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B orongós napok tűnjetek tova 
O kkal szomorú ne legyél soha 
L épteid kísérje töretlen szerencse 
D erűs percek rajzoljanak mosolyt a szemedre 
O szoljanak el az óévnek sötét árnyai 
G úzsból szabaduljanak a képzelet szárnyai 
 
Ú j évet hozzon a nesztelen iramló idő 
J öjjön már a rég várt, csodálatos jövő 
 
É vek ha múltok, ha elszálltok napok 
V idámságot, örömet számolatlan adjatok 
E lfusson most az óévnek malaca 
T öbbé ne legyen senkinek panasza 
 
K erüljön betegség, bánat messzire 
Í rmagjuk is vesszen mind a semmibe 
V ágyaid sorra valóra váljanak 
Á lnok szavak többé ne bántsanak 
N övekedjen az igaz barátok tábora 
O kosan élj, ne legyél ostoba 
K ívánom neked, legyen 365 szép ünneped!  

Petőfi Sándor. ÚJÉV NAPJÁN,... 

Megérte ezt az évet is.  
Megérte a magyar haza:  
A vészes égen elborult,  
De nem esett le csillaga.  
Meg van vagdalva, vérzik a kezünk.  
De azért még elbírja fegyverünk,  
S amerre vág,  
Ott hagyja fájó vérnyomát.  

Ott hagyja fájó vérnyomát,  
Haramja csorda, képeden!  
Hogy majd az ítéletnapon  
E bélyeg vádlód legyen,  
Vádolód ad Isten színe előtt,  
És gyújtsa rettentő haragra őt,  
Te ellened,  
Ki ránk veszett fogad fened!  
De mit az ítélet nekünk?  
Ha lesz is az, sokára lesz!  
És ami több, és ami fő:  
Az Isten könyörületes.  
Még majd kegyelmet adna nékik Ő...  
Ne várakozzunk: e vérengző  
Kutyák felett  
Tartsunk magunk ítéletet!  
Tartsunk oly vérítéletet,  
Hogy elborzongjon a világ:  
Mjd addig szorjuk rájok a  
Szörnyű halálos nyavaját,  
Amig hírmondonak marad csak egy,  
Hogy jaj neki,  
Ki a magyart nem tiszteli!  
Nekünk most az isten kevés,  
Mert ő nem eléggé kemény:  
Hozzád imátkozom pokol,  
Az új esztendő reggelén :  
"Önsd sziveinkbe minden dühödet,  
Hogy ne ismerjünk könyörületet,  
Mig e gazok  
Közül a földön egy mozog" 



A Falu Karácsonya Hegyközcsatárban 
 

    Immár második alkalommal került megrendezésre a 
református és római katolikus egyházak, a községi 
RMDSZ szervezet, a Polgármesteri Hivatallal, közösen 
a falu karácsonya, ami közelebb hozza egymáshoz a 
falu közösségét felekezet és politikai hovatartozás nél-
kül, amikor a falu apraja nagyja közösen ünnepelheti 
Jézus Krisztus születését. 
    Karácsonykor a világon mindenhol Krisztus születé-
sének örömhírét ünneplik. Az emberek a templomokban 
adnak hálát Istennek a legnagyobb ajándékért, a meg-
váltást hozó Jézusért. Fel kell ismerni Isten végtelen 
szeretetét, és nekünk is erre kell törekedni, ez minden 
felekezet legfontosabb üzenete. Sajnos sokan nem, vagy 
ritkán látogatják Isten házát, ezért azokhoz is el kell jus-
son a mennyei üzenet, a fény, a világosság, amely veze-
tő lehet számukra a krisztusi úton.              

   Ennek felismeréseként kerülhetett sor idén is ezen terv kidolgozására, Vitályos Barna polgármester, Miklós Csaba 
református lelkipásztor, Farkas András plébános, Sztankovics Gyula kultúrreferens, Miklós Spurigán Zoltán kántor 
közös összefogásával. A tervet tett követett így december 26-án, Karácsony második napjának délutánján zsúfolásig 
megtelt a hegyközcsatári kultúrotthon az közösségben ünnepelni vágyókkal. 

   A közös  ünnepi rendezvény két részből állt, az első egy egyházi jellegű, míg a második világi.  
    Elsőként Sztankovics Gyula kultúrreferens, majd Tóth Olga tanítónő aki egyben a rendezvény moderátora is volt 
köszöntötte a jelenlévőket és tolmácsolta a Hegyközcsatári Önkormányzat jókívánságait: „…Nem csak túlélni szeret-
nénk ez előttünk álló évet, hanem a nehéz helyzetben is fejleszteni, építeni akarjuk településünket…. kívánjuk, hogy az 
előttünk álló újesztendő legyen mindenki számára jó és elviselhetőbb, mentes minden rossztól és kellemetlen dolgok-
tól. Legyen rajtunk az Úr áldása, őrizze és védje kis községünket és annak minden lakóját, Áldott, Békés Karácsonyi 
ünnepeket, Boldog, sikeres, bőséges újesztendőt kívánunk Önöknek!...” – mondta a tanítónő. 
     



Az ünnepi köszöntőt követően Miklós Csaba a Hegyközcsatári Református Egyházközség lelkipásztora mondott 
áhítatott „…e szent ünnepen emlékezzünk azokra, akik egyedül, árván, magányosan kell, hogy töltsék az ünnepet, 
s azokra is, akik sajnos már nem lehetnek közöttünk.” – mondta a lelkipásztor. 

    Hogy még meghittebb legyen a közös együttlét a jelenlévők felállva énekelték el a Mennyből az angyal… kez-
detű karácsonyi éneket, majd a hegyközcsatári református és hegyköztótteleki római katolikus egyházközségek 
vegyes kórusának közös előadását hallgathattuk meg Miklós Spurigán Zoltán kántor-karnagy vezetésével. 
    A kórus fellépését egy nagyon szép hegedűjáték követett, a kis előadó Csarnai Katalin aki Hegyközpályiból ér-
kezett erre az alkalomra, és Katona Jánosné Micula Csilla tiszteletes asszony tanítványa aki évtizedek óta zeneta-
nárként tanít Nagyváradon és Nagyszalontán. 
   A helyi római katolikus gyerekeknek Illyés Emilia tanította be a színpadi ünnepi előadást, amelynek mondaniva-
lója: a mai világban nem elég a hatalom, a gazdagság és a csillogás mert szükség van Isten szeretetére, közelségé-
re és a krisztusi út járhatóságára. A gyerekek nagyon ügyesen mutatták be mindezt egy – egy szép egyházi zenével 
társítva, Pál Timea kántornő gitár kíséretében, majd ezt követően ő is bemutatott egy zeneművet ugyancsak gitá-
ron. 
    A református gyerekek elsőként egy verses – zenés műsort adtak elő, majd mindenki nagy örömére bemutatták 
a Pásztorjátékot, Jézus születését, eljövetelét erre a világra és ezzel befejeződött az egyházi jellegű előadás. 
     A világi rendezvény első fellépője Mezei Melissa volt aki  egy szép verset adott elő, majd a csatári iskolások 
Mikulástáncának tapsolhattak a résztvevők. Ugyancsak a Hegyközcsatári Benedek Elek általános iskola tanulóiból 
alakult Szikra moderntánccsoport lépett a színpadra egy szép maguk koreografált összeállítással.   
     Meglepetés vendég előadónak tapsolhattak az elkövetkezőkben, hiszen eljött ünnepelni a hegyköziekkel Pál 
Timea nagyváradi énekes aki résztvevője volt a magyarországi Tv2 által szervezett Megasztár tehetség kutató ver-
senynek. 
     A fiatal iskolásokból álló Angels mazsorett csoport ma is hozta régi formáját, hiszen a pom-pomlányok mellett 
a pom-pomfiúk is kitűnően táncoltak, az ők felkészítőjük nem más mint a jól ismert Friderika. 
       Minden Hegyközi rendezvényen, így ma is fellépett Kurucz Anita aki ma is megmutatta tehetségét, majd ma-
ga köré hívta a gyerekeket háttértáncosként akik nagyon örültek a szereplésnek. 
     Az ünnepi műsort követően a kijáratnál mindenki kapott egy mézeskalács csillagot, amelynek a közepén egy 
gyertya volt. A mintegy háromszáz mézeskalácsot a magukat „cukor kommandónak” nevezett hegyközi fiatalok 
készítették Farkas András plébános szervezésében és ajándékoztak minden résztvevőnek, hogy egy kis szeretetet, 
fényt gyújthassanak mindenki szívében a szeretet ünnepén.  Tallózta Tóth Zs. 



2013, a drágulások éve – Mennyire fogjuk érezni? 
 
A 2013-as év a nagy drágulások éve lesz, amely minden romániai fogyasztót érinteni fog, a minden piacon árnöveke-
déssel számolhatunk, az élelmiszeripari termékektől, a villamos energia áráig. 
Már érezhetjük, hogy az idei év a drágulások éve. Ezeket az árnövekedéseket fogja érezni az összes állampolgár: 
- Az idei év alatt a lakossági fogyasztásra szánt földgáz 10 százalékkal fog drágulni. 
- A villamos energia ára már január elsejétől tíz százalékkal emelkedett. 
- A jövedéki adók növekednek, mivel ezeket újraszámolják és az árfolyam 5,2 százalékkal magasabb, mint 2012-ben 
volt. Ezért Romániában többet kell fizetni a cigarettáért, a kávéért, és az alkoholos italokért, úgy mint a sörért, a bo-
rért, erjesztett italokért, a köztes termékekért vagy az etil-alkoholért. 
- A gázolaj jövedéki adója 4,55 százalékkal növekedett 2013 január elsejétől, 374 uró/tonnáról 391 euró/tonnára. 
- A cigaretta teljes jövedéki adója 3,27 százalékkal nő, 79,19 euróról 81,78 euróra 1000 cigarettánként. 
- A sör jövedéki adója tíz százalékkal növekedik, 0,748 euró/hektoliter/Balling-fokról 0,8228 euró/hektoliter/Balling-
foka. 
- A kistermelők által termelt sör jövedéki adója is tíz százalékkal növekedik, 0,43 euró/hektoliter/Balling-fokról 
0,473 euró/hektoliter/Balling-fokra. 
     Egyértelmű, hogy a gáz- és villamos energia, valamint az üzemanyag áremelések újabb árrobbanásokat okoznak 
az egész piacon. Ezek mellett, egyéb drágulások is várhatók, amelyeket a kormány jelentett be, és amelyek ugyanúgy 
a lakosság nagy részét érinteni fogják: 
- A helyi adók és illetékek 16 százalékkal való növelése, amely azt jelenti, hogy többet kell fizessünk az épületekre, 
járművekre, és büntetésre. Nem sok település fog megmenekülni ezektől az adóemelkedésektől. 
- Újabb adók az energetikai szektor vállalatainál: új, extra adó a gázforgalmazásra és -szállításra, a természeti kincsek 
kiaknázására és a gázár liberalizációja miatti többletbevételekre. 
- Egészségügyi hozzájárulás: a páciensek a kórházakban a 5 és 10 lej közötti egészségügyi hozzájárulást fizetnek. 
- A környezetvédelmi bélyeg és a járműbiztosítások árainak növekedése. 
   realitatea .net 
 

A használt Daciáért is fizetni kell környezetvédelmi adót 
   Az előző esztendő utolsó napján lejárt a környezetvédelmi adó felfüggesztésének 
időszaka, majd Victor Ponta bejelentette, helyét a környezetvédelmi bélyeg veszi át.      
  Erről aztán gyorsan kiderült, hogy csak közvitára bocsátották, az autósok körében 
pedig nagy a bizonytalanság. Pedig a helyzet egyszerű: fizetni kell! „A lakosság 
tájékoztatása és megsegítése érdekében valamint a félreértések elkerülése végett" a 
Szatmár megyei prefektúra közleményt juttatott el szerkesztőségünkbe, tisztázandó a 
környezetvédelmi adó (korábban regisztrációs adó) körüli vitás kérdéseket. 
(Romániai realitás – egy hónappal a törvény életbe lépése után is kusza a kép...) A 
Borbély László vezette környezetvédelmi minisztérium 2011-ben dolgozta ki a kör-
nyezetvédelmi adót, amit azonban a tiltakozások következtében 2012 februárban 
felfüggesztett. 2012 december 31-ig! Victor Ponta miniszterelnök január 4-én jelen-
tette be, hogy a környezetvédelmi adót környezetvédelmi kártya váltja – valamikor a 

közeljövőben, derült ki később.   Addig is a tervet közvitára bocsátották. Magyarán ez azt jelenti, hogy 2013 január 1-től ismét 
életbe lép a 2011-ben elfogadott törvény, mely szerint környezetvédelmi adót kell fizetni minden olyan gépkocsi után a) amelyet 
új vagy használt állapotban külföldről importálnak; b) amely után korábban nem fizettek, de a felmentés okai lejártak; c) ha ismét 
regisztrálni akarnak egy olyan járművet, amely forgalomból való kivonásakor a tulajdonosa visszakapta az illetéket; d) amennyi-
ben egy olyan járművet veszünk meg, amely után az országba való behozatalkor nem fizettek adót.  
    A 2012/9-es törvény aztán rögzíti azokat a feltételeket, amelyek beteljesülése esetén nem kell környezetvédelmi adót fizetni. A 
3-as paragrafus szerint nem kell fizetni, azokért a járművekért, a) amelyeknek tulajdonosai diplomáciai küldetést folytatnak Ro-
mániában illetve nagykövetségek, konzulátusok alkalmazottai használják; b) mozgássérültek szükségletei szerint átalakították 
(egy személy öt év alatt egy ilyen autó esetében mentesül adómentességben); c) hadsereg, rendőrség, csendőrség, határőrség, 
tűzoltóság; d) mentőszolgálat kötelékébe tartozik. A 8-as cikkely szerint mentességet kapnak továbbá a) történelmi autók (25 
évnél idősebbek és rendelkeznek veteránautó-igazolvánnyal); b) tanügyi, egészségügyi, kulturális, közigazgatási intézmények, 
közhasznú alapítványok, non-profit és jótékonysági szervezetek, nemzetközi szervezetek által használt járművek; c) az állam 
által elkobzott, majd ingyen odaítélt járművek; d) sportcélból használt autók. A környezetvédelmi adót a helyi adóhivatalban kell 
kifizetni és ugyanott lehet igazolást kérni arról, hogy a megfelelő időben a tulajdonos kifizette azt. Amennyiben olyan járművet 
vásárolunk, amely után valamilyen okból korábbi tulajdonosa nem fizetett adót, azt nekünk kell kifizetni, áll a prefektúra közle-
ményében. A Szatmár Megyei Törvényszéken a tavaly 5644 olyan eset volt folyamatban, amikor az autótulajdonosok bírósági 
úton próbálták visszaperelni az adót. Az idei esztendőre 4113 esetet halasztottak el, derült ki korábban Rodica Grosos törvény-
széki igazgató évértékelő sajtótájékoztatóján. A Román Autóklub 420 perben járt el, tudtuk meg Seletye Dávid igazgatótól. Ezek 
közül hármat veszítettek el, 40 autók írtak be adóbefizetés nélkül, 15 esetben az adóhivatal még nem folyósította a visszanyert 
összeget, 40 per pedig folyamatban van. A legnagyobb visszanyert összeg 14.898 lej volt, tudtuk meg Seletyétől. „A 2007-es 
törvény életbe lépése után az, aki román állampolgártól vásárolt Romániában beírt autót, annak nem kellett adót fizetnie. E nyil-
vánvaló diszkrimináció miatt támadták sokan a törvényt. Jelenleg viszont annak is fizetnie kell, aki román állampolgártól vásárol 
autót. Ebben az esetben az eladónak igazolnia kell, hogy amikor ő vásárolta meg a járművet, nem fizetett adót. Az új vevőnek 
viszont most fizetnie kell", magyarázta Seletye.   
Kocsis Zoltán szatmar.ro 



Márciustól fizetnek a fekvőbetegek  
 

   Márciustól jelképes egészségügyi hozzájárulást kell fizet-
niük a kórházak pácienseinek, közölte Victor Ponta  
miniszterelnök.  
  A román kormány erről a Nemzetközi Valutaalap (IMF) 
felülvizsgálati látogatáson Romániában tartózkodó küldött-
ségével állapodott meg, és a vállalás a bukaresti kabinetnek 
az IMF-hez küldendő szándéklevelébe is bekerül. 
   Az IMF-küldöttséggel folytatott megbeszélése után Victor 
Ponta úgy nyilatkozott: az egészségügyi hozzájárulás beve-
zetéséről még a korábbi kormányok állapodtak meg az 
IMF-fel, de bevezetését több ízben elhalasztották. 
  „Nincsen szó vizitdíjról. Nem a háziorvosi rendelésről be-
szélünk, és nem is a sürgősségi ellátásról, kizárólag a kórhá-
zi beutalásról: pontosabban a kórház elhagyásakor kell majd 

a pácienseknek egy jelképes, tíz lejnél (650 forintnál) nem nagyobb összegű hozzájárulást fizetniük" – magyarázta a 
román kormányfő. Ponta hozzátette: a járóbeteg-ellátást szeretnék támogatni, hogy csak azokat utalják be a kórházak-
ba, akik valóban rászorulnak.  
   Eugen Nicolaescu román egészségügyi miniszter szerint az egészségügyi hozzájárulás mértékét és fizetésének mód-
ját az ingyenes szolgáltatások alapcsomagját meghatározó keretszerződés tartalmazza majd, amelyet az egészségügyi 
szolgáltatók (közöttük kórházak, háziorvosok) kötnek meg évente az országos egészségbiztosítási pénztárral és a 
szaktárcával. A szaktárca vezetője hozzátette, hogy a hozzájárulást egyelőre a 2013-as évre tervezik, kiterjesztéséről, 
vagy a hozzájárulás beszüntetéséről a tapasztalatok tükrében döntenek majd az év végén.  
   Romániában évek óta tervezik az egészségügyi hozzájárulás bevezetését, amitől szabályozó hatást és némi többlet-
bevételt remélnek. A hozzájárulás támogatóinak álláspontja szerint a román egészségügy egyik gondja az, hogy a 
páciensek olyan panaszokkal is a kórházakhoz fordulnak, amelyeket a háziorvos, vagy a szakorvos is ki tudna  
kezelni.  
http://erdely.ma  
 

Érdemes ezt elolvasni, ha Romániába autózik 
 

Romániában sem szabad az idei évtől vezetői engedély nélkül mopedet vezetni, a jogosítványok megújítását 
pedig ezentúl minden kategóriánál orvosi vizsgálattól teszik függővé - egyebek mellett ezeket az újdonságokat 
tartalmazza az új román KRESZ, amely január 19-én lép hatályba. 

 
   A román parlament 2012 őszén építette be a hazai közleke-
dési szabályozásba az Európai Unió vonatkozó irányelveit: 
ezek a módosítások lépnek életbe január közepén. 
  A mopedekre - 50 köbcentiméternél kisebb űrtartalmú mo-
torral rendelkező, óránként 45 kilométernél nem nagyobb 
végsebességű motorkerékpárokra - egy új, AM jelzésű jogo-
sítványkategóriát vezetnek be. Ezt 16 éves kortól lehet meg-
szerezni, elméleti és gyakorlati járművezetői vizsga letételé-
vel. Mopedet bármely más kategóriájú jogosítvánnyal is lehet 
vezetni a román közutakon. Rendőrségi adatok szerint körül-
belül 200 ezer moped van forgalomban Romániában. 
   Az eddig is létező A1-es kismotorkerékpár (maximum 125 
köbcenti, legfeljebb 11 kW teljesítmény) mellett, amelyre 
szintén 16 éves kortól lehet jogosítványt szerezni, bevezetik a 
18 éves kortól megszerezhető A2-es (legfeljebb 35 kW) kate-
góriát, míg a bármely motorbicikli vezetésére feljogosító ál-
talános A kategória korhatárát 24 évre emelik Romániában. 
  A motor nélküli kerékpárokkal vezetői engedély nélkül is 
szabad közutakon közlekedni, de csak ott, ahol nincs kiépített 
biciklisáv. A személygépkocsikra érvényes B kategóriájú, 
kártya típusú jogosítványok továbbra is tíz évig érvényesek 

Romániában, de megújításukhoz ezentúl orvosi vizsgálatra és pszichológiai alkalmassági tesztre lesz szükség. 
   Személyi sérülés nélküli balesetnél ezentúl sem kötelező rendőrt hívni, de az új román KRESZ-be bekerült az, hogy 
a nem balesetben megrongált járművek vezetőinek ezentúl a rendőrségtől kell 24 órán belül jegyzőkönyvet igényelni-
ük a rongálásról. 

Tallózta Tóth Zs. Szerző: MTI 



Taxa mediu 2013 
SITUATIE PRIVIND VALORILE COMPARATIVE ALE TIMBRULUI DE MEDIU CU 
CUVALORILE TAXEI ACTUALE  
Exemple autoturisme noi vandute in 2012  

euro Model Cilindree CO2 Norma An fabr. Taxa 
actuala 

Timbru de mediu 

Dacia Duster 1461 130 Euro 5 2012 164 119 
Dacia Duster 1461 137 Euro 5 2012 164 154 
Dacia Duster 1461 126/130/

137 
Euro 5 2012 163 116 

Skoda Octavia 1598 119 Euro 5 2012 163 85 
Renault Clio 1390 127 Euro 5 2012 145 103 
VW Golf 6 1598 107 Euro 5 2012 163 55 

Dacia Logan 
MCV 

1461 119 Euro 5 2012 150 85 

Dacia Logan 1149 135 Euro 5 2012 73 107 
Ford Fiesta 1250 129 Euro 5 2012 133 105 
Ford Focus 1598 109 Euro 5 2012 163 56 

VW Golf 4 1390 161 Euro 4 2001/2002/2
003 

147 264 

VW Golf 4 1390 161 Euro 4 2002 189 339 
VW Golf 4 1390 161 Euro 4 2003 238 452 
Opel Astra 1598 171 Euro 4 2001/2002/2

003 
222 354 

Opel Astra 1598 171 Euro 4 2002 285 455 
Opel Astra 1598 171 Euro 4 2003 359 573 
Ford Focus 1560 127 Euro 4 2004/2005/2

006 
293 336 

Ford Focus 1560 127 Euro 4 2005 338 388 
Ford Focus 1560 127 Euro 4 2006 383 440 
VW Passat 1896 154 Euro 4 2008 1.132 878 
VW Polo 1390 154 Euro 4 2004 272 414 

VW Passat 1896 154 Euro 3 2004 1.830 1.657 
VW Polo 1390 154 Euro 3 2004 905 1.243 

Dacia Super Nova 1475 - Euro 2 2001 1.593 684 

Dacia 1397 - Non Euro 1990 3.321 363 

VW Golf 4 1390 161 Euro 4 2001/2002/203 147 264 

VW Golf 4 1390 161 Euro 4 2002 189 339 
VW Golf 4 1390 161 Euro 4 2003 238 452 
Opel Astra 1598 171 Euro 4 2001/2002/200

3 
222 354 

Opel Astra 1598 171 Euro 4 2002 285 455 
Opel Astra 1598 171 Euro 4 2003 359 573 
Ford Focus 1560 127 Euro 4 2004/2005/206 293 336 

Ford Focus 1560 127 Euro 4 2005 338 388 
Ford Focus 1560 127 Euro 4 2006 383 440 
VW Passat 1896 154 Euro 4 2008 1.132 878 
VW Polo 1390 154 Euro 4 2004 272 414 

VW Passat 1896 154 Euro 3 2004 1.830 1.657 
VW Polo 1390 154 Euro 3 2004 905 1.243 

Dacia Super Nova 1475 - Euro 2 2001 1.593 684 
Dacia 1397 - Non Euro 1990 3.321 363 

Tallózta Tóth Zs. 



Influenza Aviară sau mai este numită şi Gripa Aviară 
 
     Această boală este o boală infectocontagioasă întâlnită la găini, curci, porumbei. Această boală este produsă de un 
virus virusul Gripei Aviare. La noi în ţară a fost introdusă odată cu venirea păsărilor sălbatice migratoare. În prezent 
este întâlnită s-au evuluază în zonele apropiate Deltei Dunării, datorită faptului că aici este cel mai important loc de 
oprire a multor specii de păsăr sălbatice migratoare. De la păsările sălbatice bolnave s-a transmis la păsările 
domestice. Pentru a nu intra în contact cu păsările sălbatice, sunteţi rugaţi şi obligaţi prin lege să menţineţi păsările 
domestice pe cara le deţineţi închise în curte, pentru a limita înbolnăvirea acestora. În viitorul apropiat urmează 
sezonul puilor de găină. Pentru obţinerea acestora, de preferat, ar fi să se folosească ouăle pe care le deţineţi în 
gospodărie. Spun acest lucru pentru a limita intrările puilor din afară şi deci pentru a limita apariţia un a bolilor. 

Medic veterinar 
Dr. Mudura Teodor     

 
Tudnivalók a Madárinfluenzáról 

 
              A fentnevezett fertőzéses szárnyas betegség jelen lehet a tyúkoknál, kacsáknál, pulykáknál, és a házigalamb-
oknál is. Ezt a betegséget egy vírus idézi elő. Hazánkban a vándormadarak hozták be. Napjainkban a Duna Delta kör-
nyékén észleltek ilyen betegséget, azért mert a vándormadaraknak itt van a megálló helyük. A beteg vándormadarak-
ról terjed át a háziszárnyasokra, a fertőzés elkerülése végett törvény által kötelező a háziszárnyasok elszigetelése gaz-
daságok udvarába. A közeljövőben megkezdődik a csirkék keltetése, nevelése. Azt javasolom a gazdáknak, lehetőleg 
saját nevelésből származó tojásokból keltessenek csibéket. Azért mondom ezt, mert ezáltal csökken a betegség beho-
zatalának a veszélye! 

Dr. Mudura Teodor     
Állatorvos 

 
Képzés a települések kommunikációjáról - határon innen és túl 

 
   A debreceni székhelyű Hang-Kép Egyesület a Nagyvá-
radi Magyar Diákszövetséggel közösen határ menti pro-
jektet indított 2012 tavaszán annak érdekében, hogy 
javuljon a kommunikáció Bihar és Hajdú-Bihar megye 
között. 
   A projekt két képzéssorozatot foglal magába. Egy 
képzéssorozat két többnapos felkészítésből, valamint a 
köztes időben szakmai segítségnyújtásból épül fel. A 
múlt héten Debrecenben zajlott a második képzéssoro-
zat első fázisa. A településmarketing-képzés egy fejlesz-
tő folyamat, melynek célja, hogy felkészítse a két me-
gyében élő, társadalmi és tömegkommunikáció iránt 
fogékony szakembereket, újságírókat, véleményformá-
lókat, civileket, önkormányzati munkatársakat arra, 
hogy minél hatékonyabban kommunikáljanak a saját 
településükről.  

   A „Communication without borders 3.0" (Kommunikáció Határok Nélkül 3.0) projektre három fős csapatok érkez-
tek Bihar megyéből Hegyközcsatár, Bihardiószeg, Magyarremete, Örvénd, Érmihályfalva, Székelyhíd településekről, 
valamint Hajdú-Bihar megyéből Folyás, Ebes, Nádudvar, Újszentmargitta, Hajdúbagos, Szentpéterszeg, Debrecen 
településekről. A résztvevők ismerkedése után vette kezdetét az „Eladom a településem” játék, amelyben bemutatták 
a tájegységekre, településekre jellemző tárgyakat, ételeket-italokat, a történelmet, a helyi sajtót, fotókat, rajzokat és 
egyéb érdekességeket. Megalakultaka háromfős Press akciócsoportok, amelyek minden nap reggeli, délutáni és esti 
váltásban dolgozva adtak hírt fotó, cikk vagy videó formájában a képzés eseményeiről a képzés közösségi oldalán.     
  Ezt a tevékenységet naponta képzők segítségével értékelték ki. 
   A második napon Porcsin Zsolt, a vagy.hu online újság főszerkesztője az alapvető médiaismeretekbe vezette be a 
résztvevőket, és híreket szerkesztettek. Ezt képfeldolgozási és képszerkesztési ismeretek és gyarkorlatok követték. A 
képzés alatt végzett terepmunkán készült cikkek helyet kaptak egy újságban is, amelyet a képzés alatt szerkesztettek, 
tördeltek, így a közös munka eredményét már másnap a kezükbe foghatták a csapatok. De nem csak az írott sajtóval 
találkoztak a tanulók, hanem videószerkesztési és videóvágási gyakorlatokra is szert tehettek, mivel  öt csoportra 
osztva öt különböző videótudósítást készítettek, vágtak meg szakmai segítőkkel, és mutattak be a nap végén. 
    Február 3-án zárult az első találkozó, a folytatás áprilisban várható. A köztes időszakban pedig a munkákat és azok 
kiértékelését a facebookon lehet követni. A „Communication without Borders 3.0” c. projekt a Magyarország-
Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében valósul meg (www.huro-cbc.eu) az Euró-
pai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint Magyarország és Románia társfinanszíro-
zásával. 

Tallózta Tóth Zs. 



HUMORSAROK  
 
- Magát azzal vádolják, hogy betört egy üzletbe. 
- Nem igaz! 
- De vannak tanúk is, akik látták. 
- Mindnyájan hazudnak, a közelben egy lélek sem volt.  
 
- Hadnagy úr, engedje meg, hogy bemutassam az öcsé-
met! Most szerelt fel rendőrnek. Egyébként jogász, tanár 
és író. 
- Nem tesz semmit, majd mi embert faragunk belőle!  
 
- Uram! Akkor ön beismeri, hogy súlyosan bántalmazta 
az anyósát? 
- Igen. 
- Akkor hát nem szükséges őt is beidézni, ugye? 
- Talán azért mégiscsak jó volna megnézni azt az asz-
szonyt, ügyész úr, hátha enyhítő körülménynek számíta-
na.  
 
Melyik óceán van Amerika és Kelet-Ázsia között? - kér-
dezi a tanár az osztálytól: 
Nagy hallgatás. Három perc csend után a tanár: 
Igazatok van. A Csendes-Óceán. 
 
Piroska megy az erdőben a nagymamához. 
Egyszer csak valaki kiszól neki a bokorból: 
- Szervusz, Piroska, mi van a kosaradban? 
Piroska rémölten feleli: 
- Nagymamának viszek bort, kolbászt és kalácsot. 
- És még? 
- Gyümölcsöt is... 
- Mond Piroska... papír nincs? 
 
Két barát beszélget: 
- Képzeld, szereztem egy görényt! - dicsekszik az egyik. 
- És hol tartod? 
- A szobámban. 
- A barátja elszörnyed: 
- Egy görényt?! Nincs ott nagyon büdös? 
- Majd megszokja. 
 
- Ügyvéd úr, el akarok válni a férjemtől. 
- Kérem. Talán kegyetlen természetű? Zsugori? Visszata-
szító? 
- Szó sincs róla. Kedves, gyöngéd, daliás, amellett elhal-
moz ajándékokkal, mindenki irigyel érte. 
- De drága asszonyom, ha ilyen kivételes férje van, miért 
akar elválni tőle? 
- Mert ilyen embert képtelen vagyok megcsalni. 
 
A lakodalomban Mari néni a fiatalok bal oldalán ül, bol-
dogságtól sugárzóan. Náci bácsi a jobb oldalukon. Mari 
néni  
elérzékenyülve megszólal: 
- Édes gyermekeim! Azt kívánom, hogy úgy süssön reá-
tok a boldogság napja, ahogy annak idején apátokkal mi-
reánk sütött! 
Náci bácsi nem állhatja meg szó nélkül: 
- No, csak annyit mondok, gyermekeim, napszúrást nem 
fogtok kapni. 

 

- Móricka, itthon van az apukád? 
- Nincs. A kutyánk kiszökött az udvarból, és az apu el-
ment keresni. 
- Vajon mikor érhet haza? 
- Fogalmam sincs, a kutya már másfél órája itthon van. 
 
- Pistike, ne egyél annyi töltött káposztát, az nehéz étel. 
- Nem baj, úgyis súlyemelő akarok lenni. 
 
A fiatalasszony tanácstalanul toporog a hentes pultja 
előtt. Az eladó segítőkészen megkérdezi: 
- Mit adhatok, kérem? Sertéshúst, baromfit, esetleg mar-
hahúst? 
- Mindegy, csak olyan legyen, ami nem ég oda! 
 
Móricka, miért nem voltál tegnap iskolában?  
- Meghalt a nagymamamám.  
- De hát láttam ott az erkélyen állni!  
- Ja, csak azért, mert kitettük, hogy hozza neki a postás a 
nyugdíjat!  
 
Móricka büszkén újságolja a mamájának:  
- Anyu, öt legyet ütöttem agyon az előbb. Két hímet és 
három nőstényt.  
- És hogyan tudod ilyen pontosan megkülönböztetni őket?  
- Hát kettő az asztalon ült, míg három a tükrön.  
 
- Tolvajnak nevezzük azt, aki elveszi a más tulajdonát - 
magyarázza a tanító.  
- Móricka, te nem figyelsz!  
- De figyelek, tanító úr!  
- Úgy?! Akkor mond meg, ha kiszedek a zsebedből száz 
forintot, mi vagyok én?  
- Varázsló, tanító úr!  
 
- Tudod, mi az, hogy absztrakt? - kérdi a tanár Mórickát.  
-Igen. Amit nem lehet megfogni.  
-Helyes. Mondj egy példát!  
-Tüzes vas... 
 
- Doktor  úr, mit is mondott a múltkor, mi van nekem: 
-  gilisztám, polipom? 
 - Egyik sem, Józsi bácsi, rákja van... 
 
Az ittasan vezető autós százhúsz kilométeres sebességgel 
száguld az éjszakában. 
Egyszer csak megállítja egy rendőr: 
-Mondja,nem látta a sebességkorlátozó táblát? 
-Miért,apukám,elvitte valaki?                 
HE-HE-HE 
 
Minden éjjel azt álmodom,doktor úr,hogy előttem van 
egy ajtó felirattal,én meg csak nyomom, nyomom befe-
lé,de nem tudom kinyitni. 
-És mi van ráírva? 
-Kifelé nyílik.               
 
A hernyófiú és a hernyólány ül egy padon. 
- Adj egy puszit ! - szól a fiú. 
- Nem adok. 
- Miért ? 
- Mert már megint nem borotválkoztál... 

Lapszerkesztő: Tóth Zsolt Zsigmond 


