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Húsvéthétfőn szokásosnál 
ragyogóbban kelt a nap; 
Kiugrottam az ágyamból 
egyetlenegy perc alatt. 

 
Kölnivízzel a zsebemben 
míg eljöttem tehozzád; 
Jókedvemet kismadarak 
csicsergéssel fokozták. 

 
Te vagy az én számomra e 
rózsakertnek legszebbje; 

Engedd meg, hogy kölnivizet 
löttyintsek a fejedre! 

 
KurczinaTerézia 
www.poet.hu 

 
Falu végén aranyvessző,  

aranysárga rüggyel büszkélkedő, 
Őz és nyuszi körbeállja,  
tekintetük megcsodálja.  

Gondold azt, hogy én is ott állok,  
 és Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánok!  

………………………………………………………………………… 
 

Tapsifüles nyuszikának nagyon sok a dolga. 
Piros tojást, hímes tojást szerteszéjjel hordja.  
Hordjad, hordjad nyuszikám, kéket is tarkát is, 

Nekem is van egy kosaram, belefér még száz is. 
 Kellemes Húsvéti Ünnepeket. 

………………………………………………………………………… 

Most ébredtünk húsvét hajnalára, 
 vizet locsolni a lányok hajára. 

 De nem ám a kútból a hideget,  
hanem az illatos kölnivizet.  

Kérem a lányokat, elém álljanak,  
hogy jövő húsvétig el ne hervadjanak! Boldog Hús-

véti Ünnepeket! 
………………………………………………………………………… 

 
Kis falumban minden házban 

Nyílnak szép virágok, 
Muskátlik és gyöngyvirágok, 

S piros tulipánok. 
Icipici locsolómmal 

Mindet megöntözöm, 
S hogyha érte tojást kapok, 

Szépen megköszönöm. 

 
Kelj fel párnádról szép ibolyavirág, 

Tekints ki az ablakon, milyen szép a világ. 
Megöntözlek gyorsan a harmat friss illatával, 

Teljen a talicskám sok szép piros tojással.  
 

………………………………………………………………………… 
 

Pálinkás jó reggelt kívánok e háznak, 
Főképp a dolgos szülők jól nevelt lányának! 

Elmondom én gyorsan jövetelem célját: 
Megöntözöm most a környék legszebb lányát. 

Kívánok e háznak hát mindenből eleget, 
Főképp békességet, egészséget és szeretetet! 

………………………………………………………………………… 
 

Ebben a ház udvarában szép kis bimbó nő. 
Nevelje majd szépre, jóra a jó Teremtő! 

Vizet hoztam a tövére, szálljon áldás a fejére, 
Istentől azt kérem, piros tojás a bérem! 

Szabad-e locsolni? 
………………………………………………………………………… 

 
Rózsavizes húsvét napját jöttem ma kívánni, 

Nem szeretnék a lányokra nagyon sokat várni! 
Ez a pár csepp jó szagos víz úgy használ a lánynak, 

Mint a réten a gyöngyharmat a nyíló virágnak. 
Olyan lesz az arcuk tőle, mint a hamvas virág, 
Örömünkben együtt örül a megváltott világ. 
Megváltónk is együtt örül az egész világgal, 
Ajándékozzatok meg hát egy hímes tojással! 

………………………………………………………………………… 
 

Korán reggel útra keltem, 
Se nem ittam, se nem ettem. 

Tarisznya húzza a vállam, 
Térdig kopott már a lábam. 

Bejártam a fél világot, 
Láttam sok-sok szép virágot. 
A legszebbre most találtam, 
Hogy öntözzem, alig vártam. 

Piros tojás, fehér nyuszi, 
Locsolásért jár a puszi! 

………………………………………………………………………… 
Kinyílt az ibolya húsvét hajnalára, 

Csepegjél, rózsavíz erre a kislányra. 
Rózsavíztől, majd meglátod, szép és ügyes leszel, 

Ugye, kislány, a zsebembe piros tojást teszel? 
………………………………………………………………………… 

Húsvét másodnapján régi szokás szerint 
Fogadják szívesen az öntözőlegényt. 
Én a legénységhez igen kicsi vagyok, 

De öntözőlegénynek mégis csak felcsapok. 

LOCSOLÓVERSEK  

tallozta Tóth Zs. 



       Húsvéti hagyományok és finomságok  
 
„Takarítsátok ki a régi kovászt, hogy új tésztává legyetek, hiszen ti kovásztalanok vagytok, mert a mi 
húsvéti bárányunk, a Krisztus, már megáldoztatott. Azért ne régi kovásszal ünnepeljünk, se a rosszaság 
és gonoszság kovászával, hanem a tisztaság és igazság kovásztalanságával." 
(1Korinthus 5:6-8) 
 
   Húsvét a keresztyénség egyik legnagyobb ünnepe, e napon ünneplik a hívők Jézus Krisztus feltáma-
dását. Véget ér a nagyböjt, a hústól való tartózkodás, innen származik az ünnep magyar elnevezése is. 
A II. század végéről származó dokumentumok szerint a húsvét ünnepe már általánosan elterjedt volt a 
keresztyénség körében.  
   Az ünnep kialakulása azonban sokkal messzebbre nyúlik vissza. Eredete az őskeresztyén gyülekezet 
azon gyakorlatára vezethető vissza, hogy a Krisztus feltámadásának napját, a hét első napját örvendez-
ve megünnepelték. Napjainkra még a legbuzgóbb templomba járókban is elhalványult annak tudata, 
hogy minden egyes vasárnap Jézus halál feletti győzelmének ünnepe. Mivel kezdetben vita alakult ki a 
húsvét időpontját illetően, a Niceai Zsinat 325-ben meghatározta az ünnep időpontját úgy, hogy az a 
tavaszi napéjegyenlőség utáni első holdtöltét követő vasárnap legyen. Ha az első holdtölte éppen va-
sárnapra esik, akkor a húsvét az azt követő vasárnap. Naptár szerint ez a március 22. és április 25. kö-
zé eső egyik vasárnap (idén április 5.). Csak a VI. században, miután Dionysius Exiguus szerzetes (525) 
a római időszámítást az alexandriaihoz igazította, lett egységes (néhány ország  
kivételével) a húsvét dátuma. 
   Más nagy ünnephez hasonlóan, ehhez a naphoz is munkatilalom kapcsolódik. Nem sepertek, nem 
főztek, varrni sem volt szabad. Nem hajtották ki és nem is fogták be az állatokat. Húsvétvasárnap és - 
hétfőn a böjti tilalom után már ismét lehetett táncolni, bálokat rendezni. A húsvéti báloknak is megvolt 
a helyileg kialakult szokásrendjük, megkezdődött a  
lakodalmak tavaszi időszaka. 
 A húsvéti szertartásokhoz tartozott már a X. század óta az ételszentelés. 
   A húsvéti sonkát, bárányt, kalácsot, tojást, sőt még a bort is, a katolikus hívők szentelni viszik a 
templomba. A húsvéti ételszentelés, egyes vidékeken ételáldás, a szentelményeknek egyik máig eleve-
nen élő fajtája. Az ételek megáldására már Jézus Krisztus példát adott, például Márk evangéliumában 
olvashatjuk, hogy Jézus „vette a kenyeret, áldást mondott, és megtörte".  
   A hiedelem szerint a megszentelt húsvéti ételek megvédik a híveket a hosszú böjt után a  
mértéktelenség kísértésétől. 
 Az ünnep szinte áldozati jellegű eledele a húsvéti bárány, amely az ártatlanul megöletett Jézus Krisz-
tust jelképezi. Eredete az Ézsaiás 53-ban található, ahol az író a szenvedő szolgaként említett Messiást 
vágóhídra hurcolt néma bárányhoz hasonlítja. Még korábbi ószövetségi előkép a páskabárány, amelyet 
Izráel népének az Egyiptomból való szabadulás előestéjén kellett elkészítenie és elfogyasztania kovász-
talan kenyerekkel és keserű füvekkel.  
    Egyes székely falvakban a bárányt nagypénteken ölik le.  
A legrégibb húsvéti eledelek közé tartozik a tojás, amely az élet, az újjászületés jelképe. Amint a tojás-
ból új élet kel, éppen úgy támadt fel Krisztus is sírjából, az emberek megváltására, tehát a tojás a feltá-
madt Üdvözítő jelképe.  
   A sonka a parasztélet gazdasági és kultikus rendje következtében vált már igen régen jellegzetes ele-
dellé. A december vagy január hónapban levágott disznó megfüstölt „tartozéka" - amelyhez a nagyböjt 
negyven napja alatt amúgy sem lehetett hozzákezdeni -, húsvétra éppen megérett és fogyasztásra  
alkalmassá vált.  
   A szentelt ételek maradékait mágikus célokra használták. A sonka csontját kiakasztották a gyümölcs-
fára, hogy sokat teremjen. A zempléni falvakban a kalács morzsáját a tyúkoknak adták, hogy sokat toj-
janak. A húsvéti ételek maradékát tűzbe is vethették azzal a magyarázattal, hogy „akik a túlvilágon 
vannak, azoknak is legyen egy kis morzsa belüle". 
 
Kolozs Nagy János  
 

tallozta Tóth Zs. 



A márciusi ifjak szabadságharcára emlékeztek Hegyközcsatárban 
 
     A március 15.-i ünnepség a református templomban kezdődött, majd koszorúzással foly-
tatódott a templomkertben lévő kopjafánál, és a római katolikus templomfalán elhelyezett 
márványtáblánál.  
 
Tóth Zs.Zsigmond 
   Hűvös, borongós időjárás közepette emlékeztek a 
hegyközcsatáriak ünnepi Istentiszteleten a református 
templomban 2015 március 15-én, vasárnap délelőtt 
felekezeti és politikai hovatartozás nélkül az 1848 már-
cius 15-én kirobbant forradalom és szabadságharcra, 
hiszen Magyarország újkori történetének egyik megha-
tározó eseménye, a nemzeti identitás egyik alapköve, 
társadalmi reformjaival a polgári átalakulás megindítója 
volt. Azon esős márciusi napon beköszöntött a „Népek 
tavasza”, amely virágba borította a szabadság eszmé-
jét.     
     Nem hiába, mert azóta március 15-e az összefogás 
jelképe, ekkor váltak a magyarok igazi, a szó mai értel-
mében vett nemzetté. 
   A márciusi ifjak a szigorú cenzúra ellenére cselekedtek, nehéz, kemény, határozott, de jövőt építő dönté-
seket hoztak. Radikális, fiatalos, de izzó akarattal merték szeretni hazájukat, szeretni egymást rangtól, val-

lástól, származástól függetlenül.  
   Tudták, hogy a magyarság jövője bárhogy is alakul a 
forradalom és a szabadságharc ügye rövid és hosszútá-
von egy valamitől függ, éspedig tudják-e szeretni a ha-
zát és benne egymást. 
    Ezen gondolatok jegyében a több mint száz jelenlé-
vőnek elsőként Miklós Csaba helyi református  lelki-
pásztor méltatta a bátor forradalmárokat. Igemagyará-
zatát is ennek az eseménynek megfelelően választotta: 
Ézsaiás 58, 1-12  
    „ Ma március 15-én minden magyar ember emléke-
zik. De miről is szól ma ez az ünnep? Ha szétnézünk 
körülöttünk meglátjuk, hogy a valóságban azaz eszme, 
amelyért akkor kiálltak ifjaink mára csak a szép szavak 
ünnepe maradt… az lenne a cél, hogy gyermekeink 

megértsék azt amiért magyar ifjaink vérüket áldozták, megértetni velük, hogy  elsősorban emberek legye-
nek, hogy egységben, összefogva harcoljanak magyarságunkért. … a forradalomnak, szabadságharcnak 
előbb bennünk kell végbemennie, testvérként mellé állni embertársunknak együtt élni és ünnepelni, együtt 
küzdeni és harcolni értékeinkért.” – értekezett a lelkipásztor.  

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    Az igemagyarázatot követően elsőként a reformá-
tus gyülekezet énekara Miklós Spurigán Zoltán kántor-
karnagy vezetésével Kossuth nótákat adtak elő, majd 
a Hegyközcsatári Ifjak Együttese szolgált. 
    A hegyközcsatári Benedek Elek Általános iskola ta-
nulói hazafias verseket és énekeket adtak elő Oros 
Erika igazgatónő, Moldoványi Tímea tanárnő, Jakab 
Ernő tanár, Bondár Éva és Karácsonyi Éva tanítónők 
irányításával. 
     Ezt követően a templomkertben folytatódott az 
ünnepi program, ahol Sztankovics Gyula 
kultúrreferens idézte fel az I. és II. Világháborúban 
elesett hegyközcsatáriak névsorát, valamint azokét, 
akik részt vettek a háborúban,  

majd a jelenlévők a kegyelet és megemlékezés koszo-
rúit a templomkertben álló kopjafánál helyezték el, 
majd mindenki átvonult a római katolikus templom-
kertbe és ott folytatták a koszorúzást a templomfalán 
elhelyezett márványtáblánál.  
   Mindkét helyszínen fiatalokból álló díszőrség vigyá-
zott és felügyelt a méltó megemlékezésre. 
   A  jelenlévők végbúcsúként nemzeti imánkkal a 
Himnusszal zárták le az ünnepséget és hajtottak fejet 
a hősök tiszteletére. Végszóként egy ma is aktuális 
idézet: „A hazaszeretet ott kezdődik, amikor egymást 
szeretik azok, akik egy hazában élnek. De ezt olyan 
nehezen értik meg az emberek.” (Wass Albert) 
 

 



ISKOLÁINK—ÓVODÁINK ÉLETÉBŐL 
 
  -  Drog ellenes projekt keretében a hegyközcsatári és sitervölgyi iskolák VII. és VIII. osztály tanulóival 
folytattak beszélgetést március 23-án a pályázat képviselői. A különböző drogok káros hatásáról beszél-
gettek és hívták fel a figyelmet arra, hogy figyeljünk egymásra, segítsünk azokon tanáccsal, akik nem is-
merik a drogok hatását. Köszönjük segítségüket. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  - Iskoláink tanulói a Szalárdi VII. Petőfi Sándor Szavalóversenyen vettek részt március közepén 11 tele-
pülés 61 tanulóival egyetemben. 
    Gratulálunk iskolánk tanulóinak az elért eredményekért, s köszönet felkészítőiknek, Bondár Èva és 
Moldoványi Tímea tanerőknek. 
 

Tóth Zs. 



Tarlók, növényi hulladékok égetése 

 A tarló, aljnövényzet, növényi hulladékok szabálytalan égetése és a tűzvédelmi előírások be 
nem tartása miatt minden év márciusában és áprilisában megnövekedik a tűzesetek száma 
 
    A Bihar Megyei Körösök Katasztrófavédelmi felügyelőség felhívja a figyelmet, hogy ezen tüzek eloltásá-
hoz számos erőforrást be kell vetni és a költségek sem elhanyagolhatók. A legnagyobb gondot az jelenti, 
ha a növényi hulladékokat a lakóházaktól, melléképületektől, raktáraktól, erdőktől, ültetvényektől, elekt-
romos hálózatoktól, gáz vagy más üzemanyag-vezetékektől, utaktól nem a megszabott távolságra égetik 
el.  
     A katasztrófavédelmi felügyelőség épp ezért a hatályban levő tűzvédelmi szabályok betartását kérik 
mindenkitől. Az égetéshez szükséges beszerezni az illetékes hatóságtól a következő dokumentumokat: a 
környezetvédelmi ügynökség engedélye, tűzgyújtási engedély. Ez utóbbit a polgármester, az önkéntes 
katasztrófavédelmi egység vezetője vagy az erre kijelölt személy adhatja meg.  
   A növény hulladékok, tarlók égetésekor be kell tartani a következő szabályokat: 
- tűz csak szélcsendes időszakban gyújtható;  
- a tarlókat legtöbb 10 ha területre körül kell szántani;  
- ugyancsak körülszántással szigetelendő el a felégetésre váró tarló bármilyen gyúlékony vagy robbanás-
veszélyes területtől, valamint a növényi hulladékok égetését is megfelelő távolságra kell végrehajtani;  
- égetni csak napközben lehet;  
- a tarló- vagy a növényi hulladékégetés célját szolgáló tüzet őrizetlenül hagyni tilos, és veszély esetén 
vagy ha a tűzre már szükség nincs, azt azonnal el kell oltani;  
- a növényi hulladékot agy halomba kell hordani, hogy a tűz ellenőrizhető maradjon, és a halmok körül öt 
méteres távolságban meg kell tisztítani a földterületet a száraz növényzettől;  
- a tarló-vagy a növényi hulladékégetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni és a pa-
rázslást, ízzást (vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal) meg kell szüntetni stb. 
    A környezetvédelmi ügynökség engedélye nélküli égetést 3000-6000 lej között büntetik magánszemé-
lyek esetében, valamint 25.000 és 50.000 lej között jogi személyek esetében. Továbbá büntetik azt is, ha 
nem szabályszerűen zajlik az égetés, vagy ha a tűz esetleges elterjedése esetén a közelben levő szemé-
lyek nem lépnek közbe vagy nem értesítik a tűzoltókat.  
 
Forrás: Bihari Napló  2015.03.18 Tallozta Tóth Zs. 



KERESZTREJTVÉNY 

 
   A spájzból eltűnik másfél kiló vaj. 
Akárhogy töri is a fejét a háziasszony, a macska az 
első számú gyanúsított. 
Megfogja az állatot, ráállítja a mérlegre. 
A mutató pontosan egy kiló ötven dekát mutat. 
- No - morfondírozik az asszony -, a vaj már meg-
van.  
De, akkor hol a macska?  
………………………………………………………………………… 
  Két csiga megy a sivatagban. Már nagyon szomja-
sak, alig bírnak vánszorogni.  
Egyszer csak találnak egy üveg vizet. Elhatározzák, 

hogy egyikük elmegy és hoz egy nyitót. 
Eltelik egy hét, két hét, semmi...  
Az ottmaradt csiga úgy gondolja, már hiába várja 
társát az biztosan elpusztult.  
Nekiáll, hogy széttörje az üveget, erre egy hang a 
kő mögül: 
- Ha csalsz, el sem indulok! 
………………………………………………………………………… 
- Miért sírsz Móricka? 
- Mert a papám ráütött a kezére a kalapáccsal. 
- De hát azért nem neked kéne sírnod! 
- Tudom, először én is röhögtem.  

Lapszerkesztő: Tóth Zsolt Zsigmond 


