Az idén
25 éves
testvérvárosi kapcsolat!
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III. MAGYAR SZÜRKE-BARÁTOK
HORTOBÁGY - Vásártér
2017. október 7. szombat

A rendezvény fővédnöke: Pajna Zoltán
a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés Elnöke
Reggeltől napestig:
• Kézműves vásár
• Vásári kikiáltó
• Népi Játékok Tere
8:00 Magyar Szürkemarha Főzőverseny
kezdete
8:30 Kadarcs Népzenei Együttes
8:50 Hortobágyi Délibáb Népdalkor műsora
9:00 Ünnepélyes megnyitó
9:50 Bede Róbert mesterszakács
főzőbemutatója
Vendég: Vida Péter színész-komikus
11:30 Tordai Zoltán és zenekara
12:30 Balmazújvárosi Himes Néptáncegyüttes

13:10 Mi ketten a „Tarkabarkák” bábelőadása
13:45 Szőke Tisza Népzenei Együttes és az
Egyeki Népdalkor
13:55 Hajdú Bokréta Népdalkor
14:10 Tiszacsegei Hagyományőrző Néptánc
Egyesület
14:30 Nagy-Sziki Hagyományőrző Néptánc
Egyesület
14:50 Nefelejcs Népdalkör
15:00 Főzőverseny eredményhirdetése –
díjátadás
Napközben a Pusztai Állatparkban Magyar
Szürke Bikák Vására
További információ:
Hortobágy Község Önkormányzata
(4071 Hortobágy, Czinege J. u. 1. – 52/369-021
- www.hortobagy.hu)
A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

Pressath – Hortobágy testvértelepülési kapcsolat 25 éves jubileuma

Községházán történt

A közelmúltban ünnepeltük településünk és a bajorországi Pressath város
együttműködésének 25 éves évfordulóját.
A Werner Walberer polgármester vezette
delegáció augusztus 25-28-ig látogatott el
hozzánk a nevezetes eseményre. A jubi-

leum tiszteletére rendezett bajor-magyar
esten részt vettek a korábbi polgármesterek
is, akik ciklusokon keresztül építették és
ápolták a testvérvárosi kapcsolatot: Anton
Gareis, Konrad Merkl és Cseri Géza. A
rendezvényre meghívást kapott az 1992-es
testvértelepülési szerződést követő időszak
valamennyi önkormányzati képviselője.
Az ünnepségen Vincze Andrásné polgármester méltatta Hortobágy két elhunyt
polgármesterének, Duró Lászlónak és Titi
Évának a kapcsolat létrejöttében és ápolásában betöltött szerepét. Köszöntőjében
kiemelte, hogy a 25 évvel ezelőtt létrejött
testvérvárosi együttműködés kivételes és
különleges. Anton Gareis polgármester
barátjával, Andreas Angellel a korábbi hortobágyi látogatásaik során szeretett bele a
településbe és az itt élő emberekbe. Kezdeményezésükre került sor Pressathban 1992
június 26-án az együttműködési megállapodás aláírására, amely megalapozta Pressath

és Hortobágy együttműködését. Az elmúlt
25 év alatt szoros kapcsolat alakult ki a két
település között, amely a hivatalos kapcsolatok mellett az emberi kapcsolatokra
épül. A kapcsolat sikere 3 nagyon fontos
pillérre épül. Az első a két önkormányzat
közötti kapcsolat, a második a diákcsere
program, a harmadik a baráti kapcsolatok
fenntartása. Vincze Andásné köszöntőjében elmonda, hogy, nagyon szerencsések
vagyunk, hiszen mindhárom pillér kiválóan
működik! Az önkormányzati kapcsolatok
sikerének titka, hogy bár az elmúlt 25 év
alatt mindkét településen polgármesterek
váltották egymást, az együttműködés töretlen maradt. Az iskolaigazgatók személye
is változott, mégis folyamatosan működött
a diákcsere, melynek eredményeként több
száz hortobágyi és pressathi gyermek jutott
el egymás településeire. Ebben kiemelt szerepük van a két iskola pedagógusainak. A
kapcsolat stabilitását mutatja, hogy a diákcsere annak ellenére működik, hogy a hortobágyi gyerekek a német nyelv helyett ma
már angolt tanulnak az általános iskolában.
Számtalan példa van arra, hogy az iskolát
elhagyó tanulók továbbra is tartják egymással a kapcsolatot, sőt, előfordul, hogy
a partneri látogatások során tolmácsként
segítik az együttműködést. A legnagyobb
jelentőséggel mégis talán a harmadik pillér,
vagyis a baráti kapcsolatok fenntartása bír.
Több olyan család van, akik a hivatalos
látogatásokon túl is tartják a kapcsolatot
és részt vesznek egymás életében. Ez fantasztikus érték. Mindkét fél nagy jelentőséget tulajdonít a 25 éves együttműködés

azon pressathi résztvevőinek, akik a kezdetektől mozgatórugói a kapcsolatnak.
Ők azok, akik fáradhatatlanul fogadják a
Hortobágyról érkezőket pressathi otthonaikban, legyen az felnőtt delegáció, vagy a
gyermekcsoportokat kísérő pedagógusok.
Ők pedig a Floth és a Rupprecht házaspár.
Köszönet és hála illeti mindkét családot!
Vincze Andrásné kiemelte és megköszönte azt a karitatív tevékenységet, amel�lyel Pressath város vezetői és lakói segítették az elmúlt időszakban Hortobágyot.
Több alkalommal érkezett jelentős anyagi
támogatás az ökumenikus templom felépí-

téséhez, de számtalan adomány érkezett a
rászoruló családok, valamint a kollégium
részére is.
Polgármester asszony megerősítette:
azért, hogy ez a kapcsolat ennyi éven át
fennmaradt és nem vált csupán formalitássá, nagyon sok ember munkájára volt
szükség Hortobágyon és Pressathban is!
Köszönet illeti mindnyájukat!
A találkozó a 25 éves jubileumi ünnepséggel ért véget, amelyen mindkét polgármester bizakodását fejezte ki a kapcsolat
jövőjét illetően.

Helyi értékek kiállítása
Berettyóújfalu Város Önkormányzata és a Hajdú-Bihar
Megyei Kormányhivatal 2017.
szeptember 8. napján „Helyi
értékek startja „ címmel megyei
közfoglalkoztatási
kiállítást
szervezett melyen önkormány-
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zatunk 4 fővel képviseltette
magát.
A megye valamennyi közfoglalkoztatásban részt vevő
önkormányzata részt vett és a
programjaik mellett bemutatták
azokat a termékeket és értékeket
melyeket a 2017 évi munkák
során gyártanak és termelnek.
Mi is elvittük a betonelemek
gyártása során készített termékeinket valamint a mezőgazdasági
programban termelt zöldségféléket. A csapat tagok bemutatták
az itthon készült és termelt értékeinket. A többi önkormányzat
mellett azok értékeit látva a mi
standunk is termékeinkkel feldíszítve jelezte mire vagyunk
képesek és meddig jutottunk.
Úgy gondolom semmi szégyelni

való nincs a munkánkban, és
ezt visszaigazolja az a sok hortobágyi lakos akik tőlünk már
vásároltak termékeinkből. A
kiállítás felért egy tapasztalat
cserével, hiszen egymás között
meg tudták a kollégák beszélni
ki hogyan készíti el a gyártott

értékeket és mi az amire figyelni
kell, hogy még jobb még szebb
legyen az adott termék. Köszönjük Zilahi Attilának, Juhászné
Kovács Máriának, Bartha Lászlónak, Veres Zoltánnak, hogy
képviselték önkormányzatunkat.
CsG.

Hortobágyi Híradó

Az ivóvízminőség-javító program dokumentációjából kitűnik, hogy a
projekt megvalósítása előtt a kutakból kinyert nyersvíz minősége az
érintett települések közül legrosszabb volt, az ivóvízben pedig határértéket meghaladó bór, vas, valamint ammónium tartalom volt. Az
arzén, a mangán és a permanganát index pedig a határon mozgott. Bór
tekintetében a túllépés 234% volt.
A gyakorlati tapasztalatok és az üzemeltetői egyeztetések szerint
a meglévő technológia hatásfoka a vízminőségi előírások teljesítését nem tette lehetővé, annak átalakítása a berendezések korára és
a műszaki megoldásra, kialakításra való tekintettel nem volt reális
lehetőség. A projekt indulásakor Titi Éva Polgármester Asszony több
alkalommal is jelezte, hogy nem csak a kémiai összetevőkkel van
probléma, hanem a lakosság jelzései alapján az ivóvíz íze és zavarossága is sok gondot okoz.
A megvalósított projekt során új kút fúrására, új technológia kiépítésére, hálózat rekonstrukciója során tűzcsapok beépítésére, tolózárak
cseréjére, mosató csomópontok kialakítására került sor.
A projekt során új vezeték építésére, meglévő cseréjére nem került

sor, mely miatt továbbra is jelentkezhetnek vízminőségi problémák
(zavarosodás) a hálózaton, főként keveset használt szakaszok/végpontok esetén, ami a hálózat szükség szerinti mosatásával orvosolható.
A fejlesztésnek, a kivitelező és az üzemeltető munkájának köszönhetően, valamennyi korábban gondot okozó összetevő esetében
elmondhatjuk, hogy azok értéke az előírt határérték alatt van. Az
uniós derogációs paraméterek szerint megfelelő minőségű víz biztosított a település lakói számára. Az elmúlt két hónapban csak garanciális feladatok ellátása körében a szénszűrő cseréjére került sor. Az
ivóvízmenőség-javító program során a jogszabályoknak megfelelő
ivóvíz elérése volt a cél. A víz íze ami fontos, de szubjektív, nem
képezte a projekt tárgyát. Tapasztalataim szerint az emberek változóan reagáltak az érintett településeken az íz megváltozására, van aki
nem érez változást, van aki rosszabbnak, van aki jobbnak tartja. Hortobágyon ugyanolyan, mint a sokat szidott régi nem lehet az ivóvíz
íze mert új kút is beállításra került, hogy a határértékek betartását
biztosítani lehessen.
Bakó István elnök

Községházán történt

A Hajdú-Bihari Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
elnökének tájékoztatója a hortobágyi ivóvízellátással kapcsolatban

Japánban voltam
elpusztult, az újjáépített városban
mindenütt óriási felhőkarcolókat
látni, de békésen megférnek az
épségben maradt épületekkel.

napja egybeesett az Izraeli elnök
Megtekintettük a Japán csáhazautazásával és a repülőtérre szár palotájának kertjét mert
vezető út le volt zárva. Ferihegy évente csak egyszer nyitja meg
vasútállomástól több mint egy belső termeit a látogatók előtt,
órába került a repülőtérre való
utazás, de odaértem időben és
elindultam.
Dubai átszállással, az időeltolódást
is
beszámítva,
25 órai utazás után megérkeztem a világ legnagyobb
metropolisába,Tokióba a fiam
meghívására. A város lakóinak
száma 10 millió, de naponta
25-30 millió ember még bejön
a városba dolgozni, vásárolni,
gyógyulni stb. Ennyi ember
étkezik, közlekedik nap mint nap
a városban csendben, fegyelmezetten és rendben.
Tokió a háborúban nagy részt

Hortobágyi Híradó

december 23.án. Kiotó a következő város ahova eljutottam a
Shinkansen gyorsvasúttal. A
vonat 300 km/h sebességgel
haladt teljesen csendben, kényelmesen.
Kiotót az amerikaiak megkímélték és megmaradt épségben
több mint 2000 buddhista templom és szentély. A háborún kívül
a másik veszedelem a tűzvész

amely sok fából épült templomot, pagodát semmisített meg,
de ezeket igyekeztek eredeti formájukban újraépíteni.
Innen Oszakába utaztunk.
Mindkét városban részesei
lehettünk vallási ünnepen rendezett
felvonulásnak,
ahol
hagyományos viseletben szentélyeket húztak, cipeltek az emberek. Igen látványos ünnepség
volt. Oszakában elmentünk a
Shinsekai városrészbe melyet a
múlt század elején építettek New
York mintájára és a mai napig
is ebben az állapotban van. Egy
időben ez a városrész volt a szegények, a bűnözők tanyája, ma
egy érdekes pontja a városnak.
Oszakából ismét a gyorsvasúttal Hirosimába utaztunk. Itt
meglátogattuk az emlékmúzeumot meg a múzeum előtt álló
emlékművet, melyen 60-70 ezer
ember neve van felírva és mellé a
megható mondat.” Nyugodjatok
békében a tévedés nem ismétlőd-

(Folytatás a 4. oldalon.)
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Olvasóink tollából

Elhatároztam, hogy minden
70 évben egyszer elmegyek
Japánba s az elsőről majdnem
le is maradtam, mert utazásom

(Folytatás a 3. oldalról.)

Olvasóink tollából

het meg”. Hirosima ma a béke
városa.
Hirosimából hajóval utaztunk
Mijadzsima szigetére. Ez egy
szent sziget. A tengerben áll
egy sintó szentély mely hivatott fogadni az érkezőket illetve
búcsúzni a távozóktól. A szigeten valamikor tilos volt szülni,

illetve meghalni sem lehetett. A
haldoklót eltávolították és a hozzátartozók is csak megtisztulás
után térhettek vissza a szigetre.
Amikor megérkeztem Tokióba
kicsordult a könny a szememből
a meghatódottság miatt. Ottlétünk alatt ez még többször megismétlődött, amikor cipő nélkül
beléptem az első buddhista

A nyugdíjas „Egészséggel az Életért”
csoport újabb célpontot talált az aktív
kikapcsolódásra. A velencei tavat tekertük körbe.
Utunkat hosszú vonatozással kezdtük.
Reggel Hortobágyon ültünk vonatra és
Debreceni átszállással Székesfehérvárig
utaztunk. Fehérváron már természetesen
kerékpárral rövid városnézéssel kezdtünk. Először a Millenniumi emlékművet
kerestük fel, melyet a város alapításának
ezredik évfordulóján, 1972-ben állították
föl.
A monumentális emlékmű 30 méter
magas. Az oszlopokat hatalmas gyűrű
veszi körül, amelyen mintegy 120 Székesfehérvárhoz kötődő történelmi alak,
tárgy és jelkép stilizált domborműve
látható. Felkerestük még az Aranybulla
emlékművet. A hagyomány szerint ezen a
helyen hirdette ki II. András a nevezetes
dokumentumot az 1222. évi székesfehérvári országgyűlésen.
A rövid városnézés után indultunk a
Való Dávid vagyok, hortobágyi lakos, 18 éves. Jelenleg a mátrafüredi Erdészeti
Szakiskolában tanulok, erdész
vadász szakon, idén fejeztem
be a 3. évet. Kiskorom óta
vonz a természet és a hivatásos vadász szakma, mivel
édesapám, Való Gábor is
hivatásos vadászként dolgozik Hortobágyon, 25 éve. A
középiskola éves, kötelező
gyakorlati képzését a Hortobágyi Lúdtenyésztő Zrt.-nél
végzem, édesapám szakmai
felügyelete mellett.
13 éves koromban voltam
először koronglövő versenyen és már az elején tudtam,
hogy ez az én sportom. Már
a felkészítő versenyeken is
jó eredményekkel szerepeltem. 2016-ban a galgamácsai
Európa Bajnokságon, junior
kategóriában
5.
helyezést értem el. Idén, 2017.
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templomba, amikor a bombatámadás áldozataira gondoltam.
Japánban minden egészen
más mint itthon. Alvás a földön
a tatami szőnyegen, belépni
a hotelbe, majd cipőt lehúzva
közlekedni az épületben. Étkezés pálcikával, ami csak az első
alkalommal volt nagyon nehéz
a napok múltával mindig egy-

Újra bicikliztünk
Velencei tó irányába illetve annak északi
partján található szállásunkra. Útközben
megálltunk Pákozdon ahol megnéztük
a Doni kápolnát a II .világháborúban
elesett katonák emlékhelyét, majd elmentünk a katonai Emlékparkba.

Ezután a hegyi körülményeknek megfelelően haladtunk célunk felé. Hol

küszködtünk az emelkedők legyőzésével
hol repültünk lefelé a már megmászott
hegyoldalról. Szállóhelyünk Nadap előtti
utolsó település Velence ahol már a tó
mellett haladt utunk. Innen meredeken
felfelé kellett menni Nadapra. Gyakran
csak tolni tudtuk a biciklit. Szállásunk a
templom mellett a parókián volt.
Néhányan nagyon éhesek voltunk
a napi túra után és elindultunk a helyi
étterembe vacsorázni. Szerencsétlenségünkre hétfőn zárva tart az étterem és
más választás híján gyalog lementünk
Velencére ahonnan pár perccel ezelőtt
küszködtük fel magunkat. Kellemesen
megvacsorázva már nem is tűnt olyan
nehéznek a felfelé menet.
Másnap a tó déli oldalán kezdtük a
túrát és útközben néhány madár lesről
kémleltük a tó élővilágát.
Harmadik napunkon a tó déli oldalán
haladva újra érkeztünk vissza Székesfehérvárra ahonnan vonattal utaztunk haza.
Újra kellemesen elfáradva egészségben
érkeztünk meg.
Illés Dóra

Egy koronglövő vadász
07. 6–9-én a Galgamácsán
megrendezett 39. FITASC
Koronglövő
Világbajnokságon, melyen több mint
30 ország, 977 versenyzője
indult, junior kategóriában 36.
helyezést értem el.
Szeretnék továbbra is versenyeken részt venni. Célom,
hogy a hazai, európai és világ-

szerűbb lett. Az ételek melyeket itthon még nem próbáltunk
nagyon különlegesek voltak. A
sok hal és a szusi – az utóbbimég ráadásul nyersen.
A sok élményt még magam is
sokáig fogom feldolgozni mert
szinte kimerítette a befogadóképességeinket.
Illés Dóra

bajnokságon a legjobb eredményt érhessem el. Ennek
eléréséhez még sokat kell
edzenem, gyakorolnom, mely
az iskola mellett kissé nehézkes.
Versenyeim során olyan
sportlövő emberekkel ismerkedhettem meg, mint Igaly
Diána olimpiai bajnok, illetve

Szerdahelyi András világbajnok. Igaly Diánától már becenevet is kaptam, elnevezett
villámkezűnek.
Ezen versenyeken nem
vehettem volna részt Kardos
Zsolt, a debreceni Cézár
fegyvermárka képviselője és
Varga Ferenc, a Hortobágyi
Lúdtenyésztő Zrt. vezérigazgatójának támogatása nélkül.
Köszönetemet fejezem ki
támogatóimnak és remélem,
hogy a már bizonyított eredményemre is tekintettel a
továbbiakban is támogatásban
részesülök.
Az 5 éves középiskola
befejezése után szeretnék
továbbtanulni a Debreceni
Agrártudományi Egyetemen,
Vadgazda mérnök szakon,
majd az egyetemi tanulmányaim elvégzésével, Hortobágyon munkát vállalni.
Való Dávid

Hortobágyi Híradó

Hortobágy Község Önkormányzata felsőfokú
műszaki végzettségű (építész vagy gépész)
munkatársat keres.
Előny: legalább 1 éves szakmai gyakorlat.
Jelentkezni fényképes szakmai önéletrajzzal lehet:
4071 Hortobágy, Czinege J. u. 1.
E-mail: phhortobagy@gmail.com címen.
Jelentkezési határidő: 2017. október 10.
Állás betölthető: 2017. október 15.

ARUPORTA SZÉPÍTŐ
VERSENY

FELHÍVÁS
HORTOBÁGY LAKOSAI, CIVIL SZERVEZETEI ÉS VÁLLALKOZÁSAI

A tavalyi év sikerén felbuzdulva ismét
keressük azon utca- és portadíszeket,
amelyeknek legjobb az eredetisége, kreativitása, esztétikai minősége, a tárgyak összhangja,
valamint a kihelyezés kivitelezésének minősége, illetve amelyek az őszi hortobágyi
hangulatot legjobban kifejezik szem előtt tartva a természetességet, utalnak a daru
jelenlétére és ügyelnek a környezet állapotára is.
Nevezési lap kitölthető a hnp.hu/daruporta címen, kérhető a HNP
Látogatóközpontjában.
A versenyben való részvétel feltétele:

Kedves Hortobágyiak!
Községünk lakossága rendszeresen szembesül azzal, hogy az utcáinkon
sok a kóbor kutya. Hála Istennek vagy csak a szerencsének, hogy eddig
nem volt komolyabb probléma ebből. De nem megnyugtató ez a szülőknek, akik féltik gyermeküket. Mindenkiben rossz érzetet kelt egy ismeretlen kutya közeledte, főleg ha nagytestű ebről van szó.
A HTKSZ Egyesület tagsága megpróbálja orvosolni ezt a problémát.
Lehetséges megoldás, hogy kutya befogó ketrecet szerzünk be és a
lakossággal valamint az önkormányzattal együttműködve fogjuk be a
kóbor kutyákat.
Több feladat merül fel ezzel kapcsolatban:
1. kutya kennelek elkészítése,
2. a kennelek elhelyezése,
3. a befogott ebek etetése, gondozása, míg a síntér, vagy valamelyik
menhely el nem viszi őket.
Ehhez kérjük a lakosság támogatását bármely formában. Gondolataikat
megoszthatják velünk a HTKSZ EGYESÜLET Facebook oldalán, vagy a
htkszgyesulet@gmail.com email címen.

• jelentkezési lap leadása 2017. október 13. 16 óráig,

Közérdekű

Álláshirdetés

• a dekorációt elkészíti 2017. október 18-ig, és azt folyamatosan bemutatási
szinten tartja
• a dekorációt 2017. október 24-ig fenntartja

ZSŰRIZÉS ÉS DÍJAZÁS
Összdíjazás: 150.000 Ft

SZÉPÍTSD A PORTÁD! SZÉPÍTSD A TELEPÜLÉST! VEGYÉL RÉSZT A VIDÁM VERSENGÉSBEN!

Máró Gábor hajdúnánási Örökös Pásztorainak asztalánál
gulyás halálával megüresedett újra tizenketten ülnek.
Szilvási János, balmazújváegy hely a számadók asztalánál.
2017. augusztus 6-án, vasárnap rosi csikós életútja:
1948. október 23-án született
a hortobágyi táj északi részén,
Tiszadobon és ott is kezdte meg
pályafutását tizenöt évesen, csikósbojtárként. Onnan két évre
Szilvásváradra kerül, a Csipkéskúti Méneshez, már csikósnak.
1965-ben szegődik Hortobágyra, ott nyolc évig szolgál.
A Debreceni Legeltetési Társulatnál három évig pentezugi
csikós. Majd újra a Hortobágyi
Ménes a gazdája. Két év múlva
a balmazújvárosi Pásztorok a Balmazújvárosi Vörös Csillag
terén Örökös Pásztor választá- Termelőszövetkezethez szegődik.
sára került sor.
Hat esztendő múlva 1984A megüresedett helyre az
Örökös Pásztorok Szilvási ben végleg visszatér HortoJános csikóst választották bágyra. Pályafutása során a
a jelöltek közül. Hortobágy Hortobágyi Lovasnapok első

Hortobágyi Híradó

huszonöt évében (1965 és 1989
között) tízszer(!) Ő, Szilvási
János volt Kelet-Magyarország
leggyorsabb csikósa Lepsény,
Vadászkürt, Zita, Vihar és Hős
nevű lovaival.
Betegsége 1993-ban nyugdíjba kényszeríti.
A pásztorművészet bőrös
munkáinak fortélyait neves
elődjeitől megismerte és jól
kitanulta. Karikás ostor, pásztorkészség, szeredás, priccs
vagy patrac készítését magas
szinten ismeri.
Gyermekei ebbe az életformába nőttek bele, lánya jelenleg is viseletkészítő, fia pedig
tíz évig volt csikós.
A „Hortobágy Örökös Pásztora” címet 2007-ben alapították (Sándor István a nemzeti
park igazgatója, dr.Tiba István
Balmazújváros polgármestere,
Rózsa Péter biogazda, Gencsi

Zoltán Hortobágyi Kht. igazgatója).
A „Hortobágy Örökös Pásztora” címet az viselheti, aki erre
rászolgált azzal, hogy méltón
őrizte, ápolta, megtartotta,
továbbadta ezen ősi foglalkozást. Aki dalainkat, pásztorművészetünket, ősi állatfajtáinkat,
pusztánkat megőrizte. Aki példája lehet a felnövekvő nemzedékeknek!

(Folytatás a 6. oldalon.)
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Szilvási János Örökös Pásztor

csikós (Hortobágy), Garai
Lajos csikós (Hortobágy),
Hortobágy Örökös PászKordás János csikós (Balmaztorai: Árvai Sándor juhász
újváros), Kordás József csikós
(Lénárddaróc), Garai János
(Balmazújváros), Molnár Imre

(Folytatás az 5. oldalról.)

gulyás (Hortobágy), Nagy
István gulyás (Püspökladány),
Németi János juhász (Balmazújváros), Oláh István juhász
(Hajdúböszörmény), Szilvási

János csikós (Balmazújváros),
Tóth Gyula juhász (Hajdúszoboszló), Tóth József juhász
(Hortobágy).
Gencsi Zoltán

A város és a rózsa – Debreceni széphistória
Bakóczy Sára (Fancsali Judit)
könyve. Ezerötszáznegyvennyolc,
Magyar Királyság. Buda lassan
egy évtizede török kézre került,
az ország három részre szakadt.
A három résznek – a török hódoltságnak, a Habsburg-uralom alatt
álló Magyar Királyságnak és a
Fráter György által kormányzott
Erdélynek – szinte pontosan a
határán áll egy gyorsan gyarapodó mezőváros: Debrecen, a
török fogságban sínylődő Enyingi
Török Bálint birtoka.
A debreceni tőzsérek félelmet
nem ismerve hajtják és hajtatják át

a hatalmas szürkemarhagulyákat
a török által megszállt országrészeken Bécs felé – vagy a vállalkozóbb kedvűek a császári
harmincadvámot megkerülendő
észak felé –, hogy onnan a nyugati kézműipar termékeivel és
luxuscikkekkel térjenek vissza a
keleti országrészbe.
Az
öntudatos
lutheránus
polgárság egyik vezéralakja
Bakóczy Péter tanácsnok, szenátor leánya, Sára a Székesfehérvárról Debrecenbe költözött
nagy múltú és nagy hírű Sákvári
tőzsérfamília utolsó sarja, Gábor
felesége lesz. Az esküvő után

azonban rá kell döbbennie, hogy
férjét sötét titkok lengik körül, és
talán az élete sincs biztonságban
mellette...
A szerző kiterjedt történelmi
kutatásokon alapuló, rendkívül
élvezetes stílusban megírt történelmi regénye egyedülálló betekintést nyújt az 1500-as évek
közepének
mindennapjaiba,
remek arányérzékkel állítva a kor
történelmi és politikai eseményeit
szereplői drámai és felemelő sorsának hátteréül.
A könyv megvásárolható a
Libri könyvesboltokban.
Forrás: Libri.hu

Kultúra

Az indonéz Nagykövet asszony Hortobágyon
találkozóján üdvözölhettük az
indonéz Nagykövet asszonyt,
Wening Esthyprobo Fatandari
Őexcellenciáját. A Nagykövet
asszony a magyar terelő kutyafajták közül két fiatal sinka kutyának
a gazdája. Így mindannyiunk számára érthető érdeklődése a régi
magyar haszonállatokon keresztül a magyar pásztorkultúra iránt.
Szívesen öltötte magára a cifraszűrt, próbálgatta a karikásostort,
sőt kóstolta a birkapörköltet is.
A Magyar Hagyományőrző Reméljük Őexellenciáját más
Pásztorkutyások 2017. szeptem- pusztai rendezvényünkön is üdvöber 9-i Hortobágyra szervezett zölhetjük!

Mihalkó Gyula Díj a Pásztorművészet Továbbéltetéséért
A Hajdú-Bihar megyei Népművészeti seket összefogó, 35 éve tevékenykedő civil
Egyesület alkotói közül többen országos és szerveztünk, hogy emlékének megőrzésére
nemzetközi jelentőségű életművet hoztak
létre, amely példaértékű nemes hagyományaink éltetésére.
Egyesületünk mindent megtesz annak
érdekében, hogy tovább vigye ezeket az
értékeket, nevükben is megőrizze ezeket az
alkotókat.
A komádi vászonhímzés felkutatója tiszteletére a „Fekete Erzsébet” díjat, a szűrrátét
készítés öltözeteken való megjelenítéséért
és példaadó életművéért ifj. Szidor Jánosné
emlékére a „Szidor Kati” díjat alapítottuk
meg a korábbi években.
Mihalkó Gyula pásztorkalap készítő munkássága a pásztor kultúra múltját, jelenét,
és reméljük, jövőjét is jelenti. Példamutató
életműve előtt úgy tiszteleg a népi kézműve-
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megalapította a „Mihalkó Gyula Díj a Pásztorművészet Továbbéltetéséért” kitüntetést.
Minden évben az egyesületi közgyűlésen, a
vezetőség javaslatára az az alkotó kapja meg
a Plakettet és az Emléklapot, aki az előző
évben legtöbbet tette a pásztorművészetben
a népi kézműves hagyományaink fennmaradásáért.
2017. május 6-án a díjat elsőként Szabó
István pásztorművész, bőrös népi iparművész
kapta.
A díj átadásán jelen volt Mihalkó Gyuláné
is, aki megható szavakkal köszöntötte alkotónkat megköszönte az egyesületnek a díj
létrehozását.
Debrecen, 2017. július
Hubert Erzsébet etnográfus,
a Hajdú-Bihar Megyei Népművészeti
Egyesület elnöke

Hortobágyi Híradó

Hortobágyi Hídivásár

Hídivásár

A hagyományokhoz híven idén is államalapító Szent István
király és az új kenyér ünnepének napjához kötődően, a Kilenclyukú híd lábánál található vásártéren került megrendezésre az
országos hírű Hortobágyi Hídivásár.
A 2017. augusztus 18-20-ig tartó három napos vásárt kulturális programsorozatok kísérték. Az első napon a PusztFeszt
keretében, folk és rock műsorok fogadták az ide érkezőket,
a többi napon pedig egész nap hagyományőrző és a folklór
műsorokat tekinthettek meg a látogatók.
Már a vásár első napján betelt a vásárterünk, több mint 200
kereskedő és termelő kínálta népművészeti-, kézműves- és
egyéb portékáit. Az augusztus 20-i esősebb, rosszabb idő ellenére 2017. augusztus 18-20-a között, közel húszezer látogató
fordult meg a Hídivásáron.
A szervezők ez úton is köszönetet mondanak mindazoknak,
akik munkájukkal hozzájárultak a rendezvény sikeréhez!

Hortobágyi Híradó
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Gasztronómia

Kacsamell szőlőmártással

Hozzávalók: 2 egész bőrös kacsamell, só, bors, őrölt
gyömbér, 20 dkg leszemezett szőlő, 3 dl szőlőlé, barnacukor, 5 dkg vaj, friss kakukkfű, 2 gerezd fokhagyma
Így készül: A kacsamell bőrös felét beirdaljuk, a húst ízesítjük sóval, borssal és gyömbérrel. Egy hideg serpenyőbe
tesszük a bőrös felükkel lefelé a melleket, és mérsékelt
tűznél elősütjük. Ha a bőrös felük megpirult, megfordítjuk a húsokat, s melléteszünk 2 gerezd fokhagymát meg a
friss kakukkfüvet, és 150 °C-ra előmelegített sütőben – kb.
15-20 perc alatt készre sütjük.
Közben a vajon felolvasztunk egy kevés barnacukrot,
rádobjuk a szőlőszemeket, ízesítjük sóval, borssal, gyömbérrel. Öntünk bele 3 dl szőlőlét, kicsit összeforraljuk.
A kacsamellet alufóliába tekerve pihentjük 10 percig,
majd rézsútosan szeletekre vágjuk, tálaláskor meglocsoljuk a mártással. Krumplifánkkal, krokettel vagy burgonyapürével kínálhatjuk.
http://www.mindmegette.hu/kakukkfuves-kacsamellszolomartasban.recept/

Erdei gombakrémleves
Hozzávalók: 20 dkg erdei gomba vegyesen, 2 dl tejszín,
1 liter szárnyas alaplé vagy víz, 1 evőkanál libazsír, 1 kis
fej vöröshagyma, 2 gerezd fokhagyma, 1 csomag finomra
vágott petrezselyemzöld, 1 mokkáskanál őrölt fekete bor,
1 mokkáskanál só, fokhagymás pirítós.
Így készül: Az erdei gombákat megmossuk, majd felszeleteljük, kevés libazsíron megfuttatjuk, majd sóvalborssal ízesítjük, és felöntjük 1 liter szárnyas alaplével.
Hozzáadjuk a kis fej finomra vágott vöröshagymát, a
zúzott fokhagymát és fedő alatt 15 percig főzzük. Ezután
leturmixoljuk, hozzáadjuk a tejszínt. Finomra vágott petrezselyemzölddel megszórva tálaljuk, fokhagymás pirítóssal
kínáljuk.
http://konyhafonok.eu/erdei-gombakremlevesfokhagymas-piritossal/

Vincellér gyorslepény
Körtepálinka koktél
Hozzávalók: 5 cl körtepálinka, 1 cl citromlé, szódavíz,
1 szelet körte, citromhéj
Így készül: Egy poharat félig töltünk jéggel, beleöntjük a citromlevet és a pálinkát, megkeverjük, majd
felöntjük szódával, és a tetejét citromhéjjal megpermetezzük. Körtedarabbal díszítjük.
http://palinka.network.hu/blog/palinka_klub_hirei/apalinka-mint-koktel-alapanyag-2
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Hozzávalók: 35 dkg jó minőségű leveles tészta, 0,5 l tej,
1 tasak vaníliás puding, 10 dkg cukor, 20 dkg szőlő
Így készül: A tésztát kinyújtjuk és a széleit 1 cm vastagon
levágjuk majd a tésztát a tepsibe tesszük, villával megszurkáljuk és a levágott széllel körberakjuk és 180 °C sütőben
10 perc alatt arany barnára sütjük. A tepsiből kivéve, kihűtjük. A pudingot a tasakon lévő használati utasítás szerint
elkészítjük és a kisült tésztára öntjük, majd megszórjuk a
megmosott gyümölccsel. Fél órát hűvös helyen pihentetjük.
https://www.sutnijo.hu/recept/leveles-tesztak/egyebleveles-tesztak/4866-gyors-szolos-lepeny
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