
Hegyközi vadgazdálkodás 
 

    Az elmúlt években többször is tudósítottunk a hegyközi 
gazdálkodókat ért károkról, hiszen a vadállomány rendszere-
sen megdézsmálta a kukoricavetéseket annak ellenére, hogy 
éjelente csoportosan őrizték azt.   
    A hosszú évek óta fennálló problémára épkézláb megol-
dást találni nem egyszerű. A legnagyobb károkat a szarvasok 
és a vaddisznók okozzák, a termést megdézsmálják, a növé-
nyek szárát eltördelik és letapossák, de mindez már kora 
tavasszal kezdődik közvetlen a vetés után, hiszen olyan szak-
szerűen túrják ki az elvetett kukoricát, mintha a gazda újból 
végig ment volna a földjén az ekével. 
     Nyár közepétől a betakarításig kénytelenek a gazdák kint 
a mezőn őrséget állni kolomppal, riasztókkal felfegyverkezve, 
ahhoz hogy megvédjék terméseiket a garázdálkodó vadak 
ellen, amelyek csordába verődve tépázzák meg a vetéseket. 
      Annak ellenére, hogy a vadkár problematikáját országos szinten már jóformán évtize-

dek óta próbálják megoldani, ennek érdekében különböző intézkedéseket hoztak, törvényeket, rendeleteket módosítgattak 
illetékes szinteken, a probléma továbbra is fennáll, a vad okozta 
kár évről évre nagyobb. 
      A gazdák több esetben fordultak az illetékes szervekhez se-
gítségért, de azok küldözgették őket egyik helyről a másikra, el-
mondásuk szerint túl bonyolultnak tartják a kárbejelentési folya-
matot, és kevés esélyt tartanak azok pozitív elbírásához. Az ál-
lam, többek között az éppen hatalmon lévő garnitúra is a felelős-
ség áthárításával  többnyire elutasítja a kártalanítási igényeket, 
azt hangsúlyozza, hogy a vadászatról, vadállományról szóló tör-
vény megfelelő keretet biztosít arra, hogy mindenki megkapja a 
megfelelő kártalanítást, illetve támogatást, vagyis továbbra is 
passzívan áll a problémához. Ez nem megoldás a gazdáknak, itt  
lépni kell ebben az ügyben.  
   A naponta szembesülő vadak okozta helyzettel, Hegyközcsatár 
polgármestere Vitályos Barna, illetve helyettese Tóth Gyula    egy 
merész elhatározásba fogtak. Figyelembe véve a jelen törvénye-
ket és rendeleteket, csak úgy állhatnak ki a gazdák mellett haté-

konyan, ha egy földtulajdonosokat tömörítő egyesületet hoznak létre, így jogi személyként nagyobb eséllyel léphetnek fel 
a vadakért felelős szervek ellen a kártalanítás szempontjából. 
    Az elhatározásokat tett követte és 2011 nyarán megalakult a helyi Vadásztársaság. 
    Hogy miről is van szó, arról beszélgettünk Tóth Gyula alpolgármesterrel, a Vadász Társaság elnökével: 

 meséljen arról, hogy mikor, hol és milyen célból jött létre ez a Társaság? 

 Először is a hivatalos megnevezésünk a Hegyközcsatári Vadász és Sporthalász Egyesület ( Asociatia Vânătorilor şi 
Pescarilor Sportivi Cetariu), de mi magyarosítottuk és egyszerűen csak a Hegyközsatári Vadász Tásaságnak hívjuk.        
    Jelenleg ötven taggal mintegy 13.000 hektáron szervezünk vadászatot és vadgazdálkodást, de egyelőre nem szeretnénk 
bővíteni a létszámot annak ellenére, hogy a jelenlegi törvények ezt megengedik. Az egyesület elnöke jómagam vagyok, az 
alelnök Pótor Roland, a vadászmesterünk Pascalau Ioan, míg a csoportvezetőnk Bodnár János.  
      Elsődleges célunk az volt, hogy a kibérelt területeken egy magán vadásztársaságot alapítsunk a környező 
sportvadászok számára, ha már a törvényes rendelkezések ezt lehetővé tették, hiszen eddig az állam bitorolta ezeket a 
területeket anélkül, hogy valódi vadgazdálkodást hajtott volna végre. 
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      A privatizálódással a vadállatok etetése, felügyelete is a mi egyesületünkhöz tartozik, így mi gondoskodunk azok ellá-
tásáról is. Azt mindenképpen tudni kell, hogy a vadállomány a Román állam tulajdonát képezi és a Környezetvédelmi és 
Erdészeti Minisztérium fennhatósága alá tartozik, tőlük bérelhetik ki a vadász egyesületek a vadállomány felügyeleti jogát 
és az ezzel járó kötelezettségeket.  

  miből áll a vadkár megelőzés és vadgazdálkodás? 

 A 90-es évek föltulajdonosi szerkezete, valamint a táblaméretek megváltozása még 
tovább növelte a mindig is létező vadkártétel súlyosságát. A szántóföldi növénytermelés 
és a vadgazdálkodás érdekei ritkán találkoznak, és egy vadkárt szenvedett ültetvény vagy 
más gazdasági növény (pl.: kukorica, napraforgó, stb.) károsodásából adódó veszteség 
kompenzálása is nagyon nehézkes. 
    A vadkárok megelőzésére több próbálkozás született már, de a hatékonyságukról 
megoszlanak a vélemények. Szántóföldi kultúrákban korai szakaszban a tenyészőcsúcs 
kiharapása, továbbá a teljes növény kitaposása okoz nagy termésveszteséget. A vegetá-
ció vége felé kukoricában és napraforgóban szokott a legnagyobb terméskiesést okozni a 
vadak jelenléte. 
     A kártételek között egy közös elem van, a gazdasági kár min-den esetben tetemes. 
Ismeretes, hogy ha a vad odaszokik egy területre, ott az egész tenyészidőben folyamato-
san kárt okoz. 

 lehet ez ellen valamit is tenni?  

 természetesen mi megpróbálunk minden tőlünk telhetőt megtenni, elsősorban etető-
ket készítettünk, amelyeket az erdőkben helyeztünk el, ezeket rendszeresen feltöltjük 
takarmánnyal, hogy odaszokassuk a vadállományt. Ha már odaszok-
tak és rendszeresen megtalálják ott az ennivalót akkor kevesebb az 
esély, hogy kimennek a vetésekre. Az etetők téli nyári feltöltéséről az 
egyesületünk gondoskodik, de ehhez partnerekre is szükségünk van, 
így a magyarországi vadásztársaságok, barátaink nagymértékben be-
segítenek.  
     Az etetés mellett  vadkilövéssel is védekezünk, természetesen az 
előírt törvények és rendelkezések betartásával. 
A téli időszakban könnyebb bent tartani őket az erdőben, hiszen 
ilyenkor a mezőgazdasági területek üresek, hanem nyáron okoz na-
gyobb gondot amikor már érik a kukorica, zsengés korában szeretik a 
legjobban, ha egyszer kimerészkednek, megtalálják utána már nehéz 
visszafogni őket. 

  hogyan érétkesítik a lelőtt vadakat illetve apróvadakat? 

 mivel nekünk nincsenek meg a megfelelő felszereltségünk, de országos szinten is a vadhús értékesítés gyerekcipőben 
jár, ezért arra gondoltunk, hogy azok a vadásztársaink akik ezeket a vadakat kilövik és igényt tartanak rá, azok ennek fejé-
be takarmánnyal járulnak hozzá, hogy a vadállományt etetéssel bent tarthassuk az erdőben. 

  már esett szó arról, hogy baráti kapcsolatot ápolnak más vadásztársaságokkal is, kik ők? 

 sok vadásztársasággal van jó baráti kapcsolatunk úgy helyi szinten mint külföldiekkel, itt elsősorban a  



magyarországiakra gondolok, hiszen amint azt már említettem sok téren le vagyunk maradva ezért szükséges az állandó 
tanulás főleg a vadgazdálkodás terén. Meghívnak bennünket egy-egy gyakorlati, de elméleti oktatásra is és ilyenkor tudjuk 
csak felmérni igazán mindazt amiről lemaradtunk az elmúlt időszakban.  
Ezek a baráti összejövetelek egyben személyes baráti kapcsolatok kibontakozására is alkalmasak, de mint társaság kölcsö-
nösen segíthetjük is egymást. 

 mi az amit még fontosnak tart elmondani az olvasóknak és földtulajdonosoknak? 

  szeretném kihangsúlyozni, hogy mi a Vadásztársaság nem tudunk kártérítést fizetni a gazdáknak az esetleges 
mezőgazdasági károkért, mi megpróbálunk mindent megtenni a kár megelőzésére. Mivel a vadállomány a román állam 
tulajdona nekünk is egy bizonyos kvótánk van a kilövéshez, de ezek a vadászatok is az érvényben lévő törvények és 
rendeletek keretén belül történhetnek, amikor éppen vadászati szezon van. 
     Egy vadász sohasem mehet el vadászni egyedül, ezt csakis csoportosan a vadászmester és csoportfelelős vezetésével 
történhet meg. Annyit tudunk viszont tenni, hogy nyáron közösen a gazdákkal portyákat rendezünk hogy elriasszuk az 
esetleg kimerészkedett vadállományt a termőföldekről. 

 a vadállomány okozta károk kártérítésére van lehetőség? 

  van rá törvényes lehetőség, de én még nem hallottam senkitől, hogy az állam kártérítést fizetett volna a vadállomány 
okozta veszteségére, mivel a rendelkezések közt szerepel a földtulajdonos kár megelőző kötelezetsége is, amely szerint a 
gazda esetleg villanypásztorral vagy más módszerrel védi a termését, és ennek ellenére ha a vadak mégis megdézsmálják 
az ültetvényt akkor kérhető a kártérítés az államtól.                                                                                    Tóth Zs. 

Farsangi mulatság Tótteleken. 
 

Szombaton délután, február 11-én, a hideg, havas csúszós 
út ellenére is sokan voltak jelen a hegyköztótteleki kultú-
rotthonban megrendezett farsangi mulatságon. 
 
        Egy fergeteges farsangi mulattság vette kezdetét szombat 
délután, február 11-én, Tótteleken az elmúlt hónapokban szépen 
felújított kultúrotthonban, amely zsúfolásig megtelt, egy adott pilla-
natban úgy tűnt, hogy nem fér be több résztvevő. A farsangibált és 
a szervezőket megtisztelte jelenlétével Vitályos Barna 
Hegyközcsatár polgármestere is annak ellenére, hogy akkor éppen 
máshol volt programja, de elmondása szerint nincs annál fontosabb 
esemény, mint a község területén bármilyen rendezvény, ezért bár-
hol van a helyi események mindig elsőbbséget élveznek számára. 
    A tóttelekiek vidám, mulatós, nagyon vallásos és hagyományőrző 
emberek, akik nem felejtették el az őseiktől tanult népszokásokat, 
amit a mai fiataloknak is szeretnének átadni úgy, ahogy azt dédszü-
leiktől tanultak. 
    A farsang gyakorlatilag a zajos mulatozás, a tréfacsinálás, bo-
londozás, eszem-iszom és az advent lezárulásával, a párkeresés, 
udvarlás időszaka. 
     Farsang ünnepéhez kötődik a népi színjátszás kialakulása, kü-
lönféle maszkos alakoskodásokból nőttek aztán ki a különféle dra-
matikus játékok, amelyekben tipikus alakokat személyesítettek 
meg. Ehhez a hagyományhoz igazodva a tótteleki Kikerics gyer-
mek és ifjúsági csoport, Iványi Ilona vezetésével, mutatták be  a 
mai napon az Eltáncolt aranycipellő, és a Libák gágogása Ludas 
Matyiról és Döbrögiről, bohózatokat, amelyet a közönség szűnni 
nem akaró vastapssal jutalmazott.  
     Iványi Ilona nagyon büszke ezekre a gyerekekre akik immár 
nyolc éve vannak együtt , rendszeresen járnak a próbákra , évente 
több alkalomkor is fellépnek zenés, verses bohózatos műsoraikkal 
a község területén megrendezett kulturális eseményeken de egy-

házi rendezvényeken is jelen vannak. Tulajdonképpen két csoporttal dolgoznak, egy gyerek és egy ifjúsági csoporttal  akik 
szívvel lélekkel  készülnek az előadásokra.  
     Mivel minden kulturális rendezvény kiadással jár így szponzorokat kerestek, így találták meg a nagyváradi  Caritas 
Catolica- t akik nagyon sok plüssjátékokkal valamint kirakós és logikai játékokkal járultak hozzá a tombolához. A helyi Ró-
mai Katolikus Egyházközség plébánosa Farkas András mindenben segíti az ifjakat és tevékenységüket. 
     A rendezők , a gyerekek és a falubeliek jótékonysági farsangi mulatságnak nevezték  el a mai eseményt , mivel a belé-
pő díj és a tombolából befolyt összeget szeretnék a gyerekek nyári kirándulására fordítani.                                                                                                                                                                     



       Hogyan ünnepelték a farsangot több mint egy félévszázaddal ezelőtt, arról egy pár évvel ezelőtt ugyancsak a farsangi 
mulatságon két korosabb asszony Dudás Gizella és Simkó Ilona elmesélték, hogy az ők gyermekkorukban, úgy hatvan év-
vel ezelőtt, még nem voltak ezek a mai modern eszközök, így az akkori kornak megfelelően ünnepelték meg a farsangot. 
Vasárnap délben, farsang első napján a szépen felöltözött legények és lányok szánkón elindultak a faluba hívogatni a mu-
latságba, mert akkor még a tél az tél volt , sok hóval nem úgy mint mostanában,(az idei talán kivétel), bejárták a falu ut-
cáit  és megálltak minden olyan háznál ahol vénkisasszony vagy agglegény lakott, ott elénekeltek több olyan mókás éneket 
amely kicsúfolta őket amiért még nem találták meg párjukat, majd délután elkezdődött a gyerekbál , este pedig a felnőttek 
báloztak. 
       Farsang hétfőn délután folytatódott ahol abba hagyták a mulatozást , majd kedden este tizenegy óráig mulattak, ami-
kor is elkezdődött a farsang búcsúztató, az asszonyok kendermagot tettek a kötényükbe, körbe járták a régi iskolát közben 
szórták a kendermagot, vagyis kendert vetettek, megtaposták ,locsolták, gerebelték mindezt azért, hogy az újév bő ter-
mést hozzon, majd az udvar közepére vonult mindenki ahol elégedték az asszonyok által készített szalmabábut jelezvén  
ezzel, hogy elűzték a telet most már jöhet a tavasz. 
   Éjfél tizenkettőkor megszólaltak a templom harangjai tudatván mindenkivel hogy vége a farsangnak és mostantól , ham-
vazószerdától  megkezdődött a nagyböjt amely húsvétig tart. Ebben az időszakban tilos volt  a mulatozás és a házasságkö-
tés, akik ezt megszegték  csak szerencsétlenségre számíthattak.  
     Ezeket a régi farsangi népszokásokat elevenítették fel  a mai résztvevők is próbálják továbbadni, megőrizni faluközös-
ségük szép hagyományait.  
    A délutáni, bohózatokkal tűzdelt rendezvény este a felnőtt bállal folytatódott, ahol a jó zenéről és mulatozásról a 
SlágerBoys együttes gondoskodott.                                                                                                                  T ZS. 

Úthelyzetjelentés Hegyközcsatár község területéről 
 

      A februári hónapban leesett nagy mennyiségű hó nem okozott fennakadást Hegyközcsatár község területén. A jó szer-
vezésnek köszönhetően takarították a községhez tartozó utakat és a települések utcáit, így sem a közszállítási járművek-
nek, sem pedig a magán gépkocsiknak nem volt akadály eljutni a község településeibe, annak ellenére, hogy az erős szél 
több helyen  hófúvásokat okozott főleg Hegyközcsatár és Hegyköztóttelek, illetve Síter és Sítervölgy, között tudtuk meg 
Vitályos Barna polgármestertől aki Tóth Gyula alpolgármesterrel éjjel nappal kint voltak az utakon, hogy mindig oda irá-
nyítsák a 3 buldóeszkavátort, a 2 traktort és a nagy kapacitású hótakarító nehézgépjárművet, ahol a legnagyobb szükség 
van rá. A módszer bevált így egyedül Tóttelek és Síter között volt egy fél órás fennakadás. A község településeibe közleke-
dő közszállítási járművek úgy látszik nem voltak kellő figyelmességgel felkészítve a télre, mint ahogy azt a helyszínen ta-
pasztaltuk, Hegyközcsatár központjában alig 15 centis hóban elakadt mivel a hátsó gumiabroncsok nagyon kopottak vol-
tak, de a helybeliek és a polgármester által riasztott hótakarító nehézgép perceken belül  segített az elakadt autóbusznak. 
     A traktorok és a többi hótakarítógépek váltásban dolgoztak egész hétvégén, hogy elkerüljék a nagyobb hótorlaszok 
kialakulását, települések lakosainak könnyebb közlekedése érdekében. Ez úton mond köszönetet Hegyközcsatár polgár-
mestere és alpolgármestere Bakó Sándor, Bónisz Sándor és Simon Ferenc buldóeszkavátorosoknak, a Dumexim vállalat-
nak, nem utolsó sorban a Polgármesteri Hivatalnál dolgozó Takács József, Kőszegi Vincze, Szabó Gyula, Koma József és 
Pótor Roland alkalmazottaknak, akik vállalták az állandó éjjel - nappali hótakarítást.  

Ünnepség sorozat 
 
   Ismét ünnepség sorozat lesz Hegyközcsatárban március 10 - én szombaton délután, amely alkalommal az 1848-49-es 
szabadságharc és forradalom áldozataira emlékeznek, de Életműdíj és Emlékplakett átadás is lesz azon hegyközi szemé-
lyeknek akik sokat tettek és tesznek a községért, valamint ismét találkozhatnak a hegyközi szőlősgazdák, ahol a vidékün-
kön termett borokat vizsgáztatják, ezt követően kerül sor a már szokásos nótaestre.  



HASZNOS TUDNIVALÓK 
 

     Közeledik a tavasz, hamarosan eljön a vetés ideje, jó ha tudjuk vásárláskor, miből mennyit vásároljunk, esetleg mi az 
optimális vetési idő, vagy egyes vetőmagnak mennyi a csirázási ideje 

 
 

AMIT AZ ŐSTERMELŐI BIZONYLAT IGÉNYLÉSÉRŐL TUDNI KELL 
 

    Azon személyek akik Őstermelői bizonylatot szeretnének igényelni a helyi Polgármesteri Hivataltól először a vagyon-
nyilatkozatukat 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 láttamo-
zás 5 lej. 
 

ELNEVEZÉS GRAM/ DARAB CSIRÁZÁSI IDŐ/
NAP 

OPTIMÁLIS 
VETÉSI IDÓ 

káposzta 250-300 6-7 Korai-02.15-03.15   Őszi- 04.15-05.01 
Karalábé 250-350 4-6 Korai-02.15-03.15 Őszi- 04.15-05.01 

spenót 70-100 5-6 15.09-12.01, 03.01-04.15 

saláta 800-1300 6-12 15.09-12.01, 03.01-04.15 

sárgarépa 500-520 14-21 03.01-05.15 

petrezselyem 700-800 18-25 03.01-05.15,   11 

zeller 2000-2500 15-20 02.15-03.01 

cékla 40-60 4-7 04.15-05.01 
Retek 100-110 6-8 03.01-04.15,   08.15-09.15 
hagyma 200-250 12-15 11.15-12.01, 03.01-03.15 

uborka 30-60 5-6 04.15-05.15, 06.20-07.15 

sárgadinnye 20-30 5-8 04.10-05.10 
görögdinnye 10-30 8-10 04.10-05.10 
paradicsom 200-300 10-14 Korai- 02.01-02.15 Kései- 03.15-03.20 

paprika 150-180 15-20 02.15-03.01 

padlizsán 200-300 10-16 02.15-03.01 

borsó 3-5 5-8 03.01-04.15, 06.20-07-15 

paszuly 2-7 4-8 04.15-05.15, 06.20-07.15 

tallózta Tóth Zs. 



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, 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 az olaj kezd füstölni - túl meleg. Kapcsolja ki a tűzhelyet, és hagyjuk kihűlni.  
 
HAMAROSAN ITT A TAVASZ A MEGSZÁRADT NÖVÉNYI MARADVÁNYOK MEGSEMMISÍTÉSE, ELÉGETÉSEKOR 
VIGYÁZZUNK A TŰZ NE TERJEDJEN ÁT LAKOTT TERÜLETRE VAGY ÉPÜLETEK KÖZELÉBE, A TARLÓTŰZ NA-
GYON VESZÉLYES EZÉRT NE GYÚJTSUK BE A SZÁRAZ NÖVÉNYZETET, FŐLEG ERDŐ KÖZELÉBEN. FORRÁS : 
www.isubihor.rdsor.ro 
 

 



Viccsarok 
 

Jean, meglocsolta már a kinti virágokat? 
- Nem uram, hiszen esik az eső! 
- Hát akkor vigyen magával esernyőt! 

 
Jean, maga a tökéletes inas. Már harminc éve minden este 

pontban hatkor felhozza a teámat az emeleti szobámba, 
és soha egy cseppet sem löttyintett ki. Árulja el, hogyan 
képes ezt megcsinálni? 
- Ó uram, nagyon egyszerűen. A lépcső alján felszívom 
a pofazacskómba, majd amikor az emeletre érek, 
óvatosan visszaköpöm. 

 
- Jean! Miért szorít ennyire ez a cipő? 

- Talán azért, mert bent maradt a nyelve, uram. 
- Jó, de ha kidugom a nyelvemet, akkor is szorít. 

 
- Jean, hallott arról, hogy már az állatok is lövöldöznek? 

- Nem uram, de miért kérdezi? 
- Azt írja az újság, hogy agyonlőtte a menyét. 

 
- Jean, volt az ügetőn? 

- Igen uram! 
- Feltette azt az ezrest a 8-as lóra? 
- Igen uram! 
- És mi történt? 
- A zsoké levette a lóról és megköszönte! 

 
- Jean! Holnap zenész vendégek érkeznek vacsorára! 

- Rendben uram, akkor majd cintányéron szolgálom fel 
az ételt! 

 
- Jean, fejje meg a disznót! 

- Minek, uram? 
- Hogy disznósajtot csinálhassunk. 

 
- Vadászni megyek Jean! Hol van a sörét? 

- Elnézést, uram de a sörét megittam. 
 

- Jean, mi ez a fémes csattogás? 
- Csak a kardvirágok vívnak, uram! 

 
- Hány óra van magánál Jean? 

- Hat, uram! 
- Jean, akkor adjon el ötöt, nekünk egy óra is elég. 

 
- Fejje meg a kanárit Jean! 

- Miért uram? 
- Madártejet szeretnék enni! 

 
- Jean! Mi volt ez a villanás a fűben? 

- Semmi, uram! Csak kiégett a szentjánosbogár 
biztosítéka... 

 
- Jean! Miért dobta bele az órámat a gőzölgő fazékba? 

- Mert fő a pontosság, uram! 
 

Nagyon esik az eső, így a lord kiszól az udvarra: 
- Jean Te ázol odakint? 
- Dehogy  teázom, be akarok menni! 

 
 

 
Egy lány gyónni megy a paphoz. 

- Atyám, én vétkeztem. 
- Mi a vétked, leányom? 
- A hiúság bűnébe estem. Naponta többször belenézek a 
tükörbe, és csodálom magam, hogy milyen szép vagyok. 
A pap megfordul, és ránéz a leányra: 
- Ez nem bűn lányom, csak egyszerű tévedés. 

 
A székely meg a fia mennek az erdőben, a fiú az egyik bokor 

alatt talál egy régi mordályt. Kérdezi az apját: 
- Mi vóna ez édesapám? 
- Trombita. - szájába veszi és fújni kezdi, de a puska 
eldurran, az öregnek meg fülig reped a szája. A gyerek 
kisvártatva megszólal: 
- Hát édesapám hiába nevet, én azért egy kicsit megijed-
tem! 

 
Idős székely bácsi kimegy az udvarra pisilni. Mikor bejön a 

házba, az egész gatyaszára csupa víz. Megkérdezi tőle a 
felesége: 
- Mi az, esett az eső? 
- Nem, fújt a szél! 

 
János bácsi  pipázva álldogál a kapuban. Mihály bácsi vezet 

egy tehenet épp a kapu előtt. 
- Mihály bácsi, hova viszi azt a tehenet? 
- Az orvoshoz. 
- Miért? Beteg az a tehén? 
- Nem beteg az. 
- Nem ad elég tejet az a tehén? 
- Húsz litert tejel minden nap! 
- Nem borjadzik az a tehén? 
- Dehogynem, a tavasszal hármat is borjadzott! 
- Az Isten szerelmére, akkor mi a fenének viszi az or-
voshoz? 
- Mert az övé. 

 
Két szőke nő beszélget Szent István király szobra előtt: 

- Milyen jó pasi! És még a telefonszáma is ki van írva: 
975-1038. 
- Ja. Csak azt nem írták ki, hogy Pannon, Vodafone 
vagy T-mobil... 

 
Egy férfi horgászik a folyóparton, és az egyik lába be van 

gipszelve. Arra megy egy másik horgász, megkérdi: 
- Harapnak a halak? 
- Nem, csak elestem. 

 
A skótnál csöng a telefon: 

- Halló itt a telefonközpont - mondja egy hang a vonal 
túloldalán - Ön kéthavi telefondíjjal tartozik nekünk! 
- Ez kérem tévedés lesz - mondja a skót - nekem nincs is 
telefonom. 

 
Egy rendőr megállít egy fickót, aki egy nagyon rozoga, füs-

tölő autót vezet: 
- Uram, ugye nem akarja erre a roncsra azt mondani, 
hogy autó? 
- Nem-nem, semmiképpen, hiszen akkor jogosítványra 
is szükségem lenne! 



KERESZTREJTVÉNY 
 

 
A keresztrejtvényt készítette: Orendt Mihály 

 
 

A 2012—ES  ÉVRE AZ ÖNKORMÁNYZAT NEM  EMELTE A HELYI ADÓK ÉS ILLETÉKEK 
 MÉRTÉKÉT! 

 
A HEGYKÖZCSATÁRI POLÁRMESTERI HIVATAL MUNKANAPOKON  8—16 ÓRA 

KÖZÖTT ÁLL A LAKOSSÁG RENDELKEZÉSÉRE ! 

Lapszerkesztő Tóth Zsolt Zsigmond 


