli, dél-hortobágyi fotóinak
szálfatermetű pásztora. Azt
hittük kortalan... Tévedtünk.
Elnémult a klarinét, angyalszárny a cifraszűr...
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Emlékezünk

Elnémult a klarinét, angyalszárny a cifraszűr...

Karácsonyi pisztráng

Gasztronómia

Jézuska körtéje
Hozzávalók: 25 dkg liszt, 15 dkg porcukor (+ a szóráshoz),
őrölt fahéj, őrölt szegfűszeg, őrölt gyömbér, szódabikarbóna, 3
db tojás, 8 dkg méz, 4 ek zsemlemorzsa. A forralt boros körtéhez: 4 dl vörösbor, fahéj, szegfűszeg, cukor, 4 db körte
Így készül: A lisztet összekeverjük a porcukorral, a fűszerekkel, a szódabikarbónával, majd hozzáadunk 2 db felvert egész
tojást és a meglangyosított mézet. Összegyúrjuk,fóliába csomagoljuk, és 1 órán keresztül pihentetjük.
A bort 2 dl vízzel felforraljuk a fahéjjal, a szegfűszeggel és a
cukorral. A körte magházát eltávolítjuk, majd puhára főzzük a
forralt borban. Kivesszük a körtéket, majd a forralt bort mártás
sűrűségűre főzzük.
A tésztát 1,5 cm vastagságúra nyújtjuk, majd15 cm átmérőjű köröket szaggatunk ki belőle egy müzlistál segítségével.
A tészta közepét megszórjuk zsemlemorzsával és porcukorral.
A kihűlt körtéket legyezőformára vágjuk, majd a tészták közepére helyezzük. A tésztakör széleit a gyümölcsre hajtjuk, majd
mindet sütőpapírral bélelt tepsire helyezzük. Megkenjük a tésztát a megmaradt tojás sárgájával, és 170 fokra előmelegített sütőben 8–10 percig sütjük. A forró és sűrű mártással tálaljuk.
http://www.mindmegette.hu/mezeskalacsos-sult-korte.recept/

Mikulás koktél
Hozzávalók: 0,3 dl meggylikőr, 0,2 dl mandulalikőr, 0,3 dl
vodka. Díszítéshez: narancshéj csíkok vagy koktélcseresznye
Így készül: a likőröket és a vodkát shakerbe öntve jól összerázzuk, majd 15-20 percig hűtőben tároljuk, így az ízek jobban
összeérnek. Átszűrve koktélos poharakba töltjük, és feldíszítjük.
http://www.mindmegette.hu/meggy-mandula-vodka-koktel.
recept/
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Hozzávalók: 4 db pisztráng, só, bors, liszt, 2 db citrom, 1-2
evőkanál aprított petrezselyemzöld, 2-3 csepp Worcestershire
szósz, 10 dkg vaj vagy olaj, burgonya.
Így készül: a citromok levével kívül és belül alaposan megcsepegtetjük és bedörzsöljük a halakat. Ezután a pisztrángokat
pár csepp Worcestershire szósszal bedörzsöljük. A halakat 2 órát
a hűtőben állni hagyjuk. Majd a pisztrángokat kívül-belül megsózzuk, megborsozzuk. Lisztben megforgatjuk a halakat. Tenyerünkkel kissé lenyomkodjuk, hogy a liszt feszesen és szárazon
megmaradjon a pisztrángokon.
Forró vajban vagy kevés olajban, és közepes lángon úgy
15-20 percig sütjük őket – finom ropogósra. A halat szalvétákra
tesszük tálalás előtt, hogy ne legyenek túl zsírosak, olajosak.
Petrezselymes burgonyával tálaljuk.
http://www.mindmegette.hu/citromos-petrezselymes-pisztrang.recept/

Mézes kacsa
Hozzávalók: 40 dkg kacsamell, 5 dkg méz, 35 dkg krumpli, balzsamecet, 20 dkg liszt, 1 db tojás, 1 dl kókuszolaj, szerecsendió,
só, bors.
Így készül: A megpucolt krumplit egy lábasban, sós vízben
puhára főzzük. A tojást egy közepes méretű tálba ütjük, és hozzáadjuk a kihűlt krumplit, sót, borsot, szerecsendiót és a lisztet.
Krumplinyomóval, vagy egy villával összegyúrjuk, majd nedves
kézzel, kb. 4-5 cm átmérőjű fánkokat gyúrunk. Forrósítsuk fel a
kókuszolajat, 240°C-ra, és süssük arany-barnára a fánkokat. Ha
kész, szedjük ki egy tányérra, és alufóliával letakarva tartsuk
melegen.
A kacsamellet finoman beirdaljuk és bőrös oldalával lefelé
felforrósított, száraz serpenyőbe, és kezdjük el kisütni a zsírját.
Ahhoz, hogy rozé legyen a kacsamell, mindkét oldalát kb. 7-7
percig kell sütni. Ha kész, szedjük ki egy tányérra, és alufóliával
letakarva, tartsuk melegen.
A kacsapecsenye szaftban felforraljuk a balzsamecetet, majd,
folyamatos kavarás mellett belerakjuk a mézet. Ha kb. a negyedére
sűrűsödik a mártás, akkor elkészült. Felszeleteljük fel a kacsamelleket, nagyjából 1 centis szeletekre, meglocsoljuk a mézes öntettel, és burgonyafánkkal tálaljuk!
http://www.mindmegette.hu/mezes-kacsamell-hazi-burgonyafankkal.recept/

Hortobágyi Híradó

