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Közérdekű

Lakásépítési közfoglalkoztatási minta program
Árkus településrész lakói számára
Önkormányzatunk országos közfoglalkoztatási mintaprogram
keretében hat darab önkormányzati bérlakás építéséről döntött a
tulajdonában lévő 37/12, 37/13, 37/14 hrsz. alatti ingatlanokon (a
gépműhelytől délre) A projekt célja az árkusi településrész lakói
elszigeteltségének felszámolása, az alapvető ellátások és közszolgáltatások biztosítása. A település központba történő beköltözés
lehetőségét azért kívánjuk az ott élők számára lehetővé tenni,
mivel Árkus a legtávolabbi és a legkisebb létszámú külterületi település részünk, ahol jelenleg hat család él és ahol
önkormányzatunk semmilyen ingatlan tulajdonnal nem rendelkezik (sem közterület, sem út, járda, árok, stb.), ez által sem
módja, sem lehetősége nincs anyagi szerepvállalásra, az elemi
létfeltételek megteremtésére. Árkuson ugyan is az alapellátás
feltételei sem biztosítottak, és a fentiek miatt ezen feltételek
biztosítására esélyük sincs. Az árkusi lakosságot érintő hátrányok megszüntetése mellett az önkormányzatnak a településrész
működtetésének magas működési költségei is indokolják a program megvalósítását.
Az egészséges ivóvíz megoldatlansága, a belvízelvezető csatorna hiánya, a szennyvíz vezeték kiépítetlensége, a közvilágítási
költségek, a hulladékszállítás, a szociális alapellátás és a tanyagondnoki szolgáltatás biztosításának magas anyagi terhei az
önkormányzat számára nem teszik lehetővé a településrész jövőbeni üzemeltetését, illetve fejlesztését.
A tervek alapján 6 db komfortos 46,5 m2 és 47,2 m2 nagyságú
lakások épülnek, amelyek az önkormányzat tulajdonát képezik és
melyeket önkormányzati bérlakás formájában – csekély összegű
bérleti díj megfizetése mellett – adna bérbe a beköltözők számára.
Az árkusi házakat az önkormányzat azok lebontása fejében megvásárolná. A telkek a tulajdonosok birtokában maradnak, ez által
azok szabadon értékesíthetővé válnak.
A három építési telket lakásépítés céljából az önkormányzat
biztosította. A minta projekt keretében 25 fő foglalkoztatására
nyílik lehetőség ez év május 26-ától december 31-ig.
A legkisebb külterületi településrész lakói hátrányos helyze-

Látványterv

tének megszüntetését célzó program teljes költségét az állam
finanszírozza.
A program megoldást és lehetőséget kínál az árkusiak számára a
fentiekben említett hátrányos helyzetük megszüntetésére, mi után
az önkormányzat nem tud és nem képes további terheket vállalni
a 6 családot érintő településrész üzemeltetésében, finanszírozásában. (Vízellátás, bel- és szennyvízelvezetés, közvilágítás, tanyagondnoki szolgálat stb.)
Az egyik legfontosabb, az élethez elengedhetetlenül szükséges
egészséges ivóvíz biztosítására kizárólag a beköltözés nyújt lehetőséget, ezen túl az önkormányzat más megoldást nem lát.
Bízunk abban, hogy az ott élők belátják, a program az ő érdekeiket szolgálja és a beköltözés lehetősége számukra az élhető, elszigeteltség nélküli jövőt jelenti, melyben nem másodrendű polgároknak, hanem településünk teljes értékű és rangú lakóinak érezhetik magukat. Ennek átgondolására az év végéig még van idő.
Vincze Andrásné polgármester
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Kitelepítettek köszöntése
Tisztelt Megemlékezők!
Kedves Vendégeink!
Hortobágy neve hazánkban és külföldön egyaránt a páratlan szépségű tájjal,
az érintetlen füves pusztasággal, a több
évszázados állattenyésztési és pásztorkultúrával, valamint a híres hármas
műemlék-együttessel, a kilenclyukú híd
dal, a pásztor múzeummal és a Csárdával forrt össze. Itt található Magyarország első, 1973-ban létrehozott nemzeti
parkja, amely 1999 óta a Világörökség
részét képezi, és amely évente mintegy
200.000. látogatót vonz. Mi akik itt élünk
a településen büszkék vagyunk arra, hogy
ilyen óriási kincs védelmét és hagyományainak ápolását bízták ránk elődeink.
És milyen furcsa fintora a sorsnak, hogy
ez a hely, amelyet mi értékként őrzünk,
sokak számára tragikus eseményekkel
fonódik össze. Önök számára Hortobágy
a reménytelenséget, a megaláztatást és a
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szenvedést jelenti, amelyet kitörölhetetlen
emlékek táplálnak.
Hiszen nem lehet azt feledni, hogy 64
évvel ez előtt mintegy 10.000. embert hurcoltak el a lakóhelyéről,- köztük öregeket,
betegeket, gyermekeket – megfosztva
őket mindentől, amit addig felépítettek. A Hortobágy és környékén összesen
12 kényszermunkatáborba kitelepítettek
közül hosszas és kitartó kutató munkával
összesen 6797 személyt sikerült azonosítani, az ő nevüket itt a hortobágyi ökumenikus templomban elhelyezett márványtáblán őrizzük.
Elképzelni is nehéz, milyen lehetett
megélni ezt a gyötrelmes 3 évet és az azt
követő megaláztatásokat, hiszen amikor
1953-ban feloszlatták a hortobágyi táborokat, a kitelepítettek nem térhettek vissza
lakóhelyükre, nem kaphatták vissza
elkobzott javaikat, gyermekeik nem
tanulhattak tovább és függetlenül ere-

deti foglalkozásuktól, illetve képzettségüktől csupán segédmunkát vállalhattak.
Ráadásul mivel a kényszermunkatáborba
hurcolás mindenfajta jogi eljárás és ítélet
nélkül történt, nem kaphattak kegyelmet,
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nem részesülhettek igazságszolgáltatásban sem.
Éppen ezért úgy gondolom, hogy kötelességünk emlékezni és figyelmeztetni a
jelenlegi és a jövő nemzedéket, hogy ilyen
soha többé ne fordulhasson elő!
Bízom benne, hogy egyszer a Hortobágy neve is megtisztul a rossz emlékektől, megszabadul a múlt terhelő hagyatékától és az Önök számára is a természet
és az ember harmonikus együttélését,

a puszta nyugalmát és rendkívüliségét
jelenti. Ahogyan Tréki Török Andor sorstársuk fogalmaz:
„Arra emlékezz a Hortobágyról,
Ami még itt is csodásan szép volt:
Hogy lángolt reggel négykor napkelet,
S este vörösen égett az égbolt.”
Vincze Andrásné polgármester
köszöntője a hortobágyi
kényszermunkatáborba hurcoltak június
21-i ünnepi megemlékezésén

Csaba testvér gyermekei Hortobágyon

Böjte Csaba ferences szerzetes gyergyó
szárhegyi otthonából érkeztek gyermekek a debreceni Hármashegyre egyhetes
táborozásra. A tábor a Halápon a gyerme-

kekért Közhasznú Egyesület és a Kortárs
Szalon Kulturális Alapítvány szervezete.
Az erdőspusztai erdei iskolából indulva
naponta új helyszíneket ismert meg a

hegyeket között született aprónép. Így
jutottak el a hortobágyi halastavakra, a
malomházi vadasparkba és a Kilenclyukú
híd lábához is.

Immáron 3. ízben került megrendezésre
Hortobágyon a Megyei Nyugdíjas Szövetség szervezésében a Regionális Szenior
Sport és Egészségügyi Nap.
Május 29-én a Pusztai Állatparkban a
Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft. adott otthont a rendezvénynek. A találkozón ez úttal is nagy
számban képviseltették magukat HajdúBihar megye nyugdíjas szervezetei, hogy
ezt a napot együtt töltsék a szabadban mozgással, énekléssel, jókedvvel. A különböző

egészségügyi, kulturális, sport és pusztai
programok mellett a résztvevők főzőverseny keretében megkóstolhatták tájjellegű
ételeinket is.
A rendezvény házigazdája és egyik fő
szervezője Karika György a Hortobágy
Délibáb Népdalkör vezetője volt, aki mindent megtett azért, hogy mindenki jól
érezze magát. A népdalkör fellépése egyébként az esemény egyik legsikeresebb programja volt, melyhez ez úton is gratulálunk!
Vincze Andrásné

Szent Iván-éji fáklyás futás
Az év legrövidebb éjszakáján

Hortobágy Község Önkormányzata és a Hortobágyi Nemzeti
Park Igazgatósága közös szervezésében az év legrövidebb éjszakáján 2014.06.21-én fáklyás futóversenyt hirdetett, melyre szeretettel várták a sportolni vágyó érdeklődőket.
A 21:00-kor induló futás során 39 résztvevő állt rajthoz, hogy
összemérje egymással (és önmagával) az erejét a csaknem 3 km-es
távon.
A résztvevők emléklapot kaptak, továbbá kiosztásra kerültek az
alábbi kategóriák díjai:
leggyorsabb nő (14 éves kor felett):
Lukács Zora
leggyorsabb férfi (14 éves kor felett): Meliska Dávid
leggyorsabb lány (14 éves korig):
Vas Bianka
leggyorsabb fiú (14 éves korig):
Fenyves Dominik
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legfiatalabb lány:
Szabó Kinga
legfiatalabb fiú:
Simon Zoltán
legidősebb nő:
Pataki Ferencné
legidősebb férfi:
Könnyű Balázs
A futás abszolút győztese, aki elsőnek szakította át a cél
szalagot Fenyves Dominik volt. Gratulálunk a győzteseknek és
a valamennyi résztvevőnek!
A fáklyás futást követően az eredményhirdetéssel egybekötve a
„Pusztáról sző mesét az éj” rendezvény programjai várták a résztvevőket a Pásztormúzeumnál, melyeken a hortobágyi lakosok,
illetve a futóverseny indulói ingyenesen vehettek részt!
Támogatók:
– Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft.
– Hortobágyi Polgárőr Egyesület
– Hortobágyi Madárpark – Madárkórház Alapítvány
– „Pizza Sfera” Hortobágy

3

Rendezvények

Regionális Szenior Sport és Egészségügyi Nap

Ismét megrendezésre kerül a Hortobágyi Nemzetközi
Művésztelep hagyományait folytatni kívánó
Káplár Miklós Hortobágyi Nemzetközi Alkotótábor
A Káplár Miklós Nemzetközi Alkotótábor 3. alkalommal hívja meg a Hortobágyra az alkotni vágyó művészeket. A plein air-ek érdekesek, művészeti szempontból tartalmasak, alkotói légkörrel és a különböző országokat – Indiát, Szlovéniát, Ukrajnát, Romániát, Lengyelországot, Lettországot, Németországot, Szlovákiát, Japánt képviselő festőművészek között kialakult baráti kapcsolattal telítettek.
Természetesen, itt a magyar művészek a házigazdák, ők a művészi kutatások és felfedezések irányadói.
A plein air – a minőségi művészetre irányítja az alkotók beállítottságát – bemutatja magas szintű szakmai tudását. Lelkesítő, érzelmileg felfokozott légkört teremt, létezésével bizonyítja, hogy nem csak Magyarország, hanem Közép-Európa legújabb kori festészetének,
grafikai művészetének, fotóművészetének irányadója. Mindenki tehetsége, tudása, képessége szerint alkot. A hortobágyi művésztelepek, akár a régi Hortobágyi Nemzetközi Művésztelep, vagy most annak folytatásaként a Káplár Miklós Nemzetközi Alkotótábor a
magyarországi művészeti élet részévé váltak, folytatva az előbbi nemzedékek mesterei – a világhírű Boromisza Tibor, Maghy Zoltán,
Káplár Miklós által megalapozott hagyományokat, akik a Hortobágyon maguk köré gyűjtötték az alkotókat. A közösség minden egyes
résztvevőjének boldogságot okoz a természet érzékelése abban pillanatban, amikor az ecsetet érintik. Mindegyikük elszántan keresi, a
természet által adott saját alkotói motívumát.
Mert mit is ad a művészeknek a Hortobágy, ez a hatalmas gyeptakaró; „ahol az ég a földet éri”? A Kilenclyukú hidat, a gémeskutakat,
a szürke marhákat vagy a kanalas gémeket, mely által visszarepülhetnek az időben, és végre igazán élvezhetik a természet közelségét.
H. Csongrády Márta Holló László-díjas fotóművész a Káplár Miklós Nemzetközi Alkotótábor művészeti vezetője.
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Az Alkotótábor alkotóinak névsora

1. Bálint Zsigmond fotóművész Románia
2. Olga-Huck Figol festőművész Ukrajna
3. Olesz Figol festőművész Ukrajna
4. Földessy Péter festőművész Ukrajna
5. Vira Varvianska festőművész Ukrajna
6. Ganna Primakova festőművész Ukrajna
7. Vitalij Prizant festőművész Ukrajna
8. Olga Piaiteva festőművész Ukrajna
9. Sergej Biba festőművész Ukrajna
10. Mekker Márta festőművész Németország
11. Seress Géza fotóművész Magyarország
12. Heda-Vidmar Salamon festőművész Szlovénia
13. Salamon Árpád festőművész Szlovénia
14. Horváth Katalin fotóművész Magyarország
15. Irina Kopeikina festőművész Lettország
16. Mihails Kopeikina festőművész-grafikus Lettország
17. Grazyna Hankiewicz fotóművész Lengyelország
18. Dariusz Hankiewicz fotóművész Lengyelország
19. Krystyna Jatkiewicz festőművész Lengyelország
20. Mugdha Sunsil Joshi festőművész India
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21. Tisha Mandal festőművész India
22. Stefan Kocka festőművész Szlovákia
23. Mine Oka festőművész Japán
24. H. Csongrády Márta fotóművész Magyarország

Káplár Miklós Nemzetközi Alkotótábor 2013
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Az idén 10 éves Chrome Rt. zenekar a
Hortobágyon alakult meg a Kilenclyukú
híd lábánál.
Stílusa dallamos rock zene modern hangszerelésben, melynek pozitív szövegvilága
generációkat köt össze az ifjúságtól az idősebb korosztályig. Az élet nehézségeiben
próbálunk a zene nyelvén biztatást és hitet
adni a magunk módján.
Sok mindent és sok mindenkit felsorolhatnánk itt, de a lényeg, hogy most hol tart
a zenekar.
2010. márciusi ROCKINFORM ZENEI
MAGAZIN gondozásában jelent meg
az első hivatalos kiadó által forgalmazott nagylemezünk, mely 10 hónap alatt
ARANYLEMEZ lett.
2012 júniusában a HAMMERWORLD
ROCK ZENEI MAGAZIN már 11 000
példányban jelentette meg a második nagylemezünket! Ezen idő alatt több video klipünk is készült a RENDERMÉDIA gondozásában, s a Magyarul című klipet közel 60
ezren nézték meg. Mind ezek megtekinthetők a youtube video megosztón.

Voltunk a TV1 Sztársáv című műsorában.
Jártunk országos rádióban is, ahol a ”Világnak szívében…” című számunkat töbször is
lejátszották. Fesztiválokra, Motoros találkozókra, Önkormányzati rendezvényekre
is sűrűn kapunk felkéréseket, így a zenekar
mára teljesen önfenntartóvá vált! Tavaly
egy 1200 km es erdélyi turnén jártunk nagy
örömünkre. Koncertjeink helyszínei megtalálhatók a www.chromert.com zenekari
honlapon a koncertek menüben. Szinte
már hagyományosnak mondható augusztus
19-i Vizi színpados koncertünket az idén
is megtartjuk a Pusztafeszt keretein belül,

Ballagás

Intézményi hírek

Iskolánkban a hagyományoknak megfelelően zajlott le az idei tanév 8. osztályo Laura Margit, Takács Adrienn Fruzsina,
Varga Máté, Nagy István, Zatkó Szabina,
sainak a búcsúztatása.
Fenyő Nándor, Garai Dorottya, Meliska
Dávid, Papp Gergő, Való Dávid
Osztályfőnökük: Katona Lászlóné.

Siker a strandröplabda
versenyen

melyre szeretettel várunk minden élő zenét
szerető embert, legyen az ifjú, vagy éltes
kort taposó bölcs! A zene mindenkié!
Zenekar tagjai: Kovács Attila ének, Dobi
Bálint szólógitár-vokál, Kenyeres Mirtinke
szintetizátor-vokál, Gém Péter dobok, Dobi
Attila basszusgitár.
Elérhetőségek: chromert@chromert.com
Levelezési cím: Kovács Attila
Hortobágy Bojtár utca 11.
4071
Telefonszám: +36 30/450-8767
Üdvözlettel: Kovács Attila zenekar
vezető.

Erzsébet-tábor
Intézményünk a Napközi Erzsébet-tábor
kertében június 23–június 27. között 50
gyereknek 5 nevelő segítségével szervezett
színes programot. A gyerekek nagy élvezettel vették részt a kínált foglalkozásokon.
Tartalmas, élményekben gazdag napokat
töltöttek el a gyerekek a táborban.

Hortobágyi Híradó
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A Diákolimpia 2013/14. tanév országos
döntőjében, strandröplabda sportágban,
IV. korcsoportban iskolánk fiú A. csapata
I. helyezést ért el, a B. csapat az V. helyen
végzett.

A ballagási ünnepségre június 13-án délután került sor.
A 8. osztály névsora: Adu Martin, Balogh
Zoltán, Horváth Máté, Illés László, Jenei
Mihály, Lukács Zóra Krisztina, Szántó

Büszkeségeink

CHROME RT. – CHROME RT. – CHROME RT. – CHROME RT.

Az évzáró ünnepségre 2014. június 24-én
került sor. Az évet sikeresen zártuk, kitűzött céljainkat megvalósítottuk. Tárgyi és
személyi feltételek biztosítottak voltak.
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Balmazújvárosi Tankerülete lehetőséget teremtett a biztonságos fenntartásra
és működére. Bizonyítványt tanév végén
131 tanuló kapott. A kitűnők száma 12,
jeles 9 tanuló. Sajnos három tanuló csak
eredményes javítóvizsga után folytathatja a
tanulmányait a következő magasabb évfolyamon. A 8. osztályosok pályaválasztása
lezárult. Érettségit adó középiskolába 9 fő,
szakiskolába 7 fő tanulhat tovább. A tanév
során számos tanórán kívüli rendezvényen,
versenyen vettek részt tanulóink, ahol
szépen helyt álltak
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Testvérváros diákjainak fogadása Hortobágyon
1992-ben Hortobágy Község Önkormányzata testvérvárosi kapcsolatot alakított ki a németországi Pressath városával.
Ez a kapcsolat bővült a két település iskolájának együttműködésével, ami azóta
is töretlenül működik. Ennek keretében
mindkét ország diákjai kétévente lehetőséget kapnak a testvértelepülés meglátogatására. Ez évben vendéglátók voltunk
2014. május 19-25 között. 21 diák három
pedagógussal látogatott településünkre.
Tanulóink ez idő alatt megismertették

vendégeinkkel: a családjukat, életmódjukat, iskolájukat, településüket, tágabb
környezetüket, hazájukat, kulturális örökségüket.
A Nemzeti Tehetség Program által
meghirdetett A kisiskolák tehetségsegítő
programjainak támogatására benyújtott
„A természet nem ismer határokat” című
pályázatunk programja valósult meg azon
a héten. A bajor testvérvárosi diákok vendégfogadásával alkalom adódott a német
nyelvet tanuló tehetséges diákjaink nyelvi

fejlesztésére. A nyelvhasználaton túl
lehetőség nyílt a természet értékei iránti
érdeklődés kielégítésére és a környezettudatos magatartás gyakorlására is. Tartalmas, eredményes, szép hetet töltöttünk
együtt.

15 éves a BALMAZ-COOP ZRT.
születésnapunk alkalmából Önt is
megajándékozzuk:

2014. június 1–július 31-ig
minden szombaton
vásárlásának 10%-át
elengedjük Önnek!
ÜNNEPELJEN
VELÜNK!!!

Kultúra

Napkeleti származásunk őrzői
séges és fájdalmasan komor történetek.
Több és még több. Családok sokasága vallotta meg bensőséges kapcsolatát pompás
jószágaikkal. A magyar szürke szinte
mindenütt családtagnak számított. Fiókok
mélyéről kerültek elő a gulyákat, ökörfogatokat, pásztorokat meg ünnepségeket megörökítő családi fotók.
A történetekből kikristályosodott, hogy
az ősi marhánk eltüntetési szándékának itt
álltak legtovább ellen a magántenyésztők.
Így nem meglepő, hanem érthető, hogy az
ötvenes évek végén a hortobágyi állattenyésztők a fajta megmentése érdekében a
nánási fennmaradt tenyészetekből is tudtak
válogatni és vásárolni.
A könyv nemcsak az emlékek előtt tiszteEzzel a címmel jelent meg Buczkó József leg, hanem azt is megörökíti, hogy a nánási
néprajzkutató könyve a magyar szürke marháról. E kötettel bővült a nánási legeltető
állattartásról szóló könyvek sora, amelynek
A nánási önkormányzat a valaha
legszorgalmasabb krónikása- örökös hortobágyi pásztorunk – Máró Gábor bátyánk. híres bikanevelő telepét, az idén
Buczkó Jóskát könyve megírására a felújította és kibővítette. A régi
magyar szürke marha történetéről szóló magyar háziállatokkal benépesívándorkiállítás nánási tapasztalatai ins- tett Kendereskert bemutató hellyé
pirálták. „Ilyen nagy számú, idős férfi vált. Június közepén itt leplezték
társadalmat még nem sikerült kimozdí- le népes közönség előtt Bíró Lajos
tani fészkéből egyetlen témában sem. A szobrászművésznek a magyar
magyar szürke azonban hívó szónak bizo- szürke marha hajdúnánási tenyésznyult. Meglett emberek, akik kenyerük tésének emléket állító alkotását.
A művészt az 1936. márciusi
javát megették már, kalaplevéve, könnyes
szemmel vonultak el a szürkéket bemutató Országos Mezőgazdasági Kiállítás
és Vásáron, a „Szép” ragadványtablók előtt.”
A szerző nem volt rest felkeresni az idős nevű Máró László által felvezenánási gazdákat , akik megnyíltak s előke- tett Békés nevű bika ihlette szobra
rültek az élő emlékezetükből a gyönyörű- megformálására.

önkormányzat a valaha híres bikanevelő
telepét az idén felújította, kibővítette és azt
régi magyar háziállatokkal népesítve bemutató hellyé alakította.
Így vált a Móricz Pál „Magyar sirató”
című művéből vett idézet napjainkban
is megélhetővé. „A magyar: földből élő,
évszázadok óta jószágtartó nép… ősmúltját mégis megfekszik, eltemetgetik a felejtés, a nem ismerés titokzatos ködei. Pedig
a pásztorkodó múlt árvalányhajas mezőjén, az őslétet takargató halmoktól nyomról-nyomra haladva, eljuthatunk kalandos
fajtánk eredetéhez… A bús fekete szemű,
villás szarvú, hófehér magyar marhák máig
fajtatisztán őrzik napkeleti származásunkat.”
(GZ)

Bikaszobor Nánáson
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Királyságok között széles folyó haladt
Építettek rája gyémántból egy hidat
Az egyik király fia, s másik király lánya
Csak itt találkozhattak szerelem szavára
Ölelésük forró, csókjuk, mint a méz
Hűségük erős lánc, s mindörökre kész
Egy gonosz varázsló mindezt nem állhatta
Irigykedve nézett a boldog ifjú párra
Mivel a királyok ellen semmit sem tehetett
Fondorlatos módon eszelt ki egy tervet
Hatalmas vihart kavart a magasba
Bődületes villám csapott le a hídra
Porrá tört az mind, minden darabkája
Csak a parton leltek rá egy maréknyi gyémántra
A varázsló azt fogta és bőrzacskóba tette
Hegyeken túl nagy pusztán ő azt eltemette
Mert félt, ha valaki a követ a folyóba dobja
Újra egy kőhíd emelkedik oda
Szúrós csipkebokrot ültetett feléje
S az lett az őrzője időtlen időkre
Múlt is az idő, sok emberöltő szaladt
A pusztában a gulya legelészve haladt
Izzasztó meleg lepi el a tájat
Gulyáslegény lépked, s dúdolgat magának

A kőhíd legendája

Fejét leszegve támadott a marha
S a döfést felfogta a csipkebokor alja
Hát a földből a szarv mit forgatott ki?!!
Egy bőrzacskó volt az, legalább öklömnyi

A gyengébbik bika már hátrálni kényszerült
A csata zaja is lassan elcsendesül
A legény gyorsan szaladt a küzdelem helyére
S nagy szemet meresztett a furcsa szerzeményre
Hát még akkor, amint a belsejébe nézett
Alig akart hinni a saját szemének
Gyémánt volt biz abban, a szivárvány színével
Gazdagság, mit az ember száz év alatt sem ér el
Édesanyja jutott a legénynek eszébe
Mintha már mondaná, a szegénységnek vége
Házat, portát képzelt, saját ökröt, százat
Gyógyulást, pihenést beteges anyjának
Tervezgetés közben az idő gyorsan telik
A rettentő hőségben a jószág is szomjazik
Elindult a gulya le a folyópartra
Bíz a pőcsik is őket, igencsak zavarta
A partot elhagyva gázolnak egy sekélyes részre
Szügyükön csobban a víz, úgy roskadnak térdre
Áldott az a víz, mely a szomjat oltja
Eközben a gulyás is odaért a partra

De hirtelen valami megtöri a csendet
Két felbőszült bika forgatja a rendet
Pata dobban szarv csattan
Maguk körül porfelhőt kavarnak

Kalapját levéve, megmeríti vízzel
S magára borítja, nem is egyszer, tízszer
Mikor az utolsó csepp is lecsorog az állán
Széles mosoly terül el a legénynek arcán

Csontja roppan, vére loccsan
Itt bizony csak egy vezér maradhat
A gulyáslegény bíz’, semmit sem tehetett
A távolból nézte a véres jelenetet

Szebbet látott most, mint amaz gyémántok
Ilyen csodaszépet ő még sose látott
Gyönyörű lány sétál túloldalt a parton
Mikor a legényt meglátja, ő sem fordul sarkon

Nyolc pata alá egy csipkebokor került
Most nem számít semmi, ha a bika ingerült
A bokor tüskéi izmos húsúk marta
De ez a bikákat kevéssé zavarta

De csak egy perc, mi órának tűnhetett
Sötét felhő borítja el a tiszta eget
Két rosszarcú betyár tűnik fel a tájon
Remegés, félelem fut végig a lányon

A gulyás legény aggódón, de tehetetlen figyel
Minden porcikáját méreg önti el
Mert már ott is vannak a kegyetlen zsiványok
Ilyen gonoszságot ő még sose látott
Fokossal fenyegetik a lánynak tiszta lelkét
A pénzét követelik „Ide hát az erszényt!!!”
A leány sírva fakad, leroskad a földre
Még a cipőjét is elrabolták tőle
„Várjatok betyárok!” kiált a túlsó partról
„Ha kincs kell, hát itt van,” s a zsebébe markol
„Csak a lányt hagyjátok, hisz nem ártott az néktek
Itt a csodaerszény, tessék, a tiétek!”
Elengedik a lányt a gonosz betyárok
„Hé te fiú, hát, dobd a pénzeszsákot!”
Neki lendül karja, izmai feszülnek
Nagy lendületet ad, a gyémántos erszénynek
A folyó apadásán azt könnyű most átdobni
Ám az erszény szája hirtelen kibomlik
Kilenc darab gyémánt esik le a vízbe
A többi meg pont a betyárok elébe
Felkapják a zsákmányt, s már szaladnának tova
De ekkor nagy morajjal történik a csoda
Egy híd emelkedik ki magasan a vízből
Örül ennek a legény, igen tiszta szívből

Olvasóink tollából

Dédapám mesélte, még kisfiú koromban
Amit néki mesélt az ő nagyapja hosszan
Szájról-szájra terjedt a régi hiedelem
Két királyságról szólt, túl a nagy hegyeken

Kézbe fogta botját, és szaladt a túlsó partra
Zsiványokat ütni igencsak akarta
Mint az éhes farkas, ki kölykét védelmezi
Úgy rontott ő egyből a gonoszoknak neki
Ütötte, verte, csépelte a férget
El is dobtak mindent, és szaladtak, míg éltek
Nem is kellett nekik semmi, ami másé
Minden, ami ott volt, ezután a lányé
Mert övé lett örökre, bíz, a legény szíve
Szerelem, boldogság lett a történetnek vége
(Kovács Attila)

Az Országos Rendőr-főkapitány 2014. május 16–2014. augusztus
31. közötti időben országos fokozott közúti ellenőrzést rendelt el, a
közúti közlekedési balesetek bekövetkezésének, illetve a balesetek
súlyossági fokának megelőzése érdekében.
A Balmazújvárosi Rendőrkapitányság illetékességi területén a
közúti balesetek bekövetkezésének helyszínein és annak környékén
fokozott rendőri jelenléttel számoljanak a közlekedők.
Hajdú-Bihar megye közútjain bekövetkezett közlekedési balesetek
tekintetében kiemelkedő eredményként könyvelhető el – az elmúlt
évekhez hasonlóan –, hogy a Balmazújvárosi Rendőrkapitányság
illetékességi területén következett be 2014. év eddig eltelt időszakában a legkevesebb közúti közlekedési baleset. kultúra
A korábban bevezetett intézkedések eredményre vezettek és a
2013. évi pozitív tendenciát sikerült folytatnunk a 2014. év első
negyedévében is.
A 2014. év eddig eltelt időszakában a Balmazújváros Rendőrkapitányság illetékességi területén összesen 11 közlekedési baleset történt,
melyből 7 járt személyi sérüléssel (1 halálos, 1 súlyos, 5 könnyű),
4 pedig anyagi kárral, szemben a tavalyi év ugyanezen időszakában
bekövetkezett 23 közúti balesettel, amely 52%-os csökkenést jelent,
mely az évek óta tartó folyamatosan csökkenő baleseti adatokhoz igazodik.
A közlekedési balesetek közül jelentős csökkenés mutatkozik a sze-

Hortobágyi Híradó

mélyi sérüléssel járó balesetek vonatkozásában hiszen az idei év I–IV.
hónap tekintetében elmondható, hogy 6 sérüléssel járó (1 halálos, 1
súlyos, 4 könnyű) baleset következett be, a tavalyi év hasonló időszakában pedig 9 személyi sérüléssel járó (1 halálos, 1 súlyos, 7 könnyű)
balesetet regisztráltunk. A személyi sérüléssel járó közlekedési balesetek közül a könnyű sérüléssel járók száma (9→6) 33,3%-os csökkenést mutat.
Az anyagi káros balesetek száma is jelentős (11→4) 63%-os csökkenést mutat.
A FOKOZOTT KÖZÚTI ELLENŐRZÉS CÉLJA
– A közlekedésbiztonság helyzetének javítása, a közúti közlekedési
balesetek számának csökkentése és a bekövetkezett események
súlyossági fokának mérséklése.
– Az általános közlekedési morál rendőri eszközökkel történő
javítása, a közúti közlekedésben résztvevők magatartásának formálása, a szabályokat durván, szándékosan megsértő, agres�szív járművezetési stílusú személyek közúti forgalomból történő
kiszűrése és ezen jogsértő cselekmények következetes
szankcionálása.
– A közúti közlekedés biztonságának és a közlekedésben
résztvevők biztonságérzetének növelése.
Balmazújvárosi Rendőrkapitányság
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Országos fokozott közúti ellenőrzés a
közlekedésbiztonsági helyzet javítása érdekében

Gasztronómia

Karalábé leves

Vörösboros marharagu

Hozzávalók: 40 dkg karalábé, 2 evőkanál olaj, 3 dkg liszt,
1 dl tejföl, 1 cs. petrezselyem, só.
Hozzávalók 4 személyre: 3 nagy fej hagyma, 80 dkg marha
Így készül: Karalábét meghámozzuk, fás részeket kivágjuk, comb vagy lábszár, 3 zöldpaprika(még szebb, ha ezek különszeletekre vágjuk, forró zsiradékban sózva megpároljuk. böző színűek), 1 evőkanál zsír, 1 evőkanál sűrített paradiMeghintjük liszttel, pár percig pirítjuk, majd hideg vízzel csom, 1 evőkanál őrölt pirospaprika, 2 babérlevél, 3 dl száraz
kevergetve felöntjük, és főzzük kb. negyed órát. Petrezse- vörösbor, 1 kis csokor petrezselyem, só, bors.
lyemmel megszórjuk, tejföllel tálaljuk. Rizzsel vagy galus- Így készül: A húst nagyobb darabokra vágjuk, a forró zsíron
kával gazdagítható.
hirtelen megpirítjuk, kiszedjük. A maradék zsíron megfuttatjuk a durvára vágott hagymát, majd a falatnyi kockára
vágott zöldpaprikát. A húst visszatesszük, sózzuk, borsozzuk,
hozzáadjuk a pirospaprikát, a paradicsomot és a babérlevelet. Hozzáöntjük a bort vagy a vizet és alacsony lángon fedő
alatt kb. 2 órát pároljuk. Tálalás előtt keverjük bele az apróra
vágott petrezselymet. Ecetes savanyúsággal tálaljuk. Jól illik
hozzá párolt kelkáposzta is.

Meggyeske

Vörös mosoly

Hozzávalók: 2 csomag tortazselé, fél liter meggykompót
leve, 25 dkg kimagozott meggy, 2 pohár tejföl, 3 evőkanál
kristálycukor, 3 dl tej, 1 csomag vaníliás pudingpor, 1 db tojás,
egy csipetnyi sütőpor, 20 dkg finomliszt, 8 dkg porcukor
10 dkg margarin.
Így készül: A lisztet elkeverjük a sütőporral, hozzáadjuk
a cukrot, a tojást és a margarint. Sima tésztává gyúrjuk, és
egy kis időre hideg helyre tesszük pihenni. Ezután 1 cm
vastagra nyújtjuk és kikent sütőlapra tesszük. Külön megfőzzük a vaníliapudingot. A még forró pudinghoz hozzákeverjük a tejfölt és ráöntjük a tésztára. Végül a tetejére
szórjuk a lecsöpögtetett, kimagozott meggyet. Előmelegített sütőben 25 percig sütjük 175 °C fokon. A meggyléből és
a tortazseléből megfőzzük az öntetet. Leöntjük vele a még
forró süteményt, lehűtjük és tálaljuk.

Hozzávalók: 2 narancs, 1 marék málna, jég.
Így készül: A hámozott narancsot, és a megmosott málnát
kipréseljük. Néhány szem málnát díszítésként a tetejére szórhatunk. Az összekevert narancsvörös ital igazi C-vitaminbomba, ami segít jókedvre deríteni, és még látványnak is
gyönyörű!

