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    Még néhány nap és ismét beköszönt Karácsony 
szent ünnepe. Az eltelt napok hetek lázas 
készülődésben teltek, felkészülés a nagy napra 
Jézus Krisztus eljövetelére.     
   Karácsony az esztendő legmeghittebb ünnepe. 
Ezen a napon a család tagjai együtt vannak, 
egymásnak örülnek, ajándékok formájában kifejezik 
egymás iránti szeretetüket.  
   A karácsonyt kicsi és nagy egyaránt várja. A 
kicsik sok ajándékot, a nagyok pihenést, nyugalmat 
remélnek tőle. Még ha nem is világos mindenki 
számára egyértelműen karácsony üzenete, mégis 
valami szelíd, nyugodt érzés, végső soron valami 
manapság már egészen ritka dolog, a szeretet árad 

belőle.  A karácsony nem csak egy ünnep, hanem 
egy érzés.  Az ünnepen az ember hajlandó 
félretenni az ellentéteket, és ha csak rövid időre is, 
de békét köt embertársaival. Az ünnep szépségét 
nem az ajándékok nagyságával kell mérnünk, 
hanem egy olyan ajándékkal, amiből mindenki 
részesülhet, amit mindenki adhat, ez pedig a 
szeretet.  
      E gondolatok jegyében kívánok minden 
hegyközcsatári, hegyköztótteleki, síteri, és 
sítervölgyi lakosnak Áldott karácsonyt, Isten 
áldásában bőséges és eredményes, békés 
újesztendőt! 
 



ADVENT 

 
     Advent első vasárnapjával kezdődik az egyházi 
esztendő. A soron következő négy hét egyben a 
várakozás időszaka is, a lelki felkészülés ideje 
karácsonyra, Jézus születésére. 
    Az ádvent a latin Adventus Domini, az Úr 
eljövetele kifejezésből származik. A hagyományt 
valószínűleg – a római liturgiától eltérő – gallikán 
szertartásrend honosította meg a 4. században: a 
hívők vízkeresztkor keresztelkedtek, a megelőző 
három hét pedig a felkészülésről szólt. Az 5. 
században az ádventi időszak karácsony elé került, 
kezdetben hat héten át tartott, majd később a négy 
hétre csökkent. 
Advent első vasárnapja: 
   Időpontja évről évre változik, Szent András 
napjához (november 30.) legközelebb eső 
vasárnapon ünnepeljük. 

  
  Advent első vasárnapja, a keresztény egyházi év 
első napja, mindig november 27. és december 3. 
közé esik. 
   A december 25-e előtti utolsó vasárnap advent 
negyedik vasárnapja. Az azelőtti advent harmadik 
vasárnapja és így tovább. 2006-ban azért volt 
érdekes advent negyedik vasárnapja, mert 
december 24-ére esett, a legkésőbbi időpontra, 
amely még karácsony előtt van, hiszen ez a nap 
karácsony előestéje, vagyis „szenteste” (ebből 
következik, hogy advent első vasárnapja, nem lehet 
később, mint december 3.). 
   Az adventi koszorú általában fenyőágból készített 
kör alakú koszorú, melyet négy gyertyával 
díszítenek. A gyertyák színe katolikus körökben egy 
rózsaszín kivételével lila. A gyertyákat 
vasárnaponként gyújtják meg, minden alkalommal 
eggyel többet. A világító gyertyák számának 
növekedése szimbolizálja a növekvő fényt, amelyet 
Isten Jézusban a várakozónak ad karácsonykor. 
   Minden gyertya szimbolizál egy fogalmat: hit, 
remény, szeretet, öröm.  
A karácsonyi várakozás izgalmát növelve egyes 
családokban a gyermekeket advent kezdetekor 
adventi naptárral lepik meg. Ezen az általában 
házikóra hasonlító ajándékon kis ablakocskák jelzik 
a napokat, amelyek karácsonyig hátra vannak, a 
gyermek pedig úgy élheti át a várakozás örömét, 
hogy naponta egy ablakot kinyithat, és kiveheti az 
ott elrejtett apró ajándékot, rendszerint édességet. 
Az Adventi naptárt egy anya találta ki, 
gyermekének örömére, hogy gyorsabban teljen a 
várakozás. 

Szalayné Komlósi Gizella 

Nagyanyó angyalai 

Így mesélte nagyanyó, 
egyszer talán... északon? 
négy kis angyal útra kelt, 
bűbájos dalt énekelt. 
 
Ezüstösen, csillogón 
szép sorban elindultak, 
négy vasárnap útjukon, 
tündöklő gyertyák gyúltak. 
 
Első, szíves jóságát 
fénylően kékbe hozta, 
serlegével második 
tüzesen szép pirosba. 
 
Hófehérben harmadik 

csengője szólt hajnalig, 
mosolyból szőtt üzenet 
járta át a szíveket. 
 
Ékes lila fényében 
jött, a negyedik angyal, 
varázslatos békében 
az ünnepet megnyissa. 
 
Így esett ez valaha, 
Adventnek idejében, 
szép daloló angyalok, 
mihozzánk is betértek. 
 
Kicsiny házunk ablakán 
csendesen bekopogtak, 
ajtót tártunk meghitten 
az Égi vándoroknak. 
Mert érkezik karácsony… 
 

Kovács Attila 

Advent hete 

Karácsony közeleg, zengnek 
zsoltárok, 
Áldott az adventünk, nem fog 
rajtunk átok. 
Betlehemben ring a kis Jézus 
jászola, 
Három király jön ma este 
látogatóba. 
Mirhát és aranyat hoztak 
ajándékba, 
A betlehemi csillag vezérelte őket 
az akolba. 
A kis Jézus áldja meg esendő 
lelkünket, 
Ezt kérjük magunknak és összes 
gyermekünknek. 



 
Mexikói legenda: Karácsonyi Csillagvirág 

   Karácsony a messzi Amerikában, Mexikóvárosban 
is nagy ünnep. Különleges ételekkel-italokkal rakják 
meg az ünnepi asztalt, szép új ruhákat öltenek, és 
leleményes ajándékokkal lepik meg egymást. Élnek 
azonban Mexikóban nagyon sokan olyanok is, akik 
az ilyen ünneplést nem engedhetik meg maguknak.  
   Közülük is talán a legszegényebbet Ineznek 
hívják. Bájos kicsi indián lány, fekete szemekkel 
sötét arcocskáján. 
    Még Karácsony előestéjén is a nyüzsgő piacon 
bóklászott mezítláb, s bámulta a kirakott 
gyümölcsöket, süteményeket, sült pulykákat, 
virágokat... 
    Inez egyetlen vagyona a mosolya volt, amellyel 
meg tudta lágyítani az eladók szívét, és ők mindig 
megajándékozták valamivel. Anyukája jókora 
zsebeket varrt szoknyájára, hogy sok minden 
elférjen benne. 
   Szentestén a zsebek a szokásosnál is jobban 
megteltek. Örült, hogy ezen az estén beteg 
édesanyja és testvérkéi is ünnepelhetnek. 
   Inez boldogsága mégsem volt teljes. Mexikóban 
volt egy kedves hagyomány, miszerint Karácsony 
éjszakáján minden gyerek virágot vitt a gyermek 
Jézusnak a templomhoz. Inez is szeretett volna 
virágot vinni. 
   Néha még arról is álmodozott, egyszer majd ő, a 
kis indiánlány nyújtja át a legszebbet. De hogyan 
juthatna virághoz? Az árusok pultjáról, a kerítések 

mögül kilógó virágokból nem vehetett el, lopott       
 
virággal nem köszöntheti Jézuskát! 
  Kezdett szürkülni, haza kellene már indulnia, 
hiszen bizonyára türelmetlenül várják otthon. Ő 
azonban tovább bolyongott nyugtalanul, virág után 
kutatva. Már majdnem elhagyta a remény, amikor 
egy romos ház sarkánál meglátott egy bokrot, 
amelynek zöld levelei éppen úgy terültek szét, mint 
egy virág szirmai. Gyorsan letépte az ágakat, 
ügyesen kis csokrot formált belőlük. Valami 
azonban még hiányzott! Nagyot sóhajtva levette a 
legszebb valamit, amije csak volt: a haját összefogó 
piros szalagot, s masnit kötött a zöld ágak köré.  
Elégedetten nézte művét: 
   - Jézuskának biztosan tetszeni fognak zöld 
virágaim a piros masnimmal. 
     Besötétedett, hazafelé vette az irányt. Elhaladt a 
templom előtt, a főkapu tárva volt. Hirtelen arra 
gondolt, hogy így, vacsoraidőben biztosan senki 
sincs odabent. Belopakodott hát, gyümölcsöktől 
maszatos ruhájában. Árnyként osont a hajó oszlopai 
között a fényes fülke felé, ahol jászolbölcsőjében 
már ott volt a gyermek Jézus szobra, mellette Mária 
és József.   Inez könnyes szemekkel nézett a zöld 
ágakból való csokorra, majd a Jézuskához fordult: 
   - Nem tudok eljönni később, a többi gyerekkel. 
Túlságosan szégyellném magamat. Most hagyom itt 
ezt a kis csokrot. Remélem, Neked így is tetszik. 
Csodálkozó sóhajtásoktól rezzent össze. Emberek 
vették körül, s mind csodálattal nézték a csokrot, 
amit a kezében szorongatott: 
   - Milyen szép virágok!...Hol találtad őket?... Sose 
láttam még ilyen virágokat! 
Inez lepillantott a csokorra, és a meglepetéstől elállt 
a lélegzete. A levelek élénkvörössé változtak, 
középen pedig a bogyók aranyszívet alkottak. 
  A kislány félénken a Jézuska-szobor kezéhez tette 
a csokrot, és boldogan szaladt haza. Most már 
tudta, hogy Jézuska kegyesen fogadta ajándékát, 
és az egyszerű leveleket Mexikó legszebb virágává 
változtatta, melynek Karácsonyi csillagvirág a neve. 
Az arany szív és a piros csillagok Karácsonykor még 
ma is a szegény kis indiánlány hitének csodájára 



 
 
 
 
 
 

 

Ismét iskolánkban járt a Rákóczi Szövetség 
 

  A Rákóczi Szövetség beiratkozási programja keretében Hegyközcsatárban is kiosztották december első 
napjaiban az iskolakezdési ösztöndíjakat, amelyet a szövetség tagjai személyesen adtak át. 

 
Oklevéllel jutalmazták a RoRec program "járőreit" 

 
          A hegyközcsatári Benedek Elek Gimnázium diákjai sikerként könyvelték el, hogy csatlakozhattak a 
2013-2014-es tanévre a RoRec (Román Hulladékfeldolgozásért Egyesület) által az iskoláknak 
meghirdetett szelektív hulladékgyűjtő országos programjához, melyben Bihar megyéből csupán 33 
tanügyi intézményt választottak ki.. 
        A RoRec az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztériummal közösen újraindította az 
Újrahasznosítási járőr (Patrula de reciclare) elnevezésű programját, mely keretében olyan veszélyesnek 
számító hulladék gyűjtését vállalta fel, amelyeket nem szabad a szemétgyűjtőbe dobni, de elszállításuk 
gondot okoz, valamint a használaton kivüli, árammal, elemmel, vagy akkumulátorral működő kis 
háztartási gépek. 
    A sikeresen zárult programot a RoRec (Román Hulladékfeldolgozásért Egyesület) oklevelekkel 
jutalmazta, amelyet ünnepélyes keretek között Somogyi Gabriella biológia tanárnő a program iskolai 
szintű felelőse adott át a „járőröknek”. 

 



 
Együttműködési megállapodás 

Csütörtökön, november 27-én délután a 
Hegyközcsatári Polgármesteri Hivatal 
gyűléstermében Együttműködési 
Megállapodás aláírására került sor a Bihar 
Megyei Vállalkozók Szövetsége és 
Hegyközcsatár Polgármesteri Hivatala között 
 
    Csütörtök délután, november 27-én, a 
Hegyközcsatári Polgármesteri Hivatal 
gyűléstermében a Bihar Megyei Vállalkozók 
Szövetségének képviselői, Constantin Jurca első-
alelnök, Fonoage Vasile - alelnök, Dorel Puchianu - 
alelnök és Anca Toth a szövetség közigazgatási 
intézményének vezetője, másrészt Hegyközcsatár 
Polgármesteri Hivatalának képviselői találkoztak, 
hogy aláírjanak egy Együttműködési Megállapodást. 
Ioan Lucian a BMVSZ elnöke, aki egyben a 
Romániai Vállalkozók Országos Szövetségének 
elnöke is más elfoglaltsága miatt nem lehetett jelen 
az Együttműködési Megállapodás aláírásán. 
    Hegyközcsatár község részéről jelen voltak a 
Helyi Tanács RMDSZ frakciójának tanácsosai, a 

helyi  
 
közigazgatási hivatal irodavezetői, a Polgármesteri 
Hivatal titkára és Hegyközcsatár község 
polgármestere Vitályos Barna. 
    A polgármester elsőként az együttműködési 
megállapodás előnyeit ismertette a jelenlévőkkel, 
amelyek arra hívatottak, hogy kihasználják azon 
lehetőségeket, amelyeket a Bihar Megyei 
Vállalkozók Szövetsége nyújthat a község 
fejlesztéséhez. A szövetség által képviselt 
intézmények tudomására hozni azon befektetési 
lehetőségeket, amelyek a község területén 
megvalósíthatók és hozzájárulnak annak gazdasági 
fejlődéséhez. Konzultálva gazdasági 
szakemberekkel egy stratégia kidolgozása a község 
gazdasági fejlődésének érdekében, a helyi 
költségvetés kidolgozása a község adottságához 
igazodva. Közös rendezvények szervezése, amelyen 
az üzletemberek még jobban megismerhetik azon 
lehetőségeket, amelyeket megvalósíthatnak a 

község területén. 
    A Bihar Megyei Vállalkozók Szövetségének 
(BMVSZ) első-alelnöke Jurcă Constantin 
kihangsúlyozta:„…célunk a község fejlesztése annak 
minden előnyével, … szeretnénk, ha a helyi 
vállalkozók részt vennének a szövetség által 
szervezett eseményeken és kihasználják az általunk 
nyújtott előnyöket, amelyet aztán haza hozva itthon 
kamatoztathatják, … mivel régi kötődésem van a 
községhez, de főleg annak polgármesteréhez 
Vitályos Barnához, ismervén az ő hozzáértését, 
megteszek minden tőlem telhetőt annak érdekében, 
hogy a BMVSZ minél szélesebb körben nyisson és 
vegyen részt a község fejlesztésében…” – mondta 
Jurcă Constantin. Elmondása szerint ő a megújuló 
energiaforrások híve, amelynek jelentősége, hogy 
használatuk összhangban van a fenntartható 
fejlődés alapelveivel, tehát alkalmazásuk nem 



rombolja a környezetet, ugyanakkor nem is fogják 
vissza az emberiség fejlődési lehetőségeit,         
 
itt Hegyközcsatár községben akár ezeket is ki lehet 
aknázni.  
  Vasile Fonage a BMVSZ alelnöke a szövetségen 
belül a turizmussal és sporttal foglalkozik, ebben az 
irányban fejtette ki véleményét és meglátását 
miként lehetne ezeket az előnyöket a gyakorlatba 
ültetni. „… a legjobb szándékkal jöttem ma ide 
közétek, nem akarok senkit becsapni és azt ígérni, 
hogy megtöltjük pénzzel a zsebeiteket, de 
megpróbáljuk elsősorban felmérni, majd 
gyakorlatba ültetni a község és az itteni közösség 
adta potenciális lehetőségeket, természetesen a 
szövetségünkkel karöltve. … pozitívum és nagyon 
fontos az a tény, hogy Vitályos Barna immár három 
mandátumon keresztül vezeti a községet, amely 
részünkről egy stabilitást jelent, ezért is gondolom, 

azt hogy a ma aláírt Együttműködési 
Megállapodásunkat gyakorlatba is tudjuk ültetni…” 
– mondta az alelnök. 
   Dorel Puchianu a BMVSZ egy másik alelnöke 
lelkesen beszélt a Hegyközcsatárban tapasztaltakról 
és hallottakról, példával illusztrálva a szövetség 
kínálta lehetőségeket és azt hogy mennyi pénz van 
a községben, a kettőt ötvözve megtalálni a 
befektetési lehetőségeket, amelyek a helyi közösség 
érdekeit szolgálják. „… tudom, hogy a községben 
több műemlék templom is van, ezekhez a 
templomhoz vezető utakat ki kell világítani, fel kell 
vásárolni a lakosok terméseit, tovább kell folytatni a 
szennyvízcsatorna hálózatot, és ezek csak néhányak 
azokból a lehetséges befektetésekből amelyeket ki 
kell eszközölni” – mondta Dorel Puchianu.   
   Arról is beszélt az alelnök, hogy a szövetség által 
felkínált online kommunikációs rendszeren keresztül 
hamarabb eljutnak a vállalkozókhoz azok a 
befektetési információk, amelyek a közösség és a 

befektető érdekeit egyformán szolgálják ezzel új 

munkahelyeket lehet létrehozni, de nem utolsó 
sorban hozzájárul a lakosság életszínvonalának 
növeléséhez,  
 
a térség gazdasági fejlődéséhez. 
   Az Együttműködési Megállapodást a 
Hegyközcsatár Polgármesteri Hivatal részéről 
Vitályos Barna polgármester, míg a Bihar Megyei 
Vállalkozók Szövetségének részéről Jurcă 
Constantin első-alelnök írták alá és ellenjegyezte 
Ioan Lucian elnök helyett. A megállapodás 
hitelességét egy kézfogással pecsételték meg. 
    Vitályos Barna elmondása szerint egy régi álma 
valósulhat meg, ha sikerül egy gyümölcs és zöldség 
felvásárló központot létrehozni, hiszen a hegyköziek 
régmúlt idők óta vannak jelen a megyeközpont 
piacain termékeikkel, viszont az utóbbi néhány éve 
a viszonteladók ellehetetlenítették az őstermelők 
termékeik eladásának érvényesítését, mert ők 
egész évre kibérelik az asztalokat, így az őstermelők 
többségének nem marad hol kipakolni az eladásra 
kínált portékáikat.  



MIT TEGYÜNK KÉMÉNYTŰZ ESETÉN? 
 Értesítsük a tűzoltóságot! (105) 
 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 kéményseprőt 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. 
 



December 5-én, pénteken délelőtt már  megérkezett a Mikulás és segédei a kisiskolásokhoz 

Ki is az a Mikulás? 
   Hívják Mikulásnak, Santa Clausnak, Father Christmasnak, Pére Noelnek és még vagy féltucat egyéb 
néven. A piros köpenyes, hófehér szakállú öregúr régóta hordja az ajándékot a gyerekeknek - egyes 
országokban névnapján, december 6-án, másutt pedig karácsony este.  
  A Mikulás rénszarvasai: RUDOLF a piros orr, csak annyit lehet tudni, hogy legutoljára, kilencedikként 
csatlakozott a Mikulás csapatához.  és TÁLTOS aki nevét onnan kapta, hogy mindig mindenkivel 
versenyezni akart. Ő a leggyorsabb.  

A gimnazistákat is meglepte a  Mikulás és segítői 

A LAPOT SZERKESZTI: TÓTH ZSOLT ZSIGMOND  


