
 
Ballagtak a nagycsoportosok a  Hegyközcsatár-i Óvodában 

 
    Eseménydús, tartalmas napja volt az óvodásoknak, az óvónőknek és szülőknek június első 
hétvégéjén Hegyközcsatárban, hiszen tanévzárást és  ballagást tartottak valamint  évzáró 
ünnepséget rendeztek a helyi kultúrotthonban.  
 
    Vasárnap, június 5-én délután ünnepi rendezvényre gyűlt össze Hegyközcsatár apraja – nagyja, hiszen 
tanévzárást és ballagást rendezett az Óvoda munka közössége. Búcsúztak az óvodától a nagycsoportosok, ők 
már ősztől iskolások lesznek. Énekléssel vonultak be a kultúrházba, majd a nagycsoportosok két verses – 
zenés összeállítással vettek búcsút az óvodától, felkészítőjük Orbán Adél óvónő, lelkész feleség, majd a szép 
emlékek megőrzéseként a kicsik is egy szép hosszú verses-zenés műsorral kívántak jó tanulást társaiknak 
Karácsony Éva óvónő vezetésével. 
   Ügyes éneküket, táncukat a szülők megelégedett öröme, tapsok és mosolygó arcok fogadták. Mi is kellene 
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ennél nagyobb boldogság. A videokamerák és fényképezőgépek persze dolgoztak rendesen, hiszen mindenki 
szeretne később megnézhető emléket is megőrizni e napról. Itt is kórussá alakulva az óvó nénik dalával ért 
véget az ünnepi program a két résztvevő csoport és a nyolc ballagó számára. A műsor vidámságot, 
örömkönnyeket csalt a jelenlévők arcára. 
   Természetesen a megható pillanatok, a köszöntések és virágok itt sem maradhattak el,  ahogy az lenni 
szokott, gyerekek és szülők virággal köszöntve szereztek örömet az óvoda dolgozóinak, amiért oly nagy gonddal, 
odaadással foglalkoztak velük. 
      Szép gazdag ünnepi eseménysorral zárta hát az "oktatási évet" az óvoda, és ennek szülők, vendégek 
egyaránt részesei voltak. 
        Nyolc nagycsoportos gyermek búcsúzott el attól a helytől, ahol eddigi életük felét eltöltötték, hiszen 
szeptembertől egy másik hely, az iskola várja majd őket. Hét  kislány és egy kisfiú hol boldogon, hol egy picit 
pityergősen táncolt, énekelt, verselt vidámságot és örömkönnyeket is csalva a közönség arcára. 
      Ezek a gyerekek útravalónak a virág és a tarisznya mellett a Isten áldását is magukkal viszik, hiszen a 
keresztyén nevelés az Óvoda mindennapjainak fontos részét képezi. Nem tudhatjuk, hogy évek múlva ki milyen 
pályát fut majd be, milyen hivatást választ majd magának a 2011-ben ballagók közül, de bízhatunk benne, hogy 
ez a  Juhász Gyula idézet fontos lesz mindannyiuk számára: 
„Lehet, hogy gyenge még a hangunk Lehet, hogy léptünk még bizonytalan, De indulunk a szép, jót akarjuk, 
Érezzük, hogy hitünknek szárnya van.” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Szabadtéri főzőverseny a Síter-i tónál 

 
        Nagy sikerrel rendezték meg a síteri Bangéta tónál tizenhat csapat részvételével a szabadtéri 
főzőversenyt június 11-én szombaton immár második alkalommal. 
 
     A kicsit borongós, szeles idő ellenére sokan kilátogattak a síteri Bangéta tóhoz kikapcsolódni és megkóstolni 
a finomabbnál finomabb ételeket, amelyet a tizenhat regisztrált csapat főzött. Voltak itt a hegyközből, 
Nagyváradról, de még a magyarországi Kaba városából is csapatok, hogy megmutassák főzőtudományukat. Az 
olvasóinknak nem kell, bemutassuk a síteri tavat, hiszen minden évben immár öt alkalommal itt rendezik meg a 
Bihar megyei RMDSZ által szervezett horgászversenyt, sok kulturális rendezvényt bonyolítanak le ezen a festői 
környezetben elhelyezkedő tóparton.  
      A tavaly Zámbó Krisztián adott itt koncertet, de sok eljegyzés, kisebb lakodalom, osztálytalálkozó, baráti 
összejövetelek, konferenciák, gyűléseknek adott már helyet a szépen berendezett tóparti étterem, sok külföldi 
visszajáró vendég van akik elmondása szerint jól érzik itt magukat. A tóba minden évben friss halállományt 
telepítenek tudtuk meg Izsáki Ida, Bodnár János és Ackerman Antontól akik a mai verseny szervezői, de a tó és 
környékének ápolói és rendben tartói is egyben. 
    Az eddig kifogott legnagyobb hal egy 21 kilós ponty volt, amelyet egy temesvári horgász fogott, de naponta 
fognak itt nagy halakat hiszen a tóban nagy mennyiségben van még sügér, kárász, csuka, harcsa. 
     A tavat minden irányból meglehet közelíteni, a margittai út felől Szalárdon keresztül, a szatmári útról érkezők 
Hegyközkovácsin keresztül illetve a Nagyvárad felől érkezők Hegyközcsatáron keresztül. Az étteremben főtt és 
gyors  ételek kaphatók, de van itt üdítő, ásványvíz, borok, sörök, tömény italok. Az étteremben harminc 
személy, míg a kinti teraszon az ernyők alatt akár kétszáz személyt is ki tudnak szolgálni. A gyerekeknek 
játszótér míg az ifjaknak és felnőtteknek foci és lábtenisz pálya áll a rendelkezésükre, de van sátorozási 



lehetősség is. Saját 
áramfejlesztővel biztosítják 
az állandó áramellátást.  
    Szombat reggel nagy 
volt a sürgés forgás a 
kialakított főzőterepen, 
megkapta mindenki a hús 
adagját és azt főzött belőle 
amit akart. Már kora 
délelőtt megérkezett a 
szalárdi Roma trió együttes 
akik meglátogatva minden 
csapatot elhúzták a 
nótájukat egy pohár 
pálinka, bor vagy sör 
ajándékaként. 
   Dél multával elkészültek 
a finom ételek volt, aki 
bográcsgulyást, 
babgulyást, babfőzeléket, 
köröm pörköltöt, 
toroskáposztát, zúza 
pörköltöt főzött, de volt 
egy különleges ínyencség 
is, az egyik csapat 
hortobágyi aprópecsenye 
kapros túrós gombóccal 
gombás szósszal tálalva, 
készített. Nem volt könnyű 
dolga a zsűrinek, mire a 
végére értek a 
kóstolgatásnak, degeszre 
ették magukat, de 
megszületett a döntés is, 
így az első helyezett a 
hortobágyi aprópecsenyés, 
Pálfi László, Molnár Géza, 
Molnár Gézáné és Újj 
Balázs alkotta kabai csapat  
lett,  a második hely – egy 
bogrács gulyás – Tasadan 
Daniel, Tasadan Viorel, 
Litoff Alexandru és 
Boscher Andrada alkotta 
csapat, a harmadik 
helyezett a bihariak lettek 
akik torost készítettek, 
Almasan János, Almasán 
MónikaSzabó Ferenc és 
Jaczkó Attila, a negyedik 
helyezett csapat Nagy 
Zsigmond és Nagy Piroska 
tamási szakácsok 
babgulyást főztek. 
Tekintettel az 

ínyencségekre a zsűri egy különdíjat adott a Béládi Tamás, Coborzan Adrian, Úr Sebastian és Lovas Sándor 
alkotta csapatnak, akik zúza pörköltöt készítettek.  
     Délutánra megérkezett a Koktél zenekar is, akik tovább mulattatták a jelenlévőket, a nap végére elfogytak a 
megfőzött ételek a hangulat tetejére hágott, mindenki jól érezte magát aki ide kilátogatott. A szervezők úgy 
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A GYŐZTES  KABAI CSAPAT  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Konfirmándusok találkozója Síterben 

   
     Az 1941, ’51, ’61, ’71,’81,’91 és 2001 - ben konfirmáltak találkozóját tartották a síteri műemlék 
templomban június 12-én Pünkösd vasárnapján. 
 

 
   Immár hagyománnyá vált, hogy minden évben Pünkösd vasárnapján a síteri református egyházközség 
gyülekezete meghívja egy ünnepélyes találkozóra azokat akik itt konfirmáltak és tettek tanúbizonyságot a 
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református egyház mellett.   Öröm volt látni amint a síteri öreg, műemléktemplom falai között zsúfolásig 
megteltek a padok, hiszen kettős ünnep volt ez a falu reformátusai számára, ma találkoztak azok, akik 1941, 51, 
61, 71, 81, 91, 2001-ben konfirmáltak és tettek tanúbizonyságot hitükről ebben a templomban. 
           A szokásos ünnepi  Istentisztelet keretén belül Gavrucza Nagy Emese lelkipásztor asszony és Bondár 
Gyula főgondnok névsorolvasását követően kiderült, hogy a nyolc évben összesen 96 konfirmándus volt akikből 
sajnos  már csak  65 -en élnek, közülük is csak 14-en tudtak megjelenni a mai megemlékező találkozón.  
    A lelkipásztor asszony ünnepi  igemagyarázatát az Apcsel: 2, 1-13 – alapozta, amelyből megtudhattuk, hogy 
nagy káosz lehetett 2000 évvel ezelőtt Jeruzsálemben, mert nem  tudták az ott lévők mire vélni a helyzetet, 
ezért  megdöbbentek, csodálkoztak, álmélkodtak és nagy zavarukban azt kérdezgették egymástól: "Mi akar ez 
lenni?" Mások azonban gúnyolódva mondták: "Édes bortól részegedtek meg." 
       A tanítványok éppen együtt voltak, amikor hatalmas zúgás támadt, és egyszer csak mintha valami 
kigyulladt volna, tűzcsóvák, "lángnyelvek" jelentek meg, majd ezek a lángok furcsa módon szétoszlottak, és 
rászálltak a tizenkettőre. Ezután pedig valami ennél is furcsább történt: - "mindnyájan megteltek Szentlélekkel, 
és különféle nyelveken kezdtek beszélni; úgy, ahogyan a Lélek adta nekik, hogy szóljanak." 
     A Szentlélek kitöltését különböző módon fogadták az emberek. 
A hangzavar mellett a pünkösdi történet "összevisszasága", az a hatalmas káosz, ami annak idején Jeruzsálem 
utcáin lehetett, szintén jó ismerősünk, hiszen nem csak magunk körül nehéz rendet tartani, de bennünk, 
gondolataink, érzéseink, és gyakran szavaink között is. Ha néha meg tudunk állni egy kicsit, akkor talán a 
Szentlélek is meg tud majd pihenni rajtunk, ha nem is fehér galamb formájában, de új gondolatokat, pozitív 
érzéseket, nyugalmat, türelmet, reménységet és békességet hozva.   
      Az Istentiszteletet követően Úrvacsora osztásra – vételre került sor. 
    A közös Úrvacsora vételt követően elhatározták, hogy ezen túl minden évben, így 2012-ben és az azt követő 
minden tizedik csökkenő évben a konfirmáltaknak megszervezik a maihoz hasonló találkozót. 
    A szép idő és kedvező időjárás közepette tartották meg a templomkertben a szeretetvendégséget, amelyen 
részt vettek  mindazok, akik Pünkösd első napján ott voltak az Istentiszteleten és a megemlékező rendezvényen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   



Partiumiak  magyar állampolgársági eskütétele Derecskén 
 
     Derecske város Polgármesteri hivatalának házasságkötő termében tették le állampolgársági 
esküjüket a Nagyváradról, Hegyközcsatárból, Szalacsról és Szilágysomlyóról érkezett honosított 
magyar állampolgárok. 

    
    Hármas ünnep volt június 4-e a derecskeiek számára, hiszen a nemzeti összetartozás napján tették le 
állampolgársági esküjüket azon határontúli magyarok, akik Derecskén adták le kérelmeiket, de a mai napon 
került sor az Országzászló visszaállítására és a felújított trianoni emlékmű koszorúzására is. 
    A városháza házasságkötő termében gyülekeztek a határontúlról érkező kérelmezők, hogy letehessék magyar 
állampolgársági esküjüket, ezen a jelentős napon, hiszen a Magyar Parlament június 4-ét a nemzeti 
összetartozás napjává nyilvánította.  
    A 28 honosított magyar állampolgárt elsőként Bakó István Derecske város polgármestere köszöntötte: „… 
Június 4 – egy szívbe markoló ünnep a naptárba, bízom benne, hogy ezt a dátumot, picit örömtelivé teszi, az 
hogy innentől kezdve önök magyar állampolgárokká válnak, vagy újra magyar állampolgárok lesznek, hiszen 
önök közül már jó néhányan voltak magyar állampolgárok. Mindannyian, akik itt vagyunk tisztába, vagyunk vele, 
hogy önök őseik jogos jussait kapják most meg. Az pedig nekünk derecskeiek számára külön öröm, hogy önök 
Derecskét választották, hogy Derecskén adták be kérelmüket és Derecskén is tesznek esküt, hiszen így egy picit 
mi is részesei lehetünk ezeknek a szép, felemelő nemzetegyesítő pillanatoknak…. Legyenek büszkék 
magyarságukra!– kívánta Bakó István Derecske polgármestere az új honfitársaknak. 
     Ezen a napon tettek esküt Meleg Vilmos és Meleg Attila színművészek családjaikkal Nagyváradról, 
Hegyközcsatárból tizenhárman voltak, de Szalacsról és Szilágysomlyóról is érkeztek az eskütételre. 
      Az eskütétel és az adminisztratív teendők után emléklapot és Derecske történetéről szóló könyvet kaptak az 
oly régen várt ünnepnap emlékére. A pezsgős koccintást követően mindenki átvonult a Helytörténeti Múzeumba, 
ahol Nagy József igazgató kalauzolásával megtekintették a vendégek az igen gazdag gyűjteményt, valamint 
szeretetvendégségben részesülhettek.  
 



   
   Trianoni megemlékezés a református templomban, Országzászló avatás és 

koszorúzás a Főtéren 
 
   A délutáni program a református templomban folytatódott, a trianoni gyászos békeszerződés emlékére.  
   Varga Zoltán református lelkipásztor  igemagyarázatát az Ésaiás 60: 1-3 –ra alapozta: „Kelj fel, világosodjál, 
mert eljött világosságod, és az Úr dicsősége rajtad feltámadt.  Mert ímé, sötétség borítja a földet, és éjszaka a 
népeket, de rajtad feltámad az Úr, és dicsősége rajtad megláttatik. És népek jönnek világosságodhoz, és királyok a 
néked feltámadt fényességhez. 
       Az ember számára  természetes, hogy eljön a hajnal és felkel a Nap, de amit el sem tudunk képzelni a 
természetben, az megtörtént velünk: Árpád földjén, tatár ás törökdúlás, Habsburg-uralom után, 1920. június 4-én 
sötétség, homály és  hazugság borult erre a népre a magyar nemzetre. Hiszen bitang, hazaárúló emberek 
aranytollal írták alá a csúfos döntést megcsonkításunkról,  hogy soha többé ne lehessen azt kitörölni. A magyar 
nemzet, az anyaországon kívül rekedtek bíztak abban, hogy lesz még magyar feltámadás.  
   A magyar feltámadás emlékére emelték 1934-ben az Országzászlót félárbócra eresztve azt, Derecskén is, 
amelyet az ötvenes években a kommunista rezsim alatt  eltávolították. A most visszaállított zászló alá dolgozó, 
imádkozó, daloló, nevető derecskeieket kívánt a lelkész. 
    Bakó István polgármester lépett az Úr asztalhoz egyrészt meghatódva állt a gyászos évforduló kapcsán, 
másrészt örömét fejezet ki amiatt, hogy országszerte több mint négyszázan, Derecskén pedig 28-an tettek magyar 
állampolgársági esküt. Harmadsorban pedig örömmel jelentette be, hogy az egy évvel ezelőtt önkormányzati 
Testületi képviselők által eldöntött Országzászló helyreállítását sikerült közadakozásból megvalósítani. Sok 
segítséget kaptak a lakosságtól, hiszen az ő általuk bemutatott régi fényképek alapján sikerült teljes mértékben 
visszaállítani az eredeti pontos mását, eredeti helyén a Templomkertben, derecskei  lakosok anyagi 
hozzájárulásával és önzetlen munkájával. „…büszkék lehetünk erre az összefogásra. Mint ahogy 1934-ben is nehéz 
gazdasági körülmények között, most is nagy gazdasági válság közepette, a város az összefogásban látta a 
kivezető utat. Ez a helyes út, ezt ne felejtsék el a következő években sem!” – hangsúlyozta Bakó István 

polgármester. 
     A hímzett koronás ünnepi címeres zászlót a 
Szivárvány Hagyományőrző Egyesület 
egyenruhásai vitték ki a templomból, majd a 
Barátság Vadász Társaság tagjai húzták fel, s 
eresztették félárbócra. Ugyancsak a Szivárvány 
Hagyományőrző Egyesület fiatal tagjai vitték ki a 
templomból a címeres mindennapos zászlót a 
Főtérre, amelyet a leleplezés után Spillinger 
Ferenc István római katolikus plébános 
megszentelt, majd  Varga Zoltán református 
lelkipásztor megáldott. 
       Bakó István avató beszédében kiemelte:”… 
egységes magyar nemzete  van a hazának, 
éljenek bárhol is a világon a magyarok…” 
    A református templom lépcsőjén az új magyar 
állampolgárok  megismételték és megerősítették 
állampolgársági esküjüket  a több mint ezer 



        Ezt követően került sor a trianoni emlékmű koszorúzására, ahol a város politikai, egyházi és civil 
szervezetei rótták le kegyeletüket az első világháborúban hősi halált halt több mint háromszáz derecskei 
lakosnak állított emlékműnél. Jelen volt a hegyközcsatári Önkormányzat küldöttei is, de koszorút helyezett el az 
új magyar állampolgárok nevében Meleg Vilmos színművész családjával, majd ezt követően arról  beszélt, hogy  
milyen érzés számára most már hivatalosan is magyarnak lenni. "…Szívszorító érzés volt megélni ezt a pillanatot. 
Úgy gondolom, valamit hozzá tudunk tenni ehhez a csodálatos nemzethez, bármennyire is próbáltak 
beolvasztani, elűzni szülőföldünkről. Mi ott akarunk továbbra is magyarok lenni, ahol születtünk…köszönet a 
magyar kormánynak, hogy ennyi évtized után képes volt kezet nyújtani nekünk, akik már kezdtük elveszíteni a 
reményt. Az sem véletlen, hogy családommal együtt itt akartam benyújtani honosítási kérelmemet. Bízom 
abban, hogy olyan jövőkép letéteményese Derecske, amely ki fog hatni életünkre. Mi szeretnénk hozzátenni 
ennek a Nemzetnek az értékeihez… Magyar vagyok, így adta születésem!" – mondta a színművész.  
   A rendezvény befejezéseként felcsendült a Székely Himnusz, amelynek eléneklése alatt  kicserélték az ünnepi 
zászlót, felhúzva helyébe a hétköznapi trikolort, az ünnepit bevitték a református templomba megőrzésre. 
 

ÉRTESÍTÉSEK—FELHÍVÁSOK 
 

 - Felkérjük mind azokat akik még nem egyenlítették ki a 2011– es adóikat 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 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. 
 

AMIT AZ ŐSTERMELŐI BIZONYLAT IGÉNYLÉSÉRŐL TUDNI KELL 
 

    Azon személyek akik Őstermelői bizonylatot szeretnének igényelni a helyi Polgármesteri Hivataltól először a 
vagyonnyilatkozatukat kell tisztázzák a mezőgazdasági előadónál, ha azt nem tették meg január vagy június 
hónapokban,ezt követően lehet kérvényezni igénylésüket, amelyet 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, lucerna, zab, 
napraforgó, burgonya, zöldség stb. 

 Gyümölcsfák: miből hány darab, kajszin, szilva, franciabarack, őszibarack, körte, cseresznye, 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 25 lej ellenértékben, a negyedévi 
láttamozás 5 lej. 



TISZTELT HEGYKÖZCSATÁRI LAKOSOK! 
 

ITT A NYÁR, A KÁNIKULA, EZÉRT A TELEPÜLÉS VÍZ FOGYASZTÁSA DRASZTIKUSAN 
MEGNŐTT, NAGYOBB LETT A HÁZTARTÁSI VÍZFOGYAZTÁS, DE SOKAN EZZEL LOCSOLJÁK 

ZÖLDSÉGESKERTJÜKET. KÉRJÜK VEGYÉK FIGYELEMBE AZT A TÉNYT MISZERINT AZ 
ALTALAJ VÍZHOZAMA EBBEN AZ IDŐSZAKBAN, A SZÁRASSÁG KÖVETKEZTÉBEN, 

ROHAMOSAN APAD ÍGY A KÚTAK KÉPTELENEK A KELLŐ MENNYISÉGŰ VÍZHOZAM 
ELŐÁLLÍTÁSÁRA. 

 TISZTELETTEL FELKÉRJÜK ÖNÖKET, HOGY A VIZET NE HASZNÁLJÁK LOCSOLÁSRA, CSAK 
KIZÁRÓLAGOSAN HÁZTARTÁSI CÉLRA.  

ABBAN AZ ESETBEN, HA A VÍZFOGYAZTÁS NEM CSÖKKEN MEGTÖRTÉNHET, HOGY ESTE 11 
ÉS REGGEL 4 ÓRA KÖZÖTT SZÜNETELTETJÜK A VÍZELLÁTÁST, HOGY A VÍZTARTÁLYT AZ ÉJ 
FOLYAMÁN FELTÖLTHESSÜK, EZÉRT AZ ÖNÖK SZÍVES MEGÉRTÉSÉT ÉS SEGÍTŐKÉSZSÉGÉT 

KÉRJÜK.  
REMÉLJÜK EZ NEM VÁLIK RENDSZERESSÉ, DE EZ  KÉNYSZER MEGOLDÁS LESZ.  

 
FELHÍVÁS 

 
A HEGYKÖZCSATÁR KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA FOGADÓÓRÁKAT 
 SZERVEZ A KÖZSÉGHEZ TARTOZÓ TELEPÜLÉSEKEN AZ ALÁBBIAK SZERINT: 

 
SITERVÖLGY 

 
HELYSZÍN – A HELYI KULTÚROTTHON 

ÓRA: 8,00 – 9-00 
DÁTUMOK: JÚNIUS 28 , JÚLIUS 12 , JÚLIUS 26 

 
SÍTER 

 
HELYSZÍN – A HELYI KULTÚROTTHON 

ÓRA: 9,10 – 10-00 
DÁTUMOK: JÚNIUS 28 , JÚLIUS 12 , JÚLIUS 26 

 
TÓTTELEK 

 
HELYSZÍN – A HELYI KULTÚROTTHON 

ÓRA: 10,10 – 11-00 
DÁTUMOK: JÚNIUS 28 , JÚLIUS 12 , JÚLIUS 26 

 
LEHETŐSÉG NYILIK: 

A PANASZOS ÜGYEK MEGBESZÉLÉSÉRE 
JOGI TANÁCSADÁSRA 
IGAZOLÁS KIADÁSRA 
ADÓ FIZETÉSRE 

 
VITÁLYOS BARNA 

polgármester 



KERESZTREJTVÉNY 

ORENDT MIHÁLY 
VICCSAROK 

Egy turista vidékre utazik, kirándul.  
Egy kis falu határában meglát egy paraszt bácsi, aki szánt. 
Gondolja, megszólítja: 
- Bácsi, hány éves ez a tehén? 
- Kettő, fiam. 
- Ezt meg honnét tudja? 
- A szarváról fiam. 
- Ja, tényleg két szarva van!  
…………………………………………………………………………………….. 
- Apa miért van nekünk ilyen hosszú szőrünk? 
- Hogy beolvadjunk a sivatag színébe, és az ellenségeink ne tudjanak felismerni. 
- És miért van ilyen nagy patánk? 
- Hogy ne égesse a sivatag forró homokja a talpunkat. 
- Na és miért van púp a hátunkon? 
- Hogy vizet tartalékoljunk benne a sivatagi szárazság idején. 
- Értem. Csak azt nem, hogy akkor mi a fenét keresünk itt az állatkertben?  Lapszerkesztő: Tóth Zsolt Zsigmond 


