
 
 
 
 
 
 

XVII. Hegyközi Napok 
 

     A szokásokhoz híven az idén is augusztus első hétvégéjén, azaz augusztus 6-7 -
én rendezik meg Hegyközcsatárban a Hegyközi Napokat, immár tizenhetedik alkalom-
mal a községi RMDSZ és CSATISZ szervezésében.  
   A helyszín most is a tágas Kis-mező, ahol több tízezres tömeget befogadó tér alakít-
ható ki.  
   Hogy mégis miért ilyen sikeresek ezek a rendezvények, miért tudnak több ezres tö-
meget mozgósítani? Azért mert itt mindig történik valami és a rendezvény színvonala, 
megfelel az elvárásoknak, a közönség igényének. Így lesz ez az idén is!  
   Lesz MotoCross bemutató és remek előadók szombaton és vasárnap. 
   Lesz vidámpark, gumiugráló a gyerekeknek. Számos lacikonyha enni-innivalóval szol-
gálja ki a vendégeket, akiket nagy szeretettel vár a szervezőbizottság. 
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Vakációs Bibliahét Hegyközcsatárban 
 
Július 4 – 10 között tartottak vakációs bibliahetet Hegyközcsatárban, sok gyerekkel és segítő 
ifjakkal a református gyülekezeti házban. 

  Újra itt a nyár, a vakáció, a játék, a kikapcsolódás 
és a játszva tanulás ideje. Ebbe a vakációs hangu-
latba kapcsolódik be a hegyközcsatári reformátu-
sok közössége, a tavalyhoz hasonlóan, bibliahetet 
szervezve a gyerekeknek. Az idei bibliahét témáját 
is a KOEN Alapítvány állította össze Jézus és Pé-
ter apostol párbeszédére alapozva, amelynek fő 
kérdése Szeretsz-e engem? 
    A vakációs bibliahét minden napja a „Szeretsz-
e?” kérdésre ad választ a következők szerint: 1. 
Szeretsz akkor is, ha nem sikerült, akkor is ha 
„elszúrtam”? Szeretlek, kövess engem! 2. Hogyan 
kell szeretnem? Szeretlek, engedd, hogy megmu-
tassam. 3. Elmondod, mennyire szeretsz? Szeret-
lek, hidd el! 4. Mennyit „ér” a szeretet? Szeretlek, 

vállald fel! 5. Világraszóló szeretet. Szeretlek, add tovább a szeretetemet! Péter apostol történetei (az elhí-
vása, a csodálatos halfogás, az utolsó vacsorai lábmosás, a sánta meggyógyítása) számunkra is megmutat-
ja, hogy Isten mennyire szeret minket. Ezt próbálták Miklós Csaba Péter lelkipásztor, Miklós Spurigán 
Zoltán kántor és a segítő ifjak a hét folyamán a gyermekek szívébe lopni. 
   A hétfőtől péntekig tartó foglalkozások alapját öt bibliai történet képezte, kiegészülve az aranymondás-
okkal, az énekekkel és a központi igazságokkal. A 
naponta más-más esemény szemléltetése izgalmas 
kihívás volt az ifjúsági munkatársaknak, akik né-
hány éve még ők maguk is gyerekként vettek részt 
az alkalmakon. Nem csekély színészi képességet 
igényelt a hiteles tolmácsolás. A többszöri ismét-
lések hatására a gyerekek könnyedén sajátították 
el a kiválasztott igéket. Hamar megszerették a ke-
resztyén gyerekdalokat, melyek szorosan kapcso-
lódtak a bibliai cselekményekhez.  
    A heti aranymondás: „Mert úgy szerette Isten a 
világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz 
őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen” 
János 3,16. A hatalmas áldozat, amit Jézus az em-
berért hozott, nem maradhat rejtve, beszélni kell róla, hangzott a felhívás! Továbbadni a mennyei paran-
csot, fontos kötelesség: „Szeressétek egymást…” lényeges alapját képezi az ember evilági boldogulásá-
nak. A gyerekek a héten megtanultak odafigyelni egymásra, mi több, megértették, hogy törekedni kell a 

szeretet továbbadására. 
   A hosszú tanulás és éneklést egy bőséges 
uzsonnával zárták, amelyet a gyülekezeti tagok, 
anyukák, nagymamák, nőszövetségi tagok aján-
lották fel és segítettek Miklós Adél tiszteletes 
asszonynak annak elkészítésében. 
    Vasárnap a Vakációs Bibliahét záróünnepsé-
gén a gyerekek örömmel mutatták be a templom-
ban az egész hét folyamán elsajátítottakat. Öröm 
volt látni a napi átlagos 50 fős gyereksereget, 
amint próbáltak elsajátítani minél többet a bemu-
tatottakból.  

 

 

 

Tóth Zs. 



Jótékonysági Anna-bál Hegyközcsatárban 
 
A nemes lelkű támogatók megválasztották az első Hegyközcsatári Anna-bál szépeit. 

 
   Szombaton, 2016 július 30-án este egy jól sikerült 
jótékonysági Anna-bál részesei lehettünk. Vannak 
ügyek, melyeket érdemes támogatni. Márpedig egy 
jótékonysági bál ilyen eseménynek minősül. Egy-
egy ügyért való összefogás sokféle lehet. Van úgy, 
hogy emberek milliói állnak ki egyetlen cél érdeké-
ben, de van, hogy csak egy kisebb csoport akarja 
megmutatni, mire képesek, a közvetlen környeze-
tüknek szeretnének hasznára lenni.  
   Ilyen összefogásnak voltunk részesei az első 
hegyközcsatári jótékonysági bál szervezésekor. A 
dátum közeledtével egyre izgatottabbá vált minden-
ki, hiszen kissé kockázatos ebben a válságos, nehéz 
helyzetben bált hirdetni, mikor a családok megélhe-
tése oly nehéz, de egy nemes cél érdekében min-

dent megtesz az ember, személyesen is megszólítva mindazokat, akik felvállalják a jótékonyságot.  
    Az eredmény nem maradt el a segélykiáltás messze elhallatszott, és illesse köszönet azt a kilencven em-
bert, akik fizetésük, nyugdíjuk, jövedelmük egy részét arra áldozták, hogy jótékonysági jegyet vásároljanak 
szombat estére ezzel is hozzásegítve a hegyközcsatári Angels és a nagyváradi Mistique menettáncosokat, 
hogy közelebb kerülhessenek az álltaluk kivívott 
angliai Európa Bajnoksághoz, amelyen méltón kép-
viselik majd a közösséget ahol élnek, tanulnak.  
  Az előkészületek már hetekkel ezelőtt elkezdődtek 
a meghívók, plakátok szerkesztésével, ugyanakkor 
a gyerekek szülei megtervezték az ünnepi vacsora 
menüjét, amiben nagy segítségükre volt a 
Hegyközcsatári Polgármesteri Hivatal és a helyi 
Vadász Egyesület. A hegyközcsatári református 
gyülekezet a vasárnapi (augusztus7-én) ünnepi is-
tentiszteletre perselyes adakozást hirdetett, aki sze-
retné segíteni ezeket az ifjú tehetségeket e módon is 
megteheti. A Hegyközi Napok szervezői a hétvégén 
kezdődő községi napok színhelyén egy stand felállí-
tását biztosították, ahol az anyukák finomságokat és 
ínyencségeket kínálnak eladásra, a bevétel összegét is hozzáteszik az eddig befolyt összeghez. Megtudtuk, 
hogy ugyan itt lesz egy gyűjtődoboz kitéve, amelyben bárki beleteheti felajánlását, hozzájárulását.  
      A szombat esti jótékonysági bál a két menettáncos csoport edzőnőjének, Varga Friderikának a köszöntő 
beszédével és az est programjának ismertetésével vette kezdetét, miután a vendégek elfoglalták helyüket a 

már előre lefoglalt szépen feldíszített asztaloknál. 
Ezt követően a csoport tagjai táncblokkokkal szóra-
koztatták a jeles vendégsereget, támogatóikat. 
   A lányok arcán sugárzott a mosoly, a tenni akarás 
és jó szereplési vágy, hogy minél kellemesebb be-
nyomást keltsenek a nemes lelkű jótékonykodóik-
nak. Nagyszerűen sikerült a bemutatkozás, hiszen 
minden produkció alatt és után hatalmas tapssal ju-
talmazták őket.  
E közben a kultúrotthon konyhájában nagy volt a 
sürgés-forgás, a szülők elkezdték feltálalni a vacso-
rát, amelynek előkészületei már pénteken elkezdőd-
tek.  

 

 

 



    A vacsora végeztével bevonultak kísérőikkel a szép fehér menyasszonyi ruhába öltözött hölgyek, akik az 
első hegyközcsatári Anna-bál szépe koronára pályáztak. A tizenegy szebbnél-szebb hölgy közül nehéz volt 
választani, maguk a jelenlévők zsűriztek, végül az I. Hegyközcsatári Anna-bál Szépe díjat, koronát egy csatári 
ifjú hölgy Mezei Melissa nyerte meg, a II. helyezett azonos pontszámmal Gyöngyösi Melissa és Kelemen 
Yvett, a III. hely: Szabó Krisztina, míg a IV. Nagy Barbara lett.  
     Az est meglepetéseként a tizenegy versenyben lévő hölgy kiválasztotta a jelenlévők közül az általuk leg-
szebbnek ítélt hölgyet, aki ugyancsak az I. Hegyközcsatári Anna-bál Szépe díjat kapta, ez a hölgy Bónisz Tün-
de lett. A díjakat és virágcsokrokat Hegyközcsatár polgármestere Bónisz Sándor adta át.  
     Az egész est jó hangulatát még fokozta az érmihályfalvai Nosztalgia együttes igazi nosztalgikus, kellemes 
hangerejű zenéje, amelyre kényelmesen táncolhatott bárki a kialakított táncparketten. 
   A két menettánccsoport tagjai, a szülők, szervezők ez úton mondanak köszönetet mindenkinek, aki bármivel 
is hozzájárult az est sikeréhez, az adományozóknak, a Polgármesteri Hivatalnak, a helyi Vadász Egyesületnek, 
a Bihari Naplónak a médiatámogatásért.  

 

 

  

Tóth Zs. 



Kommentár 

Ébredjetek, magyar szülők! 
    Hallottam a napokban az egyik kollégától, hogy valamelyik ismerősének a gyermeke azért nem tanulhat 
tovább az idén Cambridge-ben a kitűnő biológiaeredményei ellenére, mert megbukott a román érettségin. 
Aztán itt van egy másik nagyon szomorú, de szokványosnak mondható hír is: Hargita megye szerepelt a 
leggyengébben idén a nyolcadikosok román nyelvvizsgáján. És ez csak kettő abból a megszámlálhatatlan 
esetből, hírből, ami rávilágít annak az állapotnak a tarthatatlanságára, ami immár közel száz éve, az impéri-
umváltás óta tart Romániában: a román állam arra kötelezi a magyar anyanyelvű diákokat, hogy ugyan-
olyan módszertan alapján ugyanazt tanulják meg román nyelvből, mint a román anyanyelvű gyerekek, és 
mivel a módszertan ugyanaz, így természetesen a nyelvismeretre vonatkozó elvárások is ugyanazok a ma-
gyar és a román anyanyelvű diákokkal szemben. 
    Nagyon sok magyar gyerek nem tud megbirkózni a román nyelv elsajátításával, amit a hazai oktatásügy 
úgynevezett szakemberei a magyarok ellen fordítanak, mert annak igazolását látták ebben a jelenségben, 
hogy a magyarok olyan megátalkodottak, hogy nem is akarnak megtanulni románul, hiszen minden más, 
az iskolában oktatott nyelvet bezzeg képesek megtanulni rendesen, csak a románt nem. Csakhogy éppen ez 
a tény világít rá arra, hogy nem a gyerekek, vagy szüleik megátalkodottsága, hanem a teljesen elhibázott, 
vagy éppenséggel tudatosan a magyar gyerekekre rákényszerített rossz oktatási módszertan az oka ennek a 
közel száz éve magát tartó negatív statisztikának.  
Ámbátor a román állam számára talán pontosan ez a kudarc a legértékesebb eredmény: az, hogy a magyar 
gyerekek ne is tudjanak rendesen megtanulni románul, mert akkor nem is jelentenek komoly konkurenciát 
később a munkaerőpiacon a románokkal szemben, illetve hogy ez frusztrálja, és arra késztesse őket, hogy 
elhagyják az országot. Az a néhány magyar tanuló pedig, aki a módszertan ellenére mégis tökéletesen 
megtanul románul, az remélhetőleg asszimilálódik. A román nyelv oktatásának jelenlegi módja tehát több 
célt szolgál: vagy a magyarok elbizonytalanítását, tudatos hátrányba szorítását, vagy annak az érzésnek a 
kialakítását, hogy a magyaroknak nem terem Romániában babér, vagy pedig a magyar közösségek asszi-
milációját. Ha az állam bevezetné a speciális módszertant, ez azzal a kockázattal járna, hogy a magyar 
gyermekek jól megtanulnának románul, és helytállnának a romániai társadalomban úgy, hogy közben min-
denféle frusztráló, hátráltató tényező bezavarása nélkül tartanák meg magyar identitásukat is. Ez viszont 
nem szerepel Románia céljai között. 
    Ma pedig – és a cikkben említett első példa ezt szemlélteti – az Európai Unióban már az sem egy magá-
tól értetődő érv, hogy a román nyelv segít a boldogulásban, hiszen a határok átjárhatóvá váltak, egyáltalán 
nem szükséges tehát egy mai fiatalnak egy adott országhatár keretein belül elképzelnie a jövőjét, úgyhogy 
ha pusztán a gyakorlati szempontokat vesszük figyelembe, akkor sokkal inkább hasznát veszi bárki 
(nemcsak a magyar, de minden más nemzethez tartozó gyerek is), ha németül, angolul, franciául, spanyo-
lul, olaszul tud, mint ha regionalizmusokat, régóta nem használt szavakat és kifejezéseket, no meg iroda-
lomtörténeti, meg filológiai fogalmakat biflázna be, amivel régen is, most is bombázzák a diákokat a ro-
mánórákon.  
   A magyar tanulók számára ugyanis a románóra a román nyelv elsajátításának az ideje, alkalma és esélye 
kellene legyen, nem pedig az olyan nyelven íródott alkotások műelemzésének a megtanulásáé, amely nyel-
vet jó, ha alapfokon ismernek. Az irodalomtudomány fogalmakat pedig – szimbólum, allegória, metafora 
stb. – úgyis megtanulják anyanyelvük irodalomóráján, teljesen fölösleges tehát a románórákon is ugyanezt 
tanulni ahelyett, hogy a társadalomba való beilleszkedést elősegítő kommunikációs ismereteket sajátítanák 
el. 
   Fel kell tehát végre ébredni a romániai magyarságot immár évszázada frusztráló, a román állam által tu-
datosan fenntartott mítosz bódító hatása alól, miszerint a magyar gyerekek butábbak, netán megátalkodot-
tabbak másoknál, és hogy csakis az ő hibájuk az, ha román nyelvtudás hiányában nem tudnak beilleszkedni 
a romániai társadalomba. 
Ha ezt elhisszük, akkor továbbra is eltűrjük azt, hogy a román állam a magyar gyermekeken alkalmazza, az 
ő bőrükön kísérletezze ki soviniszta népnemzeti képzelmeit. Azt hiszem, közel száz év elegendő idő volt 
arra, hogy végre méltányos elbánásban részesüljenek a magyar anyanyelvű gyermekek, és immár az Euró-
pai Unió kontextusában valóban az egyenlő esélyek elve érvényesüljön a romániai közoktatásban. 
Pap István 
istvan.pap@russmedia.ro                                                                                               tallózta:  Tóth Zs. 



HASZNOS KÖZÉRDEKŰ HÍREK 
Online tájékoztatás— bárki megtekintheti a munkakönyvét 

    Az Országos Nyugdíjpénztár portálja (www.cnpp.ro) 
lehetőséget nyújt arra, hogy azok, akik megteszik a beje-
lentkezéshez szükséges lépéseket, megnézhessék a 
beszkennelt munkakönyvüket a benne szereplő adatokkal, 
a társadalombiztosítási járulék kifizetésének helyzetét 
2001 áprilisától kezdődően, bruttó jövedelmük módosulá-
sát az évek során, nyugdíjpontjaik számát ugyanettől a pe-
riódustól kezdődően, de egyebek mellett a magán nyugdíj-
alapok felé utalt összegekkel kapcsolatban is tájékozódhat-
nak. 
   A bejelentkezéshez szükséges lépések: a Miért jelentkez-
zek be? (De ce să îmi fac un cont?) szekciónál ki kell tölteni az űrlapot a személyes adatokkal, majd ki kell 
nyomtatni, és a személyazonossági okirat másolatával együtt le kell adni a nyugdíjpénztár székhelyén. Ennek 
nyomán egy felhasználói nevet és egy jelszót adnak a kérvényezőnek, mellyel beléphet a portálra. 
    További információkat a 0259/472–237, valamint a 0259/472–238 telefonszámokon, vagy az intézmény 
Dunărea u. 6. sz. alatti székhelyén lehet igényelni, a biztosítottak nyilvántartásának részlegén. 
Forrás: http://www.biharinaplo.ro/…/02/online-tajekoztatas.biharina…
# biharinapló   # nagyvarad   # munkakonyvek  

Egyszerűsítették az örökbefogadási eljárást Romániában 
 
   A rendelet elsősorban a felesleges bürokrácia megszüntetésével és a papíralapúról az elektronikus ügyinté-
zésre való áttéréssel próbálja gyorsítani a rendkívül nehézkes eljárást. 
    Felére csökken a kitöltendő űrlapok száma: ezek közül tizenkettőt megszüntettek, négyet egyszerűsítettek, a 
folyamatban résztvevő állami szerveket pedig arra kötelezik, hogy online frissítsék a közös adatbázist és ne 
küldözgessenek többé leveleket egymásnak. 
    Romániában a gyermekvédelmi hatóság önkéntes, vagy hivatásos nevelőszülőkre bízza az eltaszított, sok 
esetben már a szülészeten elhagyott gyerekeket. Ahhoz, hogy örökbe lehessen adni őket, a szakhatóságnak be 
kell szereznie – a negyedfokú rokonokig terjedően – egy-egy írásos lemondó nyilatkozatot a biológiai család 
minden “elérhető” tagjától. Ez sokszor elhúzódik, nagyobb gyerekeket pedig kevesen mernek örökbe fogadni. 
    A kormányrendelet szerint ezentúl fél év után elindítható lesz a gyerekek örökbeadását előkészítő eljárás 
akkor is, ha nem sikerült rokonságuk valamennyi tagját előkeríteni.  
Nem hátráltathatja ezentúl az adoptálást az sem, ha egy közeli rokon megtagadja az ehhez való írásos hozzájá-
rulást, amennyiben korábban úgy nyilatkozott: nem akarja gondját viselni a gyereknek. 
    Ha a kiskorúak törvényszéke örökbe adhatónak nyilvánít egy gyereket, akkor ez már nemcsak két évig lesz 
érvényes, hanem a gyerek 14 éves koráig. Az elhagyott gyerekeket ezentúl az eljárás kezdetétől számított egy 
éven belül örökbe adhatóvá válnak külföldi családok számára is. 
     A nemzetközi örökbeadásra eddig csak két év eltelte után nyílt lehetőség. Az örökbefogadó családok alkal-
massági tanúsítványa az eddigi egy év helyett két évig marad érvényes és beszerzéséhez nem követelnek többé 
munkahelyi ajánlást. 
   Újdonság az is, hogy a kétévesnél nagyobb gyerekek örökbefogadása esetén a szülő egy évig terjedő 
“összeszokási” szabadságra jogosult, amelynek időtartama alatt havi 1700 lejes állami támogatásban részesül. 
Idén júniusban  az országos örökbefogadási nyilvántartóban 3250 örökbe adható gyerek szerepelt, ugyanakkor 
1800 hazai és 81 külföldi családnak volt érvényes örökbefogadási alkalmassági tanúsítványa. 
Tavaly 562 gyereket fogadtak örökbe román és 11-et külföldi állampolgárok. 
  Romániában évek óta 60 ezer körül mozog az állami gondozásban lévő gyerekek száma.  
   Évente ezer újszülöttet már a kórházban elhagynak a biológiai szülők. 
 
Forrás: (MTI)                                                                                                                    

tallózta:  Tóth Zs. 



Iskolakezdés szeptember 12-én 
 
Az Oktatási Minisztérium elfogadta a 2016–17-es 
tanév struktúráját. Az iskola szeptember 12-én fog 
kezdődni.  
 
    Az elfogadott struktúra értelmében a 2016–2017-es 
tanévben harmincöt oktatási hét lesz, ami összesen 169 
oktatási napot foglal majd magában. A tanév két félév-
re oszlik, az első szemeszter 2016. szeptember 12. és 
2017. február 3. között lesz, a második pedig 2017. 
február 13. – június 16. között. A téli vakáció 2016. 
december 24. és 2017. január 8. közötti időszakra esik, 
a félévi vakáció 2017. február 4–12. között lesz, a ta-
vaszi vakációt 2017. április 19–30-ra helyezték, a nyári 
vakáció pedig 2017. június 17. – szeptember 10. között 
lesz. Ezek mellett az óvodások és a kisiskolások 2016. 
október 29. és november 6. között is vakáción lesznek. A középiskolák végzős diákjai számára a tanév 2017. 
május 26-án ér véget, a nyolcadik osztályosok pedig 2017. június 9-én zárják a tanévet. 
     A korábbi évekhez képest változás az, hogy az Iskola másképp programot nem kell ugyanazon a héten 
megszervezni minden romániai iskolában, hanem a minisztérium választási keretet biztosított a tanintézmé-
nyek számára. Eszerint az iskola előtti oktatási intézmények és az elemi iskolák választhatnak a 2016. novem-
ber 21. –december 2., a 2017. február 27 . – március 31., és a 2017. május 15. – június 9. időintervallum közül, 
míg az általános iskolák, a gimnáziumok és a szakoktatásiintézmények a 2016. október 17. – december 2., a 
2017. február 27. – március 31., vagy a 2017. május 15. – június 9. időszak valamelyikében szervezhetik majd 
meg az egyhetes Iskola másképp programot, melynek időintervallumait egyébként úgy választották ki, hogy 
azok ne essenek egybe a félévi dolgozatírási időszakkal. A tantárgyversenyek országos szakaszai általában a 
tavaszi vakáció idejére esnek majd. 
 
www.erdon.ro 
 

Nő a gyereknevelési támogatás 
 
    A június 22-én tartott kormányülésen döntés született arról, hogy jelentős változásokat vezetnek 
be a gyermeknevelési szabadság és támogatás rendszerében, ugyanakkor egyszerűsítik a lakossági kapcsolat-
tartás adminisztrációját, ami a kevesebb dokumentációt és az ügyintézési idő rövidülését jelenti. Az említett 
dátumon megállapított módszertani normák, melyek a gyereknevelési támogatás odaítélésre vonatkoznak, júli-
us 1-től lépnek érvénybe.  
    Azoknak, aki egy év alatti gyerek nevelésére kapnak támogatást, illetve azoknak, akik fizetés nélküli sza-
badságon vannak két év alatti gyerekkel, a szabadság meghosszabbítása/újrakezdése a munkaügyi- 
és családvédelmi miniszternek a 2016/66-os törvény 2. paragrafusának III. bekezdésén alapuló rendelete nyo-
mán történik. Azok, akik két év alatti gyerekük után kapják a nevelési támogatás, automatikusan megkapják az 
összeg emelését, nem kell semmilyen újabb dokumentációt leadjanak, a változás az eddig leadott iratok alap-
ján történik július hónappal kezdődően, vagyis augusztusban kapnak először emelt összeget. 
   Azok, akik egy év alatti gyerekük után kapnak támogatást, illetve 2 év alatti gyerek nevelésére van-
nak fizetés nélküli szabadságon és hosszabbítást vagy a szabadság újrafelvételét szeretnék, kérést kell leadja-
nak, melyhez csatolni kell a típuskérvény mellett annak tanúsítványát, hogy nincs adózás alá eső jövedelmük. 
Ezt el lehet küldeni postán a támogatást folyósító Bihar Megyei Szociális Felügyeleti és Kifizetési Ügynök-
ségnek, de villanypostán is elintézhet a bihor_icc@mmanpis.ro címen. A támogatási összeg növelését az elő-
zőleg letett dokumentumok alapján végzik el. A típuskérvényt az után teszik elérhetővé, ha az megjelent a Hi-
vatalos Közlönyben.  
    Azoknak, akik 3, esetenként 4 éves korig terjedően nevelnek fogyatékos gyerekeket és nem ké-
rik besorolásuk változását, a támogatási összeg növelése automatikusan megtörténik. Ami az összeg változását 
illeti, az 85%-a lesz az országos bruttó minimálbérnek, legalább 1063 lej az eddigi  600 helyett; megszűnik 
a támogatás felső határa, azt a nettó jövedelem 85%-ban állapítják meg; a beilleszkedési támogatást a minimá-
lis támogatások 50%-ban állapítják meg, illetve 500 lejről 531 lejre növelik.  
www.erdon.ro  tallózta:  Tóth Zs. 



A Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület ösztöndíja  
 
   A Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület ösztöndíjára pályázhatnak olyan szülők/gyámok, akiknek igazol-
hatóan kiváló képességű gyermeke a 2015/2016-os iskolai évben magyar nyelven tanult 7., 8., 9. vagy 10. osz-
tályban és eleget tesznek a következő feltételeknek: a családban az egy főre eső reális jövedelem nem haladja 
meg a havi nettó 550 lejt; a szülő vállalja, hogy támogatás esetén legalább érettségiig tőle telhetően biztosítja 
gyermeke továbbtanulását magyar nyelven; csak olyan tanulók szülei pályázhatnak, akiknek gyermeke leg-
alább 8,50-es általánost ért el 7., 8., 9 és 10. osztályban. További információ, illetve  a pályázati csomag 
(pályázati felhívás, pályázati adatlap, űrlap a tanuló jellemzéséhez) található/letölthető a www.nyilasmisi.ro 
honlapról, igényelhető e-mailen a nyilas_misi@yahoo.com címen, illetve személyesen az egyesület székhe-
lyén (Kolozsvár, 1989 December 21 sugárút 116). A pályázatok benyújtásának július 31-ről módosított határ-
ideje: augusztus 31.  
www.erdon.ro 

Bárki fizethet nyugdíjbiztosítást 
 
   A társadalombiztosítás előnyeire hívja fel a figyelmet közleményében a Bihar megyei Nyugdíjpénztár. 
A minimális összeg 247 lej  
 
    Az állami nyugdíjbiztosítási rendszerben bárki megkötheti a társadalombiztosítási szerződést – például az a 
személy, akinek még nincs meg a nyugdíjaztatáshoz szükséges régisége, jelenleg nincs alkalmazásban, s sze-
retné kiegészíteni a nyugdíjaztatáshoz szükséges régiségét, vagy az, akik külföldön dolgozik, de hazai lakhely-
lyel rendelkezik, netán olyan országban van a lakhelye, mellyel Románia erre vonatkozó kétoldali szerződést 
kötött. Bárkinek, aki jelenleg nincs alkalmazásban, de szeretné a folyamatos régiséget biztosítani addig is, 
amíg munkába áll, vagy egyáltalán, állami nyugdíjban szeretne részesülni, lehetősége van társadalombiztosítá-
si szerződést kötni. 
   A szerződés a szóban forgó személy, vagy a gyámja, esetleg az általa felhatalmazott  személy és a területi 
nyugdíjpénztár között köttetik meg. A minimális hozzájárulás havi 247 lej, ugyanis ennyi nyugdíjbiztosítást 
fizet a munkáltató is a minimálbérrel alkalmazottak után. Az állami nyugdíj mellett ezáltal kedvezményes 
gyógyüdülő jegyekhez is joga lesz majd a biztosítottnak, továbbá elhalálozás esetén a hozzátartozók temetke-
zési segélyt kapnak. 
   A szükséges dokumentumok: az illető személyazonossági okirata, hitelesített másolata, illetve ha nem sze-
mélyesen vele köttetik meg a szerződés, akkor a hitelesített felhatalmazás és az őt képviselő személy személy-
azonossági okirata. 
   Fizetni a nyugdíjpénztárnál, banki átutalással vagy postai utalvánnyal lehet. A szerződés felbontása esetén a 
kifizetett összeget nem szolgáltatják vissza. A kifizetési periódust beszámítják majd a nyugdíj megállapítása-
kor. 
   További információkkal a 0259/430.728 telefonszámon (115, vagy 156. sz. mellék) szolgálnak, e-mailen, a 
mail@cjpensiibihor.ro címen, vagy személyesen, a Dunărea u. 6. sz. alatt, a biztosítottak nyilvántartásának 
részlegén, hétfőtől csütörtökig 8 és 16.30, pénteken pedig 8 és 14 óra között. 
www.erdon.ro 
 

Folytatják az Euro 200 programot 
 
   A program keretében azok a tanulók és egyete-
misták kaphatnak 200 eurós pénzügyi támogatást 
számítógép vásárlására 26 éves életkoruk betölté-
séig, akiknek családjában az egy főre jutó bruttó 
jövedelem nem haladja meg a 150 lejt.  
  A kormány jóváhagyta a idei értékjegy modell-
jét, melynek színe – amit biztonsági okokból min-
den évben megváltoztatnak –, az idén világoszöld 
lesz. Az utalványok kiosztását július 30-ig kell 
befejezni, a beszerzést pedig augusztus 31-ig. Idén 
15 millió lejt költ a kormány a programra, ami 
összesen 12.024 diák számára jelent segítséget.  
www.erdon.ro  

 

tallózta:  Tóth Zs. 



Változott az előnyugdíj kiszámítási módja 
 

   Eddig a részleges előnyugdíjat úgy számolták ki, hogy 
vették azt az összeget, amit akkor kapott volna az érin-
tett, ha korhatáros nyugdíjba ment volna, és ebből a havi 
jövedelemből levontak minden hónapban 0,75 százalé-
kot mindaddig, amíg a nyugdíjas elérte a nyugdíjkorha-
tárt.  
   A módosítás nyomán az előnyugdíj összegét szintén a 
nyugdíjjövedelem alapján számolják ki, ami a nyugdíj-
korhatár elérésekor jár majd az érintettnek, de az elő-
nyugdíjba vonuló dolgozó havi jövedelmét nem egy 
rögzített aránnyal csökkentik, mint eddig, hanem figye-
lembe veszik azt, hogy a dolgozó hány évet dolgozott 
le, és ennek függvényében csökkentik az előnyugdíj ér-
tékét, aszerint az elv szerint, hogy minél többet dolgozott az illető, annál kevesebb mértékben csökken az elő-
nyugdíjának az értéke. Eszerint azok, akik a kötelező nyugdíj-hozzájárulási időszak után kevesebb mint egy 
évvel mennek nyugdíjba, minden előnyugdíjas hónap során 0,50 százalékkal kevesebb nyugdíjat kapnak an-
nál, mint amennyit a nyugdíjkorhatár kitöltése után kaptak volna. 
       A kötelezőhöz képest minden egyes plusz ledolgozott év után 0,05 százalékkal kevesebb arányban csök-
kentik az előnyugdíjas havi jövedelmét, vagyis az előnyugdíjas minden hónapban ennyivel több pénzt kap 
azoknál, akik hamarabb előnyugdíjba mennek. Tehát azok, akik a kötelező nyugdíj befizetési időszak után 
több mint egy, de kevesebb mint két évvel mennek nyugdíjba, 0,45 százalékkal kevesebb nyugdíjat kapnak a 
normál nyugdíjuknál. Azok esetében, akik több mint kettő, de kevesebb mint három évvel a kötelező hozzájá-
rulási időszak után mennek nyugdíjba, a csökkentés mértéke 0,40 százalék. A legutolsó lépcsőfokot képezi 
azoknak a kategóriája, akik több mint hét, és maximum nyolc évvel a kötelező nyugdíj befizetési időszak után 
mennek nyugdíjba, az ő esetükben az előnyugdíj időszaka alatt teljes nyugdíjuk értékének 0,15 százalékát 
vonják le. Az előnyugdíjat maximum öt évvel a standard nyugdíjkorhatár előtt lehet kérni, és csak azok kérhe-
tik, akik teljesítették a minimális kötelező nyugdíj hozzájárulást, és akik maximum nyolc évvel haladták meg 
ezt az időszakot. Fontos kitétel az is, hogy az új előnyugdíj-kiszámítási rendszert csak a 2016. július 17-től 
kezdődően nyugdíjba vonuló dolgozók esetében alkalmazzák. 
Pap István  www.erdon.ro 

Adókedvezményekről döntött a román kormány 
 
    Romániában tavaly júniustól terjesztették ki a kenyér esetében alkalmazott 9 százalékos kedvezményes áfát 
valamennyi élelmiszerre, továbbá a közétkeztetésre és alkoholmentes italokra. A keddi sürgősségi kormány-
rendelet értelmében ezt az alacsonyabb áfakulcsot fogják használni idén augusztustól a mezőgazdasági mun-
kálatok (szántás, vetés, trágyázás, vetés, aratás, bálázás) esetében, illetve minden olyan nyersanyagnál 
( ve t ő ma g ,  műt r ág ya ,  r o var i r t ó )  ame lye t  a  mező ga zda ság i á gaz a t  has z ná l . 
   Romániában az összes többi termékre és szolgáltatásra alkalmazott általános forgalmi adót idén januárban 
csökkentették a korábbi 24-ről 20 százalékra, a hatályos adótörvény szerint pedig az általános áfa 2017 január 
elsejétől újabb százalékponttal, 19 százalékra csökken Romániában. 
    A tudományos kutatók jövedelemadójának eltör-
lését Dacian Ciolos azzal indokolta, hogy Romániá-
ban az európai átlagnál hússzor kevesebbet költenek 
kutatásra és fejlesztésre. Az intézkedéssel arra akar-
ják ösztönözni a befektetőket, hogy Romániába tele-
pítsék kutatói, fejlesztői tevékenységük egy részét, 
és vonzóbbá akarják tenni a kutatói életpályát a te-
hetséges fiataloknak – magyarázta a román 
 kormányfő. 
    A kabinet számításai szerint ez utóbbi intézkedés 
évi 26 millió lejes bevételkiesést jelent a román költ-
ségvetésnek. A mezőgazdasági áfa-csökkentés vár-
ható költségvetési kihatásairól nem közölt becslést a 
bukaresti kormány. 

 

tallózta:  Tóth Zs. 



A XVI. Hegyközi Napok programja 
 

Augusztus 6 – szombat 
 
18,30 – Megnyitó  
19,00 – Székelyhídi Tini Dance 
20,00 – Mc Mik  
20,30 – Tóth Andi, az X – Faktor ötödik szériájának 
győztese 
21,30 – Szabadtéri diszkó 
 

Augusztus 2 – Vasárnap  
 
16,00 – Motoros találkozó 
18,00 – Betli Duó, Magyarország 
19,00 - a Hegyközcsatári „Benedek 
Elek” Gimnázium műsora 
19,30 – Syntia,  énekesnő, 
Székelyudvarhely 
20,15 - a Hegyközcsatári Angels Me-
nettáncosok bemutatója  
21,00 – Kerozin, Magyarország,  élő 
koncert 
Szeretettel várunk mindenkit a 
hegyközcsatári Kismezőre augusztus 
első hétvégéjén! 
 
A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják! 
 
 

A lapot szerkeszti TÓTH ZSOLT ZSIGMOND 


