
2019. június l XXII. év fo lyam 3. szám

Most búcsúzunk és elmegyünk a mi időnk lejárt,

 Itt hagyjuk kedves iskolánk, indulunk messze már. 

Tanáraink, diáktársak a szívünk nem felel,

 Kedves község víg tanyánk,  immár Isten veled. 

 Szétszór a sors, mint szél a port, s ki tudja merre vet,

 De szívünk egyszer összehoz ölelni titeket, 

 Ne fájjon hát a búcsúzás, ne sirass hű barát,

 Mert visszatér a hű barát, viszont látásra hát.

 Az élet szólít menni kell, de válni oly nehéz,

 A küszöbről a vén diák még egyszer visszanéz,

 Sok kedves emlék fűz ide, amely most megszakad,

 De vár a harc, s az ifjúnak csüggedni nem szabad.
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Falunap (1.)
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Mozgalmas május a község óvodájában
Az óvoda nevelőközössége fontosnak 

tartja, hogy érdekes, gazdag programok
kal színesítse az óvodába járó gyermekek 
életét. A tehetséggondozó műhelyek mun
káját bizonyítja a Falunapi néptáncosa-
ink fellépése, valamint az OTP Bozsik 
Programban résztvevő gyermekeink 
évenként több alkalommal, Balmazújvá
roson rendezett foci gálán való szereplése 
(két alkalom).

Szívmelengető műsorral készült mind 
a két csoport az édesanyák, nagymamák, 
keresztanyukák köszöntésére. Az egyik 
leglátogatottabb rendezvényünk, ahol 
együtt izgul felnőtt és gyermek.

Hasonlóan magas látogatottságú volt 
az óvodai Évzáró – és ballagási ünnep-
ségünk, ahol elbúcsúztattuk iskolába 
készülő 9 óvodásunkat. Ilyenkor köszön
jük meg azoknak a szülőknek, nagyszü
lőknek a munkáját, akik évekig aktívan 
segítették az óvodát adománnyal, aktív 
munkával. Ebben a tanévben Kisné Tóth 
Viktória, Vadász Lászlóné és Nádasdi 
András szülőktől köszöntünk el. 

Gyermeknapi programunkat már 
kedden elkezdtük, mivel a Szép család 

ebben az évben is szeretettel invitált ben
nünket fagyizójába, ahol vendégül látták 
az óvoda apraját és nagyját. 

Szintén tartalmas kirándulásban volt 
részünk a Nemzeti Parkunk szervezésé
ben, ellátogattunk a Vadasparkba, ahol 
színvonalas szakvezetés során ismertük 
meg a Vadaspark állatait.

Egész délelőttös programmal vártuk 
a gyerekeket Gyermeknapon. Az 
óvónénik bábelőadással kedveskedtek 
a gyerekeknek, vendégeknek. A zenés 
torna után különböző témaszigeteken 
szerezhettek játékosan tapasztalatokat, 
ismereteket a szelektív hulladékgyűjtés
ről, az egészséges táplálkozásról, és az 
óvodai tanösvényen élő madarakról. 

A szülők gyümölccsel, szörppel támo
gatták a rendezvényt. A legsikeresebb 
volt az arcfestés Nagy – Kuncsik Enikő 
édesanya munkájával, támogatásával.

Kedves Támogatóink, Szülők! 
Köszönjük mindenkinek, aki ebben az 
évben is aktívan bekapcsolódott óvo
dánk munkájába, és támogatásával segí
tette munkánk eredményességet. Külön 
köszönjük a Hortobágyi Foci csapatunk 
támogatását, mert ebben az évben is térí
tésmentesen szállították a gyerekeket a 
gálákra. Köszönjük Fenyves József türel
mét, szeretetét, lelkesedését és idejét, 
amit szállításunkra fordított. 

HORTOBÁGYI FALUNAP
Ahogy már több éve meg

szokhattuk, május utolsó 
szombatja a Hortobágyiaké.

Idén 2019. május 25-én, 
szombaton került megrende
zésre a Falunap településün
kön. Reggel a csikós bemutató 
után ünnepélyes megnyitó, 

majd a Hortobágyi Délibáb 
Népdalkor fellépése követke
zett. Ezt követően az óvodá
sok és az iskolások mutatták 
be táncos és zenés előadásai
kat.

A főzőversenyen elkészült 
finomabbnál finomabb étele

ket a zsűri délben értékelte, 
melynek eredményét az idén 
is gyermek ügyességi verseny 
és szekérhúzó verseny ered
ményeivel hirdette ki.

A nap sikeréhezz hozzájárult 
a remek idő és a hangulat is. Az 
esemény színvonalát emelte a 

LESZ Dance tánccsoport elő
adása, a Nyughatatlan Johnny 
Cash and Rockabily koncertje 
és Bereczki Zoltán fellépése. 

Ez úton is köszönjük a Falu
nap megszervezéséhez kapott 
felajánlásokat, ötleteteket és 
segítséget!
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Kiemelkedő teljesítmény

Az Országos kompetenciamérés adatai alapján a legtöbb 
hozzáadott pedagógiai értéket teremtő magyar iskolák között 
kiemelkedően teljesített a Hortobágyi Petőfi Sándor Általános 
Iskola és Kollégium. Pedagógiai munkánkkal eredményesen 
ellensúlyozzuk tanulóink hátrányos helyzetét és eredményesen 
gondozzuk a tehetségígéreteket. Büszkék vagyunk az iskola 
tanulóira, pedagógusaira, mindazokra, akik az elmúlt 5 évben 
munkájukkal hozzájárultak sikerünkhöz.

„A Balti-tenger lengyel partvidékétől a magyar pusztáig” 
nemzetközi pályázat keretében iskolánk 5 csapatot indított a 
projektben való részvételre. Csapataink közül az egyik 2. egy 
másik pedig 3. helyezést ért el. A csapattagok Blága Bence, 
Horváth Ádám, Palásti Petra valamint Mező Boglárka, Pásztor 
Boglárka és Jenei Gréta és támogató pedagógusaik Nyitrainé 
Pelyhe Márta és Nagy Józsefné jutalmul a Balti-tenger partján 
lévő Wolinski Nemzeti Parkba látogathat el augusztusban.

További szép eredményeket értek el tanulóink termé
szetvédelmi vetélkedőkön, röplabdásaink a diákolimpián. 
Szépkiejtési versenyen szerepeltek sikeresen felsős tanulóink 
közül többen, illetve focibajnokságon a Bozsik programban 
résztvevő gyerekeink.

Továbbtanulás 

8. osztály továbbtanulási mutatója
Iskolatípus Fő % HH HHH %

Gimnázium  4  29 0 0  0
Szakközépiskola 
Szakgimnázium  8  57 0 3 21

Szakiskola  2  14 0 1  7
14 100 0 4 28

TELEP Fő % HH HHH %
Debrecen  9 64,4 0 0  0
Hajdúböszörmény  3 21,4 0 3 21
Hajdúszoboszló  1  7,1 0 1  7
Balmazújváros  1  7,1 0 0  0

14 100 0 4 28

Az idei tanév ballagó diákjai

Bereczki Zsolt, 
Bulátkó Vivien, 
Illés Krisztián, 
Jónás Alex, Jónás 
Vanessza, Kota 
Sándor, Kovács 
Kinga, Mező 
Levente, Nádasdi 
Maja, Posta Barna
bás, Rápati-Fekete 
Alexandra, Simon 
Ildikó, Szilágyi Dorina, Vajda János.
Osztályfőnök: Szentirmai Zoltán.

Nyári programok

Sikeres pályázataink keretében 83 tanuló vesz részt tábori 
programokban.

Mezőkövesden ÖKO tábor szerveződött, hagyományőrző 
táborban, helyben töltenek el egy – egy hetet gyermekeink két 
csoportban.

Pressathba 17 tanulót várnak az ottani családok érdekes 
programokkal.

A tanévet a fenntartónk példamutató gondoskodásával, a 
település támogatásával, a szülők együttműködésével sikere
sen zártuk.

Iskolai hírek, eredmények

A bankautomatáról…
A településünkre kihelyezett ATM bankautomata 2019. 

június 5-i kiépítése és elszállítása nemcsak a lakosságot, a 
turistákat, hanem önkormányzatunkat is váratlanul érte. Arról 
előzetesen sem értesítést, sem tájékoztatást nem kaptunk.

Ahogy a  kialakult helyzetről tudomást szereztünk 
azonnal írásban és telefonon is felvettük a kapcsolatot a 
Tiszántúli Takarék
szövetkezet vezetésé
vel.  Elmondták, hogy 
a bankautomatának 
helyt adó ingatlan 
értékesítésre került 
és a június 6-i birtok
baadás miatt annak 
elszállításról döntöt
tek.

Elismerték, hogy 
hibáztak, amikor az 
ATM kiépítésének 
időpontjáról nem tájékoztatták a lakosságot, valamint akkor 
is, amikor az önkormányzatot nem vonták be egy esetleges új 
helyszín keresésébe.  

Ígéretet tettek arra, hogy megvizsgálják annak lehetőségét, 
hogy a település központjában ismételten kerüljön telepítésre 
bankautomata. (Az esetleges új helyszíneket június 17-én, 
hétfőn mutattuk meg a „takszöv” technikai munkatársának.)

Az átmeneti időszakban mobilbank szolgáltatással pró
bálják a lakossági és egyéb igényeket kielégíteni, amely azt 
jelenti, hogy egy mobil bankbuszt fog a településre küldeni 
a takarékszövetkezet, amelyben banki szolgáltatások, köztük 
bankautomata funkció is elérhető lesz. Ígéretet kaptunk arra, 
hogy ezen mobilbank szolgáltatás hetente többször is elérhető 
lesz településünkön, melynek feltételeit az önkormányzat 
biztosítani kívánja.

A rendkívül rossz időzítésű („takszövös” számlások pénz
felvétele, közszférai fizetési napok, nyugdíjfizetést meg
előző napok, az erős turisztikai hónapok kezdete stb.) döntés 
mindannyiónknak kellemetlenséget, többletköltséget okozott 
és okoz.

Az eltelt hetek jól mutatják, hogy az ATM kiépítése néhány 
óra alatt sikerült. Egy új kihelyezése viszont egyelőre belát
hatatlan időt vesz igénybe. Az önkormányzat a kialakult hely
zet mielőbbi megoldására törekszik.
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Csárdaünnep
Június elsején éppen 320 éve nyitotta meg ajtaját a Nagycsárda. 

A jeles napra készült el Gencsi Zoltán „Csárdakönyv” című 
kötete. A könyv bemutatójára sereglettek össze az érdeklődők. 
A megjelenteket Medgyesi Gergely Árpád a Hortobágyi Termé
szetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft. ügyvezetője, mint 
házigazda köszöntötte. A könyvet ismertette Papp József Kós 
Károly-, Csokonai- és Podmaniczky díjas helytörténet-kutató. A 
bemutatón Bárdosi Ildikó népdalénekes és férje, Molnár Miklós 
prímás néhány csárdás nótával örvendeztette meg az egybegyűl
teket. Sőt, még a közönség is velük együtt énekelt.

Az ünnepnapon idegenvezetés várta az érdeklődőket a Horto
bágyi Csárda Múzeumában.  A csárda személyzete pedig szüle
tésnapi menüvel (Alföldi gulyás, csárdapecsenye és ferdinánd 
csiga), valamint a Heit pincészet érmelléki hamvas bakarjával 
várta vendégeit. 

A Csárdakönyv megvásárolható a Nagycsárdában és az újvá
rosi Semsey kastélyban.

Jelentés az Alpolgármester tevékenységéről
Április
26. péntek. Kistérségi társulás ülésén képvi
seltem Hortobágy Község Önkormányzatát.

27. szombat. Német és svájci delegációt 
kalauzoltam Hortobágyon és a kihajtási 
ünnepen.

30. kedd. GINOP pályázat konzorciumi 
megbeszélésén vettem részt a HNP és Gén
megőrző Kft. munkatársaival.

Május
9. csütörtök. Hortobágy Község Önkor
mányzatát képviseltem a győzelem napi 
koszorúzáson Debrecenben és az Orosz 
Konzulátuson. Délután kistérségi társu
lás ülésén képviseltem Hortobágy Község 
Önkormányzatát.

11. szombat. Hajdúnánás városa felkéré
sére a hortobágyi pásztorokkal részt vettünk 
a kihajtási ünnepségükön.

14. kedd. Balmazújvároson részt vettem 
a 7. motoros fesztivál előkészítő megbeszé
lésén.

15. szerda. Reggel rendkívüli testületi 
ülést tartottunk. Majd a GINOP pályázat 
konzorciumi megbeszélésén vettem részt a 
HNP és Génmegőrző Kft. munkatársaival.

17. péntek. Tiszacsegén részt vettem az új 
közösségi terek átadási ünnepségén.

19. vasárnap. Hajdúnánás városa és a 
Magyar Biokultúra Szövetség meghívására 
meglátogattam az Országos Biobúcsút.

21. kedd. Részt vettem a hortobágyi ren
dezési tervet előkészítő nyilvános fórumon.

22. szerda. Megnyitottam a választási 
bizottságok felkészítési ülését és felesket
tem az új tagokat.

23. csütörtök. Balmazújvárosról aszta
lok, székek és a nagyszínpad átszállítását 
és felépítését szerveztem a falunapra. Részt 
vettem a balmazújvárosi foglalkoztatási 
paktum előkészítő megbeszélésén.

25. szombat. Falunap.

26. vasárnap. EU-s választás napja. Fel
kerestem a választási bizottságokat.

27. hétfő. A Leader közösség Felügyelő 
Bizottságának ülését vezettem Balmazúj
városon. A Kiemelt Kormányzati Beruhá
zások szervezetének képviselőit fogadtuk 
a kitelepítettek emlékhelyének kialakítása 
ügyében.

28. kedd. A Magyar Állam Kincstár 
egyeztetésén vettünk részt a megyei opera
tív programok megvalósulási helyzetéről.

29. szerda. A Magyar Ökogazdálkodók 
Szövetségének közgyűlésén vettem részt. 
Délután kistérségi társulás ülésén képvi
seltem Hortobágy Község Önkormányza
tát.

30. csütörtök. A KLIK Hajdúböszörmé
nyi Tankerületének munkatársait köszön
töttem az iskolában. Délután testületi ülést 
tartottunk. Azt követően megbeszélést foly
tattunk a bölcsődei elhelyezést kérelmező 
családokkal.

31. péntek. Önkormányzatunkat képvi
seltem Hajdúböszörményben a Hajdúsági 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tulaj
donosi közgyűlésén, majd azt követően a 
Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasz
nosító Társulás ülésén.

Június
1. szombat. Részt vettem a Nagycsárda 
fennállásának 320. évfordulóján a Csárda
ünnepen és a Csárdakönyv bemutatóján.

3. hétfő. Tárgyalást folytattam az Örök
ségvédelmi Hivatal debreceni munkatár
saival az őszi hortobágyi rendezvények 
programjainak színesítéséről, bővítéséről.

4. kedd. Részt vettem Balmazújvároson 
a CLLD program vezetőségi ülésén, ahol 
benyújtott pályázatokat bíráltunk el.

5. szerda. Részt vettem Balmazújváro
son a foglalkoztatási paktum szerződésének 
ünnepélyes aláírási rendezvényén.

6. csütörtök. Reggel rendkívüli testületi 
ülést tartottunk. Délután a debreceni kertba
rát körnek előadást tartottam a Hortobágy
ról.

7. péntek. Testvértelepülésünk polgár
mesterének meghívására emlékpark avató 
ünnepségre érkeztünk Hollókőre.

8. szombat. Meghívásra meglátogattam a 
hortobágyi gulyásversenyt.

11. kedd. Részt vettem Balmazújváro
son a motoros találkozó utolsó előkészítési 
egyeztetésén.

13. csütörtök. Az újvárosi könyvtár meg
hívására részt vettem a Csárdakönyv bemu
tatóján.

14. péntek. A „Tour de Hongrie 2019” 
kerékpáros verseny hortobágyi kapujában 
üdvözöltük a kerékpárosokat.

15. szombat. A 7. Balmazújvárosi Moto
ros Fesztivál motorosait fogadtuk a hídnál.

17. hétfő. A Tiszántúli Takarékszövetke
zet műszaki vezetőjét fogadtuk a lehetséges 
új bankomat helyszínek bemutatására.

19. szerda. A Nonius Tenyésztők Orszá
gos Egyesületének meghívására részt 
vettem a méncsikók hortobágyi szemléjén.

20. csütörtök. A Magyar Turisztikai Ügy
nökség egyeztetést tartott Hortobágyon a 
GINOP pályázat előrehaladásáról, azon 
vettem részt a HNP és Génmegőrző Kft. 
munkatársaival.

21. péntek. Megbeszélést folytattam az 
óvodánk vezetőjével a pályázati lehetősé
gekről és a kitelepítettek kutatócsoportjának 
képviselőjével.

22. szombat. Részt vettem és köszön
tőt mondtam a Hortobágyra kitelepítettek 
emléknapján.  

Fentieken túl naponta eleget tettem az 
Önkormányzatnál  a hivatali teendőimnek, 
valamint hétfő délutánonként fogadó órát 
tartottam. Elérhetőségeim: phhortobagy@
gmail.com valamint 30-963-4500.
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Vendégségben Hollókőn
Szabó Csaba polgármester úr meghívására június 7-én, pén

teken Hortobágy delegációja  világörökségi helyszínre, Hol
lókőre érkezett. Testvértelepülésünk képviselői a néhány éve 
átadott hatvannyolc szobás, Hotel Castellum Hollókő **** 
wellness szállodában fogadtak bennünket.

Nem csak a hotel színvonalas szolgáltatásainak bemutatá
sával készültek a házigazdák, hanem a helyi alapanyagokból 
készült ínyencségek kóstolóival is.  Úgy hittük, hogy ez csak 
nekünk szóló meglepetés, de nem az volt. A szálloda vendé
gei nap, mint nap fogyaszthatják. Megállapítottuk, hogy egy 
ilyen magasan jegyzett szálloda működése komoly, kedvező 
kihatással bír a csekély lélekszámú község idegenforgalmi 
és hétköznapi életére. ( Mi, Hortobágyiak, akik megélhettük,  
még emlékszünk hasonló korszakra. Sajnos, már csak emlék
szünk…)

Ezt követően lesétáltunk az Ófaluba, hogy megismerkedjünk 

a legújabb látnivalókkal. A Guzsalyas Népviselettárral, a Palóc 
Bőrdíszműves Műhellyel és a Csalogató Táncházzal.  

Az ebédet a háromszázharminc lélekszámú település Non
profit Kft-je által április óta üzemeltetett Hollóköves Biszt
róban költöttük el. Sőt a rendkívüli hőségben a felajánlott 
szabadidőnket is.

Késő délután indultunk a megújult a Millenniumi Emlékpark 
avatására. A park 2000-ben létesült, Szabó Csaba és akkori pol
gármesterünk, Cseri Géza vágták át a nemzeti színű szalagot. 
Közel húsz év elteltével a község  szépített rajta. Géza bátyánk 
szíves-örömest vállalta, hogy eljöjjön velünk és részt vegyen az 
avatáson. Sőt, még beszélt is. Így a szalagot Szabó Csaba pol
gármester, Cseri Géza egykori polgármester és Gencsi Zoltán 
alpolgármester közösen vágták át. 

Békességben, barátságban búcsúztunk egy csöndes, szemlé
lődős s beszélgetős látogatás után…

Folytatása következik.

Hortobágyi Hídivásár
2019. 08. 17-20. – Vásártér

MINDEN NAP NÉPMŰVÉSZETI- ÉS KIRAKODÓ VÁSÁR
augusztus 17. (szombat) – PusztaFeszt 

augusztus 18. (vasárnap) 
10:30 Tiszacsegei Hagyományőrző Néptánc Egyesület 
11:10 Hortobágyi Délibáb Népdalkör 
11:20 Betyár Tanoda 
11:50 Hagyományőrző Kelevézek 
12:30 Kadarcs Népzenei Együttes 
13:30 Sztár fellépő 
15:00 Bekton Ifjúsági Fúvószenekar 
16:00 Betyár Tanoda 
16:45 Hagyományőrző Kelevézek 

augusztus 19. (hétfő) 
10:00 Betyár tanoda 
10:40 Hagyományőrző Kelevézek 
11:10 Hortobágyi Délibáb Népdalkör 
11:30 Kadarcs Népzenei Együttes 
12:10 Karinkó Népzenei Együttes 

12:40 Rózsaliliom citeracsoport 
13:30 Vásári Bábjáték 
14:30 Betyár tanoda 
14:55 Hagyományőrző Kelevézek 
16:10 Sztárfellépő 

augusztus 20. (kedd) 
10:20 Lajtha Tánccsoport (Eger) 
10:55 Karinkó népzenei együttes 
11:40 Kadarcs népzenei együttes 
12:10 Pásztorfiú szobrának koszorúzása 
12:40 Bakator népzenei együttes 
13:50 Hortobágyi Délibáb Népdalkör 
14:30 Kenyérszentelés 
15:30 Himes Néptáncegyüttes (Bakatorral közösen) 
16:45 Gajdos Együttes 

A VÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK!
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Tour de Hongrie 2019
A Magyar Kerékpáros Körversenyen 19 csapat 129 ver

senyzője indult el, hogy hat kánikulai nap alatt leküzdje a 890 
kilométeres távot. A konvoj 2019. június 14-én délután érte el 
Tiszafüredet, majd onnan tovább indult  Hajdúszoboszlóra. A 
híd előtti nagy kanyarban Bordás János csikós Somló nevű 

lován és Fekete Csaba csikós Tilinkó nevű lován várta a ver
senyzőket. Vágtatva kísérték a bringásokat a kőhídig. Ezt a 
jelenetet kapta el Halmágyi Zsolt, a verseny hivatalos fotósa.  
A kép azóta is járja útját a világhálón…

Spéci motorok Hortobágyon
2019. június  15-én, szombaton településünkre látogattak a 7. 

Balmazújvárosi Motoros Fesztivál résztvevői.
Félötkor érkeztek a vendégek két keréken, akiket Hortobágy 

Község Önkormányzata és a Hortobágyi Természetvédelmi és 
Génmegőrző Nonprofit Kft. fogadott.

 Gencsi Zoltán Hortobágy község alpolgármestere köszön
tötte őket, beszélt a Kilenclyukú hídról és a Hortobágyról, 
majd átadta a szót Torbik Ákosnak a Nonprofit Kft. projekt és 

marketing osztályvezetőjének, aki meginvitálta a vendégeket 
egy tál slambucra és limonádéra az idén háromszázhúsz éves 
Hortobobágyi Nagycsárda kertjébe.

A közel 300 motoros a kulturális és gasztronómiai élmény 
után bő egy óra múlva visszaindult Balmazújvárosra. 

 Az eseményen egy órán keresztül több száz spéci motort 
lehetett megcsodálni a Kilenclyukú híd közvetlen közelében a 
Hortobágyra látogatók és hortobágyi lakosok örömére.

Méncsikók szemléje
A Nonius Lótenyésztő Országos Egyesület és a Horto
bágyi Nonprofit Kft. Mátai Ménese rendezésében 2019. 
június 19-én, Hortobágyon méncsikók szemléjére került sor.  
A 2016. évi születésű méncsikók küllemi-, illetve mozgás 
bírálatára kilenc (két hortobágyi, öt újvárosi, egy-egy eleki 
és böszörményi) csikót neveztek. 

(Fotó: Somogyvári Anett)
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Hortobágyi Lovasnapok
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Falunap (2.)
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Levendulás mentás limonádé

Hozzávalók: cukor, levendula, víz, citrom, narancs, lime, 
menta, szódavíz

Így készül: Levendula szirup. Egy lábasba öntjük a hozzáva
lókat, felforraljuk, majd leszűrjük. Hagyjuk lehűlni.

Mentás limonádé. A gyümölcsöket megtisztítjuk, gerezdekre 
vágjuk, majd előkészítjük a poharakat. A fél literes poharakba 
dobunk 2-2 szelet citromot és narancsot, majd 1-1 szelet 
lime-ot. Tapsolunk egyet a mentalevelekkel a tenyerünk
ben, majd mehetnek a poharakba. Egy törőfa segítségével 
összepréseljük a gyümölcsöket, majd ízléstől függően 2-4cl 
levendula szirupot öntünk a pohárba. Dobunk bele néhány 
jeget, felöntjük szódával, és mentalevéllel, citromgerezddel 
és levendulával díszítjük.

Frissítő gyümölcsleves

Hozzávalók: piros ribizli, meggy, málna, áfonya, fahéjrúd, 
szegfűszeg, méz, limelé, víz, tejföl, finomliszt, mentalevél

Így készül: A tejföl és a liszt kivételével az összes hozzáva
lót lábasba tesszük és felforraljuk. Behabarjuk a levest: a tej
fölben csomómentesen elkeverjük a lisztet, felengedjük pár 
kanál forró levessel, azzal is jól kikeverjük, majd az egészet 
a lábasba öntjük. Megkeverjük és újraforráskor levesszük a 
tűzről. Hidegen kínáljuk. A tetejére szórhatunk száraz, felhe
vített serpenyőben pirított mentaleveleket.

Újkrumplis egytál

Hozzávalók: újkrumpli (apró), csirkemell filé, petrezse
lyemzöld, kapor, paradicsom, olívaolaj, só, habtejszín (vagy 
tartármártás), citromlé

Így készül: Az újkrumplit hideg vízben alaposan megmos
suk, azután majdnem puhára főzzük. Amíg fő: egy mélyebb 
serpenyőben olajon erős lángon megpirítjuk a nagyobb 
kockára vágott csirkemellet, sózzuk, ha kész, kivesszük az 
edényből, félretesszük. A főtt krumpliról levesszük a héját, 
de rajta is maradhat, majd olíván erős lángon pirítjuk, közben 
sózzuk. Keverni nem célszerű, csak rázogatni, mert összetö
rik. Amikor már szép piros, mellédobjuk a cikkekre vágott 
paradicsomot, és megszórjuk az apróra vágott friss zöldfű
szerekkel. Pár percig még pirítjuk, majd a végén hozzáadjuk 
a csirkét. Forrón tálaljuk, meglocsoljuk tejszínnel, citromlé
vel, vagy külön tálkában tartármártást kínálunk hozzá. 

Fahéjas szilvás kalács
Hozzávalók: élesztő, 

langyos tej, liszt, vaj, 
tojás, cukor, vaníliás 
cukor, só, citromhéj, 
szilva, mandula, fahéj, 
porcukor

Így készül: Az élesz
tőt 1 deci langyos 
tejben kevés cukorral 
felfuttatjuk. A lisztet 
átszitáljuk, és egy nagy 
halmot formázunk be - 

lőle, közepén egy mélyedéssel. A mélyedésbe öntjük a fel
futott élesztőt, jól összedolgozzuk a tésztát. Konyharuhával 
lefedve 15 percig hagyjuk pihenni.

A tojásokat a maradék tejjel, cukorral, vaníliás cukorral, 
reszelt citromhéjjal kikavarjuk. A vajat megolvasztjuk, és 
hagyjuk kihűlni. A kovászhoz hozzádolgozzuk a tojásos tejet 
és a kihűlt olvasztott vajat – érdemes a kézi robotgép csava
ros fejét használni, ez tészta készítésére kiváló. Amikor már 
kellően ruganyos a tésztánk, lefedjük egy tiszta konyharuhá
val, és meleg helyen hagyjuk fél órát kelni.

Ezután kinyújtjuk a kivajazott, kilisztezett tepsibe úgy, 
hogy a tepsi falára is felnyújtjuk a tésztát, így pereme lesz. 
Egy villával megszurkáljuk, és fél óráig hagyjuk szobahő
mérsékleten kelni. Ezalatt a szilvákat megtisztítjuk és fel
vágjuk hosszában félbe, a magot eltávolítjuk, és a feleket 
is bevágjuk, kis tarajokat fogunk kapni. A tovább kelesztett 
tésztát megszórjuk kevés darált mandulával, majd szorosan 
kirakjuk a szilvával.180 fokra előmelegített sütőben kb. 35 
perc alatt készre sütjük. A sütőből kivéve a tetejét fahéjas por
cukorral szórjuk meg.


