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Minden, amit a húsvétról tudni érdemes 
   

   A húsvét a keresztényég legnagyobb 
ünnepe, Jézus Krisztus feltámadására em-
lékezünk ilyenkor.  
   A közös eredet azonban a héber pészah, 
a keresztény és a zsidó ünnep a 325-i 
niceai zsinat választotta szét. Egy átfogó, 
terebélyes csokorba szedtünk mindent, 
amit húsvétról tudni érdemes. Azt hallot-
ták például, hogy a nyúl lehet, hogy egy 
fordítási hiba miatt került be az ünnepkör-
be, mint szimbólum? 
   A húsvéti ünnep neve különböző nyel-
veken más és más. Közös eredete azon-
ban, a húsvét héber neve, a pészah. A szó 

kikerülést, elkerülést jelent. Eredetileg a keresztény és a zsidó ünnep egybe is esett. 
   A níceai zsinat i. sz. 325-ben szabályozta a keresztény ünnepek rendjét, ekkor vált el a két ünnep ideje.  
   A húsvét angol neve: passover, átrepülést jelent. Gyakorta használják az Easter elnevezést, mely a német 
Oster szóval együtt keresendő. Őse egy germán istennő, Ostara az alvilág úrnője, ünnepe a tavaszi napéj-
egyenlőség idején volt. Lehet, hogy neve az  East, a kelet szóból származik, s a napfelkeltére utal. 
   A szó a magyarban nem található meg, de Csíkményságon a húsvéti körmenet neve: kikerülés, más vidéke-
ken a feltámadáshoz kapcsolódik. A magyar szó: húsvét, az azt megelőző időszak, a negyvennapos böjt 
lezárulását jelzi. 
   A húsvét és a hozzá kapcsolódó ünnepek a mozgó ünnepek közé tartoznak, azaz nem esnek a Julián-naptár 
szerinti év ugyanazon napjára minden évben. A Nap mozgása mellett a Hold mozgásától is függ a dátum né-
mileg a héber naptárhoz hasonló módon. A húsvét helyes időpontja gyakran vita tárgya volt. 
 
  A húsvét egybeesik a tavaszi napéjegyenlőség idején tartott ter-
mékenységi ünnepekkel, melynek elemei a feltámadás, az újjá-
születés. Húsvét napja az 1582-ből származó egyházi szabályzat 
szerint a tavaszi holdtölte utáni első vasárnapra esik: március 
22 és április 25-e közé. (Ezt mondja ki a niceai zsinat határoza-
ta is i. sz. 325-ben) A húsvét kialakulásában fontos szerepet játszik 
a zsidó húsvét, a pészah. E vallás tanítása szerint e napon ünneplik 
a zsidók az egyiptomi rabságból való menekülésüket. Az Ótesta-
mentum szerint a halál angyala lecsapott az egyiptomiakra, a zsi-
dók kapuja azonban egy frissen leölt bárány vérével volt bekenve, 
így az ő házukat “elkerülte”. 
   Az Egyiptomból való kivonulás történetét írja le a Hagada. A ke-
resztény egyház szertartásaiban a hosszú ünnepi időszak átfogja a 
kora tavasz és a nyár elejei hónapokat.  
    Az előkészületi idő a nagyböjt, amely Jézus negyvennapos sivatagi böjtjének emlékére, önmegtartóztatására 
tanít. 
Ezt nagyobb, kisebb ünnepek követik s a húsvéti ünnepkör a pünkösddel zárul. A ciklus a karácsonyi ünne-
pi szakasz párja, de jóval régebbi annál. Latin neve: Septuagesima – hetvened, mert hetven napig tart, húsvéti 
időnek is nevezik. 
Jézus feltámadásának ünnepe  
   Húsvétkor ünnepli a kereszténység Jézus Krisztus feltámadását. A húsvét a legrégibb keresztény ünnep és 
egyúttal a legjelentősebb is az egyházi év ünnepeinek sorában. A húsvét ünnepét megelőző vasárnap, virágva-
sárnapon arról emlékezik meg az egyház, hogy Krisztus pálmaágakat lengető tömeg é jenzése közepette vonult 
be szamárháton Jeruzsálembe. A nagycsütörtök (zöldcsütörtök) Krisztusnak az Olajfák-hegyén történt elfo-
gatását idézi emlékezetünkbe. 
Nagypéntek Krisztus Pilátus általi halálra ítélésének, megostorozásának és kereszthalálának a napja.  
Nagyszombat este körmenetekkel emlékezik meg a keresztény világ arról, hogy Jézus – amint azt előre meg-
mondta – harmadnap, azaz húsvétvasárnap hajnalán feltámadt halottaiból. 



Húsvéti jelképek, szimbólumok 
 
Barka  
 
    A barka bolyhos virágainak különleges gyógyerőt 
tulajdonítottak a régiek. 
Ha a családi tűzhelybe dobták, megóvta a házat a ba-
joktól, lenyelve pedig gyógyszerként elmulasztotta a 
torokfájást. 
 
   
 
 
 
 

Bárány 
A legősibb húsvéti jelkép a bárány. Eredete a Bibliá-
ban keresendő. Az ótestamentumi zsidók az Úr paran-
csára egyéves hibátlan bárányt áldoztak, s annak véré-
vel bekenték az ajtófélfát, hogy elkerülje őket az Úr 
haragja. A húsvéti bárány Jézust is jelképezi. A Bibliá-
ban Krisztus előképe volt az a bárány, amelyet a zsi-
dók Egyiptomból való kimenetelük alkalmával ettek, 
és amelyet nap mint nap feláldoztak a jeruzsálemi 
templom oltárán. 
Az Újtestamentumban Jézus Krisztus az emberiség 
váltságára jött a földre: “Krisztus a mi bárányunk, aki 
megáldoztatott érettünk”. 

 
Nyúl 
 
A másik húsvéti állat, a húsvéti nyúl megjelenésének 
magyarázata már jóval nehezebb. Az ünnep termé-
kenységgel kapcsolatos vonatkozásában magyarázat 
lehet a nyúl szapora volta. Mivel éjjeli állat, a holddal 
is kapcsolatba hozható, amely égitest a termékenység 
szimbóluma. Nyúl és tojás ősi kapcsolata a kutatók 
szerint a germán hagyományok alvilági istennőjé-
nek legendájában jelenik meg: eszerint a nyúl erede-
tileg madár volt, s az istennő haragjában négylábú ál-
lattá változtatta. E különös tulajdonságú állat hozzánk 
is német közvetítéssel került, de kialakulását homály 
fedi. 

                            
      Az is lehet, hogy tévedésről van szó, mert régen egyes német területeken hús-
vétkor szokás volt gyöngytyúkot ajándékozni tojásaival együtt. A gyöngytyúk né-
met neve Haselhuhn, röviden Hasel. A félreértés abból is eredhet, hogy németül a 
nyúl neve Hase. Mindenesetre a tojáshozó nyúl igen népszerűvé vált, a múlt század 
végén a képes levelezőlapok elterjedésével igen sokfelé eljutott. 
 
A tojás 
 
    A tojás az élet újjászületésének, a termékenységnek legősibb jelképe. Bármilyen 
kicsi is, képes a világegyetem nagyságát s az élettelenből az élőbe való átmenet 
rejtélyét jelképezni. 



   Fontos szerepe van a húsvéti étrendben is, de a tojások színezése, díszítése is régi korokra nyúlik vissza.  
   A leggyakrabban használt szín a piros, magyarázatát a színek mágikus erejébe vetett hit adhatja. A pirosnak 
védő erőt tulajdonítottak. A tojások piros színe egyes feltevések szerint Krisztus vérét jelképezi. A tojásfestés 
szokása, s a tojások díszítése az egész világon elterjedt. 

  A tojásfestés népszokásként elsősorban 
Kelet-Európában maradt fenn a XXI. 
századig. Eredetileg egyszínűek voltak, 
pirosas színüket növényi festőanyagoktól 
kapták. Erre szolgált a vöröshagymahéj, 
a börzsöny, a bíbortetű. Később kialakul-
tak a feliratos tojások. A díszítést viasz-
szal “írták” a héjra, melyet festés után 
lekapartak. Lehetett a szöveg név, üze-
net, esetleg a keresztény jelképek vala-
melyike. A minták ismerői tojásfestéssel 
foglalkozó asszonyok voltak, akiktől a 
lányok megvásárolták azokat. 
   Magyarországon a festett, díszített to-
jás ajándékozása elsősorban a húsvéti 
locsolkodáshoz kapcsolódik. A díszített 
tojások festésének formái, a minták el-
rendezése tájegységenként változott. A 
nálunk leggyakrabban használt minták 
geometrikusak. 
   A tojást hosszanti vonalakkal két, majd 
négy mezőre osztották. A hosszanti vo-

nalak számának növelésével 16 mezős osztás is van, de igen ritkán. Ezt a művészetet rámázásnak nevezik. Az 
így kialakított, majdnem háromszögletű mezők alkotják a geometrikus vagy virágdíszítés kereteit. Néha az 
osztóvonalakon is díszítenek. A díszítmények lehetnek: tulipános, fenyőágas, rózsás, almás, stb. A díszített 
tojás neve hímes tojás, s magát az eljárást tojáshímzésnek nevezik. 

Tallózta: Tóth Zs. 



 

Régi magyar áldás 
 

Áldott legyen a szív, mely hordozott, 
És áldott legyen a kéz, mely felnevelt, 

Legyen áldott eddigi utad, 
És áldott legyen egész életed.  

 
Legyen áldott Benned a Fény, 

Hogy másoknak is fénye lehess. 
Legyen áldott a Nap sugara, 

És melegítse fel szívedet.  
 

Hogy lehess enyhet adó forrás 
A szeretetedre szomjazóknak, 
És legyen áldott támasz karod 

A segítségre szorulóknak.  
 

Legyen áldott gyógyír szavad 
Minden hozzád fordulónak, 
Legyen áldást hozó kezed 
Azoknak, kik érte nyúlnak. 

  
Áldott legyen a mosolyod, 

Légy vigasz a szenvedőknek. 
Légy te áldott találkozás 
Minden téged keresőnek.  

 
Legyen áldott immár 

Minden hibád, bűnöd, vétked. 
Hiszen, ki megbocsátja, 
Végtelenül szeret téged!  

 
 
 

Őrizzen hát ez az áldás, 
Fájdalomban, szenvedésben, 

Örömödben, bánatodban, 
Bűnök közti kísértésben.  

 
Őrizze meg tisztaságod, 

Őrizze meg kedvességed. 
Őrizzen meg önmagadnak, 

És a Téged szeretőknek. 

 Tallózta: Tóth Zs. 

LOCSOLÓ VERSEK  
 

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. 
 

…………………………………………………….. 
Kis falumban minden házban 

Nyílnak szép virágok, 
Muskátlik és gyöngyvirágok, 

S piros tulipánok. 
Icipici locsolómmal 

Mindet megöntözöm, 
S hogyha érte tojást kapok, 

Szépen megköszönöm. 

————————————————————————————————————————————————————— 



Egyetemes imahetet tartottak 
Hegyközcsatárban 

 
   A fűtött református imateremben zajlottak az 
imaheti istentiszteletek január 24 és 31 között 
Hegyközcsatárban, kivétel volt a szombati nap, 
amikor a kultúrotthonban prédikált Farkas Antal 
lelkipásztor, majd mutatta be a Várad-velencei 
Református Ifjúsági Színjátszó Csoport a 
Titoktalanított világ színdarabot. 
 
   Az idei imahét vezérigéje „Ti azonban választott 
nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Is-
ten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit 
annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára 
hívott el titeket; akik egykor nem az ő népe voltatok, 
most pedig Isten népe vagytok, akik számára nem volt irgalom, most pedig irgalomra találtatok.” (1Pt 2,9-10). 
Ezen vezérige alapján hangzottak el nyolc napon át az igemagyarázatok minden egyházközségben, így 
Hegyközcsatárban is. 
   Az idén a hegyközcsatári református gyülekezetben január utolsó hétvégéjén tartották meg az egyetemes 
imahetet a Krisztus hívők egységéért. A imaheti alkalmak a fűtött református gyülekezeti teremben zajlottak, 
minden este más-más lelkipásztor szolgálatával. Vasárnap 2016 január 24-én a helybéli lelkipásztor Miklós 
Csaba Péter hirdette Isten igéjét a Mt 28,1-10 “Nincsen itt, mert feltámadt, amint megmondta.”- szólt a mai 
napra kijelölt alapige.  
     „Életünk során sok akadály, kőszikla állja utunkat és aggódva kérdezzük, ki az aki elhengeríti előlünk ezt 
az akadályt, hogy tovább mehessünk utunkon, de Isten mindig ad olyan embert, akik megteszik ezt, mint 
ahogy Krisztus sírja felett őrködő asszonyok előtt is utat nyitott Jézus felé” -  hallhattuk az igemagyarázatban. 
    A második nap igemagyarázatát a diószegi református gyülekezetből érkezett Bara László lelkipásztor, az 
Érmelléki Egyházmegye főjegyzőjétől hallhattuk, Ézs 61,1-4 “Az Úrnak lelke nyugszik rajtam, mert felkent 
engem az Úr. Elküldött, hogy örömhírt vigyek az alázatosaknak.”- szólt az alapige. 
   Kedden Szatmári Gergely Kinga  Henrietta lelkipásztor Nagyszántóról érkezett, aki A testvérség tanúbi-
zonysága, Jer 31,10-13 alapján hirdete Isten igéjét.  
    Szerdán a szomszéd egyházközség Hegyközpályi új lelkipásztora Köteles László az 1Móz 17,1-8, Ábrahám 
lesz a neved, mert sok nép atyjává teszlek- szólt a választott ige.  
     Csütörtök este a kaplonyi református gyülekezet lelkipásztora Erdős Csaba az apostoli közösségről prédi-
kált a hegyközcsatári Nagy Géza református imateremben. Igemagyarázatát az ApCsel 2,37-42, Ezek pedig 
kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban, hang-
zott a prédikációban. 
   Szomor Attila síteri lelkipásztor a péntek esti igemagyarázatát a Róm 12,9-13-re alapozta, A testvérszeretet-
ben legyetek egymás iránt gyengédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők. 
    A szombat délutáni imaheti alkalmat már a helyi kultúrotthonban tartották a hegyközcsatári reformátusok, 
amikor Farkas Antal a Nagyvárad-velencei gyülekezetből érkezett és a Zsolt 100 alapján prédikált a jelenlé-
vőknek, Ujjongjatok az Úr előtt az egész földön! Szolgáljatok az Úrnak örömmel, hangzott az ige. 
    A Nagyvárad – velencei lelkipásztor nem jött egyedül, elkísérte őt a gyülekezet ifjai a színjátszó csoport, 
akik egy színdarabot mutattak be egy ismeretlen szerzőtől származó Titoktalanított világ címmel. Farkas Antal 
lelkipásztor köszöntve a jelenlévőket, elmondta, hogy a bemutatandó, hét képből álló színmű tulajdonképpen 
egy humoros, de mégis sok mondanivalóval rendelkező színdarab, amelynek a cselekménye egy szimbolikus 
aranyszirmú virág köré rendeződött.  Ezt a virágot a szereplők mindegyike meg akart szerezni, mert ettől vár-
ták boldogulásukat és a gazdagságukat. Az aranyszirmú virágot azonban csak az láthatta, aki hitt a létezésé-
ben. A keresés közben a színdarab szereplői egy időutazáson vettek részt, hiszen jártak többek közt a kommu-
nizmus időszakában, de Mátyás király udvarában is, mígnem visszajutottak a virág megtalálásának helyéig, 
ami nem más, mint maga a bölcső. 
     Vasárnap, január 30-án imaheti záró istentisztelet a szokásos délelőtti órában kezdődött és Úrvacsorával ért 
véget, amelyen a csatári gyülekezet lelkipásztora hirdette az igét a Lk 24,13-36  alapján. 

Tóth Zs 



Egyetemes imahét volt Síterben 
 
    A síteri gyülekezetben meghívott vendéglelkészek a 2016-os esztendőre meghirdetett ökumené alap-
igéje „Az Úr nagy tetteinek hirdetésére hivatva (1Pt 2,9).  szerint prédikáltak  

 
    A Január 31 – február 7 között zaj-
ló istentiszteleteket délután 18 órakor 
tartották Síterben a jól befűtött imate-
remben, kivétel volt a péntek esti al-
kalom, amikor a nyolcszáz éves 
templom adott otthont az Istentiszte-
letnek. Mivel a siteri gyülekezet hoz-
zászokott a lelkipásztornő prédikáci-
óihoz, talán az is motiválhatta őket, 
hogy az imaheti alkalmak nyolc nap-
jából hat napon lelkésznőket hívtak 
meg hirdetni az evangéliumot. 
   Vendéglelkészként szolgált vasár-
nap, az imahét első napján a síteri 
gyülekezetben Gavrucza Nagy Eme-
se immár egri lelkipásztor. Jó érzés-
sel, szeretettel és nagy örömmel tért 
vissza a siteri gyülekezetbe, hiszen 
hosszú időt töltött itt el, nevéhez fű-

ződik a templom külső-belső renoválása, a belsőfalak restaurálás, az imaterem megépítése.  
   Prédikációjának alapigéje a kövek utunkból való elhengerítéséről szólt, hiszen „…életünk során sok akadály, 
kőszikla állja utunkat, aggódva kérdezzük, ki lesz aki elhengeríti előlünk azt? Isten mindig ad olyan embert, 
akik megteszik ezt, mint ahogy Krisztus sírja felett őrködő asszonyok előtt is utat nyitott Jézus felé” -  hallhat-
tuk az igemagyarázatban. 
    Hétfőn a magyarországi Hencida testvér gyülekezet lelkésznője Lázár Péterné  hozta el az örömhírt és adta 
át mindazoknak, akik jelen voltak a gyülekezeti teremben. 
    A keddi prédikációjában a Borsról származó mgr. Bátori Judit teológus a testvériség tanúbizonyságáról 
szólt, amikor testvérként kell szeressük embertársainkat, kizárva szívünkből a gyűlöletet és szeretettel fordulni 
mindnyájunkhoz. 
    Szerdán Szomor Abigél lelkipásztor asszony az evangélium hirdetésének fontosságáról prédikált, hiszen mi 
mindnyájan, akik a krisztusi utat választottuk, arra vagyunk elhivatva, hogy hirdessük azt, mint ahogy tették 
annak idején a tanítványok is. 
    A csütörtöki imaheti istentisztelet vendéglelkésze Lukács Simon Piroska a köröskisjenői gyülekezetből ér-
kezett. A lelkipásztorasszony az apostoli közösségről prédikált, a közösségről, ahol a testvérek együtt imád-
koznak szeretetben, békességben. 
   A pénteken megtartott imaheti alkalom a nyolszáz éves öreg templom falai között zajlott, igét hirdetett dr. 
Pálfi József Nagyvárad-réti lelkipásztor, akit elkísért a gyülekezet férfi kórusa a Váradi Dalnokok, Márkus 
Zoltán karnagy irányításával.  
    A lelkipásztor igemagyarázatát a Róma 12,9-21-re alapozta, amelyek tulajdonképpen  rendszerezett apostoli 
intelmek. A lelkipásztor beszélt továbbá arról, hogy „a szeretet közösségé kell váljon”, mert sajnos mi magunk 
hajlamosok vagyunk a bosszúra, pedig az Isten nem erre tanít bennünket, hanem  békességre és szeretetre 
„győzd le a rosszat a jóval” hangzott a biztatás. 
    A prédikációt követően a Váradi Dalnokok Istent dicsőítő és nemzeti énekeket, dalokat adtak elő a jelenlé-
vőknek, majd Márkus Zoltán karnagy új éneket tanított a gyülekezetnek, amelyet közösen énekeltek el a kó-
russal.  
   A Istentiszteletet követően a jelenlévők szívükben örömmel és békével, örömhírvivőként tértek haza ottho-
naikba. A gyülekezet tagjai, presbiterei, a nőszövetség és a lelkipásztor szeretetvendégségre hívták meg a szol-
gálattevőket.  
    Szombaton a helyi baptista közösség prédikátora Bányai János lelkipásztor hirdette az evangélium szavait.  
    Vasárnap a záró imaheti Istentiszteleten a nagyváradi unitárius gyülekezet lelkipásztor asszonya Molnár 
Imola szolgált igemagyarázattal. 

Tóth Zs 



A BIHAR MEGYEI CRISANA KATASZTRÓFAVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG, LAKOSSÁG-
FELKÉSZÍTŐ SZAKOSZTÁLY ISMERTETŐJE 

 
A cigaretta 
• Soha ne dohányozzon az ágyban. Használjon megfelelő hamutartót - soha ne dobja a csikket a 
szemetesbe. 
• Ellenőrizze, hogy a hamutartó nem borulhat-e fel, és hogy nem  gyúlékony anyagból készült. 
• Soha ne hagyjuk a cigarettát, szivart vagy pipát őrizetlenül égve. Ezek leeshetnek, és tüzet okoz-
hatnak. 
• Legyen óvatos, ha dohányzik, ha fáradt, orvosi kezelés alatt áll, vagy ittas állapotban van. Mert 
elaludhat és felgyúlhat az ágy vagy a kanapé.  
• Oltsa el a cigarettát ha álmosság vesz erőt önön. 
• A gyufát és öngyújtót tartsa távol  gyermekektől . 
 
A konyhában. A  biztonságos főzés 
• ha főzés közben  el kell hagynunk a konyhát, tegyük meg a szükséges biztonságos intézkedéseket, 

tegyük kisebb lángra a gáztűz-
helyt, vagy oltsuk el. 
• Győződjünk meg róla, hogy  
az edény fogantyúi nem jön ki 
nehogy a forró étel ránk borul-
jon a tűzhelyről való levételkor 
• Legyen óvatos, ne viseljen 
bő ruhát - azok könnyen meg-
gyulladhatnak  
• A konyhai törlőket ne tartsuk 
közel a tűzhelyhez és főzőlap-
hoz.  
•a szikrával való gázgyújtás 
biztonságosabb, mint gyufával 
vagy öngyújtóval mivel ezek 
nem nyílt lángok.  
• Alaposan ellenőrizzük, hogy 
elzártuk-e a gáz tűzhelyet fő-
zés után. 

Ne hagyja gyermekeit egyedül a konyhában, főleg ha forró étel van a tűzhelyen. A gyufát vagy ön-
gyújtókat tartsa biztonságos helyen, hogy a gyerekek ne tudjanak hozzá férni. 
 Vigyázzunk a  kapcsolók és elektromos alkatrészekre 
• Tartsuk távol  az elektromos berendezéseket (kábelek és készülékek) a víztől.  
• Ellenőrizze, hogy a elektromos készülékek, kenyérpirítók távol vannak-e a  függönytől vagy a 
konyhai papírtörlőtől.  
• Tartsuk  tisztán a sütőket, főzőlapokat tiszta és működőképes állapotban, mivel a zsírlerakódás 
könnyen  begyúlhat.  
Forró olajban való sütés 
• Legyen óvatos, ha főzés forró olajban való sütéskor mivel ez könnyen lángra lobbanhat.  
• Ellenőrizze, hogy a forró olajba való sütés előtt a az élelmiszer lecsepegett-e mivel  könnyen ki-
fröccsen 
• Ha olaj kezd füstölni - túl meleg. Kapcsolja ki a tűzhelyet, és hagyjuk kihűlni.  
Mi a teendő, ha egy edényben kigyullad a forró olaj? 
• Ne kockáztasson. Kapcsolja ki a tűzhelyet, ha az nem jár kockázattal.. Soha ne öntsünk rá vizet.  
• a nagy tüzet ne próbálja ön eloltani. Menjen biztonságos helyre és hívja a 112-es telefonszámot. 
FORRÁS : www.isubihor.rdsor.ro 



HASZNOS TUDNIVALÓK 
KÖZELEDIK A TAVASZ, HAMAROSAN ELJÖN A VETÉS IDEJE, JÓ HA TUDJUK VÁSÁRLÁSKOR, 

MIBŐL MENNYIT VÚSÚROLJUNK, ESETLEG MI AZ OPTIMÁLIS VETÉSI IDŐ, VAGY EGYES  
VETŐMAGNAK 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,   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 



 

A lapot szerkeszti : Tóth Zsolt Zsigmond 


