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Hegyközcsatárban befejeződött a  

szennyvízcsatorna-hálózat csőrendszerének lefektetése 
 
      Az ivóvízhálózat megépítését követően egy régi álmuk valósulhatott meg tavaly a csatá-
riaknak, hiszen a pályázatot elnyert cég egy rövid szakasz kivételével befejezte a szennyvíz-
csatorna - hálózat csőrendszerének lefektetését 
 
Tóth Zsigmond 
 

    Hegyközcsatár község egyike azon önkormányzatoknak, amelyek állami 
támogatással és pályázatok elnyerésével valósíthatja csak meg a község köz-
pont és a hozzá tartozó falvak infrastrukturális fejlődését, mivel nem főút 
rendszer mellett helyezkedik, ezért bizonyos értelemben az ide látogató be-
fektetők nagy része jön, lát és elmegy, mivel az út Sitervölgynél „elfogy” vé-
get ér. Mindezek ellenére az utóbbi tizenkét év sikeresnek mondható minden 
téren, hiszen olyan gazdasági fejlődésen esett át, amely a települések ingat-
lanjainak értékét növelték, a lakosság pedig jobb és modernebb körülmé-
nyek közt élhet.  
   A 2012-es önkormányzati választásokat követő két év azonban egy stag-
náló időszak volt, hiszen a megkezdett munkálatok, illetve a kormánnyal már 
szerződésben rögzített, szennyvízhálózat kiépítését elnyert cég nem kezdhet-
te el a munkálatokat, mivel az állami szervek nem tartották magukat a szer-
ződéshez, nem utalták a pénzt, de erről beszéljen maga a polgármester 

Vitályos Barna. 
    - polgármester úr beszéljen, kérem az elmúlt esztendő sikereiről, sikertelenségéről, vala-
mint az elkezdett, esetleg folytatódott munkálatokról, a mindennapi gondokról, eredmé-
nyekről. 
    - a 2012-es önkormányzati választásokat követő másfél, két év egy nagyon nehéz időszak volt szá-
munkra, hiszen mióta nem voltunk kormányon megálltak az elkezdett munkálatok, nem kaptunk pénzt 
azok folytatására. A szennyvíz-csatornahálózat kiépítésére a pályázatot megnyert cég csak 2014 június 
első napjaiban kezdhette el a munkálatokat, mert hiába már négy éve aláírtuk a kormánnyal a szerződést 
mégsem kaptunk rá pénzt, mert nem volt ott az RMDSZ a kormánykoalícióban.  
   - hol kezdték el munkálatokat? 
   - a kanalizálás a Csipkésen kezdődött el a csövek lefektetésével, majd folytatódott a többi mellékutcák-
ban is, ahhoz hogy az esetleges rossz idő beálltával a Kis utcán és a Főutcán dolgozhassanak, mindkét 
oldalon ( ez egy 4,2 km-es szakaszt jelent), hogy ne kelljen az aszfaltot feltörni. Itt szeretném elmondani, 
hogy az a cég, amely a Kiss utcán dolgozott kitűnő munkát végzett, hiszen az ott lakók néhány nap alatt 
túl estek a munka nehezén. 
    Amint tapasztalhatják minden ház előtt, ott van a bekötéshez szükséges akna, ami a lakosságnak sem-
mibe sem kerül, de egyelőre még nem lehet rácsatlakozni.  
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- a csöveket lefektették mi a következő lé- pés?  
   - a csövek lefektetésével egyidőben folytak a munkálatok a Csipkés aljában mintegy 1 km-re egy a víz-
szűrő és ülepítő rendszer megépítésére, amely arra szolgál majd, hogy a településről összegyűjtött 
szennyvizet megtisztítsa és így folyjon  majd bele a Kösmő patakba. 
    Ezután következnek az utak és járdák javítása, hiszen pénzkidobás lett volna járda és útjavításba kez-
deni addig, amíg nincs meg a szennyvízhálózat, a mostani munkálatok tudjuk kellemetlenségeket okoz-
tak, de mindez emeli a község, a település rangját és értéket, értékesebbek lesznek az ingatlanok, sem-
miképp sem a lakosság ellen, hanem a lakosságért történik mindez, még akkor is, ha egyes lakosok más-
képp gondolják ezt.  
    Amint befejeződik a kanalizálás, elkezdjük az utak rendbe tételét, amelynek kivitelezési tervét már el-
küldtük a szakhatósságnak véleményezésre, de ugyanakkor járdaépítésbe is kezdünk az anyagi lehetősé-
gekhez mérten. Türelmet és megértést kérek a csatári lakosságtól. 
    
 

 
- a Polgármesteri Hivatal felújítása is befejeződött, novembertől ismét itt várják a lakossá-
got ügyes bajos dolgaik intézésére 
   - Örülök annak, hogy befejeződött a Polgármesteri Hivatal épületének modernizálása, amelyet európai 
uniós pályázaton nyertünk, a pénzösszeg kicsi, a kiírás is csak arról szólt, hogy a régi épületet vasbeton-
nal megerősítik, a tartó oszlopokat úgyszintén, amelyet a tetőszerkezet alatt egy összekapcsoló-kötő vas-
betonpánttal tettk erősebbé, majd megemeléssel egy tetőteret alakítottunk ki, ahol három iroda helyiség 
és egy házasságkötő terem kapott helyet. Természetesen kicseréltük a nyillászárókat is.  
    Immár másfél hónapja ismét itt állunk a lakosság rendelkezésére, ide várjuk ügyes-bajos dolgaik elin-
tézésére, itt az új év január 15-től ismét lehet az adókat és illetékeket fizetni, de ne feledjék a mezőgaz-
dasági nyilvántartóba minden év elején kötelező a vagyonnyilatkozat leadása a mezőgazdasági előadónál. 
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Farsangibál Hegyköztótteleken 

 
     Szombaton délután, január 31-én, a szép téli időjárás is hozzájárult ahhoz, hogy sokan 
voltak jelen a hegyköztótteleki kultúrotthonban megrendezett farsangi mulatságon 

   Egy fergeteges farsangi mulatság vette kezdetét szombat délután, január 31-én Tótteleken az elmúlt 
hónapokban kívül-belül szépen felújított kultúrotthonban, amely zsúfolásig megtelt, egy adott pillanatban 
úgy tűnt, hogy nem fér be több résztvevő. 
   A rendezők, a gyerekek és a falubeliek jótékonysági farsangi mulatságnak nevezték el a mai eseményt, 
mivel a belépő díj valamint a tombolából befolyt összeget jótékonysági célra szeretnék felhasználni, 
mondta Iványi Ilona aki a rendezvény szervezője és irányítója. A Hegyköztótteleken élő emberek zöme 
római katolikus vallású, a falu világában a farsang mindig óriási közösségformáló erővel bírt.   

      A hegyköztótteleki emberek vidámak, mulatósak, nagyon vallásosak és őrzik hagyományaikat  nem 
felejtetve el az őseiktől tanult népszokásokat, amit a mai fiataloknak is szeretnének átadni úgy, ahogy azt 
dédszüleiktől tanultak. 
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    Farsang ünnepéhez kötődik a népi színjátszás kialakulása, különféle maszkos alakoskodásokból nőttek 
aztán ki a különféle dramatikus játékok, amelyekben tipikus alakokat személyesítettek meg, ehhez a ha-
gyományhoz igazodva a mai farsangi mulatságot két részre osztották, délután a gyerekeké volt a fősze-
rep, akik megmutatták, hogy lehet rájuk számítani a helyi néphagyományok megőrzésében, este pedig a 
felnőttek vették át a tánctermet.     
  A gyerekfarsangon a település apraja-nagyja részt vett, hiszen szerepet kapott a négy éves leányka és a 
tizenhét éves tinédzser is. Ehhez a hagyományhoz igazodva a Tóttelek-i Kikerics gyermek és ifjúsági cso-
port, Iványi Ilona vezetésével, mutatták be  a mai napon elsőként a Furfang Ábris, majd a Beteg disznó 
bohózatokat, de két kabaré jelenet is volt, Az orvosnál és a Gyógyszertárban címmel, melyet a közönség 
szűnni nem akaró vastapssal jutalmazott.  
    A farsangi mulatságon jelen voltak a szomszédos Hegyközcsatár és Síter gyermekei is felléptek szebb-
nél szebb álarcos jelmezekbe beöltözve, a közönség soraiban a gyerekek szülei mellett nagyon sok érdek-
lődő is volt.  
   Hogy a hagyományoknál maradjanak az előadás elkezdéséig, valamint a várakozások ideje alatt a szü-
lők finom farsangi fánkkal kínálgatták a jelenlévőket, majd sor került a tombolavásárlásra is, nagy volt a 

sürgés-forgás hiszen minden tombola nyerő volt. Ez a hagyományőrző rendezvény nem jöhetett volna 
létre, ha nincsenek a nemes adakozó szülők, vállalkozók, alapítványok és egyházi közösségek mesélik a 
szervezők. 
      A délutáni, bohózatokkal tűzdelt rendezvény este a felnőtt álarcos bállal folytatódott, ahol a jó zené-
ről és mulatozásról a Vegas Band együttes gondoskodott. 
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Valentin napi borverseny Hegyközcsatárban 

 
Fehér és vörösbor kategóriában mérettettek meg a hegyközcsatári  

őstermelő szőlősgazdák borai 
 
   Szombaton, 2015 február 14-én délután vette kezdetét Hegyközcsatárban a helyi borászok, őstermelő 
szőlősgazdák által kezdeményezett és megszervezett borverseny, amely kizárólag a település területén 
termett szőlőből készített borokat neveztek be két kategóriában, fehérbor és vörösbor (a rosét is ide so-
rolták be).  A hagyományoknak megfelelően a vörösborok voltak többségben.  

   A bor az emberek által fogyasztott legrégebbi élve-
zeti cikk. Ennek megfelelően a borászok több ezer 
éve arra törekszenek, hogy minél jobb minőségű bort 
szolgáljanak fel az asztalra. Köztudott, hogy a borá-
szok nagyon büszkék boraikra, a közmondás szerint 
is: van a jó bor, a jobb bor és az én borom, ezért a 
borok megmérettetésére évszázadok óta borverse-
nyeket rendeznek. Valamennyi borverseny jellemző-
je, hogy a borok termelőjét nem ismerve, a szakértő 
borbírák a borokat megkóstolják, és arról általában 
számokban kifejezett véleményt alkotnak, felállítva 
egy sorrendet.  
   A hegyközcsatári kultúrház adott otthont a meg-
mérettetésre, ahol kora délután a jelenlévők kóstol-
gatták, ízlelték egymás borait, így az előzsűrizés so-

rán kiderült, feleslegesen aggódtak a gazdák az el-
múlt évi termés miatt, mert a hegyközcsatári ver-
senyre benevezett borok átlagon felüliek. Persze, 
hogy pontosan milyenek, az csak a zsűrizés után 
derült ki, de a pontozók optimisták voltak. 
    Az idei termés a tavalyi száraz nyár után igen ki-
válóra sikeredett, nem is volt olyan bor, ami ne ka-
pott volna minősítést. Az öttagú zsűri, id. Szilágyi 
Vince, Papp Gyula, id. Balázs Gyula (elnök), Mészá-
ros Károly és Molnár Árpád munkája közben a jelen-
lévők finomabbnál finomabb borokat kóstolhattak.  
   A borverseny fővédnöke Vitályos Barna polgár-
mester volt, aki megnyitó beszédében kiemelte a 
szőlő és a bor fontosságát életünkben, pozitív kö-
zösségépítő hatását a mindennapok során, amely 
közösségekre nagy szüksége van a társadalmunknak, az ilyen és hasonló alulról kezdeményező rendezvé-
nyeket, maga személyesen, de az önkormányzat is bármikor támogat.      

    Ezt követően Sztankovics Gyula kultúrreferens, aki 
a rendezvény moderátora is volt egyben, méltatta és 
elismerte a hegyközcsatári szőlősgazdák elmúlt évek-
ben végzett szakmai munkáját.  
   Összességében kiválóan megszervezett, élménydús 
borversenyen találkozhattak a gazdák. 
    Az öttagú zsűrinek nem volt könnyű dolga a sok 
finom, ízletes borok közül kiválasztani a legjobbakat, 
de végül az alábbi eredmények születtek: fehérbor 
kategória – I. helyezett Papp Gyula II. hely, Molnár 
Árpád, vörösbor: - I. Szabó Béla, II. hely – ifj. Szil-
ágyi Vince, III. hely – ifj. Rácz Sándor. 
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Amíg a borbírák munkájukat végezték szebbnél szebb nóták szórakoztatták a közönséget, a színpadon 
fellépett Papp Lajos hegyközcsatári őstermelő nótacsokorral és Mészáros Eszter fiatal népdalénekes, aki 
egy éve jár a Francisc Hubic Művészeti Iskola népdal szakára, kitűnő tehetségével nagy jövő áll előtte.  
   A hegyközcsatári borverseny díjkiosztását követően a helyi önkormányzat zenés vacsorával vendégelte 
meg a verseny résztvevőit és a jelenlévőket.  
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HASZNOS TUDNIVALÓK 

KÖZELEDIK A TAVASZ, HAMAROSAN ELJÖN A VETÉS IDEJE, JÓ HA TUDJUK VÁSÁRLÁSKOR, MI-
BŐL MENNYIT VÁSÁROLJUNK, ESETLEG MI AZ OPTIMÁLIS VETÉSI IDŐ, VAGY EGYES VETŐMAG-

NAK MENNYI A CSIRÁZÁSI IDEJE 

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,   
01.11 

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 
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    A Romániai Magyar Könyvtárosok és a Hargita Megyei Könyvtár indítványozására, 2015. február 17-én 
9-12 óra között a IV osztályos tanulók Bondár Éva tanítónő irányításával Kányádi Sándor műveiből olvas-
tak fel megszakítás nélkül. Elsős társaik nagy örömmel hallgatták őket. 

Kányádi Sándor ismert illetve kevésbé ismert verseibõl olvastak fel megszakítás nélkül a mai nap a II-III 
osztály tanulói Karácsony Éva tanítónő irányításával. 

     
   Hegyközcsatári és síteri nagycsoportos ovisok látogattak el ma iskolánkba az ovónénik és szülõk kísére-
tében. Iskolánk elõkészítõ osztályosai Mészáros Gizella tanitónénivel és jövõbeli tanítójukkal Karácsony 
Éva "tancsival" fogadták a csöppségeket. Az osztályteremben iskolánk igazgatója, Oros Erika üdvözölte a 
vendégeket, akik késõbb játékos tevékenységek keretében ismerkedtek a környezettel. Minden osztályte-
rembe bekukkantottak a kicsik, a tornatermet is "felavatták" egy kis játék kíséretében.  
   Már nagyon várjuk, hogy iskolánk családtagjaiként köszönthessünk benneteket 
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KERESZTREJTVÉNY  

HUMOR 
Grun egy kis bodegát nyitott, ahol hot dogot árul, és pi-
szokul jól megy neki, állandóan óriási sor kígyózik a bó-
dé előtt. Weis ezt látva beáll a sorba, s amikor sorra ke-
rül, azt mondja Grunnek: 
- Te, Grun, adjál mar nekem kölcsön egy kis pénzt! 
- Nem lehet, Weis, szerződésem van a bankkal. 
- Ugyan miféle? 
- Ők nem árulnak hot dogot, én meg nem adok köl-
csönt… 

- Mi a hasonlóság az anyós és a hegyi ösvény között? 
- ??? 
- Hogy mindegyik egy csapás! 

- Melyik a jóindulatú daganat? 
- ??? 

- Amelyik az anyóst támadja meg. 
- Miért temetik az anyóst derékig a sírba? 

- ??? 
- Hogy legalább tudja gondozni a virágokat köz-
ben. 

Két barát beszélget: 
- Hát te miért vágsz ilyen fancsali képet? 
- Az anyósom el akar utazni egy hónapra. 
- De hát ennek inkább örülnöd kellene! 
- Persze, de ha látná rajtam, hogy örülök, akkor 
biztos itthon maradna! 

- Képzeld, a falióránk leesett a falról! Ha egy másod-
perccel hamarabb történik, pont az anyám fejére 
zuhan! 
- Ez a fránya óra mindig is késett... 

Lapszerkesztő: Tóth Zsolt Zsigmond 


