
 
Hegyköz március idusán, a kikelet ünnepe 

 
      A hegyközcsatári községi  RMDSZ, Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal a református és római 
katolikus egyházközségek szervezésében 2014 március 15-én, szombaton délután 14 órai kezdettel 
ünnepi műsor keretén belül emlékeznek meg  1848 március 15-re a helyi római katolikus templomban 
egy ökumenikus Istentisztelet keretén belül, illetve a Művelődési Házban. 
    Fellépnek a csatári és a siteri iskola tanulói, a hegyközcsatári református és a hegyköztótteleki római 
katolikus gyülekezetek egyesített vegyes kórusa, de egy díszvacsora keretén belül találkozót szerveznek  
a hegyközi  őstermelők, borászok és szőlősgazdáknak. Íme a részletes műsorterv: 
14:00 - ünnepi mise a római katolikus templomban 
          - koszorúzás a római katolikus templom falán lévő emléktáblánál 
          - koszorúzás a református templomkertben lévő kopjafánál 
15:25 - ünnepi előadás a hegyközcsatári kultúrotthonban 
          - a csatári Szent Ágoston cserkészcsapat eskütétele 
         - kórusművek:-a hegyközcsatári református egyházközség és a hegyköztótteleki római katolikus 
egyházközség  egyesített  kórusának előadása  
          - A „HEGYKÖZCSATÁRÉRT” díj átadása                                             
          - szavalatok 
          - Hegyközsiteri általános iskola műsora 
          - Hegyközcsatári „Benedek Elek” Gimnázium műsora 
          - emlékezés a márciusi ifjakra 
          - Kurucz Anita előadása – könnyűzene 
          - az „Angels” mazsorett csoport előadása 
          - nótaszó – énekel Szabó Lajos és társai Magyarországról 
          - párhuzamos műsor: v. Szilágyi István könyvbemutatója 
18 óra – díszvacsora, nótaszó, őstermelők, borászok, szőlősgazdák találkozója. A szervezők, rendezők 
mindenkit szeretettel várnak! Aki teheti hozzon magával egy palack bort az asztalra, hogy megkínálhassa 
saját terméséből asztaltársait.  
 

Hegyközcsatár község  hírlapja   2014. VIII. Évf.   3. szám, Március 



 
Farsang búcsúztató a Hegyközi óvodákban és iskolákban 

 
 
„Itt a farsang, áll a bál…”, avagy farsangi forgatag a Hegyközi óvodákban és iskolákban 
 

Nehezen, de eljött február 24 - e, a minden gyermek számára nehezen várt nagy nap, a FARSANG 
napja.  

A hegyközcsatári „Benedek Elek” Gimnáziumban és a hozzá tartozó siteri iskolában, óvodában és a 
csatári óvodában lázas készülődés előzte meg a jelmezes télűzést, mind óvodai, mind iskolai szinten. 

 Az óvódások és az óvónénik jóval előtte feldíszítették a csoportszobáikat, amitől a tél búcsút 
intett, egyenesen a vidám, színeivel lelkesítő tavasz felé. Óvodásaink és iskolásaink boldogan öltöttek fel 
farsangi öltözéket s napjukat játékos vetélkedőkkel töltötték.  

Már hetekkel az ünneplés előtt kézműves műhelyek keretében maszkokat készítettek kicsik és 
nagyok. 
    A vicces jelmezek és bemutatók felvidítottak mindenkit. A napot a hegyközcsatári iskolában tombolával 
zárták a mulatságot.  
    Mindenütt volt jelmezbemutató, játék, ovisok fánkot lakmároztak, az iskolában fánkevő verseny volt.  
    Az iskola kis- és nagy diákjai február 28-án, pénteken készültek lelkesen a mulatozásra, melyen 
örömmel mutatták be a jól sikerült, vicces jelmezeiket. Zorró, hercegnők, bohóc, Tavasztündér, indiánok, 
katonák, boszorkák, méhecske, egérke, oroszlán, orvosok és táncosok kavalkádja sorakozott fel, sőt a 
tanerők is szívesen mutatták be a meglepett gyerkőcöknek és szülőknek jelmezeiket.  
    A jó hangulatot tetőzte a sok játék, verseny melyet az iskola tanári kara szervezett meg s a sok finom 
fánk amit a szülők hoztak. 
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„Farsangfarki” mulatság Tótteleken  

 
    Tíz éves jubileumát ünnepelte szombaton délután a tótteleki Kikerics színjátszó csoport, 
amely egy rendhagyó komédia sorozattal kedveskedett a farsangi mulatságra érkezőknek 
 
   Egy fergeteges farsangi mulattság vette kezdetét szombaton, március 1 - én délután Tótteleken, 
gyermekek, fiatalok és szülők közös közreműködésével. Az idén ünnepli a helyi Kikerics színjátszó csoport 
tíz éves jubileumát, ezért egy különleges több órás műsorral készültek. 

    Zsúfolásig megtelt a tótteleki kultúrház a helybeli és a környező településekről érkezettekkel oly 
annyira, hogy sokan be sem fértek a tágas terembe ezért kintről voltak kénytelenek végig hallgatni az 
előadásokat, amelyre a szervezők sem számítottak. 
     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 déd - és 
ükszülőktől tanultak. 

    A farsang hossza évről-évre változik, mivel zárónapja a húsvét időpontjához kötődik. Vízkereszttől 
(január 6.) a húsvétot megelőző 40 napos nagyböjt kezdetéig, azaz hamvazószerdáig tart, így Tótteleken 
már több eves hagyománnyá vált, hogy farsangi mulatságukat a farsang utolsó hétvégén tartják azaz 
„farsangfarkán”. 
     A farsang gyakorlatilag a zajos mulatozás, a tréfa csinálás, bolondozás, eszem-iszom és az advent 
lezárulásával, a párkeresés, udvarlás időszaka. 
       Farsang ünnepéhez kötődik a népi színjátszás kialakulása, ehhez a hagyományhoz igazodva a 
tótteleki Kikerics gyermek és ifjúsági csoport, Iványi Ilona vezetésével mutatták be a mai napon Benedek 
Elek a “Főtt borsó”, a “ Ha én egyszer kinyitom a számat…”, Kéri Ferenc “Helén s a tehén, avagy gyalog, 
mint Balogh “ komédiákat, amelyet a közönség szűnni nem akaró vastapssal jutalmazott. 
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    A gyerekek, fiatalok szülei és a település asszonyai egy igazi „pletyós”, zenés, dalárdával, táncos 
műsorral lepték meg a közönséget, hiszen a jelenlévők is táncra perdültek volna, ha a hely megengedte 
volna, de ami elmaradt utána pótolták az esti bálon. 

     Iványi Ilona nagyon büszke a gyerekekre, fiatalokra akik immár 10 éve vannak együtt, rendszeresen 
járnak a próbákra, évente több alkalomkor is fellépnek zenés, verses bohózatos műsoraikkal a község 
területén megrendezett kulturális eseményeken de egyházi rendezvényeken is jelen vannak. A kis csapat 
és az asszonydalárda november óta készülődik a tíz éves jubileumra, heti rendszerességgel jártak a 
próbára, amelynek ma láthattuk az eredményét.  
    Az asszonydalárdát és a fiatalok táncát Kövér Ibolya tanította be, míg a színvonalas komédiákat Iványi 
Ilona aki egyben a Tótteleki Kikerics színjátszó csoport mindenese. A több éves, és a jelenlegi munkát a 
csoport tagjai egy-egy  csokor virággal és köszönő szavakkal jutalmazták a meghatódott Iványi Ilonának 
és Kövér Ibolyának.  
     A közel kétszáz személynek egész délután kínálták a finom farsangi fánkot, ha már farsangi mulatság 
akkor jelen kell lennie a fánknak is, mint minden alkalommal, tudtuk meg a rendezőktől, de azt is 
elárulták, hogy tíz kiló lisztet használtak el, hogy mindenkit megkínálhassanak belőle.    
    A komédiázást álarcos felvonulás követte, hiszen a jelenlévő gyerekek nagyon ötletes jelmezeket 
öltöttek magukra, de megérkezett a tótteleki kultúrház színpadjára Ludas Matyi is Hegyközcsatárból botos 
batyuval és Márton lúddal a hóna alatt. Minden résztvevő játékot, csokit kapott, a Ludas Matyi játékát 
sörre váltották be a rendezők, hiszen a középkorú „libapásztor” jól megszomjazott mire átért Tóttelekre.  
     Lévén tíz éves a Kikerics színjátszó csoport, tíz értékes ajándékot sorsoltak ki az előadások 
szünetében, de egész délután lehetett tombolát vásárolni. A tombolából és a belépődíjból befolyt 
összeget, mint minden évben a gyerekek nyári kirándulására fordítják. 
    Az előadásokat követően néhány jelenlévő idősebb asszony elmesélték, hogy az ők gyermekkorukban 
úgy hatvan évvel ezelőtt még nem voltak ezek a mai modern eszközök és az akkori kornak megfelelően 
ünnepeltek. Farsang utolsó vasárnap  délben, a szépen felöltözött legények és lányok szánkón elindultak 
a faluba hívogatni a mulatságba, mert akkor még a tél az tél volt, sok hóval nem úgy mint mostanában, 
bejárták a falu utcáit  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, amikor 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 termést 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, hamvazószerdától  megkezdődött a Nagyböjt amely húsvétig tart. Ebben az időszakban tilos 
volt  a mulatozás és a házasságkötés, akik ezt megszegték  csak szerencsétlenségre számíthattak.  
      A ma esti mulatozás, az igazi felnőtt bál vasárnap hajnalig tartott, ez alatt a nagyváradi Vegas Band 
együttes gondoskodott a jókedvről, egész idő alatt büfé állt a mulatozók rendelkezésére. 
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"Hát részekre szakítható-e a Krisztus?" - Ökumenikus Imahét 2014 

   
 Az idén februárban tartották meg községünk református gyülekezetei 
Hegyközcsatárban és Siterben az Imahetet a Krisztus - hívők egységéért.  
     A Kanadában élő keresztények azt kérték, hogy a világ keresztényei az 
idei imahéten 1Kor 1,1-17 igeszakasz üzenetén gondolkodjanak el az 
Egyházról, az összetartozásról, az ökumenéről. Természetesen, amit Pál 
apostol Korinthusba írt, az elsősorban az ott élő, ottani keresztényeknek 
szólt. Isten maga akarta a korinthusiaknak írt levélben leírtakat köz- 
kinccsé tenni az egyházban, hogy a későbbi nemzedékek tanuljanak és 
okuljanak abból, sőt erősödjenek a Jézus Krisztusban való hitben, a tiszta 
erkölcsben, az összetartozás testvéri tudatában. 
     Az imahéten naponként kiemelten találkoznak a hívő közösségek Pál 
apostol levelének egy-egy tanácsával, útmutatásával. A 8 nap 

alkalmainak vezérfonala, hogy a Jézus Krisztusban hívők Isten egy népévé válnak, mert közelebb 
kerülnek Istenhez a Szentlélek terve szerint. 
     Pál apostol gondolatai naponta egy-egy mai problémát juttatnak eszünkbe, mert arról szól az apostol, 
hogy az egyház hiánytalanul megkapta Isten minden kegyelmi ajándékát. Hangsúlyozni kell azonban, 
hogy nem a hívek kapták ezt külön-külön, hanem az egyház. S miután Jézus Krisztusban kapta ezt az 
ajándékot, ezért Isten nem tartott vissza semmit abból. De többet nem adhat, mert mindent odaadott az 
egyháznak. Így az egyház a Jézussal való közösségben mindent megkapott. Elsősorban az igében lett 
gazdag. Az ige által pedig az élet ismeretében. Ilyen és ennyire fontos az egyházban az egyértelmű 
prófétálás, prédikálás, igehirdetés, tanítás. Az egy- ház kincse kétezer éven át az igehirdetés volt. 
    Az egyházat azonban csak Isten hűsége tartja egyben. Akik az egyház hűségének a munkálói, azok 
egyúttal a hívő közösség egységének munkálói is. Az egyház Istené. Az Isten hűsége egyháza iránt 
töretlen. Erre Isten szavát adta. Ezért van az, hogy aki ökumenében gondolkodik, nem saját ötlete 
megvalósításán fáradozik, hanem Istenre bízza magát. Isten igéje megerősít abban, hogy az egyház, a 
hívő közösség tényleg az Istené. A közösség pedig arra törekedjék, hogy Istené is maradjon. 
     Van egy határidő is, mely Isten hűségének tartósságára mutat. Számunkra ez a határidő az életünk 
vége. De a hívő közösségre, az Egyházra a hűségnek ez az ígérete Jézus Krisztus napjáig érvényes, tehát 
mindaddig, amíg csak Jézus Krisztus újra meg nem jelenik és vissza nem tér dicsőségben. 
Isten népe ebben az ígéretben is egységben maradhat. S most azzal az áldáskívánással nyújtjuk át a 
2014. évi imahét programfüzetét a különböző felekezetek hívő közösségeinek, hogy ez segítse az egyház 
népét, hogy egy lépéssel közelebb kerülhessünk Jézus terve valóra váltásához: „mindnyájan egyek 
legyenek” (Jn 17,21). Forrás: Imaheti füzet 2014 
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Miklós Csaba hegyközcsatári lp. és 
a magyarországi Abádszalókról 
érkezett Szűcs M. Klára ref. lp. 

Karácsony Renáta vers szolgálata 
Síterben az imaheti alkalmakon  
 

Sztankó Gyöngyi evangélikus lp. 
Nyíregyházáról és Gavrucza Nagy 
Emese siteri ref. lp.   



Polgármesteri fogadóóra településeinken 
 

   Ismét beindul településeinken a polgármesteri fogadóóra, amely reméljük nagyobb sikerrel jár, mint 
2011-ben. A fogadóórákat a települések kultúrotthonaiban tartjuk. 
    Ezen alkalmakon a polgármesternek vagy helyettesének elmondhatják gondjaikat, panaszaikat, 
befizethetik az adókat és illetékeket, kiválthatják az Őstermelői igazolványt, vízdíjat lehet fizetni illetve 
szociális gondjaikkal bizalommal fordulhatnak a polgármesterhez és az őt elkísérő szociális előadóhoz. 
Minden alkalommal jelen lesznek a Polgármesteri Hivatal munkatársai, pénztáros, mezőgazdasági előadó, 
szociális előadó és a település helyi tanácsosa. A polgármesteri fogadóórák minden hónap első hétfőjén 
tarttatik meg márciustól kezdődően. Az ügyfél fogadás mindenhol a helyi kultúrházakban lesz megtartva 
az alábbiak szerint:  
    Természetesen a Hegyközcsatári Polgármesteri Hivatalban is fogadjuk a község lakóit naponta 8-16 
óra között. 

 
 
 

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! 
 

ÉRTESÍTÉSEK—FELHÍVÁSOK 
 

   Felkérjük mind azokat akik még nem egyenlítették ki a 2013-as adó és illetékeket, illetve sze- retnék 
kiegyenlíteni 2014-es adóikat, tegyék meg munkanapokon a Polgármesteri Hivatal pénztáránál 8—16  
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 
10 köbméterig/hó, illetve 3,50 lej a 10 köbméter felett/hó. 

     Aki engedély nélkül használja a vizet az 100 köbméter víz ellenértékére büntethető. 

SITER 
VÖLGY 

9-10 
ÓRA 

Márc. 3 Ápr. 7 Május 5 Jún. 2 Júl. 7 Szept. 1 Okt. 6 Nov. 3 

SITER 10-11 
ÓRA 

Márc. 3 Ápr. 7 Május 5 Jún. 2 Júl. 7 Szept. 1 Okt. 6 Nov. 3 

TÓTTELEK 11-12 
ÓRA 

Márc. 3 Ápr. 7 Május 5 Jún. 2 Júl. 7 Szept. 1 Okt. 6 Nov. 3 
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MIT TEGYÜNK KÉMÉNYTŰZ ESETÉN? 

 Értesítsük a Katasztrófavédelmet! (112)  
 Képeket, éghető anyagot távolítsuk el a kémény faláról!  
 Zárjuk el a tüzelőberendezésen égési levegőszabályozó kart! (levegő utánpótlás csökkentése).  
 Felügyeljük a kéménytüzet a tűzoltóság kiérkezéséig (pincétől a padlásig).  
 
Kéménytüzet vízzel oltani tilos! (a kémény belső hőmérséklete kb. 1000 °C)  
 
       Kéménytüzek megelőzése: 
1.   Rendszeresen tisztítsa ki kéményét és tüzelőberendezését!  Házilagosan kémény kiégetést soha ne 
végezzen. 
2.   Gyakran szellőztessen! Soha ne állítson fel tüzelőberendezést olyan helyiségben, ahol tűzveszélyes 
anyagot (pl. oldószert) tartalmazó levegő van vagy ahová ilyen levegő beszivároghat!  
3.   Gondoskodjék arról, hogy mindig megfelelő mennyiségű égési levegő álljon rendelkezésre! Ne 
tömítse le teljes mértékben az ablakok és ajtók réseit! 1 m3 földgáz, illetve 1kg tüzelőolaj elégetéséhez 15
-18 m3 levegő szükséges. 1 kg tűzifa elégetése kb. 12-15 m3 levegőt igényel. A kazánházba vagy a 
fűtőhelyiségekbe építtessen szellőzőnyílásokat és azokat hagyja szabadon!  
4.   Gondoskodjék arról, hogy a tüzelőberendezés-helyiségben (kazánházban) mindig kellő tisztaság 
legyen!  
5.   Ne tüzeljen el műanyagot, festett és rétegelt, nedves fát, lemezt, falemezt, vasúti talpfát, szemetet, 
hulladékot, fáradt olajat!  
6.    Csak engedélyezett begyújtó anyagot használjon a tüzeléshez!  
7.    Csak a tüzelőberendezéshez engedélyezett tüzelőanyagot használja!  
8.    Szél esetén vagy alacsony külső hőmérsékletnél a kémények huzata erősen megnőhet. Egy 
megfelelően beépített és működő huzatszabályozó sokat segíthet.  
9.   Laza, rosszul záródó kéményajtók, tömítetlen kazántagok, rosszul szigetelt égéstermék elvezető - 
csövek csökkentik a hatásfokot, ráadásul ezek tűzveszélyesek.  
10.    Kéményét és tüzelőberendezését rendszeresen ellenőriztesse szakemberrel! 
   A kéményseprő szolgáltatót ne tekintse ellenségnek az Ön biztonsága érdekében szeretné 
a kéményt ellenőrizni! 
A kéménytüzek két típusát lehet megkülönböztetni: 
   1. koromégés 
   2. kátránylerakódás égése 
Koromégés során a kéményben lerakódott korom(por) ég el. A folyamat nem olyan veszélyes, 
mindössze pár percig tart, és a kicsapódott szilárd égéstermék (elemi szén) gyullad meg. 
Kátrányégésről beszélhetünk, ha a porkorom, és a kén keveredik a kicsapódó vízpárával, majd 
meggyullad. Ez egy meglehetősen veszélyes folyamat, mivel magas az égő anyag égéshője, a 
hőmérséklet a 800-1.300 0C-ot is elérheti, az égés pedig 1-15 órán át tarthat, attól függően, hogy a 
lerakódott anyag milyen mennyiségű. 
Mitől keletkezik kátrány? 
   Vizes nyers fától, amelynek 20 % feletti a relatív víztartalma. Ha a tüzelés során kevés a levegő, a 
füstgáz hőmérséklete 74 0C alá csökken, a benne lévő vízpára kicsapódik, ami akár a lángtérben is 
bekövetkezhet. Túlméretezett tüzelőberendezés esetén, amikor alacsony hőmérsékletű vízkörre nagy 
teljesítményű kazánt kötnek. 
   Hőfokszabályozós kazánok helytelen kialakítása során, ha a kazán automatikusan 60 0C-nál lezárja a 
levegőt, a visszatérő víz pedig lehűti a füstgázt. A kéménytüzet úgy előzhetjük meg, ha a fenti 
problémákat kiküszöböljük. Az, hogy az adott helyen valóban kéménytűz volt-e, a kémény aljánál, azaz a 
koromzsáknál is megvizsgálható. Ha az ide lehullott korom habos, kézzel összemorzsolható, és 
jellegzetes, ammóniára hasonlító szagú, akkor egészen biztosan kátrány égett. 
   Enyhébb (+ 5-10 0C-os) időjárás esetén, amikor fojtottan tüzelünk, a kátrány akár 1-10 nap alatt is 
lerakódhat a kéményre, majd az első hidegnél – mikor jól megrakjuk a tüzet – egy aprócska szikra is 
elegendő ahhoz, hogy a kátrány begyulladjon. Ezt még a rendszeres kéményellenőrzés sem tudja 
megelőzni, mert a kátránylerakódás a fűtési szezon előtt – a szokásos kéményseprői ellenőrzésnél – még 
nem látható, pár hét múlva pedig már a tűzzel szembesülünk. Forrás: világháló  
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