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JANUÁRI NEVES NAPOK, NÉPHAGYOMÁNYOK 
 
JANUÁR 1. 

   Az évkezdet napja hosszú történeti fejlemény eredménye. Az ókori Rómában március 1-jével kezdték az 
évet. Január 1-je a Julius Caesar-féle naptárreform után, i. e. 153-tól vált évkezdő nappá, melyet Janus tisztele-
tére nagy ünnepségekkel, lakomákkal és ajándékozással ünnepeltek meg. A keresztény egyház éppen ezért e 
napot Krisztus körülmetélésének ünnepévé tette. Hazánkban az egész középkoron át az év kezdetét karácsony-
tól, december 25-től számították. A január 1-jei évkezdet a Gergely-féle naptárreform (1582) óta vált általá-
nossá, véglegessé 1691-ben, amikor XI. Ince pápa tette meg e napot a polgári év kezdetévé. Az egyházi év ad-
vent első napjával kezdődik. 
 
JANUÁR 6. VÍZKERESZT 

  Vízkereszt vagy háromkirályok napja a karácsonyi ünnepkör zárónapja és a farsang kezdőnapja. A keleti 
egyház ezen a napon ünnepli Jézus születését. A Gáspár, Menyhért, Boldizsár néven emlegetett napkeleti kirá-
lyok az utasok, útonjárók, vendégfogadósok védőszentjei voltak. Január 6-án a katolikus falvakban ország-
szerte szokás volt a víz- és házszentelés. A szenteltvizet a bölcsőtől a koporsóig felhasználták. Nagy szerepe 
volt az ember- és állatgyógyításban is. 

JANUÁR 17. ANTAL NAPJA 

  A háziállatok védőszentjeként tisztelték Remete Szent Antalt. A hozzá kapcsolódó hiedelmek és szokások a 
hitújítás korában lehanyatlottak, és Páduai Szent Antal alakjához kapcsolódva éledtek újjá (Bálint S. 1977: I. 
145–155). Hagyományai inkább a hazai délszlávok között éltek tovább, de szórványos adatok vannak a ma-
gyarok köréből is. Szent Antal tüzének nevezik az orbáncot és az ehhez hasonló tünetű mérgezést. Gyógyítása 
olyan praktikákkal volt kapcsolatos, melyek Szent Antal napjához kötődtek (jan. 17. Remete Szent Antal, jún. 
13. Páduai Szent Antal, valamint kedd és péntek, mert ezek Szent Antal napjai) 
 
JANUÁR 18. PIROSKA NAPJA 
 
Ha Piroska napján fagy, Negyven napig el nem hagy! 
 
JANUÁR 21. ÁGNES NAPJA 
 
     Gyöttem köszönteni én az Ágnesokat,máma tartják patrónus napjukat. 
Rózsaszín hajnalka szálljon ezen házra, a házigazdára, a gazdasszonyára. 
Éljen, éljen, éljen sokáig. 
     (Barna 1985b: 769) 
 
JANUÁR 22. VINCE NAPJA 
 
  Vince napján a szőlőtermelők figyelték az időjárást. Szép, napos idő esetén jó, ellenkező esetben rossz bor-
termésre jósoltak. A közismert időjárási regula így hangzik:  
Hogyha szépen fénylik Vince, Megtelik borral a pince. 
     A moldvai magyaroknál a következő változatot jegyezték fel:  
     Fényes Vince, tele pince. Ködös Vince, üres pince. 
     (Bosnyák S. 1980: 119) 
 
JANUÁR 26. PÁL NAPJA 

  A napot Pálfordulónak vagy Pálfordulásnak is nevezik, arra a bibliai történetre utalva, amely szerint a Jézust 
üldöző Saul ezen a napon tért meg, és Pál apostol lett belőle. A néphitben időjárás-, termés- és haláljóslás nap-
ja. A szép, derült idő sokfelé azt jelentette, hogy még hosszan tartó hidegre lehet számítani. Bukovinai magya-
rok szerint: „Ha tiszta idő van, akkor jó szénatermés lesz, ha szél fúj, akkor kevés lesz a széna”(Bosnyák S. 
1977: 166). 

Tallózta: Tóth Zs. 



Téli közlekedés 
Egyre erősebben érezteti az időjárás, hogy idén sem kerülhetjük el a telet. Ez a kérdés általában megosztja az 
embereket, van aki imádja a fagyokat, havat, jeget stb., mások viszont borzongva gondolnak a sötét, hideg, 
latyakos időszakra. Ez persze nézőpont kérdése és ebben a cikkben nem is célom bármelyik oldal mellett kar-
doskodni. Egy viszont biztos, a téli időjárás mindenkit ugyanúgy érint közlekedési szempontból. Sajnos a téli 
félévben sokkal magasabb a baleseti statisztika és igen valószínű, hogy ezt nagyban befolyásolják az ebben az 
időszakban megváltozó időjárási körülmények. A megelőzésben és a felkészülésben szeretnénk segíteni az 
alábbi írással. 
Talán a legjobb, ha a “főszereplőket”, azaz a veszélyes körülményeket kialakító időjárási tényezőket vesszük 
sorba. 
 
KÖD 
 
Az ősz beköszöntével az egyik legnagyobb változást a reggeli köd szokta jelenteni. Igen veszélyes tud lenni, 
mert hirtelen változik a sűrűsége és így könnyen nagy sebességgel futhat bele az óvatlan autós egy sűrűbb 
ködfoltba, ahol nem csak a látótávolság csökkent ugrásszerűen, hanem a ködből kicsapódó párától nedves út-
felszínen jelentősen megnő a féktávolság is. Sőt ha a hőmérséklet a talaj közelében fagypont körül alakul, 
könnyen le is fagy ez a nedvesség, ami az útfelületet is gyorsan tükörjéggé változtathatja. 
 
Tanácsok: 
1. Párás időben, különösen ha a prognózis ködfoltokra hívja fel a figyelmet, mindenképpen óvatosan vezes-
senek. Úgy válasszanak utazási sebességet, hogy bármikor biztonságosra tudják azt mérsékelni. A baleset 
megelőzési szakemberek ajánlása az alábbi: 100 méteres látótávolság esetén ne haladjon gyorsabban 80 km/
óra sebességnél, 50 méteres látótávolság esetén ne haladjon gyorsabban 50 km/óra sebességnél, 50 méter alatti 
látótávolság esetén pedig a 20-30 km/órás sebesség lehet a legbiztonságosabb. 
2. Amennyiben fel van szerelve autója ködlámpával, jó ha tudja, hogy a hátsó ködlámpa használata lakott 
területen nem engedélyezett. Ennek oka, hogy könnyen elvakíthatja az ön mögött haladó autóst. Ezért lakott 
területen kívül is csak akkor használja, ha az nem vakítja el az Ön mögött közlekedőt. 
3. A láthatóság csökkenésére a gyalog, illetve kerékpárral közlekedők is gondoljanak! Utóbbiak minden-
képp gondoskodjanak a megfelelő kivilágításról, fényvisszaverő öltözékről, és ha lehet még körültekintőbben 
közlekedjenek forgalomban. A legjobb, ha azt feltételezik, hogy nem látja őket az autó és ennek megfelelően 
váltanak irányt, adnak elsőbbséget, még akkor is, ha KRESZ alapján nem lenne rá szükség. 
 
ESŐ 
 
  Az 2015-es évre ugyan nem igazán volt jellemző, de ősszel gyakoribbá válnak a csendes, de tartós és az 
egész országot is érintő esők. Vizes útfelületen közismert, hogy megnő a fékút, azaz az a távolság, ami alatt az 
autó képes megállni. Száraz időben 50 km/óra sebességnél a fékút 20-25 méter, pár csepp eső hatására viszont 
akár 80-100 métert is megtesz a gépkocsi a fékezéstől a megállásig. Persze mindezt befolyásolhatja a gumiab-
roncs minősége és a vezető tapasztaltsága. Az már kevésbé közismert, hogy miért nő meg ennyire a féktávol-
ság az eső hatására. Nos, a víz kitölti az útfelszínben lévő egyenetlenségeket, mélyedéseket, ezzel jelentősen 
lecsökkentve az abroncs és az út közötti tapadási felületet. Itt érdemes beszélni egy érdekes szakkifejezésről, 
az aquaplaning-ról. Magyarosabban talán vízenfutásnak lehetne hívni. Eza jelenség erős esőben alakulhat ki. 
Azt jelenti, hogy a gumiabroncs profilja nem tudja tovább kiszorítani az útpályán lévő vizet. Ennek eredmé-
nyeként az autó rövid ideig szinte siklik a vízfelszínen, a kormány könnyűvé válik és a gépjármű akár irányít-
hatatlanná is válhat. Az esős időjárás nem csak a féktávolságot növeli, hanem a szélvédő átláthatóságát is 
csökkenti. 
 
Tanácsok: 
1. Esős körülmények között is az első és legfontosabb a haladási sebesség mérséklése. 
2. Ellenőrizze gyakrabban az ablaktörlő folyadékot és pótolja, ha már fogyóban van. Gondoljon a fagyálló-
ságra is! 
3. Tartson biztonságos követési távolságot, gondolva a fékút megnövekedésére és egyben megakadályozva, 
hogy a túl sok, felverődő víz és sár átláthatatlanná tegye a szélvédőt. 
4. Vízenfutás kialakulása esetén tartsa a kormányt egyenesen irányban és fékezés helyett inkább használja a 
kuplungot. A túl alacsony gumiabroncsnyomás és a nem megfelelő abroncsprofil elősegíti a vízenfutás kiala-



kulását. Ezért gondoskodjon arról, hogy az autónak megfelelőek legyenek az abroncsai. 
5. Gondoljon a gyalogosokra is! Az út szélén összegyűlt esővizet sokszor fröcskölik a járókelőkre az óvatlan 
autósok. 
 
1 HÓ, HAVAS ESŐ, ÓNOS ESŐ 
 
1 A téli csapadék közlekedésre gyakorolt hatása lényegében megegyezik az esőével, csak  hatványozottan 
igaz és adódik hozzá még pár extra is. Havas latyakos úton a féktávolság tovább nő és a kormányozhatóság is 
jelentősen csökken. Könnyen alakul ki az aquaplaning-hoz hasonló helyzet. Aki pedig már vezetett vagy akár 
csak gyalogosan próbált közlekedni ónos esőben, az tudja, hogy olyankor szinte lehetetlen megállni vagy kor-
mányozni. 
 
1 Tanácsok: 
1. Sose induljon el havas vagy jeges szélvédővel! Persze senki sem szereti tisztogatni az autót, pláne nem egy 
fagyos, zord reggelen, de ne elégedjünk meg a “lőrésekkel”, hiszen akár az élete is múlhat rajta. Hó esetén 
gondoljon arra, hogy indulást követően a tiszta szélvédő pillanatok alatt újra havas lesz, ha a motorházat nem 
tisztítja meg. Ugyanez igaz a tetőre, ahonnan az első nagyobb fékezéskor zúdul előre a hó. 
2. Téli gumi, téli gumi, téli gumi! Az elmúlt években szerencsére már egyre többen veszik komolyan a téli és 
a nyári gumik hasznosságát, de a költségek miatt sokan csak a kormányzott, meghajtott kerekekre tesznek, pe-
dig nem csak üzleti fogás, mikor hangsúlyozzák, hogy mind a 4 kerékre tanácsos a téli abroncsok felszerelése. 
A cserére nem az első havazás idején kell sort keríteni, hanem már jóval korábban. Általában már az őszi idő-
szakban jól lecserélni a gumikat, hiszen a téli abroncsok a gumikeverékük miatt már + 7°C-nál is jobb tapadást 
biztosítanak nyári változatuknál. 
3. Kis helyen elfér és vészhelyzetben igazán jól jön a hólánc, ezért érdemes betenni a csomagtartóba. Aki pe-
dig már próbált havazásban hóláncot feltenni, az tudja, hogy egy  kesztyű is “aranyat ér”, ezért azt is tegyünk 
mellé. 
4. Havazás esetén hasznos kellék lehet még egy lapát, egy kisebb seprű és egy jó meleg takaró is. 
5. Ugyancsak fontos kellék a gumi hótálca, ami szinte minden autóban alapfelszereltség, de sokan kedvelik 
nyáron inkább a textil vagy szövet szőnyegek használatát. 
6. Csúszós úton, érdemes észben tartani, hogy a legfontosabb a higgadtság: kerüljük a hirtelen mozdulatokat! 
A hirtelen kormányzás, illetve a hirtelen, erős fékezés szinte minden esetben tapadásvesztéssel jár, és elkezd-
het csúszni az autó orra. Ez az alulkormányozottság. Tapasztalatok szerint ilyen helyzetben a legtöbben rosz-
szul reagálnak és még erősebben rákormányoznak, pedig ezzel tovább rontják a dolgot. Ilyenkor a legjobb, ha 
a kormányzás szögén nem változtatnak, vagy kicsit visszakormányoznak, ezzel ugyanis hamarabb helyreállít-
ható a tapadás. Egy kis lassulás után pedig várhatóan ugyanazzal a kormánymozdulattal már megfelelően el-
fordul az autó. 
7. Másik eshetőség a túlkormányzottság, amikor az autó hátsó része kezd csúszni. Ez a fajta megcsúszás ve-
szélyesebb, igen nehéz megfogni és megakadályozni, hogy az autó ne csapódjon át a másik irányba. Ilyenkor 
a csúszásnak megfelelő irányban kell ellenkormányozni az autót addig, míg az meg nem áll a csúszásban. Ha 
megállt a csúszás, a kormányt gyorsan vissza kell tekerni egyenesbe. Így kerülhető el, hogy a másik irányba 
még nagyobb lendülettel csapódjon ki az autó. Másként körülírva mindig arra kell kormányozni, ahová az em-
ber menni akar. A kézifékkel előidézett, úgynevezett “driftelés” is egy akarattal előidézett túlkormányozottság. 
 
FAGY 
 
A fagy, illetve a fagyos időben kialakuló jegesedés még szép, napos időben is okozhat balesetveszélyes hely-
zetet. Az útfelszínre nem csak az “égből” juthat nedvesség, hanem bármilyen más okból is. Az útfelszínre fa-
gyott vékony vízréteg pedig jégpályává változhat fagy esetén. Hegyvidéken az olvadó hó, vagy egy csőtörés 
akár járhatatlanná is teheti az utakat. 
 
Tanácsok: 
1. Jeges utakon is előfordulhat alul- vagy túlkormányozottság. Ilyen esetben az előző bekezdésben leírtaknak 
megfelelően kell cselekedni. 
2. Már +7 °C-tól kezdve ajánlott a téli gumiabroncsok használata, hiszen annak tapadása sokkal jobb, mint a 
nyári gumiké. 
3. A hidakon és a felüljárókon a jegesedés gyorsabban alakul ki, ezért ezeken a helyeken ezt figyelembe véve 
kell közlekedni. 



4. Fagyos reggeleken, a szabadban parkoló autók szélvédőjét meg kell tisztítani! Erre különböző módszerek 
vannak, de a legelterjedtebb a jégkaparók használata. Óvatosan azonban ezekkel is, mert a túl kemény anyag-
ból készült változatok összekarcolhatják az üveget. 
5. Ha a prognózisban keményebb hajnali fagyokra hívjuk fel a figyelmet, érdemes meggondolni az autómosa-
tást, különösen a szabadban parkoló járművek esetén. Könnyen előfordulhat ugyanis, hogy az ajtók réseiben, 
illetve a zárakban “megbúvó” nedvesség megfagy és kinyithatatlanná teszi az ajtót. Ez a helyzet esőt vagy ha-
vazást követő erős fagynál is bekövetkezhet, ezért érdemes jégoldót is beszerezni. De ne az autóban tárolja, 
hanem a táskájában vagy a zsebében, mert a befagyott ajtót nem tudja kinyitni azzal a jégoldóval, ami az ajtó 
mögött van! 
6. Az ablaktörlőt csak akkor üzemeltesse, ha már sikerült körülötte feloldani a jeget, mert a lefagyott gumi le-
szakadhat és használhatatlanná válik. 
7. Még a fagyok beköszönte előtt készítse fel autóját. Ellenőrizze az akkumulátor állapotát, töltse fel a tartá-
lyokat fagyálló folyadékkal és a tél folyamán rendszeresen ellenőrizze ezeket. Kemény fagyok esetén gyakran 
adják fel a szolgálatot a gyengébb akkumulátorok. Ha ritkábban használja az autót és ilyenre hívja fel az előre-
jelzés a figyelmet, érdemes előző nap beindítani és egy kicsit járatni az autót vagy esetleg elmenni vele egy 
rövid útra. Akku problémák esetére jól jöhet az autóban egy “bikakábel”. Ennek segítségével, egy másik autó 
aksijára kötve el tudjuk indítani lemerülés után is az autót, vagy tudunk másnak segíteni ugyanilyen esetben. 
http://www.eumet.hu/erdekessegek/teli-kozlekedes/ 
 

 

HÁZASSÁGKÖTÉSÜK  50.  ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL KÖ-
SZÖNTJÜK 2016 ELEJÉN MINDAZOKAT, AKIK ELÉRTÉK 
ARANYLAKODALMUKAT KÍVÁNVA ERŐT, EGÉSZSÉGET,  

ÖRÖMÖT, BOLDOGSÁGOT CSALÁDJAIK KÖRÉBEN! 

Tallózta: Tóth Zs. 



 
 

HEGYKÖZCSATÁR KÖÖZSÉGI ADÓK ÉS ILLETÉKEK 2016-BAN 
Azon személyek akik március 31-ik kifizetik az egész éves adókat 10% kedvezményben részesülnek  

 Magánszemélyek esetében az épületadó az adóköteles épület valós értékének 0,1% számítandó. 
 Adók és illetékek  
 Jogi személyek esetében 1% fizetendő az épület leltári értékét véve alapul 
Földadó: 

Kültelekadó: 

Illetékek: kombájn 50 lej/év, forgalomba be nem írott traktor 50 lej/év, őstermelői igazolvány 20 lej, 
negyedévi láttamozás 5 lej, - cégtábla, reklámtábla 20 lej/nm, kéményseprő illeték 15 lej/év, vízdíj 20 
köbméterig/hó= 2,50 lej/köbméter, 20 köbméter felett/hó =4 lej/köbméter, bekötési díj 400 lej, 
újrabekötés 200 lej,  utcai alkalmi árusok 150 lej/nap 
 
Kultúrházak használati díja  
 A nem Hegyközcsatár községbeli lakosok esetében a kultúrház használati díja 800 lej  
 a kultúrházak használatának garanciája, amelyet a használó visszakap abban az esetben, ha nem tett 

kárt az épületben a használás ideje alatt:  500 lej 
 

  A fenti táblázatban megjelent használati díj mellett a használó köteles megtéríteni az elhasznált  
villanyáram árát. 

Az épület rendeltetése és falainak anyaga Adózási érték 
Lej/nm      2015 

Adózási érték 
Lej/nm      2016 

Főépület, beton, tégla, BCA vagy más hőkezelt 
anyagból 

555 600 

Főépület, vertfal, fa, kő, vályog vagy más nem 
hőkezelt anyagból 

179 200 

Melléképület, beton, tégla, BCA vagy más hőkezelt 
anyagból 

171 175 

Melléképület,  vertfal, fa, kő, vályog vagy más nem 
hőkezelt anyagból 

75 75 

A föld terület rendeltetése Lej/ha 2015 Lej/ha 2016 

                         szántóföld 50 50 

legelő 28 28 

kaszáló 28 28 

szőlő 55 55 

gyümölcsös 56 56 

Erdő, vagy más erdészeti célra használt terület 16 16 

  lakodalom eljegyzés kisterem 

Hegyközcsatár 650 450 300 
Tóttelek 350 250 - 
Síter 500 400 - 
Sítervölgy 250 200 - 



  A  Polgármesteri Hivatal és a Hegyközcsatári Ifjak Szervezete ( ATC) által rendezett bálok  
    esetében a kultúrházak használata díjmentes 

 Más személyek és szervezetek általi bálok esetén a használati díj a következő: 
 a kultúrházak használati díja gyűlések, szemináriumok, ünnepi rendezvények, előadások esetén 

100 lej  
 Minden olyan rendezvényt, amely túllépi a jóérzés határait a polgármester leállíthatja annak 

folytatását. 
 egyházi rendezvények esetén előző egyeztetéseket kell tartani a község történelmi egyházaival 

és csak azok beleegyezésével engedélyeztetik más nem történelmi egyházi rendezvény. 
 

AMIT A TERMELŐI IGAZOLVÁNY IGÉNYLÉSÉRŐL TUDNI KELL 
 
    Azon személyek akik Termelői Igazolványt szeretnének igényelni a helyi Polgármesteri Hivataltól elő-
ször 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 állíta-
nak 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 mindazokat, akik még nem egyenlítették ki a 2015-ös adó és illetékeket, illetve szeretnék 
 kifizetni 2016-os adóikat, tegyék meg munkanapokon a Polgármesteri Hivatal pénztáránál 8—15  óra kö-
zött.  
   - Ugyancsak a Polgármesteri Hivatal pénztárába, vagy Nagy Judit, a Vízmű munkatársánál lehet befizet-
ni a vízdíjat mindazok számára akiknél már leolvasták a vízóra állását, de a fogyasztó is leolvashatja és a 
vízóráról  leolvasott értéket feljegyezve a pénztárnál kiegyenlíthet, annak ellenértékét. 
 Aki engedély nélkül használja a vizet az 100 köbméter víz ellenértékére büntethető. 
    - A  törvényes előírások értelmében felkérjük községünk lakosait tegyenek eleget ezen előírásoknak és 
jelenjenek meg a Polgármesteri Hivatal Mezőgazdasági osztályán és tegyék meg az év eleji kötelező me-
zőgazdasági nyilatkozatot, még akkor is, ha nem volt semmilyen változás az elmúlt évben, ha volt eladás, 
vásárlás, akkor hozzák magukkal az erről megkötött szerződést. 
 Ezen kötelezettség elmulasztása bírságot eredményezhet. 
 

Hegyközcsatár 450 

Tóttelek 250 

Síter 400 
Sítervölgy 200 

 

Tóth Zs 



Hegyköztótteleki borok kóstolója 
 
   Ismét megrendezésre került szombaton 2016 január 9-én Hegyköztótteleken a helyi és Felső Hegyközi sző-
lősgazdák borainak versenye, megmérettetése.  
    Este hét óra tájékán vette kezdetét a rendezvény a hegyköztótteleki kultúrházban, szép sorban érkeztek a 
vendégek, akiket hagyományos zsíros kenyérrel és lilahagymával fogadtak, de mindenki hozott magával még 
falatoznivalót, a pálinka mellett előkerültek a boros kulacsok is, valamint a versenyre szánt borminták, majd a 
későbbiekben babgulyást szolgáltak fel a szervezők.  

   Most, is mint minden rendezvényen a már jól összeszokott hegyköztótteleki baráti társaság gondoskodtak 
a vendégek ellátásáról, a verseny lebonyolításáról, valamint tombolát árusítottak, amelynek bevételét (610 
lej) felajánlották a helyi római katolikus templom felújítására.  
   Ismerve a hegyköztótteleki és általában a Felső Hegyközi borokat és szőlősgazdákat a mai verseny mottó-
ja akár a következő is lehetne: „A bor lényege az ember, aki termeszti a szőlőt, félti, gondozza, mint gyer-
mekét, majd elérkezvén a várva-várt pillanathoz, kellő tisztelettel kóstolja az új termést. „(Havas Béla) 

    Sok bort neveztek be a szőlőtermesztő gazdák, összesen 32 mintát regisztrált a zsűri, amelynek elnöke 
Kruzslitz Imre plébános volt. Tekintettel a sok bormintára a szervezők úgy határoztak, hogy négyszer há-
romfős zsűri fogja elbírálni a három kategóriába fehér, rozé és vörösbor benevezett szőlőnedűket.  
    A hegyköztótteleki kultúrházban, ahol a rendezvény zajlott többször elhangzott, hogy a borászok nagyon 
büszkék boraikra, és a közmondás szerint is: „van a jó bor, a jobb bor és az én borom”, ezért a borok meg-
mérettetésére, borversenyekre van szükség. Valamennyi borverseny jellemzője, így a hegyköztótteleki is, 
hogy a borok termelőjét nem ismerve, a szakértő borbírák a borokat megkóstolják, és arról általában szá-
mokban kifejezett véleményt alkotnak, felállítva egy sorrendet. 
  Iványi Ilona, aki a hegyköztótteleki rendezvények egyik kiemelkedő szervezője elmondta, hogy: „a mai 
borversennyel az volt a célunk, hogy a szőlősgazdák megosszák egymással tapasztalataikat a szőlőben és a 
pincében végzett munkákkal kapcsolatban és így segítsék egymást a minél jobb végeredmény eléréséhez.  



  Nem titkolt szándék mindez mellett a falu közösségének még jobb összekovácsolódása, hiszen minden ha-
sonló jellegű rendezvénynek közösség építő és formáló ereje van!” 

   Amíg a zsűri a borokat kóstolgatta addig a vendégek, mulatoztak, énekeltek, bohóckodtak, amelyről a szer-
vezők és Temfli Tamás zenész gondoskodtak.  
       Éjfélhez közeledve megszületettek az eredmények is: fehérbor kategóriában az I. helyezett Maresch 
Ferencz, II.hely Iványi Gyula, III. hely Köteles Orsolya, rozébor kategória: I. Maresch Ferencz, II. hely Köte-
les Orsolya, III. hely Faragó István, vörösbor kategória: I. Szabó Boldizsár, II. hely Homonnai Sándor, III. 
hely Formittág Levente.  
    Mindenki jól érezte magát, a jelenlévők nagyot mulattak. A hegyköztótteleki baráti társaság, akik minden 
rendezvényen ott vannak, segítenek, szerveznek, rendeznek, ezúton szeretnék megköszönni az erkölcsi és 
anyagi támogatást Vitályos Barna Hegyközcsatár község polgármesterének és Kruzslitz Imre római katolikus 
plébánosnak, valamint a média támogatónak a Biharoi Naplónak..  
  A jókedv és mulatozás vasárnap hajnalban ért véget, a 
kultúrházat ki kellett takarítani a székeket helyükre 
tenni, mivel a hegyköztótteleki római katolikus temp-
lombelső felújítása most van folyamatban, ezért az 
összes egyházi rendezvényeket itt tartják meg, így a 
miséket is.  
     Végezetül még egy idézet a Felső Hegyköz egyik 
kitűnő pálinka- és borszakértőjétől Ugarek Lajos bácsi-
tól, aki most is ott volt a megmérettetésen borával, de 
mint zsűritag is irányította és látta el jó tanácsokkal a 
többieket: „Jó bort csak kifogástalan minőségű szőlő-
ből lehet készíteni, a pince kulcsa pedig nem más, mint 
maga a metszőolló.”- mondta Lajos bácsi.   
                                                                                                                                                               
Tóth Zs. 



Farsangi mulatság Tótteleken. 
 
      Immár a 12. farsangi mulatságot rendezi és szervezi az a hegyköztótteleki baráti társaság Iványi Ilona ve-
zetésével, akiknek egész évben vannak ötleteik és különböző rendezvényeket szerveznek. 

     Nagyon fontos tudni, hogy 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 ükszüleiktől 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. 
     A farsang gyakorlatilag a zajos mulatozás, a tréfacsinálás, bolondozás, eszem-iszom és az advent lezárulá-
sával, a párkeresés, udvarlás időszaka. 



     Farsang ünnepéhez kötődik a népi színjátszás kialakulása, ehhez a hagyományhoz igazodva a tótteleki Ki-
kerics gyermek és ifjúsági csoport, Iványi Ilona vezetésével, mutatták be a “Dolgozz macska!” című színjáté-
kokat, amelyet a közönség szűnni nem akaró vastapssal jutalmazott. 

     Iványi Ilona nagyon büszke ezekre a gyerekekre, akik rendszeresen járnak a próbákra és szívvel lélekkel  
készülnek az előadásokra.  
   A rendezők, a gyerekek és a falubeliek jótékonysági farsangi mulatságnak nevezték  el a mai eseményt, mi-
vel a belépődíj és a tombolából befolyt összeget szeretnék a gyerekek és ifjak nyaraltatására költeni. 
    A kultúrházban egy idősebb asszonyra figyelt fel a tudósító, a 86 esztendős Simkó Ilona elmesélte, hogy az 
ők gyermekkorukban úgy hetven évvel ezelőtt még nem voltak ezek a mai modern eszközök, így az akkori 
kornak megfelelően ünnepelték meg a farsangot. A farsang végi vasárnap délben a szépen felöltözött legények 
és lányok szánkón elindultak a faluba hívogatni a mulatságba, mert akkor még a tél az tél volt, majd délután 
elkezdődött a gyerekbál, este pedig a felnőttek báloztak. 
   Farsang hétfőn délután folytatódott, ahol abba hagyták a mulatozást, majd kedden este tizenegy óráig mulat-
tak, 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 mind-
ezt azért, hogy az újév bő termést hozzon. 
     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, mesélte Ilus néni. 
   Szombat este a tótteleki felnőttek sem maradtak ki a bohóckodásból, előbb egy paródiát mutattak be A kukás 
guru címmel. A közönségnek nagyon tetszett, hiszen a hasukat fogva nevették végig az előadást, de az est 
fénypontját a színdarab szerinti indiai gurut megszemélyesítő Vitályos Barna polgármester belépője tetőzte. 
Amikor a „guru” megjelent hosszú percekig, véget nem érő vastapstól zengett a kultúrotthon, alig tudta el-
mondani a színdarabbeli szövegét.  
    A bohózatot követően a szereplők is felöltötték a maskaráikat, megkezdődött az igazi farsangibál.  

Nagyon sokan öltöttek jelmezt ezért nehéz 
volt a legjobb és legötletesebbet kiválasztani 
úgy a gyerekek, mint a felnőttek közül.  
   A jókedvről és mulatozásról a Vegas Band 
gondoskodott, valamint a külön helyiségben 
kialakított büfé.  
   Egész délután és este a szervezők kínálták 
az ilyenkor elmaradhatatlan farsangi fánkot. 
A több száz fánkot erre az alkalomra Nagy 
Mária és Baumann Julianna sütötték. 
   Ez a hagyományőrző rendezvény nem jö-
hetett volna létre, ha nincsenek a nemes ada-
kozó szülők, vállalkozók, a községi 
RMDSZ, Polgármesteri Hivatal és maga a 
polgármester Vitályos Barna, mondták a 
szervezők. 

Tóth Zs.  



KERESZTREJTVÉNY 

HUMORSAROK 
Kisfiú pityereg a hentesüzlet 
 előtt. Egy bácsi odalép hozzá: 
- Miért sírsz, fiacskám? 
- Anyukám leküldött vásárolni, de nem tudom, mit 
mondott. Azt, hogy Gyula, vegyél húsz deka csabait, 
vagy Csaba, vegyél húsz deka gyulait??? 
- Ez egyszerű, kisfiam! Hogy hívnak? 
- Pistike. 
A katona őrt áll 
 az erőd tetején. Egyszer csak lekiabál: 
- Parancsnok, jönnek az indiánok! 
- Barátok, vagy ellenségek? 
- Valószínűleg barátok, mert együtt jönnek! 

Cseng a telefon és Móricka 
 veszi fel a kagylót. 
- Halló? 
- Szervusz kisfiam, beszélhetnék az apukáddal? Itt a 
főnöke beszél. 
- Melyik? - kérdezi Móricka - az a piszkos patkány, az 
a kövér disznó, vagy az a szemét tróger? 
Az építkezésen a főnök 
 már 10 perce nézi az egyik munkást. 
- Te, Pisti, mit keresel? 
- Egy fél méter átmérőjű és kb. fél méter magas beton-
darabot. 
Erre 20 munkás kezdi el keresni. Fél órát keresgélnek, 
mire Pisti megszólal: - Na, mindegy! Hagyjátok fiúk, 
majd leülök erre a gerendára. 

A lapot szerkeszti Tóth Zsolt Zsigmond 


