
 
 
 
 
 
 

17. Hegyközi Napok szombati eseményei 
 
A nagy hőség sem riasztotta el, azokat, akik kíváncsian várták a 17. Hegyközi Napokat, viszont estére a 
heves záporeső megzavarta a Tóth Andi koncertet. 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      A délutáni órák nyári kánikulájában vette kezdetét szombaton, 2016 augusztus 6-án a 17. Hegyközi Na-
pok. Az ünnepélyes megnyitón jelen volt Hegyközcsatár község polgármestere Bónisz Sándor, aki köszöntötte 
a jelenlévőket, majd reményét fejezte ki amiatt, hogy: „...sokan tekintik úgy ezt a falunapot, mint a megnyug-
vás, megbékélés és az újrakezdés idejét. Ilyenkor az elszármazottaink hazajönnek, meglátogatják rokonaikat, 
barátaikat és egy kicsit kikapcsolódnak … különbözőek vagyunk, de mindnyájan kivesszük részünket a közös-
ségi életből. Építjük, szépítjük otthonainkat, vagy éppen közösségi munkát végzünk” – mondta a polgármester 
jó szórakozást kívánva mindenkinek.  
    Megtisztelte jelenlétével a Hegyközi Napokat, Pásztor Sándor a Bihar Megyei Tanács elnöke, aki bízik ab-
ban, hogy még sok ilyen és hasonló rendezvényeket szerveznek még Hegyközcsatárban, hiszen még ebben a 
gazdasági helyzetben is szükség van a kikapcsolódásra, a közösség építésre.  
    Jelen voltak a szomszédos községek polgármesterei és alpolgármesterei, helyi tanácsosok, vállalkozók, tá-
mogatók, akiket a két bemondópáros Juhász Csaba és Száraz Endre többször is elismételt a délután folyamán.  
    Az ünnepélyes megnyitó alatt a színpad melletti téren bemelegítőt tartott Oláh Katalin táncosaival a szé-
kelyhídi Tini Dance Center és a bihari B-Like tagjaival. 
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     A székelyhídi Tini Dance Center a meg-
alakulásuk óta eltelt huszonegy évben nagy 
elismerést vívtak ki maguknak nemcsak a 
megyében, de akár a határon túl is. 2015 
nyarán a székelyhídi TDC helyi, 
biharszentjánosi, szentjobbi, biharfélegyházi 
és bihardiószegi táncosokból álló csapata az 
 előzetes és az első budapesti  fellépés  
je lente t te  forduló u tán  beju to tt 
a magyarországi RTL Klub szervez-
te Hungary–s Got Talent című tehetségkuta-
tó műsor harmadik fordulójába. 
    Az ifjú tehetségek felejthetetlen bemutatót 
tartottak a hegyközcsatári Kis-mezőn felállí-
tott színpadon és a színpad előtti téren. Az 
edző, koreográfus, vagy akár pótanyuka, 
Oláh Katalin a már tőle megszokott vehemeséggel irányította, kommentálta az eseményeket, sőt ő maga is 
beállt táncolni a csoporttal.  

    A közönségsiker itt sem maradt el, hi-
szen a szemet gyönyörködtető táncproduk-
ciókat vas tapssal jutalmazta a közönség. 
     Most itt a Hegyközi Napokon lépett elő-
ször nagyközönség elé egy tehetséges csa-
tári fiatalember, Mc Mik, aki már több al-
kalommal szórakoztatta iskolai rendezvé-
nyeken, bulikon a barátokat, ismerősöket 
rap stílusú zenéjével. A közönségnek tet-
szett az előadása és zenei stílusa, amit kép-
visel. 
    Az est sztárvendége a nagyváradi, de az 
anyaországban élő és ott a karrieri pályáját 
építő Tóth Andi volt, aki az X-Faktor ötö-
dik szériájának győztese. Az énekesnő nem 
ismeretlen a hegyközi közönségnek, hiszen 

járt már itt, éspedig a Hegyközpályi Községi Napokon, ahol több ezres rajongót örvendeztetett meg kitűnő 
produkciójával. A kitűnő tehetségű énekesnő hangja messze elhallatszott a nyári éjszakában, de közben vi-
harfelhők közeledtek a rendezvény színhelye felé, amely később heves zivatarrá alakult megszakítva a kon-
certet. A megnyitó nap remekül sikerült mindenki abban bízott, hogy az időjárás kegyes lesz a vasárnapi 
programok lebonyolításához.  
  Volt vidámpark, gumiugráló a gyerekeknek, számos lacikonyha enni-innivalóval szolgálta ki a vendégeket 
igazi kikapcsolódási lehetőség. 
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Megemlékező istentisztelet a Hegyközi Napokon 
 
Megemlékező istentisztelet keretén belül a falu közössége az I. és II. Világháborúban elesett hegyközcsatáriak 
tiszteletére a református templomkertben emelt emlékművet koszorúzták meg politikai és felekezeti hovatar-
tozás nélkül 

    Minden évben a Hegyközi Napok keretén belül hálaadó 
és megemlékező istentiszteletet tartanak a hegyközcsatári 
református templomban, hogy méltóképen emlékezzenek 
az I. és II. Világháborúben elesett hegyközcsatáriakra, 
nemcsak a rokonok, hozzátartozók, hanem az egész falu 
közössége. A délelőtti órákban a református templomto-
rony harangjának hívogató szavára sokan összegyűltek 
helybéliek, más településről érkezettek. A 2013-ban, a 
település 800 éves írásos létezésének alkalmával a Polgár-
mesteri Hivatal és a Hegyközcsatár Református Egyház-
község egy I. És II. Világháborús emlékművet emelt a 
templomkertben, amelyet minden évben a Hegyközi Na-
pok vasárnapján megkoszorúznak, elhelyezik a megemlé-
kezés és kegyelet koszorúit, felekezeti és politikai hova-
tartozás nélkül. 

  Vasárnap, 2016 augusztus 7-én a megemlékező istentisztelet Miklós Csaba Péter lelkipásztor áhítatával vette kezde-
tét, aki igemagyarázatát a 105. Zsoltár első verseire alapozta, amely nem más, mint Dávid hálaadó éneke. 
     A zsoltár buzdítások sorozatával kezdődik, Isten szava, üzenete, amely arra hív bennünket, hogy énekeljünk neki 
hálaadó éneket. Az éneklés Isten dicsőítésének eszköze. 
   „Ünnep a mai nap azért is, mert Isten megáldotta ezt a napot, de ünnep, mert a falu immár 17. alkalommal szervez-
te meg a falunapot…3 éve már, hogy a Hegyközi Napok 
keretén belül avattuk fel templomkertünkben elhelyezett I. 
és II. Világháborús emlékművet, azok emlékére és tiszte-
letére, akik életüket áldozták a hazáért, a faluközösségért, 
ezért nekünk, az utókornak hálával kell megemlékezzünk 
róluk. … ha bárki is kétségbe vonná hogy miért kell a 17. 
Hegyközi Napok keretén belül megemlékezzünk őseinkre, 
mondjátok el, hogy Isten szeretete éppen ezen ősökön ke-
resztül köti össze közösségünket.” – prédikálta a lelkipász-
tor.  
    Hogy még ünnepélyesebb legyen a mai megemlékező 
istentisztelet a nagyváradi Tempfli Ádám tanár tanítványai 
mutatkoztak be a gyülekezetnek Istent dicsőítő énekekkel. 
Az asszonyvásári Tücsök együttes tagjai tulajdonképpen a  
Rézműves család gyermekei, a legkisebb Patricia 4 éves, 
Diána 6 éves, Denny 9 éves, Zolika 11 éves és Tamás 13 éves. A gyerekek Istent dicsőítő énekeket játszottak tíz 
hangszeren, ének-zenés összeállításuk örömkönnyeket csaltak a jelenlévők szemébe. A kis tehetségek igazi profi elő-
adásukat a gyülekezet nagy megelégedéssel fogadta, hiszen igazi lelki kikapcsolódást nyújtottak mindnyájunknak.  

    
  Az Istentisztelet második részében a gyülekezet kivonult 
a templomkertben felállított I. és II. Világháborús 
emlékműhöz, ahol Miklós Csaba Péter a János 14:27 ige-
versét olvasta fel: “Békességet hagyok néktek; az én bé-
kességemet adom néktek: nem úgy adom én néktek, a 
mint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne 
féljen!”- szóltak az evangélium szavai.  
     Ebben az igeversben Isten a békességről szól hozzánk 
és felajánlja számunkra a krisztusi békességet. A jelenlé-
vők felekezeti és politikai hovatartozás nélkül elhelyezték 
a megemlékezés és kegyelet koszorúit, virágait az emlék-
mű talapzatán, majd elénekelték nemzeti imánkat a 
Himnuszt.  
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17. Hegyközi Napok vasárnapi eseményei 
 
A 17. Hegyközi Napok vasárnapja a sport, zene, szórakozás jegyében zajlott. A kellemes időjá-
rás sok szórakozni vágyót csalt ki a hegyközcsatári Kis-mezőre 

 
     Vasárnap délelőtt a Kis-mezőn kialakított kis-
pályás futballpályán, illetve a lábtenisz pályán 
mérték össze labdajáték tehetségüket a csapatok. 
A kispályás foci bajnokságra négy csapat nevezett 
be, amelyből a szentjánosiak kerültek ki győztes-
ként, a II. a vegyes összeállítású Rózsaszínpárdu-
cok, a III. a csatáriak, míg a IV. a síteriek lettek. 
    A délutáni MotoCross Enduro bemutatóra so-
kan jöttek el a környékről, de magyarországi mo-
torosok is voltak. A nagy érdeklődésre való tekin-
tettel a szervezők úgy döntöttek, hogy nemcsak 
bemutatója, de megmérettetése is legyen a mai ta-

lálkozónak. Juhász Csaba (Fubi), aki maga is nagy motoros, ötlete alapján kibővítették a Hidegkútnál 
kialakított pályát, több nehézségi akadályt iktattak be, de ennek ellenére az immár versenyzőknek 
meg sem kottyant, hiszen profikat meghazudtoló ügyességgel hajtottak végig a pályán. Az idén is az 
Endurosok mellett itt voltak az ATV-sek (négykerekű motorok), ők sem akartak lemaradni társaiktól. 
Mindenki meglepetésére és örömére a versenyt a 
gyerekek kezdték, kispályán, ahol mindenki nyer-
tes lett. 
     Alig ért véget a motoros díjkiosztás máris a 
színpadon volt a több évtizedes zenei múlttal és 
nagy rajongói sikereknek örvendő Betli Duó (Geri 
Betli Gábor és billentyűse  Krizsán Gyula), akik 
hamar a színpad elé vonzották a vasárnap délután 
közönségét a sok ismert slágereikkel.  
     Az egyórás koncert hamar véget ért, közben a 
színpad mellett már készülődtek a hegyközcsatári 
Benedek Elek Gimnázium V. osztályos tanulói fel-
készítőjükkel Bálint Beáta Lívia tanárnővel, akik a 
Holle anyó meséjét vitték színpadra. Őket két ügyes kislány követett Nagy Andrea és Nagy Tamara 
testvérpáros hullahopp karikával és ugrókötéllel. Ugyancsak hullahopp karikával lépett ismét a nagy-
közönség elé, a csatári Juhász Loretta, de nem egy, és nem is kettő, hanem három karikát is forgatott 
egyszerre, a siker most sem maradt el.  

     Egy újabb gyerekműsor következett, de egy 
más műfajban, két ifjú tehetség Ghib Lorena és 
Denissa testvérpáros, román népdalcsokorral mu-
tatkoztak be a csatári közönségnek. 
     Syntia, Székelyföld büszkesége, ismét fellépett 
a hegyközcsatári Kis-mezőn felállított színpadon. 
A tőle megszokott maga biztonsággal adta elő slá-
gereit, sőt itt mutatta be elsőként legújabb feldol-
gozott Zámbó Jimmy dalát, amelyet alig két napja 
vettek fel a stúdióban. A siker ezúton sem maradt 
el, hiszen a közönség együtt énekelte dalokat a 
művésznővel. 
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A színpad mellett ez idő alatt bemelegítőt tartott a két 
menettáncos csoport, a hegyközcsatári Angels és a 
nagyváradi Mistique. Ők igazi sztárokká nőtték ki ma-
gukat, hiszen a tavaszi Aradon megrendezett kvalifiká-
ciós versenyen kilónyi éremmel tértek haza, a 20 ver-
senyszámból 19-ben taroltak kiharcolva az angliai Eu-
rópa Bajnokságon való részvételt. A közönség nagy 
érdeklődéssel várta és vastapssal jutalmazta a lányok 
miden egyes táncblokk bemutatóját. A szülők sem áll-
tak tétlenül, a számukra biztosított sátorban finom fán-
kot, pizzát, többféle ízesítésű palacsintát és főtt kukori-
cát árusítottak, az ebből származó bevételt hozzáteszik 
az eddig befolyt összeghez, ezzel is közelebb kerülve 

az EB-re való kijutáshoz. Továbbra is várják a szpon-
zorokat, nemes lelkű jótékonykodókat. 
    Amíg tartott a menettáncosok bemutatója a színpa-
don berendezkedett az est másik sztárvendége a Kero-
zin együttes. A tehnikai beállítást, bemelegítést köve-
tően egy hatalmas élő koncerttel szórakoztatták a több 
ezresre duzzadt hegyközi közönséget.   
     A két profi bemondó Juhász Csaba (Fubi) vállalko-
zó, a Partium rádió volt bemondója és Száraz Endre a 
Pártium rádió munkatársa a két nap alatt mindig a 
helyzet magaslatán álltak, ha kellett vicceket mondtak, 
vagy éppen szórakoztatták a közönséget. 

     A szervezők, a hegyközcsatári községi RMDSZ és a CSATISZ ezúton mondanak köszönetet a szponzorok-
nak és mindenkinek, aki bármivel is hozzájárult a 17. Hegyközi Napok sikeréhez, hiszen nélkülük ez a rendez-
vény nem jöhetett volna létre.  
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  Taroltak a menettáncos lányok 
 

Nagyon sikeresen szerepelt a Mystique-Angels versenymazsorett csoport a Görögországban megsz-
ervezett nemzetközi megmérettetésen. 18 díjjal érkeztek haza a lányok, köztük 14 arannyal  

 
     Augusztus végén első alkalommal szerveztek 
nemzetközi mazsorett versenyt több kategóriában 
(gyerekek, juniorok és felnőttek) Görögország-
ban, az Evia szigetén található Edipsos nevű 
városban, melyen a váradi Mystique és a he-
gyközcsatári Angels is jelen voltak. Nem is 
akárhogyan szerepeltek, hiszen a díjak zömét 
besöpörték. 
    Varga Friderika, a két csapat felkészítője arról 
számolt be az Erdély Online-nak, hogy tula-
jdonképpen egy kompakt csapatot alkotva 
(Mystique- Angels) vették részt a rangos versen-
yen, mivel sajnos nincsenek annyian, hogy min-
den meghirdetett kategóriában meg legyen a szükséges létszámuk, ezért több esetben kiegészítették, kipótolták 
egymást. Amúgy tíz másik csoporttal mérték össze a tudásukat, amelyek Magyarországról, Romániából és 
Szerbiából érkeztek. Érdekes módon a házigazdák nem versenyeztek, Görögországban ugyanis nem elterjedt 
vagy divat a menettánc, a rendezvényt is azért szervezte meg egy görög úriember, mert valamikor ezen a 
szigeten tanult, és neki speciel tetszik. 
     A mieink 18 számban indultak el, és 14 aranyérmet, 3 ezüstöt és 1 bronzot hoztak el. A legkisebb 
versenyző hét éves volt, a legnagyobb tizennyolc. 
     „Mi kijutottunk az idei Európa-bajnokságra, melyet október 6-10. között rendeznek majd meg Angliában, 
valamint a jövő évi április világbajnokságra is, melynek helyszíne a horvátországi Porec lesz. 
 Ez a verseny kvótaszerzés szempontjából is hasznos volt számunkra, mert ahogy az olimpiák esetében is, ah-
hoz, hogy kijussunk egy-egy megmérettetésre, megfelelő pontszámot kell összegyűjtsünk, azzal pedig, hogy 
taroltunk Görögországban, bőven teljesítettük ezt az elvárást, Romániából már nem tud kiütni minket senki”- 
magyarázta. 
 
A díjazottak 
   Twirling (bot tácoltatás) szóló: Dudás Bianka- I. hely, Kóti Tímea- I., Berta Lara- I., Kreiner Tímea- II., 
Szabó Alexa- I., Bereczki Alexa- I., Csákvári Jennifer- II., Angels gyerekcsoport- I., Angels Dance Team- I., 
Angels Corp Parad Mars- I., Mystique Dance Team- I., Mystique Mini Team- I. hely. 
Berta Lara- Bereczki Alexa duó baton (hagyományos menettánc)- I. hely, Dulocsi Alexa pom-pom szóló – I., 
Kelemen Ivett- Farkas Ivette pom-pom duó- I., Kreiner Tímea- Szabó Alexa duó baton- I., Berta Lara- szóló 
baton- I., Mészáros Brigitta szóló pom-pom- II., Bereczki Diána szóló pom-pom -III. hely. 
    A jelenleg 20 tagú (7-20 évesek) Mystique tizennégy évvel ezelőtt alakult, a „kis tesó”, 14 tagú (7-16 éve-
sek) Angels pedig négy esztendeje. Helyek mindig vannak. A próbák a váradi csoport esetében kedden 18-
19.30 óra, illetve szombaton 11-15 óra között zajlanak a Mihai Eminescu Főgimnáziumban, a  
hegyközcsatáriak pedig szerdán negyed 7-től és pénteken szintén negyed 7-től gyakorolnak a helyi kultúrház-
ban. 
Ciucur Losonczi Antonius— erdon.ro 
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Hogyan rázzuk vissza a gyereket iskolai üzemmódba egy hosszú, vad és szabály nélküli 
 nyár után 

 
   Azonnal itt van szeptember elseje. A nyárnak 
ezennel hivatalosan vége, bárhogy is szerettük 
volna meghosszabbítani még egy kicsit. Egy évig 
nincs most füvön heverészés és csillagnézés este 
11-ig, nincsenek féktelen, több napig tartó 
gyerekpartik annak tudatában, hogy másnap 
úgysem kell korán kelni, nincsenek késő estébe 
nyúló kártyapartik, sem maratoni családi 
mozizások. De hogy hangolódjunk rá az iskolára 
két és fél hónap tömény lazulás után?  
Előre megmondjuk: nem lesz könnyű.  
Mégis megkísérelünk néhány tanácsot adni. 
 
Próbáljuk meg visszaálláítani a tekintélyünket 
 
   Emlékeztessük magunkat: mégis mi, szülők 
vagyunk irányító pozícióban. Legalábbis eredeti-
leg. Lehet, hogy egész nyáron bombákat ugrál-
tunk a gyerekeinkkel különféle stégekről, ennek 
ellenére mostantól ismét nemet kell mondanunk a késő esti lefekvéseknek, a folyamatos rágcsa-evéseknek és a 
pizsamapartiknak házon kívül és belül. Persze a gyerekek minden bizonnyal bepróbálkoznak majd különféle 
trükkökkel, ám mi maradjunk szilárdak és hajthatatlanok. A vonatot vissza kell terelni a vágányra, hogy ilyen 
képletes hasonlattal éljünk. 
 
Felejtsük el, hogy népszerűek akarunk lenni gyerekeink körében 
 
    Lesz ám sírás és fogaknak csikorgatása, amikor Anya, a Nagy Szabályozó ismét színre lép. „Csak még 
egyetlenegy meséééét!” „Csak most utoljára hadd jöjjön át X. Y aludniii!” A nemleges válasz után készüljünk 
fel a gyilkos pillantásokra, az ajtók határozott becsapására, és olyan mondatokra, mint: „Jó, akkor SOHA 
TÖBBÉ nem jövök ki a szobámból!!!” (megtörtént eset alapján). Igen, nem leszünk népszerűek a hétköznapok 
visszaállításakor. De tartsuk szem előtt, hogy mindez a gyerekeink érdekében történik 
 
Mutassunk jó példát 
 
    Itt az ideje, hogy megmutassuk a gyerekek-
nek, hogyan is kell csinálni elegánsan a Nagy 
Visszaállást. Mi magunk is kapcsoljuk ki este 
időben a tévét, kerüljünk ágyba időben és 
együnk csupa egészségeset. Motyogjunk han-
gosan magunkban a konyhában ilyeneket, 
hogy: „Nem, ez a kétnapos pizzaszelet NEM 
lesz jó nekem reggelire.” Helyette viszont ott 
van a frissen készített smoothie és a 
napfelkelte előtti jóga. Mert egy rendes anya 
ugye minimumennyit megtesz önmagáért és a 
gyerekeiért, nem igaz? 
 
Forrás: Babble (via) 
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A BIHAR MEGYEI CRISANA KATASZTRÓFAVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG, 
 LAKOSSÁGFELKÉSZÍTŐ SZAKOSZTÁLY ISMERTETŐJE 

 
MI A VIHAR 

 
   A vihar olyan időjárási jelenség, amelynek során a legerősebb széllökések sebessége legalább 54 km/h és 
gyakran zivatar kíséri. A vihar okozta károk gyakran felérnek egy földrengés okozta károkkal. Épületeket ron-
gál meg, könnyűszerkezetű épületeket dönt szét, magasfeszültségű villany és távközlési oszlopokat dönt ki, 
fákat tép ki tövestől, hajókat süllyeszt el, úthálózatokat és vasútvonalakat tesz tönkre. 
Mi a teendő, ha értesülünk egy vihar közeledtéről ? 
   Kikapcsolunk minden elektromos készüléket, megszakítjuk az áramforrástól. Ajtókat, ablakokat és bármi-
lyen típusú szellőzőnyílást bezárunk. Kályhákban a tüzet eloltjuk. Udvarokból, kertekből, erkélyekről minden 
mozdítható tárgyat fedett, záros helyre rakunk. Szükség esetére alagsorokat, pincéket előkészítünk. 
   Vihar megérkeztével húzódjunk be az épületbe, hogy az esetleges üvegszilánkok és egyéb törmelékek ne 
okozhassanak sérüléseket.  
   A viharos szél elcsendesedtével nem ajánlatos rögtön kimenni, mivel a vihar megfordulhat és megismétlőd-
het. 
Mit tegyünk, ha meglepetésszerűen ér a vihar? 

A vihart általában villámlás, felhőszakadás és jégeső kíséri. Emiatt vigyázzunk arra, hogy ne legyünk 
fémtárgyak, magasfeszültségű oszlopok és villámhárítók közelében. Nyílt terepen ne húzódjunk egyedülálló fa 
alá, de túl messze se távolodjunk el tőle. 
    Az ismétlődő villám ritkán csap le ugyanarra a helyre, és általában a legnagyobb és legmagasabban elhe-
lyezkedő tárgyakba, létesítményekbe csap. Emiatt, ha nyílt helyen ér a vihar, ne kezdjünk el szaladni, kerüljük 
az álló helyzetet, húzódjunk földmélyedésbe, árokba, hasra feküdve, karjainkkal a fejünket védve. 
    Megőrizve lélekjelenlétünket, vigyázzunk a közelünkben lévőkre, hogy ne essenek pánikba. 
 

Bihar megyei „Crisana” Katasztrófavédelmi Felügyelőség Lakosságfelkészítő Szakosztály 
 

Iskolakezdés szeptember 12-én 
 

A 2016–2017-es tanév szeptember 12-én fog kezdődni. Harmincöt oktatási hét lesz, ami összesen 169 
oktatási napot foglal magában. Folytatódik az Iskola másképp program is.  
 
     A tanév két félévre oszlik, az első szemeszter 2016. szeptember 12. és 2017. február 3. között lesz, a máso-
dik pedig 2017. február 13. és június 16. között. 
A téli vakáció 2016. december 24. és 2017. 
január 8. közötti időszakra esik, a félévi vakáció 
2017. február 4–12. között lesz, a tavaszi 
vakációt 2017. április 19–30-ra helyezték, a 
nyári vakáció pedig 2017. június 17. – szeptem-
ber 10. között lesz. Ezek mellett az óvodások és 
a kisiskolások 2016. október 29. és november 6. 
között is vakáción lesznek. A középiskolák vég-
zős diákjai számára a tanév 2017. május 26-án ér 
véget, a nyolcadik osztályosok pedig 2017. 
június 9-én zárják a tanévet. A korábbi évekhez 
képest változás az, hogy az Iskola másképp pro-
gramot nem kell ugyanazon a héten megsz-
ervezni minden romániai iskolában, hanem a minisztérium választási keretet biztosított a tanintézmények 
számára. Eszerint az iskola előtti oktatási intézmények és az elemi iskolák választhatnak a 2016. november 21. 
– december 2., a 2017. február 27. – március 31., és a 2017. május 15. – június 9. időintervallum közül, míg az 
általános iskolák, a gimnáziumok és a szakoktatási intézmények a 2016. október 17. – december 2., a 2017. 
február 27. – március 31., vagy a 2017. május 15. – június 9. időszak valamelyikében szervezhetik majd meg 
az egyhetes Iskola másképp programot.  
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JÓ TUDNI…. 
 

Egyszerűsítik az ügymenetet 
 

A személyi igazolvány és a közlekedési bírság befizetését igazoló dokumentum elektronikus másolatát is 
elfogadja a rendőrség  
 
    A rendőrség az ügymenet meggyorsítása és 
egyszerűsítése végett bizonyos dokumentumok 
másolatát is elfogadja a továbbiakban. Például, 
aki igazolásokat igényel a rendőrségtől, annak elég 
a személyi igazolványát elektronikusan másolt 
(szkennelt) formában eljuttatni a rendőrségre, ugy-
anígy elég a közlekedési bírságok befizetését iga-
zoló nyugta másolatát beküldeni. Utóbbit a területi-
leg illetékes hatóságnak kell elküldeni annak saját 
e-mail címére, vagy a megyei hatóságnak az 
oug41.2016.sr@bh.politiaromana.ro villanyposta 
címre. 
   Ugyanakkor az erkölcsi bizonyítvány (cazier juduciar) kiállításért sem kell ezentúl 2 lejes okmánybélyeget 
vásáro lni.  Az erkö lcs i bizonyítvány igényléséhez szükséges info r mác iókat  a 
cazier@bh.politiaromana.ro címen lehet kérni. A Bihar megyei rendőrség közérdekű információit 
a ezen  címen lehet elérni. 
Forrás: erdon.ro 
 

FOLYTATÓDIK A SZENNYVÍZCSATORNA HÁLÓZAT KIÉPÍTÉSE 
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KÉSZÜLŐDÉS A TÉLRE 
 

Már benne vagyunk lassan az őszben, de még mindig nem késő elkészíteni télire a következőket: 
 
ZAKUSZKA 
Hozzávalók: 1 kg hagyma, 5 darab padlizsán (vinetta) , 25 drb paprika, 15 drb paradicsompaprika, 5 kg para-
dicsom, vagy 2 ½ liter paradicsomlé, babérlevél, bors, só, ½ liter olaj, cukor ízlés szerint, 2 kiskanál szalicil. 
Elkészítés: 2,5 dl olajban az apróra vágott hagymát aranysárgára és külön 2,5 dl olajban a fele paradicsompap-
rikát puhára pároljuk. A többi paradicsompaprikát, paprikát , padlizsánt megsütjük és meghámozzuk. A para-
dicsomot jó vastagra főzzük. Mindent ledarálunk , tetszés szerint ízesítjük , majd addig főzzük így az egészet, 
amíg feljön a leve a tetejére. Üvegekbe tesszük, egy kis olajat öntünk a tetejére, majd kidúsztoljuk. 
 
KECHUP 
Hozzávalók: 6 liter paradicsomlé, 2-2 kötés petrezselyem és zeller, 2 babérlevél, 4 drb hagyma, 6 cikk fok-
hagyma, 20 szem feketebors, 2 kiskanál mustár, 2 evőkanál 9 fokos ecet, 1 kiskanál szegfűbors, 1 kiskanál 
szerecsendió, 1 kiskanál édes paprika, 1 kiskanál fahéj, 1 kiskanál szegfűszeg, 2 hámozott alma, 1 kiskanál 
köménymag, 1 kötés csombor, 2 evőkanál majoránna, 1 kiskanál kapormag. 
Elkészítés: a hozzávalókat jól felaprózzuk, megtörjük, majd mindent beleteszünk egy sűrű szövésű vászonru-
hába , a paradicsomlevet odatesszük főni , majd a vászonruhába tett hozzávalót belecsüngetjük a paradicsom-
lébe és így főzzük kavargatva amíg sűrű nem lesz , arra ügyeljünk a vászon ne érjen az edény aljához , mert 
könnyen leragadhat. 
Amikor mindez jó sűrű lett hozzáadunk 60 g jódnélküli sót, 8-10 evőkanál cukrot, egy csapott kiskanál szali-
cilt vagy nátriumbenzoát.           
    
    VEGYESSAVANYÚSÁG 
 
    Legelőször is egy 20-30 literes edényre van szükség amibe 10 liter vizet öntünk, majd ebből a vízből felold-
juk a következőket: 
   1 liter 20 fokos ecet,(vagy 2 liter 10 fokos), 20 deka jódmentes só, 80 deka cukor 1 evőkanál borkén, 1 evő-
kanál szalicil, , torma , kapor, csombor, babérlevél tetszés szerint, 1-2 birsalma. Ennek a lének az az előnye , 
hogy nem romlik el és tetszés szerint lehet pótolni bele az uborkát , karfiolt, káposztát , zöldparadicsomot, sár-
garépát, paprikát. 
    Ha a lé  nem elég a fentebbiek arányában keverhetünk még és önthetjük rá a savanyítandó zöldségekre. 
 
ÉTELÍZESÍTŐ 
    Hozzávalók: 3 kg sárgarépa, 1 kg petrezselyem, 1 kg zellergyökér, 0,5 kg karalábé, 1 kg kápia paprika, 0,5 
kg karfiol, 20dkg vöröshagyma. 
   A zöldségeket megtakarítjuk, alaposan megmossuk , majd kislyukú húsdarálón ledaráljuk, az így nyert an-
yag minden kilójához hozzákeverünk 200 g jódmentes sót, majd állni hagyjuk 24 órát utána beletesszük 
üvegekbe. Arra ügyeljünk , hogy az üvegben ne maradjanak légbuborékok, mert könnyen romlásnak indulhat. 
Amire még vigyázni kell, kápia helyett ne használjunk gogost, mert az romlandóbb. 
    
LECSÓ TÉLIRE 
  A zöldségeket megmossuk, lecsepegtetjük. A paprikákat hasábra, a paradicsomot cikkekre, a hagymát na-
gyobb kockákra vágjuk. 
Egy 15 literes nagy lábasba beletesszük a zsírt, felmelegítjük, és a vöröshagymát üvegesre pároljuk. 
Hozzáadjuk a paprikát és a paradicsomot. Lassú tűzön, időnként kevergetve félkészre főzzük a lecsót. (Ez kb. 
25-30 perc.) Tiszta, előmelegített befőttes üvegekbe töltjük, a tetejükre rászórunk egy pici késhegynyi Na-
benzoátot, és gondosan lezárjuk. Egy nagyobb kosarat kibélelünk meleg, puha pokróccal, belehelyezzük az 
üvegeket, gondosan betakargatjuk, azaz száraz dunsztba tesszük, és kb. 2 nap alatt hagyjuk lassan kihűlni! 
Egytálételek, pörköltek ízesítéséhez is nagyon kiváló, egy kis nyári ízt varázsol télen az ételbe!  
Hozzávalók: - kb. 13 üveghez.— 5 kg vegyes színű paprika, 3 kg paradicsom, 1,8 kg vöröshagyma, 1 kg ser-
tészsír, üvegenként 1 késhegynyi nátriumbenzoát (vagy szalicil) 
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HASZNOS TUDNIVALÓK   A  GYÜMÖLCSÖSBEN, DÍSZKERTEKBEN ÉS ZÖLSÉGESBEN 
 

SZEPTEMBER 
 

 vethetjük a korai sóska, saláta,spenót , retekmagot 
 befejezzük a dughagyma felszedését és raktározását 
 a hagymát száradás után átválogatjuk és elraktározzuk 
 összegyűjtjük a hajtatáshoz és a melegágyak beállításához szükséges földet 
 betakarítrjuk az érett uborka , tök és dinnye termését , a magot kiszedjük, megmossuk és megszárítjuk 
 magnyerés céljából kiválogatjuk a paradicsom , paprika, tojásgyümölcs (vinetta) legszebb terméseit,  
a magot kiszedjük és megszárítjuk 
 betakarítjuk és elcsépeljük a magnak meghagyott paszulyt 
 folytatjuk az őszi káposzták ápolását 
 rendbehozzuk és fertőtlenítjük a tároló helyiségeket 
 a gyümölcsfák törzsét most lehet rendbehozni 
 a megszedett gyümölcsösökben megkezdhetjük a szántást , trágyázást, ásást 
 a díszkertekben elültethetjük az évelő hagymákat átteleltetésre cserepekbe ültetjük a muskátlit és a fuksziát 
 

OKTÓBER 
 

 kiszedjük,  összegyűjtjük és elraktározzuk a paradicsom és paszulykarókat 
 az elszáradt növényeket összegyűjtjük és elégetjük 
 betakaríjuk a sárgarépát, petrezselymet és zellert, a földtől és levélzettől megtisztítjuk majd elraktározzuk. 
Vigyázat nem szabad megmosni mert úgy hamarabb rothadásnak indul 
 magtermelés céljából kiválogatjuk a legszebb petrezselyem és peszternákot , majd kiültetjük 
 ugyancsak kiültethetjük a hagyma és káposzta anyanövényeket, a biztonság kedvéért jó ha betakarjuk egy 
kevés szalmával 
 kezdhetjük a szőlő szüretelését, valamint szedhető a téli alma és körte 
 a hónap végén elkezdhetjük a faültetést 
 a díszkertekben az évelő növények töveit trágyával takarjuk be trágyázzuk és ássuk fel a díszkertet 
 
Mi a teendőnk ősszel a kertben? 

   A mi forró nyaraink, a fülledt időjárás, a száraz talaj és a szikkasztó szél próbára teszi úgy a növényeket, 
mint a kertészt. És a mérsékelt övi éghajlaton mindenki ismeri a telet és annak kihívásait. 
   Az én kertem inkább pusztára jellemző helyen van. Úgy tűnik, nálunk kevesebb az eső, főleg nyár végén. 
De, alapvetően ugyanazok a szabályok vannak érvényben: az ültetésre legalkalmasabb időszakok márciustól 
május közepéig, illetve szeptember közepétől október végéig tartanak. 
Ha a kertész hajlandó némi erőfeszítésre, szerencsét próbálhat nyáron és a tél elején is. 
    Ősszel nagyon sok munka van: virághagymák ültetése, komposztkészítés, az évelők szétültetése, és (ha 
okosak vagyunk) új ágyások ásása és szántás, hogy előkészítsük a földet az új évszakra.  
A növények átültetését el kell végeznünk október előtt, úgy gondolom. Főként azért, mert megbízható hótaka-
ró nélkül a növények gyökerei az októberi kedvező időjárási viszonyok között tudnak jól megtelepedni. 
Augusztus végén és szeptember elején nagyon kevés a csapadék (már ha nem árvíztől szenvedünk), és ez kor-
látozza a sikert, kivéve, ha szorgalmasan öntözzük a növényeket, hogy tudjanak fejlődni.  
   A szeptember vége és az október alkalmas az évelő-ágyások átdolgozására, a gyönyörű virágok hagymá-
inak elültetésére, a bokrok és a fák telepítésére.  
A városban van esély a rózsák telepítésére is, de vidéken mindenki inkább tavaszra hagyja. A fáktól és kertek-
ből kikerülő nagy mennyiségű növényi anyag jó kiegészítője a komposzt halomnak.  
Elég, ha ásunk egy árkot a kertben, megtöltjük a növényi anyaggal, hozzáadunk némi trágyát, majd befedjük 
földdel. Szinte hihetetlen, mennyire feljavítja a talajt egy idő után.  
Forrás: edenkert.hu 
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KERESZTREJTVÉNY 
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A kórházban: 
- Hölgyem, itt van az a fiatal taxis, aki tegnap elütöt-
te magát. Virágot is hozott! Bejöhet? -kérdezi a nő-
vér. 
- Igen, de csak ha gyalog van!  
 
Két barát a kocsmában: 
- Képzeld, tegnap egy betörő járt nálunk! 
- És mi történt? 
- Hát jól megjárta. Otthagyta két fogát, és a karja is 
eltört. 
- Te aztán elintézted! 
- Nem én. A feleségem azt hitte, én jövök haza része-
gen.  
 
Aki csak tanulással tudja elvégezni az iskoláit, az 
megélni is csak munkából tud majd.  
 
Két barátnő beszélget a nappaliban. Az egyiknek a 
férje sokáig szótlanul ücsörgött egy fotelban, majd 

szépen csendben kisétált a szobából. 
- Mondd, a te férjed mindíg ilyen csendes? 
- Á dehogy! Csak hallanád mikor ropit eszik!  
 
Jean, fusson előttem egy égő gyertyával! 
- Miért, uram? 
- Fényűző akarok lenni.  
 
Jean, kóstolja meg ezt a konyakot! 
Mit talál benne furcsának? 
- Azt, hogy megkínált vele uram!  
 
Férj tengeri útra megy a családjával. 
Már az első estén hangosan dörömböl a kabinja ajta-
ján az anyósa: 
- Géza, rettenetesen szenvedek a tengeri betegségtől! 
Mennyire lehet tőlünk a szilárd talaj? 
- Vagy öt kilométerre. 
- Csak? És milyen irányban? 
- Lefelé, mama, lefelé.  

HUMORSAROK 


