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Vitályos Barna hegyközcsatári RMDSZ-es  polgármester beszámolója 
 
   Hegyközcsatár község egyike azon önkormányzatoknak, amelyek állami támogatással és pályázatok 
elnyerésével valósíthatja csak meg a község központ és a hozzá tartozó falvak infrastrukturális fejlődé-
sét. 

 
    Vitályos Barnával beszélgetünk az újonnan ki-
alakított gyűlés- házasságkötő teremben, egy kicsit 
elvonulva, hiszen nála nyitott ajtó áll minden pol-
gár előtt, segít ha tud mindenkinek ügyes-bajos 
dolgaik elintézésében, próbál megoldást találni a 
törvényes kereteken belül. Vitályos Barna 2003 óta 
látja el a polgármesteri feladatot, azt követően, 
hogy a hét településből álló nagyközség két kiseb-
bé alakult létrehozva ezzel Hegyközcsatár és 
Hegyközpályi községeket.  
   Munkájának eredményeként 2012-ben a 
„szülőföld visszaszerzéséért” és az RMDSZ prog-
ramjának megvalósításáért folytatott munkája elis-
meréseként az ügyvezető elnökség és a területi 
szervezetek javaslatai alapján megkapta az Ezüstfe-

nyő-díjat. Ez az országos elismerés is jelzi azt, amit mindnyájan tudunk és tapasztalunk minden nap: a becsü-
letesség, közösségét szívvel - lélekkel szolgáló, egészségét nem kímélő ember, Vitályos Barna, akit többen 
többször is támadtak, támadnak, de amint azt egy interjúban elmondta: „…hogy ki politizál jobban ezt a köz-
ség lakossága mindig  bölcsen eldöntötte, itt  Hegyközcsatárban és az országban is, hogy nem a hangzatos üres 
beszédnek kell, nem a rágalmaknak, nem a szitkozódásnak, nem a gyalázkodásnak van helye, hanem annak 
hogy próbáljunk meg valamit tenni.       
    Nem vagyunk mi sem tökéletesek, de legalább meg tudjuk mutatni, hogy mit teszünk ezért a községért, meg 
tudjuk mutatni, mit teszünk ezért az országért…!”  
    A polgármester és csapata évről évre kiemelkedő eredményeket értek el a község fejlesztésében minden té-
ren. Ezekről a megvalósításokról és jövőbeni tervekről beszélt lapunknak.   
      „A 2012-es helyhatósági választások után ellenfeleim gyalázatos mocskolódó kampányát követően egy kis 
idő kellett ahhoz, hogy talpra tudjak állni és ismét elkezdeni a 12 éve már folyamatos munkámat. A 2012. jú-
niusi Helyhatósági választásokat követően egy jó pár beruházást sikerült elkezdenünk, de ehhez mindenkép-
pen szükség volt arra hogy ott legyenek azok az emberek az RMDSZ részéről, akik minket segíteni tudnak.  
     Azért szeretném hangsúlyozni azt hogy az RMDSZ részről, mert azok a beruházások, amelyek folyamatban 
vannak, és amelyeket nehéz lenne tovább vinni abban az esetben, ha  nem lenne mögöttünk, minden magyar 
polgármester mögött, egy olyan csapat amely megpróbálja segíteni munkánkat. Természetesen ez kölcsönös 
hiszen nekünk is kell segítenünk az övékét, annál is inkább mert 2012-ben egy új kormány alakult, amely az 
RMDSZ-re nem akkor tartott igényt. Hegyközcsatár életében ez egy ötmilliárdos régi lej megvonást jelentett. 
Vagyis az új kormány, amikor megalakult és az RMDSZ már nem volt a kormánykoalició tagja ezt az össze-
get elvették tőlünk és még nagyon sok más magyar 
önkormányzattól. A község gazdasági életében ez 
egy nagyon nehéz és fájó pont. Vagyis megismétlő-
dött, az amikor 2008-2009-ben az RMDSZ nem 
volt kormányon, akkor 3,6 milliárd lejünket vették 
el, amelyet azóta is szintén érzünk és nagyon nehe-
zen tudunk pótolni. De valamilyen szinten mégis 
tudjuk, hiszen az RMDSZ-nek köszönhetően és 
ráhatásával megpróbálunk újabb pénzforrásokhoz 
jutni.  
     Az alábbiakban szeretném felsorolni az elmúlt 4 
év beruházásait, kulturális rendezvényeit, szociális 
és karitatív megvalósításait: 
      A Helyhatósági választásokat követően 
Hegyközcsatár új faragott bejárati táblát kapott, 

 

 



hiszen a községbe való belépéskor kellemes benyo-
mást kelt az idelátogatónak, és szerintem jobban is 
néz ki, mint az állami szabványméretű. 
     Az elmúlt esztendőkben folytatódott illetve 
Hegyköztótteleken befejeződött a vízhálózat kiépí-
tése 100%-ban, míg Siterben 90%-ban, és a község 
legtávolabbi településén Sitervölgyön 40%-ban si-
került ezt megvalósítani, de a ránk következő évek-
ben reményeim szerint, minél hamarabb sikerül tel-
jesen befejezni.  
    Tótteleken az erdő melletti területen elkezdtük 
egy sportkomplexum megépítését, amelynek öltö-
zője kulcsra készén van,  2016-ban folytatódnak a 
munkálatok, a pálya és a tribün  megépítése követ-
kezik (pénz megvan rá).  
    Ugyan itt a sportkomplexum mellett megkezdjük a diáktábor építését, amely talán egyedi lesz egész Bihar 
megyében, az alapok megöntésének egy része meg van, 2016-ban folytatódnak ezen munkálatok. 
    A polgármesteri hivatal teljes felújításának munkálatai fejeződtek be 2015-ben, ez egy Európai Uniós pályá-
zat által elnyert megvalósítás, amelynek keretén belül az alapjaiban és tartószerkezetében betonvassal megerő-
sített oszlopokat építettek be. A tetőszerkezetet is átalakították, amely egy beépített tetőtér, itt kapott helyet 
egy házasságkötő terem, amely egyben gyűlésterem is, valamint két iroda helyiség. Az európai uniós pályázat 

egy célirányzott támogatási rendszer, mint minden 
pályázat, ami azt jelenti, hogy az erre a célra meg-
határozott pénzalapot másra nem lehet felhasználni 
csak a szerződésben foglaltakra, jelen esetben a 
hivatal modernizálására.  
    Itt működik a Turisztikai központ, amelynek lét-
rehozását már régóta tervezzük, segítve ezzel a 
község lakosságát egy agroturizmus kialakításával.  
    2014 –ben a szennyvíz-csatornahálózat kiépíté-
sére a pályázatot megnyert cég elkezdhette a mun-
kálatokat, mert hiába már azelőtt négy éve aláírtuk 
a kormánnyal a szerződést mégsem kaptunk rá 
pénzt, mert nem volt ott az RMDSZ a kormánykoa-
lícióban.  
   A kanalizálás a Csipkésen kezdődött el a csövek 

lefektetésével, majd folytatódott a többi mellékutcákban is, ahhoz hogy az esetleges rossz idő beálltával a Kis 
utcán és a Főutcán dolgozhassanak, mindkét oldalon (ez egy 4,2 km-es szakaszt jelentett), hogy ne kelljen az 
aszfaltot feltörni. 
     Amint tapasztalhatják minden ház előtt, ott van a bekötéshez szükséges akna, ami a lakosságnak semmibe 
sem kerül, egyelőre még nem lehet rácsatlakozni.  
Hegyközcsatár falu szennyvízhálózatának a kiépítése 1,5 millió euróba kerül. Még folyamatban vannak a 
munkálatok, de amint befejeződik hozzáfogunk a járdák és utak rendbe tételéhez. Pályázatunk van leadva a 
község településeinek, Hegyközcsatár, Tóttelek, Síter, Sítervölgy utcáinak leaszfaltozására. 
    Hegyközcsatárban az óvoda és orvosi rendelőnek otthont adó épület tetőszerkezetének felújítása történt 
meg. 
     Sítervölgyön az orvosi rendelőnek otthont adó épület tetőszerkezetét újítottuk fel, új      
     nyillászárókkal láttuk el, de Csatárban az állatorvosi rendelő is új tetőszerkezetét kapott. 
    A sítervölgyi művelődési ház teljes modernizálása. 
   Sikeresen befejeződött a hegyköztótteleki kultúrház belső és külső felújítása.  
   Nyert az önkormányzat egy pályázatot, amelynek kiírása a kultúrházak székekkel való felszerelése volt, így 
minden kultúrházunkat elláttuk székekkel, de ugyanakkor a csatári kultúrházat egy légkondicionálóval (amely 
egyben hűtő és fűtő berendezés) láttuk el, amelyet szintén pályázaton nyertünk, valamint egy kisebb 
hangtehnikai felszerelést, amely megfelelő egy kisebb rendezvényen is.      

 

 



   A hegyközcsatári rendőrség nyillászáróinak teljes cseréje; 
   Aszfalt szőnyeg került 2,5 km hosszan a már teljesen tönkre ment Csatár-Síter közötti útszakaszra; 
   A csatári központban levő park felújítása, illetve a Kovácsi út bevezető szakaszán egy új park kialakítása 
   Csatár illetve Síter új játszóteret kapott. A parkok kialakítása 2016-ban folytatódik; 
Új traktor vásárlása hóekével; 
   A Síter- Szalárd útszakasz teljes aszfaltozása. Erre az útra kiírt pályázatot tulajdonképpen Szalárd község 
nyerte el. Az volt az elgondolás, hogy a hegyközi emberek, de nemcsak, akik a szalárdi piacon eladni vagy 
vásárolni szeretnének könnyebben, megközelíthessék azt.  
    A főutakon minden oszlopra világító testet szereltünk;  Egy szélessávú internet hálózat kiépítését kezdtük el 
  Sikeres pályázatot Derecske és Hegyközcsatár között (cserediák program); 
Térfigyelő kamerák felszerelése Hegyközcsatárban;   After school pályázat megnyerése; 
Hegyközcsatár, Hegyköztóttelek, Síter összes utcáinak leaszfaltozási tervének elkészítése, pályázatának meg-
írása;   Tanintézményeink maximális modernizálása elsődleges szempont volt számomra, hogy diákjaink kor-
szerű és modern iskolában kamatoztassák tudásukat. Meglátásom szerint jó a kapcsolat a tanintézetekkel, mi 
sem bizonyítja ezt, hogy minden iskolát, óvodát felújítottunk, belső vizesblokkokat alakítottunk ki, központi 
fűtéssel láttunk el, megpróbáltunk minden tőlünk telhetőt megtenni a gyerekek kényelmének érdekében. A 
község gyerekei és pedagógusai Oros Erika igazgatónő vezetésével nagy létszámban vettek részt az első 
Hegyközi Ifjúsági Találkozón és a Hegyközi Majálison, de részt vesznek minden kulturális rendezvényen, ott 
voltak műsoraikkal a Hegyközi Napokon is, decemberben nagy sikerrel léptek fel a falu karácsonyán, az 
Angels mazsorett csoport nagy sikerekkel képviseli községünket a hazai és nemzetközi versenyeken és fellé-
péseken.  
    Ami az egyházakat illeti, úgy érzem jó kapcsolat alakult ki közöttünk, megpróbáltuk az erőnkhöz mérten 
segíteni minden téren, ez az én meglátásom, de meg kell kérdezni őket is. Segítettünk és segíteni is, fogunk a 
jövőben is, amiben tudunk, igaz csak kis mértékben, de azt szívesen tettük és tesszük.  
    Szeretném megragadni az alkalmat és megköszönni a Csatári Ifjak Szövetsége, a 12. Szent Ágoston cser-
készcsapat tagjainak és munkatársaimnak azt az önzetlen segítséget, amellyel részt vesznek minden egyes köz-
ségi rendezvényen, annak szervezésében és lebonyolításában. 
    A kulturális tevékenysége Hegyközcsatárnak nem ismeretlen a környéken, Bihar megyében, sőt még hatá-
ron túl sem. A rendezvényeink: falunap, majális, gesztenyefesztivál, farsangi mulatság, bor-pálinka fesztivá-
lok, szüreti bálok, sütemény verseny, nemzeti ünnepeink megtartása ( Március 15, Október 6), Hegyközért 
díjak átadása, 50 éves házassági évfordulósok köszöntése.   A Hegyközi Napok merem állítani a környék leg-
színvonalasabb rendezvénye, amelyet, idén is szeretnénk megrendezni a csatári Kismezőn, még nagyobb még 
színvonalasabb műsorokkal és fellépőkkel, csak sajnos most is mint minden esetben a szponzorainktól függ. 
     2013-ban ünnepelte Hegyközcsatár írásos dokumentumok alapján, fennállásának 800 éves évfordulóját, 
ebből az alkalomból egy emlékművet állítottunk, ennek oldalára márványlapot helyeztünk el az I. és II. Világ-
háborúban elesett hegyközcsatári lakosok tiszteletére. Ugyanakkor   Hegyközcsatár község Helyi Tanácsa, a 
községi RMDSZ szervezetének javaslatára díszpolgári címet adományozott a község történelmét megíró hely-
történeti kutatónak, írónak Orendt Mihálynak egy ünnepi Istentisztelet keretén belül 2013 szeptember 22-én.  
   Ezeken rendezvényeinken megtisztelnek Bihar megyei RMDSZ-es képviselőink, szenátoraink, vezetőink is, 
illetve az elmúlt 4 évben több mint 24 magyarországi előadó és az összes hegyközön élő és tevékenykedő te-
hetség fellépett. Különös gondot fordítottunk a helyi fiatalok és szép korúak kulturális tevékenységeinek támo-
gatására. A fent felsorolt rendezvények támogatását volt hogy 100%-osan, volt, amit kevésbé de minden ren-
dezvényen a helyi RMDSZ kisebb-nagyobb támogatással jelen volt velem együtt. 
    Határon túli gasztronómiai versenyeken vettünk részt (Derecske, Debrecen) sikeres, jó hangulatú csapattal. 
     Az elmúlt 4 évben több mint 900 ember gondjait panaszait hallgattam meg. Sajnos nem minden esetben 
tudtam segítséget nyújtani. 2 éven keresztül próbálkoztunk a „Kitelepülünk” című programmal amely 
Hegyköztóttelek, Síter és Sítervölgy lakosain probált segíteni szociális illetve adó problémák helyben való in-
tézése céljából, természetesen a lehetőségekhez mérten jó magam is részt vettem de a második év kudarca után 
mivel nagyon kevés volt az érdeklődő ezt beszüntettük. 
    Különösen eddigi munkám folyamán és természetesen lehetőségemhez mérten megpróbáltam segíteni baj-
ban, betegségben a rászorult embereken, önzetlenül és tiszta szívből tettem mindezt. 
     Megköszönöm kollégáimnak a segítséget, amellyel segítették gondolataim kivitelezését, azoknak is megkö-
szönöm akiknek nem sikerült és remélem, hogy a közel jövőben azon lesznek, hogy ezeket a lemaradásokat 
bepótolják.  

Tóth Zs. 



Házi sütemények fesztiválja, avagy a család kedvenc sütije Síterben 
 

    Az RMDSZ Siteri Nőszervezetének szervezésében idén ismét megrendezték a település és a község 
háziasszonyainak a „Család kedvenc sütije” elnevezésű házi sütemény fesztivált.  

 
     Meleg, szinte nyáriasnak mondha-
tó időjárás közepette rendezte meg az 
RMDSZ Siteri Nőszervezete a tele-
pülés és az egész Felső-Hegyköz há-
ziasszonyainak a „Család kedvenc 
sütije” címmel a házi sütemények 
fesztiválját szombaton, április 16-án 
délután 17 órától. 
        A benevezési idő lejárta után 
huszonegy házi süteményt kellett vé-
gig kóstolni az Oros Erika iskola-
igazgató, a zsűri elnöke, Szomor At-
tila síteri református lelkipásztor, 
Cseke Attila a Bihar megyei RMDSZ 
parlamenti képviselője, Tóth Gyula 
alpolgármester alkotta négytagú zsű-
rinek, amely igazi kihívás volt szá-
mukra.       
   A zsűri értékeléseinek fontos szem-

pontjai a külső forma, az íz, a krém, valamint a tészta állaga. A zsűritagok nagyon elégedettek voltak az elké-
szített finomságokkal, olyannyira, hogy a benevezett sütik mind nyertek olyan finomak voltak, hiszen volt itt 
legdiósabb, legkaramellásabb, leghagyományosabb, leggyümölcsösebb, legkrémesebb, legszínesebb, gyer-
mekbarát stb.  
    A háziasszonyok büszkék voltak alkotásaikra, hiszen pillanatok alatt elfogyott, amelynek bevételét tuja vá-
sárlására ajánlottak fel a síteri temetőbe. 
    Egy hatalmas tortára is lehetett licitálni, amelyet a Siteri Mosoly Kommandó csapat gyerekei, fiataljai készí-
tettek nagy lelkesedéssel. A csapat tagjai a tavaly év folyamán több, mint 600 gyerek arcára varázsoltak mo-
solyt az általuk készített ajándékokkal tudtuk meg vezetőjüktől Szabó Kingától.  
    Hegyközcsatár RMDSZ-es polgármester jelöltje Bónisz Sándor a családdal, barátokkal és egy hatalmas tor-
tával vett részt a rendezvényen, amelyet felszeleteltek és minden jelenlévő kapott belőle kóstolóul.  
    Karácsony Éva tanítónő elmondta, hogy idén több segítőkéz igyekezet helytállni, hiszen „… a célja nem 
csak a megmérettetés volt, hanem az hogy együtt legyünk, elbeszélgessünk, véleményt cseréljünk, egy szóval 
hogy jól érezzük magunkat, sőt bevezessük a gyerekeket is a sütés fortélyaiba” - mondta Karácsony Éva a 
Siteri Nőszervezet elnök asszonya.  
    Cseke Attila az RMDSZ parlamenti képviselője ez alkalommal már a családdal jött el a síteri sütemény 
fesztiválra, köszöntő beszédében kiemelte az ilyen jellegű kezdeményezések fontosságát, „nagyon tetszik az 
ötlet, minden ehhez hasonló csodálatos összejövetelnek közösségépítő és megtartó jellege van, ugyanakkor 
sokan elhozták a nagyi sütijét, amelyre olyan jó visszaemlékezni gyermekkorunkból. Külön örülök annak, 
hogy az idősebb generáció mellett jelen vannak a fiatalok, gyerekek, iskolások, hiszen azért vannak itt, mert 
ők is tenni akarnak a közösségért, itt Síterben, ahol élnek és élni szeretnének a jövőben, a település hagyomá-
nyaival, kultúrájával gasztronómiai ínyencségeivel” – mondta a parlamenti képviselő. 
     Vitályos Barna, Hegyközcsatár polgármestere megköszönte a részvételt mindenkinek, akik ma eljöttek és 
szeretnék tovább vinni ezt a közösségi életet, „..ugyanakkor megköszönöm  a község közösségének az elmúlt 
16 évet, az Önök bizalmával igazgathattam a községet, nem indulok a következő választáson egészségi okok-
ból kifolyólag, keserű szájjal teszem, de muszály meglépjem ezt a lépést. Az új RMDSZ-es  polgármester je-
löltet Bónisz Sándort, az önök figyelmébe ajánlom, szavazzanak rá június 5-én, én teljes erőmmel és tudásom-
mal segítem, hogy tovább vihesse azokat a célkitűzéseket, amelyeket megkezdtünk, a megnyert és a  leadott 
pályázatokat, amelyeket remélhetőleg megnyerünk” – mondta a polgármester. 
    Már lenyugvóban volt a nap, amikor sor került Felméri Péter a Dumaszínház és Showder Klub humoristájá-
nak előadására, amelyen a közönség hasát fogta a nevetéstől, volt, aki felállva tapsolt a produkción. 
   Este kilenc órától reggelig tartó mulatozás követett a SlagerBoys együttes zenéjére.  
 

 

Tóth Zs. 



Húsvéti játszóház,tojásfestés,kézművesfoglalkozás Hegyközcsatárba 
 
         
   
   
 
     
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Szombaton délelőtt, 2016. március 26-án, gyermekzsivallyal telt meg a hegyközcsatári református 
gyülekezetiház. A helyi keresztyén ifjak a húsvétra való készülődést, a Virágvasárnap és Húsvét közötti idő-
szakot, Jézus Krisztussal való történetet játszóház, kézművesfoglalkozás, tojás festés, ének tanulás, játékos 
Biblia ismeret formájában tanították meg a gyermekeknek, akik nagyon jól érezték magukat. A jókedv és mo-
soly jellemezte az egész foglalkozást, húsvétvárást.  



ÁPRILISI JELES NAPOK  
Április 12.  
Gyula napja, az esztendő századik napja, ezért száznapnak is nevezik. A délvidéken féregűző nap, a nagytaka-
rítás, mosás, tisztálkodás napja. Ilyenkor a teheneket, lovakat is leöntötték, lemosták vízzel. 
Április 24.  
Szent György napja, a sárkányölőjé, aki a lovagok, katonák, fegyverkovácsok, vándorlegények védőszentje 
volt. A legenda szerint megölte a sárkányt és kiszabadította fogságából a királylányt. 
   Az ókori Rómában ezen a napon ünnepelték a Paliliát, amely pásztorünnep volt. Magyarországon az állatok 
tavaszi legelőre hajtásának napja, ekkor álltak újra munkába a juhászok, kanászok. Számos hiedelem élt, me-
lyekkel ezen a napon az állatok termékenységére, egészségére igyekeztek jótékonyan hatni. A döntően állattar-
tásból élő népek életében kiemelt jelentőséget tulajdonítottak ennek a napnak, hiszen az állatok megóvása a 
betegségektől, a járványoktól, a rontó szellemektől rendkívül fontos volt az egyén és a közösség boldogulása 
szempontjából.  
   Sok helyütt varázserejű füvek (gyógynövények) tűzre vetésével, füstöléssel igyekeztek megóvni az állatokat 
a rontástól. Az ország számos településén Szent Györgykor is gyújtottak tüzeket, amelyeket a legények körbe-
táncoltak, átugrottak. 
Április 25. 
 Márk napja, búzaszentelő nap. Márk evangelista ünnepe. 
    Általában az ünnepet követő vasárnap mise után a hívek a templom körüli zászlós körmenetben vonultak 
fel, majd a mezőn a pap megszentelte a búzát. A megszentelt búzaszálat az imakönyvbe tették és rontásűzőnek 
hitték. 
 

HASZNOS TUDNIVALÓK A GYÜMÖLCSÖSBEN, DÍSZKERTEKBEN ÉS ZÖLSÉGESBEN 
 

ÁPRILIS 
 

 - a gyümölcsösben, áprilisban, ha nincs elegendő csapadék a fiatal fákat öntözni, kell 
 - porhanyítsuk a gyökerek körül a koronák alatt a talajt 
 - a díszkertben telepíthetünk évelőket, vessük el az egynyári virágok magvait 
 - a rózsát permetezzük levéltetű ellen 
- biopermetlé levéltetű, takácska és más kártevők ellen: - 5 kg zöld, vagy 800 gramm szárított csalánt 50 liter 
vízben 14 napig állni hagyjuk, ebből az oldatból permetezéskor 1 literhez 10 liter vizet adunk, vagyis egy 15 
literes permetezőhöz 1, 5 (másfél) liter csalánlevet használunk, a többi állott víz. Egész évben használható. 
- a zöldségesben vethető a cékla, a tök, az uborka, nyári retek, dinnye, zeller, burgonya, ha az időjárás meg-
engedi és eléri az optimális hőmérsékletet, megkezdhetjük a korai paradicsom, paprika, padlizsán(vinetta), 
nyári káposzta palánták kiültetését, zöldbab elvetése, erre nagyon ügyeljünk, mert a hőmérsékletre nagyon 
igényes, ha a talaj nem éri el az optimális 15-20 fokot sok mag odaveszhet. 
 A fóliában – április elején megkezdjük a talaj előkészítését a palánták kiültetéséhez 
    - megfelelő növényvédelmi szerek kijuttatása 
- a paradicsom, paprika, uborka, dinnye, zöldbab előnevelt palánták kiültetése. 
    - a spenót, saláta, korai káposzta, korai retek betakarítása 

MÁJUS 

    -  a gyümölcsösben – a fákon ritkítsuk meg a gyümölcsöket 
         - alkalmazzunk természetes vagy vegyszeres növényvédelmi védekezést 
    -  a zöldségesben – folytatjuk a még el nem vetett magvak elvetését 
         - elvetjük az őszi paradicsom, karalábé, karfiol őszikáposzta magjait 
         - megkezdjük a már kiültetett és kibújt növények kapálását, öntözését és növényvédelmi munkálatokat 
         - kipikérozzuk a hagymát, póréhagymát és zellert 
    - a virágoskertben – kiültetjük a muskátlit, öntözzük a kibújt virágpalántákat 
A fóliában – ügyeljünk a megfelelő szellőztetésre és öntözésre, a szellőztetésre különösképpen, mivel általá-
ban a magas hőmérséklet visszahat a növény és a termés növekedésére 
         - ne feledkezzünk meg a növényvédelmi munkákról sem 
         - 10 – 12 naponként , vagy ahányszor szükséges lazítsuk meg a talajt a növények körül, mivel a sok 
locsolástól leverődik. 

                                        
Tóth Zs. 



KERESZTREJTVÉNY 

 

Egy fickó hazajön a mexikói nyaralásáról, és a baráta-
inak élményeiről mesél. 
- Szörnyű dolog történt ott... Képzeljétek a helyzetet: 
indiánok jobbról, indiánok balról, indiánok előttem, 
indiánok a hátam mögött... 
- És mit csináltál? 
- Mit? Megvettem az egyik takarót, amit árultak.  
 
Az indián család ül a tűz körül. A kicsi egyszercsak 
piszkálni kezdi a tüzet. Rászól az apa: 
- Kisfiam! Ne bántsd a telefont!  
 
Az indián fiú kérdezi az anyját: 
- A bátyámat miért hívják Felkelő Nap-nak? 
Az indián asszony: 
- Mert felkelt a nap mikor megfogant. 
Újra kérdez a fiú: 
- És a nővéremet miért hívják Szökkenő Biká-nak? 
Az anya: 
- Mert akkor szökkent a bika mikor megfogant. De 
miért akarsz mindent tudni Lyukas Gumi?  

 
Amerikai katona őrt áll az erőd tetején. Egyszercsak 
lekiabál a parancsnoknak: 
- Parancsnok úr, jön két indián! 
- Barátok, vagy ellenségek? 
- Valószinüleg barátok, mert együtt jönnek!  
 
Egy férfi felad egy társkereső hirdetést: 
"Feleséget keresek!" 
Másnap kap egy csomó levelet, mindegyikben ez áll: 
"Mit szólna az enyémhez?"  
 
Társkereső hirdetés: 
Lány, 23 éves, jól szituált, kellemes külsejű, jó testal-
katú, fekete hajú, kék szemű, hasonló tulajdonságok-
kal rendelkező férfi ismeretségét keresi kinek 10 köb-
méter tölgyfa gerendát eladna.  
 
Eladnék egy feleslegessé vált, egyszer használt, még 
bontatlan ejtőernyőt, kis hibával.  

LAPSZERKESZTŐ: TÓTH ZSOLT ZSIGMOND  


