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Rangos majorette versenynek adott otthont az elmúlt hétvégén az algyői Fehér Ignác általános iskola csarnoka 
 
Tóth Zsigmond – Varga Friderika 
 
    Az elmúlt hétvégén, június 26-28 között rendezték meg a Magyar Mazsorett Szövetség, valamint a szegedi Klassz-
ikon KTSE szervezésében Algyőn  azt a nemzetközi mazsorett nagyversenyt, amelyen 9 ország, 30 csapata közel 600 
versenyzője vett részt.  
   A hegyközcsatári Angels Mazsorett csapatot az a megtiszteltetés érte, hogy ők képviselhették Romániát ezen a rangos 
nemzetközi versenyen. 
   Varga Friderika az Angels edzője elmondása szerint a lányok és az egyetlen fiú a csapatban nagyon jól érezték magu-
kat, higgadtan és tudatosan mutatták be a közönségnek és a zsűrinek koreográfiájukat, amellyel aztán a kiértékeléskor a 
senior mini team kategóriában a  6-ik, míg a cadett mini team csoport 7-ik lett, de egyénileg is kiemelkedő helyezést ért 
el a senior duó kategóriában Kreiner Tímea és Mezei Melissa alkotta páros, ők a 4-ik helyen végeztek.  
   Varga Friderika örömkönnyekkel küszködve mesélte a fiatal tehetségek sikerélményeit, majd hozzátette: “A háromna-
pos versenyen, hogy részt vehettünk, azt Vitályos Barna hegyközcsatári polgármester úr hathatós anyagi segítségének 
köszönhetjük. Ahogy mondani szokás nélküle mindez nem jöhetett volna létre. Az Angels mazsorett csoport 3 kategóriá-
ban versenyzett, igen előkelő helyeket szerezve meg” – nyilatkozta az edzőnő. 
    Ezeket, az eredményeket figyelembe véve a nemzetközi zsűri, szervezők úgy döntöttek, hogy a hegyközcsatári Angels 
mazsorett csapatot meghívják 2015 szeptember 12-én a szerbiai Zentán megrendezendő nemzetközi mazsorett            
versenyre.  
     A csapat és az edzőnő reménykedik, hogy addigra előteremtődik az anyagi háttér a kiutazásra, hiszen mindig is vol-
tak olyan sportszerető emberek, akik szívesen szponzorálták kedvenceik utazásait a versenyekre.  
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Református kórustalálkozó Biharon 
 
  A Bihari Református Egyházmegye egy nagyon színvonalas találkozót szervezett kórusai számára Biharon 
 
  Szombaton, 2015 június 20-án szervezte meg a Bihari Református Egyházmegye a kebelébe tartozó egyházközségek 
kórusainak találkozóját Biharon a református templomban.   
   Hálaadó Istentisztelettel vette kezdetét a rendezvény, amelyen a házigazda Csernák Béla lelkipásztor a 2Mózes 15, 1-2 
-re  alapozta igemagyarázatát „Akkor ezt az éneket énekelte Mózes Izráel fiaival együtt az Úrnak: Énekelek az Úrnak, 
mert igen felséges, lovat lovasával a tengerbe vetett. 2. Erőm és énekem az Úr, megszabadított engem. Ő az én Istenem, 
őt dicsőítem, atyám Istene, őt magasztalom.” – szólt az Ige. 
    Ennek a nagyszerű zsoltárnak tulajdonképpen a hagyományos címe: Mózes éneke, vagy Mózes hálaadó éneke. Ez 
nem más, mint felhívás hálaadásra, Isten szabadító tettének a leírása és az ujjongó öröm kifejezése. Így tehát valóban 
„Izráel fiaival együtt” énekelt gyülekezeti zsoltárról van szó.  
         Ezen a bemutató jellegű kórustalálkozón vett részt a Hegyközcsatári Nagy Géza Református Énekkar is Miklós 

Hegyköztóttelekről közvetített élőben a Mária rádió 
 

  2015 Június 22 és 28 között mindennap, élőben közvetítette a miséket a Mária rádió. Vasárnap június 28-án vendég 
meghívásnak tett eleget a Hegyközcsatári Nagy Géza Református Énekkar a hegyköztótteleki római katolikus templom-
ban az élő közvetítésen közösen énekelt a két egyházközség énekkara Isten dicsőítésére, elmélyülő szívvel Miklós 
Spurigán Zoltán karvezető irányításával.  
  A közös éneklés igen fontos szerepet tölt be az istentiszteleteken, szentmiséken. A dalok szövegei kifejezik a keresz-
tyén ember érzéseit, vágyait, dicséretét, ami Isten felé irányul ezzel is dicsőíthetjük és magasztalhatjuk a mi Urunkat, 
ami még nagyon fontos, úgy ahogy minden ige gyógyít, úgy minden ének is gyógyít. Énekeinket tiszta szívből és lelke-
sen kell, hogy énekeljük. 
    Ezek a közös éneklések jó alkalmak arra, hogy az egyházközségek kórusai megmutassák magukat, munkájuk gyümöl-
csét, és szeretetvendégséggel egybekötött együttléten megismerkedjenek egymással. A kultúrotthonban tartott szeretet-
vendég keretén belül a karvezetőnk Miklós Spurigán Zoltán megköszönte a kórustagok egész éves munkáját kívánva 
minél több kitartást, közös éneklést erőben egészségben. 
   Isten áldása legyen a kórusok munkáján és a kórustagok életén.                                                                            TZS 
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Megkezdődött a búza betakarítása Hegyközcsatárban 

   Szerdán, 2015 július 1-én nyári kánikulában indultunk el a hegyközcsatári határra, arató kombájnokat keresve. Azt 
gondolta a tudósító, hogy Hegyközcsatár és Szalárd közt elterülő sík területen lévő kalászos parcellákban találjuk a kom-
bájnokat, de későn érkeztünk az ott lévő árpát már learatták a búza aratását, még nem kezdték meg, de úgy 3-4 kilomé-
terrel Hegyközkovácsi irányából porfelhő szállt a magasba, amely azt feltételezte, hogy ott kombájn dolgozik. A feltéte-
lezés beigazolódott, egy modern legújabb technológiával ellátott kombájn épp a búzát aratta majd a kombájn tárolójában 
összegyűlt termést, kiürítette a parcella szélén várakozó vontatókba. 

    Az ürítési folyamat alatt beszélgettünk Illyés Csaba Sándor fiatal mezőgazdásszal, aki 
két diplomás mérnöki végzettséggel rendelkezik, de mind ez mellett a földművelést vá-
lasztotta. Egyike azon mezőgazdászoknak, aki a hegyközcsatári határban a legnagyobb 
földterületen gazdálkodik. Európai uniós pályázattal sikerült felújítani modern gépekkel 
és felszerelésekkel a gépparkot, amely elengedhetetlen követelmény a modern 
agrotechnológia alkalmazásához, a földművelésben.  
 - Milyen a búzatermés az idén mérnök úr?  
Azt kell, mondjam, hogy kitűnő a tavalyi terméshez képest, úgy vélem, hogy az idei át-
lagos búzaterméshozam meg lesz ötezer kiló hektáronként, ami itt a hegyközi dombokon 
nagyon jónak mondható, de tudni kell, hogy a termés mennyiségének és minőségének 
egyik legfontosabb tényezője az agrotechnikai elemek tudatos megválasztása. A techno-
lógiai elemek nem azonos mértékben hatnak a búza termésmennyiségére és minőségére. 
A termésmennyiség szempontjából a technológia intenzitása alapvető fontosságú.  
  -  Az idei mezőgazdasági évben milyen volt az időjárás? 
     Szerintem kedvező, ami meglátszik a termésmennyiségen is, kellő mennyiségű csa-
padék jutott a talajba így a vízháztartás kiegyensúlyozódott. 
 

- Mennyire fontos tényező a növényvédelem? 
    A búza agrotechnikai feltételrendszerében igen fontos, úgynevezett interspecifikus szerepet tölt be. Az ökológiai, bio-
lógiai és agrotechnikai tényezők a növényvédelem hatékonyságán keresztül fejtik ki hatásukat a búza termésmennyisé-
gére, termésbiztonságára és termésminőségére. 

 - Közben a kombájn tartálya kiürült, még egy kérdés: ezeknek a modern kombájnoknak milyen a  
szemvesztesége? 

    A betakarítás során szemveszteségek léphetnek fel még 
optimális időben, korszerű technikával, szakszerűen üze-
meltetett kombájnolással is. Ez nálunk is így van, de állítha-
tom hogy a szemveszteség a minimális. 
-  Köszönjük az interjút. Bő termést! 
     Közben megérkezett egy hatalmas modern traktor két 
üres vontatóval, egy fiatalember szállt ki belőle, Borsi Bar-
na hegyközcsatári fiatal mezőgazdász, aki a borsi Tamási 
Áron Mezőgazdasági Szaklíceum végzős diákja.  
  Gyakornokon van itt a farmon, elmondása szerint nagyon 
szereti a földművelést, azért is választotta ezt a szakmát, itt 
az Illyés farmon gyakorlatban is elsajátíthatja az iskolapad-
okban tanultakat. 
  

Zs. 
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Hegyközcsatár községbeli mezőgazdasági termelők, vélemények 

  Ugyancsak a hegyközcsatári Jakab család, Irén és Zoli konyhakertjében csodálhattuk meg a látványos zöldségeket. Ők 
minden konyhakerti növényt termesztenek, amíg Zoli otthon a kertben tevékenykedik, addig Inci a piacon próbálja érté-
kesíteni a megtermelt zöldségeket. Ott jártunkkor már el volt készítve a másnapi piacra szánt burgonya, hagyma, dinnye. 

A csatári Bakó Florica és férje 
János a nagykultúra  mellett ubor-
ka, paradicsom és fűszerpaprika 
termesztéssel, ezen kívül a háztá-
jiban állattenyésztéssel is foglal-
koznak, szárnyasok, sertések. 
Megélni nem lehet belőle, de so-
kat besegít a család konyhájára—
mondták Bakóék 

 
   A Bihar Megyei Körösök Katasztrófavédelmi Fel-
ügyelőség szigorúan ellenőrzi majd a mezőgazdasági 
tűzvédelmi szabályok betartását 
 
  A nyári betakarítási munkák amellett, hogy nagy igénybe-
vételt jelentenek a mezőgazdaságban dolgozóknak, igen 
tűzveszélyes is, ezért kellő körültekintéssel kell felkészülni. 
Különösen fontos a betakarítási munkálatokban részt vevő 
erőgépek tűzvédelme, az aratásra, illetve a tarló és növényi 
hulladékok égetésére vonatkozó szabályok ismerete és an-
nak betartása. Sajnos az a tapasztalat, hogy egyesek fittyet 
hánynak e szabályokra azért is van az, hogy évente több 
száz mezőgazdasági tüzet – gabonatábla-tüzet, valamint 
kazal-, illetve boglyatüzet – kell eloltaniuk a tűzoltóknak. 
   Kiemelkedően fontos a kalászos termény betakarítási, 
kazalozási, szalma összehúzási és bálázási munkáiban csak 
a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő, legalább egy, 
az érvényben lévő hatályos szabványoknak és jogszabály-
oknak megfelelő tűzoltó készülékkel is ellátott erő- és 
munkagép, valamint egyéb jármű vehet részt. 
    Az aratást lehetőleg közút, illetőleg vasútvonal mentén 
kell először elvégezni, ezek mellett legalább három méter 
széles védőszántást kell kialakítani. Ugyanilyen védőszán-
tást kell készíteni akkor, ha a munkaszünet idejére a kom-
bájnt nem tudják a gabonatáblától, kazaltól legalább 15 
méter távolságban leállítani. A munkálatok közbeni do-
hányzás veszélyeit is fontos szem előtt tartani, gabonatáb-
lán még a járművek, erő- és munkagépek vezetőfülkéiben 
sem szabad dohányozni. Az aratás idejére a gabonatáblától 
15 méterre kell dohányzó helyet kijelölni, ott vizet  
tartalmazó edényt kell elhelyezni. 

     
   A szalmaösszehúzást és kazalozást végző erőgépek csak 
olyan távolságra közelíthetik meg a szalmát és a kazlat, 
hogy az ne jelentsen gyújtási veszélyt, ugyanis az erőgépek 
kipufogócsöve könnyen lángra lobbanthatja a száraz szal-
mát. A betakarítást végző járművek (különösen a kombájn, 
bálázó, stb.) az aratás során folyamatosan súrlódnak a nö-
vényekhez, amely miatt a jármű elektrosztatikusan feltöltő-
dik. A kisüléskor keletkező szikra kialakulásának megelő-
zése érdekében ezeken, a járműveken földelő láncnak kell 
lennie. 
     A tarlót egyidőben minden oldalról meggyújtani tilos, 
biztosítani kell ugyanis a vad elmenekülési lehetőségét. 
Csak tarlómaradványt lehet égetni, szalmát erre felhasznál-
ni tilos. Legalább három méter széles, de facsoportok, er-
dők mellett már hatméteres védőszántást kell alkalmazni. 
Lábon álló gabonatábla mellett még védőszántás alkalma-
zása esetén is tilos tarlót égetni. 30 hektárnál nagyobb terü-
letek égetését szakaszosan kell végrehajtani, az egyes sza-
kaszokat védőszántással kell egymástól elválasztani. Egy-
szerre csak egy szakasz égethető. Az égetés idején a terü-
lettől függetlenül legalább egy traktort ekével a helyszínen 
készenlétben kell tartani. A tűz őrizetlenül nem hagyható, 
illetve ha már nincs rá szükség, azt el kell oltani. Az égetés 
után a területet át kell vizsgálni, és az izzó, parázsló része-
ket el kell oltani. 
      A tarlóégetések során a tűzvédelmi hatóság ellenőrzi, 
hogy megtörtént-e az előzetes bejelentés. Az előírások 
megsértése esetén a terület tulajdonosa, illetve az égetést 
végző ellen eljárás kezdeményezhető. 

Tűzvédelmi szabályok az aratás idején 
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Új szolgáltatások a hegyközcsatári fogorvosi rendelőben 
 
Ingyenes fogtömés és foghúzás nemcsak gyerekeknek és nyugdíjasok-
nak, minden olyan személynek, aki egészségbiztosítási kártyával rendel-
kezik , és nemcsak Hegyközcsatár községbelieknek, hanem bárkinek 
  RENDELÉS:  Hétfő, Kedd, Csütörtök és Péntek  délelőtt 9 – 13 óra kö-
zött, míg Szerdán 15-19 óra között.  
 
   A hegyközcsatári fogorvosi rendelő fogorvosa, elmondása szerint az 
elmúlt napokban kötött szerződést a Bihar megyei Egészségbiztosítási 
Pénztárral,így újabb szolgáltatásokkal bővült az ellátás.  Ezekről beszéljen 
maga a fogorvos úr: 
- mi volt az elképzelése, hogy Hegyközcsatárt választotta, hiszen Nagy-
váradon nagyobb a páciensi kör? 

- ez így van, de nem minden a pénzről szól, nekem eltökélt szándékom, hogy a saját szakmámban minél több emberen 
segítsek ismervén a jelenlegi gazdasági körülményeket és a közelebbi kilátásokat.  
-  és hogyan tud segíteni? - elsősorban megragadok minden olyan lehetőséget, amelyet az Egészségbiztosítási Pénztár 
felkínál a pácienseknek.  
- melyek azok? - ingyenes fogtömés, ingyenes foghúzás minden olyan személynek, aki egészségbiztosítási kártyával 
rendelkezi, de a gyerekek is ebbe a kategóriába tartoznak épp úgy, mint a nyugdíjasok.  Itt szeretném felhívni a figyel-
met, hogy a költségek nagy részét átvállalja az egészségbiztosító (ez kb. 70%) csupán a fogtechnikus munkáját kell 
megfizetni. 
- miért fontos, hogy idejében kezeltessük a fogainkat? - sajnos legtöbben csak akkor mennek fogorvoshoz, ha fájdal-
maik vannak, vagy azt szeretnék, hogy szebben mutassanak a fogaik. Kevesen tudják, hogy a rossz fogak súlyos beteg-
ségeket okozhatnak.  
- mit tanácsol hogyan előzzük meg a fogak megbetegedését? 
- elsősorban a rendszeres fogmosással, amelyet már kisgyerekkorban el kell kezdeni. Könnyű ráfogni a szuvas fogakat a 
gyenge minőségű örökölt fogzománcra, de tudnunk kell, hogy a fogszuvasodás minden esetben megelőzhető. Helyes 
étrenddel és megfelelő szájápolással, rendszeres kontrollal egy életen át megőrizhetők az eredendően ép fogak. Ne feled-
jük, a gyermekek fogainak állapotáért nem a gyermek felel, hanem mi, szülők.  
   Köszönjük szépen a tájékoztatást! Érdeklődni lehet a fogorvosi rendelőben, vagy a 0742-008574 telefonszámon 

   Tótteleken a Paprikás nevű dűlőben Pop Florin több hektáros területen málnát, szedret, szőlőt termel nagy sikerrel, az 
öntözést saját vízgyűjtő tavából valósítja meg. Ritter István ugyancsak tótteleki termelő kihasználva a dombos terepet gyü-
mölcsfákat telepített. Csíza Árpád viszont a fűszerpaprika termesztésre szakosodott. Sokan foglalkoznak kalászos és kuko-
rica termesztéssel, de az állattenyésztéssel is vannak akik foglalkoznak, főleg a háztájiban. 
   Siterben is sokan vannak akik előnybe részesítik a gabonatermesztést és az állattenyésztést, mivel a település is dimbes-
dombos így például Pontos Gyula, Bányai János inkább a gyümölcstermesztést választották a konyhapénz kiegészítésre.     
  Vannak akik mertek nyitni a zöldségtermesztés irányába, mint Víg Irénke és Balog Károly és családja, sőt fóliasátor is 
van. Elmondásuk szerint ők már húsz éve foglakoznak zöldség termesztéssel, a fóliasátor és a saját öntözőberendezés nagy 
befektetés volt, de megérte, hiszen gyönyörű szép terméket vihetnek a piacra.                                   Folytatás a 8. oldalon 

 
 
 
 

   A felső baloldali kép a tótteleki 
málnás szedres ültetvény a követ-
kező  a siteri gyümölcsöst ábrá-
zolja 
   Az alsó képeken a siteri Balog 
Károly és családja látható a fólia-
sátorban termesztett paradicsom, 
paprika és a kinti zöldbab között 
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    Termelői igazolvány, avagy farmerkönyv 
 
A tulajdonoson kívül a rokonok nevét is tartalmazza majd a farmerkönyv, amellyel a szabadpiacon és az áru 
szállítása közben igazolhatja magát a termelő vagy annak elsőfokú megbízottja.  
 
   A múlt évben kibocsátott 145-ös számú törvény értelmében a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium elké-
szítette azt a rendelettervezetet, amely a Termelői igazolvány és a farmerkönyv (carnet de agricultor) leírását, az oldalak 
számát, a benne foglalt adatokat tartalmazza.  
   Az adócsalás és az illegális konkurencia visszaszorítását tűzte ki célul a mezőgazdasági minisztérium az új termelői 
igazolvány bevezetésével. A vonatkozó tervezetet a szaktárca a honlapján tette közzé, s az elképzelés szerint a dokumen-
tum használatával az őstermelők kedvezőbb körülmények közt értékesíthetnék terményeiket.  
   A törvény alapján a polgármesteri hivatalok által kibocsátott engedélyeket ellenjegyzik a községi, megyei, országos 
szakmai szervezetek, egyesületek is, így kizárható lesz, hogy aki öt hektáron termel, ötven vagy ötszáz hektárnak megfe-
lelő terménymennyiséget forgalmazzon. 
A jogszabály kimondja, hogy a termelőnek az igazolvány mellett rendelkeznie kell egy termelői füzettel is, amely 
„elkíséri” az árut a szállítás egész ideje alatt, akár kis-, akár nagykereskedelmi hálózatban értékesítik. 
   Ez  tulajdonképpen a termelői igazolvány helyébe lép, s ezzel lehet majd bizonyítani a gazdálkodó jogosultságát arra, 
hogy mezőgazdasági termékeket forgalmazzon a szabadpiacon, továbbá ez szolgál majd kísérő dokumentumként a ter-
mékek szállításánál a raktározó helytől a piacokig.  
  A farmerkönyvet a termőterület területileg illetékes polgármestere bocsátja ki a gazdálkodó kérésére, az igénylés be-
nyújtásától számított öt napos határidőn belül. A kibocsátás előtt ellenőriznie kell a farmer, gazdálkodó jogosultságát, 
valamint azt, hogy a területen valóban termeszti azokat a növénytípusokat, amelyekre a kérvényt benyújtotta.   
   A könyv A5-ös formátumú (iskolai füzet nagyságú), 125 lapot tartalmaz, ebből az első 5 állandó, a következő 120 lap 
három példányban (fehér, rózsaszín, zöld) önmásoló – gyakorlatilag tehát 40 kitölthető lap –, amelyekre a bejegyzések 
készülnek. Az első oldalon tüntetik fel a felhasználója nevét, címét, a személyazonossági igazolványa szerinti lakcímét, 
a feleség/férj, az I. fokú rokonok nevét, akik a könyvet használhatják a tulajdonoson kívül. Ezen személyek neve mellett 
a személyazonossági igazolványukban szereplő lakcímet is feltüntetik majd. Ugyanitt kerül bejegyzésre a könyv tulajdo-
nosa által használt mezőgazdasági terület, amelyen a növényféléket termeszti, illetve az általa birtokolt haszonállatok 
száma, a méhcsaládok száma. A könyvbe bekerül minden olyan növénykultúra, amit a tulajdonos saját termesztésből 
forgalmazni kíván (szabadföldi kultúrák, üvegháziak, fóliasátrasak, kaszálók, csemetekertek, állati eredetű termékek, 
méz, gyümölcs, feldolgozott zöldség és gyümölcs, gyümölcslevek stb.). Egy másik rovatba kerül be a tulajdonos által 
meghatározott hozzávetőlegesen felbecsült áruba bocsátható termésmennyiség.  
   Az első öt lapot akkor kell majd kitölteni, ha az értékesítésre szánt mezőgazdasági eredetű árucikkeket a megtermelés, 
illetve raktáros helyétől az értékesítés helyére (piacokra, vásárokba) kell szállítani. Ezeken természetesen feltüntetik a 
termelő-termesztő azonosító adatait, az eladásra kerülő árucikkek nevét, a szállításra előirányzott mennyiséget, a helység 
nevét, ahol a piac/vásár működik, az áruba bocsátás időpontját. A másolható oldalak az árujegyzék szerepét töltik be, 
ezek tartalmazzák a termelő, illetve árusító személy adatait, a szállítóeszközre vonatkozó adatokat, az eladásra kerülő 
termékek nevét, mennyiségét, az egységárat.  
   Minden polgármesteri hivatalnak kötelessége lesz nyilvántartást vezetni a kibocsátott farmerkönyvekről papíron és 
elektronikus formában, amelyek legkevesebb a termelő azonosításához szükséges, valamint azoknak az adatait tartal-
mazzák, akiket a könyv használatára felhatalmaztak. A tulajdonos vagy a felhasználó a könyv elvesztése, ellopása, meg-
semmisülése, illetve megrongálódása esetén köteles 24 órán belül értesíteni a legközelebbi rendőrségi egységet, vala-
mint a kibocsátó polgármesteri hivatalt.  
    A Fiskális törvény 72 paragrafusának ételmében adómentesek a következők:  
   NÖVÉNYEK: gabona 2 ha-ig, olajos magvak 2 ha-ig, burgonya 2 ha-ig, cukorrépa 2 ha-ig, dohány 1 ha-ig, termő-
komló 2 ha-ig, szabadföldi zöldségek 0,5 ha-ig, fedél alatti zöldségek 0,2 ha-ig, magváért termelt zöldségek 1,5 ha-ig, 
termő gyümölcsös 1,5 ha-ig, termő szőlőültetvény 1 ha-ig, termő gyümölcs cserjék 1 ha-ig, virágok és dísznövények  
0,3 ha-ig,  
   ÁLLATOK: tehén 2 drb, bivaly 2 drb, juh 50 drb, kecske 25 drb, hízó disznó 6 drb, méhek 75 család, szárnyasok  
100 drb.  
   Az állati eredetű termékeket:  tej, tejföl, túró, tojás, méz, stb pirosporpaprika, befőtt, savanyuság stb a  Mezőgazdasági 
és Vidékfejlesztési Felügyelet engedélyével lehet árusítani.  

FONTOS KÖZLEMÉNY 
 

   A Nagyváradi Latrif Trans Közszállítási Vállalat igazgatója Trifan Irimie ígérete szerint 2015 augusztus 3-tól menet-
rendszerinti próbajáratokat indít október 31-ig a következő útvonalon és időpont-
okban: Siter-Tóttelek-Hegyközcsatár-Hegyközújlak-Hegyközpályi—Nagyvárad, 
indulás Siterből 20,50-kor,  
Nagyvárad-Hegyközpályi-Hegyközújlak-Hegyközcsatár-Hegyköztóttelek—Siter, 
indulás Nagyváradról 23 órakor. Ezen járatok arra hivatottak, hogy elősegítsék 
a Hegyköz falvaiban ingázók munkahelyre és otthonaikba való eljutást. Amennyi-
ben a 3 hónap alatt lesznek használatba vevők a járatok továbbra is maradnak. 
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TANÜGYI INTÉZETEINK ÉLETÉBŐL—JÚNIUS 
 

   A Hegyközcsatári Benedek Elek Gimnázium diákjai is részt vettek az „Egy alma naponta” "Un măr pe zi" 2015      
megyei versenyen, amelyen az iskola csapata I. helyezést ért el. Gratulálunk!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015 Évzáró - 1,4 osztály 

2015 Évzáró – 2,3 osztály 

2015 Évzáró – Siter, Sitervölgy 
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Folytatás az 5. oldalról   
  Hegyközcsatárban kihasználva a település földrajzi fekvését a gabonatermesztéstől a zöldség, gyümölcs és virágter-
mesztésen át az állattenyésztésig mindennel foglalkoznak. A legismertebb gabonatermesztők Pótor Roland és Társai, 
Bónisz Sándor, Illyés Sándor, Berta Barna, Bakó Sándor, de lehetne tovább sorolni a gazdák névsorát, főleg zöldségter-
mesztéssel Bakó Florica és férje János (fűszerpaprika termesztéssel is foglalkoznak), Jakab Inci (Irén) és férje Zoli 
(nekik több fóliasátor is van), Spalek Tünde és   férje Endre (ők gabonatermesztéssel is foglalkoznak), Körözsi Miklós 
és felesége Ottilia (ők a főállás mellett foglalkoznak főleg fűszerpaprika termesztéssel), Gencsi Attila és felesége virág-
termesztéssel és ugyanúgy a nyugdíjas Gencsi Sándor is virágtermesztéssel foglalkozik, de itt a felsorolás nem ér véget, 
hiszen mellettük sokan vannak még jól gazdálkodó emberek és állattartógazdák, mint Jakab Sándor, Koma József,     
Juhász Lajos, Molnár Béni stb. A képek bizonyítják, hogy egy kis odafigyeléssel, az új agrotechnológia alkalmazásával 
lehet nyereséges is a gazdálkodás, fiatalos lendülettel akár főállásként is foglalkozhat vele aki bír!  
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