
Hármas ünnep Hegyközcsatárban 1848 március 15. alkalmából 

   Az elmúlt napok zord időjárása szép napsütésesre váltott március 16, szombat délutánra, amikor Hegyközcsatárban  
méltóan emlékeztek az 1848 március 15- i ifjak hősies szabadság iránti kiállásukra.  
       A hegyközcsatári református gyülekezet 
imaterme zsúfolásig megtelt a megemlékezés 
résztvevőivel akik egy ökumenikus istentisz-
telet keretén belül hallgathatták meg Isten 
üzenetét e mai napra, amelyen Farkas András 
római katolikus plébános értekezett Lukács 
evangéliuma alapján, hiszen az 1848-as ifjak 
hitték az Urat, hiszen ennek tudatában közö-
sen imádkozva indultak útnak a szabadság 
vágyának érvényesítésére, tudták, hogy Ő 
velük van, lesz és támogatja eszméik megva-
lósításában. 
      „…S hogy álmom édesebb legyen, Ha-
zám határin túll- Maroknyi port viszek velem 
Síromba zálogul, S amíg koporsóm eltakar, 
Leszek külhonban is magyar, Magyar, ma-
gyar, magyar! Külhonban is magyar!” – szólt 
a hazafias dal a hegyközcsatári református 
gyülekezet kórusának előadásában.  
       Ezt követően Cseke Attila az RMDSZ Bihar megyei képviselője osztotta meg ünnepi gondolatait a jelenlevőkkel 
„… az elmúlt napok zord időjárása sem tántorította vissza magyarságunkat a méltó megünneplésektől. Úgy gondo-
lom, hogy az ünnep elsősorban a szívünkben kell legyen és nem időjárás függő, hiszen 1848 március 15-én nem sü-
tött igazából a nap, nem volt az a gyönyörű márciusi idő, hanem esett az eső, de mégis a márciusi ifjak szívében ott 
volt a tenni akarás, a szabadság utáni vágy… mi az az üzenet, amely 165 év után is bennünket kell vezéreljen március 
15. kapcsán? Én úgy gondolom legfontosabb üzenete március 15.-nek az hogy vannak helyzetek, vannak életpályák 
és vannak események amikor nekünk magyar embereknek félre kell tudjuk tennünk sokszor a személyes elvárásain-
kat, életpályáinkat, saját elvárásainkat és a közösség érdekéit kell előbbre helyeznünk…”- hangsúlyozta a parlamenti 
képviselő.  
     Az ünnepi beszédeket követően a református templomkertben lévő kopjafához vonultak a jelenlévők, ahol a pár-
tok, felekezetek és a jelenlévők elhelyezték a kegyelet és megemlékezés koszorúit és virágait, majd mindenki átvo-
nult a római katolikus templom falán elhelyezet emléktáblához ahol folytatódott a megemlékező koszorúzás. 
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   A méltóságteljes megemlékezés a kultúrotthonban folytatódott elsőként Vitályos Barna köszöntötte a résztvevőket 
és adta át a „HEGYKÖZCSATÁRÉRT” Díjat azoknak a személyeknek akik a községért folytatott munkásságukkal 
hozzájárultak a község fejlesztéséhez, hírnevéhez. „…a mai nap a hősökről szól hiszen nagy neveket jegyzett fel a 
történelem, de nekünk is vannak neveink hiszen a három évvel ezelőtt alapított Hegyközcsatárért Díj, az a  díj amely 
olyan egyszerű, de nagyszerű embereknek a díja akik Hegyközcsatár községben élnek vagy tevékenykednek.      
   Ha szerénynek is tűnik ez a díj mi annál nagyobb szeretettel és tisztelettel adjuk azoknak az embereknek akiket 
évente március idusán kitüntetünk… ők a mi forradalmáraink, ők Hegyközcsatár népe akiket tisztelünk és szeretnénk 
megbecsülni…” – mondta a polgármester. 
     Szabó Ödön az RMDSZ képviselője is köszöntötte az ünnep alkalmából jelenlévőket, majd közösen Vitáyos Bar-
na polgármesterrel és Cseke Attila RMDSZ képviselővel átadták a díjakat Dorsonszki Ilonának, id Dorsonszki Bélá-
nak, id. Szabó Bélának Hegyközcsatárból,  Ugarek Lajosnak Tóttelekről és Magyari Jánosnak Síterből akiket méltó-
nak találtattak a kitüntetésre. 
     A díjátadást ünnepi műsorok követték, a hegyközcsatári Benedek Elek Általános iskola tanulói, a síteri iskola ta-
nulói, majd a helyi Angels mazsorett csoport előadásaiban. 
    A nagyváradi Dalnokoktól, Márkus Zoltán karnagy irányításával kórusműveket hallhattunk, de fellépett a helyi 
citera zenekar Balázs Gyula és Molnár István előadókkal, Papp Lajos szép katonadalokat énekelt, Kurucz Anita 
könnyűzenékkel szórakoztatta a közönséget. 



 
 
 
 

 
Február elsejétől növekedett a minimálbér  

 

                              
 
   Február elsejétől 50 lejjel növekedett a minimálbér. A kormány két lépésben emeli idén a legkisebb mun-
kabért, a következő, szintén 50 lejes emelés júliusban lesz. 
   A magánszférában 250 ezer alkalmazott dolgozik minimálbérért, 400 ezernek pedig 700 és 850 lej közötti 
a fizetése.  
  A minimálbér növelésével a forgalmi büntetések értéke is növekedett február elsejétől. 
 

Tóth Zs. 

Tallózta: Tóth Zs. 



Egy szarvasmarhára 72, egy sertésre akár 28 lej adót kell fizetni 
 
  Több adóemelés lépett hatályba február elsején Romániában, miután a kormány módosította az adótörvénykönyvet. 
A legtöbb változás a jogi személyeket érinti, de a gazdákra is jelentős adóteher nehezedik – az RMDSZ tiltakozása 
ellenére.  
  Februártól lépett hatályba az a különadó, amelyet a kormány az energiaszállító és -értékesítő vállalatokra vetett ki. 
Nekik ezentúl forgalmuknak a 0,5 százalékát kell befizetniük az államkasszába az új adó szerint. A kormány meg-
emelte a sör jövedéki adóját is.   
   Változik a legfeljebb kilenc alkalmazottal és 65 ezer eurónál kisebb üzleti forgalommal rendelkező mikrovállalatok 
adózása is. Eddig választhattak, hogy 16 százalékos társasági adót fizetnek, vagy forgalmuk 3 százalékát utalják át az 
államkasszába. Februártól viszont a mikrovállalatoknak kötelező forgalmuk 3 százalékát kell befizetniük adóként. 
Az adótörvénykönyv egy másik fontos módosítása a gazdák megadóztatására vonatkozik. A kormány új jövedelem-
normákat állapított meg, aminek alapján kiszámolják a termőföldek és az állatok, az állati eredetű termékek eladása 
és a fakitermelés után meghatározott adót.  
   A román kormány azzal indokolta a döntést, hogy mintegy 670 ezer gazdának csak mintegy tíz százaléka fizetett 
adót, miközben mindannyian kaptak különböző állami támogatásokat.  
  Scholtz Béla, a Szatmár megyei Agrárkamara munkatársa érdeklődésükre elmondta, hogy Romániában a rendszer-
váltás után 2009-ig nem kellett adózniuk a gazdáknak. Ezt követően lépett életbe az a törvény, mely előírta, hogy 
eladott termékeik árának 2%-át be kell fizetniük az államkasszába. A mostani módosításokhoz hasonló radikális vál-
toztatásokra azonban nem volt példa az előző két évtizedben.  
  Hogy miről is szól konkrétan a törvény? Az új jogszabály kimondja, hogy minden gazdának adót kell fizetnie, aki 
két hektárnál nagyobb területen termel gabonát, olajos növényeket, burgonyát, cukorrépát, dohányt vagy komlót; me-
zei zöldség esetén 0,5 hektár, védett területen termesztett zöldség esetén 0,2 hektár; hüvelyes zöldség (pl. bab, borsó, 
lencse) esetén 1,5 hektár; gyümölcsös esetén 1,5 hektár; szőlő esetében 0,5 hektár; dísznövények esetében pedig 0,3 
hektár a határ, ami fölött fizetni kell. Ugyanúgy adózni kell 2 szarvasmarha, 10 juh/kecske, 6 sertés, 50 család méh és 
100 szárnyas fölött is.  
   Az adózás mértékét egy ún. jövedelmi norma alapján határozzák meg. A minisztérium által megállapított jövedelmi 
norma az adott adózási évre, azaz 2013 február 1. és 2013 december 31. közötti periódusra érvényes. Minden egyes 
gazdának május 25-ig kell jelentést tennie a folyó év vonatkozó adatairól. Jogi személyiséggel nem rendelkező társu-
lások esetében annak kell letennie a jelentést, akit a társuló felek a hatósággal való kapcsolattartás feladatával ruház-
tak fel.  

 
 

Tallózta: Tóth Zs. 



   Az adó összegét két részletben, október 25-ig, illetve december 15-ig kell majd kifizetni. Az így befolyt összeg az 
államkasszába köt ki, anélkül, hogy annak valamennyi százalékát a kormány esetleg visszaosztaná az önkormányzat-
oknak. Adót mindenkinek fizetnie kell, akinek jövedelme származik a mezőgazdaságból. Kivételt ez alól a bérbe-
adásból származó jövedelmek képeznek.  
   Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke meggondolatlan lépésnek nevezte a kormány szándékát, az érdekvédelmi szö-
vetség szerint ezzel csak megnehezítik az amúgy is alulfinanszírozott több mint 600.000 érintett gazda életét. A kor-
mány ezzel szemben azzal érvel, hogy a gazdák nagy része eddig nem járult hozzá az államkasszához.   
 Kocsis Zoltán  
szatmar.ro 
 

Kötelező marad az előkészítő  
 

    Megtartják a kötelező oktatási rendszerben az előkészítő osztályt, amely hat évtől szükséges. Ezt azonban meg le-
het szervezni az iskolában is, vagy az óvodában – a vonatkozó döntést a rendelkezésre álló termek függvényében kell 
meghozni, a szülőkkel való konzultáció után. Ezt jelentette be Remus Pricopie szakminiszter. 
  Jelezte: tárgyalt a szakszervezetekkel és a szülők képviseletével is, ezt követően írtak alá szerződést a jelzett témá-
ról. Hozzátette: függetlenül attól, hogy hol tartják az előkészítőt (iskolában vagy óvodában), az ugyanolyan tanrend 
szerint megy, az elemi iskolai oktatásra képzett tanítókkal. Március 31-ig meghatározzák a beiratkozások metodoló-
giáját.  
  Jelenleg első osztályban 203 ezer diák van, előkészítő osztályban 129 ezer, óvodai nagycsoportban 210 ezer. 
 
 
 
 Kötelező igazságügyi közvetítés perek előtt - Mindenki jól jár egy ilyen jogszabállyal! 

 
Erdélyben a mediáció nagyobb megbecsülést kapott a jogalkotásban – Romániában támogatják a mediációt 
 
   Az állampolgárok ügyeinek vitelében a mediáció nyomatékosabbá tétele több parlamenti és kormányzati lobbi ja-
vaslatban szerepel a magyarországi jogalkotás előkészítésében. 
Hangsúlyozza a változások szükségét, a mediáció perrendtartásban való erősebb súlyát a Magyarországi Állampolgá-
ri Jogvédő Központ, az Ombudsmani hivatal, az OBH. 
    Átgondolt és kellően tájékozott bírósági perindításhoz alakította át bírósági gyakorlatát és a jogszabályokat  
Románia. 
    Lényegét tekintve elvárás az ügyfelekkel szemben az átgondolt és egyezség megkísérléséről hiteles igazolással 
való rendelkezés utáni bírósági per elindítása. 
    Hasonlóan Magyarországhoz a romániai bíróságok ügyterhelése már az ítélkezés minőségét kockáztatja! 
Erdélyben dolgozó közvetítők szerint az állampolgárok számára előny, hogy bírósági per előtt a kötelező tájékoztatá-
son való részvétel a romániai jogvitakultúra átalakulását, a gazdasági környezet elősegítését jelenti. 
2013 januárjától joggal elvárja a jogalkotó Romániában, hogy a pereskedő fél igazolja – előtte megpróbálta peren 
kívül intézni a vitarendezést! 
   Több ezer mediátor a társadalom hasznára dolgozik az új szabályozással, várhatóan megnő a sikeres egyezségek 
száma is. 
   Románia a gazdasági környezet átalakításában, a bíróságok tehermentesítésében megelőzte Magyarországot a 
mediáció új szabályozásával! 
   Az állampolgárok ügyeinek vitelében a mediáció nyomatékosabbá tétele több parlamenti és kormányzati lobbi ja-
vaslatban szerepel a magyarországi jogalkotás előkészítésében. 
   Hangsúlyozza a változások szükségét, a mediáció perrendtartásban való erősebb súlyát a Magyarországi Állampol-
gári Jogvédő Központ, az Ombudsmani hivatal, az OBH. 
Átgondolt és kellően tájékozott bírósági perindításhoz alakította át bírósági gyakorlatát és a jogszabályokat Románia. 
   Lényegét tekintve elvárás az ügyfelekkel szemben az átgondolt és egyezség megkísérléséről hiteles igazolással való 
rendelkezés utáni bírósági per elindítása. 
Hasonlóan Magyarországhoz a romániai bíróságok ügyterhelése már az ítélkezés minőségét kockáztatja! 
   Erdélyben dolgozó közvetítők szerint az állampolgárok számára előny, hogy bírósági per előtt a kötelező tájékozta-
táson való részvétel a romániai jogvitakultúra átalakulását, a gazdasági környezet elősegítését jelenti. 
2013 januárjától joggal elvárja a jogalkotó Romániában, hogy a pereskedő fél igazolja – előtte megpróbálta peren 
kívül intézni a vitarendezést! 
   Több ezer mediátor a társadalom hasznára dolgozik az új szabályozással, várhatóan megnő a sikeres egyezségek 
száma is. 
   Románia a gazdasági környezet átalakításában, a bíróságok tehermentesítésében megelőzte Magyarországot a 
mediáció új szabályozásával! 
Kötelező válási igazságügyi közvetítés - építő jogi szabályozás lenne a bíróság, a családok különösen a gyermekek, 
a társadalom érdekeit ötvözve. 



    Társadalomra hasznos, a bíróságokat tehermentesíti, a családokat védi a válás előtti kötelező mediáció független, 
semleges válási mediátorok előtt! 
    Az érem másik oldala szintén lényeges, hogy a Romániában bevett gyakorlat Magyarországon is eredményes le-
het, aki nem működik együtt azt a bíróság az első tárgyaláson bírságolja! 
  Válási közvetítés a válással foglalkozó igazságügyi közvetítő szakértelmével a későbbi közös szülői felügyeletet 
elősegíti. 
   Ügyfelekkel naponta találkozó szakemberek tudják a közös gondolkodásra ösztönző kötelezés az állampolgárok 
közötti vitakultúrát alakítja - jó irányba!  
   Magyarországon folyamatosan képzett és továbbképzett mára akár 10 éves tapasztalattal rendelkező igazságügyi 
mediátor irodák dolgoznak. 
   Sikerük nem pusztán a közvetlen egyezségekben mérhető - az elgondolkodtató tanácsadásuk eredménye sok be 
nem fejezett válás, bíróságon született egyezség! 
 
SZAKÉRTŐK - VÁLÓPER - VÁLÁSI KÖZVETÍTŐK 
 
   Minden olyan válás, amely a bíróságon kívül lényegében megállapodásra jut a magyar adófizetők pénzét, de kifeje-
zetten a válásban érintettek költségeit takarítja meg! 
Január 10-e után a bírák kérni fogják a felektől annak igazolását hogy részt vettek a közvetítésen.  
Bihar megyében már több mint kilencven jogi közvetítő működik, székhelyük a nagyváradi törvényszéken található. 
 

Mediáció 
 
  A mediáció (magyarul közvetítés) egy speciális konfliktuskezelési módszer, amelynek lényege, hogy a két fél vitá-
jában mind a két fél közös beleegyezésével egy semleges harmadik fél (mediátor) jár közben. 
  A mediátor a problémamegoldó folyamat keretében segít tisztázni a konfliktus természetét, segít olyan megoldást 
találni, amely mind a két fél számára kielégítő. 
A szó – mediare – eredeti jelentése: 
 középen állni, 
 egyeztetni, 
 közbenjárni, 
 közvetíteni, 
 békéltetni. 
A mediáció főbb elemei: 
 az egyezkedést segítő technikák alkalmazása, 
 a probléma megfogalmazása, 
 az álláspontok közelítése, 
 az egyezkedés folyamatának lépésekre bontása, 
 az empatikus kommunikáció fejlesztése, 
 alternatív megoldások keresése, 
 közös cél kialakítása, 
 a beszűkülés, bizalmatlanság, merev attitűdök kialakulásának megakadályozása. 
A mediáció definíciója Florida állam jogában a következőképpen szól:  
„Mediáció alatt azt az eljárást kell érteni, amelynek során egy semleges harmadik fél segítséget nyújt a feleknek vitá-
juk rendezésére, anélkül azonban, hogy maga döntené el a vitát. Ez az eljárás teljesen informális és békítő jellegű, 
célja, hogy segítse a feleket egy kölcsönösen elfogadható egyezség létrehozásában.” (Florida, Mediation in any civil 
actions § 44.301) 
   Nem feltétlenül jelent jogilag kötelező eljárási rendet, illetve jogszabályban meghatározott speciális formát.  
A mediátor nem döntőbíró, sokkal inkább vitavezetőként lép fel, hiszen a mediáció során a hangsúly a felek közötti 
egyezkedésen van.  
   Ez a leginkább előnyős vitarendezési technika az üzleti-, kereskedelmi- és a pénzügyi világban, ahol különös jelen-
tőssége van a kiépített kapcsolatrendszer fenntartásának, a jó hírnévnek, a gyors döntéshozatalnak. 
 
 
VIGYÁZAT, CSALÓK! 
 
   Egyre többen jelezték a megyében, hogy a Romtelecomos telefonjaikon keresztül értesítést kaptak, hogy sorsolás 
volt a cégnél és a szerencse éppen a telefon tulajdonosának kedvezett. Ahhoz, hogy a nagyobb összeget megkaphassa 
be kell fizessen egy bizonyos összeget egy ők által megadott címre, és a pénz megérkezdtét követően küldik a nyere-
ményt. Ne dőljenek be az ilyen és hasonló garázdálkodóknak! 
 Tallózta: Tóth Zs. 



Újra megnyílt a nagyvárad-őssi és a hegyközsentmiklósi strand 
 
    A nagyváradi  Őssi Strand a nyugdíjasok hétköznap ingyenesen  léphetnek be a 32 fokos termálvízbe naponta 8-14 
óra között (téli időszakban). A belépőjegyek díjszabása január elsejétől egy felnőttjegy 10 lejbe kerül, a diák- és 
egyetemistajegy 5 lej, egy felnőtt bérlett 90 lej míg egy gyerek-és egyetemista bérletért 42 lejt kell fizetni.  
A hegyközszentmiklósi termálstrand viszont a megszokott órarend szerint működik naponta 8-23 között. A belépődí-
jak nem változtak, 14 év felettiek számára 5 lej míg alatta 2,5 lej. 
 

Kötelező a sertéshús trichinosis vizsgálata 
 
   A megyei állat-egészségügyi igazgatóságok úgy tudják: idén sem kell még megbüntetni azokat a gazdákat, akik 
hagyományos módszerekkel vágják a disznót. Bár gazdáinkat már tavalyelőtt értesítették arról, hogy az uniós előírá-
soknak megfelelően leszúrás előtt kötelező elkábítani a háztájon levágandó sertést, a jogszabály mellőzését idén sem 
büntetik a hatóságok.  
   A hús fogyasztása előtti trichinózisvizsgálat természetesen továbbra is kötelező. Dorin Maorer, a Szatmár megyei 
Állat-egészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Igazgatóság aligazgatója kérdésünkre elmondta, úgy tudják, hogy az 
uniós hatóságok a hivatalos ünnepekkel kapcsolatos népszokások támogatása mellett döntött. 
  „Még nem kaptuk meg a hivatalos átiratot, de úgy tudjuk, minden szankció nélkül lehet a téli ünnepekkor odahaza 
sertést vágni, saját fogyasztásra – részletezte az intézményvezető. – Szándékunk szerint minden település összes gaz-
dájához el kell jutnia az értesítésnek, hogy a tenyésztőknek ne félve, titokban kelljen levágniuk a jószágot karácsony-
ra.” 
   Maorer elmondta, több falusi gazda is arra panaszkodott, hogy nehéz altatópisztollyal felszerelt böllért találni. 
„Nem tudom pontosan, milyen vizsgák szükségesek az ilyenfajta eszköz birtoklásához és használatához. Annyi bizo-
nyos, hogy a kereskedelemben már lehet kapni, és a rendőrségtől valamilyen fegyverviselési engedélyt kell szereznie 
annak, aki alkalmazni szeretné, hiszen fegyvernek minősülő tárgyról van szó” – magyarázta az aligazgató. Arra is 
felhívta a figyelmet, hogy a vágóhidakon a bölléreknek továbbra is el kell kábítaniuk a levágandó állatokat, és csak a 
háztáji elfogyasztásra tartott sertéseket lehet leszúrni. 
   „Mi a múlt hétvégén vágtunk disznót, és ez elég lesz a családnak a téli ünnepekre. Hagyományos, nagyszüleinktől 
tanult módon szúrtuk meg és dolgoztuk fel az állatot. Nem igazán van a környéken olyan hentes, akinek lenne altató-
pisztolya, de nem is nagyon igénylik az emberek ezt a fajta eljárást” – nyilatkozta lapunknak Kóródi Gyula börvelyi 
gazda, aki szerint a korábbi években minden háznál tartottak 2-3 disznót,  ma már csak minden harmadik portán fog-
lalkoznak állattartással. Kevesebb lesz a disznóvágás Kovászna megyében is: jelenleg ötvenezer sertést tartanak nyil-
ván Háromszéken, ezek közül ebben az időszakban mintegy húszezret levágnak. 
   Tavaly ennél több disznót, mintegy hatvanezret neveltek a gazdák, és 35 ezret vágtak le decemberben, tudtuk meg a 
Kovászna megyei Állat-egészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Igazgatóságon. Sikó Barabási Sándor intézményveze-
tő a Krónikának elmondta, a  téli ünnepek előtt sok élő sertést szállítanak a gazdák, ilyen esetben a fuvarozónak fel 
kell mutatnia a helyi állatorvos által kiadott egészségügyi dokumentumokat, a szállítási levelet és a fülszámot, ellen-
kező esetben szigorúan büntetnek. 
   V. Erzsébet sepsiszentgyörgyi állattartó lapunknak elmondta, egy-két disznó nevelése már most sem kifizetődő, 
majdnem ugyanannyiba kerül, mint az üzletben megvásárolható hús, és sok a munka is vele. Ennek ellenére idén is 
vágnak disznót, mert az otthon nevelt, majd szalmán perzselt sertésnek más az íze, mint ami a vágóhidakról érkezik a 
piacra. 
 

Elhalasztották a differenciált jövedelemadó bevezetését 
 
   Nem vezetik be 2013-ban a differenciált jövedelemadózást, amely az alacsonyabb keresetűeknek jelentett volna 
könnyítést - közölték szerdán a hírportálok Victor Ponta miniszterelnök televíziós nyilatkozatát idézve. A december 
végén hivatalba lépett második Ponta-kormány programjában szerepel, hogy a kabinet fenntartja a 16 százalékos álta-
lános jövedelemadót, de az alacsonyabb kereseteknél az adókulcsot 12, illetve 8 százalékra csökkenti. "2013-ban va-
lószínűleg nem sikerül majd 12 és 8 százalékra lemennünk.  
   Ez azonban egy fontos elv, talán a legnehezebb kompromisszum, amit a kormányzó Szociálliberális Szövetség 
(USL) kialakított. A liberálisok alacsony adókat akartak, mi szociáldemokraták pedig azt mondtuk, sehol a civilizált 
világban nem azonos az adókulcs egy száz lejes és egy egymillió lejes jövedelem esetén" - magyarázta a kormányfő. 
Ponta ugyanakkor kitérő választ adott arra kérdésre, hogy mikor vezetik be differenciált jövedelemadót. 
 

Az új román kormány részletekben fizetne kárpótlást 
 
   Több éven keresztül, részletekben kárpótolná Románia a kommunizmus idején államosított ingatlanok tulajdonosa-
it - közölte pénteken a Hotnews.ro hírportál Victor Ponta miniszterelnöknek egy televíziós interjúban elhangzott kije-
lentését idézve. Ponta szerint diszkrimináció lenne, ha Románia a piaci érték 15 százalékára korlátozná az államosí-
tott ingatlanokért fizetendő kárpótlást, hiszen 2005-től mostanáig természetben adták vissza az elkobzott ingatlano-
kat, vagy teljes kárpótlást fizettek a volt tulajdonosoknak.  
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   "Ez nem megoldás. Másrészt nagy hazugság lenne, ha azt állítanám, hogy ki tudunk fizetni idén 8 milliárd euró 
kárpótlást, mert nincs erre fedezet. Nincs más lehetőség, mint az, hogy jó néhány évre elosztva részletekben fizessük 
ki a kárpótlást, s hogy sok dossziét újra megvizsgáljunk, mert rengeteg visszaélés történt" - ismertette kormánya ter-
veit a román miniszterelnök.  
   Ponta hozzátette, hogy Románia négymilliárd eurónyi értékű részvénnyel kárpótolta eddig az államosított ingatla-
nok tulajdonosait. A kárpótlást a stratégiai állami vállalatok részvénycsomagjaiból létrehozott Proprietatea Alap ér-
tékpapírjaival valósították meg.  Victor Ponta ezt a 2005-ös restitúciós törvény által előírt kárpótlási módszert a 
"legnagyobb rossznak" nevezte, amit Romániával tehettek, de elismerte, hogy nincs visszaút: "intelligens" alkalmazá-
si módszert kell találni.  
    Románia 2013 április közepéig kapott újabb haladékot az Emberi Jogok Európai Bíróságától (EJEB) arra, hogy 
működőképessé tegye a kommunizmus idején elkobzott ingatlanokkal kapcsolatos jogorvoslati rendszert. Az orszá-
got több mint ezer - a visszaszolgáltatás ütemével és a megítélt kárpótlással elégedetlen - panaszos perelte be a 
strasbourgi bíróságon, amely 2010 végén precedensértékű ítéletet hozott Románia ellen. Az ilyen ítélet célja az, hogy 
modellként szolgáljon az összes hasonló esetre.   
     A strasbourgi bíróság - először másfél évre, majd újabb kilenc hónapra - felfüggesztette az azonos tartalmú ügyek 
tárgyalását, és felszólította Romániát a jogorvoslati rendszer átalakítására. Ha a tagország ennek nem tesz eleget, az 
EJEB az összes hasonló ügyben automatikusan ugyanazt az ítéletet hozza meg.   
   Áprilisban Mihai Razvan Ungureanu akkori román kormányfő azt mondta: 170 ezer ingatlan-visszaigénylési ügy 
vár megoldásra Romániában, és ha Strasbourgban "futószalagra kerülnek" az országot elmarasztaló ítéletek, akkor a 
román állam 16 milliárd eurós kártalanítási kötelezettséggel szembesül, aminek nem tud eleget tenni.  
   Az Ungureanu-kormány áprilisban olyan jogszabály-tervezetet dolgozott ki, amely szerint Románia leállítaná az 
államosított ingatlanok természetbeni visszaszolgáltatását, az értük fizetendő kárpótlást pedig a piaci érték 15 száza-
lékára korlátozná. Ez a megoldás az akkori kormányban részt vevő Romániai Magyar Demokrata Szövetség 
(RMDSZ) ellenállásán megbukott. 
 

Megkezdődött a II. Szemeszter 
 
   A második szemeszter január 14-én kezdődik az iskolásoknak, míg a tavaszi vakáció április 5. és 14. között lesz. A 
minisztérium rendelete alapján az idei iskolai év június 21-én ér véget. A nyári vakáció 2013 június 22-én kezdődik 
és szeptember 15-ig tart. Szeptember 16-án megkezdődik a 2013-2014-es iskolai tanév. 
2013 április 1. és 5. között a diákok iskolán kívüli tevékenységeken vesznek részt, míg április 2. és 7. között megren-
dezik az országos olimpiászokat.  
   A második szemeszter dolgozatait 2013 május 25-ig kell megírniuk a diákoknak. A hivatalos szabadnapokon nem 
tartanak órákat a diákoknak. Az egyetemisták az egyetemek szenátusai alapján megszavazott időben vakációznak. 
 
http://erdely.ma/oktatas.php?id=132517&cim=vakaciora_mennek_a_diakok 
 
Áprilisig megszervezik a próba-záróvizsgákat 
 
  A próba-záróvizsgákat áprilisig szervezik meg – a pontos időpontot az egyes tanfelügyelőségek határozzák meg. 
Remus Pricopie miniszter emlékeztetett: gyalázatosan kicsi az átmenők aránya, és ez ellen fel kell lépni. A miniszter 
megjegyezte: az érettségi és a képességvizsga marad úgy, ahogyan a tavaly is zajlottak. 
 

Kevesen biztosítják lakásukat 
 
     Mint ismeretes, az időpontra vonatkozó számos értelmezési vitát követően végül tavaly augusztus 6-án hatályba 
lépett az erre vonatkozó 2008/260. számú törvény, melynek értelmében a helyhatóságok a kötvényeket kibocsátó Ka-
tasztrófaellenes Biztosítási Csoport (PAID) által összeállított lista alapján megbüntethetik azokat a tulajdonosokat, 
akik elmulasztották ezt megtenni. 
     A váradi önkormányzat azonban egyelőre nem élt ezzel a lehetőséggel, inkább az elmúlt időszakban az állampol-
gárok hatékonyabb informálására törekedett és teszi ezt a továbbiakban is, vagyis mindazoknak, akik valamilyen 
ügyes-bajos dolgaikat a városházán intézik, felhívja a figyelmét a kötelező lakásbiztosítás megkötésének szükséges-
ségéről, tájékoztatta kedden az Erdély Online-t Tănase Miculescu, a polgármesteri hivatal Gazdasági Igazgatóságá-
nak helyettes vezetője. Megjegyezte: büntetni azonban egyelőre nem büntetnek, mert „nehéz meghozni egy ilyen, 
több tízezer ember érintő döntést”. Ráadásul a szakhatóság folyamatosan aktualizálja az adatbázisát, így előfordulhat, 
hogy valaki időközben csináltatott biztosítást, vagy hibás adatok vannak feltüntetve, az önkormányzat pedig nem 
akarja azzal „égetni magát”, hogy lakásbiztosítással rendelkező személyeknek is küld felszólítást, vagy netán pénz-
ügyileg szankcionálja őket.  
   Egyébként Váradon nem tolonganak eleget tenni ezen kötelezettségüknek az érintett személyek: a nyilvántartásban 
úgy szerepel, hogy a több mint 80 ezer ingatlantulajdonos közül alig 4 ezer mondhatja el magáról azt, hogy rendelke-
zik biztosítási kötvénnyel. 
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A biztosításról 
 
    A biztosítási összeg plafonértéke 20 ezer euró, a biztosítás pedig kizárólag árvízre, földrengésre és föld 
csúszamlásra vonatkozik. Az esetleges károkat azonban nem a biztosítótársaságok fizetik, hanem az aláírandó kötvé-
nyeket kibocsátó Katasztrófaellenes Biztosítási Csoport. Ennek tizenhárom biztosítótársaság a részvényese: a 
Groupama, az Astra, az Uniqua, a Generali, az Ardaf, az Euroins, a Carpatica Asig, a Grawe, a Credit Europe, az 
ABC Asigurări, a Certasig, a City Insurance és a Platinum. A jogszabály értelmében az évi biztosítási összeg 10 euró 
(a B kategóriájú, deszkából vagy agyagból épített házak esetében), illetve 20 euró (az A típusú, azaz betonból vagy 
téglából készült ingatlanoknál).  
    A biztosítás megkötése úgy történik, hogy a lakástulajdonos felkeresi az előbb felsorolt társaságok kirendeltségé-
nek egyikét, vagy megállapodik valamelyik biztosítási ügynökkel, aki becsenget hozzá. 
 
Ciucur Losonczi Antonius 
 

Nincs liszt és olaj  
 
   Az Országos Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökség (APIA) január 12-én átiratban tájékoztatta a 
megyei önkormányzatokat arról, hogy a tavaly december 31-ig kiosztott liszt és olaj mennyiségen felül nem tud töb-
bet küldeni, ugyanis az a cég, mely megnyerte a versenytárgyalást, nem teljesítette a szerződést vállalt kötelezettsége-
it a megállapodás határidejének lejártáig.   
   Amennyiben pedig utólagos változás történik, az intézmény időben értesíteni fogja a megyei hatóságokat. Az APIA 
által korábban meghirdetett tenderpályázat győztese a bulgáriai Viem Corporation Food társaság volt, mely így jogot 
nyert arra, hogy a hátrányos helyzetben levő személyek számára kiutalt európai program keretében a liszt és olaj ter-
mékek beszállítója legyen.  
   A fentiek következményeként a Bihar Megyei Tanács is február hónapig csupán a liszten és olajon kívüli terméke-
ket fogja tudni szétosztani azon polgármesteri hivatalok közt, melyek irányába hátralékkal rendelkezik. Megjegyzen-
dő, hogy a megyei tanács és a helyi önkormányzatok csupán az élelmiszerek disztribúciójáért felelősek, a versenytár-
gyalás lebonyolításában nincs szerepük. 

Régi magyar áldás 
 

Áldott legyen a szív, mely hordozott, 
És áldott legyen a kéz, mely felnevelt, 

Legyen áldott eddigi utad, 
És áldott legyen egész életed.  

 
Legyen áldott Benned a Fény, 

Hogy másoknak is fénye lehess. 
Legyen áldott a Nap sugara, 

És melegítse fel szívedet.  
 

Hogy lehess enyhet adó forrás 
A szeretetedre szomjazóknak, 
És legyen áldott támasz karod 

A segítségre szorulóknak.  
 

Legyen áldott gyógyír szavad 
Minden hozzád fordulónak, 
Legyen áldást hozó kezed 
Azoknak, kik érte nyúlnak. 

  

Áldott legyen a mosolyod, 
Légy vigasz a szenvedőknek. 

Légy te áldott találkozás 
Minden téged keresőnek.  

 
Legyen áldott immár 

Minden hibád, bűnöd, vétked. 
Hiszen, ki megbocsátja, 
Végtelenül szeret téged!  

 
 
 

Őrizzen hát ez az áldás, 
Fájdalomban, szenvedésben, 

Örömödben, bánatodban, 
Bűnök közti kísértésben.  

 
Őrizze meg tisztaságod, 

Őrizze meg kedvességed. 
Őrizzen meg önmagadnak, 

És a Téged szeretőknek. 
 

KERTBARÁTOKNAK 
 

A  pajzstetvek elleni tél végi védekezés permetezéssel: 
     -  rügyfakadás előtt – pajzstetű  ellen 

                                 - OLEOCARBETOX      1,5 % 
                                 - OLEOAKALUX           1,5% 
         - rügyfakadás után – monólia, sodrómoly, araszoló hernyó, levéltetvek 
                                 - bordói lé 

                           - CHAMPION 50WP + ZOLONE 35 EC 
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KERESZTREJTVÉNY 

 
    A betűhalmazban 21 szót rejtettük el nyolc irányban: balról jobbra vagy jobbról balra, függőlegesen felülről lefelé 
vagy alulról felfelé, valamint átlósan. Keresse meg és húzza át a felsorolt szavak betűit, majd az át nem húzottakat 
olvassa össze balról jobbra és felülről lefelé haladva.  

HUMORSAROK  
Egy ember kifogja az aranyhalat. 
- Teljesítem egy kívánságodat, ha visszadobsz! 
- Szeretnék egy autópályát Budapest és Hawaii között. 
- Ez túl nagy kérés, az építés évekig is eltarthat. 
- Akkor szeretném megérteni a nők logikáját! 
- Két, vagy négy sávos legyen az autópálya? 
 
Bill Gates talál egy palackot a tengerparton. Kihúzza a 
dugót, mire nagy füst kerekedik, és előtűnik egy dzsinn. 
- Mit parancsolsz gazdám? 
- Azt szeretném, ha az emberek békében élnének a föl-
dön, eltűnne a nyomor és éhezés. 
A dzsinn vakargatja a feje búbját: 

- Hát gazdám, ez túl nehéz kérés. Nem kívánnál inkább 
valami mást? 
- Na jó. Szeretném, ha az emberek szeretnének engem, a 
cégemet, és ha elégedettek lennének a programjaimmal - 
mondja Bill átszellemült arccal. 
A dzsinn megtántorodik, szeme elhomályosul ... aztán: 
- Hát, hogy is volt azzal a világbékével meg éhezéssel? 
 
- Ez a kalap valódi nyúlszőr ? 
-  Igen kérem, Ha vadászt lát , mindjárt felborzolódik  a 
félelemtől! 
 
- Hogy tanul a fiad ? 
- Jól, a számítógépen már húszig tud számolni… 

Lapszerkesztő: Tóth Zsolt Zsigmond 


