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Nekem a Hortobágy
Csillámló mesevilág,
Hol a szél hordozza
Vadvirág gyémántporát.
Nekem a Hortobágy
A tisztaság, szépség és jóság,
Hol messze száll az énekszó,
Ott elmúlik minden bánat és bú.
Látom a ménest,
Vágtató lovak robaját
Hallom, és ott
Lovagolok velük
Én is az Ősi Síkon.

Az én Hortobágyom
Nekem a Hortobágy
Az Ősvilág maga,
Ahol a Kilenclyukú Hídon
Naponta megjelenik a csoda.

Ott, ahol bólogat a Gémeskút,
Ott, ahol zakatol a Kisvasút,
Ott, ahol nappal is
Látszik a Fiastyúk,

Alatta a Hortobágy vize,
Madarak éltető ereje,
A bronzba öntött Ős Pásztorok,
Az örökké táncot ropók,

Ott van az én szép világom,
És ott van a Délibábom,
Őt keresem télen-nyáron,
Szabadságom, boldogságom,
Hortobágyon megtalálom.

A korsó vizét
Már nekem hozza
A Pusztába egy
Napfény lányka,

Dr. Keresztes Károly
mezőtúri nyugalmazott háziorvos
Fotó: Szilágyi Attila

Községházán történt

Tájékoztató nyertes pályázatokról, önkormányzati fejlesztésekről
Örömmel
tájékoztatom
Hortobágy lakosságát, hogy
önkormányzatunk
sikerrel pályázatott, miszerint az
Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése c.
felhívására benyújtott, TOP4.1.1-15-HB1-2016-00004
azonosítószámmal
nyilvántartott támogatási kérelme
alapján 50.000.000 Ft támogatásban részesült a Területi
Operatív Program (TOP) keretében. A projekt során megújulnak az orvosi rendelő és
a csecsemőgondozó helyiségei, akadálymentes bejárat és
WC-k kerülnek kialakításra,
eszközbeszerzésre,
fűtéskorszerűsítésre,
napelemek
elhelyezésére is sor kerül. A
védőnői szolgálat, illetve csecsemőgondozó játszósarokkal
bővül, valamint fedett esővédővel ellátott bejárat létesül.

Szintén a TOP keretében a
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat vezetésével és összesen 6 település konzorciumi
részt vételével a „Magyar
Szürkék Útja – kulturális
tematikus útvonal HajdúBihar megyében” című, TOP1.2.1-15-HB1-2016-00020
azonosítószámmal
nyilvántartott támogatási kérelmünket támogatásra érdemesnek
ítélték. A támogatás összege
konzorciumi
szinten
975.000.000 Ft, melyből Hortobágy Község Önkormányzata 150.000.000 Ft összegben
részesül. A pályázat keretében
a víziszínpad és a volt rendőrségi épület felújítására kerül
sor. A rendőrségi épület Kulturális Centrumként fog funkcionálni, amely – többek között
– helyt ad a különböző hagyományőrző, illetve önkor-

mányzati rendezvényeknek. A
létesítményben – igazodva a
tematikus útvonal témájához
– interaktív kiállítás is megtekinthető lesz.
Elkészült a volt KRESZ
pálya területén kialakított
görkorcsolya, gördeszka és
kerékpáros gyakorlópálya. A
fiatalok számára megvalósított létesítményt szeretnénk
jövőre bővíteni szabadtéri
kondícionáló
eszközökkel,
amelyek várhatóan a felnőtt
korosztály igényeit is kielégítik. Benyújtásra került a
KRESZ pálya felújítására
vonatkozó pályázat is, amely
segíti fiataljaink eligazodását

a közlekedésben.
Folynak a temető fejlesztés
munkálatai, melynek keretében az urnás temetések lehetővé tétele érdekében urnafalat
létesítettünk, tervezzük urnasírhelyek kijelölését, valamint
új, nagyobb parkolót alakítunk
ki. A későbbiekben szeretnénk
felújítani a kerítést, továbbá
parkosítást is tervezünk az
urnasírhelyek környezetében.
Egyezségünk alapján az épület
festését követően új drapéria is
kerül a ravatalozóba a kegyeleti szertartások színvonalasabbá tétele érdekében.
Vincze Andrásné
polgármester

Kulturális Centrum

A pálya

Készül a parkoló

Pihenőpad és hulladéktároló

2

Urnasírhelyek

Hortobágyi Híradó

Bevezető
A környezet védelmének általános szabályairól szóló módosított 1995. évi LIII.
törvény határozza meg a magyar környezetpolitika célkitűzéseit és cselekvési
irányait. A törvény kiemelt jelentőséget
tulajdonít az ember és környezete harmonikus kapcsolata kialakításának, valamint
a fenntartható fejlődés környezeti feltételei biztosításának. Jelen beszámoló célja,
hogy tájékoztatást adjon a települési környezet védelme érdekében tett általános
és speciális intézkedésekről, a környezet
védelmét szolgáló tevékenységekről, jogszabály által előírt és teljesített kötelezettségekről, valamint a 2016. évben elvégzett
aktuális feladatokról.
A környezet védelmének általános
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. §-a (1) bekezdése e.) pontja,
valamint az 51. § (3) bekezdése alapján a község környezeti állapotáról a
rendelkezésre álló adatok alapján a
következő tájékoztatást adja Hortobágy Község Önkormányzata: Önkormányzatunk 2016. évben is a betervezett
költségvetési terv előírásai alapján próbált
eleget tenni az alapvető környezetvédelmi
kötelezettségeinek.
Levegőtisztaság-védelem
A levegő védelméről szóló 306/2010.
(XII. 23.) Korm. rendelet meghatározza
a levegőtisztaság-védelmi követelményeket, melyeket az országos és regionális
környezetvédelmi, illetve társadalmi, gazdasági programok, tervek, a területfejlesztési, terület- és településrendezési tervek,
településfejlesztési koncepció kidolgozása során, valamint a helyi önkormányzatok környezetvédelmi programjaiban,
a gazdálkodó szervezetek terveiben és a
műszaki tervezésben érvényesíteni kell.
A rendelet 4. § alapján: „Tilos a légszennyezés, valamint a levegő lakosságot
zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a
levegő olyan mértékű terhelése, amely
légszennyezettséget okoz. 5. § (1) A
légszennyező forrás létesítésekor és
működése során levegővédelmi követelmények megállapítása és alkalmazása
szükséges.”
A legkártékonyabb allergizáló gyomnövény a parlagfű (Ambrosia elatior), amely
becslések szerint 260-300 ezer hektáron
burjánzik hazánkban (egy hektáron 1-2
millió parlagfű lehet, egy parlagfű 8 mil-

Hortobágyi Híradó

liárd pollent bocsát ki, és ha egy köbméter
levegőben 30-50 pollen van, az kiválthatja
az allergiás tüneteket, a pollen 50-100
km-re elszáll…). Európa egyik legszen�nyezettebb területe Magyarország. Ráadásul a parlagfű virágzási ideje igen hosszú,
sokáig okoz panaszokat.
Hortobágy Község Önkormányzata a
Közfoglalkoztatási Programok keretén
belül a parlagfű elleni védekezés (I. ütem:
május 4 – 8, II. ütem: június 15-19., III.
ütem: július 11-15, és a IV. ütem: augusztus 1-5 ) kaszálási időszakában a közigazgatási terület annak is belterületein az
alábbi munkálatokat végezte el.
1. A mezőgazdasági közmunka program
dolgozói elsősorban a község, azon belül
is a munkaterületük közelében lévő közterületeken végezték a parlagfű mentesítési kaszálási munkákat. A mezőgazdasági
programba bevont területeken, a folyóparton az 5/18. a 15/133 a23/1 és a 23/3 területrészeken, valamint a vasúton túli 1018
és 1021 hrsz-ú területen ill. a belterületi
gyűjtőút valamint a közterületeket összekötő gyalogutak mentén. Az utak melletti
árokoldalt és annak közvetlen területén
az önkormányzat tulajdonában levő rézsű
kaszával végeztük. Több alkalommal
lekaszáltuk a borsósi út menti területet
a 33-as főút község felőli szakaszát, a
Kónya településhez kivezető betonút két
oldalát valamint a belső településrész út
és árkok menti területét. Szásztelek és
Halastó településen is végeztünk kaszálási
munkákat az utak és árkok mentén. A parlagfű mentesítési munkákban az ütemezett
időszakokban átlag 8 fő vett részt és közel
12 ha területen végeztük el a mentesítési
munkákat. A 2016-os év nyári időszaka
az átlaghoz képest csapadékosabb volt.
Szükség volt a virágzás megelőző kaszálás az ütemezett időszakokban.
A program az időintervallumokat tartva
jó és kifejezetten népegészségügyi szempontból hasznos és hatékony.
Az önkormányzat jelenleg a saját területét tudja kaszálni, mások területén ha
nagy mennyiségben találunk parlagfüvet
felszólítjuk a kaszálási feladatok elvégzésére.
Föld, talajvédelem
Hortobágy Község Önkormányzat több
mint 28.000 ha közigazgatási területének
túlnyomó többsége állami terület, mely
tartós bérletben van kiadva Társaságoknak, családi gazdálkodóknak. A szikes
talajszerkezeten elsősorban legeltetéses
állattartást végeznek a gazdák és a téli
szállastakarmány egy részét is megtudják

termelni. A szántóföld inkább rossz minőségnek mondható és alacsony termésátlag
mellett a gabonafélék termesztését végzik
a gazdálkodók.
A bérelt vagy saját tulajdonú területeken általánosságban is elmondható, hogy
a földutak állapota rossz, rendezetlen az
utak menti árkok elhanyagoltak és gazosak.
A gazdák összefogása vagy földterület
védelmi rendelet alkotása, esetleg annak
betartásához szankcionálás bevezetése
nélkül a jelenlegi állapot sajnos tovább
romolhat.
A föld és talajvédelem érdekében a település több pontján működik talajvédelmi
Információs és Monitoring rendszer. A
vizsgálatok alapján a talajok szennyezettsége az elmúlt évben sem érte el a határértéket.
2016-ban elkészült Borsós településrész
északi oldalában egy 102 méter hosszú
szennyvíz gerincvezeték. A vezetékrendszer kiépítésével 9 családi ház rákötése
lett biztosított. Ez év augusztus 31-ig van
lehetősége a talajterhelési díj megfizetése nélkül a lakosság érintett részének a
szennyvíz-vezetékrendszer rákötésére.
Vízminőség
Jogszabályi háttér:
A felszín alatti vizek védelmével kapcsolatos szabályokat a 219/2004. (VII.
21.) Korm. rendelet rögzíti, melynek célja
a felszín alatti vizek jó állapotának biztosításával és annak fenntartásával, szen�nyezésének fokozatos csökkentésével és
megelőzésével, hasznosítható készleteinek hosszú távú védelmére alapozott fenntartható vízhasználattal, a földtani közeg
kármentesítésével összefüggő feladatok,
jogok és kötelezettségek megállapítása.
Fontos feladat, hogy az ivóvíz javító
program keretén belül fúrt kutak (Hortobágy vízmű 2 db 50-60 méter közötti
szakaszon és Szásztelek esetében 1 db kút
szintén 50–60 méteres mélységi szakaszon) vízbázis védelmét annak tanulmány
tervét el kell készíteni, hogy az ivóvíz
szennyezettségének elkerülését annak
védelmét hosszú távra megóvjuk.
Környezeti célkitűzés: el kell érni,
hogy a felszín alatti víztestek állapota
feleljen meg a jó mennyiségi és minőségi
állapot követelményeinek.

(Folytatás a 4. oldalon.)

3

Községházán történt

Lakossági tájékoztató az önkormányzat
2016. évi környezetvédelmi tevékenységéről

Községházán történt

(Folytatás a 3. oldalról.)
A felszín alatti víz állapotának érzékenysége: a területeket a felszín alatti
víz állapotának érzékenysége, továbbá
minőségének
védelme
szempontjából osztályozni kell a felszín alatti víz
utánpótlódása, földtani közeg vízvezetőképessége, továbbá a megkülönböztetett
(fokozott) védelem alatt álló területek
figyelembevétele alapján. Egy adott terület a felszín alatti víz állapotának érzékenysége szempontjából lehet fokozottan
érzékeny, érzékeny és kevésbé érzékeny
terület. A 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet tartalmazza a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken
levő települések besorolását.
A felszíni szennyezésre érzékeny
területeken a talajra/talajba jutó szen�nyezések viszonylag gyorsan elérik a
talaj- és mélységi vizeket, ezért ezeken a
területeken minden terhelés, szennyezés
(pl. hulladéklerakók, szennyvízszikkasztás, hígtrágya elhelyezés, olajfolyás ...)
veszélyeztető , így a szennyező források
felszámolása, a szennyezések megelőzése
szükséges. Emellett a mezőgazdasági és
kiskerti vegyszerhasználatok is hozzájárultak a talajvízkészletek tartós elszen�nyeződéséhez.
A vízminőség helyzete, javításával
kapcsolatos célkitűzések: A különféle
célú és mértékű vízhasználatok, a keletkező szennyvizek kezelése, környezetben
történő elhelyezése/kibocsátása jelentősen befolyásolják a felszíni és felszín
alatti vizek minőségét, állapotát. Emellett
a mezőgazdasági tevékenység (műtrágyázás, állattartás és trágyakezelés) is jelentős terhelő lehet (helyenként, esetenként
szennyező).
A felszín alatti vizeknél a talajvízkészletek tartós szennyezettsége a jellemző.
A vízbázisok védelme, a vízminőség
megőrzése, javítása érdekében fontos célkitűzés:
• a már csatornázott településeken a
közcsatornára kapcsolt lakások részarányának növelése;
• a csatornával és szennyvíztisztítóval rendelkező települések számának
növelése;
• az üzemi (ipari, mezőgazdasági/állattartó telepek) tisztítási/előtisztítási
hatékonyságának növelése;
• a prioritási szempontok alapján kedvezőtlen helyzetű településeken az
egyedi, de hatékony kezelés (pl. természeteshez közelálló rendszerek)
megvalósításának elősegítése, támogatása.
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• A felszíni vizek minőségének hosszabb
távon történő javítása, ezen belül a felszín alatti vízbázisok mennyiségi és
minőségi védelme, ezen belül:
– a sérülékeny vízbázisoknál a védőövezetek kijelölése, a szükséges
intézkedések meghatározása és
akcióprogramok indítása;
– a felszín alatti vizeket veszélyeztető szennyező források és környezetkárosodások felszámolása
(pl. illegális hulladéklerakók, talajszennyezések ...);
– a talajvizek szennyezettségének,
a diffúz terheléseknek (pl. műtrágyázás, szennyvízszikkasztás ...) a
csökkentése;
– a felszín alatti vízkészletek mennyiségi és minőségi védelmével összefüggésben a használt vizek kezelést,
tisztítást követő hasznosításának elősegítése (pl. öntözés, talajvízdúsítás,
csapadékvizek visszatartása ...).
Hortobágy település

fúrtak elsősorban a bór magas tartalma
miatt. Az ivóvíz II. ütem műszaki kivitelezése (a teljes vízmű technológia cseréje
a vezetékhálózat részleges cseréje és felújítása) megtörtént.
Sajnos meg kell állapítanunk, hogy
a biológiai tisztítási folyamat még nem
állt be, folyamatosan ellenőrzik az ivóvíz
kémiai és bakteriológiai és biológiai paramétereit. A beállási nehézségek között
említendő, hogy több órás vízhiányt kellett elszenvednie a településnek. Ezen
probléma bejelentése mind az üzemeltető TRV ZRt., mind a kivitelezést irányító társulás felé megtörtént. Tisztázásra
vár, hogy a felmerült problémákat az új,
automatizált technológia, kivitelezési hiányosság, avagy az üzemeltető körében
keresendő ok okozza.
Szásztelek településen a magas bór
tartalmat biológiai tisztítással nem lehet
kiszűrni, itt a vegyszeres kezelés a megoldható, hogy határérték alatt lehessen
tartani a paramétereket. Ugyan ez látszik Hortobágy vízműnél is, itt a magas
ammónia miatt lesz szükség a vegyszeres
kezelésre.
Az ivóvíz beállítása és a hálózatra történő rákötése 2017 tavaszán megtörtént.
Bízunk abban, hogy a fejlesztési munkák
után egy ihatóbb jobb minőségű ivóvíz
fogja biztosítani a lakosság vízellátását.

Hortobágy település a felszín alatti víz
állapota alapján érzékeny területként van
nyilvántartva, a felszín alatti területek
szempontjából pedig kiemelten érzékeny
besorolást kapott. Az ebből a besorolásból
eredő szorzószám – területérzékenységi
szorzó – az egyik alapja a talajterhelési díj
számításának. (Talajterhelési díj fizetési
Hulladékgazdálkodás
kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki
Hortobágy
kommunális hulladékszállía műszakilag rendelkezésre álló közcsatását
a
Hajdúböszörményi
székhelyű Hajtornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodúsági
Hulladékgazdálkodási
Kft. végzi.
dási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés
2016.
január
1-jétől
az
alábbi
díjtételek
hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést,
vannak
érvényben.
ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót
1 db 120 literes hulladékgyűjtő edény
is, alkalmaz.
egyszeri ürítése:
290 Ft
1 db 1100 literes hulladékgyűjtő edény
Ivóvízminőség
2392 Ft
A szolgáltatott ivóvíz minőségi követel- egyszeri ürítése:
Jelölt
110
literes
gyűjtőzsák
díja:291
Ft
ményeit a 201/2001. (X.25.) Korm. rende(a
fenti
értékek
az
ÁFÁ-t
nem
tartallet szabályozza.
Hortobágy és Szásztelek településen mazzák)
A jelenleg hatályos rendelet alapján a
a szolgáltatott ivóvíz arzén tartalma a
kommunális
hulladék begyűjtéséhez 120
határérték alatt van, de az ammóniumliter
űrtartalmú
edényzetet alkalmaznak
ion, nitrit, vas és a bór határérték feletti
legtöbben.
Lehetőség
van a 80 literes
tartalma miatt kifogásolható.
valamint
a
60
literes
edényzet
használaA település 2006. évtől tervezte az
tára
a
megfelelőség
alkalmazása
mellett.
ivóvíz hálózat rekonstrukcióját. Az ÉszakAz
elmúlt
években
a
szelektív
hullaAlföldi Ivóvízminőség-javító Program II.
dék gyűjtését a kiépített hulladékgyűjtő
ütem kivitelezési munkái a Hajdú-Bihari
szigetek kiépítésével oldottuk meg. A
Ivóvízminőségjavító Önkormányzati Tár2014 évtől kezdődően a települési szeleksulása keretében – 14 település részvételétív szervezett gyűjtési rendszere a sárga
vel, Derecske város gesztorságával – 2014
fedelű kukák kiadásával tovább fejlődött..
évben elkezdődtek és 2016. decembeA lakosság havonta egy alkalommal kétrében fejeződtek be. Hortobágy vízmű
féle – , műanyag és papír – hulladékot tud
területén 2 db új kutat, míg Hortobágy(Folytatás a 6. oldalon.)
Szásztelek vízmű területén 1 db új kutat

Hortobágyi Híradó

Rendezvények
Hortobágyi Híradó
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Községházán történt

(Folytatás a 4. oldalról.)
kihelyezni a sárga kukában az ingatlana
elé. A kukák telítettsége esetén lehetőség
van átlátszó zsákok kihelyezésére is.
Az üveg hulladékok gyűjtéséhez a 2015
évben indult OKTF által kiírt pályázaton
nyertünk 657 db fekete oldalú és zöld fedelű
120 literes kukákat melyekbe kizárólag az
üveg gyűjtését lehet szelektíven végezni.
2016 áprilistól minden háztartáshoz eljutott
az üveggyűjtő edényzet melyet a HHG Kft.
negyedévente meghatározott – szelektív
gyűjtő naptár időpontjában – időben elszállítja. A régi szelektív hulladékgyűjtő szigetek (Hortobágyon kettő és Szásztelken egy
) továbbra is működnek. Ide is el lehet szállítani a műanyag, papír és üveg hulladékot
melynek ürítését a lakossági edényzettel
egyidőben végzi a HHG Kft.
A keletkezett inert hulladékot – építési
törmeléket – továbbra is a központi Tiszafüredi vagy Hajdúböszörményi szemétlerakó telepre lehet szállítani.
A közszolgáltató az elmúlt évben
is két alkalommal tavasszal és ősszel
végzett lomtalanítási akciót. Az önkormányzat látja el a közterületi illegális
hulladéklerakóhelyek felszámolását, a
bevezető utak megtisztítását, az utak

portalanítását, és az útpadkák zúzalékkal
történő javítását közcélú munkások alkalmazásával.
Az önkormányzat szintén évente két
alkalommal zöldhulladék és nyesedékek
valamint gallyak elszállítását végzi tavas�szal és ősszel előre kihirdetett időpontban.
A közmunka program keretén belül
elsősorban a parkgondozási feladatok
ellátása mellett folyamatosan és rendszeresen figyelemmel kísérjük az utcai hulladékgyűjtőket, a szelektív gyűjtőszigetek
területét és a kommunális hulladékot zsákokba gyűjtjük, hetente elszállítatjuk a
közszolgáltatóval.
Zajvédelem
A közutak és a vasútvonalak jelentős
zajterhelést okoznak, mely különösen
az éjszakai időszakban zavaró. A település elhelyezkedését tekintve a 33. sz.
főút melletti utcasor a legérintettebb e
tekintetben. Az mezőgazdasági un. Betakarítási időszakában az utak leterhelése
fokozódik és az elsősorban a nappali
időszakokban a zajterhelés magasabb.
A Füzesabony és Debrecen közötti
108 sz. vasútvonal a ritkán kb. óránként induló és érkező vonatok forgalma

Újvároson készül az Év Fagylaltja

Rendőrségi hírek

20. alkalommal vetélkedtek az ízes, nincs, de professzoraink már igenis
fagyos nyalánkságok az Év Fagylaltja vannak Balmazújvároson. Ebben az
kitüntető címért Szegeden. A szervezők évben is Eszenyi Ferenc hozhatta haza
mascarponés, túrókrétöbb kategóriában hirmes, sós karamellel
dették ki a győzteseket.
ízesített alkotásáért az
Balmazújvároson a hozÉv Fagylaltja kitüntető
záértő közönség nem
címet, az idei kézműves
kételkedett abban, hogy
nívódíjjal együtt.
a Centrum Fagyizó, azaz
A recept Mati szerint
Eszenyi Ferenc sokadegyszerű. Alkossál meg
szorra is a győztesek
3 féle saját alapot, kreközött szerepel.
atív kollégákkal és jó
Néhány évvel ezelőtt,
technikával, meg sok
a nagy építkezések időmunkával bárki sikeszakában „fagylaltakares lehet. Hát, ha Ő
démiát” is terveztek
mondja....
Újvároson. Nos, akaForrás: Balmaz Tv
démiánk ugyan még
A Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság Területi Kisebbségi Kapcsolattartási Munkacsoportja 2017. évben a
roma fiatalok részére ismét megrendezi a
„Roma ki mit tud?” elnevezésű tehetségkutató versenyt.
A várható nagy számú jelentkezésre
tekintettel 2017 szeptember 13-án 10.00
órától a Veres Péter Általános Művelődési Központ és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben (Balmazújváros,
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Kossuth tér 18 sz.) előselejtező megtartására kerül sor, amelyre balmazújvárosi,
tiszacsegei, újszentmargitai, egyeki és
hortobágyi roma fiatalok jelentkezését
várjuk.
Választható versenyszámok: néptánc,
modern tánc, novella, mesemondás,
színdarab, paródia, hangszeres előadás,
egyéb.

miatt szerintem elviselhető. A szabadidős tevékenységek, vendéglátóegységek, háztartási tevékenységek zajvédelmi
követelményeinek betartása javult, az
elmúlt évben nem érkezett panaszbejelentés. A szabadtéri rendezvények szervezői évről elegendő óvintézkedést tesznek
annak érdekében, hogy a rendezvények
környezetében lakókat ne érje káros zajhatás.
A 2016. évi környezetvédelmi tevékenységünk értékelésekor, ha összevetjük
a tervezett és a megvalósult feladatokat,
megállapíthatjuk, hogy önkormányzatunk eleget tett a környezetvédelemmel
kapcsolatos kötelezettségének. Az ilyen
irányú feladatok – a rendelkezésre álló
költségvetési összeg nagyságát figyelembe véve – erején felül terhelik meg az
önkormányzat költségvetését.
A lakosság segítségével, a környezetünk tisztán tartásával, az illegális hulladék-lerakó helyek megszüntetésével,
az állattartásra vonatkozó előírások
betartásával és a közterületek megóvásával közösen, még többet tehetünk a
környezetünkért.
Dr. Ácsné Dr. Berke Gabriella
kirendeltség-vezető

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy a
település ivóvízellátása
ügyében Bodó Sándor
képviselő úrral Lázár
János Miniszterelnökséget vezető miniszter
úrhoz fordultunk a kialakult állapot megoldásában való segítségért.
Vincze Andrásné
polgármester
Jelentkezési lap a Balmazújvárosi
Rendőrkapitányságon, illetőleg a területi
kisebbségi önkormányzati képviselőnél
vehető át.
A jelentkezési lapokat 2017. szeptember 1-ig kérjük eljuttatni a Balmazújvárosi Rendőrkapitányságra (4060
Balmazújváros, Debreceni u. 4. szám,
e-mail: ugyelet.balmazujvarosrk@hajdu.
police.hu)
Balmazújvárosi Rendőrkapitányság

Hortobágyi Híradó

Történelmi előzmények
A középkori Magyarország kereskedelmi áruival
Európa gazdasági vérkeringésének szerves részét alkotta.
A magyarországi nyersanyagokra és mezőgazdasági termékekre Nyugat-Európának
nélkülözhetetlen
szüksége
volt, míg ezekért cserébe az
országba elsősorban textíliák,
vasáruk és különféle luxuscikk kerültek be. A marhakereskedelem évi 200 ezer
magyar szürke jószága ÉszakItália, a dél-német területek
és a császárváros húsellátását
adta, így Magyarország volt
Európa hús-éléskamrája. Jól
szállítható bora ugyancsak
szerte eljutott Európába. A
marhatenyésztés, a bor- és
gabonatermelés mellett ezért
a kereskedelem volt a kor
magyar gazdaságának legmeghatározóbb és legjövedelmezőbb ágazata.
A középkorban főuraink
(például: Batthyány, Bethlen,
Bocskai, Bornemissza, Csáky,
Dobó, Dóczy, Eszterházy,
Nádasdy, Pálffy, Rákóczi,
Széchy, Thököly, Thurzó, Zay,
Zrínyi stb.) és a kincstár jövedelmének zöme főleg állatkereskedelemből származott.
Bár a 20. század közepén
majdnem kihalt a magyar
szürke szarvasmarha fajta,
napjainkra azonban ismét
örvendetesen gyarapszik az
állomány, ezzel együtt újra
megelevenednek a tradíciók
és új tartalommal telik meg a
magyar szürke marha legendája is.
A hajtóút, mint tematikus
turisztikai útvonal
Ma Magyarország szinte
minden szegletében újra találunk szürke marha tenyészetet,
egyre többször halljuk az egykori nagy állathajtó utak feltámasztásának szándékát. Sokan
megmosolyogják ezt az ügyet
és „marhaságnak” tarják, mert
az aszfaltozott utakon masí-

rozó jószágok képe jelenik
meg előttük. Holott ezek az
utak a magyarság Kárpátmedencei megjelenésének és
megmaradásának szimbólumai. Jelentőségükhöz méltó
megbecsülésért
kiáltanak!
Miért is?
• Hitelesek, mert történelmi
gyökerük
évszázadokat
sző át, azaz „nem kell kitalálni”.
• Felhívják a figyelmet a
legeltető állattartás és a
régi magyar háziállatok
jelentőségére.
• Behálózzák az egész országot, közvetlenül vagy közvetve minden település
kapcsolódhat hozzá.
• Átnyúlva az országhatárokon az anyaországot összekapcsolják az elve(szte)tt
területekkel.
• Országokat
átszelve,
összekötnek nemzeteket.
• Összefűzik a legtávolabbi
helyszínek napi programjait, rendezvényeit, kiállításait, helyi termékeit,
gasztronómiai-, kézművesés kulturális hagyományait, az alföldi csárdákat
és a hajdú emlékhelyeket,
stb.
• Feltételezi az együttműködést a legkülönfélébb
helyszínek és szakemberek
között.
• Más tematikus utakat is
egybe kapcsolnak, például:
borút, pálinkaút, sajtút,
tormaút, só út, postaút, stb.
• Más országok, más nemzetek a hajtó utakra már sikeres
idegenforgalmi programokat szerveznek, miközben
jószáguk sincs, „csak” a mi
múltunkat újra felfedező
történelmük és remek helyi
közösségeik, akik képesek
együttműködni a vendégéjszakák számának növelése
érdekében.
2008-ban
Hortobágyon
három német, öt osztrák és
négy magyar helyszín (Leader
csoport) megállapodott, hogy
együttműködik „Európa jelen-

Hortobágyi Híradó

tős kulturális és kereskedelmi
útvonala, a marha hajtó út
megismertetése” érdekében.
Ennek az együttműködésnek köszönhető a „Magyar
szürkék útja – Oxenweg” nemzetközi konferenciák sora:
2008 Friedberg (D)
Hortobágy (H)
2009. St. Agatha (A)
Csorvás (H)
2010. Gheorgheni (RO)
2013. Hajdúböszörmény (H)
2014. Balmazújváros (H)
2015. Hajdúnánás (H)
Az elmúlt évtizedben a
magyar szürke szarvasmarha
megmentésének helyszínén,
Hortobágyon kialakult a jószágot népszerűsítő rendezvények
(kihajtási- és behajtási ünnep,
gulyásverseny,
bikavásár)
sora. Állandó kiállítás született a magyar szürke múltjáról
és jelenéről.
Böszörményben Radisics
Milánnak a magyar szürkéről
készült fotói várják az érdeklődőket a Széchenyi Szakképzőben. Kézművesek egyedi
termékeket alkottak a hajtó
utak üzenetével. Készült vándorkiállítás, könyv és film a
magyar szürke történetéről,
valamint bika szobor a hajtó
utak emlékhelyén.
Nánáson bemutatták Kunkovács
László
„Pásztoremberek” című könyvét, a
Kendereskertben
magyar
szürke szobrot avattak. Elkészült Buczkó József könyve
a magyar szürke tenyésztés
nánási történetéről.
Balmazújvároson Pozsonyi
József megírta könyvét a helyi
pásztordinasztiákról. Megújult
a Mihalkó-féle kalaposház.
Cséke Zsolt megfilmesítette
Németi János és Kordás József
Hortobágyi Örökös Pásztorok
életútját. Turisztikai program készült a daruvonulástól
a kalapos műhelyig invitáló
helyszínekkel. Oxenweg konferenciaterem várja a látogatókat és gémeskút jelzi az
állatvásárok helyét a Kossuth
téren.

Bajorországban mindeközben gyalogos- és kerékpárutak nyíltak a hajtó utakon.
Különféle kiadványok segítik
az érdeklődőket a látnivalók
felkeresésében. Kiállítás nyílt,
film, könyv és honlap készült
az európai marha hajtó útról
(www.oxenweg.net).
A magyar szürke hajtó utak
az egész Kárpát-medencét
behálózzák, s azon belül legerősebb kultúrtörténeti emlékei Hajdú-Bihar megyéhez
kötődnek.
Hajdú-Bihar
megye
a
„Magyar szürkék útja –
Oxenweg” program hazai és
nemzetközi jó példája és elismert referencia helyszíne.
Az idén a TOP-1.2.115-HB1-2016-00020 azonosító számú „Magyar Szürkék
Útja – kulturális tematikus
útvonal Hajdú-Bihar megyében” című projekt 975 millió
forintos vissza nem térítendő
támogatásban részesül a konzorciumi tagok (Hajdú-Bihar
Megyei Önkormányzat, Balmazújváros Város Önkormányzata, Hajdúböszörmény
Város Önkormányzata, Hajdúnánás Városi Önkormányzat, Hajdúszoboszló Város
Önkormányzata, Hortobágy
Község Önkormányzata, Nádudvar Város Önkormányzata,
Nagyhegyes Község Önkormányzata) által javasolt tartalmi elemek megvalósításán
keresztül.
Továbbra is várjuk hazai és
nemzetközi partnerek jelentkezését Európa egyik jelentős kulturális és kereskedelmi
útvonala, a magyar szürke
hajtó út megismertetését szolgáló együttműködésbe.
2017. június 13.
Gencsi Zoltán
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A Magyar Szürkék Útja program mérföldkövei

XI. Országos és Nemzetközi Bio Borverseny

Kultúra

Hortobágy

A Hortobágyon tizenegyedik alkalommal rendezték meg az Országos
és Nemzetközi Bio Borversenyt, amely a Debreceni
Borbarátok
Társasága
Egyesület szervezett és
a Magyar Biokultúra
Szövetség,
a
Magyar
Ökogazdálkodók Szövetsége (MÖSZ), a Biokontroll
Hungaria Nonprofit kft,
Hortobágy Község Önkormányzata és az Ökotúra
Vendégház
támogatott.
Magyarország egyetlen bio
borversenyén
kizárólag
az akkreditált ellenőrző,
tanúsító szervezet által iga-

zolt bio minősítésű termékekkel lehetett részt venni.
A zsűri tagjai között
köszönthettük: Kaló Imre, a
Borászok Borászát (2011), a
zsűri elnöke, Szászi Endre,
borászt (Szászi Pincészet
– Badacsony), Dr. Lőrincz
György, az Év Bortermelőjét (2009) St. Andrea
Szőlőbirtok és Pincészet,
Majoros László, borászt
(Majoros Birtok, Tokaj),
Wille-Baumkauff
Márta,
borászt (Tokaj Pendits).
Kovács Pál versenytitkár
tájékoztatása alapján az idei
évben a borverseny nemzetközivé szélesedett, mivel
Felvidékről, Szlovákiából is
érkeztek be minták.
Összesen 2 ország, 6 borvidék, 9 pincészet képviseltette
magát április 10-én. Az idei
versenyen először fordult
elő, hogy a zsűri által megszigorított értékelése ellenére a beküldött tételek több
mint fele aranyérmes lett. A

Fizetett hirdetés

Kereskedelmi kisegítő
tevékenységekhez keresünk
27 fő munkatársat!
Leltározásra, (árufeltöltésre, kasszázásra stb.)
magyarországi és / vagy németországi munkavégzésre keresünk dolgozni akaró kollégákat!
A munka csak hazai helyszíneken, vagy külföldi kiküldetéssel vegyesen végezhető, kezdés májusban és júliusban.
hazai órabér: 1050 Ft – 1141 Ft bruttó+pótlékok
külföldi órabér: 9 EUR bruttó+pótlékok
(utazás+szállás biztosított)
Fő- és részmunkaidős beosztás iránt érdeklődőket egyaránt
keresünk. Ha valaki nem riad el a változatos környezettől és
utazástól jelentkezzen:

Tel.: 06 70 / 946 37 64

Kaptár Emberi Erőforrás Menedzsment Kft.
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zsűri értékelésében kiemelte,
hogy a versenyre beküldött
borok minden tekintetben
felvették a versenyt a hazai
legjobb borászatokkal, sőt
nemzetközi kitekintésben is
sikerre vannak ítélve.
A kategóriák eredményei
1. Fehér borok:
A versenyre 9 pincészet
16 bora érkezett be, többségében száraz kategóriában,
két édes bor kivételével.
Ezek közül 9 bor érdemelte
ki az aranyérmes minősítést, ezen belül, négy 90
pont vagy a feletti eredménnyel. Ezek, emelkedő
pontszám szerint:
• Juhfark 2016, Dobosi
Pincészet, 90 pont
• Édes Szamorodni 2013,
Pendits Szőlőbirtok, 91
pont
• Bio Olaszrizling, hordós
2015, Dobosi Pincészet,
91 pont
• Kabócás
Szigligeti
Olaszrizling 2015, Szászi
Birtok, 92 pont
2. Rozé borok:
3 pincészet küldött be rozé
bort, amelyek kékfrankosból
készültek, kellemes, friss,
üde borok és jól fogják oltani
a szomjunkat a nyári meleg
napokon, mindhárom ezüst
minősítést kapott.
3.Vörös borok:
Itt is 3 pincészet küldött be bort, amelyek közül
meglepetésre 5 aranyérmes
minősítést ér el. Az igazi
meglepetést a felvidéki
Biocentrum borai okozták, amelyek 3 arany- és
egy ezüstérmet értek el, így
vörösbor kategóriában a legeredményesebb borászat lett.
Itt 2 bor ért el 90 vagy annál
magasabb pontszámot:

• Cabernet
sauvignon
2013,
Biocentrum,
Zseliz, 90 pont
• Frankovka Modra 2012,
Biocentrum, Zseliz, 94
pont.
A legeredményesebb pincészet 4 arany és 2 ezüstéremmel a szentantalfai
Dobosi Pincészet lett.
A bíráló bizottság egyhangú döntése alapján 2017.
évi Országos Bio Borverseny csúcsbora címet az
alábbi borok nyerték el:
Kabócás
Szigligeti
Olaszrizling 2015, Szászi
Birtok, 92 pont
A bor jellemzői: aranyszínű, gyümölcsös, barackos, mandulás, vaníliás
illatok, nagyon barátságos,
kellemes savszerkezet, selymes, simogató test, harmonikus korty, a szájban
nagyon kerek, gyümölcsös,
zamatos és izgalmas, hosszú
lecsengés és nagy potenciál.
Frankovka Modra 2012,
Biocentrum, Zseliz, 94
pont.
A bor jellemzői: mélyvörös szín, összetett, gyümölcsös, meggyes, fekete
ribizlis, avaros, földes
illatvilág, élő savak, nagy
test, a szájban nagyon telt,
gyümölcsös, simogató, bársonyos tanninok, a végén
rumos meggy ízeivel, rendkívül hosszú lecsengéssel.
A győztes borok nevezhetnek a jövő február
14-17. között a németországi
Nürnbergben
megrendezésre
kerülő
MUNDUS VINI 2018
Biofach nemzetközi versenyében. Az induláshoz
a Magyar Biokultúra
Szövetség támogatását is
elnyerték az idei Országos
Bio Borverseny magyarországi legjobbjai.

Hortobágyi Híradó

A női fociválogatott Hortobágyon

Női A-válogatottunk szeptemberben megkezdi szereplését
a világbajnoki selejtezősorozatban, a június hatodikai bolgárok elleni újvárosi találkozóval is a tétmérkőzésekre készültek.
A válogatott játékosai nem csak a magyar, hanem osztrák és
német klubokban is kergetik a labdát.
A játékosok jó része még sohasem járt a Tiszántúlon, ezért
a meccset megelőző nap délutánját hortobágyi kirándulással
töltötték. Lelkesedéssel fogadták a pusztai fogatozás programját és a nádudvari fekete kerámia készítésének rejtelmeit. A

lemenő nap fényében vidám hangulatban szegezték a vándorlegény oszlopot a Kilenclyukú híd lábánál.
A bolgárok elleni balmazújvárosi mérkőzésen a magyarok
a 23. percben Mosdóczi Evelin találatával szereztek vezetést,
majd hét perccel később Zágor Bernadett növelte az előnyt. A
fordulást követően az 55. percben Vágó Fanni szerezte a harmadik gólt, majd a 83. percben Zeller Dóra állította be a négy
– nullás végeredményt. Pályára lépett a balmazújvárosi születésű Tóth Gabriella is, aki az idényben az SV Werder Bremen
színeiben rúgja a bőrt.

„Vagyok: parányi isten szikra,
Távol messzeségben bolyongó fény.”
Hatvanhat éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt Burai István festő- és
grafikusművész, a hajdúböszörményi
nemzetközi művésztelep vezetője.
A címben szereplő gondolat édesapjától származik, fontosak voltak számára
ezek a szavak.
Május elején egy szlovákiai művésztelep munkájában vett részt, ahol a képek
mellett szobrot is készített. Az utóbbi
években kedvelt kifejezési eszközévé
vált a szobrászat.
Az alkotótábor véget ért, már készülődött haza, amikor bekövetkezett a tragédia. Szívinfarktust kapott és már nem
tudtak segíteni rajta. A megmásíthatatlan
elérkezett.
Nehezen feldolgozható veszteség érte
a magyar képzőművészetet.
Burai István 1951. április 13-án született Debrecenben. Építőipari technikumot végzett, közben pedig művészeti
tanulmányokat folytatott. 1969 és 1985
között a Medgyessy Ferenc Képzőművészeti Körbe járt, ahol Félegyházi László
és Bíró Lajos voltak a mesterei. 1988tól a Magyar Alkotóművészek Országos
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Egyesülete grafikus szakosztályának,
illetve az országos választmánynak
volt tagja. 1998-tól a Magyar Képző-és
Iparművészek Szövetsége festő szakosztályának, 2002-től a Magyar Festők
társaságának lett a tagja. A Művészek
és Műpártolók Egyesületének egyik alapítója, illetve az Ajtósi Dürer Grafikai
Egyesületnek az alelnöke volt. 2001-től
2005-ig a Hortobágyi Művésztelep vezetőjeként is tevékenykedett.
A Hajdúsági Nemzetközi Művésztelep vezetésére először 1990-ben kérték
fel, ekkor négy évig szervezte a művészeti munkát. 2007-ben ismét megbízást
kapott és élete végéig lelkiismeretesen
látta el az alkotótelep vezetői feladatait.
A művésztelep kuratóriumának az 1990es évektől folyamatosan tagja volt.
Számos elismerésben részesült az
évek során. Megkapta a Csokonai- és
Holló László díjakat, a Káplár Miklós
emlékérmet Hajdúböszörményben, Debrecen őszi és tavaszi tárlatainak különböző elismeréseit, illetve a pályája során
többször ítéltek neki jelentős művészeti
ösztöndíjakat. Munkásságáért 2016-ban
Budapesten Magyar Arany Érdemkeresztet vehetett át.
Expresszionista stílushoz kapcsolódó
munkáit a hazai helyszíneken kívül
bemutatta svájci, osztrák, lengyel, japán,
amerikai, román, szlovák, szlovén és
indiai kiállításokon is. Kb. 150 alkalommal vett részt művésztelepek kurzusain.
Műfaji és technikai sokszínűség jellemezte. Akrillal, olajjal festett, tussal

rajzolt, rézkarcokat, linómetszeteket
készített, köveket faragott, kerámiákat,
kavicsokat festett, pannókat és üvegmunkákat készített. Illusztrációs tevékenységét is érdemes megemlíteni, hiszen több
verseskötethez, kiadványhoz készített
rajzokat, festményeket.
Legalább háromezer alkotás került ki
a kezei közül, ám a művészetet sosem
tartotta pénzkereső tevékenységnek.
Nehezen tűrte a korlátokat, a művészi
szabadságot szerette és így élte az életét
is. Könnyedén, fesztelenül alkotott,
mindig a belső tisztaságára, őszinteségére épültek a munkái. Szeretett változtatni, újítani, kreatív ötleteit igyekezett
megvalósítani.
Folyton mozgásban volt, festett, kiállításokat szervezett, tanácsokat adott,
művésztelepekre utazott, segített, akinek
tudott. Igyekezett minél többet látni,
megélni a világból. Sok őszinte barátja,
ismerőse lett az idők során.
A hajdúböszörményi művésztelep egy
kiváló művészt, egy magas színvonalon
dolgozó vezetőt, szervezőt, a művésztársak és a szervezőmunkában vele tevékenykedő kollégák pedig egy tehetséges,
rendkívüli embert, egy igazi barátot
veszítettek el.
Jellegzetes kalapja, az arcán mindig
ott bujkáló halvány mosolya, képeinek
színes, mesés világa, barátságos szavai
mindig megtartják őt jó emlékezetünkben. Nyugodjék békében!
Kupás Csilla
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Burai István festőművész emlékére

A Hortobágyi Petőfi Sándor Általános Iskola és Kollégium hírei
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2017. január 1-jétől intézményünk fenntartója és működtetője a Hajdúböszörményi Tankerületi Központ.
A tankerületi központ lehetővé tette intézményünk biztonságos működését, így zavartalanul folyhatott a nevelő-oktató
munka a 2. félévben is. Sor került a szükséges javítások elvégzésére a meghibásodott fűtési rendszer több alkalomalommal
történő megjavítására, valamint a tágulási tartály cseréjére.
Az elmúlt időszakban intézményünk felszereltsége megújult,
cserélődött. Az iskola és kollégium külső és belső környezete
folyamatosan szépül.
Beszerzésre kerültek:
• műszaki eszközök és berendezések (audiovizuális eszközök, takarítógép, fűkasza)
• 6–8 éves korosztály számára tantermi bútorzat
• az alsó tagozatos osztályok számára polcrendszer
• ebédlőbútor
• szakmai anyagok
Sor került az intézményben internet hozzáférés és wifihálózat fejlesztésre.
A kollégiumban újabb ágycserére volt lehetőség, melyekre új
ágytakarók kerültek. A hálók és tanulószobák ablakait új függönyök díszítik. Módunkban állt ágyneműgarnitúrákat, törölközőket vásárolni. A kollégista gyerekek új televízión nézhetik
az őket érdeklő műsorokat. A gyerekeknek „moziszobát” sikerült berendezni.

Bábszínházban jártunk
2017.május 11-én iskolánk diákjai a Szerencsés János című
bábelőadást tekintették meg a Vojtina Bábszínházban. A
második bérletes előadáson is nagyon jól szórakoztak a részt
vevő gyerekek.

Megyei bábfórum
2017. május 13-án rendezték meg a megyei bábfórumot
Debrecenben. Kilenc csoport mutatta be legújabb bábdarabját.
Bábcsoportunk arany minősítést kapott „Az öreg halász
és a nagyravágyó felesége” című mese eljátszásáért.. A
bábcsoport vezetőjének megköszönték kitartó, több évtizedes
bábos munkáját.
A bábcsoport tagjai: 3. o.: Bulátkó Bíbor, Czine Máté
Győrvári Balázs, Juhász Anna, Kazup-Nagy Máté, Kis Imre,
Lukács Sándor, Szarka Lara
4. o.: Bodnár Milán, Gercsák Katalin, Jónás Erika, Kereszturi
Cintia, Nyitrai Kincső, Szilágyi Füzike,
Bábcsoportvezető: Sáriné Pócsik Valéria

Lépések az „iskola zöldítésért”
A 2015/2016. tanév óta a TÁMOP-3.3.17-15/1 pályázati konstrukció keretén belül oktatási-nevelési programot valósítunk
meg a Régiók Fejlesztéséért Egyesülettel „A Tudás Kertje”
2016/2017-es tanévi általános iskolai beiratkozás
A törvényi rendelkezések értelmében és a Hajdúböször- címen. A program egyik célja iskolánk és környezetünk zölményi Tankerületi Központ igazgatójának jóváhagyása dítése, szépítése. Ennek keretében és a Hortobágy Község
alapján a következő tanévben, iskolánkban egy önálló, első Önkormányzata támogatásával az idei tanévben elkészültek
osztály indítható, melynek létszáma 11 fő.
iskolakertünkben az emelt ágyások (1. kép). A gyerekek nagy
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Kirándulás Aggtelekre
2017.május 18-án iskolánk alsó tagozatos tanulói Aggtelekre
kirándultak. Útközben megálltak Muhinál. A túra előtt a
4-dik osztályos tanulók rövid ismertetőt tartottak a Baradlabarlangról. A túra vezetője sok érdekességet mesélt a barlangról,
a cseppkövek kialakulásáról. Este kicsit fáradtan, de jókedvűen,
élményekkel gazdagodva érkeztek vissza a gyerekek.

Rendezvények

lelkesedéssel, szorgos munkával veteményeztek, díszítették a
kis kertet (2. kép). Újrahasznosított eszközökből kerti dekorációk készültek (3. kép), és a terület egyik sarkát általuk épített
sziklakert is díszíti (4. kép). A kert méreteinek adottsága lehetővé tette, hogy minden osztály ültessen egy-egy gyümölcsfát
is (5. kép). A nagy lelkesedés hatására úgy döntöttünk bővítjük
kertünket, ezért az iskola előtt sakk-tábla formában ugyancsak
a hortobágyi önkormányzat támogatásával gyógynövény ésfűszerkertet építettünk (6. kép), ahol a növények tudományos
névvel (7. kép) és felhasználási javaslatokkal ellátva bárkinek
megtekinthetővé válnak majd. Az utolsó kép pedig az eredményről tanúskodik.
Intézményünk olyan tájegységen működik, amely természeti
szépségeivel, műemlékeivel, jellegzetes kultúrájával nemcsak nemzeti kincsünk egyikét jelenti, hanem Európa szerte
is elismert értéket képez. A térség hagyományainak ápolását,
környezetének megóvását egyik fontos feladatunknak tekintjük. Környezeti nevelési programunk célja, hogy gyermekeink
ismereteit, képességeit olyan fontos életminőséget, életszemléletet befolyásoló területen tudatosan fejlesszük, amelyek
ma nem részei sem a klasszikus iskolai tanterveknek, sem az
otthoni nevelésnek. Az iskola zöldítését továbbra is szem előtt
tartjuk, beépítjük tanórai és tanórán kívüli tevékenységeinkbe.
Hosszú út áll még előttünk, hogy igazán barátságossá, tanulságossá és kivételessé tegyük udvarunkat. Köszönjük Támogatóinknak az eddigi segítséget, és kérjük lehetőségeik szerint, aki
tud, a továbbiakban is járuljon hozzá iskolánk fejlesztéséhez,
szépítéséhez.

Hortobágyi Híradó

11

Húsgombócos karalábéleves

Gasztronómia

Gombócba rejtett eper
Hozzávalók: eper, félzsíros tehéntúró, cukor és vaníliás
cukor, tojás, búzadara, liszt, reszelt citromhéj, csipet só ,
zsemlemorzsa, tejföl, tej, olaj,
Elkészítés: A túrót villával összetörjük, összekeverjük a
száraz hozzávalókkal, majd a felvert tojásokkal, és letakarva a hűtőben 1 órát pihentetjük. Közben a morzsát az
olajon 1 evőkanál cukorral pirosra pirítjuk.
Bő, enyhén sós vizet forralunk, vizes kézzel kb. 1-1
nagyobb diónyi túrómasszába 1-1 szem epret teszünk,
gombóccá formáljuk, közepes forralással, óvatosan alákeverve, hogy ne ragadjon le, addig főzzük, amíg feljönnek a
víz felszínére. Főzzük még kb. 1/2 percig, azután a pirított
morzsára szedjük, és megforgatjuk benne. A tejfölt kikeverjük kb. 1 dl tejjel, ízesítjük a cukrokkal, a gombócokat
tálalásnál meglocsoljuk, pár szem friss eperrel díszítjük.
http://www.mindmegette.hu/turogomboc-eperrel-toltve

Hozzávalók: darált sertéshús, rizs, tojás, só, bors, fokhagyma, zsenge karalábé sárgarépa, finomliszt, tejföl,
lestyán, petrezselyem, zöldség alaplé
Így készül: Keverjük össze a húst a rizzsel, az áttört
fokhagymával és a tojásfehérjével. Fűszerezzük sóval,
borssal, majd formázzunk apró gombócokat.
A levest felforraljuk, a húsgombócokat beletesszük
a fővő levesbe, kb. 10 percig főzzük. A karalábét és a
sárgarépát kis hasábokra vágjuk. A leveshez adjuk és
további 20 percig főzzük.
A tojássárgáját simára keverjük a liszttel és a tejföllel,
majd behabarjuk vele a levest. Kb. 10 percig főzzük.
Sóval, borssal ízesítjük. Megszórjuk az apróra vágott
lestyánnal és petrezselyemzölddel.
http://www.nosalty.hu/recept/husgombocoskaralabeleves

Karaj gazdagon
Hozzávalók: karaj csont nélkül, paradicsom, hegyes erős
paprika, gomba, füstölt tarja, trappista sajt, parasztkolbász,
só, vaj, őrölt bors
Elkészítése: A karajszeleteket sózzuk, borsozzuk, grill
fűszerrel megszórjuk, és kevés vajon elősütjük. A sajtot
lereszeljük. A paradicsomot, csípős paprikát, kolbászt és a
gombát szeleteke vágjuk.
A hússzeleteket tepsibe vagy jénaiba tesszük. Minden
szelet karajra teszünk 3-4 szelet kolbászt, 2 karika paradicsomot, 2-3 szeletet a paprikából, 2-3 szeletet a gombából,
egy szelet főtt füstölt tarját és végül megszórjuk a reszelt
sajttal.
Az egészet sütőben vagy szendvics sütőben addig sütjük,
míg a sajt szépen megpirul. Köretnek legjobb a friss saláta.
http://receptneked.hu/sertes/karajszeletek-gazdagon-sutve/
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Rózsaszín koktél
Hozzávalók: rebarbara, víz, cukor,citromfű vagy menta,
só, jégkocka, Tequila, Triple sec, zöld citrom
Így készül: A meghámozott rebarbarát puhára főzzük és
leszűrjük. A leszűrt léhez adjuk hozzá a cukrot, tegyük
hozzá a citromfű leveleket, forraljuk fel, majd újfent lassú
tűzön főzzük 10 percig. Amikor besűrűsödött, szörpünk
elkészült. A zöld citrommal körbekent pohár száját mártsuk sóba. Egy kancsóba tegyük a tört jeget, öntsünk hozzá
a szörpöt, Tequilát, Triple secet és csavarjunk bele 1-2
citrom levét. Keverjük össze, kóstoljuk meg! Ha elfogyott,
kezdjük újra…
http://oliverdiblog.blogspot.hu/2013/05/egy-rozsaszinkoktel.html
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