
Ünnepség sorozat Hegyközcsatárban 
 

    Ünnepség sorozat volt Hegyközcsatárban március 12-én szombaton délután, 
hiszen az 1848-49-es szabadságharc és forradalom áldozataira emlékeztek, de 
Életműdíjat és Emlékplakettet is adtak a XX. század hegyközi „forradalmárainak”, 
valamint ismét találkozhattak a hegyközi szőlősgazdák. 

A RENDEZVÉNY IDEJE ALATT FIATALOK ÁLLTAK           AZ ÉLETMŰDÍJJAL JÁRÓ  
                       DÍSZŐRSÉGET                                                       EMLÉKPLAKETT 
    
      Sokan összegyűltek március 12-én délután a hegyközcsatári kultúrotthonba, ahol hármas 
ünnepség vette kezdetét 18 órai kezdettel. Ezzel párhuzamosan kiállítást is megtekinthettek a 
jelenlévők, cserépedények, kerámiák és építőipari termékekből( cserép, tégla ), amelyek a XIX. 
illetve XX. század termékei. 
      Állandóan szóltak a szabadságharc emlékére a Kossuth – és forradalmi indulók, nóták, a 
program kezdetekor a jelenlévők tiszteletük jeléül elénekelték a Szózatot, majd  18 órakor 
Vitályos Barna Hegyközcsatár polgármestere a községi RMDSZ szervezet elnöke tartott 
megemlékező beszédet. Bejelentésére, miszerint hármas ünnepre gyűltek most össze, a 
kíváncsiság ült ki az arcokra, hiszen kettőről tudtak, 1. az 1848-49-es szabadságharc és 
forradalom áldozatainak tiszteletére rendezett emlék műsor, 2. szőlősgazdák találkozója, de 
harmadikról nem. És jött a meglepetés. A Hegyközcsatár-i Önkormányzat és a községi RMDSZ  
egy Életműdíjat alapított azok tiszteletére akik a hírhedt kommunista rezsimben is 
forradalmárokként ápolták magyar identitásunkat, egyházi és kulturális örökségünket, amelyet 
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tovább adtak a község fiataljainak, hogy a múltunk megmaradhasson az utókor számára, 
hiszen az a nép amelyiknek nincs múltja annak jövője sincs. 
        „…nagy tisztelettel köszöntöm azokat az embereket akik a mi XX. századunk 
forradalmárai és azok is maradnak, hiszen mi büszkék vagyunk ezekre az emberekre akik 
abban az átkos nehéz világban próbálták a hegyköziek magyarságát tovább vinni és 
megtartani. Azt gondolom, hogy nt. Kovács Károly nyugalmazott református lelkipásztor, 
Dallos Lóránd tanár, Balog Botond tanár és Dukrét Géza tanár azok akik életük nagy részét itt 
élték le és ma is itt élnek közöttünk, azon munkálkodtak, hogy belőlünk ne vesszen ki a 
magyarság tudat, hogy majd mi is tovább adhassuk utódainknak. Csak egy kis figyelmesség 
ez részünkről, ami eltörpül mindazok mellett amit ők tettek a hegyköziek közösségéért, 
köszönjük nekik, hiszen egy erős közösséget formáltak, egy olyat amely mindig megmutatta, 
még ha vannak is politikai nézeteltérések, azért a közösségért érdekeiért mindig össze tud 
fogni és közös erővel megoldani a felmerülő problémát.”- mondta Vitályos Barna. 

DUKRÉT GÉZA, BALOG BOTOND, DALLOS LÓRÁND TANÁROK, nt.KOVÁCS KÁROLY ny. LELKIPÁSZTOR   
 

    Ezt követően került sor a laudációkra az Életműdíjak és emlékplakettek átadására, amelyet 
a résztvevők, akiknek zöme férfiak voltak, néma csendben és szemük sarkában könnycseppel 
figyelték az idő multával megtört kitüntetteket, akik remegő ajkakkal mondtak egy 
„köszönöm”-öt, és érezték hogy az életeik munkája nem volt hiába való, a tanításaik célt 
értek, hiszen a magyar identitásunk tovább vitele jó kezekben van. 
           Miklós Csaba hegyközcsatári református lelkipásztor méltatta és köszöntötte a 
díjazottakat kiemelve a közösségért egy életen át tartó önzetlen munkásságukat, majd 
átnyújtott egy-egy emléklapot, amelyen a Régi magyar áldás található  „…Legyen áldott 
eddigi utad, És áldott legyen egész életed. Legyen áldott Benned a Fény, Hogy másoknak is 
fénye lehess… Őrizzen hát ez az áldás, Fájdalomban, szenvedésben, Örömödben, 
bánatodban, Bûnök közti kísértésben.  Őrizze meg tisztaságod, Őrizze meg kedvességed. 
Őrizzen meg önmagadnak, És a Téged szeretőknek…”- olvasható többek között ezen az 
emléklapon. 

      
 
 
 
 



 
LAKATOS PÉTER AZ RMDSZ PARLAMENTI KÉPVISELŐJE ÉS SZABÓ ÖDÖN AZ RMDSZ BIHAR 

MEGYEI SZERVEZETÉNEK ÜGYVEZETŐ ELNÖKE 
       
 
         Az ünnepélyes Emlékműdíj átadást követően emlékeztek meg az 1848-49-es 
szabadságharc és forradalom áldozataira a jelenlévők. Az ünnepi műsoron részt vett Lakatos 
Péter az RMDSZ parlamenti képviselője, aki beszédében többek közt a következőket mondta: 
„… az áldozatokat vállaló hősök tiszteletével nem ellentétes az a gondolat, miszerint mai 
világunkban nem annyira meghalnunk, mint inkább élnünk kellene közösségi ügyeinkért. 
Élnünk és dolgoznunk kell. Vessünk véget a siránkozásnak, az önsajnáltatásnak, a nemzeti 
mélabúságnak, mert könnyekből jövőt építeni nem lehet!... a magyar szabadságharc 
legfontosabb üzenete az, hogy a  jövő az építőké, az összefogásra építésre képes közösségeké, 
nemzeteké.”- hangsúlyozta Lakatos Péter képviselő. 
     Ezt követően Szabó Ödön a Bihar megyei RMDSZ ügyvezető elnöke beszélt és méltatta az 
1848-49-es forradalmárokat akik életüket áldozták, a nemzetért a közösségért.     „A mai 
korban nekünk együtt kell dolgoznunk a közösségünkért…az a kérdés mit akarunk a 
gyerekeinknek unokáinknak, hiszen Széchenyi, Deák és Kossuth is tervezett a jövő 
generációjának. Tervezett lehetősséget a jövő generációjának és valaminek akkor tudunk örülni 
amikor már nincs, valamit akkor tudunk becsülni amikor már nincs… de vajon szabad-e csak 
akkor becsülni, az értéket akkor meglátni amikor már elveszítettük?- én azt gondolom hogy 
nem, az egység az összefogás, a közös cselekedet az ilyen érték amihez nagyon nehéz 
visszatérni amikor már elveszítettük. Amihez nagyon nehéz visszanyúlni, ha már megmérgeztük 
egymást szavakkal, cselekedetekkel és tettekkel…én azt kívánom Önöknek,magunknak,  
mindnyájunknak, hogy március 15-én ne legyünk, önzők, irigyek, verekedősek és ne legyen 
bennünk kevés a szeretet! ” – mondta az ügyvezető elnök.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AZ ÜNNEPSÉGEN RÉSZTVEVŐK NAGY ÉRDEKLŐDÉSSEL KÍSÉRTÉK AZ ESEMÉNYEKET 

 
     Az ünnepség sorozat következő programja a szőlősgazdákhoz szólt, hiszen az elmúlt 
évek során megrendezett hegyközi borversenyeken részt vett szőlő termelők találkozhattak 
ismét egymással, de most nem kellett megmérettetni boraikat. Ennek a találkozónak inkább 
tanulmány jellege volt, hiszen a meghívott vendégek közt volt a kabai ( Magyarország) 
Szilágyi Antal aki a Kaba-i Kert Barátok Társulat elnöke. Előadásának témája a 
szőlőtermesztés és a borkészítés volt, hiszen ezek a mai világban immár tudománynak 
számítanak tudtuk meg az előadótól. 
     Az egész ünnepség sorozat ideje alatt a paptamási Farkas Zoli, az AmazonÁsz 
frontembere szórakoztatta a jelenlévőket magyar nótákkal, csárdásokkal mulatós nótával, 
valamint a hegyközcsatári Molnár István citerajátékával kápráztatta el a résztvevőket.  
 
 

SZILÁGYI ANTAL A KABAI KERTBARÁTOK 
TÁRSULAT ELNÖKE ÉRDEKES ELŐADÁST 
TARTOTT A SZŐLŐTERMESZTÉSRŐL  ÉS A  

BOR KÉSZÍTÉSRŐL  
 

AZ ÜNNEPSÉG IDEJE ALATT KIÁLLÍTÁST 
TEKINTHETTEK MEG A SZTANKOVICS 
GYULA KULTÚRREFERENS ÁLTAL 
ÖSSZEGYŰJTÖTT XIX. ÉS XX. SZÁZADI 
KERÁMIÁKBÓL, CSRÉPEDÉNYEK ÉS 
ÉPÍTŐIPARI TERMÉKEKBŐL 



Csendes, de méltó  ünnepség Hegyközcsatárban 
 

„ S hogy álmom édesebb legyen, Hazám határin túl, Maroknyi port viszek velem, 
Síromba vánkosul. S amíg koporsóm eltakar, Leszek külhonban is magyar. 
Magyar, magyar, magyar, Külhonban is magyar”- énekelte a hegyközcsatári 
gyülekezet kórusa kedden délután 17 órai kezdettel az 1848 – 49 - es 
szabadságharc és forradalom áldozatai tiszteletére  megtartott ünnepségen. 

 
 
     A március 15-i  ünnepség sorozat a csatári  református templomban kezdődött kedd 
délután 17 órai kezdettel, amikor Miklós Csaba lelkipásztor méltatta a bátor forradalmárokat. 
Igemagyarázatát is ennek az eseménynek megfelelően választotta  János 12, 24  „. Bizony, 
bizony mondom néktek: Ha a földbe esett gabonamag el nem hal, csak egymaga 
marad; ha pedig elhal, sok gyümölcsöt terem” – szólt az Ige . 
„ szerte a Kárpát-medence magyar lakta településein ezekben, a napokban ezrek, tízezrek 
róják le kegyeletüket az 1848-49-es szabadságharc és forradalom áldozatainak emlékei 
előtt… ezekben, az időkben reménnyel tekintünk a magunk, családunk és közösségünk jövője 
felé példaként emlékezve ezen forradalmárokra, hőseinkre akik életüket áldozták a jövő 
nemzedékért, szebb jövőért, bízva Isten kegyelmében .... teljes szeretetet éltek mindazok 
akik az 1848-49-es forradalmat fenntartották és életüket áldozták érte... teljes szeretettel 
félték az Istent , azért is nem féltek felemelni szavukat a forradalom és szabadságharc 
eszméiért... ” mondta Miklós Péter  lelkipásztor.  



       Együtt ünnepelt Hegyközcsatár lakossága felekezeti és politikai hovatartozás nélkül, kéz a 
kézben emlékeztek  a gyülekezeti tagok, presbiterek, önkormányzati képviselők , politikai 
pártok képviselői, fiatalok és idősek, Először a templomban az igehirdetést követően 
szavalatokat hallhattunk Wass Alberttől, elsőnek Molnár Izabella mondta el a Hontalanul , majd 
Miklós Csaba lelkipásztor Üzenet március 15-re ezt követően Bégányi Éva szavalta el a 
Láthatatlan lobogó verseket. A református gyülekezet szolgálatában pedig a Kitárom reszkető 
kezem ének hangzott el. A templomi megemlékezést követően a jelenlévők kivonultak a 
református templomkertben álló kopjafához, ahol először Miklós Csaba lelkipásztor, majd őt 
követően Sztankovics Gyula kultúrreferens  a helyi RMDSZ küldötte méltatta a dicső 
szabadságharc  mártír forradalmárait. 
        A jelenlévő politikai pártok, egyházak, civilszervezetek küldöttei helyezték el a kegyelet és 
megemlékezés koszorúit a református templomkertben álló kopjafánál, majd mindenki átvonult 
a római katolikus templomkertben és ott folytatták a koszorúzást a templomfalán elhelyezett 
márványtáblánál. 
   Mindkét helyszínen fiatalokból álló díszőrség vigyázott és felügyelt a méltó megemlékezésre.     
A  jelenlévők végbúcsúként előbb a Székelyhimnusszal, majd azt követően nemzeti imánkkal a 
Himnusszal zárták le az ünnepséget és hajtottak fejet a hősök tiszteletére. 

 
 



Megszavazta idei költségvetését a hegyközcsatári Helyi Tanács 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Egyhangúlag szavazta meg a 2011 – es szűkös költségvetését a hegyközcsatári 
Önkormányzat Képviselő testülete, kedden, február 15-én a rendes havi Tanács 
ülésen. 
    A tanácsosok szomorúan vették tudomásul, hogy a 2011-es költségvetés szűkebb az elmúlt 
esztendeihez képest, ezért a nadrágszíj szindrómát kell alkalmazzák, ahhoz hogy biztosítsák a 
közintézmények egész éves fenn maradását. Az oktatási fejkvótás rendszer bevezetésével sokkal 
kevesebb pénz fog jutni az idén ezen intézményeknek, de nem csak nekik, hanem minden  
önkormányzati intézménynek, amit a mai gazdasági válságnak tulajdonítható.  
      Vitályos Barna, Hegyközcsatár polgármestere pozitívan értékelte azt a tényt miszerint sikerült 
befejezni a hegyközcsatári óvoda bővítését, amelyet már át is vettek használatba a gyerekek, de 
még nincs tisztázva a meghosszabbított programmal való működés anyagi finanszírozása, de ezt 
nem hagyják annyiba, hiszen nagy igény van erre. Ígéretek szerint lesz megoldás és meg fogják 
találni az anyagi hátteret is a beindításhoz. 
       A tavaly elkezdett vízhálózati projekt a Hegyköztóttelek, Siter és Sítervölgy településeken a 
tavaly pénzhiány miatt félbemaradt, de úgy néz ki hogy sikerül elég pénzt szerezni a 
folytatáshoz, ezt már meg is beszélték a kivitelező vállalattal, mihelyt az időjárás megengedi 
hozzáfognak a félbe maradt munkálatok folytatásához. Ez nem csak  azért  fontos, mert 
vízhálózata lesz a három településnek, hanem azért is mert foglalkoztatni lehet a Tanács 
szakcsoportját is. 
    Az elképzelések szerint a kivitelező cég amíg pótolja az elmaradt hiányosságokat addig a 
Tanács szakcsoportja bevezeti a gazdaságokba a vizet, amely 550 lejbe fog kerülni 
gazdaságonként, amit két részletben lehet majd kifizetni, 50%- át előlegként, a fent maradt 
összeget pedig amikor már a vízórával felszerelt csap bent lesz a gazdaságban. Ez az összeg 



A polgármester elmondása szerint a Hegyköztótteleken mintegy másfél hektárra tervezett 
európai uniós követelményeknek megfelelő Sportkomplexum kivitelezéséhez szükséges 
pénzösszeg mintegy 70%  meg van, amely teljes mértékben kormány támogatással fog 
megépülni. Amint az időjárás engedi elkezdődnek a munkálatok. 
      Remélhetőleg az idén elkezdődhet Hegyközcsatárban a kanalizálás, amely ugyancsak 
kormány támogatást élvez. A megszokottnál eltérő módon építik meg, hiszen az a megszokott 
módszer miszerint a kanalizálás az út közepén megy végig, a polgármester elmondása szerint 
szakítanak ezzel a módszerrel, hiszen így a település főútja és utcái járhatatlanok lennének, 
inkább áttervezték az egész projektet, amely szerint a vízhálózattal párhuzamosan az ellenkező 
oldalon, az esővíz levezető árokban fog végig menni a csövezet. 
     Ígéret van arra hogy  egy bizonyos összeggel fogják megtámogatni a község települései 
utcáinak rehabilitását, felújítását, természetesen ott ahol ez nagyon szükséges, mivel 
Hegyközcsatárban a kanalizálást követően egy utca felújítási programot fognak elindítani. 
      Mivel a község nincs olyan helyzetbe, hogy önellátó legyen, ezért minden lehetőséget 
kihasználnak, hogy pályázhassanak, csak sajnos ez nem mindig jön be, de ha nem 

próbálkoznak akkor 
még annyi esély 
sincs, hangzott el a 
Tanács ülésen. 
     
 Egy nagy horderejű 
határozatot fogadott el 
a Helyi Tanács 
egyhangúlag, és pedig 
csatlakoznak a 
nagyváradi 
Metropolisz övezet 
keretén belül 
létrehozandó Önálló 
Erdőgazdálkodási 
Hivatalhoz, amelyet 
tizenkét 
Önkormányzat 
határozata alapján 
hoznak létre, így 
kiválnak a jelenlegi 
monopol helyzetben 
lévő államiból és saját 
maguk fognak ezeken 

az erdő területeken gazdálkodni, természetesen szakemberekkel. . 
                           

 A TÓTTELEKI ERDÉSZHÁZ 
 

Szükséges volt ezt a lépést megtenni mivel a jelenlegi állami Erdőgazdálkodási vállalat nem biztosítja a 
vadállomány etetését annak érdekében, hogy bent maradjanak az erdőben és ne dézsmálják meg a 
gazdák vetéseit. A környező települések gazdái már nyár derekán kint tölti az éjszakáikat a vetések 
mellett, hogy kellő időben elriaszthassák az erdőből kimerészkedő vadállományt. Elmondásaik szerint 
ezek a vadak már annyira megszokták az ember közelségét, hogy sok esetben rá sem hederíntenek a 
riasztásra. Az állami cég vezetői nem értik meg és nem is kárpótolják az embereket a vadállomány által 
okozott károkért, hangsúlyozták a tanácsosok. 
      Szóba került még a község területén működő kutyamenhely, alapítvány, hiányosságai, miszerint 
nagyon sok az idegen kóbor kutya a környéken, mert a telep nem megfelelően van bekerítve, így a 
kutyák könnyen kijutnak és szabadon kóborognak. Olyan is megtörtént hogy a kutyák gazdákat 



ÉRTESÍTÉSEK—FELHÍVÁSOK  
 
 - Felkérjük mind azokat akik még nem egyenlítették ki a 2010-es adó és illetékeket, illetve 
szeretnék kiegyenlíteni 2011-es adóikat, 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 kiegyenlíthet,annak ellenértékét, 2,50 lej 
köbméterenként. Aki engedély nélkül használja a vizet az 100 köbméter víz ellenértékére 
büntethető 
 - A Polgármesteri Hivatal szolgáltató egysége a lakosság rendelkezésére áll különböző 
munkálatok elvégzésére: szállítás, kibérelhető az erdőre, szántás, fűnyírás, bozóttakarítás, 
épületek lebontása és a romok eltakarítása stb. 
   -A  törvényes előírások értelmében felkérjük községünk lakosait tegyenek eleget ezen 
előírásoknak és jelenjenek meg a Polgármesteri Hivatal Mezőgazdasági osztályán és tegyék 
meg az év eleji kötelező mezőgazdasági nyilatkozatot, még akkor is, ha nem volt semmilyen 
változás az elmúlt évben, ha volt eladás, vásárlás, akkor hozzák magukkal az erről megkötött 
szerződést. Ezen kötelezettség elmulasztása bírságot eredményezhet. 
 ITT A TAVASZ, A JÓ IDŐ, TISZTELETTEL MEGKÉRJÜK KÖZSÉGÜNK LAKOSAIT, HOGY 

TELKEIK ELŐTT TARTSÁK TISZTÁN ÉS RENDBE A KÖZTERET, AHOGY AZT AZ ÉRVÉNYBEN 
LÉVŐ TÖRVÉNYEK IS KÖTELEZNEK MINDEN TELEK TULAJDONOST, VAGYIS AZ ÁRKOKAT 
ÁSSÁK KI, A PORTÁK ELŐTTI KÖZTERET TARTSÁK TISZTÁN, A PARTOLDALAKAT 
TAKARÍTSÁG LE, A JÁRDÁRA ÉS ÚTRA BENYÚLÓ FÁK ÁGAIT VÁGJUK LE. AKI ELMÚLASZTJA 
MINDEZEKET A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS A POLGÁRMESTERI HIVATALOK MUNKATÁRSAI 
SÚLYOS BÜNTETÉST RÓHATNAK KI, VALAMINT KÖZSZEMLÉRE TESZIK JELEN LAPBAN 
MÁSOK OKULÁSÁRA. 

 
 

REKLÁM—APRÓHÍRDETÉS 
 

 A SC. CARNE PROASPĂTĂ SRL. 
MINDEN HÉTEN CSÜTÖRTÖKÖN 
REGGELTŐL A KÖZPONTBAN MOZGÓ 
HENTESÜZLETÉBŐL KÍNÁLJA FRISS 
D I S Z N Ó ,  S Z Á R N Y A S  É S 
SZARVASMARHA HÚSTERMÉKEIT 
KONKURENCIA NÉLKÜLI ÁRAKKAL, 
HISZEN NÁLUNK MINDEN TERMÉK 
OLCSÓBB MINT MÁS HASONLÓ 
HENTESÜZLETEKBEN, ÚGY MINT: 
COMB, OLDALAS, TARJA, KARAJ, 
SZALONA,  KÁJZER,  SZEDELÉK 
( P Ö R K Ö L T N E K ,  D A R Á L N I , 
GULYÁSNAK), FRISS KOLBÁSZ 13,40 
LEI/KG, HÚRKA 8,20/KG, ZSÍRNAK 

VALÓ(SZALONA) 5 LEJ/KG. 
 
 ILLYÉS SÁNDORNÁL KAPHATÓ MINDEN TIPUSÚ NAGYKÚLTÚRÁBA VALÓ VETŐMAG ÉS 

NÖVÉNYVÉDŐSZEREK. ÉRDEKLŐDNI: HEGYKÖZCSATÁR, KIS UTCA 386 SZÁM ALATT 



A vetőmagvak élettartama 
 
      A zöldségfélék vetőmagjainak az élettartama igen különböző. Vannak köztük olyanok, 
amelyek 6-8 évig is megőrzik a csírázóképességüket, más magvak viszont még kétéves tárolást 
sem viselnek el. 
      A családi ház kertjében, a hétvégi telken egy-egy zöldségféléből nem szokás nagy területet 
bevetni, ehhez pedig kevés vetőmag is elegendő. Így a megvásárolt tasakban levő mag egy 
része is a fiókba kerül, hogy majd a következő évben vessék el. A vetőmagvak tárolása és az 
öreg magok elvetése veszélyes dolog, mert ha a mag elvesztette csírázóképességét, és nem kel 
ki, akkor a vetést csak megkésve lehet megismételni, és az ilyen vetésből ritkán számolhatunk jó 
terméssel. (Egyes zöldségfajoknál nem is érdemes a sikertelen vetést megismételni!) 
     Lássuk tehát, hogy melyik zöldségmagot meddig lehet veszélytelenül felhasználni.  
·         6-8 évig csíraképes a görögdinnye, a sárgadinnye, az uborka, a spárgatök és a sütőtök          
vetőmagja.  
·         4-5 évig megőrzi a csíraképességét a káposztafélék, a fejes saláta, a spenót, a retek, 
          a paprika és a cikória vetőmagja.  
·         3-4 évig csírázó képes a borsó, a bab, a paradicsom, a vöröshagyma, a sárgarépa,  
           a zeller, a cékla és a spárga vetőmagja.  
·         2-3 évig tartható el a petrezselyem, az édeskömény magja.  
·         Csupán egy évig szabad tárolni és a következő évben el kell vetni a pasztinák, a 
feketegyökér és a kapor magját.  
     A megvásárolt vagy a saját termésű vetőmagot tartsuk hűvös, szellős, száraz helyen, papír- 
vagy vászonzacskóban. A műanyag fóliazacskók vetőmagvak tárolására nem alkalmasak.  
        Ha kétségeink támadnak, hogy a készletünkben levő vetőmag csíraképes-e még, akkor 
ajánlatos csíráztatási próbát csinálni. Ez nagyon egyszerű dolog! Egy porcelántányérba teszünk 
egy réteg vattát és ezt leborítjuk fehér papírszalvétával vagy papír zsebkendővel, majd alaposan 
megnedvesítjük. Ezután csipesszel rárakunk 100 darab magot és lefedjük szalvétával, amit ismét 
megnedvesítünk.             
        Az edényt végül alufóliával takarjuk le a kiszáradás megakadályozására. 
        A borsó és a bab már 3-4 nap múlva csirázni kezd, a paprika és a paradicsom csak 5-6 nap 
múlva. 
     10-12 nap elmúltával megszámoljuk az ép, egészséges, erőteljesen fejlődő csírákat és a nem 
csírázó magvakat is. Ezek arányából most már könnyen kiszámíthatjuk, hogy az előírásosnál 
mennyivel több magot kell elvetnünk ahhoz, hogy teljes növényállományunk legyen.  
 

 
KERTBARÁTOKNAK 

 
A  pajzstetvek elleni tél végi 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 
 
 
 
 



  A BIHAR MEGYEI CRISANA KATASZTRÓFAVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG, LAKOSSÁG-
FELKÉSZÍTŐ SZAKOSZTÁLY ISMERTETŐJE 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A cigaretta 
• Soha ne dohányozzon az ágyban. Használjon megfelelő hamutartót - soha ne dobja a csikket a 
szemetesbe. 
• Legyen óvatos, ha dohányzik, ha fáradt, orvosi kezelés alatt áll, vagy ittas állapotban van. Mert 
elaludhat és felgyúlhat az ágy vagy a kanapé.  
• Oltsa el a cigarettát ha álmosság vesz erőt önön. 
• A gyufát és öngyújtót tartsa távol  gyermekektől . 
A konyhában. A  biztonságos főzés 
• ha főzés közben  el kell hagynunk a konyhát,  tegyük kisebb lángra a gáztűzhelyt, vagy oltsuk 
el. 
• 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 gáz tűzhelyet főzés után. 
Ne hagyja gyermekeit egyedül a konyhában, főleg ha forró étel van a tűzhelyen.  
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.  
 
ITT A TAVASZ A MEGSZÁRADT NÖVÉNYI MARADVÁNYOK MEGSEMMISÍTÉSE, 
ELÉGETÉSEKOR VIGYÁZZUNK A TŰZ NE TERJEDJEN ÁT LAKOTT TERÜLETRE VAGY 
ÉPÜLETEK KÖZELÉBE, A TARLÓTŰZ NAGYON VESZÉLYES EZÉRT NE GYÚJTSUK BE A 
SZÁRAZ NÖVÉNYZETET, FŐLEG ERDŐ KÖZELÉBEN. FORRÁS : www.isubihor.rdsor.ro 



VICC SAROK 
 - Melyik óceán van Amerika és Kelet-Ázsia között? - kérdezi 
 a tanár az osztálytól: 
 Nagy hallgatás. Három perc csend után a tanár: Igazatok van. A Csendes-Óceán. 
 
 - Telefonban:  
   - Halló! Az üzenetrögzitőm most éppen nem működik, de ha megadja a nevét és a 
telefonszámát, amint tudom, visszahívom. 
 
 - Favágó és fia az erdőben: 
favágó fia - Isten vele Édesapám! 
favágó     - hova mész édes fiam? 
favágó fia - én sehova, csak maga fele dől a fa!!! 
 
 - Anyu, megnézhetem a napfogyatkozást? 
 - Igen. Csak ne menj nagyon közel hozza! 
 
Két háziasszony beszélget: 
- Úgy szeretnék egy biciklit. Mondtam is a férjemnek,  milyen jó lenne, ha a szabad levegőn 
taposnám a  pedált . 
- És erre vett biciklit ? 
- Á dehogy. Kitette a régi varrógépemet a teraszra...  
 
 - Gyermekkocsit tol maga előtt a rendőr. Elhagyott csecsemő fekszik benne. Juli néni 
csodálkozva fordul utána: 
 - Vajon mit követhetett el szegényke ? 
 
Mondja, Kovács bácsi, mit szokott tenni, ha nem tud elaludni? 
- Én? Elszámolok háromig, és már alszom is. 
- Tényleg? 
- Igen, de van úgy, hogy fél négyig is. 
 
- Édesapám, csuklik a tehén! 
- Adj neki vizet fiam. 
- Nem úgy! Össze… 
 
A turistacsoport egy régi vár romjait nézegeti. Falmaradványok, leomlott kövek, golyóütött 
jókora rések... 
Egy kisfiú az apjához fordul: 
 - Ugye, itt tanult az anyu vezetni? 
 
- Ez a kalap valódi nyúlszőr ? 
-  Igen kérem, Ha vadászt lát , mindjárt felborzolódik  a félelemtől! 
 
- Hogy tanul a fiad ? 
- Jól, a számítógépen már húszig tud számolni… 
 
- Jean, hozza a távcsövemet! 
- Lóversenyre megy, uram? 
- Nem, távoli rokonaimat nézem meg. 



 
FEJTÖRŐ  

 

 
 

 
A betűhalmazban 21 szót rejtettük el nyolc irányban: balról jobbra vagy jobbról balra, 
függőlegesen felülről lefelé vagy alulról felfelé, valamint átlósan. Keresse meg és húzza át a 
felsorolt szavak betűit, majd az át nem húzottakat olvassa össze balról jobbra és felülről lefelé 
haladva.  
 
ábécéskönyv, aszkéta, asztronómus, barnásvörös, bosszúálló, botcsinálta, búcsú, 
fricska, lipcse, odakint, oszlop, paplan, párás, passzív, poén, strázsa 
szappanhab, szívdobogás, szóda, tivornya, tizenéves 

Lapszerkesztő: Tóth Zsolt Zsigmond 


