2016. szeptember l XIX. évfolyam 4. szám

TISZTELT HORTOBÁGYIAK!
Örömmel osztom meg, hogy településünk, Hortobágy
benevezett az Origo által meghirdetett „Magyarország
legszebb fekvésű faluja” versenyre. A szavazás vasárnap, azaz szeptember 25-én reggel indul és október 2-án
éjfélig tart.
Szavazni a www.origo.hu-n megjelenő cikkben található szavazódobozban lehet.
Kérem, támogassák minél több szavazattal a kivételes szépségű, természeti kincsekben és látványosságokban bővelkedő, világörökségi helyszín Hortobágyot
és kérjék meg a rokonokat, barátokat, hogy ők is ezt
tegyék!!!
Köszönettel: Vincze Andrásné polgármester
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Óvodai hírek

Szeptember 1-jén vidám gyermekhangok töltötték meg a
csoportszobákat. Izgatottan, vagy félénken átlépték az óvoda
kapuit, ahol már várták egymást a barátok, ismerős óvónénik,
daduskák. Új tanév, új ígéretek, amit mindenki izgalommal vár.
A csökkenő gyermeklétszám ellenére ebben a tanévben sikerült a két gyermekcsoport megtartása.

ges eszközöket, illetve két óvodapedagógus ingyenes képzésben vett részt.
A pályázatot írta Baranyainé Fekete Ilona intézményvezető.
A képzésben részt vettek: Könnyű Julianna óvónő és Németi
Bettina gyakornok.

Szempontok
óvónők
daduska
gyermeklétszám
Különleges
bánásmódot
igénylő gyermek

Kisfecske
csoport
Baranyainé
Fekete Ilona
Tóth Bernadett
Dobi Imréné
19 fő
1 fő

Kiscinke csoport
Könnyű Julianna
Németi Bettina
Pataki Ferencné
18 fő
0 fő
Óvoda–iskola átmenet keretén belül részt vettünk az első
osztályosok iskolai életének három napjában, illetve délutánonként vártuk vissza vidám játékra őket az óvodában.
Tapasztalataink azt mutatják, hogy könnyedebben veszik az
akadályt a kicsi sulisok, hiszen a tanító néni mellett ismerősként segíti őket volt nevelőjük.
A sikeres óvodai beszokatást segítette az együttműködő

A nyári karbantartás, nagytakarítás kiegészült még a kerítés
felújításával, festéssel. Közel 300 000 Ft értékben vásároltunk
anyagot, amit az önkormányzat közcélú dolgozói használtak fel. Gondos, kitartó munkájukat köszönjük. Megújultak a
mosdók, új csapokat, szerelvényeket kaptak a vizesblokkok.
Nyári sikeres SportManó pályázat keretében 236 000 Ft
értékben nyertünk különböző sportágak gyakorlásához szüksé-
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Intézményi hírek

A csoportok adatai a következők:

Intézményi hírek

szülőkkel való konzultáció, napi kapcsolattartás. Az előzetes
családlátogatáson örömmel tapasztaltuk, milyen szeretetteljes
otthonból jönnek intézményünkben a gyerekek.
Intézményünk célja és feladata továbbra is a szülőkkel
együttműködve minden óvodásgyermek fejlődéséhez szükséges szeretetteljes légkör és korszerű, modern tárgyi feltételek
biztosítása.
Az új tanévhez minden óvodás és iskolás gyermeknek sikeres,
eredményekben, szeretetben, elismerésben gazdag 2016/2017.
tanévet kíván az óvoda minden dolgozója.
B. F. I. intézményvezető

Papírgyűjtés
A Hortobágyi Petőfi Sándor Általános Iskola és Kollégium 2016 október 11-én (kedden) 12:00-tól-17:00-ig
papírgyűjtést szervez.
Kérjük, hogy a papírt összekötözve szállítsák el az iskolába ezen a napon!
Köszönettel: DÖK vezetősége

Kuvaszok és kuvaszosok Hortobágyon

Rendezvények

2016. augusztus 12. és 15. között Kuvaszok és Kuvaszosok
Világtalálkozójának adott otthont Hortobágy.
A világtalálkozóra több mint negyvenen érkeztek Svédországból, az Amerikai Egyesült Államokból, Kanadából,
Székelyföldről, Dél –Vidékről, Szerbiából, Romániából, Szlovákiából, Norvégiából, Hollandiából, Belgiumból, Németországból és természetesen Magyarországról.
A rendezvényt pénteken este az Ökotúra Vendégházban Hortobágy község polgármestere, Vincze Andrásné nyitotta meg.
Majd Pischoff Ferenc klubelnök mutatta be a Kuvasz Hírek
265 oldalas ünnepi számát.

tásra került sor, ahol a megnyitón Vincze Andrásné Hortobágy
község polgármestere és a „Hortobágyi Délibáb Népdalkör”
köszöntötte a megjelenteket. A kiállításra meghívott „kuvaszos” küllembírók elismerően szóltak a magas színvonalú
rendezésről és a megjelent kuvasz állományról. Az esti órákig

elhúzódó délutáni tenyészszemlén a részletes küllembírálatra, a
különféle mérésekre és az alaptermészet vizsgálatára került sor.
Az esti búcsúvacsorát a Hajdú Néptáncegyüttes műsora
koronázta meg, ahol nem csak a különféle nációk „magyarosítására” (szűr, kalap, bot) került sor, hanem a hajnalig tartó
jókedv közös táncának varázsára is.
A rendezvény szellemiségét leginkább a Franz Steinsdörfer
(Németország) Elnök Úr szavai fejezik ki: „a kuvasz lelki viláA szombati szakmai napon külföldi és hazai szakemberek gán át ismerhettem meg a magyarság lelki világát, soha senkitartottak előadásokat a kuvasz tenyésztési kérdéseiről, állat- től nem tanultam annyit, mint a kuvaszaimtól…”
egészségügyi vonatkozásairól illetve a nemzetek számoltak be
(gz)
saját állományaik helyzetéről. Az előadásokat követően a résztvevők a Malomházi vadasparkot látogatták meg.) Este Gencsi
Zoltán alpolgármester előadására került sor a kuvaszok, Hortobágy és a magyar szürke kapcsolatáról.
Vasárnap a közel kilencven nevezővel felvonuló klubkiállí-
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A hagyományokhoz híven az idei évben is - államalapító
Szent István király és az új kenyér ünnepének napjához
kötődően - a Kilenclyukú híd lábánál található vásártéren
került megrendezésre az Országos hírű kirakodó és népművészeti vásár.
A programsorozat a hagyományőrzés és a folklór jegyében zajlott, népzenei és néptánc előadások sorozata fogadta
az ideérkező vendégeket.

A vásárban több mint 200 kereskedő és termelő kínálta
népművészeti-, kézműves- és egyéb portékáit. Az idén
augusztus 19-21 között közel harminc ezer látogató fordult
meg rendezvényünkön.
A rendezvény szervezői köszönetet mondanak mindazoknak, akik munkájukkal hozzájárultak a rendezvény sikeréhez.

Rendezvények

Hortobágyi Hídivásár

2016. augusztus 13-án verőfényes napsütésre ébredt mindenki, aki pecabotot ragadva elindult a Megyei Senior Horgászversenyre. A versenyt Hajdú-Bihar megye és Debrecen
Nyugdíjas Szervezeteinek Szövetsége második alkalommal
rendezte meg Berettyóújfalu sárostókerti taván. A verseny
napján már 6 órakor gyülekeztek a horgászok.
Molnár Ferencné a nyugdíjas szövetség elnöke köszöntötte a megjelenteket. Ezt követően Mike Zoltán a megyei
sportbizottság elnöke ismertette a szabályokat. A horgászhelyek számait úgy tudták meg a versenyzők, hogy az asztalon
elhelyezett kupica pálinkát elfogyasztották és a pohár alján
lévő szám jelölte a horgászhelyet.
A verseny 8 órakor kezdődött kürtszóra, majd déli 12-kor
szintén kürtszóval ért véget. A verseny alatt a jelenlevőket hideg ásványvízzel és pogácsával kínálták. Az eltelt 4
óra alatt lehetett izgulni, kinek milyen szerencséje lesz és
hogyan, vagy egyáltalán meghajlik-e a pecabot. Hortobágy
települést is képviselte egy csapat, mégpedig nem kis eredménnyel. Csőke László és barátja, Répási Gyula horgásztárs
Hortobágyi Délibáb horgászcsapat néven neveztek be. A
botjaik igencsak hajladoztak, mivel a csapatuk első helyezést ért el.
Csőke László fogta ki a legnagyobb halat, amely 2,85 kg
volt. A legeredményesebb horgász is Csőke László volt, 3,25
kg-val. Az eredmény kihirdetése és a díjak, valamint a kupák

átadása után, melyből a hortobágyi csapat hármat is elhozott, a szervezők megköszönték a sportszerű versenyzést és
további sikereket kívántak. Ezt követte a nagyon finom bográcsgulyás elfogyasztása.
A résztvevők egy nagyon szép családias napot töltöttek el
együtt a feleségeikkel és hozzátartozóikkal. Remélem, hogy
a következő években még több hortobágyi horgászcsapat
vesz részt ezeken a versenyeken.
Az aktuális időpontokról – ami évente általában augusztus
vagy szeptember környékére esik – nálam lehet érdeklődni.
Mindenkinek eredményes horgászást kívánok!
Karika György

Büszkeségeink

Senior Horgászverseny

Őszi lomtalanítás
2016. október 1.
Az ingatlanon összegyűlt, feleslegessé vált, kisebb terjedelmű bútordarabokat, berendezési tárgyakat, valamint
rongyot, ruhát, falevelet, virágmaradványokat, egyéb kommunális hulladékot zsákba vagy gyűjtőedénybe
tegyék ki a lomtalanítás napján reggel 6 óráig a megszokott helyre a közterületen.
A szállításra kihelyezett tárgyak súlya ne haladja meg darabonként a 30 kg-ot, valamint ingatlanonként
az összterjedelme ne legyen több, mint 1 m3.
Nem szállítjuk el az építési törmeléket, veszélyes hulladékot, gumiabroncsot, elektronikai hulladékot
(háztartási kisgépek, televíziók, számítógépek, elektromos szerszámok stb.) valamint a kézi erővel nem
rakodható túlsúlyos, vagy túl méretes hulladékot!
Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

Hortobágyi Híradó
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Lakossági tájékoztató

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az őszi lomtalanítás időpontja Hortobágyon a következő:

Nyári bibliatábor Hortobágyon
Három napos hittantábor volt a hortobágyi gyerekek számára, július 6-7
napján a helyi templomban. A Református Egyház ebben az évben is finanszírozta és megszervezte a gyerekek
három napos foglalkoztatását és ellátását. A tábort szervezte és vezette:
Baloghné Hajdú Krisztina református
lelkész. Állandó segítője Béres Zsófia
volt, aki a zenei és animációs munkában
és a játékok levezetésében segédkezett.

Biztos vagyok benne, hogy a gyerekek
maradandó élményekkel távoztak a
táborból. Jó magam csak az első napon
voltam jelen, de örömmel tapasztaltam,
hogy nagyon jól érezték magukat a tiszteletes asszony lelkiismeretes munkájának köszönhetően – elősegítve a gyerekek lelki és szellemi fejlődését. Reméljük, hogy a jövő évben is lehetőség lesz
a tábor megvalósítására, ahova szintén
szeretettel várunk minden gyermeket.

A szülők nevében is köszönetet
mondok a tiszteletes asszonynak a
táborban résztvevő gyerekek teljes
körű ellátásáért, foglalkoztatásáért.
Köszönettel tartozunk az egyházközség
tagjainak adakozásukért, segítő jelenlétükért. Köszönet mindazoknak a szülőknek is, akik adományaikkal járultak
hozzá ehhez a három naphoz.
Tisztelettel:
Pataki Ferencné

Egyházi hírek

Kirándulás a Zemplénben
A Hortobágyi Református Egyházközség a zempléni hegyek közé szervezett
kirándulást június közepén. A kirándulás elsődleges célja a Vizsolyi templom
és az eredeti Vizsolyi Biblia megtekintése volt. Egy igen részletes és értékes
beszámolóból ismertük meg a templom
történetét, a freskók eredetét, üzenetét.
Megtudtuk, hogy a templom a XIII.
században épült, és a 16. sz-ig folyamatosan díszítették freskókkal. A ma is
látható középkori freskórészletek több
évtized alatt, restaurálás során kerültek elő a vakolat alól. A freskók többek
között Krisztus születését, mennybemenetelét, a szent kereszt megtalálását, és
Szent György harcát a sárkánnyal ábrázolják. A Vizsolyi Biblia az első teljes,
magyar nyelvre lefordított Szentírás,
amit 1590-ben nyomtattak ki. A 6 kg-os
kötetet mintegy 800 példányban készült
el, melyekből mára 52 példány maradt
meg. Ezeknek csaknem a fele Magyarországon. A fordítást Károli Gáspár
gönci református esperes készítette
munkatársaival, s a lengyel származású
Mantskovits Bálint nyomdájában kerültek napvilágra. Ennek a nagy munkának
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a legfőbb támogatói Rákóczy Zsigmond
egri főkapitány, Báthory István országbíró, és Drugeth István zempléni főispán volt. Az értékes beszámoló, és a
nyomdamúzeum megtekintése után kis
csoportunk látogatását fotóval megörökítettük.
A következő célállomás a méltán
híres vizsolyi Mézmúzeum volt. Megtudtuk, hogy milyen hosszú út vezet a
méhek munkája és az értékes táplálék,
a méz kinyerése között. Lehetőségünk
volt a számtalan féle ízesítésű mézek
kóstolására, vásárlására. Mindenképpen maximális elismerést érdemelnek
a múzeum tulajdonosai, egyben dolgozói is. Odaadó munkájuknak köszönhetően a „gyógyszernek” is minősített
mézzel igen sok betegség gyógyítására
alkalmas termékhez is hozzá lehet jutni
náluk.
Útban hazafelé betértünk Boldogkőváraljára, ahol a várat tekintettük
meg. A várat a tatárjárás után kezdték
építeni az észak-dél irányba hosszan
elnyúló keskeny sziklaszirtre. Építtetője
a Tomaj nemzetség egyik tagja lehetett.
A XIII. sz. végén Amadé nádor szerezte

meg. A viharos történelmi idők során
gyakran változtak a várbirtokosok.
Gazdái voltak többek között Zsigmond
király, a Hunyadiak, Szapolyai János és
a Rákócziak. Tartózkodott itt Balassy
Bálint is, akinek több verse innen származik. Thököly hívei 1678-ban foglalták el a császári csapatok által korábban
megrongált erődítményt. Ezt követően
már nem lakták, falai romlásnak indultak. Néhányan felmentünk a várrom
felső szintjéig, ahol az alattunk lévő
szép látvánnyal lettünk gazdagabbak.
Élményeinket és a gyönyörű látnivalókat fényképekben rögzítettük.
Utolsó megálló hazafelé a tokaji
hajóállomásnál volt, ahol a tiszai látképet csodálva és egy jó adag finom
fagyi fogyasztása közben megbeszéltük a látottakat. Ezután az élmények
után hazafelé vettük az utunkat Hortobágyra.
Hálát adunk Istennek ezért a tartalmas
napért, mind a látottakért, mind a hallottakért.
Tisztelettel:
Pataki Ferencné,
a Hortobágyi egyházközség nevében

Hortobágyi Híradó

Igen már megint túráztunk.
mert úgy érezzük, hogy a jó
hangulatban megtett kerékpározások fokozzák kedvünket, erőnket az újabb és újabb
kirándulásra.
Hortobágyról vonattal mentünk Debrecenbe ahonnan már
kerékpárral haladtunk tovább.
Első állomásunk a Panoráma úton elérve Martinkát,
majd elhagyva Hajdúsámsont
Tamási Pusztán az újonnan
épült minden kényelemmel
ellátott MED-HOTEL volt.
A Hotel egy nagyon szépen
kialakított parkban, medencékkel, kápolnával bővített
gyógyulási pihenési központ.
Innen Máriapócsra értünk
ami nemzeti kegyhely. A kegy-

templom attól lett híres, hogy a
hívek azt vették észre, hogy a
képen Mária könnyezik. Az esemény még kétszer megismétlődött. A különlegességét csak
fokozza, hogy a képet elvitték
Bécsbe is , de könnyezni csak
Máriapócson látták.

Estére 80 km megtétele után
érkeztünk megy Nyírbátorba
ahol az első szállásunk volt.
A szállás nagyon kényelmes
volt és ott tudtunk meleg
ételt is fogyasztani vacsorára.
Vacsora után még a teraszon
szórakoztunk, beszélgettünk,
társasjátékot játszottunk.
Reggel a történelmi hangulatú városban néztünk szét.
Nagyon szép a felújított főtér
és a várostörténeti sétány
mely a két templomot köti
össze. A városban gyakran
rendeznek zenei fesztiválokat
is.
Következő állomásunk
Mátészalka ahol a Szatmár hőmérsékletű volt, jól esett a
Múzeumban meglátogattuk túra után felfrissülni. A megEurópa legnagyobb szekér, tett táv 60 km
Harmadik napunkon újabb
kocsi és hintó gyűjteményét.
élményekben volt részünk.
Először Tákosra értünk ahol
a Bereg legszebb kulturális
hagyatéka látható a „Mezítlábas Notre Dame”. A templom 1766-ban épült fából és
sárból,ahogy az idegenvezető
meséli. A kazettás mennyezet
mellett dísze a templomnak
a sok beregi hímzéssel készített kézimunka. Innen Tarpára
mentünk ahol a híres szatmári szilvapálinkát és levárt
ízleltük meg. A Tisza parton
kerékpározva újra lehetőségünk nyílott Tivadarban a
Folytattuk utunkat úgy, hogy Tiszában megfürödni. Itt a
Vásárosnaményt elhagyva a fürdést rövidre vettük, mert a
kora délutáni órában megér- szállásunkig még néhány kilokeztünk Gergelyiugornyára méter hiányzott. Fürdés után
ahol egy faházban szálltunk Nagyarra értünk ahol a Petőfi
meg. A szállás elfoglalása után fa tövében Baji-Gál Erzsike
igyekeztünk a szabad strandra elszavalta a szeptember végén
fürdeni. A Tisza kellemes című Petőfi verset. A faluban

Hortobágyi Híradó

található egy klasszicista stílusban épült kastély melynek
kertjében sok-sok rózsa illatozik. A kulturális élmények
Szatmárcsekén értek véget,
ahol a Kölcsey síremléknél
tisztelegtünk. A temetőben
hagyományos kopjafák sorakoznak a sírok mögött.
Innen már csak néhány
kilométer hiányzott az utolsó
szállásunkig ami Túristvándiban volt. Itt este meglátogattuk a híres vízi malmot majd
a malom melletti étteremben
kellemesen megvacsoráztunk.
Ezen a napon is kb 60 km-t
utaztunk.
Reggel már hazafelé tartottunk és Mátészalkáig csak
40 km az út és onnan vonattal utaztunk haza. Újra sok
kalanddal és kulturális értékkel gazdagodtunk.
Tegyél te is az egészségedért! Mozgasd át ízületeidet
keddenként velünk. Várunk
szeretettel, állj közénk!
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Olvasóink tollából

Szatmár-Beregben
az „EGÉSZSÉGGEL AZ ÉLETÉRT” csoport

Rendezvények

Pásztorkutyások tizedszer Hortobágyon
Hortobágyi Pásztorok és Magyar
Hagyományőrző Pásztorkutyások X.
találkozójának adott otthont a hortobágyi
folyópart szeptember második hétvégéjén.
A Délibáb népdalkör kutyás vonatkozású, jóízű népdalait követően került sor
a kisbojtárok, bojtárok, öregbojtárok és
számadók vezette pumi, mudi, puli, sinka
fajtájú és a keverék származású pásztorkutyák versenyeire.
A bírák asztalánál Hortobágy Örökös
Pásztorai közül Németi János juhász,
Tóth József juhász, Tóth Gyula juhász és
csínos Molnár Imre gulyás foglalt helyet.
A versenyzők közül legnépesebben,
tizenketten a számadók képviseltették
magukat. Ott a Szekeres Gábor vezette
Kati nevű, sinka szuka vitte a prímet, a
Jenei Mihály vezette Báró nevű, keverék
kanja előtt. A kisbojtárok között kilencen, bojtároknál négy, míg az öreg bojtároknál ketten mérték össze felkészültségüket. A svédek mosolygós, csupa öröm
delegációja meghatározó színfoltja volt
a rendezvénynek nem csak emberileg,
hanem szakmailag is. Minden kritikát
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mosollyal fogadtak és jobbító szándékkal nyugtáztak. Sőt a rendezvénytől
„svéd acél” ajándékokkal búcsúztak. Így
is lehet…
A magyar terelőkutyák terelési képességvizsgájára tizenhét kutya jelentkezett,
amelyekből tizenegy „megfelelően viselkedett” a fehér racka juhokkal való találkozáskor.
A gyönyörű őszi időben, hosszan
húzódó verseny estéjén az Ökotúra Vendégházban a versenyzőket várta gasztro-

nómia, kultúrtörténet meg folklór. Emlékezetes marad mindenkinek, aki ott volt.
A rendezvény sikerességéről Hortobágy Község Önkormányzata, DunaTisza Magyar Pásztorkutyás Hagyományőrző és Sport Egyesület, Magyar Juh- és
Kecsketenyésztő Egyesület, Juhker Kft.,
Kőhíd-Hortobágy Bt., Magyar Rackajuh
Tenyésztő Egyesület, Magyar Pumi Klub
és a Magyar Mudi Egyesület közösen
gondoskodott.
(gz)

Hortobágyi Híradó
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Hortobágyi Hídivásár

Mustkoktél

Hozzávalók: érett szőlő, cherry, jégkocka, szándék
Így készül: A leszemezett, töppedt szőlőt zúzzuk és
facsarjuk. A szőlőléhez ízlés szerint adunk cherryt,
majd jégkocka ágyra töltjük. A poharat szőlőszemekkel díszíthetjük.

Szőlős nem sütjük

Szőlőleves

Hozzávalók: szőlő,
szegfűszeg, fahéjrúd, csipetnyi só,
habtejszín, vaníliás
pudingpor, cukor

Így készül: Megtörjük a megmosott,
leszemezett szőlőt.
Ráöntünk 1,5 l vizet,
beletesszük a cukrot,
a sót, a teatojásba
zárt fahéjat, szegfűszeget, és főzni kezdjük. 15-30 percig
forraljuk, hogy a lé
kicsit besűrűsödjön. A tejszínt csomómentesre keverjük a pudingporral, és a leveshez öntjük. Ekkor már
nem forraljuk, az első rottyanás után lezárjuk, majd
teljesen kihűtjük. Tálalás előtt eltávolítjuk belőle a
teatojást. A levest szőlőszemekkel díszítjük, és kínálhatunk hozzá tejszínhabot is.

Gasztronómia

Forrás: www.kifoztuk.hu

Szüreti töltike

Hozzávalók: szőlő, babapiskóta, vaníliás pudingpor, tojás, gyümölcsszörp, tej, cukor, vaníliás cukor
Így készül: A tojás sárgáját kikeverjük a cukor harmadával meg a vaníliás cukorral, és összedolgozzuk az áttört túróval. A tojásfehérjét kemény habbá
verjük a második harmad cukorral. A tejből a vaníliás pudingporral sűrű krémet főzünk, szörppel és a
maradék cukorral ízesítjük. Óvatosan, a még meleg
pudinghoz keverjük a túrós masszát és a tojáshabot.
A piskótákkal kirakjuk egy tál, vagy egy kisebb tepsi
alját. Beborítjuk annyi krémmel, hogy eltakarja a
piskótákat, majd megrakjuk a megmosott és lecsepegtetett szőlővel. Addig rétegezzük, amíg tart a
hozzávalókból. Felülre krém kerüljön. Hűtőbe tes�szük, tálalás előtt friss gyümölccsel díszíthetjük.
Forrás: www.receptmuhely.hu
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Hozzávalók: szőlőlevél, vöröshagyma, rizs, darált
hús (pulyka, sertés vagy bárány), petrezselyem
levél, mentalevél, citromlé, só, bors
Így készül: A leveleket megmossuk, előfőzzük őket,
majd hagyjuk kihűlni. A hagymát apró kockákra
vágjuk és egy serpenyőben olívaolajon fonnyasztjuk. A rizst előfőzzük. Egy nagyobb tálban fűszerezzük a húst, majd hozzáadjuk a dinsztelt hagymát
a zsiradékkal együtt és a rizst is. Minden szőlőlevél közepébe 1-1 teáskanálnyi keveréket teszünk,
majd becsomagoljuk. Egy nagyobb lábasba tesszük
a töltött szőlőleveleket, citromos vízzel felöntjük
és 30-40 perc alatt megfőzzük. Ínyencek tejföllel
fogyasztják.
Forrás: www.mindmegette.hu

Hortobágyi Híradó

