HORTOBÁGYI HÍRADÓ
2021. október / XXIV évfolyam 3. szám

A nagy múltú Hortobágyi Hídivásár 2021. évben
augusztus 20-22-ig, az Agrárminisztérium, a
Hungarikum Főosztály támogatásával került megrendezésre, melynek célja a vásár hagyományainak megőrzése mellett, a nemzeti értékek, hungarikumok népszerűsítése is volt.
A Hortobágyi Hídivásár, mint országos kirakodóvásár portékái mellett Hortobágy Község települési
értéktárának nemzeti értékei kiemelten bemutatásra
kerültek:
-

Hortobágyi Pásztorkúltúra
Hortobágy Örökös Pásztorai
Hortobágyi Kézművesek
Hortobágy gasztronómiai értéke a Hortobágyi
Slambuc

A vásár augusztus 20-án kezdődött ünnepélyes megnyitóval, a hagyományok szerint az államalapító Szent
István király és az új kenyér ünnepéhez kötőden.
A megnyitón köszöntőbeszédet tartott Hortobágy
község polgármestere Jakab Ádám, a Hajdú-Bihar
Megyei Önkormányzat Közgyűlésének alelnöke Tasi
Sándor.
Hortobágy Örökös pásztorainak látványos felvonulásával a közönség betekintést kaphatott a hortobágyi
pásztorkultúrába. Gencsi Zoltán, Hortobágy Község
Települési Értéktár Bizottságának elnöke méltatta és
bemutatta Hortobágy Örökös Pásztorait, majd
felidézte a Hídivásár történetét.
Kovács Mária református lelkész ige gondolatai és az
ünnepélyes kenyéráldás után, id. Karika György
kenyérvágási ceremóniáját tekinthette meg a közönség.
Az ünnepség a Pásztorfiú szobrának koszorúzásával
zárult.
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Hortobágyi Hídivásár
2021. augusztus 20-án a vásárra
látogató közönség látványműhelyeket, bemutatókat láthatott. Kézműves mesterségekkel, népi iparművészek munkáival ismerkedhettek meg, a vásár kulturális
téren a Hajdú-Bihar Megyei Népművészeti Egyesület közreműködésével Hubert Erzsébet elnök
asszony vezetésével.
Az alábbi kézműves mesterek,
népi iparművészek látvány műhelyeit tekinthették meg az érdeklődők:
-Balogh Károly kosárfonó népi
iparművész, szakoktató.
-Gajdics Krisztián bőrműves, népi
iparművész, a Népművészet Ifjú
Mestere, Prima Primisszima Junior
díjas.
-Lévai Gábor fazekas a mezőcsáti
fazekas kultúra bűvöletében él,
ünnepi használati tárgyai, kancsók,
korsók, tálak lakásunk, konyháink
díszei.
-Soós
Kálmánné
szűrkészítő
hímző népi iparművész.
-Sósné Mihalkó Emese és férje
Sós Attila, édesapja, Mihalkó
Gyula pásztorkalap készítő, a
Népművészet Mestere örökségét
viszik tovább. A hírneves mesterség
tovább éltetése most az ő avatott
kezükben van, ami garantálja
ennek a mesterségnek átörökítését a 21. századra.
-Pusztai Gáborné mézeskalácsos
-Török László fafaragó
Augusztus 21-én a Hídivásár
történetének bemutatása kapott
főszerepet a kulturláis progamban.
A Hortobágyi Petőfi Sándor Általános Iskola és Kollégium diákjai a
Hortobágyi Hídivásárhoz kötődő
írók műveit olvasták fel, majd kerekasztal beszélgetés formájában
Gencsi Zoltán, Hortobágy Község
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Települési Értéktár Biztottságának
Elnöke és Buczkó József néprajzkutató részvételével hídivásári
történetek kerültek felidézésre. A
vásár folklór hangulatát a Debreceni Hajdú Táncegyüttes fergeteges hortobágyi tánc produkciója
biztosította.
Rekordszámú vendég érkezett
Hortobágyra ebben az időben a
vásár látogatóinak száma több,
mint 35.000 fő volt a három nap
alatt.
Kereskedők számát tekintve több
mint 160 árus árulta portékáit,
termékeit.
A vendégek a hagyományos
vásári ételkínálatot is megkóstolhatták, több bográcsban készültek helyben ételek, és természetesen a slambuc kóstolás sem
maradhatott el.
A gyerekeknek a Szárnyalló népi
játéktér
nyújtott
felejthetetlen
pusztai élményeket.
Hídivásár történetéről:
A hagyományőrző ünnep történelme az 1800-as évek elejére tekint
vissza, amikor a debreceni és
környékbeli gazdák állatvásárokat
tartottak Hortobágyon a Kilenclyukú híd lábánál. Ekkor még főként
lovak, szarvasmarhák, birkák és
sertések cseréltek gazdát.
Az állatvásár elképzelhetetlen volt
kirakodó vásár nélkül. Felsorakoztak portékáikkal a debreceni és
környékbeli kézműves mesterek.
A megkötött vásárra áldomást
ihattak a csárdában, lacikonyhákon, alkalmi zöldvendéglők sokaságában. Mára az állatvásár jelleget felváltotta a népművészeti és
kézműves portékák bemutatása,

árusítása. Szinte az egész ország
területéről érkeznek a ma már
egyre ritkábbnak számító mesterségeket űző vásárosok, mint
például
a
mézeskalácsosok,
szíjgyártók, kalaposok, fazekasok,
fafaragók, késkészítők.
Napjainkban országos népművészeti és kirakodó vásárként tömegeket vonz határon innen és túl.
A vásárban megtalálhatók a népi-,
kézműves-, bio-, termékek mellett
a régiségek és a mai árukínálat is.
Az ide látogatók megismerkedhetnek a Hortobágyra jellemző hagyományos, tájjellegű ételekkel is.
A Kilenclyukú Híd nemcsak
névadója a vásárnak, hanem
közismert szimbóluma e sajátosan
magyar tájnak, a hortobágyi pusztának, melynek lábánál kapott
helyett a Hortobágyi Vásártér a
Hídivásár állandó helyszíne.

INSTITUTIO - intézményeink

Tanévnyitó 2021/2022

ISKOLÁNK KÍNÁLATA:

2021. szeptember 1-jén a régen
várt
találkozás
izgalmával
kezdődött meg a 2021/2022.
tanév. Most is egy olyan iskolaévet kezdtünk meg, amelyben
számos járványügyi előírást
még be kell tartani azért, hogy
minél több és hasznosabb időt
együtt tudjunk tölteni.

• Az iskola a pedagógiai programjában, helyi tantervében kiemelten
képviseli a fenntarthatóság pedagógiai törekvéseit.
• Az oktató-nevelő munkában
helyet kapnak a helyi közösség
életéhez kapcsolódó tevékenységek, a nemzeti park programjain
való részvétel.
• Az iskolában a pedagógiai
projektmódszer
alkalmazása
elfogadott, egészségnap, fenntarthatósági projekt, vízprojekt és
témanap.
• A természet tanulmányozása
tantermen, iskolán kívül a szabadban is folyik „Zöldórák” keretében.
• A szabadtéri programok szervezésének fontos szempontja az
egészséges életvitel.
• Színvonalas nevelő – oktató
munka, sokrétű felzárkóztató és
fejlesztő tevékenység, tehetséggondozás
• Családias, elfogadó légkör
• Egész napos iskolai program
mind a nyolc évfolyamon
• A kézműves alapok beépítése a
technika, a rajz tantárgyak és az
egész napos program délutáni
foglalkozásaiba

- Megkértünk mindenkit az alábbi
szabályok betartására:
- Csak egészséges gyerek jöhet
iskolába.
- Az intézménybe a diákok kézfertőtlenítés után léphetnek be.
- Az iskolában csak papírtörlő
vagy saját törölköző használata
megengedett.
- A szülők a gyerekeket reggel a
bejáratig kísérhetik, délután a
főbejárat előtt várhatják meg.
- A kapcsolattartás, az ügyintézés
lehetőleg írásban vagy telefonon
történjen, az iskolába csak
nagyon indokolt esetben lehet
belépni.
Megújult tantermekkel és szép
tiszta iskolával vártuk a gyerekeket.

• Praktikus ismeretek elsajátítása
(növénytermesztési
ismeretek,
gyakorlókert használata, háztartási technikák, gazdálkodási ismeretek, jól felszerelt konyhán főzési
ismeretek)
• Alapfokú művészetoktatás támogatása,
együttműködés
a
Balmazújvárosi AMI-val
• Úszásoktatás a testnevelésórák
keretében (3-4. évfolyam)
• Kézilabda kiemelt tehetség gondozási területként kezelése
• Szakköri, szabad idős kínálat
biztosítása
• A környezeti nevelés, komplex
nevelési tevékenység, Öko ismeretek
• Felújított, rendezett, jól karbantartott épület
• Tágas iskolaudvar, sportpályával, kondiparkkal, udvari játékokkal
• Világos, jól felszerelt tantermek,
elektronikus oktatás lehetőségeivel (e-táblák, projektorok, internet)
• Természetismeret és informatika
szaktanterem
• Iskolai könyvtár
• Környezettudatosságra nevelés
tanórán és tanórán kívüli foglalkozásokon.
• Korszerű tanulásszervezési
formák, módszerek, eljárások,
technikák
• A gyakorlókert használata Tudás kertje program
• Természetismereti versenyek
• Ökofal - hirdetőtábla működtetése
• Anyag- és energiatakarékos
környezetbarát iskolaműködtetés
• Szelektív hulladékgyűjtés, elem,
vas és papírgyűjtés
• Kerékpáros - és gyalogosközlekedés ösztönzése, a fizikai állóképesség növelése saját kerékpárjaink
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KOLLÉGIUM KÍNÁLATA:
Intézményünk 60 fő gyermek elhelyezésére alkalmas kollégiummal
rendelkezik.
• Napi ötszöri étkezés, minden
nap meleg vacsorával.
• 3 ágyas felújított hálószobák,
kényelmes ágyakkal.
• Komfortos, modern tisztálkodási
lehetőség, felújított zuhanyzókban.
• A szabadidő hasznos, és pihentető eltöltéséhez rendelkezésre
állnak a különböző korosztályoknak megfelelő játékok, eszközök.
• Könyvtárunkban mind az iskolai
feladatokhoz szükséges, mind
pedig a szórakoztató olvasmányok megtalálhatók.
• Képzett, gyermekszerető nevelőtanárok.

• A Hortobágy község közigazgatási területén élők ingyenes szállítása hétfőn a kollégiumba, pénteken pedig haza.
Ezek a körülmények hozzájárulnak
ahhoz, hogy minden gyermek
sikeresen teljesíthesse tanulmányi
kötelezettségét, testi-lelki fejlődésük optimálisan alakulhasson.
Ennek a célnak megfelelően alakítottuk ki a kollégium szabályrendszerét is. Napi programunk kialakítása során figyelembe vettük az
életkori sajátosságokat, illetve az
egészséges életritmust.
Sikeres tanévkezdést kívánunk
minden tanítványunknak!

Az Ebesi Kulturális Közhasznú
Nonprofit Kft. EFOP-3.3.2-16 –os
pályázatának
együttműködési
partnereként egy rendhagyó történelem órával összekapcsolt kiállításán vettünk részt 2021. szeptember 14-én 30 diákkal. Az ebesi
Széchenyi Ferenc Tájmúzeum
adott otthont az „Erzsébet királyné
emlékére” című kiállításnak, ahol
rendhagyó tárlatvezetést tartott
számunkra
Kordásné
Szász
Melinda, a gyűjtemény tulajdonosa és a Kft történésze. Korhű ruhákat, tárgyakat csodálhattunk meg,
valamint az elhangzott érdekes
előadás után totó kitöltésével győződhettek meg a gyerekek a
frissen szerzett korabeli és kultikus ismeretek rögzüléséről.

„Kiáltó szava hangzik a pusztában: Készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit!”
(János evangéliuma 3, 3b.)
Hortobágy hagyománya és kultúrája, valamint természeti adottsága gyermek korom óta nagy csodálattal
töltött el. Első élményem a lovas sporthoz kötődik, de a vásári hangulat, a csikós hagyomány, az ostor
csattanása, a csárda hangulata, mind-mind belém ivódott. A végtelen puszta pedig - ami összeér az
égbolttal- mindig egyfajta misztikus ámulatba ejtett. Hortobágyinak lenni életérzés.
Kovács Mária vagyok, református lelkész, 2021. augusztus 1-jétől a Hortobágyi Református Egyházközségben szolgálok. Idén nyáron fejeztem be egyetemi tanulmányaimat a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen, s kaptam meg kirendelésemet a településre. Hajdúszoboszlóról származom, egy öttagú
család második gyermeke vagyok, második lelkész gyermeke. Tizenhárom éves voltam, amikor megtértem a hajdúszoboszlói gyülekezetben, s tagja lettem egy nagyobb családnak, Isten földi egyházának.
Haza találtam. Megtérésemet követően tudatosan készültem a lelkészi szolgálatra. Középiskolai tanulmányaimat ennek megfelelően a Debreceni Református Kollégiumban folytattam. Nem volt kérdés, hogy
érettségi után a teológiára jelentkezem, hogy Isten dicsőségét és Jézus Krisztus evangéliumát hirdessem
embertársaimnak, tovább adva mindazt, amit én megtapasztaltam és megismertem Istenből, magamból
és a teremtett világból.
Tudtam, hogy haza érkezem Hortobágyra, hiszen Istennek ezen a településen is van földi egyháza, melyet
hirdet a 2008-ban felépült ökumenikus templom. A református gyülekezetbe érkezve éreztem az első pillanattól kezdve, hogy egy élő hitű, őszinte és szeretetteljes közösségbe vezetett Isten. Gyülekezetünkben
két heti rendszerességgel tartunk templomi alkalmakat, úgy mint a 14 órás vasárnapi istentisztelet és a
kedd délutáni, ugyancsak 14 órai kezdetű bibliaóra. A település oktatási intézményeiben hitoktatást végzünk, ezzel is hirdetve és képviselve hitünket és hitünk ajándékozóját, Istent.
Keresztyén értékeinkkel szeretnénk támogatni a település közösségét, így szeretettel hívjuk és várjuk
alkalmainkra Hortobágy lakosságát!
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Óvodai hírek
Óvodánk szeptember elsejétől
izgatottan várta vissza óvodásainkat. A szép őszi időben újra birtokukba vették a kedvenc játékaikat,
az udvarunkat. Új és régi dolgozók örömmel üdvözölték a gyerekeket, hallgatták nyári élményeiket. Családias kis óvodánkban 20
gyermek próbálgatja a közösségi
életet, ismerkedik meg az együttélés szabályaival, szokásaival.
Új óvónénit köszönthettünk Sáriné
Köteles Nikolett személyében, aki
folytatja óvónői pályafutását, hiszen
itt dolgozott intézményünkben.
Erasmus+ pályázatunk tartogatott
óvodásaink számára néhány meglepetést ebben a hónapban:
1. Bábelőadással, ugráló várral és
barkácsolással köszöntöttük az új
ovisainkat. Az ovi logója díszítette
a számukra ajándékozott plüss
játékot. A gyerekek környezetvédelmi témájú bábelőadást nézhettek meg, majd élvezhették a
szabadtéri programokat. Természetesen egy kis nassolni való
akadt, hiszen a gyümölcs nagy
kedvence mindenkinek.
2. Jurtában élés megismerése sok
pedagógiai és ismeretterjesztési
lehetőséget hordozott magában.
Az udvarra felállított jurta mellett
számtalan nomád élethez kapcsolódó játékot ismerhettek, próbálhattak ki. A két játékvezető korhű
ruhában mutatta meg, hogyan
éltek vándorló őseink. A délelőtt
befejezéseként
szakácsnénink,
Kati néni kenyérlángossal lepte
meg a gyerekeket, amit jóízűen
fogyasztottak el.
3. Búvárkodásra, ismeretterjesztésre, kísérletezésre hasznosítjuk
a kiürült, hátsó gyermeköltözőt. Az
Erasmus+ pályázat lehetőséget
biztosított, hogy a célnak megfelelő eszközökkel, bútorokkal szereljük fel a termet.

4. Udvarunk néhány környezetvédelemhez kapcsolódó játékkal
bővül. Meglepetés lesz a gyerekeknek. Az Erasmus+ pályázat
keretében közel 1,5 millió forintot
fordítottunk eszközök, felszerelések beszerzésére.
5. Pedagógiai jellegű könyv jelenik
meg óvodánk gondozásában a
pályázatról, szakmai tapasztalatokról, ötletekről, amit más intézmény is hasznosíthat napi gyakorlatában. A pályázat a befejező
szakaszába érkezett. A szakmai
záró beszámolóval közel három
éves projekt ért véget, ami rengeteg ismeretet, tapasztalatot adott
a résztvevőknek, az óvodás gyermekek számára egy jobban
felszerelt, eszközben gazdagabb
óvodát. Sokkal több környezet –
és környezetvédelmi fejlesztési
lehetőség nyílik meg előttük.
Külön köszönjük a szülők együttműködését, akik rugalmasan
alkalmazkodtak
utazásainkhoz,
óvodánk bezárásához, megértették, támogatták képzéseinket.
Új kísérletbe kezdtek a gyerekek.
Az ELKH ATK Talajtani Intézet
Tudománykommunikációs Csoportja
pályázatát nyerte el Baranyainé
F.Ilona, aki talajtani kísérleteketés
ehhez kapcsolódó munkafüzetet
nyert óvodája számára.

Az első kísérlet megvalósítása
kezdődött. A gyerekek egy pamut
alsóneműt ástak el a kertben,
majd 60 nap után kiásva tapasztalataikat megbeszélik: mi történt az
alsóneművel, milyen változásokat
tapasztalnak. Ez a természettudományos gondolkodás elindítása
lehet egy leendő talajkutatónak,
vegyésznek, hiszen a gyermeki
érdeklődés
minden
területen
korán felkelthető.
Polonkai Eszter főiskolásunk gyakorlati munkája során színesíti a
gyermekek mindennapjait. Barkácsolással, játékkal gyorsan belopta magát a gyermekek szívébe. A
mozgalmas napjaink folytatódnak,
egész tanévben törekszik óvodai
közösségünk az élményekben
gazdag, boldog gyermeki élet
színesítésére.
Karate edzésnek ad otthont
óvodánk. Iskolás és óvodás gyermekek ismerkednek a karate
világával. A termet térítésmentesen biztosítjuk heti két alkalommal
a számukra. Nevelőtestületünk
vallja, hogy a gyerekeinknek
minden lehetőséget meg kell
adnunk arra, hogy minél több területen kipróbálhassa magát. Ehhez
adjuk támogató segítségünket.
Kívánunk minden óvodásunknak
vidám, boldog tanévet. Érezzék
magukat jól, használják ki az új
lehetőségeket, amit a sikeres
Erasmus+ pályázat nyújtott.
Baranyainé Fekete Ilona
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SANITATIS - fő az egészség

Oszi szezonális finomságok
Itt van az ősz, itt van újra… ezzel
együtt ránk köszöntenek a deres
reggelek, hűvös esték és az a
bizonyos étvágy, mikor tartalmas,
lélekmelengető ételek kívánunk.
Testünk természetes reakciója a
lehülő külső hőmérsékletre a megnövekedett energiaigény. Milyen
zöldségeket és gyümölcsöket
érdemes
ilyenkor
leginkább
fogyasztani?
Zöldségek tekintetében válasszuk
a céklát, sütőtököt (egyéb tökféléket), répát, petrezselyemgyökeret,
paszternákot, burgonyát és édesburgonyát. A zöldleveles növények, mint a kelkáposzta, kínai kel,
a spenót, a brokkoli, karfiol vagy
az angol zeller nagyszerű választás. Fehérje forrásként is és szénhidrátként is csodás választás a
hüvelyesek (zöld v. vöröslencse,
sárgaborsó, bab, szójabab). Újra
bátran fogyasszunk csak saláta
helyett köretként rizs féléket,
quinoát, bulgurt, kölest, kuszkuszt,
zabot, árpagyöngyöt. A piacokon
vagy épp a kertekben hívogató
szőlőt, almát és körtét szintén
csempésszük a mindennapi étkezésünk közé.
Remek reggeli egy állati vagy
növényi eredetű tejjel elkészített

zab vagy más gabonapehely
(búza, rozs) alapú kása, reszelt
almával, esetleg sütőtökkel és
bátor fűszerezéssel, használjunk
fahéjat, gyömbért, vaníliát.
Ebédre vagy vacsorára állati
fehérje forráson kívül a gazdagon
fűszerezett sült zöldségek tökéletes energiaforrást képviselnek, és
kellemes órákig tartó teltség érzetet biztosítanak. Süssünk sütőben
kakukkfűvel és fokhagymával
ízesített cékla kockákat, hagymával, répával, burgonyával. Ezt az
egyveleget meleg salátaként is
tálalhatjuk egy kanál görög
joghurttal és citromlével ízesítve.
Nem esett még szó sokak legkedveltebb ételéről, mely egybe fonódik a hideg idővel, ő nem más,
mint
a
leves!
Igyekezzünk
mindennap levest enni, akár egy
hígabb verziót akár egy gazdag
krémlevest választunk, hiszen a
levesek folyadék és mikroelembevitelt is jelentenek.
Készítsünk tízóraira és uzsonnára
olajos magvakból akár házi energia szeletet, zabkekszet, házi
granolát vagy gyümölcsöt egy kis
sajttal. Igyunk nagyon sok folyadékot lehetőség szerint vizet,
illetve natúr teákat.
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