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A Hegyközcsatári Helyi Tanács még 2014 –ben eltörölte az éjjeliőradót!  

 Azon személyek akik március 31-ik kifizetik az egész éves adókat 10% kedvezményben részesülnek  
 Magánszemélyek esetében az épületadó az adóköteles épület valós értékének 0,1% számítandó. 
 Adók és illetékek  
 Jogi személyek esetében 1% fizetendő az épület leltári értékét véve alapul 

Földadó: 
 Beltelekadó: - mezőgazdasági célra használtak (kert) 33 lej/ ha  

      - beépített földterület (udvar) 980 lej/ha:  például 10 ár udvarért 98 lejt kell fizetni 
 
Kültelekadó: 

     Illetékek: kombájn 50 lej/év, forgalomba be nem írott traktor 50 lej/év, őstermelői igazolvány 20 lej, 
negyedévi láttamozás 5 lej, - cégtábla, reklámtábla 20 lej/nm, kéményseprő illeték 15 lej/év, vízdíj 15 
köbméterig 2,50 lej/köbméter 15 köbméter felett 4 lej/köbméter, bekötési díj 400 lej, újrabekötés 200 lej,  
utcai alkalmi árusok 150 lej/nap 
 
Kultúrházak használati díja  
 A nem Hegyközcsatár községbeli lakosok esetében a kultúrház használati díja 800 lej  
 a kultúrházak használatának garanciája, amelyet a használó visszakap abban az esetben, ha nem tett 

kárt az épületben a használás ideje alatt:  500 lej 

  A fenti táblázatban megjelent használati díj mellett a használó köteles megtéríteni az elhasznált  
villanyáram árát. 

Az épület rendeltetése és falainak anyaga Adózási érték 
Lej/nm      2014 

Adózási érték 
Lej/nm      2015 

Főépület, beton, tégla, BCA vagy más hőkezelt 
anyagból 

555 555 

Főépület, vertfal, fa, kő, vályog vagy más nem 
hőkezelt anyagból 

179 179 

Melléképület, beton, tégla, BCA vagy más hőkezelt 
anyagból 

171 171 

Melléképület,  vertfal, fa, kő, vályog vagy más nem 
hőkezelt anyagból 

75 75 

A föld terület rendeltetése Lej/ha 2014 Lej/ha 2015 

                         szántóföld 50 50 

legelő 28 28 

kaszáló 28 28 

szőlő 55 55 

gyümölcsös 56 56 

Erdő, vagy más erdészeti célra használt terület 16 16 

  lakodalom eljegyzés kisterem 
Hegyközcsatár 650 450 300 
Tóttelek 350 250 - 
Síter 500 400 - 
Sítervölgy 250 200 - 
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 A  Polgármesteri Hivatal és a Hegyközcsatári Ifjak Szervezete ( ATC) által rendezett bálok  
    esetében a kultúrházak használata díjmentes 

 Más személyek és szervezetek általi bálok esetén a használati díj a következő: 
 a kultúrházak használati díja gyűlések, szemináriumok, ünnepi rendezvények, előadások esetén 

100 lej  
 Minden olyan rendezvényt, amely túllépi a jóérzés határait a polgármester leállíthatja annak 

folytatását. 
 egyházi rendezvények esetén előző egyeztetéseket kell tartani a község történelmi egyházaival 

és csak azok beleegyezésével engedélyeztetik más nem történelmi egyházi rendezvény. 
 

AMIT AZ ŐSTERMELŐI BIZONYLAT IGÉNYLÉSÉRŐL TUDNI KELL 
 
    Azon személyek akik Őstermelői bizonylatot szeretnének igényelni a helyi Polgármesteri Hivataltól elő-
ször a vagyonnyilatkozatukat kell tisztázzák a mezőgazdasági előadónál, ha azt nem tették meg január 
vagy június hónapokban,ezt követően lehet kérvényezni igénylésüket, amelyet 5 munkanapon belül állíta-
nak ki az erre illetékesek, miután elvégezték az ellenőrzést a helyszínen. 
   A mezőgazdasági Nyilatkozathoz szükséges tudnivalók és íratok : 
 A családtagok személyi igazolványai illetve gyerekek esetén a keresztlevél 
 A tulajdonlap ( Titlu de proprietate) 
 A földterületek részletes ismerete, kül- és beltelek 
 Használati kategória: szántó, kaszáló, erdő, szőlő, kert, udvar, használhatatlan 
 Szántóföld:- milyen terményből mennyi van vetve: például kukorica, búza, árpa, rozs, lucerna, zab, 

napraforgó, burgonya, zöldség stb. 
 Gyümölcsfák: miből hány darab, kajszin, szilva, franciabarack, őszibarack, körte, cseresznye, dió, stb. 
 Állatállomány—miből hány darab—tyúk, disznó, szarvasmarha, ló, kecske, juh, méh nyúl 
 Járművek—milyen típus és annak igazoló iratai, ha azok forgalomba vannak írva 
 A ház tulajdonsága: mikor épült, miből épült, hány négyzetméter területen fekszik 
 A melléképületek: nyári konyha, istálló,csűr, fáskamra, magtár, pince, ezek tulajdonságai - miből 

épült, hány négyzetméter területen fekszik 
 Udvar: összesen hány négyzetméter 
Csak ezen Nyilatkozat letétele után bocsátható ki az Őstermelői bizonyítvány  
 

ÉRTESÍTÉSEK—FELHÍVÁSOK 
 
   - Felkérjük mindazokat, akik még nem egyenlítették ki a 2014-es adó és illetékeket, illetve szeretnék 
 kifizetni 2015-ös adóikat, tegyék meg munkanapokon a Polgármesteri Hivatal pénztáránál 8—15  óra kö-
zött.  
   - Ugyancsak a Polgármesteri Hivatal pénztárába, vagy Nagy Judit, a Vízmű munkatársánál lehet befizet-
ni a vízdíjat mindazok számára akiknél már leolvasták a vízóra állását, de a fogyasztó is leolvashatja és a 
vízóráról  leolvasott értéket feljegyezve a pénztárnál kiegyenlíthet, annak ellenértékét. 
 Aki engedély nélkül használja a vizet az 100 köbméter víz ellenértékére büntethető. 
    - A  törvényes előírások értelmében felkérjük községünk lakosait tegyenek eleget ezen előírásoknak és 
jelenjenek meg a Polgármesteri Hivatal Mezőgazdasági osztályán és tegyék meg az év eleji kötelező me-
zőgazdasági nyilatkozatot, még akkor is, ha nem volt semmilyen változás az elmúlt évben, ha volt eladás, 
vásárlás, akkor hozzák magukkal az erről megkötött szerződést. Ezen kötelezettség elmulasztása bírságot 
eredményezhet. 
 

Hegyközcsatár 450 

Tóttelek 250 

Síter 400 
Sítervölgy 200 
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A falu karácsonya Hegyközcsatárban 

 
   Együtt ünnepelt Hegyközcsatár lakossága felekezeti és politikai hovatartozás nélkül 2014 
december 26-án a helyi Kultúrotthonban megrendezett falu karácsonyán. 
 
       Immár negyedik éve került megszervezésre a Hegyközcsatári Kultúrotthonban, közösen, felekezet és 
politikai hovatartozás nélkül a faluközösség számára egy karácsonyi ünnepi műsor, amelyen egyaránt 
részt vettek fiatalok és felnőttek, reformátusok és római katolikusok, hogy együtt közösen ünnepeljék a 
Megváltó születését, engedjék be a fényt szívükbe, amely bevilágítja majd életüket.  
   Karácsonykor a világon mindenhol Krisztus születésének örömhírét ünneplik. Az emberek a templomok-
ban adnak hálát Istennek a legnagyobb ajándékért, a  megváltást 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 jusson a mennyei  
üzenet, a fény, a világosság, amely vezető lehet számukra a krisztusi 
úton. 
    Az ünnepi műsorra december 26-án, Karácsony második napján dél-
után 15 órakor került sor, amikor zsúfolásig megtelt a hegyközcsatári kul-
túrotthon a közösségben ünnepelni vágyókkal. 
    Elsőként Sztankovics Gyula kultúrreferens, majd Tóth Olga tanítónő, 
aki egyben a rendezvény moderátora is volt köszöntötték a jelenlévőket 
majd Vitályos Barna Hegyközcsatár község polgármestere tolmácsolta a 
jelenlévőknek ünnepi gondolatait és jókívánságait: „...Nem csak túlélni 
szeretnénk ez előttünk álló évet, hanem a nehéz helyzetben is fejleszteni, 
építeni akarjuk településünket.... kívánom, hogy az előttünk álló újeszten-
dő legyen mindenki számára jó és elviselhetőbb, mentes minden rossztól 
és kellemetlen dolgoktól. Legyen rajtunk az Úr áldása, őrizze és védje kis 
községünket és annak minden lakóját, Áldott, Békés Karácsonyi ünnepe-
ket, Boldog, sikeres, bőséges újesztendőt kívánok Önöknek!...” – mondta 

a polgármester. 
   Kruzslitz Imre római katolikus plébános ünnepi 
szent beszédét Lukács 3:8-17 alapozta „ Isten szere-
tett gyermekei vagyunk, akiknek élete olyan legyen, 
mely Istennek örömet szerez, mely őt gyermekeire 
"büszke" Atyává teszi, életünk az Atya szerető, bizta-
tó, bátorító, bennünk gyönyörködő tekintete előtt 
zajlik… Legyen ez a Karácsony, azaz ünnep, amikor 
egy kicsit jobban szeretünk, egy kicsit többet törő-
dünk egymással, főleg azokkal akiket Isten ránk bí-
zott!” – mondta a plébános. 
   A református gyülekezet kórusa feldolgozott kará-
csonyi énekeket adott elő Miklós Spurigán Zoltán kar-

vezető-kántor irányításával, majd elsőként a 
hegyközcsatári római katolikus gyülekezet hittanórás 
gyerekeinek műsora következett, Jézus születése az 
ige alapján és Karácsonyi prédikáció címmel. A na-
gyon ügyes gyerekeket Illyés Emilia készítette fel. 
   A református egyházközség vallásórás gyerekei 
egy zenés – verses összeállítással készültek, őket 
Miklós Spurigán Zoltán kántor segítette és készítette 
fel. 
   Egy nagyon színvonalas zenés műsor következett a 
helyi fiatalok előadásában, akik énekeiket gitáron és 
más hangszereken kísérték.  
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    A hegyközcsatári Benedek Elek Gimnázium tanulói elsőként egy mikulástáncot mutattak be, felkészítő-
jük Moldoványi Tímea tanítónő, majd az elmaradhatatlan betlehemes játék következett, őket Oros Erika 
igazgatónő és Csorba Viktória tanárnő készített fel. 
    Ma sem maradhatott ki a műsorból a határon innen és túl jól ismert Angels mazsorett csoport tánc be-
mutatója, akik zárták az idei falu karácsonya rendezvényt.  
     A karácsonyi ünnepi rendezvény meglepetéssel ért véget, a jelenlévő gyerekek ajándékcsomagot kap-
tak. A jelenlévők nagy megelégedéssel tértek haza otthonaikba, hiszen a közös ünneplés mellett közösség 
formáló ereje is volt a mai rendezvénynek. Köszönet érte mindenkinek! 
     Az ünnepi műsor rendezői és szervezői a Hegyközcsatári Polgármesteri Hivatal közösen a 
Hegyközcsatári Református és Római Katolikus egyházközségekkel. 
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Hegyköztótteleki borok kóstolója 
Egy régi ötlet vált valóra ma Hegyköztótteleken, amelynek hölgyek voltak a kezdeményezői, 
a helyi szőlőtermelő gazdák borainak kóstolása 

     
   
 

 November 29-én, szombaton késő délután kezdtek gyülekezni azok a hegyköztótteleki családok, a helyi kultúrott-
honba, akik egy kis mókára és szórakozásra vágytak, hiszen ma sikerült megvalósítani Szilágyi Marika és barátnői 
ötletét, aki azt mondta: rendezzünk borkóstolót és a móka kedvéért, véleményezzük az.  
   Így is volt, 27 fehér és vörös bort neveztek be a kóstolóra és versenyre a mai nap, amely kétfordulós volt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    A zsűri hat tagból állt 4 hölgy és 2 férfi tagja, de csak a hölgyek véleményezhettek a férfiak csak asszisztál-
tak, „mivel a férfiak minden nap zsűrizik a mi főztünket, hát itt volt a remek alkalom, hogy most mi zsűrizzük 
az ők munkájukat” – mondta Iványi Ilona. 
  Vendégvárónak előkerült a remek kisüstipálinka és a vöröshagymás zsíros kenyér, süteményt vitt mindenki. A 
mintegy 80 személy remekül érezte magát, hiszen az egész rendezvényt a jókedv, humor, éneklés és tánc jelle-
mezte, másnaptól megkezdődött az adventi időszak, a Fény eljövetelének várakozása. 
    Belépéskor mindenki kapott egy számot, amely részt vett a tombolasorsoláson. Volt egy fődíj és tíz különdíj 
főleg borok és szakácskönyvek. A fehérbor kategóriában az első díjat Iványi Gyula nyerte egy muskotály bor-
ral, míg a vörösbor kategóriában Maresh Emma vitte el a fődíjat. 
    - „ mindenkinek megköszönöm, hogy segítette munkánkat és megtisztelt bennünket a jelenlétével, szívesen 
várunk ilyen és ehhez hasonló ötleteket másoktól is hiszen az ehhez hasonló rendezvényeknek közösségformáló 
és megtartó ereje van, és a mi célunk, hogy ezen kis falu közössége jól érezze magát itthon, a gyerekeink és fia-
taljaink aktív tagjai és részesei lehessenek ennek a nagyszerű közösségnek, amelyben élünk, hogy ez a borzal-
mas világ, a nehéz életkörülmény messze elkerülje kisfalunkat.” – mondta Iványi Ilona aki a tótteleki közösség 
egyik kiemelkedő vezéregyénisége. 
   Mint minden alkalommal a Kikerics hagyományőrző csoport tagjai most is kivették részüket a munkából, 
megkezdték a készülődést a szilveszterre, de készülődnek a farsangi mulatságra is, amely január végén lesz 
megtartva.  

Tóth Zs.  
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A HEGYKÖZCSATÁRI RENDŐRŐRS PARANCSNOKSÁG FELHÍVÁSA 

 
      Annak érdekébe, hogy minél kevesebb lopás és atrocitások érjék a lakosságot, kérjük figyelembe 
venni a következő megelőző intézkedéseket: 
 a lakosság főleg akik a települések szélén laknak, telkeiket erős kerítéssel lássák el, a bejárati és átjá-

ró ajtókat padig zárható szerkezettel biztosítsák a behatolás megakadályozása végett. 
 Az ólak és a melléképületek ajtaja fölé égőt szereltessenek, hogy könnyebben észrevehessék a kéret-

len látogatót, tolvajt. 
 Az ólak ajtaját éjjelre  zárral, lakattal zárják be 
 Éjjel egy éber kutya az udvaron elriaszthatja a betörőt szándékának végrehajtásában 
 Ne engedjenek be az udvarukra idegen személyeket akik eladásra kínálnak  különböző tárgyakat, vagy  

vásárlási szándékkal akarnak minden áron bejutni, hogy aztán  éjjel visszatérhessenek lopási szándék-
kal 

 Ne hagyják  állataikat őrizetlen  a legelőn vagy más helyen, hiszen onnan bárki könnyen elviheti 
 Abban az esetben, ha tolvajt észlelnek az udvaron, a legjobb fegyver a kiabálás, zaj csapás, hogy a 

szomszédok is felfigyelhessenek, de nem utolsó sorban a Rendőrség értesítése a 112—es telefonszá-
mon, azzal a kikötéssel, hogy meg kell adni a valós személyi adatokat, tájékoztatni a valós helyzetről 
és minden kérdésre higgadtan, meggondolva válaszolni, hiszen csak így tudnak a megfelelőképpen 
segíteni. 

 Abban az esetben, ha állatot kínálnak eladásra, ne feledjék a vásárló személyt megkérni, hogy mutas-
sa fel személyigazolványát amelynek alapján egy írásos adás-vételi szerződést kössenek, de rögzitség 
írásban  a szállító jármű  rendszámát is. 

 Abban az esetben, ha elhagyják a települést kérjék meg a megbízható szomszédokat, vagy ismerősö-
ket, hogy figyeljék a lakást és udvart, ha észrevesznek valami gyanúsat értesítsék a helyi Rendőrőrs 
munkatársait, vagy a lakás tulajdonosát. 

 
MUNKÁLATOK A GYÜMÖLCSÖSBEN 

FEBRUÁR – MÁRCIUS 
 

- a gyümölcsösben időszerű a ritkító és hozam alakító metszés 
- a sarjhajtások eltávolítása 
- a gyümölcsfákról leszedhetjük a hernyófészkeket, amit kötelezően elégetünk 
- a levágott faágak összeszedése és kihordása 
- a fatörzsek és vastagabb ágak bemeszelése 
- élő sövények megnyírása 
- a pajzstetvek elleni téli 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 
VICCSAROK  

     Az anyós ablakpucolás közben majdnem kiesett 
az ablakon, és most két kézzel kapaszkodik az ab-
lakpárkányba, miközben iszonyúan ordít. Hazatérő 
veje meglátja lentről és felkiabál neki: 
- Jaj, mama, ne legyen már olyan ideges! Próbálja 
kicsit elengedni magát! 
………………………………………………………………………… 
Ki az abszolút sovány? 
- ??? 
- Aki ha lenyel egy meggymagot, terhesnek látszik 
tőle. 

  Székely és a fia elmennek fát vágni, a gyerek 
azonban megunja apja folytonos okoskodását és 
kötekedését és belevágja a fejszét az apja hátába. 
Az öreg összeesik, vergődik, majd megkérdezi a fi-
át: 
- Fiam, ez direkt vót, vagy csak úgy viccből? 
- Ez nagyon is direkt volt, édesapám - mondja a 
gyerek. 
- Akkor jó van, mert viccnek eléggé durva lett vol-
na. 
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KÉPES BESZÁMOLÓ 

A FELÚJÍTOTT, TETŐTÉRREL ELLÁTOTT POLGÁRMESTERI HIVATAL 

A KIÁLLÓ CSÖVEK JELZIK A SZENNYVÍZCSATORNA  
AKNÁINAK HELYÉT  

A FALUTÓL EGY KILOMÉTERRE ÉPÜLT FEL A 
SZENNYVÍZ TISZTÍTÓ TELEP  

A KÍVÜL-BELÜL MEGÚJJÚLT HEGYKÖZTÓTTELEKI 
KULTÚRHÁZ 

NEM VOLTAK JÁRHATATLAN ÚTAK AZ IDEI TÉLEN 
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Lapszerkesztő: Tóth Zsolt Zsigmond 


