
Hegyközcsatár község hírlapja 2010. IV. Évf. 6. szám

Hivatalosan is átadták a forgalomnak a
Hegyközcsatárt   Hegyközkovácsival

összekötő DJ 767/F megyei utat. 
Október 28-án, csütörtök délben hivatalosan is át ad -
ták a forgalomnak a Hegyközcsatárt Hegyközkovácsival
össze kötő DJ 767 – F jelzésű megyei utat. Az új asz -
fal tos út átadásán jelen voltak a Bihar megyei Ta nács
két alelnöke Kiss Sándor, aki egyben a Bihar megyei
RMDSZ elnöke is, Voloseniuc Dumitru alelnök, Sza -
bó Ödön a Bihar megyei RMDSZ ügyvezető el nö ke,

Kiss Sándor Elek a Bihar megyei RMDSZ ügy ve ze tő
al el nöke, a Megyei Utak képviseletében Puia Calin, a
ki vi te le ző cég a Constructmod vezérigazgatója Mol -
dov an Ovidiu és helyettese Ungur Sorin, valamint
Oláh Sándor, Gavrucza Tibor és Hodgyai Edith me -
gyei RMDSZ tanácsosok, a szomszéd községek pol -
gár mes te rei, alpolgármesterek, helyi tanácsosok.

folytatás a 2. oldalon

A nemzeti színű szalagot Kiss Sándor a Bihar megyei Tanács alelnöke, Vitályos Barna Hegyközcsatár polgármestere és Nagy
Gizella Bihar község polgármestere vágták át
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folytatás a 3. oldalon

A nemzeti színű szalagot Vitályos Barna Hegy -
köz csa tár polgármestere, Nagy Gizella a szom szé dos
Bi har község polgármestere és Kiss Sándor a Bi har
me gyei Tanács alelnöke vágták el.

A fejlődéshez egy modern út is szükséges

A csütörtökön átadott modern aszfaltos me gyei
út, Hegyközcsatár és Hegyközkovácsi között, amely
át sze li Hegyközcsatár egy részét, ismét egy nagy elő -
re lé pés a község fejlődésében, hiszen ezen az úton
könnyeb ben elérhető és lerövidül a Székelyhíd, il let -
ve Mar git tára szándékozni utazók útiránya. 

Nagy beruházás volt ez, hiszen több ezer ton na
követ, homokot, aszfaltot használtak fel, de az út -
test tel párhuzamosan lebetonozott esővíz el ve ze tő
ár kot építettek egyik településtől a másikig, min den
le ve zető mellékúton hidat, de végig a faluban is ahol

ez az útszakasz áthalad, mindkét oldalon meg é pí tet -
ték a lakosok házaihoz bevezető hidat, le be to noz ták
az eső víz levezető árkot.

Volt egy útszakasz a Hegyközcsatárból ki ve ze tő
ré szen, ahol beton támfalat kellett készítsenek kö zel
száz méter hosszan. Sok gondot okozott ezen út sza -
kasz Hegy köz csatár elöljáróinak, mivel ez a me gyei
út egy része átszeli a falut, amelynek állapotáról nem
a Helyi Tanács kellett volna gondoskodnia, de ezt
ne he zen lehetett volna megértetni az ott la kók kal
így inkább felvállalták az utca kövezését, kar ban tar -
tá sát a körülményekhez és a nehézkés költ ség ve tés -
hez képest.

A mára elkészült modern utat, amelynek ugyan
most volt a hivatalos átadása, de már az el múlt őszön
bol do gan vették használatba a járművezetők, a té li
ha vas időben rendesen takarították az illetékesek így

Voloseniuc Dumitru, Vitályos Barna, Kiss Sándor Szabó Ödön a Bihar megyei RMDSZ ügyvezető elnöke
és Vitályos Barna Hegyközcsatár polgármestere

Így néz ki az új út
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folytatás a 4. oldalon

nem volt közlekedési fenn akadás más évekhez vi szo -
nyít va, amikor a községet kenyérrel ellátó szál lí tók
kény te le nek voltak körbe menni Nagyváradig, har -
minc ki lo mé tert pluszba furikázni, hogy el jut has sa -
nak Hegyközcsatárba a friss pékáruval, mert a hó át -
fú vás mi att nem lehetett közlekedni ezen az öt ki lo -
mé te res sza ka szon.

A hivatalos átadáson és a nemzeti színű sza lag át -
vá gá sán Vitályos Barna Hegyközcsatár pol gár mes te -
re di csé rően beszélt a kivitelező cég Cons truc tmod,
pre cíz minőségi munkájáról, de elsősorban kö szö ne -
tet mondott a megyei tanács alelnökének Kiss Sán -
dor nak illetve Szabó Ödönnek a Bihar megyei RMDSZ
ügy ve zető elnökének akik biztatására és se gít sé gé vel
vág tak neki ennek a munkának, de ugyan úgy meg kö -
szön te a támogatást a megyei ta ná cso sok nak, nem
utol só sorban a jelen lévő Voloseniuc Du mitru al el -
nök nek a támogatást. A polgármester be szé dé ben ki -
tért en nek az útnak a jelentősségére hiszen, „ …én na -
gyon sze ret ném, és bízom benne, hogy ez az út, a két
köz sé get összekötő út, egy nyitást ered mé nyez He -
gyköz csa tár életében, a fejlődés felé vezető utat” –
mond ta beszédében Vitályos Barna Hegy köz csa tár
pol gár mes tere.

Ezt követően Kiss Sándor a Bihar megyei RMDSZ
el nöke, a Bihar megyei Tanács alelnöke beszélt rö vi -

den azokról a nehézségekről és pletykákról, ame lyek
az út megkezdésekor jelentek meg egyes lapokban, és
ar ról a bátorságról, amellyel Hegyközcsatár polgár -
mes te re neki vágott egy ilyen volumenű munkának. 

Voloseniuc Dumitru a megyei tanács alelnöke kö -
szö ne tét és örömét fejezte ki a meghívásnak, hi szen
nem először jár a községben befejezett fejlesztések át -
a dá sán, reményét fejezte ki, annak hogy a köz ség ben
el kez dő dött fejlődés nem áll meg ezen a szinten, és
szí ve sen jön, ha hívják egy újabb befejezett mun ka
át a dá sá ra.

A szomszédos, Bihar község polgármester asszo -
nya Nagy Gizella is elismerően beszélt az elkészült út
je len tő sé gé ről, hiszen a Hegyközcsatár köz ség hez tar -
to zó települések földműveléssel foglakozó lakosai ter -
mé nye ik nagy részét Biharon értékesítik, de a Bi har
köz ség területén lévő nagyobb cégek innen, ezek ből,
a településekből is alkalmaztak munkásokat, akik na -
pon ta ingáznak a két község között, ma már könnyeb -
ben, hi szen egy modern aszfaltos úton te szik meg ezt
az utat.

A szalagvágást és beszédeket követően a je len lé -
vők ko csi ba ültek, hogy megbizonyosodjanak a gya -
kor lat ban is az elhangzottakról, a jó minőségű asz fal -
tos út ról. Si ke rült!

Borzalmas látványnak va gyunk ki -
téve nap, mint nap azok, akik fi -
gye lem mel kísérjük a ma gyar or -
szá gi vörösiszap katasztrófa tu dó -
sí tá sait a televízió képernyőin ke -
resz tül. Több száz család vált ha-
jléktalanná egyik percről a má sik -
ra, hiszen annyi idejük sem volt
hogy a legszükségesebbeket ma -
guk hoz vegyék, olyan hirtelen zú -
dult rájuk a közeli timföld gyár
üle pí tő tartáj gátjának kiszakadtával
ki zú du ló vörös iszap, amely két fa -
lut öntött el teljes mértékben.

Szívszorító látvány volt vé gig
néz ni azt a borzasztó felvételt, amint
a rémült anya magához szo rí tott
és testével megvédeni próbáló egy -
é ves kisgyerekét elragadta az öm lő
vö rös áradat. Hiába próbálta még
erő seb ben magához szorítani nem
si ke rült, vagy az idős emberek egész
éle tük alatt összekuporgatott kis
pén zük ből felépített gazdaságát egy
szem pil la nat alatt, a vörös iszap pal
el á rasz tott lúgos mocsadék, hasz -
nál ha tat lan ná tette. 

A Nemzetközi Dorcas, se gé lye -
zés sel és fejlesztéssel foglalkozó szer -

ve zet meghirdette a KÉKVÖDÖR
ak ci ót, ezért felhívással fordult töb -
bek közt a bihari egyházmegye egy -
ház köz sé ge i hez is, ame lyek nek lel -
ki pász to rai és gyülekezetei csat la -
koz tak ezen felhívásnak, hogy tá -
mog a tá sunk kal és szo li da ri tá suk -
kal azok mellé állhassanak, akik -
nek idegrendszerét, lelki erejét fe -
szí tet te szét a szétáradt iszap!

Mi a kékvödör-akció célja?
1. Az egész világot nem tud juk

meg vál toz tat ni, de meg vál toz -
tat hat juk sok ember kicsiny vi -
lá gát.

A kékvödör akcióval segítsünk
a vörösiszap károsultjain
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l 2. Krisztus szeretetének ta nú bi -
zony sá ga i vá lenni!

3. Minél több gyülekezeti ta got be -
von ni!

4. Az akció közelebb hozza az em -
be re ket egymáshoz.

5. Engedelmeskedünk Isten Igé jé ne

.6. Örömöt szerzünk a gyü le ke zet -
ben és azon kívül élő rá szo ru -
lók nak.
A kékvödör akció központja a

bi har vaj dai egyházközség, in nen le -
he tett igényelni szervezeteknek,
ma gán sze mé lyek nek, egy há zak nak

az üres vödröket, amelyeket az tán
meg tölt ve visszajuttatni ugyan oda,
majd innen a Dorcas se gély szer ve -
zet el jut tat ja az érintettekhez.

Amit a vödrökbe lehetett ten -
ni: Tartósélelmiszerek, tész ta fé le,
rizs, cukor, tea, zöld ség kon zerv,
hús kon zerv, lekvár/dzsem, olaj,
keksz  , levespor, kon zerv gyü mölcs,
fog krém, fogkefe, gyertya, szap pan
/ sam pon.

Örömmel tapasztaltuk, hogy a
hegy köz településeinek egy ház köz -
sé gei tízesével vitték megtölteni a
vödröket, a hegyközcsatáriak pél -
dá ul 50 vödröt vállaltak, hogy meg -
töl te nek, de a többiek sem akar tak
le ma rad ni, végül 51 vödöröt töl -
töt tek meg és egy zsák lisztet vit -
tek el a biharvajdai gyűjtő köz -
pont ba. Ezekbe a vödrökbe a hegy -
köz csa tá ri ak a tartós élelmiszer mel -
lett beletették a szeretet, össze fo -
gás és az egymásra utalás jelképét,
hi szen a gyülekezet minden al -
kalom mal megmutatta, hogy se gít
a bajba jutott embereken, az idén
is több alkalommal adakoztak azo -
kon az embertársainkon akik meg -
tört szívvel, a kétségbeesés ha tá rán
gyöt rőd tek, akiknek a lelki tá mo -
ga tás mellett anyagi támogatást is
nyúj tot tak. Legutóbb a re for má -
ció emlékünnepén összegyűlt per -
sely pénzt ajánlották fel a nem rég
tra gi kus körülmények közt el hunyt
fia tal lelkipásztor családjának.

Kötelező lakásbiztosítás, ellentmondásokkal

Alig fér a sok vödör a mikrobuszba

Miklós Csaba lekipásztor és Papp Zoltán aki elvitte a tele vödröketMiklós Csaba lekipásztor és Papp Zoltán aki elvitte a tele vödröket

2010. július 15-én lépett működésbe Romániában
a kö te lező lakásbiztosítási rendszer. Hat hónap
elteltével el mé le tileg büntethetik majd a nem
csatlakozókat, de a helyzet nem ennyire egyértelmű.

Hosszas húzavonát követően 2010. július 15-én lé -
pett életbe Romániában a kötelező la kás biz to sí tá si

rend szer hez való csatlakozást előíró törvény. El mé le -
ti leg tehát hat hónap áll rendelkezésére a lakástulajdo -
no sok nak arra, hogy csatlakozzanak, ellenkező eset -
ben bün te tésre számíthatnak. A biztosítási összeg
pla fon ér téke 20 ezer euró, a biztosítás pedig ki zá ró -
lag ár víz re, földrengésre és földcsuszamlásra vo nat -
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ko zik. Az esetleges károkat azonban nem a biz to sí tó -
tár sa sá gok fizetik, hanem az aláírandó kötvényeket ki-
bocsátó Katasztrófaellenes Biztosítási Cso port (PAID).
Ennek tizenhárom biztosítótársaság a rész vé nye se: a
Groupama, az Astra, az Uniqua, a Ge ne ra li, az Ar daf,
az Euroins, a Carpatica Asig, a Grawe, a Cre dit Eu -
rope, az ABC Asigurări, a Certasig, a Ci ty In su ran ce
és a Platinum. A jogszabály értelmében az évi biz to sí -
tá si ö szeg 10 euró (B kategóriájú, desz ká ból vagy agyag -
ból épített házak esetében), illetve 20 eu ró (A tí pu sú,
az az betonból vagy téglából ké szült in gat la nok nál). A
biz to sí tás megkötése pedig úgy tör ténik, hogy a la kás -
tu laj do nos felkeresi az előbb fel so rolt társaságok ki -
ren delt sé gé nek egyikét, vagy meg ál la po dik va la me lyik
biz to sí tási ügynökkel, aki be csen get hozzá.

Több ellenTmondás

Az erdon.ro-nak nyilatkozó Biró Albin, az Or szá -
gos Biztosítási Felügyelet Tanácsának RMDSZ-es
tag ja arra hívta fel a figyelmet, hogy a tör vé nyi sza bá -
lyo zás nem eléggé egyértelmű és több el lent mon dást
is tartalmaz. Aki például a rendszer elindítását kö ve -
tő fél éven belül nem köt biztosítást, 100-500 lej kö -
zö tti büntetésre számíthat, vagyis a bírság meg ha lad -
hat ja az évi biztosítási összeg értékét. Ezenkivül a
szo ci á lis segélyben részesülők biztosításának a ki fi ze -
té sét az önkormányzatok hatáskörébe utalja, akár -
csak a biztosítás-megkötés elmulasztásának a tény -
meg ál la pí tá sát, valamint a büntetés kiszabását. A tet -
ten é rés úgy valósulna meg, hogy a polgármesteri hi -
va ta lok ban folyamatban van egy adatbázis el ké szí té -
se a biztosításra kötelezettekről, mely névsort to váb -

bí ta ni fognak a PAID-nak, ahová a biz to sí tó tár sa sá -
gok közvetítésével beérkeznek majd az aláírt köt vé -
nyek dokumentumai, melyek alapján a két lis tát össze -
ha son lít ják. Mivel a biztosításokat meg kell új í ta ni,
az önkormányzatoknak folyamatosan fris sí te ni ük kel -
le ne a „ feketelistát”. A jogszabály továbbá úgy fo gal -
maz, hogy a kormánynak kell majd átutalnia a hely -
ha tó sá gok nak azokat a pénzösszegeket, melyekből
ezek ki tudják fizetni a szociális segélyből élők la kás -
biz to sí tá sát. Ha azonban nem folyósítják a pénz -
össze get a PAID-nak, gyakorlatilag nincs olyan szerv,
mely ilyen eset ben ellenőrizné vagy megbüntetné
őket, mert ki zá ró lag a polgármesteri hivatalok jogosultak
a kon troll ra. Másképpen mondva, saját magukat ké -
ne meg bün tet ni ük…

Akiknek máR vAn…
Biró Albin hangsúlyozta: akik már ren del kez nek

va la mi lyen lakásbiztosítással, azoktól senki sem kér -
he ti szá mon a kötelező biztosítás megkötését. Amen-
nyiben azon ban a kötvényük lejár, öt nap áll a ren -
del ke zé sük re ah hoz, hogy csatlakozzanak az új rend -
szer hez, mert el len ke ző esetben ők is bírságra számíthat-
nak. Amennyiben pedig olyan biz to sí tó tár sa ság gal
van szerződésük, mely nem részvényese a PAID-nak,
akkor szintén külön biztosítást kell kötniük a ti zen -
há rom társaság valamelyikével. Eddig egyébként több
mint 70 ezren kötöttek kötelező lakásbiztosítást.

Ciucur Losonczi Antonius
http://www.erdon.ro/hirek/news-erdely/cikk/ko te le zo-lakasbiztositas-
ellentmondasokkal/cn/news-20101026-10265422

Olvasóink érdeklődése nyomán
utá na jár tunk: fogságban volt, vagy
po li ti ka i üldözött hozzátartozóik
után kártérítést fizet(het) az állam.
A Ruhama Alapítvány iro dá já -
ban in gye nes útbaigazítással szol -
gál nak. Ol va só ink tól „begyűjtött”
in for má ci ók és kérdések alapján
jár tunk utá na, miként is lehet
álla mi kár té rí tés hez jutni azoknak
– vagy hoz zá tar to zó ik nak – akik

fog  ság ban voltak a háború után,
illetve po li ti kai indíttatású ül döz -
te tés nek volt kitéve.

Mint megtudtuk, a Ru hama
Ala pít vá ny nál ingyenesen le het
in for má lód ni. A Ru ha ma Ala pít -
vány 2002-ben hozta létre ta nács -
a dá si irodáját, melyet kü lön bö ző
gon dok kal kereshet fel bárki, tud -
tuk meg Ana Turcaş jog ta ná csos -
tól. Különösen sokakat érdekel a

2009/221–es törvény,mely az ál -
lam tól kapható kártérítésekkel
fog lal ko zik az1945 és 1989 kö -
zöt ti politikai elítéltek, fog va tar -
tot tak esetében. Az ügy me net
(me lyn ek levezetésére a tör vény
ha tály ba lé pé sé től kezdve 3 év áll
ren del ke zés re, vagyis 2012-ben
jár le) jogi eljárás indítását fel té -
te le zi, melyben a Pénz ügy mi nisz -
té ri um képviseli az államot. Az
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el já rást a Bihar megyei bí ró sá gon
kell elindítani, és nem kell bé -
lyeg il le té ket fizetni. A jo go sult
sze mé lyek (illetve azok le szár ma -
zot tai második fokig): politikai
elítéltek  , kitelepítettek (akár va -
gyon el kob zás sal, akár anélkül)
és/vagy kény szer mun ká ra ítéltek,
il let ve 1945 után háborús fogságban
tar tot tak.

JogosulTAk, összegek

A kártérítés összege 2500 és
10 ezer euró között változhat an -
 nak függ vé nyé ben, hogy: maga a
ká ro sult vagy leszármazottja kéri-e;
mennyi ideig tartott a fog va tar -
tás/kitelepítés. További in for má -
ci ó és ingyenes jogi eligazítás kér -
 he tő Nagy vá radon, a Gen.
Ma ghe ru  (Szta ro vesz ky) út 21.

szám alatt (159-es ajtó), hétfőn
és szerdán 11 és 17, kedden, csü -
tör tö kön és pén te ken 8 és 14 óra
kö zött, az em lí tett tanácsadási
iro dában.
http://www.erdon.ro/hirek/n
ews-erdely/cikk/karterites-
fog va tar tot tak nak-politikai-el -
i tel tek nek/cn/news-20101020-
12434704

Fűtési támogatás a 2010 – 2011-es
téli időszakra

A 86/2010-es sürgőségi kormányrendelet ér tel -
mé ben, azok a családok és egyedül álló személyek
részesülhetnek   , akik nek a havi átlag jövedelmük
nem haladja meg a 615 lejt.

Viszont akiknek a tulajdonában van egy is az
alábbi ja vak közül, nem részesülhetnek a fűtési támo-
gatásban:
i. ingatlanok: – saját tulajdonban lévő lakások vagy

épü le tek, van az otthoni lakáson kívül

ii. ingóságok: 
1. – Gépjárművek:– 1600 köbcenti feletti sze mély -

gép ko csi, haszonjármű, bármilyen tí pu sú te her -
gépko csi, után fu tó, motorcsónak, vízi ro bo gó,
jacht, mikrobusz, au tó busz.

2. – Mezőgazdasági gépek: – traktor, kombájn
3. – Mezőgazdasági feldolgozó gépek: – malom,

olajprés  
4. – Feldolgozó gépek: – gáter, láncfűrész (druzsba),

vagy más fafeldolgozó eszközök

5. – Bankbetétek: – 3.000 lej felett 
iv. állATok
1. – 3 szarvasmarha felett

2. – 5 sertés felett
3. – 20 juh/kecske felett
4. – 15 méh család felett

iii. FöldTeRÜleTek: 
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ÉRTESÍTÉSEK

FELHÍVÁS
Az 571/2003-as Adótörvénykönyv 254. pa ra gra -
fu sá nak 5. bekezdése, illetve a 259-es paragrafus 6.
be kez dés értelmében minden olyan személy akinek
bir to ká ba jut bármilyen ingatlan, épít vagy elad,
vá sá rol vagy elad kül vagy beltelket,  köteles va -
gyon nyi lat kozatot tenni 30 napon belül azon Ön -
kor mány zat adóügyi osztályán, ahol az eladott vagy
vá sá rolt épület, bel vagy kültelek található.

A fent említett törvényes eljárás be nem tar tá sa
bün te tést von maga után a 956/2009 Határozat
alap ján.

A büntetés értéke magánszemélyek ese té ben
60 – 240 lej, jogi személyek (cégek) ese té ben
240 – 960 lejig is terjedhet.

Mivel községünk településein az esővíz el ve ze tő
ár kok és partoldalak legtöbb telek előtt el ha nya -
golt ál la pot ban vannak, ezért felkérjük köz sé günk
la ko sa it, hogy az árkokat takarítsák ki, a part ol da -
lak ról és árok szélekről takarítsák le a gazt és bo zó -
tot, mi vel ez ellenkezik a környezet és ka tasz tró fa
vé del mi sza bá lyok előírásainak, így az érin tet tek
akik nem tartják be mindezeket, bírságolhatók.

Mivel éjjel és hétvégeken nemcsak a mi köz sé günk -
ben nincs orvosi szolgálat, ezért sürgősségi ese tek ben
hív ják a 112-es telefon számot, ahol az ügye le tes
men tőt küld a megadott címre. 

Ugyancsak a 112-es számot hívják bár mi lyen ka -
tasz tró fa esetén, elemi csapás, tűzeset, baleset, majd
ér te sít sék a helyi Rendőrőrs szolgálatos mun ka tár sát.
Ma rad junk higgadtak, feleljünk értelmesen a fel tett
kér dé sek re, hogy a szolgálatos minél pontosabb ada-
tokkal tudja ellátni az érintett egységeket. 

Felhívjuk községünk lakosainak figyelmét, hogy a
környezetvédelmi törvények és szabályok elő í rá sa i -
nak betartása érdekében elkezdődött a szelektív hul -
la dék gyűjtés és tárolás a község településein. 

Tároló konténereket helyeztünk el PAPÍR, MŰ -
A NYAG ÉS ÜVEG hulladékok számára, amelyek a
következő helyeken találhatók:

HEGYKÖZCSATÁR: – a piac melletti téren 
HEGYKÖZTÓTTELEK: – a park melletti téren
SÍTER: – a kultúrház mellett
SíTERVÖLGY: – kultúrház mellett 
Felkérjük a lakosságot, hogy a jövőben csak ezek -

be a kihelyezett konténerekbe vigyék a papír, mű a -
nyag és üveg hulladékaikat. Nyomatékosan sze ret -
nénk ki hang sú lyozni, hogy TILOS a te le pü lé se ink
kör nyé ké ire való szemét kivitele és tárolása.

Felkérjük mind azokat akik még nem egyen lí tet -
ték ki a 2010-es adó és illetékeket, tegyék meg mun -

ka na po kon a Polgármesteri Hivatal pénztáránál 8-15
óra között.

Ugyancsak a Polgármesteri Hivatal pénz tá rá ba le -
het befizetni a vízdíjat mindazok számára akik nél
már leolvasták a Vízmű munkatársai a vízóra ál lá sát,
de a fogyasztó is leolvashatja és a vízóráról le ol va sott
ér té ket feljegyezve a pénztárnál annak el len ér té két,
2,50 lej köbméterenként. Aki engedély nélkül hasz -
nál ja a vizet az 100 köbméter víz ellenértékére bün -
tet he tő

A Polgármesteri Hivatal szolgáltató egysége a la -
kos ság rendelkezésére áll különböző munkálatok el -
vég zé sére: szállítás, kibérelhető az erdőre, szántás, fű -
nyí rás, bozóttakarítás, épületek lebontása és a ro mok
el ta ka rí tá sa stb.

Mivel községünk településein az esővíz el ve ze tő
ár kok és partoldalak legtöbb telek előtt el ha nya golt
ál la pot ban vannak, ezért felkérjük községünk la ko sa -
it, hogy az árkokat takarítsák ki, a partoldalakról és
árok szé lek ről takarítsák le Az elszáradt gazt és bo zó -
tot, mivel ez ellenkezik a környezet és ka tasz tró fa vé -
del mi szabályok előírásainak, így az érintettek akik
nem tartják be mindezeket, bírságolhatók.

Felkérjük a lakosságot, hogy kutyáikat, há zi ál la ta -
i kat be zárva tartsák udvaraikon, ne engedjék az ut -
cán kóborolni azokat. Márciustól kezdődően a SOS
dog Alapítvány munkatársai havonta járják a község
falvait és begyűjtik az utcán kóborló Kutyákat.



A kettős állampolgárság
igénylése januártól
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Itt a késői ősz, megkezdődött a fűtési szezon, ezért
min den háztulajdonos mielőtt nekivág a télnek a
Pol gár mesteri Hivatal alkalmazásában lévő ké mény -
sep rő vel sepertesse ki a kéményeket.

A fűtési szezonban spórok, kályhák, ka zá nok ból
ki ke rült hamukat fém edényekbe ürítsék és csak mi -
u tán meggyőződtek arról, hogy nincs közte pa rázs
vi gyék a kertbe vagy olyan helyre ahol veszélyes men -
te sen tárolható. A kémények elégtelen szi ge te lé se, pa -

rázzsal tele ha mu nem megfelelő tárolása, a ké mé -
nyek re pe dése sok esetben okozott háztüzet, ezért
nagy kö rül te kin tés sel ellenőrízzük ezek biz ton sá gát.

A közlekedési szabályok és rendeletek értelmében
a rendőrség november 15-től ellenőrzi a gép jár mű -
vek téli felszereltségét, vagyis kötelező a téli gu mik
hasz ná lata. A bírságok nagyon magasak, ezért ér de -
mes betartani a szabályokat és rendeleteket.

A 153/2008-as Törvény
alapján, 2010 december 1
és 2011 január 31 között
Románia területén általános
mezőgazdasági összeírást
tartanak, így Hegyközcsatár
község településein is.

Az általános mezőgazdasági össze -
í rás keretében regisztrálásra ke rül -
nek az összes mezőgazdasági tevé -
keny sé get végző egységek, füg get -

le nül az ingatlan típusa és a szer ve -
ze ti formájától.

Az általános mezőgazdasági
össze írás célja, adatok gyűjtése és
in for má ciók megszerzése és jog ál -
lá suk, a mezőgazdasági föld te rü le -
tek hasz ná la tá nak típusa, meg mű -
velt te rü le tek, ültetvények szőlő és
gyü möl csö sök, öntözés, ál lat te -
nyész tés, va la mint mezőgazdasági
gépek, me ző gaz da ság ban dol go zók
szá ma. Pár hu za mo san az ál ta lá nos
me ző gaz da sá gi összeírással egy fel -
mé rés is folyik a mezőgazdasági
termelési mód sze rek ről.

Ez a munka terepi adat gyűj tés
se gít sé gé vel történik re gisz trá ci ós
űr la pok ra.

A törvény értelmében min den
meg ke re sett magán vagy jogi sze -
mély köteles valós adatokat be -
mon da ni a számláló biztosnak.

Felhívjuk a lakosság fi gyel mét,
hogy csak azokat a személyeket en -
ged je nek be a lakásukba akik a Pol -
gár mes teri Hivatal által ki bo csá -
tott pecsétes igazolvánnyal ren del -
kez nek, mivel megtörténhet, hogy
a szélhámosok kihasználják ezt az
al kal mat bűncselekmény el kö ve té -
se cél já ból.

Az adott országokban a magyar külképviseleteken,
Ma gyar or szágon pedig az anyakönyvvezetőknél, il -
letv e a Bevándorlási és Állampolgársági Hi va tal nál
lehet ké rel mez ni januártól a kettős ál lam pol gár sá -
got. A kérelem mellé be kell nyújtani a fel me nők
ma gyar származását, bizonyító iratokat is. Ez le het
hi va ta los, vagy egyházi irat, de egy katonakönyv is
meg fe lel. A kérelem benyújtásától számított 3 hó -
na pon belül ki kell állítani a magyar ál lam pol gár -
ság ról szó ló dokumentumot.

Ebbe az időtartamba nem számít bele az állampol -
gár sá got érintő adat, vagy okirat beszerzése ér de -
ké ben más hatósághoz, vagy állami szervhez in té -
zett meg ke re séstől a válasz megérkezéséig szá mí -
tott idő. 

Az állampolgárság megszerzésének nem fel té -
te le a bejelentett magyarországi lakóhely, mint aho -
gyan nem feltétele az Alkotmány ismerete sem.

A kettős állampolgárságról szóló tör vény ér tel -
mé ben kedvezményesen honosítható az a nem ma -

Általános Mezőgazdasági Összeírás
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A 2003-ban útjára indított te het -
ség ku ta tó vetélkedő célja a he lyi
ér té kek nek a felmutatása, esélyt
sze ret né nek biztosítani a te het sé -
gek nek a bemutatkozásra. A Ki mit
tud?! Az egész megyét átfogja, en -
nek a rendezvénynek egyik elő -
dön tő jét tartják a hegy köz csa tá ri
kul túr ház ban, november 13-án. A
meg mér et te tés fontos állomása le -
het a fellépők karrierjének, ezért
arra buzdítunk mindenkit, hogy
né ző ként minél nagyobb lét szám -
ban vegyen részt az eseményen, s
taps sal bátorítsa a versenyzőket.

A középdöntőt december 11-én
10 órától, a döntőt 18-án 17 órá -

tól tartják, mindkettőt Nagy vá ra -
don a Szakszervezetek Mű ve lő dé -
si Há zá ban. Egyéni vagy cso por -
tos pro duk ci ók kal lehet be ne vez -
ni gyermek és felnőtt ka te gó ri ák -
ban, jelentkezni Sztankovics Gyu -
la kultúrreferensnél lehet.

Gyermek produkciók esetén a
fel ső korhatár 14 év, csoport ese -
tén az átlagéletkor nem ha lad ja
meg a 14 évet. Létezik ha gyo mány -
őr ző (néptánc, -dal), zenei (egyé ni,
du ett, trió, kvartett vagy cso por -
tos produk ci ók), tánc (klasszikus
és mo dern, egyéni, páros vagy cso -
por tos produkciók), illetve ma gyar

iro da lom (vers- és pró za mon dás)
ka te gó ria.

Felnőtteknél az alsó kor ha tár
14 év (csoport esetén az át lag é let -
kor kell több, legyen 14 évnél), és
ugyan a zok a kategóriák van nak,
mint a gyer me kek nél, azzal a kü -
lönb ség gel, hogy az érmelléki szer -
ve zők ja vas la tá ra a ha gyo mány őr -
ző pro duk ciók egyéniben ka lo ta -
sze gi le gé nyes tánclehetőséggel egé -
szül tek ki.

A zsűriasztalnál ezúttal is ha zai
és anyaországi szakemberek, kul -
tu rális intézményvezetők fog nak
he lyet foglalni. 

gyar állampolgár, akinek felmenője magyar ál lam -
pol gár volt, vagy valószínűsíti magyarországi szár -
ma zá sát, és magyar nyelvtudását igazolja, ha bün -
tet len előéletű, illetve ha honosítása nem sérti Ma -
gyar or szág közbiztonságát és nem zet biz ton sá gát.
Nem feltétele a honosításnak, hogy a ké rel me ző
ma gyar nemzetiségűnek vallja magát (tehát el vi leg
bár ki, aki nincs a nemzetközi körözési listán) a ho -
no sí tás egyéni kérelemre történik. 

Azt sem kell már vizsgálni, hogy az illető ho no -
sí tá sa a Magyar Köztársaság érdekeit sérti-e, hanem
csak azt, hogy a köz- és nemzetbiztonságot sérti-e.
Az a határon túli magyar honosítható, aki a ma -
gyar jog szerint büntetlen előéletű (tehát a lakcíme
sze rin ti országban lehet büntetett), aki ellen a ké -
re lem el bí rá lá sa kor magyar bíróság előtt bün te tő -
el já rás nincs folyamatban. A magyar nyelv tu dás
iga zo lá sá tól pedig eltekintenek cselekvőképtelen,

vagy korlátozottan cselekvőképes személyek ese té -
ben. A honosításról és a visszahonosításról a köz -
tár sa sági elnök dönt, a közigazgatási és igaz ság ü gyi
mi nisz ter javaslata alapján. 

A honosítási kérelmeket be lehet nyújtani a te -
le pü lési/kerületi önkormányzat
anyakönyvvezetőjénél, a külön jogszabályban
meghatározott kör zet köz pon ti jegy ző székhelyén
működő anya könyv ve ze tő nél, a ma gyar konzuli
tisztviselőnél, valamint a kor  mány ál tal kijelölt, az
állampolgársági ügy in té zé sért felelős szervnél. 

A törvény 2010. augusztus 20.-án lépett ha tály -
ba, rendelkezéseit a 2011. január 1. napját kö ve tő -
en in duló eljárásokban kell alkalmazni. 

Forrás:

http://nincsigazsag.freeblog.hu/archives/2010/07/2
3 A_ketts_llampolgrsg_ignylse_janurtl/

KI MIT TUD? HEGYKÖZCSATÁRBAN

• Azok a lakosok akik érdekeltek az erdősítési programban, igénylő pályázatukat még letehetik a megyei APIA-nál de cem -
ber 31-ig. Bővebb felvilágosításért forduljanak bizalommal a Polgármesteri Hivatal mezőgazdasági előadójához Illyés
Sándor hoz naponta munkaidőben.

• A siteri temetőkertben elkészült kápolna avatásra november 21-én kerül sor ünnepi Istentisztelet keretén belül.
• A lapunkban szívesen közzéteszünk különböző hirdetéseket akit érdekel az forduljon bizalommal Molnár Etelka szo ci á lis

elő a dó hoz aki összegyűjti ezeket és eljuttatja a szerkesztőhöz.
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KÉSZÜLT AZ NYOMDÁBAN

Az újság tartalmáért a nyomda nem vállal felelősséget

vasárnap október 10-én a délelőtti
istentisztelet keretén belül tartottak
megemlékezést, az Aradon kivégzett
13 vértanú emlékére. A magyar vértanúk
végtelen sorából ezen a napon az aradi
tizenháromra emlékeztek mindazok akik jelen
voltak a templomban.

Minden szabadságszerető nép története véres, de a
mi énk ben túl sok a vértanú, a véres áldozat, a ti tok -
ban el sírt könny, a visszafojtott sóhaj, ezért is illik ide
a Má té Evangéliumából a következő Ige: „ Ímé, én
elbo csát lak titeket, mint juhokat a farkasok közé;
legyetek azért okosak mint a kígyók, és szelidek mint
a galambok. De óvakodjatok az emberektől; mert
törvényszékekre ad nak titeket és az ő gyü le ke ze te ik -
ben megostoroznak ti te ket;”, - 161 évvel ezelőtt az a
ti zen há rom férfi vál lal ta és nem tagadta meg azt a
szent eszmét, amelyet a sza bad ság ért adtak.

Mitterand, néhai francia köztársasági elnök sze -
rint, tisztelni kell a magyarokat, mert bár év szá za do -
kon keresztül minden megmozdulásukat sárba ta -
pos ták, min dig újra föl tudtak emelkedni.

De ide illően kell idézzük  Karácsony Sán dor
véleményét  mely szerint : „Nem az a magyar, aki nek
a nagyszülei azok voltak, hanem az a magyar, aki nek
az unokái magyarok”. Ez egy örök igazság!

Az Istentiszteletet követően a jelenlévők ki vo nul -
tak a református templomkertben lévő kop ja fá hoz,
ahol az egyházközség lelkipásztora, főgondnoka és
gond no ka a jelenlévőkkel koszorúztak. A ren dez vény
nem ze ti imánk a Himnusz eléneklésével zárult.

Az Aradon kivégzett
vértanúkra,
Hegyközcsatárban  
is megemlékeztek

iTT Az ön 
ReklámJánAk

A HelYe

iTT Az ön 
ReklámJánAk

A HelYe

A koszorúzás pillanata

A kopjafánál elhelyezett koszorú után a jelenlévők
elénekelték a Himnuszt


