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Elmaradnak a 2010-es Hegyközi Napok 
 
Felröppent a hír, hogy elmarad-
nak a Hegyközi Napok, a való-
ság kiderítése végett kerestük 
fel Hegyközcsatár polgármes-
terét Vitályos Barnát. 
    - Polgármester úr mi a való-
sága a kósza hírnek miszerint 
az idén nem rendezik meg a 
falunapokat? 
    - V. B - A hír igaz, a 2010-es 
falunapok el fognak maradni, 
hiszen úgy érzem, hogy ebben 
a gazdasági helyzetben nincs 
erre lehetőségünk akkor, ami-
kor gazdasági megszorítások 
vannak, akkor, amikor az em-
ber szegényen él a mindennapi 

kenyér megteremtésével, megél-
hetésével küszködik, nem lehet ilyen típusú rendezvényeket megszervezni, főleg ilyen nagy 
kaliberűt, mint a Hegyközi Napok.  
   - Milyen forrásokból szervezik meg a falunapokat? 
   - V. B - Soha nem volt az, hogy az Önkormányzat a Hegyközi Napokat támogatta volna 
a költségvetésből, mivel minden alkalommal támogatókon keresztül jött létre ez a rendez-
vény.  
   - Akkor ez azt jelenti, hogy az idén nem találtak támogatókat? 
   - V. B -Sajnos ebben az évben nagyon nehéz, sőt azt kell, mondjam, hogy lehetetlen tá-
mogatókat találni ezért úgy döntöttem, hogy megkérek minden olyan céget, akinek hajlan-
dósága volt, az hogy a Hegyközi Napokat valamilyen szinten támogassa, az találjon egy 
olyan forrást vagy utat, hogy az árvízkárosultakat támogassa inkább, mint most ezt a ren-
dezvényt.  
  - Ez azt jelenti, hogy ezen túl nem rendeznek több Hegyközi Napokat? 
  - V. B- Ez a rendezvény nem szűnt meg csak ebben az évben elmarad és remélem, hogy 
jövőre 2011-ben a gazdasági válság és a jó Isten is úgy akarja, akkor egy sokkal színvona-
lasabb és sokkal ragyogóbb falunapot fogunk szervezni, mint az eddigiek összességében. 
 Én,  Vitályos Barna Hegyközcsatár polgármestere felkérem azokat a cégeket, szervezete-
ket, magán személyeket, akik eddig minket támogattak a Hegyközi Napok megrendezésé-
ben, hogy inkább az árvízkárosultakat támogassák teljesen mindegy, hogy határon innen 
vagy túl, hiszen nekik most nagyobb szükségük van rá, mint most nekünk. 

 

Hegyközcsatár ,  község  h ír lapja   2010.  IV. Évf .    Júl ius i  szám  
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        Én nem tudom elképzelni azt, hogy akkor, amikor kollégáim, és embertársaim munkahelye 
forog veszélyben, vagy azok az emberek, akiknek a víz elvitte, vagy tönkretette a házukat, ne-
künk arra kell gondolnunk, hogy itt most falunapozzunk. Tehát még egyszer kimondom az idén 
2010-ben falunap nem lesz a hegyközön. 
   - A megyében mindig is nagy híre volt a Hegyközi Napoknak, szeretnek ide jönni az emberek 
szórakozni, mivel itt egy színvonalas rendezvényt teremtenek számukra 
   - V.B - Mindenkinek tudnia kell, hogy a Hegyközi Napok, kinőtte a hegyközt, hiszen itt egy-egy 
rendezvényen tízezres közönség is van, ezért akkora típusú rendezvényre van szükség, amely 
nem csak tartja de, emeli is évről évre a színvonalát, vagyis olyan támogatókra van szükség, akik 
az idén nem álltak mellénk, nem, azért mert nem akartak, vagy nem szeretnek bennünket, ha-
nem azért mert nekik sincs pénzük. 
    Én Vitályos Barna Hegyközcsatár polgármestere felkérem azokat a cégeket, szervezeteket, 
magán személyeket, akik eddig minket támogattak a Hegyközi Napok megrendezésében, hogy 
inkább az árvízkárosultakat támogassák teljesen mindegy, hogy határon innen vagy túl, hiszen 
nekik most nagyobb szükségük van rá, mint most nekünk. 
A polgármester elárulta, hogy azért a község lakosainak szórakoztatása érdekében megszervezik 
a fogathajtó versenyt, amely az elmúlt évekhez hasonlóan nemzetközi szintű lesz. 
 
 

A 2009-ES FOGATHAJTÁSRÓL  
 

   Az elmúlt esztendő augusztus 2-án vasárnap délelőtt nagy számban gyülekeztek a 
hegyközcsatári Kismezőn  a szebbnél szebb fogatok és lovak,határon innen és túlról, mintegy 21 
fogat jelentkezett a megmérettetésre 34 hajtóval, úgy az akadály, mint a vadászhajtásban. 
      A versenyt  megelőzően a díszes fogatok felvonultak Hegyközcsatár utcáin, úgymond 
„behívogattak” a nagy eseményre és bemutatkoztak  a helybélieknek, egy zenés fogat parádéval, 
aminek meg is lett az eredménye hiszen nagyon sokan kilátogattak a rendezvény színhelyére. 
      Előbb az akadályhajtást bonyolították le, Rákóczi Lajos  profi módon kommentálta az esemé-
nyeket, hiszen neki  nagyszerű tapasztalata van a fogathajtásban, Gergő fia több hazai és külföl-
di díjjal,  éremmel, elismeréssel büszkélkedhet.  Nem volt könnyű dolga a zsűrinek, hiszen a ver-
senyt mindenki komolyan vette, és megpróbálta kihozni a maximumot úgy a lovakból mint saját 
magukból.  
      A szünetekben a kabai és a sarkadi Lovasklub tagjai mutattak be egy színvonalas lovas pará-
dét. A lovak könnyedén engedelmeskedtek gazdáiknak akik vágtát, fektetést, hasaltatást és a 
legnehezebbet az ültetést mutatták be lovaikkal, közben a karikás ostoraikat csattogtatták, ezt 
szeretnék tovább vinni az idén is.  
 Falunap ugyan nem lesz, de lesz ellenben fogathajtó verseny, hiszen vannak Hegyközcsatárban 
is olyan szenvedélyes versenyzők, a Dorsonszki, Balog és a Szabó családok, akik nem csak ide 
haza, de külföldre is elmennek a versenyekre, ha meghívást kapnak és gazdasági lehetőségeik 
megengedik. 
     Tehát 2010 augusztus 8-án vasárnap délelőtt a Kismezőn kialakított pályán ismét lesz fogat-
hajtó verseny, ezért a szervezők és rendezők szeretettel várnak minden kedves érdeklődőt, hi-
szen az elmúlt esztendők tapasztalatai azt mutatják, hogy a hegyközcsatáriak szeretik az ilyen 
jellegű versenyeket, bemutatókat. 
MINDEZT SZTANKOVICS GYULA kúlturreferens szervezi és moderálja. A programról: 
08,30 –Vendégváró, regisztráció, 09,00—Megnyitó, köszöntő, 10,00—A fogatok felvo-
nulása,   11.00—Akadályhajtás I.,  12,30—Lovasbemutató,   
 13,30—Akadályhajtás  II.,16,30—Díjkiosztás 
 
 
 

T ZS. 

tóth zs. 



3  

Hegyközi Református Presbiteri Konferencia Hegyközújlakon 
 
  A hegyközi református egyházközségek – Hegyközújlak, Síter, Hegyközszáldobágy, 
Hegyközpályi, Hegyközcsatár – presbiterei a XVI. konferenciájukra gyűltek össze szombaton, 
2010 június 26-án Hegyközújlakon. 
   Az esős idő sem tántorította vissza a hegyközi református egyházközségek presbitereit, lelki-
pásztorait és gondnokait, hiszen mind az öt gyülekezet nagy létszámban képviseltette magát 

az igen érdekes témájú konferencián, 
amelyet két református lelkipásztor, 
dr. Zabán Bálint és Orbán Zoltán ré-
széről hangzottak el. Az előbbi a Jeho-
va és a szervezet, valamint Jim 
Sanders és a gyógyítás. Válasszam-e 
egyiket is?- címmel beharangozott ér-
tekezését adta elő, nagy tudással, 
nagy alapossággal. Orbán Zoltán helyi 
lelkipásztor egy mindannyiunk számá-
ra gyászos eseményről, a trianoni bé-
kediktátumról tartott szenzációs elő-
adást. Ami ritkán fordul elő református 
templomban, Orbán tiszteletes előadá-
sa után felcsendült a vastaps. 
       Az egyházi esemény keretében 
két kiemelkedő kulturális esemény is 
helyet kapott. Először – az igehirdetés 

közben– a Nagyvárad-rogériuszi Énekkar szolgált, Kozma Gyula karnagy vezényletével, hat kó-
russzámot adtak elő, majd a  másik felemelkedő, méltóságteljes esemény a Kiss Törék Ildikó 
és Varga Vilmos színész házaspár, a Kiss Stúdió Színház művészeinek Trianon 90 című irodalmi 
összeállítása volt. 
Természetesen az egyházi esemény istentisztelettel vette kezdetét. Igét hirdetett Orbán Zoltán 

helybeli parókus lelkész, aki prédikáci-
ójának alapgondolatául János Evangé-
liuma, 5. fejezete, 1-től 9-ig tartó ver-
seit választotta: „Ezek után ünnepük 
volt a zsidóknak, és felmenné Jézus 
Jeruzsálembe. Van pedig Jeruzsálem-
ben a Juhkapunál egy tó, a melyet hé-
berül Bethesdának neveznek  (...)”, 
szól többek között Isten Igéje. A lelki-
pásztor prédikációjában kitért a pres-
biterek szerepére, de a református 
egyház általános gondjairól is szólt.  
Az eseményen részt vett és nagy tisz-
telettel üdvözölte a jelenlévőket Szil-
ágyi Péter, a Bihari Református Egy-
házmegye főgondnoka, aki többek kö-

zött arról is beszélt, hogy a jelenlegi ne-

KISS TÖRÉK ILDIKÓ ÉS VARGA VILMOS SZÍNMŰVÉSZEK 

A RÉSZTVEVŐ PRESBITEREK EGY CSOPORTJA 
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szerep vár a presbiterekre. 
    A szeretetvendégséget követően, 
amelyet az újonnan átalakított, de 
még be nem fejezett, szociális köz-
pontban tartottak, a hegyköz refor-
mátus egyházaiból érkezett lelkipász-
torok és presbiterek átvonultak a 
templomba, ahol folytatták a program 
szerinti értekezleteket.  
   A jelenlévők egyetértettek abban, 
hogy nagy szükség van a régióban élő 
református közösségek egymás közti 
folyamatos tájékoztatására, mivel a 
jelen pillanatban ez még nem műkö-
dik jól, ennek érdekében elhatározták, 
hogy ezentúl minden hónapban a 
lelkipásztorok, főgondnokok, gond-

nokok összejönnek, és tájékoztatják egymást az egyházközségeikben történt eseményekről.  
    Nagy szükségét érzik a presbiterképzésnek is, éppen ezért a havi összejöveteleken a lelké-
szek és gondnokok egy jól beütemezett műsortervet készítenek  elő, hogy a késő ősz folya-
mán elkezdődhessenek a továbbképzések.  
   Hegyközcsatár főgondnoka, Mészáros Károly bejelentette, hogy a következő Hegyközi Pres-
biteri Konferencia, amelyet  2011- ben tartanak  az ő egyházközségük szervezésében és ren-
dezésében fog megtörténni. 
    

 
ÚJ PARK HEGYKÖZCSATÁR KÖZPONTJÁBAN 

 
   Egyre bővül Hegyközcsatár község park és zöld övezete, a tótteleki parkosítás után az idén 
a csatári „aranykorszakot” idéző betonalapokat tüntették el úgy, hogy az hasznossá és a köz-
pont díszévé vált. Körbe virágokkal és díszcserjékkel, középen játszótér lesz és padokat he-
lyeznek el, körbe pedig színes járólapokkal helyettesítették  a már repedezett járdákat. A 
buszmegállóban lévő menedékfülkét áthelyezték, ami jó megoldásnak bizonyult, mivel jobban 
rálátható az út mindkét irányába. 
 

SZILÁGYI PÉTER A BIHARI E.M. FŐGONDNOKA 

Tóth Zs 

Tóth Zs 
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A HEGYKÖZCSATÁRI RENDŐRŐRS PARANCSNOKSÁG FELHÍVÁSA 
 
   Annak érdekébe, hogy minél kevesebb lopás és atrocitások érjék a lakosságot, kérjük figye-
lembe venni a következő megelőző intézkedéseket: 
 a lakosság főleg akik a települések szélén laknak, telkeiket erős kerítéssel lássák el, a bejá-

rati és átjáró ajtókat padig zárható szerkezettel biztosítsák a behatolás megakadályozása 
végett. 

 Az ólak és a melléképületek ajtaja fölé égőt szereltessenek, hogy könnyebben észrevehes-
sék a kéretlen látogatót, 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 tár-

gyakat, vagy  vásárlási szándékkal akarnak minden áron bejutni, hogy aztán  éjjel vissza-
térhessenek 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, zajkeltés, 
hogy a szomszédok 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 kérdésre higgadtan, meggondolva válaszolni, hi-
szen 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 munkatársait, vagy a lakás tulajdonosát. 

                                                                                                                       T. ZS. 
 

ÉRTESÍTÉSEK 
 
 Mivel éjjel és hétvégeken nemcsak a mi községünkben nincs orvosi szolgálat, ezért sürgős-

ségi esetekben hívják a 112-es telefon számot, ahol az ügyeletes mentőt küld a megadott 
címre.  

 Ugyancsak a 112-es számot hívják bármilyen katasztrófa esetén, elemi csapás, tűzeset, 
baleset, majd értesítsék a helyi Rendőrőrs szolgálatos munkatársát. Maradjunk higgadtak, 
feleljünk értelmesen a feltett kérdésekre, hogy a szolgálatos minél pontosabb adatokkal  
tudja ellátni az érintett egységeket.  

 Felhívjuk községünk lakosainak figyelmét, hogy  a környezetvédelmi törvények és szabá-
lyok előírásainak betartása érdekében elkezdődött a szelektív hulladék gyűjtés és tárolás a 
község településein.   

     Tároló konténereket helyeztünk el PAPÍR, MŰANYAG  ÉS ÜVEG hulladékok számára, 
amelyek a következő helyeken találhatók: 
 HEGYKÖZCSATÁR: - a piac melletti téren  
 HEGYKÖZTÓTTELEK: - a park melletti téren 
 SÍTER : - a kultúrház mellett 
 SíTERVÖLGY: - kultúrház mellett  
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Felkérjük a lakosságot, hogy a jövőben csak  ezekbe a kihelyezett konténerekbe vigyék a pa-
pír, műanyag és üveg  hulladékaikat. Nyomatékosan szeretnénk kihangsúlyozni, hogy TILOS 
a településeink környékéire való szemét kivitele és tárolása. 
 Felkérjük mind azokat akik még nem egyenlítették ki a 2010-es adó és illetékeket, tegyék 

meg munkanapokon a Polgármesteri Hivatal pénztáránál 8—15  óra között. 
 Ugyancsak a Polgármesteri Hivatal pénztárába lehet befizetni a vízdíjat mindazok számára 

akiknél már leolvasták a Vízmű munkatársai a vízóra állását, de a fogyasztó is leolvashatja 
és a vízóráról  leolvasott értéket feljegyezve a pénztárnál kiegyenlítheti annak ellenértékét, 
2,50 lej köbméterenként. Aki engedély nélkül használja a vizet az 100 köbméter víz ellen-
értékére büntethető 

 A Polgármesteri Hivatal szolgáltató egysége a lakosság rendelkezésére áll különböző mun-
kálatok elvégzésére: szállítás, kibérelhető az erdőre, szántás, fűnyírás, bozóttakarítás, épü-
letek lebontása és a romok eltakarítása stb. 

 Felkérjük minden 50. házasságukat betöltött házaspárokat akik még nem részesültek a 
Polgármesteri Hivatal ajándék csomagjából azok jelentkezzenek Hegyközcsatárban Molnár 
Etelka szociális ügyekkel foglakozó előadónál, Hegyköztótteleken, Siterben és Sitervölgyön 
a helyi tanácsosoknál számbavétel végett. 

 Mivel községünk településein az esővíz elvezető árkok és partoldalak legtöbb telek előtt 
elhanyagolt állapotban vannak, ezért felkérjük községünk lakosait, hogy az árkokat takarít-
sák ki, a partoldalakról és árok szélekről takarítsák le a gazt és bozótot, mivel ez ellenkezik 
a környezet és katasztrófa védelmi szabályok előírásainak, így az érintettek akik nem tart-
ják be mindezeket, bírságolhatók. 

 Felkérjük a lakosságot, hogy kutyáikat, háziállataikat bezárva tartsák udvaraikon, ne en-
gedjék az utcán kóborolni azokat. Márciustól kezdődően a SOS dog Alapítvány  munkatár-
sai  havonta  járják a község falvait és begyűjtik az utcán kóborló kutyákat. 

 

FELHÍVÁS 
 

    Az 571/2003-as Adótörvénykönyv 254. paragrafusának 5. bekezdése, illetve a 259-es para-
grafus 6. bekezdés értelmében minden olyan személy akinek birtokába jut bármilyen ingatlan, 
épít vagy elad, vásárol vagy elad kül vagy beltelket,  köteles vagyonnyilatkozatot tenni 30 na-
pon belül azon Önkormányzat adóügyi osztályán, ahol az eladott vagy vásárolt épület, bel 
vagy kültelek található. 
     A fent említett törvényes eljárás be nem tartása büntetést von maga után a 956/2009 Ha-
tározat alapján. 
    A büntetés értéke magánszemélyek esetében 60 - 240 lej, jogi személyek (cégek) esetében 
240-960 lejig is terjedhet. 

AMI KIMARADT AZ ELŐZŐ SZÁMUNKBÓL 
   Tisztviselőink névsorából kimaradt SZTANKOVICS GYULA kúlturreferens neve aki évek óta 
azon fáradozik, hogy községünkben tovább éljen és virágozzék a kulturális élet, jelen van min-
den fontosabb rendezvényen, mint a borverseny, majális, falunapok, szüretibál, falu TV vagy 
éppen a fogathajtó verseny. Ugyancsak kimaradt a fiatal jogászunk, kitűnő tehetségünk 
Botházy Nándor neve is, aki a jogi kérdések megoldása mellett a pályázat figyeléssel és írással 
is foglalkozik a hivatalon belül. A szerkesztő elnézést kér az érintettektől. 
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AMIT AZ ŐSTERMELŐI BIZONYLAT IGÉNYLÉSÉRŐL TUDNI KELL 
 

    Azon személyek akik Őstermelői bizonylatot szeretnének igényelni a helyi Polgármesteri Hi-
vataltól először a vagyonnyilatkozatukat kell tisztázzák a mezőgazdasági előadónál, ha azt nem 
tették meg január vagy június hónapokban,ezt követően lehet kérvényezni igénylésüket, ame-
lyet 5 munkanapon belül állítanak ki az erre illetékesek, miután elvégezték az ellenőrzést a 
helyszínen. 
   A mezőgazdasági Nyilatkozathoz szükséges tudnivalók és íratok : 
 A családtagok személyi igazolványai illetve gyerekek esetén a keresztlevél 
 A tulajdonlap ( Titlu de proprietate) 
 A földterületek részletes ismerete, kül- és beltelek 
 Használati kategória: szántó, kaszáló, erdő, szőlő, kert, udvar, használhatatlan 
 Szántóföld:- milyen terményből mennyi van vetve: például kukorica, búza, árpa, rozs, lu-

cerna, zab, napraforgó, burgonya, zöldség stb. 
 Gyümölcsfák: miből hány darab, kajszin, szilva, franciabarack, őszibarack, körte, cseresz-

nye, dió, stb. 
 Állatállomány—miből hány darab—tyúk, disznó, szarvasmarha, ló, kecske, juh, méh nyúl 
 Járművek—milyen típus és annak igazoló iratai, ha azok forgalomba vannak írva 
 A ház tulajdonsága: mikor épült, miből épült, hány négyzetméter területen fekszik 
 A melléképületek: nyári konyha, istálló,csűr, fáskamra, magtár, pince, ezek tulajdonságai 

- miből épült, hány négyzetméter területen fekszik 
 Udvar: összesen hány négyzetméter 
Csak ezen Nyilatkozat letétele után bocsátható ki az Őstermelői bizonyítvány 20 lej ellenérték-
ben, a negyedévi láttamozás 5 lej. 
 Minden adóköteles személy akinek egy adott helységben kül- vagy beltelek van a tulajdo-

nába telekadót köteles fizetni. Mivel Hegyközcsatár község az A zóna ,IV rangba tartozik, 
így a beépített  beltelek adó 766 lej /hektár, épülettel ellátott kültelek 19 lei/ha, szán-
tóföld 36 lei/ ha, legelő 17 lei/ha, kaszáló 17 lei/ha, szőlő 48 lei/ha, gyümölcsös 48 lei/ha.  
Késedelmi illeték 0,1% minden elkésett napra. 

 
    Azon magán– vagy jogi személyek akik reklámozni szeretnének la-
punkban azok megtehetik azt, hiszen így az Ön apróhirdetése több mint 
ötszáz emberhez jut el havonta. 
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Elkészült az aszfaltos út Hegyközcsatár és Hegyközkovácsi között 
 

      Már régóta várták ezt  a pillanatot a két település lakosai, hiszen a most elkészült 5 kilo-
méteres útszakasz megyei minősítésű, csak éppen az állapota nem vallott rá ez idáig, hiszen 
aki ezen az úton volt kénytelen közlekedni annak sűrűn kellet autószerelőhöz járnia gépkocsi-
jával, de ez ma már a múlté. Még  decemberben a hideg és hó megérkezése előtt sikerült az 
első 6-8 centiméteres aszfalt réteggel leburkolni a jól elkészített alapot.  
   Ott jártunkkor éppen az úgynevezett koptató réteget, amely 4 centiméter körüli vastag, he-
lyezték fel az úttestre. 
           Nagy beruházás volt ez, hiszen több ezer tonna követ, homokot, aszfaltot használtak 
fel, de az úttesttel párhuzamosan lebetonozott esővíz elvezető árkot építettek egyik település-
től a másikig, minden levezető mellékúton  hidat, de végig a faluban is ahol ez az útszakasz 
áthalad mindkét oldalon megcsinálták a lakosok házaihoz bevezető hidat, lebetonozták az 
esővíz levezető árkot. Volt egy útszakasz a Hegyközcsatárból kivezető részen, ahol beton 
támfalat kellett készítsenek közel száz méter hosszan.  
    Jelenlég még nem sikerült a lakásokhoz bevezető hidakat leaszfaltozni, de a kellően előké-
szített munkák befejeztével erre is sor kerül. 
    A másfél évvel elkezdődött munkálatok a gazdasági válságnak köszönhetően lassan készül-
getett de  jelenleg a teljes munkálatok 98%-án vannak túl. Remélhetőleg  minél hamarabb 
elkészülnek a még el nem végzett munkákkal is.      
   Sok gondot okozott ezen útszakasz  Hegyközcsatár előjáróinak, mivel ez a   megyei út egy 
része  átszeli a falut, amelynek állapotáról nem a Helyi Tanács kellett volna gondoskodnia, de 
ezt nehezen lehetett volna megértetni az ott lakókkal így inkább felvállalták az utca kövezé-
sét, karbantartását a körülményekhez és a nehézkés költségvetéshez  képest. 
       A mára elkészült modern utat boldogan vették használatba a járművezetők, a téli havas 
időben rendesen takarították az illetékesek így nem volt közlekedési fenn akadás más évek-
hez viszonyítva, amikor a községet kenyérrel ellátó szállítók kénytelenek voltak körbe menni 
Nagyváradig, harminc kilométert   pluszba furikázni, hogy eljuthassanak Hegyközcsatárba a 
friss pékáruval, mert a hóátfuvás miatt nem lehetett közlekedni ezen az öt kilométeres szaka-
szon. 
 

A HEGYKÖZCSATÁRI KIS UTCÁBAN HELYEZIK FEL AZ ÚTTESTRE A KOPTATÓ BÚRKOLATOT 

A lapot szerkeszti: Tóth Zsolt Zsigmond 


