
„Legyetek jók, ha tudtok…” 
 

      Zengett a jól ismert sláger a hegyközcsatári iskola udvarán, a nyolcadikosokat búcsúztató hetedik 
osztály diákjaitól, hiszen mától ők veszik át a helyüket.  
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   A tűző nap sugarai és a hirtelen jött kánikula közepette vettek búcsút a Hegyközcsatári Benedek Elek 
Gimnázium diákjai iskolatársaiktól, nevelőiktől, hiszen az eltöltött évek összekovácsolta a kis csapatot, 
most amikor lezárult egy időszak számukra, ki tovább tanul, ki rálép az élet ösvényére, talán elkerül az is-
kola közeléből, nem könnyű a búcsú könnyei nélkül átélni ezeket a pillanatokat. 
   Az utolsó osztályfőnöki órán vehettek részt a mai nap szüleikkel, osztályfőnökük Aszalós Homonai Judit 
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kivetítőn elevenítette fel az elmúlt négy év legfonto-
sabb eseményeit, mindenki csodálkozott, örült is egy-
ben, majd kérdezgették „ ezek is mi voltunk?”   
    Osztályfőnökük azzal engedte útjára a kis csapa-
tott, hogy korszerű ismeretekre, hasznos tudásra tet-
tek szert, hiszen „a tudás olyan szellemi tőke, mely-
nek értéke elévülhetetlen”, csak tudni kell megfelelő-
en kezelni azt. Nem egyszerű a tanulás, sőt nagyon 
nehéz, amely nagy kitartást és szorgalmat igényel, 
azonban a célok elérése érdekében érdemes tanulni. 
     Aztán a nyolcadikosok vették a kis batyut, amit 
hetedikes társaik készítettek számukra és elindultak 
utoljára végig járni az iskola folyosóit, termeit, itt a 
végső búcsú ideje.  

   Útközben az iskolaudvar felé végig énekelték a 
Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus, amelynek a 
magyar megfelelője Míg fiatal vagy légy vidám. Igen 
az a fontos, hogy amíg fiatal vagy légy vidám, mi-
lyen igaza van annak aki ezt a szöveget kitalálta. 
    Elsőként az iskola igazgatónője mondott köszön-
tőt, hiszen így van ez minden iskolában, a nyolcadi-
kosok elbúcsúznak, de újak lépnek helyükbe. A most 
befektetett energia megtérül és néhány év múlva re-
mélhetőleg a diákok is azt mondják majd, hogy igen 
érdemes volt ebben az iskolában tanulni. 
    A hetedikes társaik egy szép zenés – verses össze-
állítással búcsúztatták pajtásaikat biztatván őket hogy 
bármerre is járnak vagy sodorja az élet vihara, 
  

sohasem felejtsék el azt ahonnan elindultak, azt ahol 
elsőként tanulták meg a betűvetést, a számok miszti-
kumát, nevelőik tanításait az óvodától a gimnáziu-
mig. Nem szabad elfelejteni hagyományainkat, a 
tisztességes, becsületes életre való felkészítés fon-
tosságát sem, búcsúzván az ismert sláger szavaival: 
„ Legyetek jók, ha tudtok, a többi nem számít!” 
     A végzős diákok átadták a soron következő osz-
tálynak az iskola kulcsát azzal a megjegyzéssel, 
hogy vigyázzanak rá, mert amit most átadnak az 
egyben a tudás kulcsa is, amit a szorgos nevelők ál-
dozatos munkájaként bárki elsajátíthatja a benne rej-
lő értékeket, ami nélkülözhetetlen a felnövekvő 
nemzedék szemléletformálásában.  

 
Hogy el ne felejtsék nemzeti hovatartozásukat min-
denki kapott  
egy-egy nemzeti színű szalagot, és egy értékes köny-
vet, amelyet az igazgatónő és osztályfőnökük nyúj-
tott át, a fiatalok és tanáraik szemében meg-meg csil-
lant egy – egy könnycsepp.  
      Az öröm és a meghatottság könnyei csillantak 
meg a nebulók szemeiben, de a jelenlévőkében is, 
hiszen lezárult egy korszak számukra, jöhet a folyta-
tás, ki itt ki ott, az élet kereke forog tovább. Viszont-
látásra pajtásak és legyetek jók, ha tudtok! 
 

Tóth Zs. 



Hegyközcsatár - Járőrök, szelektíven a környezetért 
 

 
    

     A hegyközcsatári Benedek Elek Gimnázium diákjai sikerként könyvelték el, hogy csatlakozhattak a 2013-
2014-es tanévre a RoRec (Román Hulladékfeldolgozásért Egyesület)  által az iskoláknak meghirdetett szelektív 
hulladékgyűjtő országos programjához, melyben Bihar megyéből csupán 33 tanügyi intézményt választottak ki. 
A RoRec az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztériummal közösen újraindította az Újrahasznosítási járőr 
(Patrula de reciclare) elnevezésű programját, mely keretében olyan veszélyesnek számító hulladék gyűjtését 
vállalta fel, amelyeket nem szabad a szemétgyűjtőbe dobni, de elszállításuk gondot okoz, valamint a használaton 
kívüli, árammal, elemmel, vagy akkumulátorral működő kis háztartási gépek.  
    Oros Erika igazgatónő és Somogyi Gabriella biológia tanárnő a program iskolai szintű felelősei közösen ad-

ták át november 21-én a RoRec területi képviselői által kiszállított tájékoztató füzetecskéket, jelvényeket, háti-
zsákokat a kisorsolt 20 tanulónak, akik lelkesen csatlakoztak a programhoz. Az iskola folyosóján elhelyezték a 
négy gyűjtődobozt, amelybe a tanulók használt elemet, villanyégőt, neoncsövet és kis árammal működő háztar-
tási gépeket fognak gyűjteni 2014. május végéig. Cél az egy személyre jutó 4 kg elektromos hulladék (DEEE) 
összegyűjtése.  
   Somogyi Gabriella tanárnő felhívta az iskola tanulóinak figyelmét, hogy a szelektív hulladékgyűjtés és az új-
rahasznosítás nagyon fontos, mivel mi és a jövő generáció fizeti meg a környezetszennyezés árát. Azt hangsú-
lyozta ki, hogy azért kell újrahasznosítani, mert ez által védjük a természetet, csökkentjük a környezetszennye-
zés mértékét, spórolunk a nyersanyagokkal és nem utolsó sorban csökkentjük a szeméttelepek méretét.  

   A program keretén belül nemcsak a tanulók környe-
zettudatos magatartását és hulladék-tudatosságát fej-
lesztjük, hanem az egész család részesévé válik a sze-
lektív hulladékgyűjtésnek és ez természetessé válik 
majd tanulóinkon keresztül a közösség minden tagjának 
is.  Céljaink között szerepel, hogy tájékoztató kampá-
nyokat szervezzünk Hegyközcsatár község lakóinak, 
valamint miDEEE gyűjtőakcióról, ezáltal az általuk 
leadott elektromos hulladék alapján járó pontszámot 
iskolánk kapja meg. Jutalmul iskolánk értékes elektro-
nikai cikkekkel gazdagodhat.nél több cég tőlünk sze-
rezzen tudomást a  

     Somogyi Gabriella 



Elektromos hulladékgyűjtés Hegyközcsatárban  

     A közelgő Környezetvédelmi Világnap (június 5) alkalmából a Hegyközcsatári Polgármesteri Hivatal 
közösen  egy romániai  újrahasznosítható szervezettel ( Romániai Újrahasznosítható Anyagok Szövetsége, 
RoRec) június 1-én, szombaton egy nagyszabású elektromos hulladék gyűjtési akciót szervezett a község-
hez tartozó négy településen, Hegyközcsatár, Hegyköztóttelek, Síter és Sítervölgyön.  
    Az akció keretén belül gyűjtési pontokat jelöltek ki, azok számára akiknek nem volt mivel elszállítsák az 
elhasznált, vagy régi háztartási készülékeket. Hívásra a szervezet haszongépjárműje házhoz ment, ezzel is 
segítve a káros, elhasznált hulladékok rendeltetési helyére való elszállítását, hiszen ezen készülékek nem-
csak szennyezik a környezetet, de károsak is lehetnek az emberi szervezetre hacsak a fagyasztóládák illetve 
hűtőszekrényeknél használt hűtőfolyadékra gondolunk.  

     Szombati nap folyamán, becslések szerint a közel száz személytől több mint másfél tonna elektromos 
hulladék gyűlt össze.  Azon személyek akik bármilyen  régi vagy elhasznált elektromos háztartási készülé-
ket adtak le egy-egy sorsjegyet kaptak cserében, hiszen az akció végeztével két vasalót, két kávéfőzőt és két 
sarokköszörűt (fexet) sorsoltak ki, de aki egészen ép hűtőládát vagy hűtőszekrényt adott le azok 4x10 illet-
ve 2x10 lej-es ajándékutalványt mosó-mosogatógépekre, ruhaszárítókra, légkondicionáló berendezésekre. 
     A nap végén Vitályos Barna Hegyközcsatár polgármestere, Tóth Gyula alpolgármester és az újrahaszno-
sítási szervezet munkatársai elégedettek voltak az akció eredményével, amelyet egy év múlva megismétel-
nek nehogy egy-egy használatlan készülék valahol a 
település határán lévő bokrokban kössön ki.  
    Íme a nyertesek névsora: Vasaló:  Bakó Katalin – 
Síter, Debrenti Bálint – Hegyközcsatár, Kávéfőző: 
Ratiu Iuliana – Sítervölgy, Bereczki Krisztina – 
Hegyközcsatár, Sarokköszörű (flex): Bakó Zsolt – 
Síter, Rácz József – Síter, a nyereményeket a Polgár-
mesteri Hivatalban, Onódi Zsolt környezetvédelmi 
felügyelőnél lehet átvenni a sorsjegy és a személyi 
igazolvány, kiskorú esetében a keresztlevél felmutatá-
sával.  

tóth zs  



A használt Daciáért is fizetni kell  környezetvédelmi adót 
 

    Az előző esztendő utolsó napján lejárt a környezet-
védelmi adó felfüggesztésének időszaka, majd Victor 
Ponta bejelentette, helyét a környezetvédelmi bélyeg 
veszi át. Erről aztán gyorsan kiderült, hogy csak köz-
vitára bocsátották, az autósok körében pedig nagy a 
bizonytalanság. Pedig a helyzet egyszerű: fizetni 
kell!     
   Magyarán ez azt jelenti, hogy 2013 január 1-től is-
mét életbe lép a 2011-ben elfogadott törvény, mely 
szerint környezetvédelmi adót kell fizetni minden 
olyan gépkocsi után a) amelyet új vagy használt álla-
potban külföldről importálnak; b) amely után koráb-
ban 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) amennyiben 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 környezet-
védelmi adót fizetni. A 3-as paragrafus szerint nem kell fizetni, azokért a járművekért, a) amelyeknek tulaj-
donosai diplomáciai küldetést folytatnak Romániában illetve nagykövetségek, konzulátusok alkalmazottai 
használják; b) mozgássérültek szükségletei szerint átalakították (egy személy öt év alatt egy ilyen autó ese-
tében mentesül adómentességben); c) hadsereg, rendőrség, csendőrség, határőrség, tűzoltóság; d) mentő-
szolgálat kötelékébe tartozik. A 8-as cikkely szerint mentességet kapnak továbbá a) történelmi autók (25 
évnél idősebbek és rendelkeznek veteránautó-igazolvánnyal); b) tanügyi, egészségügyi, kulturális, közigaz-
gatási intézmények, közhasznú alapítványok, non-profit és jótékonysági szervezetek, nemzetközi szerveze-
tek által használt járművek; c) az állam által elkobzott, majd ingyen odaítélt járművek; d) sportcélból hasz-
nált 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 valami-
lyen okból korábbi tulajdonosa nem fizetett adót, azt nekünk kell kifizetni. 
 
szatmar.ro 
 

Változott a KRESZ Romániában 
 
  A román parlament 2012 őszén építette be a hazai közlekedési szabályozásba az Európai Unió vonatkozó 
irányelveit: ezek a módosítások léptek életbe január közepén.  
  A mopedekre - 50 köbcentiméternél kisebb űrtartalmú motorral rendelkező, óránként 45 kilométernél nem 
nagyobb végsebességű motorkerékpárokra - egy új, AM jelzésű jogosítványkategóriát vezettek be. Ezt 16 
éves kortól lehet megszerezni, elméleti és gyakorlati járművezetői vizsga letételével. Mopedet bármely más 
kategóriájú jogosítvánnyal is lehet vezetni a román közutakon. Rendőrségi adatok szerint körülbelül 200 
ezer moped van forgalomban Romániában.  
Az eddig is létező A1-es kismotorkerékpár (maximum 125 köbcenti, legfeljebb 11 kW teljesítmény) mel-
lett, amelyre szintén 16 éves kortól lehet jogosítványt szerezni, bevezetik a 18 éves kortól megszerezhető 
A2-es (legfeljebb 35 kW) kategóriát, míg a bármely motorbicikli vezetésére feljogosító általános A kategó-
ria 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 érvénye-
sek 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 beke-
rült az, hogy a nem balesetben megrongált járművek vezetőinek ezentúl a rendőrségtől kell 24 órán belül 
jegyzőkönyvet igényelniük a rongálásról. 

tallózta Tóth Zs. 



Református kórustalálkozó Gyantán 
   
  A Bihari Református Egyházmegye egy nagyon színvonalas találkozót szervezett kórusai számára a 
bihari mártír településen, Gyantán. 
 

  Szombaton, 2013 június 8-án szervezte meg a Bihari Református Egyházmegye a kebelébe tartozó egy-
házközségek kórusainak találkozóját Gyantán a református templomban, amelynek tövében helyezkedik el 

az 1944 szeptember 24-én lemészárolt negyvenkilenc 
mártír emlékére felállított emlékmű, áldozatok akik-
nek csak azért kellett meghalniuk, mert magyarok 
voltak. 
  A szervezők felkészülten várták az egyházközségek 
kórusait, hiszen minden kórus számára kijelölt ülőhe-
lyek voltak úgy a lenti padsorokban, mint a karzato-
kon, a presbiterek, nőszövetség és gyülekezeti tagok 
segítették az érkezőket megtalálni a helyüket, de kör-
zetekre osztva az egész rendezvény ideje alatt bátran 
lehetett számítani segítségükre. 
   A prédikációt megelőzően két művészi szólót hall-
gathattunk meg Nagy Viola és Laborfalvi Soós Béla 

művészek előadásaiban akik a zsűri tagjai is voltak. 
   Hálaadó Istentisztelettel vette kezdetét a rendez-
vény, amelyen a házigazda Soós József Tamás lelki-
pásztor a Pál 1 Thessz. 5:18  alapozta igemagyaráza-
tát „Mindenben hálákat adjatok; mert ez az Isten aka-
rata a Krisztus Jézus által ti hozzátok.” – szólt az Ige. 
  Az igemagyarázó ismertette röviden a település tör-
ténetét, a kezdetektől napjainkig, „…szeretettel hív-
tunk benneteket, eljöttetek és jó nekünk itt együtt az 
Atya színe előtt, hálát adunk azért, hogy együtt lehe-
tünk, de hálát adunk a faluért is, amely immár 800 
éves. 



… ha megfogyatkozva, megöregedve is megmaradtunk magyarnak lenni itt Gyantán, hitvallásunkban… 
megajándékoz bennünket Isten az Ő szeretetével, megerősít hitünkben és hálát adunk az Istennek hiszen a 
mai napra készülődve is a mi kis közösségünk összefogva segített fogadni a vendégeket…” – hallhattuk a 
lelkipásztortól. 

   A prédikációt követően Mikló Ferencz a Bihari Re-
formátus Egyházmegye esperese köszöntötte a meg-
jelent 16 felnőttkórus és 4 gyerekkórus – gyerek 
énekzenekarokat, valamint a megjelenteket, megkö-
szönve a résztvevőknek a jelenlétet. 
  Elsőként a gyantai gyerekkórus mutatta meg tehet-
ségét, amelyet a köröstárkányi énekzenekar követett, 
a Várasfenesiek citerazenekara elbűvölte a résztvevő-
ket, akárcsak a nagyszalontai népes gyerekkórus. 
    A szünetet követően került sor a kórusok bemutat-
kozására, amelyet a már említett két művész jellem-
zett hiszen „… nem  megmérettetés volt ez a mai 
nap, hanem az énekkarok bemutatkozása, ezekben 
nagyon sok munka van és nem azért jöttünk ide, 

hogy megmérettessünk, hanem azért hogy jól érezzük ma  magunkat, … kellemes meglepetés volt hallgatni 
ezt a sok szépen megoldott zenei bemutatkozásokat” – hallhattuk Nagy Viola művésznőtől. 
    A mai nap egyik debütáló kórusa a hegyközcsatári énekkar volt, majdnem napra pontosan 80 év hallgatás 
után a mai rendezvényen mutatta meg tehetségét újra Miklós Spurigán Zoltán karvezető irányításával, őket 
a zsűri tagjai a következőképen jellemeztek: „… a műsorválasztás jó volt, tisztán énekeltek, kívánom, hogy 
az elkövetkező nyolcvan év is sikeres legyen” – 
mondta Nagy Viola művésznő. 
   A kórusok bemutatkozását követően a közel ötszáz 
résztvevő kivonult a templomkertbe a gyantai mártí-
rok emlékművének megkoszorúzására, ahol Mikló 
Ferencz esperes beszélt arról a gyászos napról, ese-
ményről, az áldozatokról, akiknek azért kellett meg-
halniuk, mert magyarok voltak. 
   A beszéd szívhez szólt, könnyeket csalt a szemek-
be, a legfiatalabb áldozat alig múlt két éves, sok 
tizen- és huszonévesek voltak, középkorúak és idő-
sek haltak mártírhalált, mert nem volt hová menekül-
niük a bosszúvágytól túlfűtött bevonuló román kato-
naság elől. 
    A kegyelet koszorúit helyezték el az emlékmű talapzatán a kórusok képviselői, majd a több száz résztve-
vő ajkán felcsendült nemzeti imánk a Himnusz, akik egyperces néma csenddel, lehajtott fővel adóztak az 
áldozatok előtt.  
   A szervezők szeretetvendégséggel kedveskedtek, amelyet az iskola udvarán és a kultúrházban beszélge-
téssel egybekötött ismerkedéssel fogyasztottak el.  

Tóth  Zs. 



KERESZTREJTVÉNY 

 
HUMORSAROK 

 
    A medve épp meg akarja verni a nyuszikát, ami-
kor megjelenik egy fekete álruhás, fekete kalapos 
idegen álarcban, és egy karddal. Elkergeti a medvét, 
de mielőtt távozik, egy z betűt beleír egy fába a 
kardjával. Mire nyuszika: 
- Köszönöm Zuperman. 
 
   Megy a róka az erdőben, és találkozik egy kutyá-
val, akinek a lába beszorult a csapdába. 
- Mit tegyek? - kérdezi tőle a kutya. 
- Nagyon egyszerű - feleli a róka. - Rágd el a saját 
lábad. 
A róka elmegy, és amikor másnap megint arra jár, 
látja, hogy a kutya még mindig ott van a csapdában. 
- Nem fogadtad meg a tanácsomat? - kérdezi tőle. 
- Dehogynem. Csak az a gond, hogy már három lá-
bamat lerágtam, és még mindig nem tudok szabadul-
ni. 
  

  A rénszarvas mászik fel a szilvafára. Látja ezt a 
medve és megkérdezi: 
- Te rénszarvas, minek mész oda? 
- Almát enni. 
- De hiszen ez szilvafa. 
- Nem baj, hoztam magammal. 
 
  A cigány álláshirdetésre jelentkezik, mint favágó. 
- Hát cigány, milyen referenciamunkát tudsz felmu-
tatni, hogy elnyerd az állást? 
- Há' dikmá, á káláhári erdőt! 
- Cigány, a Kalahári az nem erdő, hanem sivatag!!! 
- Mosmá! 
 
Mit mondott Gazsi, amikor lecsukták a gyerekét? 
- ??? 
- Üdvözöllek fiam! 
 
Mi a cigányok légitársasága? 
- ??? 
- KOLOMP AIR. 

Lapszerkesztő Tóth Zsolt Zsigmond 


