
Hegyközcsatár – Megemlékezés az 1848-as forradalom és szabadságharc évfordulóján 
 

      Az 1848/49-es forradalom és szabadságharcra 
emlékeztek szombaton, 2016 március 12-én egy ün-
nepségsorozat keretén belül, amely a csatári refor-
mátus templomban vette kezdetét 14 órakor.  Miklós 
Csaba lelkipásztor méltatta a bátor forradalmárokat, 
igemagyarázatát is ennek az eseménynek megfelelő-
en választotta a 2Móz 16:1-15 alapján.  
   A megemlékező ünnepségen jelen volt Biró Rozá-
lia az RMDSZ Bihar megyei szervezetének szenáto-
ra, a helyi és községi RMDSZ elnökök, a község 
polgármestere Vitályos Barna, alpolgármestere Tóth 
Gyula, a községi tanintézeteket Oros Erika igazgató-
nő, tanítónők, iskolások képviselték, de sokan voltak 
Síter, Hegyköztóttelek, Csatár faluközösségek refor-
mátus és római katolikus hívei is, akik méltóan em-

lékeztek az 1848-as forradalom és szabadságharc szellemiségének, hiszen az 1848. március 15-i forradalom 
célja a Habsburg-uralom megszüntetése, a függetlenség és az alkotmányos berendezkedés kivívása volt. Ma-
gyarország újkori történetének egyik meghatározó eseményét, a nemzeti identitás egyik alapkövének tekint-
jük.  Az igemagyarázatot követően előbb Kruzslitz Imre plébános, majd Miklós Csaba Péter adták áldásukat a 
mai megemlékező ünnepségre. A Hegyközcsatári Nagy Géza Református Énekkar, Miklós Spurigán Zoltán 
kántor-karnagy vezetésével elénekelték a Tartsd meg hazánkat… című éneket, majd a jelenlévők kivonultak a 
templomkertben felállított kopjafához.  
   Biró Rozália az RMDSZ Bihar megyei szervezetének szenátor asszonya ünnepi beszédében a következőket 
mondta: „…valahogy a gondviselés úgy hozta számunkra, magyarok számára, hogy a karácsonyi csodavárás, 
és csodabeteljesedés után, ahogyan neki futunk az újévnek és a mindennapok gondjai és bajai egy kicsit elfá-
rasztanak bennünket, egy kicsit a lendületünkben megállítanak bennünket, akkor  hamarosan évről évre ahhoz 
az eseményhez jutunk, ahhoz a március 15-i megemlékezéshez jutunk, amely mérföldkő az életünkben. Olyan 
mérföldkő, amelyet beragyog az a tűz az a láng, amelyet 1848–ban a hőseink merészsége, bátorsága, nemzet 
és haza szeretete lobbantott lángra, és amely átnyúl századok fölött és bevilágítja az életünket 2016-ban is.  
    Közeledünk ehhez az ünnephez, ehhez a tiszteletteljes főhajtáshoz, ehhez a megemlékezéshez, amelynek any-
nyi mondanivalója van, és annyi üzenete van sok-sok év múlva is. És újra próbáljuk fogalmazni kérdésünkre a 
válaszunkat, hogy mit is üzennek nekünk 1848 hősei, a magyar nemzet hősei, mit is üzen mindaz a cselekedet, 
ami akkor történt és ami, bár vérbe fojtották mégis bizonyosságképpen győzelemként a szabadság kivívásaként 
élhető meg a mai napjainkban is.  
   Mindenek előtt üzeni azt, hogy ki kell állni, minthogy kiálltak annak idején ők a nagyok a nemzetért, a közös-
ségért, a közösség érdekeiért, és a közösség megélhetésért fontos eszméért. Felállni, kiállni, hangos szóval ki-
mondani, hogy nekünk ez szükséges, hogy mi ezért, ha kell, akkor képviselünk, és kiharcoljuk, és ha kellett, 
akkor az életünket is oda tudtok adni érte” – hangsúlyozta a szenátor asszony. 
     Az ünnepi beszédet követően elsőként a római katolikus, majd a református gyülekezetek, Biró Rozália 
szenátor asszony, a Hegyközcsatár községi RMDSZ, a hegyközcsatári Benedek Elek gimnázium, a helyi 
RMDSZ szervezet, magánszemélyek helyezték el a megemlékezés és kegyelet koszorúit, virágait. A nemzeti 
imánk, a Himnusz eléneklését követően  az ünneplő gyülekezet átvonult a római katolikus templomkertbe, 
ahol megkoszorúzták a templomfalán elhelyezett emléktáblát. 

Hegyközcsatár  község  hírlapja   2016. X. Évf.   3. szám,  Március 

Tóth  Zs 

 



 
 



Újabb kitüntetettek a „Hegyközcsatárért” díjjal 
 
Vitályos Barna, a Hegyközcsatári Önkormányzat és a községi RMDSZ egy Életműdíjat alapított még 
2010-ben azok tiszteletére, akik helyi forradalmárokként ápolják magyar identitásunkat  
 
     Vitályos Barna Hegyközcsatár polgármestere egy 
régi álmát valósította meg 2010 kora tavaszán, amikor 
az Önkormányzattal és a községi RMDSZ szervezet 
támogatásával megalapította a 
„HEGYKÖZCSATÁRÉRT” díjat, azok tiszteletére, 
akik helyi forradalmárokként ápolják magyar identitá-
sunkat, egyházi és kulturális örökségünket, itt 
Hegyközcsatárban, hogy a múltunk megmaradhasson 
az utókor számára, hiszen az a nép, amelyiknek nincs 
múltja, annak jövője sincs. 
   A két egyházközség templomkertjeiben megtartott 
koszorúzást követően a jelenlévők bevonultak a kul-
túrotthonba, ahol ünnepélyes keretek között tartotta 
meg Vitályos Barna Hegyközcsatár polgármestere 
ünnepi beszédét „…mint, ahogy az előttem szólók is 
mondták, össze kell tartanunk, össze kell fognunk, és értékeinket becsülnünk kell. A mi forradalmáraink a 
Hegyközcsatárban élő emberek a mindennapi olyan emberi hozzáállásukkal, amely településeinket előbbre 
viszi, ezt valamilyen kis formában, szelíd formában díjazni kell, ezért ezelőtt hat évvel jött ez a gondolat, és 
hála Istennek egyre több díj van az asztalon és egyre több ember van, akit szeretnénk kis figyelmességgel to-
vább buzdítani arra, hogy tegyenek együtt 
Hegyközcsatárért” – mondta a polgármester.  
   Összesen tizenhárom személy részesült díjban:  
„A táncművészet mestere Díjat” kapták:  a 
hegyköztótteleki Kövér Viorica Magdalena, a 
hegyközcsatári Mezei László,  „A Magyar hagyo-
mányért Díj” Molnár István Hegyközcsatár 251 
szám, a hegyközcsatári Mészáros Eszter, a síteri Ka-
rácsony Renáta, a hegyközcsatári Forró János, a 
hegyközcsatári id. Balázs Gyula, a hegyközcsatári 
Papp Lajos,  „Magyar közösségünk gondozója 
Díj” a síteri Gyurkovics Éva, „Közösségünkért 
Díj” a síteri Szabó Kinga, a hegyközcsatári Mészá-
ros János,  a hegyköztótteleki KIKERICS színjátszó 
csoport,   
„A hagyományőrzés mester Díj” a Hegyközcsatár 203 alatt lakó Molnár István, kapták.. 
    A díjakat Vitályos Barna Hegyközcsatár polgármestere, a díjak alapítója, Tóth Gyula alpolgármester és Biró 
Rozália az RMDSZ Bihar megyei szervezetének szenátorra adták át.  
    A díjátadást követően kulturális műsorok következtek, elsőként a Hegyközcsatári Nagy Géza Református    

Énekkar huszár és Kossuth nótákat énekeltek Miklós 
Spurigán Zoltán kántor-karnagy vezetésével.  
   Az énekkar után lépett fel a hegyközcstári fiatal 
népdal énekes Mészáros Eszter, őt követte a 
Hegyközcsatári Keresztyén Ifjak Együttese, akik 
hazafias dalokat mutattak be.  
    Kellemes meglepetésként mutatkozott be nagykö-
zönség előtt az idén megalakult Hegyközcsatári Ha-
gyományőrző Nótások (citera és ének) együttes, aki-
ket Papp Lajos hegyközcsatári nótakedvelő népdal-
énekes összeállítása követett. 
    A kultúrházban tartott könyvbemutatót V. Szil-
ágyi István író, publicista. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
   Az egész rendezvény bemondója és moderátora a 
kellemes hangú és kitartású Tóth Olga tanítónő volt. 
    A díjazottaknak gratuláltak a hozzátartozók, bará-
tok, ismerősök, amelyhez mi is csatlakozunk kíván-
va nekik kitartó, eredményes munkát erőben, egész-
ségben. 
Tóth  Zs 

 



Hegyközi bor és pálinkakóstoló 
 
Bor és pálinkakóstolót tartottak Hegyközcsatárban, a Felső Hegyköz bor és pálinka készítő gazdák szá-
mára, nagy sikerrel.  

    
 Nagy volt az érdeklődés az elmúlt hétvégén, 2016 
március 5-én, a Hegyközcsatárban megtartott bor- és 
pálinkakóstolón, amely egyben lehetőséget adott a 
Hegyközi szőlő- és gyümölcstermesztőknek, hogy 
megmérettessék az általuk készített nedűket.  
   A hegyközcsatári kultúrház adott otthont a megmé-
rettetésre, ahol kora délután a jelenlévők kóstolgatták, 
ízlelték egymás borait, pálinkáit, így az előzsűrizés 
során kiderült, feleslegesen aggódtak a gazdák az el-
múlt évi termés miatt, mert a hegyközcsatári verseny-
re benevezett borok és pálinkák átlagon felüliek. Per-
sze, hogy pontosan milyenek, az csak a zsűrizés után 
derült ki, de a pontozók optimisták voltak. 
   
  

    Mivel 19 bort és 28 pálinkát neveztek be az őstermelők a versenyre, ezért a szervezők úgy döntöttek, hogy 
párhuzamosan három-háromtagú zsűri (elnöke Végy Viola) pontozza, és ezzel nyilvánítja ki véleményét a fel-
szolgált bor és pálinka mintáról.  
    A bornál három kategória volt vörös, rozé és fehér-
bor, míg a pálinkánál szilva, kajszibarack, vegyes-
törköly valamint különleges kategóriák.  
    A terem estére zsúfolásig megtelt, mintegy 250 – 
300 személyre saccolta a tudósító a jelenlévőket, hi-
szen a megterítet asztalok mindegyike gazdára talált.  
   Juhász Csaba (Fubi) műsorvezető a színpadról 
kommentálta a látottakat, mivel itt voltak a zsűritag-
ok, akik a benevezett bor és pálinka mintákat vélemé-
nyezték. A háttérben a Slágerboys együttes hangulat-
keltő és mulatós zenével szórakoztatta a közönséget.  
    Amíg s színpadon a zsűri kóstolgatta, ízlelgette és 
véleményezte a borokat és pálinkákat, addig a terem 
közepén elhelyezett asztaloknál Molnár István és Ba-
lázs István magyar nótákat és csárdásokat énekeltek 
citerajáték kíséretében.  
 A hangulat színvonalát emelte népdalcsokor összeállításával a hegyközcsatári születésű és itt élő Mészáros 
Eszter fiatal népdalénekes, aki két éve jár a Francisc Hubic Művészeti Iskola népdal szakára, kitűnő tehetségé-
vel, nagy jövő áll előtte. 

    Papp Lajos őstermelő és Forró János 
hegyközcsatári lakosok magyar nótákkal és csárdá-
sokkal szórakoztatták a közönséget. 
   
 Egy alig hat és fél éves fiatalembernek tapsolhattak 
a jelenlévők, Szabó Gergőnek, aki egy korai tehet-
ség, és színvonalasan adta elő a „nézését és a járá-
sát…” című sokak által kedvelt mulatószenét. 
    A teremben svédasztalos kiszolgálás volt, az előé-
telen kívül (sóstangli és frissen sült tepertő) hatféle 
ételből válogathattak a jelenlévők kedvük szerint, 
amelyről a „konyhások és felszolgálók” gondoskod-
tak, mindazok, akik napokkal a rendezvény előtt is 
részt vettek az előkészületekben.  

 

 

 



   
    A mai rendezvény 
főszervezője  
   ifj. Szilágyi 
Vincze volt, aki időt 
és fáradtságot nem 
kímélve már hóna-
pokkal ezelőtt el-
kezdte szervezni a 
mai rendezvényt. 
    
 
 

 
    A bor – és pálinkakóstoló, verseny fővédnöke 
Vitályos Barna polgármester volt, aki kiemelte a 
szőlő, a bor és a pálinka fontosságát életünkben, ha-
sonló rendezvények pozitív közösségépítő hatását a 
mindennapok során, amely közösségekre nagy szük-
sége van társadalmunknak, az ilyen és hasonló alul-
ról kezdeményező rendezvényeket, maga személye-
sen, de az önkormányzat is bármikor támogat.      
     A zsűrinek nem volt könnyű dolga a sok finom, 
ízletes borok és pálinkák közül kiválasztani a legjob-
bakat, de végül az alábbi eredmények születtek: fe-
hérbor kategória – I. helyezett Debrenti Bálint, vö-
rösbor – I. helyezett Relics János, rozébor – I. helye-
zett: Köteles Csaba. Szílva-pálinka I. hely – Rácz 

Sándor, kajszibarack-pálinka - I. hely Szabó Tibor, 
vegyes, törköly-pálinka - I. hely Molnár Gellért, kü-
lönleges-pálinka – I. hely Papp Zoltán.  
    
    Az emelkedő hangulatot még fokozta a magyaror-
szági mulatószene közkedvelt előadói, akik az est fo-
lyamán felléptek a hegyközcsatári közönség előtt. 
   Elsőként Magyar Rózsa mutatkozott be, akitől 
megtudtuk, hogy nagyszüleinek köszönhetően már 
gyermekkorában kapcsolatba került magyar tradicio-
nális népdalokkal, csárdásokkal, operett slágerekkel, 
amelyekből egy csokorra valót elhozott 
Hegyközcsatárba is. 
       Őt követte Alpár Gyuri, Drávaszerdahely pol-
gármestere, elmondása szerint kezdő ezen a pályán, jó 
barátja Polgár Petinek, szívből énekel a közönségért 

és a falujáért.   
   Összességében kiválóan megszervezett, élménydús 
bor – és pálinkakóstolón, versenyen találkozhattak a 
gazdák, szórakozhattak a kikapcsolódni vágyók.  
    Ifjú Szilágyi Vincze főszervező ezúton szeretne 
köszönetet mondani Vitályos Barna polgármesternek, 
a Hegyközcsatári Polgármesteri Hivatalnak, Önkor-
mányzatnak, községi és hely RMDSZ szervezetek-
nek, magánszemélyeknek, őstermelőknek, kisvállal-
kozóknak, a helyi vadásztársulatnak és az EMNP 
hegyközcsatári szervezetének, akik nélkül nem jöhe-
tett volna létre ez a színvonalas rendezvény. 

Tóth  Zs 

  

 

 

 



Hegyközcsatári ünnepség a Világ Imanap alkalmából 
 
Hegyközcsatárban a Nagy Géza Református Gyülekezeti házban tartottak ünnepséget a Világ Imanap 
alkalmából  
 
    Sokan vettek részt vasárnap, 2016 március 6-án, 
délután a hegyközcsatári Nagy Géza református 
gyülekezeti házban megtartott ökumenikus Világ 
Imanapi ünnepségen. 
   A 2016. évi Világ Imanap rendező országa Kuba, 
ez a legnépesebb karibi sziget állt a világszerte 2016. 
március 4-én pénteken megrendezett Világi Imanapi 
ünnepségek középpontjában. Erre az alkalomra a „ 
Fogadjátok magatokhoz a gyermekeket, mert ezzel 
engem fogadtok be” témájú liturgiát több, mint 20 
kubai keresztyén asszony közösen dolgozta ki.  
    A kivetítős bemutató ünnepségen betekintést 
nyerhettünk Kuba mindennapjaiba, megtudtuk, ho-
gyan vált az 1959-es forradalom után szocialista or-
szággá, hogyan váltak a nők és a férfiak egyenlő jogállásúvá, amely ebben a tekintetben nemzetközileg is pél-
daértékű.  
    Megtudtuk továbbá, hogy a vallási hovatartozásról nincsenek hivatalos számadatok, de azt tudjuk, hogy a 
kubai lakosság nagy része római katolikus, emellett számos protestáns felekezet, valamint zsidó és muszlim 
közösségek is megtalálhatóak.  

   A kubai asszonyok már 1930 óta ünneplik a 
Világimanapot, a 2016. évi liturgia összeállításában 
baptista, római katolikus, kvékerek, apostoliak, pün-
kösdiek és az Üdvhadsereg tagjai egyaránt közremű-
ködtek.  
   Betekintést nyertünk és megismerhettük, miként 
látják a kubai asszonyok saját országukat? De arról 
is beszámolnak, hogy milyen aggodalmakat és remé-
nyeket táplálnak a politikai és társadalmi megráz-
kódtatások fényében.  
   A közös együttléten a jelenlévők felváltva olvasták 
a kubai asszonyok köszöntését, az áhítatra hívást, 
bűnvalló imádságot, majd közösen énekeltek Isten 
dicsőségére.  
Miklós Csaba Péter hegyközcsatári református lelki-
pásztor elsőként az Ótestamentumból az Ézsaiás 

11:1-10 részt: A Messiás békét hoz a földre, azt követően pedig az Újtestamentumból a Mark 10:13-16 részt: 
Jézus megáldja a gyermekeket, olvasta fel és szolgált igemagyarázattal.  
   A lelkipásztor igemagyarázatában kiemelte: „ Jézus nem a gyermekekkel kapcsolatos felvetéseket kritizálja, 
hanem a velük szemben tanúsított viselkedésünket.       
  Amikor magához fogadja a gyermekeket, valószínűleg 
az édesanyjukkal és nagyanyáikkal együtt, akkor tulaj-
donképpen mindazokat befogadja, akik keresik Őt. Jé-
zus és az Őt keresők kölcsönösen nyitottak egymás fe-
lé.” – magyarázta a lelkipásztor.  
     A közös imádságot követően szeretetvendégséggel 
ért véget a 2016. Világ Imanap Hegyközcsatárban. 
 
 
     

 

Tóth  Zs 

 

 



Éremeső a csatári Angels mazsoretteknek 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    A hegyközcsatári Angels mazsorettek a téli hónapokban is jó formában tartották magukat, rendszeresen jár-
tak edzeni, amelynek meg is lett az eredménye tudtuk meg Varga Friderika edzőtől, aki nagyon büszke a lá-
nyokra, tanítványaira.  
   Negyvennyolc óra alatt két versenyen, két helyszí-
nen vettek részt, és mérettek össze hasonló csapatok-
kal, egy hazai és egy nemzetközi versenyen. Március 
11-én Balázsfalván a „Márciuska Kupán” (Cupa 
Martisorului) vettek részt nagy sikerrel, majd más-
nap, március 12-én délelőtt Püspökladányban a 
Gellér Sándor Városi Sportcsarnokban a 2016. évi 
Országos Nyílt "A" és "B" kategóriás és Hagyomá-
nyos Mazsorettek Versenyen, ahol érem eső hullott 
számukra.  
   Íme az éremtáblázat: 
Solo Bat. Senior: Kreiner Timea -V-ik helyezett 
Duo Bat. Cadet  : Berta Lara és Kozák Brigitta: 
Bronz érem 
Cadet Bat. Team: Bronz érem 
Solo Pom Senior: Kreiner Timea -Ezüst érem 
Solo Dance Twirl: Kreiner Timea - Ezüst érem 
Solo Bat. Cadet  : Berta Lara   - Arany érem 

 



Húsvéti játszóház, tojásfestés, kézműves foglalkozás Hegyközcsatárban 
 

   Szombaton délelőtt, 2016. március 26-án, gyermekzsivalyal telt meg a hegyközcsatári református 
gyűlekezetiház. A helyi keresztyén ifjak a húsvétra való készülődést, a Virágvasárnap és Húsvét közötti idő-
szakot, Jézus Krisztussal való történetet játszóház, kézműves foglalkozás, tojás festés, ének tanulás, játékos 
Biblia ismeret formájában tanították meg a gyermekeknek, akik nagyon jól érezték magukat. A jókedv és mo-
soly jellemezte az egész foglalkozást, húsvétvárást.  
 Tóth  Zs. 



 
Önkormányzati beszámoló Hegyközcsatárban 

 
    Hegyközcsatárban 2016. március 22-én 
délután 16 órakor a helyi polgármesteri hiva-
tal gyűléstermében vette kezdetét az RMDSZ 
tisztségviselőinek az elmúlt négy éves ciklus, 
tevékenységi beszámolója.   
    A Bihar megyei RMDSZ szervezetet Borsi 
Lóránt ügyvezető alelnök képviselte, aki a 
közgyűlést is elnökölte. Az ügyvezető elnök 
miután köszöntötte a jelenlévőket, felkérte a 
polgármestert és a Helyi Tanács RMDSZ-es 
tanácsosait mutassák be az elmúlt négy évben 
végzett tevékenységeiket a közgyűlésen 
résztvevőknek.  
   A jelenlévők elsőként Vitályos Barna pol-
gármester beszámolóját hallgatták meg az 
elmúlt esztendők  
sikereiről, megvalósításairól. Hegyközcsatár 
község egyike azon önkormányzatoknak, 

amelyek állami támogatással és pályázatok elnyerésével valósíthatja csak meg a község központ és a hozzá 
tartozó falvak infrastrukturális fejlődését.      
     Egyértelműen kitűnt, hogy Vitályos Barna, aki 2003 óta látja el a polgármesteri feladatot, és csapata évről 
évre kiemelkedő eredményeket értek el a község fejlesztésében minden téren.  
      Folytatódott illetve Hegyköztótteleken befejeződött a vízhálózat kiépítése 100%-ban, Siterben 90%-ban, 
Sitervölgyön 40%-ban; Tótteleki sportkomplexum öltözőjének kulcsra kész befejezése, idén, 2016-ban a pálya 
és a tribün megépítése következik (pénz megvan rá); A diáktábor építésének az elkezdése, alapok megöntése 
2016-ban folytatódik; A 800 éves Hegyközcsatár nagyszabású megünneplése, emlékmű állítás egyházi és vilá-
gi vezetőinkkel együtt; A polgármesteri hivatal teljes felújítása; Turisztikai központ létrehozása; 
Hegyközcsatár falu szennyvízhálózatának a kiépítése (1,5 millió €); A csatári óvoda és orvosi rendelő tetőszer-
kezetének felújítása; A hegyköztótteleki kultúrház teljes felújítása befejeződött; A csatári kultúrház hűtő-fűtő 
rendszert kapott; Aszfalt szőnyeg került 2,5 km hosszan a már teljesen tönkre ment  csatár-síter közötti útsza-
kaszra; A csatári központban levő park felújítása illetve a Kovácsi út bevezető szakaszán egy új park kialakítá-
sa; Csatár illetve Síter új játszóteret kap (2016-ban folytatódik); Új traktor vásárlása hóekével; A Síter- 
Szalárd útszakasz teljes aszfaltozása; A főutakon minden oszlopra világító testet szereltünk; A kulturális tevé-
kenysége Hegyközcsatárnak nem ismeretlen a környéken, Bihar megyében, sőt még határon túl sem. A ren-
dezvényeink: falunap, majális, gesztenyefesztivál, farsangi mulatság, bor-pálinka fesztiválok, szüreti bálok, 
sütemény verseny, nemzeti ünnepeink 
megtartása (Március 15, Október 6), 
Hegyközért díjak átadása, 50 éves házas-
sági évfordulók köszöntése - hangzott el 
a polgármesteri beszámolóból és ez csak 
néhány a megvalósításokból.  
    „Megköszönöm kollégáimnak a segít-
séget, amellyel segítették gondolataim 
kivitelezését, azoknak is megköszönöm, 
akiknek nem sikerült és remélem, hogy a 
közel jövőben azon lesznek, hogy ezeket 
a lemaradásokat bepótolják.” – mondta 
Vitályos Barna polgármester.  
    Végül a polgármesteri beszámoló 
akárcsak a tanácsosi beszámolókat a 
közgyűlés egyhangúlag elfogadott. 
    A gyűlés második felében a közelgő 
önkormányzati választásokra való felké-
szülésről esett szó.  

 

 

Tóth  Zs 



Kiskorúak utaztatása és útlevelek – könnyebben  
 
Könnyítettek a kiskorúak külföldre utazásának feltételein, a vonatkozó kormányrendelet most jelent 
meg. 
 
   A romániai törvények szerint (a kiutazást a 248/2005 törvény szabályozza) kiskorú csak felnőtt személy kí-
séretében hagyhatja el az országot. Tehát 18 éven aluli gyermekek felügyelet nélkül nem utazhatnak külföldre. 
A kiskorú gyermekek csak a következő feltételek mellett jogosultak külföldre utazni: útlevéllel vagy személy-
azonossági igazolvánnyal rendelkeznek (14 év alatt gyermekeknek kötelező az útlevél); mindkét szülő vele 
utazik; vagy egyik szülővel utazik, ha az rendelkezik az alábbi dokumentumok egyikével – a másik szülő írá-
sos nyilatkozata közjegyző által hitelesítve, ami tanúsítja, hogy a szülő beleegyezik a kiutazásba; a másik szü-
lő halotti bizonyítványa; bírói felhatalmazás a gyermek elhelyezésével kapcsolatban. Újdonság, hogy a másik 
szülő írásos nyilatkozata közjegyző által hitelesítve immár érvényes több utazásra is, 3 éven belül, a célállo-
mások megjelölése nélkül. 
     Ugyancsak elhagyható immár az utazás céljának és az útvonalnak a megjelölése. Ez ugyanis többször veze-
tett oda, hogy az utazási vállalat módosította az útvonalat, emiatt pedig a kiskorút nem engedték kiutazni. 
   Változás van a diplomata-, illetve szolgálati útlevelek kibocsátása ügyében is. Szolgálatit kérhet és kaphat 
minden olyan személy is, aki valamilyen posztra pályázik, vagy posztot tölt be nemzetközi szervezetekben, 
EU-szervekben, akkor is, ha az illető csak egyes intézmények személyzetéhez tartozik. Ugyanakkor diplomata 
útlevelet már azok is kaphatnak, akik ilyen helyeken középvezetők, továbbá a főügyész helyettesei.  
   Kivették viszont a kedvezményezettek sorából a számvevőszék főügyészét – de azért, mert ez a poszt meg-
szűnt. Diplomata- , illetve szolgálati útlevelet a jogosultak gyerekei, házastársai is kaphatnak. 
 
Szeghalmi Örs 
 

A nyelvtan tanár kérdezi Mórickát: 
- Milyen időben vannak ezek az igék: én fázom, te 
fázol, ő fázik. 
Móricka felel: 
- Hideg időben.  
 
Pistikét és Mórickát megkérdezi a tanító néni: 
- Pistike, te mi leszel felnőtt korodban? 
- Rendőr. 
- Az szép szakma. És te Móricka? 
- Én bűnöző. 
- Miért bűnöző? 
- Hogy együtt játszhassak Pistikével!  
 
  Miért sírsz, kisfiam? - kérdi a szomszéd néni Móric-
kát. 
- Mert apa verést ígért az ikertestvéremnek! 
- Ilyen jószívű testvér vagy? Ennyire sajnálod? 
- Dehogy! Csak apa sosem tud minket megkülönböz-
tetni.  
 
A földrajztanár felszólítja Mórickát: 
- Definiáld nekem a szél fogalmát! 
- A szél olyan levegő, amelyiknek sürgős dolga van.  
 
Autóvezetés közben egy férfi véletlenül megnyomja a 
dudát. Mivel a kislánya is vele utazik, odaszól neki: 
- Bocsánat, csak véletlenül nyomtam meg! 
- Tudom, apu! - mondja a kislány. 
- Honnan? - kérdezi csodálkozva az apa. 
- Onnan, hogy nem mondtad utána, hogy "Vadbarom!"  

Két autós beszélget: 
- Képzeld, pár nappal ezelőtt megbüntetett a rendőr 
tízezer forintra, mert nem a látási viszonyoknak meg-
felelően közlekedtem. 
- Miért, mit nem láttál? 
- A rendőrt.  
 
Ledöglik a trabantos az út szélén. Arra megy egy 
BMW-s, és felajánlja, hogy elhúzza a legközelebbi 
szervizig. Rá is kötik a trabantot a vontatókötélre, a 
BMW-s meg rálép a gázpedálra és gyorsulni kezd. A 
trabantos persze nagyon fél, így eszeveszett dudálásba 
kezd. Elhúznak egy rendőrjárőr mellett, mire az beszól 
a központba: 
- Ilyet még nem láttatok, egy Trabant 180-al megy egy 
BMW mögött, és még dudál, hogy előzni akar!  
 
Iskolai dolgozatokból: 
- Vazul, miután megvakították, mehetett amerre lá-
tott...  
- Az esztergomi püspök lett a primás. 
- A kaszt zárt társadalmi csoport, ami között csak lé-
lekvándorlással lehet mozogni. 
- Leonardo da Vinci két olasz földbirtokos volt a kö-
zépkorban.  
- Az opera végén Othello ledöfte Desdemonát, aki erre 
énekelni kezdett.  
- A költők csak akkor tudnak verseket írni, ha homlo-
kon csókolja őket egy mázsa.  
- IV. Béla a tatárjárás után a kihalt nép pótlásáról sze-
mélyesen gondoskodott.  

HUMORSAROK 



KERESZTREJTVÉNY 

 
Hogy hívják a gyors indiánt? 
- ??? 
- Igyek Szem.  
 
Egy fickó hazajön a mexikói nyaralásáról, és a baráta-
inak élményeiről mesél. 
- Szörnyű dolog történt ott... Képzeljétek a helyzetet: 
indiánok jobbról, indiánok balról, indiánok előttem, 
indiánok a hátam mögött... 
- És mit csináltál? 
- Mit? Megvettem az egyik takarót, amit árultak.  
 
- Mit ért volna el a Magyar válogatott a VB-n, ha kiju-
tott volna? 

 

- ??? 
- Az első visszajövő gépet  
 
- Székely és a felesége egy szekéren utaznak. 
Egyszercsak nagy vihar támad. Tőlük 100 méterre lecsap a 
villám. Azt mondja a székely: 
- No-no. 
Megint lecsap a villám tőlük 50 méterre. Újra megszólal a 
székely: 
- No-no! 
Lecsap a villám ismét, agyoncsapja az asszonyt. 
Mondja a székely: 
- No, azért!  
 
- Hogy veszi fel a székely a mobiltelefonját? 
- No, kia?  A lapot szerkesztette Tóth Zsolt Zsigmond 


