2015. november l XVIII. évfolyam 4. szám
A Magyar szürke-barátok találkozóját
ugyan első alkalommal, ám hagyományteremtő szándékkal indítottuk útjára.
Hídtól hídig olvashattuk a rendezvény
plakátján. Az Érmelléken álló szalacsi
négylyukú híd és a hortobágyi kilenclyukú híd egyszerre szimbóluma a magyar
szürke-barátok találkozójának.
Érmellék és Hortobágy, Debrecen valaha
hatalmas határának végvárai. Hídtól hídig
tartó birtok vizekkel, erdőkkel, mezőkkel,
szőlőhegyekkel, jószágokkal, településekkel és történelmet formáló emberekkel.
Legendás helyszín.
A keleti végvár, Érmellék rejti a táj régi
magyar szőlőfajtáját a bakatort, a debreceni
tekintélyes cívisek egykori szőlőbirtokait
és borospincéit. Szüretek idején Debrecen
városa szinte teljesen kiürült, mindenki
Érmelléken szedte a szőlőt.
A nyugati végvár Hortobágy–puszta
évszázadokon át volt Debrecen városának
közlegelője, a legeltetésre alapozott jószágtartás ősi helyszíne. A Hortobágyi pusztán
már 16. századtól a debreceni tőzsérek,
kereskedők hatalmas gulyái legeltek. A
gazdák marháit a botos legények, hajtók
(hajdúk) őrizték és hajtották Dél- és Nyugat-Európa vásáraira. A debreceni polgár
sokáig vallhatta (1948-ig), hogy anyagi
jólétének a Hortobágy a fundamentuma.
Azóta eltelt néhány évtized. Napjainkra a
Hortobágy a magyar szürke szarvasmarha
megmentésének a helyszíne. Az egyik
legfiatalabb magyar település, Hortobágy
község bölcsője. Az első nemzeti park
őrzője. Az ezredforduló óta tagja a Világörökségek közösségének. A magyar puszták eget tartó embereinek utolsó mentsvára,
a pásztorok tündérországa.

A Magyar szürke-barátok találkozója a
régi időkét idézte. A hortobágyi tájat ölelő
településeket invitáltuk a találkozóra, akik
örömmel tettek ennek eleget. Már a vis�szajelzésekből sejtettük, hogy érdemes volt
megfogadni a Hortobágyi Természetbarát
és Kulturális-Szabadidős Egyesület rendezvényötletét. Népesen, de ki-ki lehetősége
szerint képviseltette magát. Főzőcsapattal,
kézművesekkel vagy fellépőkkel.
A versengő húsfőzők már a kora reggeli
órákban megérkeztek. Barátkozós, derűs
hangulatban és melengető napsütésben,
darucsapatok krúgató üdvözlésével folytak az előkészületek. Lobbantak a lángok,
olvadt a szalonna, párolódott a hagyma,
koccantak a gyűszűnyi poharak. Jöttek és
főztek: az érmelléki Szalacs és Ottomány
települések, Hajdú-Bihar megyei önkormányzat, Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata, Fejlesztési Ügynökség,
Hajdúböszörmény, balmazújvárosi Veres
Péter szakképző és a Városgazdálkodási
Kft,
„Tűzrőlpattantak”(nánási Katasztrófavédelem), Hortobágyi Nemzeti Park,
debreceni Both-Dega Kft., Gourmand
Vendéglátóipari Szakképző Budapest,

Hortobágyi Labdarúgó SE, Stiegelmayer
Sándor, Bugjó Péter ificsapata, Délibáb
Népdalkör, Úszóöv SE, „3 Sz” Szoboszlói
Szakik Szövetsége, Nyitnikék Óvoda, A
szürke 5 árnyalata Debrecenből, Élesztők
csapata (orvosi rendelő), Ökotúra vendégház, Kőhíd Bt., Ökörkör, Tiszacsege Város
Önkormányzata, Erdőszök (Országos Erdészeti Egyesület).
Az alaphangot az újvárosi Bekton Ifjúsági Fúvószenekar adta meg. A rezeseket a
Délibáb Népdalkör követte.
Tíz órakor Vincze Andrásné polgármester asszony, házigazdaként köszöntötte a megjelenteket, majd Pajna Zoltán
a Hajdú-Bihar megyei Közgyűlés elnöke,
rendezvényünk fővédnöke nyitotta meg a
találkozónkat. Bodó Sándor országgyűlési képviselő és dr. Barcsa Lajos Debrecen
város alpolgármestere üdvözletét követően
Vollmuth Péter Badacsonytördemic polgármesterének köszöntük meg badacsonyi
szürkebarátos támogatását. A díszvendég,
Szalacs település képviseletében Horváth
Béla polgármester vette át a hidunkat ábrázoló festményt. Örömmel nyugtázta, hogy
gyermekkori álma teljesült, végre eljutott a
Kilenclyukú híd tájára.
Huszonnégy település (Penyige, Nagycsere, Balmazújváros, Miskolc, Százhalombatta, Tiszacsege,
Bocskaikert,
Józsa,Maklár, Ebes, Nyíregyháza, Nagyhegyes,
Létavértes,
Hajdúszoboszló,
Hajdúböszörmény, Hortobágy, Hajdúnánás, Nádudvar, Karcag, Eger, Debrecen,
Gyomaendrőd, Tokaj, Sárbogárd) közel
negyven kézművese hozta kések, nemezvirágok, pásztorfestmények, hordók, kádak,
(folytatás a 3. oldalon)
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borok, szalmából font tárgyak, nyakláncok,
kerámiák, csizmák, lábbelik, viseletek,
szarutárgyak, mézek, lekvárok, szörpök,
mangalica és magyar szürke szalámik, bőrtárgyak, kosarak, kasok, furulyák, sípok,
nádi hegedűk, kolompok, kampók, bográcsok, ostorok, kötelek, fapipák, szűrök,
pásztorkalapok és bicskák közül válogathattak az érdeklődők.
A csegeik nemcsak főzőcsapattal, népiesen berendezett sátorral, hanem hagyományőrző műsorral is készültek, Őket az
újvárosi Hímes Néptáncegyüttes követte.
Lábra eresztett gyerkőceink az újvárosi
Petrovics család fából készített népi játékaival ismerkedhettek. Az elektronikus
kütyük népe gyorsan elfogadta és birtokolta
nagyszüleink már-már elfeledett játszóit.
Az állatparki Magyar Szürke Bikák
Vásárának végeztével egyre több darutol-

las pásztorkalap tűnt fel sokadalmunkban.
Lett is fotózkodás és barátkozás egyre
többfelé.
Bede Róbert sztárséf, Fótos Imre a
Balmazhotel főszakácsa, Cseri Géza nyugalmazott polgármester és Vida Péter
színész magyar szürke húsából főzött
pörköltöket, leveseket és egyéb ételeket
kóstoltak, bíráltak és díjaztak bronz, ezüst
vagy arany bográcsokkal. Bede Róbert és
Vida Péter fanyar humora, értékelő műsora
különlegesen fűszerezte az egyébként
sem íztelen napot. Elindult a szomszédolás, kínálgatás, kóstolgatás. Előkerültek a
nagyobbacska poharak, könnyebb és nehezebb borok Érmellékről, Badacsonyból. A
főzőversenyt már igen vidám eredményhirdetés követte. A magyar szürke-barátok
találkozójának vándordíját – egy évre – a
hortobágyi Ökörkör ragadhatta magához.
A Hortobágy melléki népek gratuláltak

A községházán történt
A 2015. augusztus17-i ülésén a képviselő-testület
– Döntött Hortobágy község településszerkezeti tervének módosításáról,
valamint a Helyi Építési Szabályzatról szóló 20/2012. (X. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról.
– Módosította az idegenforgalmi szezonban fizetendő parkolási díjról szóló
16/2008. (V. 30.) önkormányzati rendeletet.
– Döntött a tanyagondnoki szolgálatok tevékenységének fejlesztésére vonatkozó pályázat benyújtásáról.
A 2015. október 01-i ülésén a képviselő-testület
– Módosította az önkormányzat 2015. évi költségvetését az első félévre,
2015. június 30-ig terjedő időszakra vonatkozóan. A módosítás alapján az
önkormányzat 2015. évi költségvetési főösszegét 290.397 e Ft-ban hagyta
jóvá.
– Megtárgyalta és jóváhagyta az önkormányzat 2015. évi költségvetésének I.
félévi teljesítéséről szóló beszámolót.
– Módosította a Szervezeti-és Működési Szabályzatról szóló 16/2013. (IV.
30.) önkormányzati rendeletet.
– Jóváhagyta a Hortobágyi-Délibáb Nonprofit Kft. 2015. évi I. féléves tájékoztató beszámolóját és a Hídivásári tájékoztatót.
– Döntött arról, hogy nem csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához, figyelemmel
arra, hogy az Arany János Tehetséggondozó Programban 4 gyermeket
támogat és további támogatás komoly terhet jelentene hosszútávon a költségvetésnek.
– Megtárgyalta és elfogadta a Hortobágyi Petőfi Sándor Általános Iskola és
Kollégium vezetőjének beszámolóját a 2014/2015. tanév intézményi munkájáról.
–A
 lakásépítő közfoglalkoztatási mintaprogram keretében felépült lakások
bérletére vonatkozó pályázati felhívást jóváhagyta. A pályázatok benyújtási
határideje 2015. november 13.
– Felülvizsgálta az önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programját, melyben aktualizálta az elmúlt két év adatait.
– Hozzájárult Dr. Kovács Julianna fogszakorvossal a fogászati alapellátásra
kötött szerződés megszüntetéséhez 2015. november 30-i hatállyal, figyelemmel arra, hogy a praxis értékesítésre került. A képviselő-testület Dr.
Olvasztó Pálma Judit fogszakorvost bízta meg 2015. december 1. napjával
a fogászati alapellátás biztosításával a településen.
– Felülvizsgálta és elfogadta Hortobágy község víziközműveire vonatkozó
gördülő fejlesztési tervet.
– Döntött arról, hogy a tulajdonában álló hortobágyi 108/6. hrsz. alatti,
4249 m2 nagyságú, beépítetlen terület megnevezésű ingatlant egyenlőre
nem kívánja értékesíteni a Madárkórház Alapítvány részére.
– Döntött a Hortobágyi Lúdtenyésztő Zrt. ingatlan bérlésére vonatkozó kérelmében az alábbiak szerint: A tulajdonában álló hortobágyi 115/2. hrsz.-ú
gksz-1 övezeti besorolású, valamint a hortobágyi 118/17. hrsz.-ú Lke-3
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egymásnak, rendesen volt dolga a tangóharmonikásnak is… Késő délután a Hajdú
Néptáncegyüttes most is kiváló műsora
zárta a színpadi eseményeket. Onnan
húzódtunk a híd lábánál lobbanó tűzhöz
melegedni, nótázgatni, a naplementében és
az esti daruhúzásban gyönyörködni. Majd
felragyogott az Ökörhajcsár, a hazavezető
ösvény első csillaga…
Köszönet támogatóinknak: Hajdú-Bi
har megyei Önkormányzat, Balmaz
újváros
Önkormányzata,
Tiszacsegei
Halászcsárda, Badacsonytördemic Önkormányzata, Hortobágyi Természetbarát és
Kulturális-Szabadidős Egyesület, Kovács
Máté Városi Művelődési Központ és
Könyvtár, Koroknai Autósiskola, Hortobágyi Lúdtenyésztő Zrt., Somi Lajos vállalkozó, Fenyves József vállalkozó, Sári
Ádám, Dobi Adrienn.
(gz)

övezeti besorolású ingatlan területet – szabadon legeltetési technológiával
– őshonos állattartás céljából nem kívánja bérbe adni.
–D
 öntött az önkormányzat tulajdonát képező hortobágyi 1018. és 1021.
hrsz.-ú ingatlan szántó és legelő területeken az ún. „gecsemáné” földek
bérbeadására vonatkozóan és az alábbi elveket határozta meg: – 2016.
január 1-től azok a helyi lakosok vehetnek bérbe földterületeket, akik 2015.
évben is részt vettek a terület hasznosításában, új bérlők jelentkezését nem
támogatja. – A földek nagysága bérlőként 1500 m2-nél nem lehet nagyobb.
– A földhasználatra határozatlan idejű bérleti szerződést köt és a terület
rendben tartása és művelése érdekében bérleti díjat nem állapít meg. Az
önkormányzat a megmaradt közel 2,5 – 3 ha nagyságú szántó földterületen
– közfoglalkoztatás keretében a startmunka programban – mezőgazdasági
zöldségtermesztést és réti széna betakarítást végez. A bérleti szerződések
megkötésére a földterületek kimérést követően kerül sor.
–M
 egtárgyalta és döntött a Tranzit-Ker Zrt. részére az 1018/2. hrsz. alatt
kivett, 2,9693 ha nagyságú beépítetlen terület megjelölésű ingatlan értékesítéséről, egy új, korszerű technológiájú keltető üzem létesítése céljából.
–K
 inyilvánította, hogy az MLSZ országos pályaépítési programban (műfüves focipálya építése) nem kíván részt venni, mivel a bruttó 9.750.000.- Ft
összegű pályázati önrész megfizetését jelenleg nem tudja vállalni.
A 2015. október 29-i ülésén a képviselő-testület
–E
 lfogadta a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról
szóló 10/2005. (IV. 28.) önkormányzati rendelet módosítását.
–A
 Hortobágyi Labdarúgó SE-nek nyújtott támogatás elszámolásához kapcsolódó szöveges beszámoló megtárgyalását a 2015. november 26-i ülésére
halasztotta, mert a beszámoló további kiegészítése és módosítása szükséges.
–E
 lfogadta Hortobágy Községi Önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési
tervét.
–D
 öntött a 21/2008. (II. 11.) Hö. határozat módosításáról, mely az önkormányzati munkagépek bérbeadásának díjtételeit határozza meg az alábbiak
szerint:
1. Munkagépek bérbeadása:
1.1. M
 TZ 55 vagy 920.3-as traktor + gödörfúró bérbeadása
kezelővel
7.500 Ft/üzemóra
1.2. M
 TZ 55 vagy 920.3-as traktor + RK-2 –es fűkasza
bérbeadása kezelővel
8.500 Ft/ha
1.3. M
 TZ 55 vagy 920.3-as traktor + pótkocsi bérbeadása
kezelővel:
7.500 Ft /üzemóra
1.4. MTZ 55 vagy 920.3-as traktorral szárzúzás
8.500 Ft/ha
1.5. MTZ 920.3 traktorral szántás 26 cm mélységig
26.000 Ft/ha
1.6. Szegélyvágók, fűnyírók bérbeadása kezelővel 
2.000 Ft/üzemóra
1.7. Motoros fűrész bérbeadása kezelővel: 
2.500 Ft/üzemóra
(A díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.)
A megállapított díjak 2015. november 1-től érvényesek.
– Módosította a 91/2015. (X. 01.) Hö. határozatot a fogorvosi ellátás rendelési idejére vonatkozóan. A rendelési idő heti 13 óra, mely alapján hétfőn
8.30-15.00 és szerdán 11.30-18.00 közötti időszakban biztosított a településen a fogászati alapellátás.
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(folytatás az 1. oldalról)

Intézményi hírek

2015. szeptember 1-jén iskolánkban megkezdődött a
2015/2016-os tanév.
A tanévnyitó műsora a 4. osztályos gyerekek szereplésével
és a kis első osztályosok közreműködésével zajlott le.
• Iskolánkba összesen 129
tanuló jár.
• A kollégisták száma 58 fő,
ebből 48 gyerek iskolás, az
óvodások száma 10.
A tankönyvek időben megérkeztek és eljutottak tanulóinkhoz. Ingyenes tankönyvellátásra jogosultak 2015. szeptem
ber 1-jétől az első, második és
a harmadik évfolyamon tanuló
diákok, illetve a felsőbb évfolyamokon rászorultság alapján
azok a tanulók, akiknek szülei
normatív kedvezmény iránti
igényt nyújtottak be, és a normatív kedvezményre való jogosultságot igazolták.
A törvényi előírásoknak megfelelően megszerveztük a gye-

Büszkeségeink

A 2014/2015-ös tanévben a
„Balmazújvárosi
Tankerület
Kiváló Diákja” kitüntető címet
– több tanéven keresztül nyújtott
kiemelkedő teljesítményének elismeréseként – Szilágyi Fruzsina
8. osztályos tanuló Hortobágy
Petőfi Sándor Általános iskola
és Ruzsányi Aisa 7. osztályos
tanuló Hortobágy Petőfi Sándor
Általános iskola tanulói érdemelték ki.
A 2015-ös év eddig Szilágyi Fruzsinának volt a legeredményesebb.
Az ő alkotása díszítheti az Erzsé-

bet utalvány borítékjait, amely
a jövőben kétmillió példányon
hirdeti tehetségét, kreativitását. A
Zrt. vezérigazgatója köszönőlevélben gratulált és ötezer Ft értékű
Erzsébet utalvánnyal jutalmazta
Fruzsina alkotó munkáját. (Annó a
„Kiváló Dolgozó Jelvényhez kétezer Ft járt).
Ez nem a” csupa ötös kategória”. Ez egy pontrendszer alap-
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Tanévnyitó
rekek egésznapos iskolai elfoglaltságát. Így a délelőtti tanítási
órák után is osztálykeretben
maradnak a diákok. Biztosítjuk
számukra az ebéd elfogyasztását a szülők által igényelt formában és helyen, valamint a
tanórák utáni pihenés, levegőzés lehetőségét. Minden osztály
számára 14 órától 15 óráig terjedő időszakban tanulási idő áll
rendelkezésre, ahol tanári segítséget és felügyeletet kapnak. A
tanulási idő védett, tehát ebben
az időszakban más elfoglaltságra nem kerülhet sor. A gyerekek 15 órától 16 óráig választott
szakkörökben és egyéb foglalkozáson
tevékenykedhetnek.
A kollégisták négy óra után
vonulnak át a kollégium épületébe és folytatják további programjukat. Szakköri foglalkozások látogatására 16 óra után is
lehetőség van. Pénteki napokon

6-án délután bonyolódott le.
A gyerekek nagy szorgalommal vettek részt a gyűjtésben.
Tanulóink segítségére voltak a
szülők is, akik a papír szállításában és rakodásában is aktívan
közreműködtek.

a kollégisták hazautazása miatt
a tanulási idő 13 órától 14 óráig
tart, majd lehetőség van szakköri foglalkozás látogatására,
illetve 15 óráig ügyelet igénybevételére.
Erdei iskolai pályázat
Személyi és tárgyi feltételeA nyár folyamán pályázatot
ink adattok a tanév feladatainak
nyújtottunk be „Égig érő tanteellátásához.
rem” címmel erdei iskolai programra. Nagy örömünkre pályáBékeoszlop
zatunkat kedvezően bírálták el,
Hagyományos megemlékeígy októberben 7-8. osztályos
zésünket a Békeoszlopnál az
tanulóink 5 napos táborozáidei tanévben is megtartottuk.
son vettek részt Miskolcon és
A diákönkormányzat szervezéskörnyékén, A 6. osztály diákjai
ben történő rendezvény során
pedig november 2–8. között
minden osztály, az óvodások és
táboroznak ugyan itt.
a szülők képviselője egy üzenetet – békeszalagot – helyezett
Iskolai ünnepség
fel az iskola előkertjében álló
Iskolai ünnepség keretében
Békeoszlopra.
emlékeztünk meg az 1956-os
forradalom eseményeiről. Az
ünnepi műsort a 8. osztályosok
Intézményünkben az őszi előadásában láthattuk.
papírgyűjtési akció október
Papírgyűjtés

Unokáink is jól teljesítenek!

ján objektíven mérhető, komplex
követelmény rendszer legjobban
teljesítő tanulójának adományozható elismerés. Alapkövetelmény
a jeles vagy kitűnő tanulmányi
eredmény. Értékelhető plusz teljesítmények: a tanulmányi versenyeken való eredményes szereplés,
sport versenyeken elért helyezések
stb.
Kiváló eredményt csak kitartó
munkával lehet elérni. A tehetség
persze előnyt jelent.
Annak néztünk utána, hogy mi
a siker titka?
Hiszen minden hortobágyi
ember örömére szolgál, ha a mesterségét kiválóan végző csikósunk
vagy nádtető fedőnk híre Németországba vagy Hollandiába is eljut.
Vagy találkozunk a kórházi operáló orvossal, a gyógyszerésszel,
fogorvossal, a kutató mérnöknővel, a gyakorló mérnökökkel akik
vezetők lettek, látjuk a televízióban szereplő színészünket, vagy a
Brüsszeli Parlamentben küldetését
végző fiatal vezetőt és még sorolhatnám tovább a munkaerő piacán
maguknak helyet parancsoló munkavállalóinkat.
Egy közös van bennük az
alapszakaszt, az általános iskolát a Hortobágyi Petőfi Sándor
Általános iskolában végezték.
•A
 z oktatás személyi és tárgyi

feltételeinek állandó fejlesztését szolgáló jó döntések születtek,
•A
 kiváló tanári kar, akik ezt az
eredményt produkálták hivatásukat felelősen végzik és sikerült őket megtartani,
•A
 z a családi háttér, amelyet a
szülők, nagyszülők jelentenek.
Társadalmi fejlődésünk jelenlegi szakaszában az elméleti felkészültségen túl az állóképességnek
egyre nagyobb szerepe van (kivétel órás mester).
Gyermekeink, unokáink esetében „az ép testben ép lélek”
biztosítéka – a szülők után – a
jól működő egészségügyi intézményünk, valamint Szentirmai
Zoltán csapatépítő, edző, tanár

„Kiváló pedagógus” kitüntetés
birtokosa. Lásd a képen.
Bár az eredményt tanulóink
egyénileg érik el, kiváló teljesítményük sokszereplős összefogás
eredménye.
Gratuláció és köszönet jár
mindenkinek akik a jövőt jelentő
fiataljainkért dolgoznak! A hortobágyi gyerekek oktató nevelő
munkájához további munkasikereket kívánunk!

Hortobágyi Híradó

Büszkeségeink

Büszkeségeink

Erős Józsefnét 90 éves születésnapja
alkalmából otthonában köszöntötte
Vincze Andrásné polgármester
és dr. Ácsné dr. Berke Gabriella
kirendeltség-vezető.

Marjai Antalnét 90 éves születésnapja
alkalmából otthonában köszöntötte
Vincze Andrásné polgármester
és dr. Ácsné dr. Berke Gabriella
kirendeltség-vezető.

Ez úton is kívánunk Annuska néninek és Erzsike néninek sok boldogságot és nagyon
jó egészséget!

Ezúton gratulálunk Katona Istvánnak,
aki kiváló munkája, szaktudása
elismeréseként vehette át mesterlevelét
a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara ünnepélyes rendezvényén!

Díjazott a robogós csikósok filmje

Szeptember 12-én Hortobágyon tartották a
Nagycsaládosok Országos Szövetségének őszi
országos találkozóját. A rendezvényen változatos
programok várták az ország minden részéről
érkező családokat. A szép őszi napon sok
Hortobágyi is kilátogatott a találkozóra.

Települési Értéktár Gyűjtemény

A Hortobágyi Értéktár Bizottság az alábbi értékeket vette fel
a Települési Értéktár Gyűjteménybe:
Épített környezet: Kilenclyukú
híd, Nagycsárda, Pásztormúzeum,
Világörökségi emlékkövek, Körszín, Kungyörgyi víztorony.
Ipari és műszaki megoldások: Borsósi duzzasztómű a Hortobágy folyón.
Kulturális örökség: Hortobágy
Örökös Pásztorai, Hortobágyi Festőkolónia szellemisége és alkotásai, Káplár Miklós Alkotótábor,
Bodó Imre professzor hortobágyi állattenyésztő munkássága,
Magyar szürke szarvasmarha
hajtóút (része a Megyei Értéktárnak), Hortobágyi hídi vásár (része
a Megyei Értéktárnak), Somo-

gyi Árpád köztéri szobrai és kisplasztikái, Égerházi Imre Galéria
és a művésztelep, „Hortobágyi”
magyar kártya – Bartus Csaba
alkotása, Hortobágyi Körkép
másolata, Magmaradásunk jelképe
a magyar szürke – fajtatörténeti
kiállítás, Kitelepítettek emlék-
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keresztje, Hortobágyi Madonna,
Mesés Hortobágy – képeslap kiállítás, Hortobágyi Délibáb Népdalkör, Kihajtási ünnep, Országos
Gulyásverseny és Pásztortalálkozó, Hortobágyi Lovasnapok,
Hortobágyi pásztorok és a magyar
hagyományőrző pásztorkutyások

találkozója, Bikavásár, Behajtási
ünnep, Sárkánykunyhó, Hortobágyi Kézművesek, Pusztai falvak
emlékkápolnája, Mátai ménes,
Hortobágyi halastavak, Hortobágyi karikás ostor (része a Megyei
Értéktárnak), Hortobágyi pásztorkultúra.
Természeti környezet: Hortobágyi Nemzeti Park – A puszta
(része a Nemzeti Értéktárnak,
Hungarikum), Mátai ártézi kút,
Malomházi tölgyfák, Hortobágyi
csillagos égbolt.
Turizmus és vendéglátás:
Hortobágyi (vagy mezítlábas)
slambuc, Hortobágyi húsos palacsinta.
Gencsi Zoltán,
a Hortobágyi Értéktár Bizottság
elnöke
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A nyitrai Nemzetközi Agrofilm Fesztiválon 18 ország filmesei 143 alkotással
szerepeltek. Magyarország a versenyen
14 filmmel képviseltette magát. Köztük
találhattuk a többször díjazott debreceni
filmrendező-operatőr Cséke Zsoltnak
az itthon sikerrel bemutatott „Csikósok
robogón és lóháton” című alkotását is,
amelyben a Bordás, Juhász és Kosina
pásztorcsaládok fiai a főszereplők.
Hazánkban a film korábban elnyerte a
VII. Országos Független Helytörténeti Dokumentumfilm Szemle fődíját.
Szlovákiában a nemzetközi szakzsűri tagjai között nemcsak filmkészítők,
de mezőgazdasági (FAO) szakértők is voltak, akik együttesen 15 díjat osztottak ki. Cséke dokumentumfilmje elnyerte a zsűri tetszését, s a nyitrai
regionális önkormányzat elnökének díját.

Kultúra

Kordás József,
örökös pásztor
1938. október 8-án született Balmazújvároson. Édesapja nagyhírű számadócsikós szolgált Faluvéghalmán, aki a II. világháborúban
életét vesztette. Édesanyja rövid idő után
szintén meghalt. Jóska bátyánk rokonoknál
nőtt fel. 8 évesen már kihajtós bojtár a falusi
csürhénél. Volt juhászbojtár, csordás. 14 évesen Kungyörgyön
csikósbojtár. Ez az időszak meghatározza a lovakkal való kapcsolatát. Katonaság után Kungyörgyről átkerül Mátára, az akkori
HÁG mátai méneséhez. A további lovas élete sportlovasként
folytatódik. Nagyszerű eredményeket ér el a pályafutása során.
De a csikóshagyományokat még nyugdíjasként is folytatta. 66
évesen még lovagolt, a Szálkahalmi ménesnél csikósként. Az
újvárosi, hortobágyi pásztoréletet teljes mélységében ismeri,
páratlan szellemi tudás birtokosa.
Augusztusban Sáfián Tibor
bihari juhásszal együtt Hortobágy Örökös Pásztorává választották.
Szeptemberben a XV. Lakitelki Filmszemlén Bács-Kiskun
Megyei Önkormányzat különdíját a Cséke Zsolt rendezte „Olyan
nem volt senkinek a világon” című portréfilm főszereplője,
Kordás József kapta.
Gratulálunk és jó egészséget kívánunk!

Nagy István gulyás
Újra tizenketten ülnek Hortobágy Örökös Pásztorainak asztalánál miután Balmazújvároson örökös pásztorrá választották Nagy
István gulyást. István bátyánk 91 éve született Nádudvaron a
Nagylóréban, híres pásztordinasztiában.
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
1942-ben, 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 nyugdíjazást követően még 10 évig
dolgozott mint háztáji gulyás és juhász Ágota-pusztán. Bejárta
minden 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 szeret énekelni, már kicsi korában elkezdett játszani édesapja klarinétján. Máig gyakran hívják
szerepelni a múzeumba, városi ünnepségekre.
Kunkovács László hortobágyi fotóinak jeles dél-hortobágyi
szereplője.

Kerékpárral a Balaton körül avagy bringakörúton a nyugdíjasok
Hónapok óta készültünk a Balaton
„meghódítására”. Körültekintő útvonal
szervezéssel, szállásigényléssel augusztus 27-én végre öten a drótszamárra
ültünk Balatonszárszón. A Balaton keleti
oldalán csipkézett magasságok váltották egymást. Balatonakarattyán nagyon
meredek út vezetett a szálláshelyre.
Rövid pihenő után fürödtünk és a vízben
csodáltuk meg a naplementét.
Másnap az északi települések szoborparkjain, virágos sétányain keresztül

értünk Tihanyba. Fürdés és ebédelés után
újult erővel győztük le az emelkedőket.
Itt duzzadt hét főre a lelkes társaság,
mert ketten 28-án indultak utánunk (akik
Balatonfüreden kezdték a túrát).
Ismét hegyek völgyek között morzsoltuk a kilométereket.
Balatonakaliban a háziasszony behűtött üdítővel, sörrel kedveskedett.
A harmadik nap Badacsony, Szigliget
és Keszthely szépségeiben gyönyörködhettünk. Most sem maradt el a fürdés,

úszás. Keszthelyen szálltunk meg és
onnan korán indultunk, hogy eljussunk
Balatonszárszóig ahonnan indultunk. A
síkságon 67 kilométert már délre letekertük és nagy strandolással ebédeléssel
zártuk a 240 kilométeres körutat.
Augusztus 30-án az esti órákban érkeztünk Debrecenbe, majd haza Hortobágyra.
Kovácsné Anikó
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Magyar Szürke-Barátok Találkozója

Emlékezünk
Gasztronómia

Molnár Sándor
(1951–2015)

Sáfián Tibor juhász
(1943–2015)

Az égi legelőkre
távozott 2015. július
11-én Molnár Sándor
balmazújvárosi gulyás,
Hortobágy
Örökös
Pásztora.
1951. január 25-én
született
Balmazújvároson.
1965.
augusztus 1-től, 14
évesen már falusi
kondás- és csordásbojtár a balmazújvárosi
legeltetési
társulatnál. 1970-től
csordás számadó, 1973-tól a katonai szolgálat
után, gulyás. 1980-tól Hortobágy több gulyajárásán Nyári járáson, Vókonyán, Karinkón dolgozott gulyásként. 1995-től nyugdíjazásig Horton és
Kisszegben volt gulyás.

Régi pásztorfamília sarja, hiszen a Sáfiánok több
száz esztendeje foglalkoznak juhászattal. A családi
emlékezet úgy tartja, hogy az 17. század végén,
amikor először idehajtották a nyájat Erdélyből,
nagyon megtetszett nekik ez a vidék. Hazaküldték
a bojtárokat, ők pedig itt maradtak. Harmadik gyereknek született 1943-ban. Korán munkára fogták,
attól kezdve, hogy elvégezte a nyolc általánost.
Amíg nem kényszerítették be apját a téeszbe, addig
magatarti juhász volt. A szülei szerették volna, ha
tovább tanul. De nem érdekelte más, csak a juhászat. Pedig apja mindent elkövetett, hogy azt megutálja. Kora tavasztól késő őszig váltás nélkül,
éjjel-nappal kint volt a pusztán, és semmit sem akart megmutatni a mesterséggel kapcsolatban. Azonban a nagy legelőn mindig volt négy-öt nyájjuhász, s az
öregek a bojtárt befogadták. 1961-től az állami gazdaságban dolgozott, majd
újra magatartivá vált. Fél évszázada a pásztortalálkozók közismert figurája. A
bihari legelők magyar bajszos pásztorarca. Augusztusban Hortobágy Örökös
Pásztorává választották. Vókonyán átvett oklevele csak néhány napig melengethette jóságos, embertisztelő lelkét. Ujjai az életében ezer liter szám préselték
a juhtőgyekből a tejet, szeptember hatodikán ujjaiból örökre elszállt az erő…

Csirkemell pariágyon

Szilvatorta

Hozzávalók: 2 db egész csirkemell a bőrével együtt, só,
provence-i fűszerkeverék, 2
gerezd fokhagyma, olívaolaj,
400 g koktélparadicsom,
2 csokor újhagyma, 600 g
újkrumpli, rozmaringágak
Elkészítés: A csirkemelleket vágjuk ketté, a bőrüket
dörzsöljük be sóval, provence-i
fűszerkeverékkel,
majd öntsük rá a fokhagymás
olívaolajat. Rendezzük el
egy tepsiben a megmosott koktélparadicsomokat és a kettévágott
újhagymákat. Locsoljuk meg a megmaradt olívaolajjal, tegyük rá a
bepácolt csirkemelleket, és süssük a 180 fokos sütőben kb. 40 percig.
Az újkrumplit alaposan mossuk meg, a héját dörzsöljük le, de ne
hámozzuk meg, majd tegyük egy másik tepsibe. Locsoljuk meg
olívaolajjal, szórjuk meg frissen felaprított rozmaringgal, sózzuk
meg, és a csirkével egy sütőbe helyezve, légkeveréses funkcióban
egyszerre megsütjük. Ha nincs légkeveréses fokozat a sütőnkben,
természetesen külön is megsüthetjük. http://www.mindmegette.hu/
koktelparadicsom-agyon-sult-csirkemell.recept

Hozzávalók: 700 g szilva,
175 g finomliszt, 160 g porcukor, 120 g vaj, 1 kiskanál őrölt fahéj, 1 evőkanál
kukoricaliszt, 30 g hámozott
mandula, 1/2 evőkanál mandulaeszencia, tejszínhab
Így készül: Egy közepes
tálban keverjük össze a
lisztet, a vajat, 60 g cukrot
és 1/2 kiskanálnyi fahéjat, majd dolgozzuk sima
állagú tésztává. A tésztát simítsuk bele egy kb. 20 cm átmérőjű kerek tepsibe. A sütőt
melegítsük elő 190 °C-ra. A szilvákat mossuk meg, felezzük
el, magozzuk ki. A fele mennyiséget szeleteljük fel, és tegyük
egy tálba. Adjunk hozzá 100 g cukrot, a maradék fahéjat, a
kukoricalisztet és a mandula-eszenciát, majd alaposan keverjük össze. A szilvás keveréket osszuk el a tésztán, erre rakjuk
rá a fél szilvákat, majd az egészet szórjuk meg mandulával.
Előmelegített sütőben 45 percig süssük. Hagyjuk a tésztát a formában kihűlni, majd óvatosan csúsztassuk ki egy tálra. Tejszínhabbal
tálaljuk. http://www.mindmegette.hu/fahejas-szilvatorta.recept

Nyírségi borjas gombócleves
Hozzávalók: 50 dkg borjúhús, 1 db sárgarépa, 1 db kisebb zeller, 1 szál fehérrépa, 10 dkg gomba, 2
rózsa karfiol, 10 dkg zöldborsó, 1 vöröshagyma, egész bors, só, 5 dl tejszín, 5 dkg vaj, liszt. A burgonyagombóchoz: 2-3 szem burgonya, 1 tojás sárgája.
Elkészítés: A borjúhúst kis kockákra vágjuk. Hideg vízben feltesszük főni, és ha felforrt, lehabozzuk.
Ízesítjük sóval, fűszerzacskóban egy egész vöröshagymát és egész feketeborsot teszünk a levesbe.
Közben a burgonyagombóchoz 2-3 szem burgonyát meghámozunk, sós vízben megfőzzük, majd
amikor megfőtt, burgonyanyomóval összetörjük, teszünk hozzá 1 tojássárgáját. Összedolgozzuk, és
cseresznye nagyságúra formázzuk. Amikor a hús félig puha, belerakjuk a zöldségeket. Ha a zöldség félig puha, hozzáadjuk a karfiolt és a zöldborsót, majd amikor majdnem kész, sűrítjük a vajon
világosra pirított petrezselymes rántással, végül hozzáadjuk a külön, kevés vajon megpárolt gombát.
Dúsítjuk tejszínnel, és beletesszük a cseresznye nagyságúra formázott burgonyagombócot. Amikor a gombócok is megfőttek, azonnal
tálalhatjuk. http://www.mindmegette.hu/nyirsegi-gombocleves-borjuhussal.recept

