
Itt a Farsang, áll a bál ... táncot jár a fakanál! 

      Ez is lehetne a mottója annak a nagyszerű farsangfarki télűző maszkos-jelmezes mulatságnak, ame-
lyet a hegyközcsatári óvodások és iskolások mutattak be a jelenlévő szülőknek , nagyszülőknek az elmúlt 
héten. 

Hegyközcsatár óvodájában és iskolájában oktató tanerők már az első félévben is több hangulatos 
programmal lepték meg tanulóikat és természetes, hogy a második félévben sem hagyhatták ki a farsangi 
mulatságot. Már hetekkel az ünneplés előtt kézműves műhelyek keretében maszkokat készítettek kicsik és 
nagyok egyaránt. Sokaknak nem ez volt az első maszk amelyet elkészített így már tapasztalt 
„maszkmesterként” készítette el a megálmodott maskarát. 

Az óvodában már a hét elején megtartották a farsangot, amikor is  hercegnők sokasága, pókem-
ber, katona, kalóz, betyár, kiscica és katicabogár mutatkozott be az összegyűlt szülőknek, rokonságnak. A 
szülők süteményekkel, fánkkal, hűsítőkkel díjazták a vidáman felvonuló gyermekeket. Nagy volt az öröm  
egy-egy maszk mögött megbújt pajtás felismerésekor. 
Az iskola kis- és nagy diákjai február 8-án, pénteken lelkesen készültek a mulatozásra, hiszen erre készül-
tek már a karácsonyi szünet óta, melyen nagy örömmel mutatták be a jól sikerült, vicces jelmezeiket. 
Zorró, hercegnők, bohóc, Tavasztündér, indiánok, katonák, boszorkák, méhecske, egérke, oroszlán, orvo-
sok és táncosok kavalkádja sorakozott fel, sőt a tanerők is szívesen mutatták be a meglepett gyerkőcök-
nek és szülőknek jelmezeiket.  

Hegyközcsatár  község  hírlapja   2013. VII. Évf.   2. szám, Február 



    A jó hangulatot tetőzte a sok játék, verseny me-
lyet az iskola tanári kara szervezett meg. A már ha-
gyománnyá vált farsangi fánk sem hiányozhatott 
mindenki nagy megelégedésére, amelyet a szülők 
nagy hozzáértéssel készítettek el most is, és tálalták 

fel a vidám, ünneplő gyerekseregnek. 
   Talán kevesen tudják miszerint Mátyás királyunk 
hitvesével, Beatrix királynővel, a királyi udvarba ér-
kezett az itáliai karnevál szelleme is. Szakácsai, cuk-
rászai pedig elhozták Nápoly környékének gazdag 
konyhaművészetét és a farsang legjellemzőbb éte-
lét: a fánkot.  
     

A fánk a legenda szerint Frau Krapfen bécsi péköz-
vegy nevéből származik, aki véletlenül találta fel. 
Elvétette egy bosszússágában eldobott maréknyi 
kenyértészta célzását és az forró olajba esett. A fánk 
dél-német, osztrák, észak-olasz neve ugyan 
Krapfen, de a legendáról csak annyit, hogy sógora-
ink igen leleményesek. 

 A jól sikerült maszkok és azok viselőinek 
díjazása sem maradt el, köszönet érte a nagyváradi 
Ferences nővéreknek, Renáte nővérnek és Bonifácia 
nővérnek aki mellesleg iskolánk tanára is egyben. 

A farsangi mulatság jó hangulatban telt a 
zajos gyermekeink vidám kacagása sikerrel űzi el a 
telet.  

 
Gazdag Erzsi: Itt a farsang 

Itt a farsang, áll a bál, 
keringőzik a kanál, 

Csárdást jár a habverő, 
bokázik a máktörő. 

Dirreg, durrog a mozsár, 
táncosra vár a kosár, 
A kávészem int neki, 
míg az őrlő pergeti. 
Heje-huja vigalom! 

habos fánk a jutalom. 
Mákos patkó, babkávé, 

értük van a parádé. 

 
KÉPES BESZÁMOLÓ A TÓTTELEKI FARSANGRÓL  

TÓTH 



Régi farsangok – Bálok Uzonban 
 

                                                                    
                                                Bál a XIX. századi Magyarországon (illusztráció) 
 
   A táncmulatságok a faluközösség életében fórumként működtek. A fiatalság az idősebbektől a táncok elsajátí-
tásával egy időben tanulta meg a falu íratlan törvényeit, és ezáltal könnyen be tudott illeszkedni a közösségbe. A 
gyermekek tánca hozzájárult a nemek közötti természetes viszonyulás kialakulásához, később a fonók a fiatal-
ságnak módot adtak a kölcsönös megismerésre, megkönnyítve a párválasztást. 
  Táncos rendezvényeket főleg a téli időszakban tartottak, amikor a nehéz földművesmunka szünetelt, és több 
idő jutott ünneplésre, szórakozásra. Karácsonytól kezdődően, majd a vízkereszttel beálló farsangon gyakoriak 
voltak a szabad táncmulatságok és az ünnepi bálok; később húsvét, pünkösd és május elseje adott alkalmat ilyen 
összejövetelekre, ősszel pedig a betakarítás után következtek a szüreti, a regrutabálok és egyebek. 
  „Itt a farsang, áll a bál, táncot jár a fakanál!” – énekelték őseink a farsangnyitó bálokon, a téli hónapok kiemel-
kedő eseményein, amikor össze-gyűlt a nép az általa épített kultúrházakba. Az uzoni bálok általában színdarab-
bal kezdődtek, ezeket a Refor-mátus Dalárda, az Önkéntes Tűzoltó Egyesület, az Iparosok Testülete, az Uzoni 
Gazdakör vagy más egyesület (sport, diák, regruta stb.) szervezte. Ezeket a bálokat – amelyekről szüleim, jó 
ismerőseim és ma 90 éven felüli, hajdani ifjak annyi szépet meséltek – valóságos kisvárosi szinten szervezték 
meg, csak azok vehettek részt, akik meghívót kaptak. 
    Nagyon nagy jelentősége volt a zenekarnak is, hiszen ettől függött a bálok színvonala, milyensége. Szeren-
csés helyzetben volt szülőfalum ilyen téren is, mert a jó muzsikát szerető elődjeinknek két cigányzenekar is húz-
ta a talpalávalót. A menő a Koszti Józsefé volt, akinek emlékét sokan őrzik még. Dobollói román létére megbe-
csült uzoni polgár lett, kocsmát tartott a központban, saját házában, és 5–6 tagú zenekara volt. Ő maga volt a 
prímás, Koszti Jenő a klarinétos (népiesen klánétos), Kicsi Koszti a másodhegedűs, Darócz Jenő a cimbalmos, a 
nagybőgőn pedig Karácsony Károly és Mezei György játszott felváltva. Koszti József szépen gyarapodott, ha-
marosan kuglipályát épített telkére, és kedvelt vasárnapi szórakozássá tette a helybeli urak és gazdák körében. 
   Nagyon ravasz játék ez, és jól jövedelmező, mert a részt vevő fiatalok izzadnak, és a folyadékvesztést pótolni 
kell sörrel, borral... A sok italozás, éjszakázás a tulajdonosnak is megártott, de az emlékén nem fogott, Uzonban 
ma is szívesen emlegetik az úri cigányt, aki megállta a helyét a székelyek között. 
   A Székely Nemzet újság 1883. január 25-ei számában találtam egy 130 éves tudósítást a pár nappal előbb 
megtartott uzoni bálról, ebből szemelgetek: 
   „Folyó évi január 20-án szép számú és intelligens közönség részvétele mellett nagyon sikerült tánczestélyünk 
volt s így mondanom sem kell, hogy nagyszerűen mulattunk. Nem hiányzott a jó kedv sem a tánczoló hölgyek, 
sem a mulatni szerető »arany« fiatalság részéről. Csak amúgy apróztuk a csárdást, mégpedig a régi magyarosan, 
néhányan pengő sarkantyúval. 
    A hölgykoszorú kiváló alakjai: Pünkösti Anna és Róza, Bernáld Amália és Jánó Örzsi kisasszonyok voltak, 
kik egyszerű csinosságuk, kedélyes társalgásuk, kitűnő tánczuk és lankadatlan víg kedélyük által semmi kívánni 
valót nem hagytak fenn, annyira, hogy távollétük tánczestélyünk ilyen kedélyes lefolyását bizonyára 
koczkáztatta volna. 
    Ez volt a tánczestély egyik része. Ami anyagi oldalát illeti, az a következő: bevétel összesen 100 frt 30 kr, az 
összes kiadás 51 frt 90 kr, marad az új községház nagy termének díszítésére tiszta jövedelem 48 frt 40 kr.” 
   A tudósítás ezek után név szerint felsorolja azokat, akik a belépőn „felülfizettek”, a 37 név mellett az összeget 
is feltüntetve és alázatosan megköszönve. A Ph – p betűjellel aláírt beszámoló a farsanghoz illő tréfával zárul: 
  „Ez az anyagi rész. De hogy ilyen szépen sikerült, nagy részben magunknak köszönhetjük; ezt ugyan nem kel-
lene mondanom. Hogy hozzánk tartozó szomszédaink nem pártfogoltak most úgy, mint máskor, annak oka bizo-
nyára a múlt évi sok egér meg a tavaszi Nemere szél fúvása. No lám, még az egerek is gyakorolnak befolyást a 
– bálok sikerére!”  
 
Ambrus Anna — Háromszék 



 
Téli madárles – Fotópályázat 

  

                                                 
 

Kékcinege 
 
     A Zöld SzékelyFöld Egyesület fotópályázatot hirdet Téli madárles címmel a Hangyasuli program kere-
tében. A pályázat célja felhívni a figyelmet a bennünket télen is körülvevő színes madárvilágra, azok védel-
mének fontosságára.   
   A pályázók folyamatosan küldhetnek be a témához kapcsolódó képeket február 28-án éjfélig az 
info@zoldszekely.ro email címre, a szervezők ezeket megjelentetik a Zöld SzékelyFöld Egyesület közössé-
gi oldalán, ahol lehet majd rájuk szavazni.   
   Mivel a pályázat célja elsősorban a madárvilág népszerűsítése, ezért nem fotós szakemberek fogják el-
dönteni a nyertes kilétét, hanem az a fénykép fog nyerni, amelyik a legtöbb kedvelést kapja a határidő lejár-
táig.  
 www.prima-radio.ro 
 
 
 

Gyerekszemmel, állatbőrben – EKE-napi pályázat gyermekeknek 
 

                                             
 
   Az Erdélyi Kárpát-Egyesület pályázatot hirdet az EKE-nap alkalmából minden iskolás számára, fogalma-
zást és színes rajzot várva Gyerekszemmel, állatbőrben címmel. 
  Újabb feladványt eszeltünk ki számotokra, reméljük, kedveteket lelitek a megalkotásában. 
Az EKE napjára immár hagyományosan hirdetünk meg fogalmazás-pályázatot, mindig más és más témá-
val. Ezúttal egy különleges túrára hívunk benneteket, arra buzdítva, engedjétek szabadjára képzeleteteket, 
böngésszetek szakkönyveket, majd vessétek papírra nem hétköznapi élményeteket. 
A történet szereplői Ti vagytok, és két utat követhettek: 
 
1. Kipécéztek egy, a természetben élő állatot, bőrébe bújtok, és az ő életén keresztül figyelitek a turistákat, 
azt, hogy hogyan viselkednek a természetjáró emberek. 



   2. Emberként figyelitek meg az állatokat, keresve azokat a helyeket, ahol ezek élnek, utánanéztek, mivel 
táplálkoznak, és milyen kapcsolatuk van az emberekkel, illetve ez hogyan hat rájuk.  
   Mindkét esetben érdemes utánanéznetek az állat élőhelyének, szokásainak, hogy ne rugaszkodjatok túl 
messzire a valóságtól. Sárkányevő kis nyuszikról ezúttal sem előnyös írni, mert mi arra vagyunk kíváncsi-
ak, hogyan látjátok Ti a természet, állatvilág és emberek háromszögének együttélési előnyeit, hátrányait.     
  Ha túl bonyolultnak tűnik a feladvány, kérünk, szüleitekkel, tanítóitokkal beszélgessetek el, mielőtt alko-
táshoz látnátok.  
   Tavalytól bővítettük a pályázók kategóriáit, hogy a legkisebbektől a legnagyobbakig minden iskolásnak 
lehetőséget adjunk a megmérettetésre. Így tehát az I–II., III–IV., V–VI. és VII–VIII. osztályosok korcso-
portja mellett a IX–XII. osztályosok kategóriájába tartozó tollforgatók alkotásait is várjuk. A hangsúly a 
fogalmazáson van, ezt egészíti ki a rajz, melyet kötelező módon a pályázó egyedül kell hogy elkészítsen. A 
beküldött írások terjedelme egy kézzel írott oldal vagy 3600 betűjeles gépelt szöveg lehet (helyközökkel 
együtt).  
Beküldési határidő (az e-mail küldésének vagy a postai bélyegzőnek a dátuma): 2013. május 12. 
Postacím: S.C.A., 400750, Kolozsvár (Cluj), O. P. 1., C. P. 41.  
E-mail: ekenap@eke.ma. 
 
   Az elektronikus levél tárgyaként, illetve a borítékon kérjük feltüntetni: EKE-napi pályázat, valamint kü-
lön lapra felírni a beküldő nevét, postacímét, életkorát és azt, hogy hányadik osztályos. 
  A beküldött pályamunkák legjavát az Erdélyi Gyopár kéthavi folyóirat közli majd, a díjazásról is e lap ha-
sábjain értesülhetnek az érintettek. A díjakat a XXII. EKE Vándortábor nyitóünnepségén, július 29-én ad-
juk át. Sok sikert kíván az Erdélyi Gyopár szerkesztősége. 
 
Díjak: 
 
I. díj: egy háromnapos Élmények Iskolája program Szovátán az Outward Bound Ifjúsági Központban (az 
Outward Bound Románia felajánlása); 2014-es EKE falinaptár;  kétszemélyes belépő a brassói kalandpark-
ba és egyéves előfizetés az Erdélyi Gyopárra; 
II. díj: egy Columbia-túratermék, kétszemélyes belépő a brassói kalandparkba és egyéves előfizetés az Er-
délyi Gyopárra; 
III. díj: egy Konus S-Kompass iránytű és egy Light My Fire mini tűzgyújtó (a Mormota webáruház ajándé-
ka), kétszemélyes belépő a brassói kalandparkba és egyéves előfizetés az Erdélyi Gyopárra. 
 
Deák László 
 
http://erdely.ma/palyazatok.php 
id=135124&cim=gyerekszemmel_allatborben_eke_napi_palyazat_gyermekeknek 
 

TEJKVÓTA IGÉNYELHETŐ 
 

     A Bihar Megyei Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési 
Ügynökség (APIA) értesíti a tehéntej termelőket, hogy a június 1. 
és július 31. közötti első szakaszban nyújthatják be arra vonatko-
zó igényeiket, hogy részesüljenek egy bizonyos mennyiségű tej-
kvótából az országos tartalékalapból.  
    A tenyésztők kumulatív a következő feltételeknek kell eleget 
tegyenek: átlépték az egyéni tejkvótát/ a kvótaév idején kezdték 
el a tevékenységüket, valamint a kvótaév végén/ a kérvényezés 
időpontjában minimum két tejtehén van a gazdaságukban. Az 
országos tartalékalapból 1000 és 1,8 millió kilogramm kvóta-
mennyiséget igényelhet egy farmer. 
    Az APIA székhelyén (Matei Corvin utca 1. szám) letett űrlap-
okhoz a következő dokumentumokat kell csatolni: személyi iga-

zolvány; az egységes regisztrálási kód, esetenként; a gazdaság azonosítási kártyája; az érintett tejtehenek 
útlevelei; igazoló dokumentumok a megtermelt és értékesített tej mennyiségéről; saját felelősségre kitöltött 
nyilatkozat. A 2012-2013-as kvótaévben Bihar megyében 18.200 kvótatulajdonost regisztráltak, melyből 
16.130 közvetlen értékesítésben érintett, 2070 pedig feldolgozóknak szállít.  



Mezőgazdasági átalányadó: ütköznek a vélemények 
 

             
 
   Egy nemrégiben elfogadott sürgősségi kormányrendelet átalányadót vet ki a mezőgazdaságban. A gazdák 
tiltakoznak, a szakember szerint az egységesítés, illetve a feketepiac visszaszorítása a cél, és az adók nor-
málisnak nevezhető szinten vannak megállapítva. 
    A kormány egy közelmúltbeli ülésén elfogadta a Pénzügyminisztérium adótérvényt módosító javaslatait. 
Utóbbiak egyik passzusa a mezőgazdaságra vonatkozik. Ebben olvasható, hogy azok a magánszemélyek, 
akik két hektárnál nem nagyobb területen termelnek gabonát, burgonyát, cukorrépát, és hüvelyes növénye-
ket, azokra ezután sem rónak ki adót. Az adómentesség a gyümölcsösök esetében 1,5 hektár, a dohánynál, 
szőlőnél 1, a zöldségek és virágok esetében fél hektár. Állattartók akkor nem kell adót fizessenek, ha leg-
több 10 juhot, hat sertést, két tehenet, száz szárnyast és száz család méhet tartanak. Aki a fenti területet, il-
letve állatállományt meghaladják, azokra a terület nagysága, illetve az állomány darabszáma alapján vetik 
ki az adót, amit a területileg illetékes mezőgazdasági igazgatóságok határoznak meg, az adózóval pedig a 
pénzügyminisztériumi kirendeltségek fogják közölni az illető év február közepéig. 
 
Számítások 
 
   A penzcsinalok.transindex.ro internetes szaklap számítása szerint növénytermesztők esetében: “a gabona-
termesztés két hektárig mentesül az adófizetés alól, 2-től 50 hektárig az adóalap hektáronként 449 lej lesz, 
50 hektár fölött pedig 395 lejre csökken. Burgonya esetén két hektárig szintén adómentes a gazdálkodás, 
majd 50 hektárig 3 488 lejre, 50 hektár fölött 3070 lejre számolják az adót. A kerti zöldségek termelőinek 
fél hektárig nem kell fájjon a fejük, majd 2,5 hektárig 4001 lej, 2,5-10 hektár között 3605, majd 10 hektár 
fölött 2563 lejben szabta meg az éves adóalapot a kormány. A szőlőművelők egy hektárig mentesülnek, két 
hektárig 1385 lejre, két hektár fölött pedig 1218 lejre kell adózzanak. A legmagasabb normákat a virágter-
mesztésnél találjuk: két hektárnál nagyobb területen már hektáronként 10 360 lejre számolják az adót.”      
  Ugyanez a számítás az állattenyésztőknél: “Két tehén tartása még adómentes, 50 tehénig állatonként 698 
lej, 50 tehén fölött pedig 512 lejes jövedelemalapot határoztak meg. Sertések esetén az adófizetési küszöb 
öt darab, kilencig 56 lej, 10-150 között 181 lej, efölött pedig 140 lej a norma. Adózás szempontjából a szár-
nyasok tartása a legkedvezőbb: 100 szárnyasig adómentesen gazdálkodhatunk, 100 és 500 között egységen-
ként három lejre, 500 fölött pedig két lejre adózunk.” 
 
Újabb kivetés? 
 
   Megkérdeztük gazdák véleményét is. Kelemen Tibor magángazdálkodóként állattartással csak háztáji 
szinten foglalkozik, tehát ezt nem érinti a változás, ám növénytermesztésre már 20 hektárt mű-
vel.Véleménye szerint eddig sem volt könnyű a mezőgazdaságból élő kistermelők élete, és az sem várható 
el, hogy teljesen mentesüljenek az adózás alól, de ez az intézkedés “teljesen fejbe üti” a gazdákat.  



   A termelők nagyobb része sem a gépparkját illetően, sem más szempontból nincs felkészülve a több jövedel-
met feltételező magasabb adózásra. Kelemen Tibor szerint az intézkedés a beszolgáltatási kötelezettségekkel 
terhes történelmi időket idézi, amikor újabb és újabb bőrt akartak lenyúzni a gazdálkodókról, tehát nem véletlen 
az országszerte tapasztalható tiltakozási hullám.  
   A gazda szerint a politikai pártoknak itt lenne az alkalom, hogy megmutassák a szavazók érdekeinek védelmé-
re irányuló szándékukat. Karsai Zoltán saját és bérelt földeket művel meg, összesen 25 hektárt. Már korábban is 
volt úgynevezett PFA-ja, vagyis kisipari tevékenységet jelentő egyszemélyes vállalkozása, amit azonban csak a 
szolgáltatási tevékenységre vett igénybe, tehát azokkal szemben, kiktől a bérelt földet művelte.  
   Most úgy gondolja, miután szakértőkkel alaposan “körbejárta” a témát, hogy egész tevékenységét bevonja a 
vállalkozás égisze alá, így védve ki az esetleges negatív hatásokat, például kihasználva a ÁFA visszaigényelhe-
tőségét. 
 
Normális adószintek 
 
  Kikértük a Közpénzek Felügyelősége Bihar Megyei Igazgatóságának (Adóhivatal) vezérigazgató-helyettese, 
Fándly Máriusz véleményét is. Mint elmondta, február 1-én lépett életbe a 2013/8. számú sürgősségi kormány-
rendelet, mely minden mezőgazdaságból szerzett jövedelmet megadóztat – természetesen a fentebb már említett 
állatállomány- és területhatárok mellett. Ezt átalányadónak mondjuk, és vonatkozik a fentiek mellett a szőlő- és 
facsemete forgalmazására is.  
   Hozzátartozik még, hogy aki nem csak termelő, de a terméket feldolgozott állapotban is értékesíti, annak en-
gedélyezett kistermelőnek kell lennie. Például aki nem csak a tejet adja el, hanem az abból készült túrót is, utób-
bit csak akkor teheti, ha engedéllyel rendelkezik tejtermelésre. A szakértő pontosította: ha egy gazdálkodónak 
például 10 hektár földje van, és azon 5 olyan különböző növényt termeszt, melyek esetében 2 hektárig nem kell 
adózni, akkor a 10 hektár után összességében nem kell adózni. Ha azonban egyik kultúra már 3 hektár, akkor 1 
már adóköteles. Az adók befizetése két részletben történik, határidők: október 25., és december 15. Ezt abból a 
megfontolásból szabták így meg, hogy a gazdáknak elvileg akkorra már lehet bevételük az évi terményekből.  
   Fándly Máriusz szerint az adóterhek “normálisan vannak megszabva”, és az adóhatóság valójában nem számít 
számottevő bevételi növekedéssel, hiszen sokakat nem is érint a változás. Az intézkedés célja egyrészt az adózás 
egységesítése volt, másrészt a feketepiac visszaszorítása, a gazdák azonos versenyhelyzetének megteremtése. A 
szakember úgy véli, hogy aki családja számára gazdálkodik, annak ezek után sem lesz kevesebbje, és ennek fé-
nyében indokolatlannak tartja az országos tiltakozási hullámot is.  
   A protestálásokat két dologgal tudja magyarázni: a tiltakozók vagy a feketepiac virágzásában érdekeltek, vagy 
nem tudják pontosan, miről szól a törvény. 
 

Hegyköz március idusán, a kikelet ünnepe 
 

      A hegyközcsatári községi  RMDSZ, Önkor-
mányzat, Polgármesteri Hivatal a református és 
római katolikus egyházközségek szervezésében 
2013 március 16-án, szombaton délután ünnepi 
műsor keretén belül emlékeznek meg  1848 márci-
us 15-re a helyi református templomban egy öku-
menikus Istentisztelet keretén belül, illetve a Mű-
velődési Házban, amikor ismét átvehetik a 
„Hegyközcsatárért” díjat azok a személyek akiket 
arra méltónak találtattak. Fellépnek a helyi és a 
síteri iskola tanulói, a nagyváradi Dalnokok, de 
egy díszvacsora keretén belül találkozót szervez-
nek  a hegyközi  őstermelők, borászok és szőlős-
gazdáknak. Íme a részletes műsorterv: 
      15 óra – ökumenikus Istentisztelet a reformá-
tus templomban, 15,30 – koszorúzás a református 

templom kertjében lévő kopjafánál, 15,45 – koszorúzás a római katolikus templom falán lévő emléktáblánál, 16 
– emlékezzünk 1848-ra, ünnepi műsor, fellépnek a hegyközcsatári Benedek Elek ált. iskola és a síteri ált. iskola 
tanulói, 16,35 – a „HEGYKÖZCSATÁRÉRT” Díj átadása, 16,45 – kórusművek a váradi Dalnokok énekkará-
nak előadásában, karnagy  Márkus László, 17,10 – citerazene: Molnár István és Balázs Gyula előadása, 
17,20 – a hegyközcsatári Angels mazsorette  csoport előadása, 17,30 – Kurucz Anita könnyűzenei előadása, 18 
óra – díszvacsora, nótaszó, őstermelők, borászok, szőlősgazdák találkozója. A szervezők, rendezők mindenkit 
szeretettel várnak! Aki teheti hozzon magával egy palack bort az asztalra, hogy megkínálhassa saját 
terméséből asztaltársait.  T. ZS. 

Tallózta: T. ZS.  



Szigorították a tanárok kirándulási lehetőségeit  
 
  Kizárólag turisztikai irodákon keresztül szervezhetik meg idéntől a pedagógusok az iskolai kiránduláso-
kat. Erről 2012. december 20-án írt alá megállapodást az Oktatásügyi Minisztérium a Turisztikai Irodák 
Országos Ügynökségével. 
  A megállapodás céljaként a diákok biztonságát említik, ugyanis az utóbbi időben több rendellenességet 
tapasztaltak az iskolák által szervezett kirándulásokon.  
   Benedek Zsolt oktató szerint egy utazási iroda semmivel sem tudna nagyobb biztonságot teremteni, és 
anyagilag nagyon sokba kerülne a diákoknak. 
  Benedek Zsolt, osztályfőnök: „Az iroda ráteszi az ő százalékait, ami lehet 15, 20 vagy akár még több ez a 
százalék. Hogyha pedig mi szervezzük úgymond a saját szakállunkra, akkor azt jelenti, hogy elmegyünk 
valahova iskolai bentlakásoknál próbálunk szerezni szállásokat, amelyek már eleve olcsóbbak mint egy 
panzióba, vagy hotelbe, mert a turisztikai irodáknak azért az iskolákhoz nincsen hozzáférhetőségük ilyen 
téren.” 

    
   Az osztályfőnök szerint az utazási irodák legfeljebb külföldi kirándulást kellene szervezzenek. A belföldi 
kirándulások a diákok szerint is lényegesen drágábbak lennének. 
   Kali Nóra, diák: „Szerintem a biztonság szempontjából nagyon jó, de viszont anyagilag túlságosan meg-
terhelő lehet egy hétköznapi diák számára, mivel saját keresetünk még nincsen és a szüleink pénzéből szok-
tunk menni kirándulni ugye, és egy utazási iroda által szervezett kirándulás sokkal többe kerül.” 
   Az utazási irodák vezetői szerint azonban az új rendszer biztonságot nyújtana, és nem jelentene plusz 
költséget. 
    Stutz Tímea, utazási ügynök: „Effektív azt jelenti ez a protokoll, hogy egy diákcsoport, amikor elindul 
kirándulni a buszon, vagy a járművön, amin utazik kell lennie egy olyan iratnak, ami egy szerződés egy tu-
risztikai irodával, és nem csak egy együttműködési szerződés, hanem az irodának a működési engedélye is 
ott kell legyen, a biztosítása, tehát mindenképpen egy plusz biztonságot jelent a szülőknek és diákoknak is.” 
    A tanintézmények olyan utazási irodákkal vehetik fel a kapcsolatot a kirándulásszervezések miatt, ame-
lyek tagjai Turisztikai Irodák Országos Egyesületének. 
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