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A HÍRLEVÉL CÍME 

Hegyköcsatár,  község  h ír lapja   2010.  IV.  Évf .   Február  

A farsang története és hagyományai 
A februári időszakot a tél záró hónapot már megtölti a vígasság és jókedv. A farsangi időszak lényege a neve-
tés, és a színek. Jelentése, hogy vége a télnek, minden új életre fog kelni.  
A farsangi időszak 
A farsangi időszak meghatározása úgy hangzik, hogy a vízkereszttől hamvazószerdáig. A vízkereszt napja ja-
nuár 6.-a, de a hamvazószerda minden évben más dátumra esik, csak az a biztos, hogy egy szerdai nap. Ham-
vazó szerda után indul a vallásos életben a nagyböjt időszaka, amikor is böjtölés és Jézus halállára való emlé-
kezés miatt nem szerveznek mulattságokat. Így mindenképpen a farsangi időszakban éljük ki a hosszú tél fára-
dalmait. A farsang csúcspontja hagyományosan a karnevál, amit magyarul a farsang farkának nevezünk. Ez a 
farsangvasárnaptól húshagyó keddig terjedő 3 nap, ami nagy mulatságok közepette megrendezett tulajdonkép-
peni télbúcsúztató. Számos városban ekkor rendezik meg a híres karneválokat (riói karnevál, velencei karne-
vál), Magyarországon pedig a farsang legnevezetesebb eseményét, a mohácsi busójárást. 
A farsang eredete 
A farsang egy zajos nevetéssel teli mulatság amelyet ősi hiedelmek, babonák hívtak életre. A középkori hiedel-
mek szerint a tél utolsó napjaiban, amikor a nappalok egyre rövidebbek, azt hitték, hogy a Nap elgyengül, és a 
gonosz szellemek ez által életre kellnek. Ezért vigadalommal, felvonulással beöltözéssel és boszorkánybábú 
égetéssel akarták ezeket a gonosz szellemeket elűzni 
A farsangi házasság 
A farsang hagyoányosan a párválasztás időszaka is, hiszen közben van a Valentin nap is, február 14.-én. Eskü-
vői szezonnak számított, mert a nagyböjt ideje alatt tilos volt esküdni. A falvakban a legények szervezték a 
bálokat és a lányok bokrétát adtak a kiszemelt legénynek, akik a farsang végén a kapujukra tűzték azt. A bális 
szezon és a táncmulatságoknak a lényege az eljegyzés volt. 
Farsang vasárnap 
A farsang vasárnap a farsang farkának első napja, vagyis a hamvazószerdát megelőző utolsó vasárnap a böjti 
időszak kezdete előtt. Ezen a napon tűzték ki a legények az ajándékba kapott bokrétát a kapujukra és gyakran 
ezen a napon tartották az asszonyfarsangot is. A néphagyomány számos elnevezést használ rá: csonthagyó va-
sárnap, ötvened vasárnap, sonkahagyó vasárnap, fővasárnap… 
Farsangi időszakban húshagyó kedd 
A húshagyó kedd, a farsang és egyben a farsang farkának utolsó napja. A farsangtemetés időpontja. Szó szerint 
eltemették a telet, mert koporsót készítettek, amit el is égettek húshagyási kedden. Ha nem is készítettek ko-
porsót, akkor is égetek szalmát. A húshagyó keddet más néven madzaghagyókedd, amit a madzagon lógó éte-
lek elfogyása miatt kapta. 
A farsang lényege 
A középkori Magyarszágon több réteg is megünnepelte a farsangot. Egyfelől a nemesi udvarokban bálokat 
rendeztek. Másrészről a polgárság is rendezvényeket szervezett, és a falusi néphagyományokban is fontos sze-
repet játszott. A párválasztás mellett a farsang lényege a szabályok felrúgása és kigúnyolása, amelyet jól pél-
dáz a következmény nélküli bolondázás az álarc névtelensége mögött vagy a nemi szerepek felrúgása asszony-
farsangkor. 
Farsangi ételek 
Főleg laktató húsételeket fogyasztottak, és mindenből mértéktelenül ettek a mulatozás közepette, hiszen ezt 
követően már a böjti időszak következett, amikor le kell mondani a húsról és a sok ételről. Jellegzetes farsangi 
ételek még a kocsonya, káposzta és természetesen a farsangi fánk. 
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       Immár VI. alkalommal rendezték meg Hegyközcsatárban február 28-án a Borversenyt, amelynek célja a 
Hegyközcsatár és Hegyközpályi községekben élő szőlősgazdák  borainak bemutatása és megmérettetése, de 
megemlékezés is volt, hiszen immár húsz éve alakult meg  Hegyközcsatárban a helyi RMDSZ. 

  A  hegyközcsatári kultúrotthon adott helyet a színvonalas versenynek. 
  A szervező Sztankovics Gyula a hegyközcsatári Polgármesteri Hivatal kúltúrreferense ma is egy meglepetés 
kiállítással mutatkozott be, hiszen a régmúlt és közelmúltbeli tárgyakat, könyveket, jelvényeket stb. láthattak 
az érdeklődők.    A szervezők két kategóriát alakítottak ki, a vörösbor kategóriát, amelyet összevonták a 

rozéval, valamint a fehérbor kategóriát, amelyre összesen  16  bort je-
gyeztek be a megmérettetésre. 
      A nagyon jól sikerült rendezvény sok érdeklődőt vonzott, hiszen a 
kultúrotthon zsúfolásig megtelt, nemcsak a környező falvakból látogattak 
el, hanem a határon túlról is. Itt voltak a derecskei Barátság Sportegyesü-
let tagjai, akik immár három éve ápolják a kapcsolatot az itteni vadászok-
kal - mondta Szilágyi Lajos az egyesület elnöke. Kaba város testvértele-
pülés, Önkormányzatának küldöttsége is itt volt Sári Győző alpolgármes-
ter vezetésével, de magukkal hozták az ottani Nótakör két tagját is akik 
nótacsokorral szórakoztatták a jelenlévőket. 
      A Kisújszállás-i, Jász-Nagykun-Szolnok megyei Lovas Szövetség 
Szabadhajtó szakának képviseletében Posztós Zsolt elnök volt jelen, hi-
szen már évek óta részt vesznek a Hegyközi napokon megrendezett fo-
gathajtó versenyeken.  
     A zsűrinek nem volt könnyű dolga “… nagyon sok jó bort sorakoztat-
tak fel az idén is a szőlősgazdák, így megnehezítették számunkra a dön-
tést, mert nehezebben választhattuk ki a nyertes borokat…  ” – mondta 

Pop József a zsűri elnöke. A borokat szép magyar népviseletű ruhába felöltözött helybéli lányok szolgálták fel, 
amíg  a zsűri dolgozott addig a nagyváradi Hoffmann zenekar szép magyar nótákat és mulatósokat játszott  a 
közönség nagy örömére. Egy ilyen esemény nem maradhat el humor nélkül. Hogy a mesevilágába is betekin-
tést nyerhessünk a hegyközcsatári Illés Jenő Ákos, előadásában meghallgathattuk Benedek Elek: A nagyot 
mondó legény meséjét, amit tehetségesen adott elő a fiatal mesemondó, amit a közönség hatalmas tapssal jutal-
mazott. 
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       A nagyon jól sikerült rendezvény  sok érdeklődőt vonzott, hiszen a kultúrotthon zsúfolásig megtelt, nem-
csak a környező falvakból látogattak el, hanem a határontúlról is. Itt voltak a derecskei Barátság Sportegyesü-
let tagjai, akik immár három éve ápolják a kapcsolatot az itteni vadászokkal - mondta Szilágyi Lajos az egye-
sület elnöke. Kaba város testvértelepülés, Önkormányzatának küldöttsége is itt volt Sári Győző alpolgármester 
vezetésével, de magukkal hozták az ottani Nótakör két tagját is akik nótacsokorral szórakoztatták a jelenlévő-
ket. 
      A Kisújszállás-i, Jász-Nagykun-Szolnok megyei Lovas Szövetség Szabadhajtó szakának képviseletében 
Posztós Zsolt elnök volt jelen, hiszen már évek óta részt vesznek a Hegyközi napokon megrendezett fogathajtó 
versenyeken.  
     A zsűrinek nem volt könnyű dolga “… nagyon sok jó bort sorakoztattak fel az idén is a szőlősgazdák, így 
megnehezítették számunkra a döntést, mert nehezebben választhattuk ki a nyertes borokat…  ” – mondta Pop 
József a zsűri elnöke. 
  A borokat szép magyar népviseletű ruhába felöltözött helybéli lányok szolgálták fel, amíg  a zsűri dolgozott 
addig a nagyváradi Hoffmann zenekar szép magyar nótákat és mulatósokat játszott  a közönség nagy örömére.           

                    A kishordó is felkerült az asztalra                         KISPÁL JÓZSEF  I. HELY FEHÉR BOR  
Egy ilyen esemény nem maradhat el humor nélkül. Hogy a mesevilágába is betekintést nyerhessünk a 
hegyközcsatári Illés Jenő Ákos, előadásában meghallgathattuk Benedek Elek: A nagyot mondó legény mesé-
jét, amit tehetségesen adott elő a fiatal mesemondó, amit a közönség hatalmas tapssal jutalmazott. 

   Estére kialakult a nyertesek névsora:   

Vörösbor (rozé)  
I. Szabó Imre – Síter, II. Stiffler Tibor - Síter, III. Homonnai Sándor - Hegyköztóttelek,  
Fehérbor:  

I. Kispál József – Hegyköztóttelek, II. Homonnai Sándor – Hegyköztóttelek, III. Magyari Tibor – Síter.  
     A díjkiosztást követően csendes megemlékezés következett, hiszen immár húsz éve alakult meg 
Hegyközcsatárban a helyi RMDSZ. Vitályos Barna megköszönte mindazoknak akik mindig is kiálltak a ma-
gyarság érdekvédelmi szervezete mellett jóban rosszban. „… mi egy csapat vagyunk, csapatban kell gondol-
koznunk, segíteni egymás munkáját, hiszen csak akkor érhetünk el látványos eredményeket… ” – mondta a 
polgármester, helyi RMDSZ elnök.  
      A díjak kiosztása után a közönség és a résztvevők egy vacsorában részesültek, előtte Miklós Csaba 
hegyközcsatári református lelkipásztor asztali áldást mondott. 

T ZS  
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Télbúcsúztató farsangi mulatság Tótteleken 
 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Részlet a jelenetből 

        Szombaton délután február 13-án Valentin napos  hangulatú télbúcsúztató farsangi mulatságot tartottak 
Hegyköztótteleken, amely  nem cáfolta  meg az esemény jelentősségét , hiszen már délelőtt óta megállás nélkül 
hullott a hó. A szervezők aggódtak is hiszen a lehullott nagy mennyiségű hó befolyásolhatta a közönség létszá-
mát, de hála Istennek ez nem így történt, egy adott pillanatban a kultúrotthon, amely helyet adott az eseménynek, 
kicsinek bizonyult. A rendezők , a gyerekek és a falubeliek jótékonysági farsangi mulatságnak nevezték  el a mai 
eseményt , mivel a belépő díj valamint a tombolából befolyt összegből szeretnék elvinni a gyerekeket egy felejt-
hetetlen kirándulásra, mondta Iványi Ilona aki a rendezvény szervezője és irányítója.  
      A Hegyköztótteleken élő emberek zöme  római katolikus vallású, a falu világában a farsang mindig óriási 
közösségformáló erővel bírt. Ezt ismerte fel, és főleg ezen okból kifolyólag tiltotta be a kommunista államhata-
lom a farsangi népszokások gyakorlását , de  az előző ötven nyomorúságos év sem rendítette  meg az itt lakókat 
vallásuk gyakorlásában és hagyományaik őrzésében,  így maradhatott fent nemzedékről nemzedékre népi szoká-
saik, amiből láthattunk a mai nap során is egy kis ízelítőt.     
        Farsang ünnepéhez kötődik a népi színjátszás kialakulása,  különféle maszkos alakoskodásokból nőttek az-
tán ki a különféle dramatikus játékok, amelyekben tipikus alakokat személyesítettek meg ehhez a hagyományhoz 
igazodva a  mai farsangi mulatságot két részre osztották, délután a gyerekeké volt a főszerep , akik megmutat-
ták , hogy lehet rájuk számítani a helyi néphagyományok megőrzésében, este pedig a felnőttek vették át a tánc-
termet.    A gyerek farsangon a település apraja – nagyja részt vett, hiszen szerepet kapott a négy  éves leányka 
és a tizenhét éves tinédzser is akik elsőként Deverecsi László: A csodálatos fakéreg  című mesejátékát mutatták 
be , majd Szilágyi György: Hófehérke és a hét elgyötört törpe bohózatának  színpadi feldolgozásán múlathatott a 
lelkes közönség.         A mai farsangi mulatság nem csak az ökuménia jegyében zajlott, mivel a szomszédos 
Hegyközcsatár gyermekei is felléptek szebbnél szebb álarcos jelmezekbe beöltözve, hiszen a közönség soraiban 
nem csak a gyerekek szülei voltak jelen Hegyközcsatárból, hanem nagyon sok érdeklődő is. 
     Hogy a hagyományoknál maradjanak  az előadás elkezdéséig ,valamint a várakozások ideje alatt a szülők fi-
nom farsangi fánkkal kínálgatták a jelenlévőket, majd sor került a tombola vásárlásra is, nagy volt a sürgés for-
gás hiszen minden tombola nyerő volt. Ez a hagyományőrző rendezvény nem jöhetett volna létre , ha nincsenek 
a nemes adakozó szülők , vállalkozók, alapítványok és egyházi közösségek mesélik a szervezők. 
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KERTBARÁTOKNAK 
MUNKÁLATOK A GYÜMÖLCSÖSBEN 

FEBRUÁR – MÁRCIUS 
- a gyümölcsösben időszerű a ritkító és hozam alakító metszés 
- a sarjhajtások eltávolítása 
- a gyümölcsfákról leszedhetjük a hernyófészkeket, amit kötelezően elégetünk 
- a levágott faágak összeszedése és kihordása 
- a fatörzsek és vastagabb ágak bemeszelése 
- élő sövények megnyírása 
- a pajzstetvek elleni téli védekezés permetezéssel: 
                 -  rügyfakadás előtt – pajzstetű  ellen 

                                 - OLEOCARBETOX      1,5 % 
                                 - OLEOAKALUX           1,5% 
- rügyfakadás után – monólia, sodrómoly, araszoló hernyó, levéltetvek 
                                 - bordói lé 

                           - CHAMPION 50WP + ZOLONE 35 EC 
 

MUNKÁLATOK A  KONYHAKERTBEN 
FEBRUÁR – MÁRCIUS 

          A  veteményesben már vethető a szabadban: 
- Sárgarépa, petrezselyem, korai borsó, vöröshagyma, fokhagyma, mák, korai retek, saláta, spenót, ka-

por 
- Csíráztatott burgonya is ültethető 
- Márciusban kiültethetjük a korai káposzta, karfiol és karalábé palántokat kiültethetjük a káposzta, 

sárgarépa, petrezselyem, peszternák, cékla, retek, zeller, hagyma, fokhagyma, anyanövényeket. 
- márciusban megkezdjük a melegágyakban a vetést, szabadföldi termesztésre szánt zöldségféléket 

( paradicsom, paprika, nyárkáposzta, zeller, karfiol, karalábé, padlizsán, vinetta). 
- megkezdhetjük az uborka hajtatását a melegágyban. 
 

A hegyközcsatári Egyetemes Imahétről 
   Március 1 – 7 között tartották meg Hegyközcsatárban az Imahetet a Krisztus – hívők egységéért. Az 
imahéti program  a keresztyén hívők bizonyságtételét célozta meg, hogy tanukká válhassunk nem pedig 
mártírokká, mint ahogy azt megfogalmazta  hétfőn Lőrincz Lóránd  vadászi lelkipásztor is. Húsvéthoz kö-
zeledve minden lelkipásztor a Lukács Evangéliumára alapozta prédikációját napra leosztva, hiszen köze-
ledvén a Nagypéntekhez Jézus Krisztus keresztre feszítésének napjához, illetve Húsvéthoz a feltámadás 
öröm ünnepéhez, aktuálissá vált a tágabb  Igemagyarázat  a szolgáló lelkipásztorok számára.  
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A HEGYKÖZCSATÁRI RENDŐRŐRS PARANCSNOKSÁG FELHÍVÁSA 
   Annak érdekébe, hogy minél kevesebb lopás és atrocitások érjék a lakosságot, kérjük figyelembe venni a kö-
vetkező megelőző intézkedéseket: 
 a lakosság főleg akik a települések szélén laknak, telkeiket erős kerítéssel lássák el, a bejárati és átjáró ajtó-

kat padig zárható szerkezettel biztosítsák a behatolás megakadályozása végett. 
 Az ólak és a melléképületek ajtaja fölé égőt szereltessenek, hogy könnyebben észrevehessék a kéretlen lá-

togatót, tolvajt. 

 Az ólak ajtaját éjjelre  zárral, lakattal zárják be 
 Éjjel egy éber kutya az udvaron elriaszthatja a betörőt szándékának végrehajtásában 
 Ne engedjenek be az udvarukra idegen személyeket akik eladásra kínálnak  különböző tárgyakat, vagy  

vásárlási szándékkal akarnak minden áron bejutni, hogy aztán  éjjel visszatérhessenek lopási szándékkal 

 Ne hagyják  állataikat őrizetlen  a legelőn vagy más helyen, hiszen onnan bárki könnyen elviheti 
 Abban az esetben, ha tolvajt észlelnek az udvaron, a legjobb fegyver a kiabálás, zaj csapás, hogy a szom-

szédok is felfigyelhessenek, de nem utolsó sorban a Rendőrség értesítése a 112—es telefonszámon, azzal a 
kikötéssel, hogy meg kell adni a valós személyi adatokat, tájékoztatni a valós helyzetről és minden kérdés-
re higattan, meggondolva válaszolni, hiszen csak így tudnak a megfelelőképpen segíteni. 

 Abban az esetben, ha állatot kínálnak eladásra, ne feledjék a vásárló személyt megkérni, hogy mutassa fel 
személyigazolványát amelynek alapján egy írásos adás-vételi szerződést kössenek, de rögzítsék írásban  a 
szállító jármű  rendszámát is. 

 Abban az esetben, ha elhagyják a települést kérjék meg a megbízható szomszédokat, vagy ismerősöket, 
hogy figyeljék a lakást és udvart, ha észrevesznek valami gyanúsat értesítsék a helyi Rendőrőrs munkatár-
sait, vagy a lakás tulajdonosát. 

FEBRUÁRI JELES NAPOK  
FEBRUÁR 2. GYERTYASZENTELŐ BOLDOGASSZONY NAPJA  

   Mint az ünnep neve is elárulja, ilyenkor szoktak gyertyát szenteltetni a katolikus falvakban. A hagyományos, 
magyar paraszti társadalomban a szentelt gyertya a bölcsőtől a koporsóig elkísérte az embereket. 

FEBRUÁR 3. BALÁZS NAPJA 
   A szent legendája alapján mindenfajta torokbetegség gyógyítójának tartották. E napon volt szokásban az ún. 
Balázs-áldás vagy balázsolás, amikor a katolikus pap a gyermek álla alá két gyertyát tesz keresztbe és imát 
mond. Almát is szenteltek ilyenkor, abban a hitben, hogy a torokfájás ellen alkalmas gyógyszer. 

FEBRUÁR 5. ÁGOTA NAPJA 
E naphoz néhol az a hiedelem fűződik, hogy alkalmas a házi férgek eltávolítására.  Az időjárást illetően ismert 
ugyancsak a jugoszláviai magyarok körében az alábbi regula: „Ágota még szorítja, de Dorottya majd tágítja” 
(Penavin 1988: 48). 

FEBRUÁR 6. DOROTTYA NAPJA 
Dorottya-nap időjárási regulája közismert: „Ha Dorottya szorítja, Julianna tágítja.” Vagyis, ha Dorottya-
napkor fagy, akkor Julianna napjára (febr. 16.) megenyhül az idő. 

FEBRUÁR 14. BÁLINT NAPJA 
   Jó napnak tartották a kotló sikeres ültetésére. Az e napi időjárásból a várható termésre jósoltak. Hideg, száraz 
idő esetén jó termést reméltek. Facsemetét is szívesen ültettek Bálint-napkor abban bízva, hogy akkor 
hamarabb erősödik meg. 

FEBRUÁR 19. ZSUZSANNA NAPJA 
   Ezen a napon azt várták, hogy megszólaljon a pacsirta, mert a tavasz közeledtét jelzi. Azt tartották, hogyha 
alacsonyan repül a pacsirta, akkor még hideg idő várható, de ha magasan száll, akkor közel a jó idő. 

FEBRUÁR 24. MÁTYÁS NAPJA 
Közismert időjárási regula fűződik ehhez a naphoz: „Ha Mátyás jeget talál, akkor töri, ha nem talál, akkor 
csinál.” 
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POMPIERII AVERTIZEAZĂ POPULAŢIA 
 
 În ultima perioadă de timp s-a înregistrat o creştere îngrijorătoare a numărului de incendii datorate în primul 
rând nerespectării regulilor de apărare împotriva incendiilor de către cetăţeni. 
 De la începutul anului, pompierii au intervenit la un număr de 44 incendii din care 12 au fost de natură 
electrică, 17 au fost provocate de exploatarea deficitară a diverselor mijloace de încălzire şi un număr de 15 s-au 
datorat folosirii flăcării deschise. 
 Doar în ultima săptămână s-au produs 12 de incendii şi 10 arderi necontrolate, flăcările producând pagube 
materiale însemnate cu toată operativitatea intervenţiei pompierilor militari. 
 Reamintim cetăţenilor câteva măsuri elementare şi cu costuri mici, ce trebuie urmate pentru prevenirea unor 
astfel de evenimente : 

curăţaţi periodic coşurile de evacuare a fumului, cu personal specializat şi înlăturaţi fisurile produse în coşuri; 
izolaţi-le faţă de materialele combustibile din structura podului; 

nu aruncaţi la întâmplare resturi de ţigări sau chibrituri aprinse; 
utilizarea focului deschis în exterior pentru diferite activităţi gospodăreşti (igienizarea, arderea resturilor menajere, 

etc.) se face doar în locuri special amenajate, aflate la distanţe de siguranţă, astfel încât să se elimine pericolul 
de propagare a focului la construcţii, depozite de furaje, şi doar pe timp fără vânt, activităţile respective fiind 
supravegheate, iar la terminarea activităţii jarul se va stinge complet; 

nu lăsaţi la îndemâna copiilor mijloace ce ar putea produce incendii (chibrituri, brichete, lumânări sau alte surse de 
foc); 

nu lăsaţi copiii să facă focul în sobe sau să folosească aparate de gătit,  supravegheaţii permanent şi înlăturaţi-le 
orice curiozitate în legătură cu focul explicându-le cu răbdare pericolul pe care îl reprezintă acesta pentru viaţa 
lor; 

eliminaţi orice improvizaţie la instalaţia electrică iar la plecarea din locuinţă nu lăsaţi nici un aparat electric sub 
tensiune; 

nu suprasolicitaţi instalaţia electrică folosind mai mulţi consumatori simultan. 
Nerespectarea regulilor de apărare împotriva incendiilor se sancţionează contravenţional conform legislaţiei în 

vigoare cu amenzi de la 1.000 – 10.000 RON în funcţie de gravitatea faptelor.  
INSPECŢIA DE PREVENIRE—ORADEA 

 
A  biztonságos főzés 
• ha főzés közben  el kell hagynunk a konyhát, tegyük meg a szükséges biztonságos intézkedéseket, tegyük kissebb 
lángra a gáztűzhelyt, vagy oltsuk el. 
• Győződjünk meg róla, hogy  az edény fogantyúi nem jön ki nehogy a forró étel rank borúljon a tűzhelyről való 
levételkor 

• Legyen óvatos, ne viseljen bő ruhát - azok könnyen meggyulladhatnak  
• A konyhai törlőket ne tartsuk közel a tűzhelyhez és főzőlaphoz.  
•a szikrával való gázgyújtás biztonságosabb, mint gyufával vagy öngyújtóval mivel ezek nem nyílt lángok.  
• Alaposan ellenőrizzük, hogy elzártuk-e a gáztűzhelyetfőzés után. 
Ne hagyja gyermekeit egyedül a konyhában, főleg ha forró étel van a tűzhelyen. A gyufát vagy öngyújtókat tartsa 
biztonságos helyen, hogy a gyerekek ne tudjanak hozzá férni. Vigyázzunk a  kapcsolók és elektromos alkatrészekre 
• Tartsuk távol  az elektromos berendezéseket (kábelek és készülékek) a víztől.  
• Ellenőrizze, hogy a elektromos készülékek, kenyérpirítók távol vannak-e a  függönytől vagy a konyhai papírtörlőtől.  
• Tartsuk  tisztán a sütőket, főzőlapokat tiszta és működőképes állapotban, mivel a zsírlerakódás könnyen  begyúlhat.  
Forró olajban való sütés 
• Legyen óvatos, ha főzés forró olajban való sütéskor mivel ez könnyen lángra lobbanhat.  
• Ellenőrizze, hogy a forró olajba való sütés előtt a az élelmiszer lecsepegett-e mivel  könnyen kifröccsen 
• Ha olaj kezd füstölni - túl meleg. Kapcsolja ki a tűzhelyet, és hagyjuk kihűlni.  
Mi a teendő, ha egy edényben kigyullad  
• Ne kockáztasson. Kapcsolja ki a tűzhelyet, ha az nem jár kockázattal.. Soha ne öntsünk rá vizet.  
• a nagy tüzet ne próbálja ön eloltani. Menjen biztonságos helyre és hívja a 112-es telefonszámot. 

FORRÁS : www.isubihor.rdsor.ro 
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KERESZTREJTVÉNY 

 

 -Halló, tudakozó? mennyi idő alatt ér Budapestről  
Párizsba a repülőgép? 
-Egy pillanat! 
-Köszönöm, viszhall! 
 Két székely bácsi utazik szekéren a vásárba, és 

közben a maguk módján beszélgetnek: 
- Oszt, kendnek van fia? - kérdi az egyik. 
- Van - jön a válasz később. 
- Oszt, mit csinál? - szól ismét a kérdés. 
- Katona - felel a másik. 
Megérkeznek a vásárba, majd amikor véget ér, össze-
pakolnak és elindulnak hazafelé a sötétben szekérrel, 
kivilágítatlanul. 
- Oszt, bajusza van? - kérdezi ismét az egyik. 
- Van. - feleli a másik. 
Ekkor hirtelen beléjük szalad egy kamion, össze-

vissza törik a szekér, mindketten kórházba kerülnek. 
Bekötözve, mozdulatlanul térnek magukhoz: 
- Oszt, pödri?... 
 Kisfiam, mi a neved? 
- Kovács. Ipszilon nélkül. 
- Dehát a Kovácsban nincs is ipszilon! 
- Ezt mondtam én is. 
 Két atléta beszélget: 
- Te mennyit futsz 100 méteren? 
- 6.5 másodperc. 
- Az nem lehet. A világrekord is 8 egész 
valahányszázad másodperc körül van!! 
- Ja! Csakhogy én tudok egy rövidebb utat! 
 Miért kapott Ceaucescu fizikai Nobel-díjat? 
- Mert bevezette az emberek közé a feszültséget, a 
boltokba a voltot, és a föld alá az ellenállást. 

LAPSZERKESZTŐ: Tóth Zsolt Zsigmond 


