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A Falu Karácsonya 

    Ilyen még nem volt! – mondták 
sokan a falu lakói közül, hiszen olyas-
mire vállalkoztak a történelmi egyhá-
zak, a községi RMDSZ szervezet, a 
Polgármesteri hivatallal, ami közelebb 
hozza egymáshoz a falu közösségét 
felekezet és politikai hovatartozás 
nélkül. Már évek óta tervben volt egy 
közös karácsonyi ünneplés, amikor a 
falu apraja nagyja közösen ünnepelheti 
a Jézus Krisztus születését. 
    Karácsonykor a világon mindenhol 
Krisztus születésének örömhírét ün-
neplik. Az emberek a templomokban 
adnak hálát Istennek a legnagyobb 
ajándékért, a megváltást hozó Jézusért. 
Fel kell ismerni Isten végtelen szerete-
tét, és nekünk is erre kell törekedni, ez  
minden felekezet legfontosabb üzene-
te.  

Sajnos sokan nem, vagy ritkán látogatják Isten háza, ezért azokhoz is el kell 
jusson a mennyei üzenet, a fény, a világosság, amely vezető lehet számukra a 
krisztusi úton. Ennek felismeréseként is kerülhetett sor ezen terv kidolgozására. 
    A terv az idén megvalósult, így a Hegyközcsatári Református és Római Kato-
likus egyházközségek közösen a hegyközcsatári Polgármesteri Hivatallal egy 
színvonalas rendezvényt hoztak össze Miklós Spurigán Zoltán kántor és 
Sztankovics Gyula  kultúrreferens szervezésével. 
    Elmondható, hogy a rendezvény két részből állt, egy egyházi és egy világi 
műsorból. A műsorok megkezdése előtt Vitályos Barna polgármester ünnepi 
köszöntőjében többek közt a következőket hangsúlyozta: „…amikor a Kará-
csony eredetére, Jézus Krisztus születésére  tekintünk vissza megláthatjuk, hogy 
az eltelt kétezer év során mindazok akik az élet kérdéseivel fordultak Hozzá és 
bátran követték szavait, szívükben megnyugvásra, az élet válságos helyzeteiben 
megoldásra, az embertársakkal való kapcsolatban áldozatos szeretetre, a szen-
vedésben belső erőre találtak. 
    Hinnünk és bíznunk kell ezekben az embert próbáló időkben, amikor mind-
annyian látjuk, érezzük, hogy mily zavaros körülöttünk a világ. Hinnünk kell 
abban, hogy ez változni fog, hogy összefogva, együtt elég erősek vagyunk a vál-
toztatáshoz…bízom benne, hogy az együttgondolkodás, a hit, a remény, a szere-
tet köztünk van, mert akkor meg tudjuk oldani feladatainkat. Nem csak túlélni 
szeretnénk ez előttünk álló évet, hanem a nehéz helyzetben is fejleszteni, építeni 

akarjuk településünket…. kívánom, hogy az előttünk álló újesztendő legyen mindenki számára jó és elviselhetőbb, mentes 
minden rossztól és kellemetlen dolgoktól. Legyen rajtunk az Úr áldása, őrizze és védje kis községünket és annak minden 
lakóját, Áldott, Békés Karácsonyi ünnepeket, Boldog, sikeres, bőséges újesztendőt kívánok Önöknek!...” - mondta a polgár-
mester. 

A HEGYKÖZCSATÁRI REFORMÁTUS ÉS HEGYKÖZTÓTTELEKI RÓMAI 
KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEK VEGYES KÓRUSA 



      Ezt követően Miklós Csaba református lelkipásztor egy 
áhítattal emlékeztetett a Megváltó születésére és köszönte 
meg hogy Hegyközcsatár lakosai felekezeti összefogással 
együtt ünnepelhetnek békében, megértésben.     
        Elsőként a református gyerekek hagyományos betle-
hemes játékát csodálhatták meg a jelenlévők, majd azt 
követően ugyancsak egy betlehemes játék következett a 
helyi római katolikus gyerekek előadásában, amelynek 
feldolgozása a Mária és József szemszögéből történt. Na-
gyon ügyesek voltak a gyerekek a két betlehemes játék 
két különböző feldolgozásban de egyazon üzenettel még 
érdekesebbé tette az előadást.      A gyerekek előadását 
megelőzően a hegyközcsatári Református és a 
hegyköztótteleki Római katolikus Egyházközségek vegyes 
kórusának előadását hallgathatta meg a telt kultúrotthon 
közönsége akik két csodálatos kórusművet adtak elő 
nagy sikerrel, az egyik: A. Adam: Szentséges éj, 
Gerzsenyi Sándor feldolgozásában, a másik: Ki az kit csendes…, egy ír dallamra írt gyönyörű ének. 
    Sok karácsonyi verset mondtak a gyerekek, majd egy duett következett Kurucz Anita és Sass Emőke előadá-
sában akik főleg karácsonyi dalokkal kápráztatták el a jelenlévőket. Ők az idén a nagyváradi Diákszövetség által 

megrendezett Dalfesztiválon bekerültek a legjobb tizenöt közzé.  
 A hegyközcsatári Molnár István régi ismerősként lépett színpadra és penget-
te citerájának húrjait, hiszen ő immár öt éve ott van minden helyi rendezvé-
nyen, de 2010-ben részt vett a Ki Mit Tud versenyen is ahol a középdöntőig 
jutott.  
     Most mutatkoztak be elsőként nagy sikerrel az alig pár hónapja alakult 
SZIKRA moderntánc csoport akik a helyi általános iskola tanulói, koreográfu-
sok és művészeti vezetőjük Molnár István aki a volt Dance Club vezetője 
volt. 
    Nem maradhattak ki a helyi mesemondó gyerek tehetségek sem az ünne-
pi műsorból, hiszen ők is ott vannak minden falu rendezvényen a kihagyha-
tatlan meséikkel. Elsőként Ilyés Jenő Ákostól hallhattuk Móra Ferencz: Kevély 
Kereki című meséjét, majd Sáhi Sándor adta elő a Megitatják a fűzfát című 
népmesét. A meséket követően a hegyközcsatári BAD GIRLS lányok ének 
számait élvezhette a közönség. A lányok előadásukba bevonták a jelenlévő 
gyerekeket is akik nagyon el voltak ragadtatva, hogy ők is szerepelhettek a 
nagyokkal. 
     A karácsonyi ünnepi rendezvény meglepetéssel ért véget, amelyet a pol-
gármester készített a jelenlévő kicsiknek és felnőtteknek, mindenki kapott 
egy ajándékcsomagot a szeretete és tisztelete jeléül. 
     A közönség nagy megelégedéssel tért haza otthonaikba, hiszen ilyen 
még nem volt Hegyközcsatárban, de mindenki reméli, hogy még lesz ehhez 
hasonló, hiszen a közös ünneplés mellett közösség formáló ereje is volt a 
mai rendezvénynek. Köszönet érte mindenkinek, média partnerünknek a Bihari Naplónak is. 
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Betekintés Hegyközcsatár község gazdasági életébe 
 

      A már elkezdett munkálatok, beruházások befejezése az 
elsődleges szempont a hegyközcsatári önkormányzatnak, de 
az idei évben  új beruházásokba is belefognak tudtuk meg 
Vitályos Barna polgármestertől. 
 
    Ha  Nagyvárad felől közelítjük meg Hegyközcsatárt egy szép impo-
záns fából faragott településtábla tűnik a szemünkbe, amely azt jelzi, 
hogy itt adnak a falu kinézetére. Ahogy beérünk a faluba meg is bizo-
nyosodhatunk afelől, hogy itt szorgos emberek laknak, hiszen szépen 
rendbe tett portákat láthat az ide látogató, vagy átutazó, de az új műút, 
vízhálózat, rendbe tett községközpont, felújított művelődési házak, házi-
orvosi rendelők, óvodák a több milliókból felújított iskolák, amelyek aka-
ratlanul is az ide látogatók szemébe tűnik, mindezek arra utalnak, hogy 
egy jól működő csapat dolgozik itt a polgármester irányításával.  
      Hegyközcsatár polgármesterét, Vitályos Barnát, nem könnyű elérni, 
hiszen ő nem tartozik az irodában üllős polgármesterek közzé, a kora 
reggeli eligazítást követően csakis terepen érhető el, ha véletlenül nem 
a község településein, akkor Nagyváradon talpal hogy pénzt szerezzen 
az Önkormányzat számára, vagy éppen Bukaresben. Így volt ez az in-
terjú előtt is, hiszen az új év új kihívásokkal teli, egy részt a be nem 

fejezett, másrészt az elkezdődő beruházások gondjai ne-
hezednek vállaira, de mégis sikerült leülnünk és ő kéz-
séggel válaszolt kérdéseimre. 
   - az elmúlt években elkezdődött a község tele-
pülésein a vízhálózat kiépítése, Hegyközcsatárban 
már egy pár éve befejeződött. Mi a helyzet a többi 
településsel? Ott van remény hogy a gazdaságok 
rövidesen csatlakozhatnak a vízhálózathoz? 
    - A tótteleki és síteri vízhálózatról csak annyit szeret-
nék mondani, hogy nagyon döcögősen működő folyamat, 
amelyet az első évben azért nem tudtunk folytatni, mert 
a felhalmozódott adósságot nem tudtuk kellő időben tör-
leszteni a kivitelezővel szemben, mivel az elnyert pályáza-
ti pénz nehézkésen érkezett, de a 2010-es év folyamán 
maximálisan megadtuk az adósságot. 2011- ben egyebet 
nem csináltunk csak a céggel viaskodtunk, hogy minél 

hamarabb jöjjenek és folytassák a munkálatot, egyszer ez 
volt az ok, máskor az volt az ok, de a 2011- es év végére 
sikerült a két faluban elkészíteniük a víztartályokat.  
        Ez a beruházás úgy érzem egy nagy falat volt 
Hegyközcsatár község életében, hiszen három faluban egy-
szerre vezetni a vizet ilyen világ krízis idején nem könnyű, 
igaz amikor elkezdtük akkor egy teljesen más gazdasági 
helyzetben indítottunk akkor még jobban volt pénz, most 
már sokkal nehezebb.            
     Annyit kell mondanom, amit egy kicsit félve is mondok, 
hogy tartozásunkat kiegyenlítettük, sőt előre is vannak fizet-
ve a munkálatok. A céggel december hónapban egyeztet-
tem amikor hála Istennek egy fél év után sikerült találkoz-
nom a vezérigazgatójukkal, megegyeztünk abban, ahogy 
kitavaszodik folytatni fogják a munkát. Tehát nem a 
hegyközcsatári Önkormányzat, és most nem magamról aka-
rom  a felelőséget elhárítani, miatt nem folytatódik a mun-

ka, nem úgy sikerült ezzel a céggel a kollaborálás, ahogy szerettük volna. Utána jártam nem csak nálunk vannak 
ezek a problémák, de ígéretet kaptam arra, hogy ebben az évben tavasztól elkezdik a munkát, Tótteleken indul  és 
Tótteleken fog kezdődni a vízhálózat beindítása, aztán következik Síter és majd aztán Sítervölgy a román telepü-
lés. 



- Az a pletyka kapott szárnyra, hogy emelkedik a vízhálózatra való csatlakozás díja, ez igaz vagy  
„kacsa”? 
    - A  lakosságnak a vízhálózatra való bekötési díja nem változott nem emeltünk a díjakon, holott mindenki tudja, 
hogy az euró fölment, nem tartom és kollégáim sem, etikusnak hogy egyazon község  településein más árak le-
gyenek. Amikor elkezdtük és megszabtuk az árakat abban egyeztünk meg a tanácsosokkal hogy ugyanannyiba fog 
kerülni a hegyköz minden egyes településén a vízhálózathoz való csatlakozás díja, mint a község központba került.  

   -  Úgy tudom Tótteleken más beruházásba is kezd-
tek 
-  Hegyköztótteleken épül egy 300 férőhelyes sportkomple-
xum, amely futballpályát, futópályát, ugrópályát, fog tartal-
mazni. Ez 2011-es évben elkezdődött és maximálisan le is 
állt különböző okoknál fogva, de a legnagyobb ok az volt 
hogy hat hónapba került amíg megkaptuk az építkezési en-
gedélyt, és ez építkezési engedély megszerzése miatt  nem 
folytatódott a munka, az engedélyt 2011 december 22-i dá-
tummal kaptuk meg.  
       Azt tudni kell hogyha engedély nélkül folytattuk volna 
őrületes sok büntetést kellett volna fizessünk, ami nem érte 
volna meg, de ebben az évben folytatódni fog, hiszen na-
gyon jelentős összeget fizettünk a kivitelezőnek és remélem 
ebben az évben tavasszal ez is beindul és tovább folytató-
dik.  
    

 - nyertek egy pályázatot egy diáktábor építésére is 
  Igen, amelyet szintén ugyanabban a térségben fogunk 
kialakítani, egy 120 férőhelyes diáktáborról van szó, amely-
nek kiírása a napokban fog felkerülni a Közbeszerzés hon-
lapjára. Ez a létesítmény a Bihar megyei RMDSZ támogatá-
sával valósul meg, de ez nemcsak hegyközcsatári, nemcsak 
Bihar megyei, és nemcsak romániai fiatalok számára lesz 
elérhető, hanem a határon túli fiataloknak is, hiszen min-
dent megtettünk a tervezővel együtt, hogy ez a beruházás 
eurókomfortos legyen, illetve megfeleljen az európai nor-
máknak is.  
      Remélem sikerül egy olyan tábort kialakítani ott 
Hegyköztótteleken a sport komplexum mellett, az erdő mel-
lett, gyönyörű panorámával, amely látványos, kedvező, és 
vonzó lesz a fiatalok számára, de nemcsak nekik, hiszen a 
környezetet kialakítva bármilyen, rendezvény megszervezé-
sére alkalmas lesz.  
Ez mindenképen a térség fellendülését fogja jelenteni főleg a hegyköz ezen részén. 
- van még más nyertes pályázatuk is amelyet elindítanak az idén? 
       Természetesen, tudni kell még azt, hogy Hegyközcsatárban a Polgármesteri Hivatalra nyertünk egy pályáza-
tot, a jelenlegi épület felújítása fog ebben az évben elkezdődni, remélhetőleg, de azt el kell mondanom Önöknek , 
hogy milyen nagy a bürokrácia minálunk az országban, milyen nehéz megszerezni azokat az iratokat és milyen 
hosszú időbe kerülnek, amíg teljes mértékben legálisan és maximális papírokkal kezdhetünk el egy munkát. Az 
igazság az hogy a külső ember nem látja csak azt hogy elkezdtünk bizonyos munkákat és a munkálatok nem foly-
tatódnak. Laikus szemmel, az én szememmel is, ha mint Vitályos Barna lakos nézem teljes mértékben hülyeség-
nek, tűnik illetve gondatlanságnak, hogy itt is, belefognak ott is, belefognak munkákba, akkor miért nem folytatód-
nak a munkálatok, higgyék el nem észerütlenűl tesszük mi a dolgunkat, hanem vannak olyan szituációk és bizo-
nyos helyzetek, amelyek az önhibánkon kívül vannak, amelyet úgy hívnak, hogy bürokrácia. Ahogy Önök, ugyan-
úgy találkozik az önkormányzat is minden nap a bürokráciával ebben az országban. Sajnos még nem jött el az az 
idő hogy megkönnyítsék a munkánkat, hanem még nehezíteni is fogják és nehezíteni akarják. Ezt kívülről nagyon 
sok ember nagyon okosan látja, és nagyon jól tudja, de abban a pillanatban, amikor beülne ebbe a székbe, meg-
változna abban a pillanatban a véleménye arról, amit kint mondott, mint civil ember.  
       A Polgármesteri Hivatal  felújítását az fogja eredményezni hogy egy tetőteret fogunk kialakítani  amelyben 
házasságkötő terem lesz illetve lent a földszinten szeretnénk kialakítani egy turisztikai irodát.  
   



 -  azt hallottuk hogy tavaly egy szennyvízcsatorna kiépítési pályázatot is nyertek. Mit tud erről mon-
dani?  
-        Van egy nagyon nagy szabású beruházás, amelyet hála Istennek a tavalyi évben megnyertünk a Környezet-
védelmi minisztériumtól, az pedig Hegyközcsatár település, Csatár falu kanalizálása. Ez a beruházás több tíz milli-
árdos régi lejes, amelyet ebben az évben el fogunk kezdeni, most történik a közbeszerzési eljárás.    
      Arra szeretném kérni Hegyközcsatár lakosságát, Csatár falu lakosságát és türelmét is, ez úgymond egy nagy 
szívműtéte is lesz a községnek, óriási nagy operáció, ha úgy vesszük a településen, de lényeges és szükséges, hi-
szen közel vagyunk Nagyváradhoz, és azt tudni kell, hogy a népszámlálást követően, amelyek titkosak és nem sza-
bad azokat közölni, de elmondom azt hogy a lakosságnak 65 százalékánál van már fürdőszoba. Ez azt eredménye-
zi hogy a fürdőszoba és a vízbevezetés, víz bevezetve 90 százalékánál van, de nem mindenkinek van még fürdő-
szobája, de 65 százalékának  fürdőszobája is van, és ezeknek a fürdőszobában elhasznált szennyvizeknek kell le-
gyen egy rendszere, nem engedhetjük ki az árokba nem lehet ezt tovább. Ennek eredménye képen szeretném itt 
kihangsúlyozni  hogy a tervek szerint és a tervek kivitelezése szerint nem fogjuk az aszfaltos utat feltörni, hanem 
két oldalt az árokban fogjuk vinni a kanalizálást, amely lényegesen megnövelte a költségeket, de ez által megmen-
tettük a műutat, amely úgy érzem, hogy   jelentősen javult az elmúlt években Hegyközcsatárban. Azoktól az em-
berektől pedig szíves elnézést kérek akiknek az utcája most nem lett maximálisan lekövezve, vagy nem lett na-
gyobb beruházás eszközölve, hiszen lehet hogy most ezért idegesek, vagy azok az emberek mérgesek és harag-
szanak rám, de az Önkormányzat nem áll olyan helyzetben hogy megengedhesse azt hogy esetleg lekövezze egy 
bizonyos utcát és kettő hónap múlva feltöri azt, azt kell tudni hogy utána egy sártenger keletkezett volna bár-
mennyi követ is hordtunk  oda. Ez utána lesz helyre hozva miután a kanalizálás le lesz fedve minden utcára követ 
viszünk rendbe tesszük azokat a hidakat, árkokat amelyet feltörtünk, azokat mi az Önkormányzat illetve az a cég-
csoport amely a kivitelezést meg fogja nyerni  vissza fogja állítani. Előre is türelmüket, elnézésüket kérem és min-
denképen azt a megértésüket, hogy ez az Önök érdekeit is fogja szolgálni, ez emelni fogja a település rangját, 

illetve emelni fogja az Önök ingatlanjainak az értékit is 
teljesen mindegy az hogy eladó vagy sem. Mindenképen 
hasznos ez a huszonegyedik században amely e nélkül 
már nem képzelhető el.  
    - a tavaly sikerült üzembe helyezni egy napközit, 
beszélne erről bővebben? 
 - Szeretném még azt kihangsúlyozni, hogy a 2012-es év 
sem lesz mozgalmas mentes. Azt elfelejtettem mondani, 
hogy 2011 – ben sikerült Hegyközcsatárban beindítani a 
napközit, amely szerintem jól működik és egyre jobban 
fog működni, amelyet az Önkormányzat maximálisan tá-
mogatott. A meglévő épület mellé építettünk még egy 
helyiséget és a napközinek adtunk otthont teljes mérték-
ben mellékhelyiséggel együtt, szerintem a hegyközcsatári 
óvodában most a körülmények maximálisan adottak, ah-
hoz hogy ez a lehetőség maximálisan működjön.  

      Az Önkormányzat udvarában szeretnék felépíttetni egy orvosi rendelőt, amely otthont adna a gyógyszertárnak 
és akkor a jelenlegi orvosi rendelőt maximálisan átadhatnánk az óvodának, ahol nemcsak óvodáskorú gyerekeknek 
lenne a napközi, hanem óvodáskor előtti gyerekek számára is, hiszen Orbán Adél óvónő jelezte, hogy erre is lenne 
igény. Tisztában vagyok azzal, hogy sok anyuka a GYES lejárta után nem tud visszamenni dolgozni, mert nincs 
kire hagyja a gyermekét, de ez a jelenlegi formában  nem oldható meg.  
- milyen beruházások voltak még és mit szeretnének az idén megvalósítani? 
-   Ebben az évben szeretném befejezni a hegyköztótteleki 
kultúrházat, amely immár az utolsó fázisban van, és annak 
átadását májusig a majálisig megoldani, ahol vizesblokkot 
alakítottunk ki és teljesen felújítottuk a Művelődésiházat.  
      Ezt szeretném ebben az évben megvalósítani, illetve 
Síter falu központját rendbe tenni, mert annyira ráfér már, 
hosszú idők óta készülünk erre most jött el ennek az  ideje, 
szeretnék oda egy játszóteret, egy kis parkot létrehozni, egy 
magyarországi vállalkozóval közösen, a központban lévő 
üzlethelyiséget is és azt újra fogják nyitni.  
        Vannak még terveink a Tóttlek, Síter, Sítervölgy azon 
utcáinak a lekövezése, rendbe tétele amely úgymond járha-
tatlanok, a Tóttelek és Síter közti útszakasz kijavítását hi-
szen már használhatatlanná vált. 
 



Nyitottak vagyunk a beruházásokra, várjuk a befektetőket, vannak különböző terveink ez ügyben hiszen adókat nem 
emeltünk, 2012-ben a lakosság adóját és illetékeinek mértékét megtartottuk. 
 
- nem beszéltünk a község kulturális életéről, rendezvényeiről, pedig a Hegyközi Napokról elismerően 
beszélnek nem csak a környéken, de egész Bihar megyében, sőt annak határain túl is. 
- 2012-ben a már hagyományos kulturális rendezvényeinket szeretnénk megtartani, március 15-e körül szeretnénk 
megtartani a már hagyománnyá vált találkozónkat, amelyet összekötünk a nemzeti ünnepünkkel, és amelyben ismét 
Hegyközcsatár Önkormányzata elismerését szeretné kifejezni Hegyközcsatár községért tett hegyközcsatári lakosok-
nak. Hogy kik ők még maradjon titok hiszen még teljesen nincs eldöntve, még dolgozunk rajta, a tavaly a nyugalma-
zott értelmiségiek kapták, ezt szeretnénk folytatni, hiszen úgy érezzük hogy ezeknek az embereknek akik tettek és 
tesznek is Hegyközcsatár életéért valamilyen formában meg kell köszönjük a munkájukat és tevékenységüket.  
   Tervbe vannak a Majális és a Hegyközi Napok megrendezése is, amely kimerem jelenteni hogy a 2011-es egyik 
legsikeresebb és a környék egyik legjobban sikerült  rendezvénye volt, vélhetően ebben az évben is megtudjuk ren-
dezni. Én kívánok minden kedves olvasónak, az egész hegyköznek egy nagyon boldog új esztendőt, amelyben meg-
próbáljuk szeretni egymást, próbáljuk meg elviselni egymást és nagyon fontos az hogy segíteni egymást, ha mással 
nem akkor jó szóval, támogatással és ami nagyon fontos összefogással. 
 

Romániában új KRESZ van érvényben 
 

Az európai normáknak megfelelően, az utóbbi időben történt súlyos közlekedési balesetek miatt már jóval korábban 
változtatni, szigorítani kellett volna a hazai közúti közlekedési szabályokat, ám erre csak most, 2012. január 1-én 
került sor.  
Így például, ha a sofőr véralkohol szintje meghaladja a 0,5 milligrammot, a jogosítvány felfüggesztése mellett 1 és 5 
év közötti börtönbüntetés vár az italozó gépjárművezetőre. Az alábbiakban ismertetjük az újdonságokat, illetve a 
szabálysértők ellen hozandó büntetések mértékét. 

- mobiltelefon használata vezetés közben: 2 büntető pont levonása és 147-220 lej közötti pénzbüntetés 
- a biztonsági öv nem használata: 2 büntető pont levonása és 147-220 lej közötti pénzbüntetés 
- tilos helyen való megállás: 2 büntető pont levonása és 147-220 lej közötti pénzbüntetés 
- tilos helyen való állomásozás: 3 büntető pont levonása és 295-370 lej közötti pénzbüntetés 
- a megengedett sebesség túllépése 20-30 km-el: 3 büntető pont levonása és 295-370 lej közötti pénzbüntetés 
- a megengedett sebesség túllépése 30-40 km-el: 4 büntető pont levonása és 440-590 lej közötti pénzbüntetés 
- a megengedett sebesség túllépése 40-50 km-el: 2 büntető pont levonása és 665-1474 lej közötti pénzbüntetés 
- 50 km felett bevonják a jogosítványt és a büntetést 665-1474 lej között állapítják meg. 
- piros jelzésnél tovább haladásért bevonják a jogosítványt, a pénzbírság 295-370 lej között lesz 
- a gyalogosok számára az elsőbbségadás elmulasztása esetén  bevonják a jogosítványt, a pénzbírság 295-370 

lej között lesz 
- a gépjárművek részére kötelező elsőbbségadás elmulasztása esetén  bevonják a jogosítványt, a pénzbírság 

295-370 lej között lesz 
- a forgalommal szembeni közlekedés: jogosítvány bevonása és 440-590 lej közötti pénzbüntetés 
- ittas vezetés esetén a jogosítvány bevonása és 660-1475 közötti pénzbüntetést róhatnak ki a vétkes gépjármű-

vezetőre. 
Forrás: Bihari Napló 2012.01.03 
 

ÉRTESÍTÉSEK—FELHÍVÁSOK 
 

 - Felkérjük mind azokat akik még nem egyenlítették ki a 2011-es adó és illetékeket, illetve szeretnék kiegyenlíteni 
2012-es adóikat, tegyék meg munkanapokon a Polgármesteri Hivatal pénztáránál 8—16  óra között.  
 - Ugyancsak a Polgármesteri Hivatal pénztárába lehet befizetni a vízdíjat, a vízóráról  leolvasott értéket feljegyezve 
a pénztárnál kiegyenlíthetik annak ellenértékét, 2,50 lej köbméterenként. Aki engedély nélkül használja a vizet az 
100 köbméter víz ellenértékére büntethető 
 - A Polgármesteri Hivatal szolgáltató egysége a lakosság rendelkezésére áll különböző munkálatok elvégzésére: 
szállítás, kibérelhető az erdőre, szántás, fűnyírás, bozóttakarítás, épületek lebontása és a romok eltakarítása stb. 
   -A  törvényes előírások értelmében felkérjük községünk lakosait tegyenek eleget ezen előírásoknak és jelenjenek 
meg a Polgármesteri Hivatal Mezőgazdasági osztályán és tegyék meg az év eleji kötelező mezőgazdasági nyilatkoza-
tot, még akkor is, ha nem volt semmilyen változás az elmúlt évben, ha volt eladás, vásárlás, akkor hozzák magukkal 
az erről megkötött szerződést. Ezen kötelezettség elmulasztása bírságot eredményezhet. 
 
- A 2012—ES  ÉVRE AZ ÖNKORMÁNYZAT NEM  EMELTE A HELYI ADÓK ÉS ILLETÉKEK MÉRTÉKÉT! 
 
A HEGYKÖZCSATÁRI POLÁRMESTERI HIVATAL MUNKANAPOKON  8—16 ÓRA 
KÖZÖTT ÁLL A LAKOSSÁG RENDELKEZÉSÉRE ! 



Végső visszaszámlálás 
...aminek az égvilágon semmilyen tudományos alapja nincsen, mégis szórakoztató és érdekes lehet nyomon kö-
vetni. Lássuk!  

 
2012. december 21. talán a máig legin-
kább ismert világvége-jóslat (kivéve 
persze azokat, amelyek "nem jöttek 
be"), noha még az alapjául szolgáló 
tények is csupán félreértelmezésen 
alapulnak. Ennek ellenére egész köny-
vek, cikkek, sorozatok, dokumentum- 
és egész estés színes, néha 3-
dimenziós filmek sora dolgozta fel 
ilyen-olyan szemszögből a neves dátu-
mot, leginkább a mozilátogatók (és 
persze a hollywoodi producerek) nem 
kis örömére. A jóslat szerint 2012. de-
cember 21-én a világ - legalábbis 
ahogy mi ismerjük - valamiféle ször-
nyű, ám látványos katakizma következ-
tében megsemmisül; tűzvész, árvíz 
pusztít majd, földrengések vagy becsa-

pódó meteorok egész sora végez az emberiséggel (vagy amelyik éppen jobban mutat a legújabb, 3D-s LED tele-
víziók agyonreklámozott kijelzőin). 
 
 
Honnan ered a jövendölés? 
      Bár bizonyos források távol-keleti számmisztikát is említenek, a legismertebb ok az ősi, ám nagy tudású ma-
ja civilizáció naptárjának vége. Pontosabban - az abban leírt legnagyobb ciklus vége 

amely az említett napra esik. Ebből 
aztán könnyű volt levonni a bulváros 
következtetést - a naptár vége az bi-
zony a világ végét is jelenti. Miért is? 
Kétségtelen, hogy a Maják döbbenete-
sen fejlett matematikai és csillagászati 
ismeretekkel rendelkeztek; évekkel, 
sokak szerint évszázadokkal előre meg 
tudták határozni a hold- és napfogyat-
kozások, különlegesnek látszó csillagál-
lások időpontját. Való igaz, hogy a leg-
nagyobb ciklus végének a napján is 
adódik ilyen különleges csillagállás (a 
Maya hitvilág szempontjából); de hogy 
ez bármilyen érzékelhető hatással len-
ne civilizációnkra, az több, mint kétsé-
ges. 
Akkor mi is lesz 2012. december 
21-én? 
     Bár a világvége-modellek futásai 
most még eléggé széttartóak, majd-

nem biztosan kijelenthetjük, hogy elszórtan semmi - de néhol akár valami is előfordulhat. Mindemellett a főfutás 
és a kontroll-futások meglepően egységesen csütörtök és szombat közé helyezik a vélt, vagy valós világvégét, 
így jó eséllyel kijelenthetjük, hogy az pénteken fog (vagy nem) bekövetkezni. Fellélegezhetünk ugyanakkor, mi-
vel igen csekély az esély, hogy ez a péntek 13-ára essen; és Halloween is várhatóan korábban lesz jövőre.  
 
Most komolyan, lesz bármi is jövő december 21-én? 
       Komolyra fordítva, igen, lesz - méghozzá olyasmi, ami komoly hatással lehet civilizációnkra. Ez azonban 
nem az adott dátumhoz kötött, hanem egy természetes (és tudományosan is megalapozott) folyamat része - az 
aktuális, 11 évenként ismétlődő naptevékenységi ciklus ez időtájt közelít majd becsült maximumához. 



Az anyós ablakpucolás közben majdnem kiesett az ablakon, 
és most két kézzel kapaszkodik az ablakpárkányba, miköz-
ben iszonyúan ordít. Hazatérő veje meglátja lentről és felki-
abál neki: 
- Jaj, mama, ne legyen már olyan ideges! Próbálja kicsit 
elengedni magát! 
*********************************************** 
Ki az abszolút sovány? 
- ??? 
- Aki ha lenyel egy meggymagot, terhesnek látszik tőle. 
************************************************ 
Székely és a fia elmennek fát vágni, a gyerek azonban meg-
unja apja folytonos okoskodását és kötekedését és belevágja 
a fejszét az apja hátába. Az öreg összeesik, vergődik, majd 
megkérdezi a fiát: 
- Fiam, ez direkt vót, vagy csak úgy viccből? 
- Ez nagyon is direkt volt, édesapám - mondja a gyerek. 
- Akkor jó van, mert viccnek eléggé durva lett volna. 
*********************************************** 
A Székely bácsi nagy kínlódás közepette borotválkozik. 
Odaszól a gyereke: 
- Mi a baj, édesapám? 
- Életlen a borotva. Nem viszi a szakállamat! 
- Na ne mondja már édesapám, hogy keményebb a maga 
szakálla, mint az a konzervdoboz, amit most nyitottam ki 
vele! 
*********************************************** 
Mi az abszolút udvariasság? 
- ??? 
- Ha valaki a fáradt olajat hellyel kínálja. 
*********************************************** 
Mi az abszolút pletyka? 
- ??? 
- Amikor a néma elmondja a süketnek, hogy a vak látta a 
bénát szaladni. 
************************************************ 
Kik voltak a legboldogabbak a Földön? 
- Ádám és Éva. 
- Miért? 
- Mert nekik nem volt anyósuk! 
************************************************ 
Az anyós így szól a vejéhez: 
- Fiam! Miért öltöztél egy hétköznapi vacsorához talpig 
feketébe? 
- Azzal ne törődjön mama! Egye inkább azt a finom gomba-
paprikást! 
*********************************************** 
- Kisasszony, ez már mégiscsak felháborító, ezen a héten 
már az ötödik gyalogost üti el! 
- Miért, mennyit lehet? 
************************************************ 
A róka elkapja a nyulat. 
- Rendben van róka koma, egyél meg, de előbb engedd 
meg, hogy eljárjam a haláltáncot. 
A róka beleegyezik. 
A nyuszi elkezd táncolni: 
- Egyet jobbra, kettőt balra, hármat jobbra, négyet balra, 
ötöt jobbra, futás! 
A róka felsóhajt: 
- Ilyen hülye koreográfiát még nem is láttam! 

 
Az indián család ül a tűz körül. A kicsi egyszer csak pisz-
kálni kezdi a tüzet. Rászól az apa: 
- Kisfiam! Ne bántsd a telefont! 
************************************************ 
Egy fickó hazajön a mexikói nyaralásáról, és a barátainak 
élményeiről mesél. 
- Szörnyű dolog történt ott... Képzeljétek a helyzetet: indiá-
nok jobbról, indiánok balról, indiánok előttem, indiánok a 
hátam mögött... 
- És mit csináltál? 
- Mit? Megvettem az egyik takarót, amit árultak. 
************************************************ 
Pistikééknél az iskolában szülői értekezlet van. Az elfoglalt 
szülők helyett Pistike nagymamája vesz részt rajta. 
A tanárnő panaszkodik Pistikére: 
- Az Ön unokája több tantárgyból is kettest fog kapni, mate-
matikából meg is fog bukni. 
- És ötöse nem is lesz? - kérdezi a nagymama. 
- De lesz, magatartásból. Mert egyébként aranyos, szófoga-
dó kis fiú - mondja a tanárnő. 
- Na látja: amire én tanítom abból 5-ös, amire pedig önök, 
abból megbukik! 
************************************************ 
Pistike osztályfőnöke beírja az ellenőrzőjébe: 
"A gyerek büdös! Fürdetni!" 
Pistike apukája visszaírja: 
"Ne szagolgassa! Tanítsa!" 
************************************************ 
Matematika tanár a gyerekhez: 
- Pistike, mennyi 2000+3650? 
- 6000. 
- Ki tanította ezt neked ezt a butaságot? 
- Az apukám. 
- És mi a te apád? 
- Pincér. 
************************************************ 
Jean, hol a feleségem? 
- A méltóságos asszony lepihent, mert nagyon elfáradt a 
munkától. 
- Miféle munkától? 
- A méltóságos asszony egész délelőtt ördögi terveket ková-
csolt. 
*********************************************** 
Miért olyan sápadt az arca Jean? 
- Egész úton a menetiránynak háttal kellett utaznom. 
- Miért nem kérte meg a szemben ülőt, hogy cseréljen he-
lyet önnel? 
- Én akartam, de nem ült ott senki. 
************************************************ 
A tízéves Móricka jelenti hazaérkező anyjának: 
- Mama, képzeld, a papa telefonált a túlvilágról! 
- Ne mond, és mit akart? 
- Hát csak azt, hogy küldj neki valami jó cigarettát! 
- De hova, azt nem mondta? A mennyországba vagy a 
pokolba? 
- Azt nem mondta, de biztos hogy a pokolba, mert tüzet 
nem kért!  
************************************************ 

VICCSAROK  
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