
 
HEGYKÖZCSATÁRI SZÜRETI MULATSÁG 

Idén is sikeres volt a hegyközcsatári szüretibál, már délben elindultak a fiatalok lovas szekereken 
behívogatni a szomszédos településekre, majd este a kultúrotthonban folytatódott a mulatság, 

ahol egy közös fényképen örökítették meg az idei sikeres szereplésüket 
 

 
 
     Szép őszies, kedvező időjárással indult Hegyközcsatárban a 2016 október 15-i szüreti bál a szervezők és a 
táncosok nagy örömére. Egyes visszaemlékezések szerint a hegyközcsatári szüreti báloknak közel száz éves 
múltja van, nagyon kevés kivétellel szinte minden évben megünnepelték a szőlő betakarítását.  
     Mivel maga a települést a dombos táj jellemzi, hiszen a falu is egy domb oldalon helyezkedik el, így a la-
kosság többsége a szőlőtermesztéssel foglalkozott, hatalmas szőlőhegyek jellemezték a falu környékét, talán 
innen is a település nevének a „hegyköz” előtagja. 
      Ezt a hagyományt elevenítették fel ma fiataljaink. Délelőtt 10 órakor egy szentmisével kezdődött a szüreti 
mulatságot felelevenített rendezvény a hegyközcsatári római katolikus templomban, ahol Kruzslitz Imre római 
katolikus plébános hirdetett igét és mondott áldást a rendezvényre. 
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     A templomi áldást követően a tizenhat párból álló tánccsoport a templomtéren mutatta be elsőként azt a 
néptáncot, amelyet Balogh Yvett és Mészáros Eszter a Szalmavirág együttes tagjai tanítottak be, egyébként ők 
már hosszú ideje tagjai ennek a műkedvelő csoportnak. A két lány munkáját nagyban segítette Oltean Marius 
és ifjabb Rácz Sándor, akik ugyancsak tagjai a néptánccsoportnak. 
     Sok helybéli lakos gyűlt össze a Polgármesteri Hivatal előtti térre, hogy megcsodálhassák a szépen kivitele-
zett és megtanult néptánccsokrot, amelyet hálájuk jeléül hatalmas tapssal jutalmaztak. 
    A hegyközcsatári közönség előtt bemutatott sikeres műsoruk után a lelkes kis csapat elindult a közeli tele-
pülések falvaiba hívogatni az esti szüretibálba. 

     
    Ami különössé tette a mai mulatságot az a két lovasleány és négy lovaslegény, akiket a kisbíró szerepét is 
betöltő ifj. Dorsonszki Imre szervezett be ezzel is emelve a rendezvény színvonalát. Több feldíszített lovas 
kocsi kísérte a táncosokat, a zenét a Buliszervíz zenekar szolgáltatta. A tánccsoport biztonságos felvonulását 
egyik településről a másikba az alpolgármester, szülők és szervezők gépkocsiaikkal biztosították. 
    Már rég lement a Nap, amikor visszaértek a hívogatásból, egy jó és finom vacsora elfogyasztása után, ame-
lyet a Hegyközcsatári Polgármesteri Hivatal alkalmazottai készítettek a kultúrház konyhájában, megkezdődött 
az igazi szüreti bál több száz szórakozásra vágyó személy részvételével, hiszen egy kis szórakozás, kikapcso-
lódás mindenkinek szükséges arról nem is beszélve, hogy közösség formáló és megtartó ereje van minden eh-
hez hasonló rendezvénynek. 
    A szüreti bál fénypontja éjféltájban érte el csúcspontját, amikor a Szalmavirág néptánccsoport  bemutatta a 
jelenlévőknek erre az alkalomra betanult néptánc összeállítást. 
  A még jobb ellátás érdekében az előtérben egy büfét alakítottak ki ahol minden megtalálható volt a jó ellátás-
hoz. 
    Az egész est jó hangulatát a már említett Buliszervíz zenekar biztosította. Az egész rendezvény főszervezője 
és összefogója, már több év óta, Sztankovics Gyula a hegyközcsatári Polgármesteri Hivatal kúltúrreferense 
aki, igazi néphagyomány őrző módján bonyolítja le az eseményeket.  
    Az egész rendezvényt a Polgármesteri Hivatal, maga a polgármester és helyettese, valamint magán szemé-
lyek finanszírozták. A hajnalig tartó mulatságon mindenki jól érezte magát, kicsik és nagyok, fia-

Tóth Zs. 
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Hármas ünnep Hegyköztótteleken 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Hármas ünnepet tartottak 2016 október 9-én a hegyköztótteleki római katolikus gyülekezetben, amely alka-
lommal a Szentmisét exc. Böcskei László megyéspüspök celebrálta. A szép őszi időjárás kedvezett a környező 
településekről és messzebbről érkezett több száz zarándoknak, akik tiszteletüket tették és együtt ünnepeltek a 
helybéli közösséggel. A hálaadó szentmise keretén belül Böcskei László megyéspüspök megáldotta és meg-
szentelte a napokban befejezett szép felújított templombelsőt, majd megköszönte a jelenlévő kivitelezőnek, 
Sipos Tibornak és csapatának a kitűnőre sikerült munkát.      

   A hegyköztótteleki gyülekezet áldozatos munkájuknak gyümölcse mára érett meg, amikor a szépen felújított 
templomban bérmálkozhatott az a hat ifjú, két leány ás négy fiú, akik nagykorúvá válásuk alkalmával ma a 
bérmálás szentségében részesülhettek. A templom renoválásának költségeihez a gyülekezeten kívül nagyban 
hozzájárult a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye, hiszen a felújítás kezdeményezője és támogatója 
Böcskei László püspök volt, de sok magánszemélytől is kaptak segítséget „..köszönet illessen mindenkit, aki 
bármivel is hozzájárult a mai nap sikeréhez” – hangsúlyozta Kruzslitz Imre hegyköztótteleki plébános.  
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     Exc. Böcskei László megyéspüspök ünnepi szentmiséjének alapgondolatait az Apostolok cselekedetei és a 
Lukács evangéliumának igeverseire alapozta. Beszélt az ifjaknak a bérmálás szentségéről, hiszen ők ma a 
hegyköztótteleki felújított templombelső igazi díszei, majd kihangsúlyozta a hármas ünnepnek külön-külön 
más és más üzenete van. Az ifjak nagykorúvá válásával az ünneplő gyülekezet előtt kijelentik, hogy a Krisztus 
élő templomává válnak. A püspök a templom fontosságáról is beszélt, hiszen „…a templom azért is fontos, 
hogy az emberek hidat találhassanak egymás felé, a templom egy otthon, egy mindenkit befogadó otthon, de a 
templom az önvizsgálatra is hív bennünket” – szóltak a püspök szavai.  
    A templomot szent hellyé az teszi, hogy itt maga Isten szól Igéje által az emberhez. Ugyanis, ahol az Ige 
szól, ott van a Szentlélek és Krisztus is! Itt gyűlnek össze emberek az élő Isten imádására. Jézus a templomot, 
az imádság házának nevezte. Itt mondhatjuk el a gyülekezetért (egyházért) és egyéni kéréseinket is.  

     Nagy volt a feszültség és izgalom a fiatalok között, de talán még jobban izgultak a bérmaszülők és szülők, 
hiszen a bérmaszülő kötelessége az, hogy a megbérmáltat a keresztény életben szóval és példájával segítse. 
   A gyenge, fiatal facsemetét erős cövekhez szokták kötözni, hogy derékba ne törje a szél. Amikor az, az évek 
hosszú során megerősödött, elveszik mellőle a cöveket, mert a fának már megvan az a belső ereje, amellyel 
önmagában is ellen tud állni bármilyen viharnak. Nemhiába hívják latinul confirmatio-nak: a bérmálás szent-
sége ezt a belső megerősítést adja a fiatal kereszténynek. A bérmálás a lelki érés, lelki érettség, mondhatnánk, 
a lelki felnőtté avatás szentsége, hatására a gyermek lelkileg felnőtté válik. 
    Miután a püspök megbizonyosodott afelől, hogy a fiatalok felkészültek a bérmálás szentségének kiszolgál-
tatására, - hiszen a  bérmálás szentsége a keresztény nagykorúság szentsége, amelyben megkapjuk ajándékul a 
Szentlelket, erőt és küldetést kapunk, hogy Krisztus tanúi legyünk az Egyházban és a világban, - megkezdő-
dött a fogadalom tétel, a bérmaszülők és a jelenlévők tanúságával. Az ajándékozása hete lévén a püspök egy-
egy rózsafűzérrel ajándékozta meg a bérmálókat.  
    A szentmisét követően körmenet következett, amelyen a templomból kiindulva a templomkerten át, énekel-
ve visszatértek a templomba. A szentmise ideje alatt a hegyköztótteleki gyülekezet kórusa szolgált Miklós 
Spurigán Zoltán kántor vezetésével. Kiss Liviától két különleges éneket hallhattunk, Cezar Franck: Panis 
Angelicus és Schubert: Ave Maria zeneműveket.   
       A templomból kijövőket, minden jelenlévőt szeretetvendégségben részesítettek a szervezők. 
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Az ’56-os eseményekre emlékeztek a hegyközcsatáriak vasárnap délelőtt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Csendben, méltóságteljesen emlékeztek a hegyközcsatári református templomban a 
hatvan évvel ezelőtt történtekre, ‘56 hőseire, a meghívott vendég, Petri József 
Hegyközcsatár szülöttje, aki maga is részese és szenvedője volt az eseményeknek  

 
     Vasárnap délelőtt, 2016 október 23-án a 
hegyközcsatári református templomban tartottak 
megemlékező istentiszteletet az 1956 október 23-án 
kirobbant forradalom és szabadságharc áldozatainak 
emlékére, csendesen, méltóságteljesen hajtottak fe-
jet mindazok, akik jelen voltak. 
    Miklós Csaba Péter lelkipásztor a Zsoltárok 13-ra 
alapozta igemagyarázatát, majd elmondta „ a mai 
nap együtt dobban a szíve minden embernek, hiszen 
60 évvel ezelőtt magasztalással indultak útnak,  

vonultak ki az utcára a szebb jövő reményében.  
     (…)Emlékeznünk kell azokra, akik életüket ál-
dozták a szabadság vágyra, de azokra is, akiknek ki 
kellett vándorolniuk külföldre, de megemlékeznünk 
kell azokra a határon túli fiatalokra is, akik szabad-
ságra vágytak, akiket hosszú hónapokra, évekre 
meghurcoltak, bebörtönöztek, egyetlen bűnűk csak 
az volt, hogy egyet értettek az eszmével. (…) 
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       Imádkozzunk a mai napon azokért a sok-sok embe-
rért, akiket meghurcoltak, börtönbe csuktak, megkínoz-
tak, de azokért is, akik valamilyen oknál fogva nem le-
hetnek itt, hogy együtt emlékezzünk mindazokra, akiket a 
halál félelme sem tántorított el a szabadság vágytól, azért 
hogy gyerekeinknek, unokáinknak adhassuk át magyar 
történelmünk egy kis darabját” – prédikálta a lelkipász-
tor.  
      A prédikációt követően Miklós Csaba Péter reformá-
tus lelkipásztor és Kruzslitz Imre római katolikus plébá-
nos Isten áldását kérték az 1956-os áldozatok emlékére.     
 Ezt követően a helyi gyülekezet énekkara szolgált Mik-
lós Spurigán Zoltán kántor vezetésével.      

     
A meghívott vendég, Petri József Hegyközcsatár szülöttje, 
aki maga is részese és szenvedője volt az ’56-os esemé-
nyeknek beszélt azokról a szörnyű időszakról, meghurcol-
tatásáról és kihangsúlyozta a nők szerepét a forradalom és 
szabadságharcban.  
    „(…)A fiatalság azt akarta, hogy szabadság legyen, mert 
a szabadság ott kezdődik, ahol 
nem kell félni. Pont úgy, ahogy az 56-os forradalmi ifjak 
megalkották a tizenhat pontot, mi is megfogalmaztuk kö-
veteléseinket. Gyerekfejjel, lelkesen rohantunk a semmibe. 
Ami később be is bizonyosodott, a kommunisták államgé-
pezete ugyanis ránk tört, elrettentő módon. 
    

     ( ...)Ez az ifjúság forradalma volt. Szabadságot akar-
tak: szabadon gondolkozni, szabadon jönni-menni, látni 
a világot, tudás szerint érvényesülni a munkahelyeken. 
Én ezt vártam 1956-tól, ezt vártam a román nép vezeté-
sétől is 1989-ben. 1956 egy olyan csillag volt és maradt 
az égen, amit nem lehet eltüntetni, annak a csillagnak 
van fénye. (…) Érdemes volt az Úr Jézusért - mondta, 
nekem egy kitüntetés is volt, mert együtt lehettem Ro-
mánia elit értelmiségeivel, ez egyben egy emberi tanul-
mány is volt, mindig az éltetett, aki az Úrban bízik, az 
nem csalatkozik!” – mondta Petri József, aki egy élő 
történelemkönyv. 
     A Hegyközcsatári Benedek Elek Gimnázium diákjai 
verses összeállításban idézték fel az akkori eseményeket 

és felsorolták az akkori fiatalok által megfogalmazott kö-
vetelési pontokat.  
    A Hegyközcsatári Keresztyén Ifjak Együttese egy ze-
nés összeállítással emlékezett a hasonló korú 56-os ifjak-
ra. Az ünnepi Istentisztelet a Himnusz eléneklésével ért 
véget.  
     A megemlékező ünnepi istentiszteleten jelen voltak a 
település más felekezetű és politikai pártok képviselői, 
jelen volt Hegyközcsatár polgármestere Bónisz Sándor, 
de voltak más településről érkezettek is. A helyi gyüleke-
zet nőszövetsége szeretetvendégségre hívta a jelenlévő-
ket, finom kaláccsal és üdítővel kínáltak meg minden-
kit a templomból való kijövetelkor.  
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Méltóságteljesen emlékeztek a 13 aradi vértanúra 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vasárnap délelőtt, 2015 október 9-én a hegyközcsatári református templomban mél-

tóságteljesen emlékeztek a tizenhárom aradi vértanúra. 
 
     Hegyközcsatárban minden évben megemlékeznek az Aradon 1849 október 6-án kivégzett honvédtisztekre. 
Az aradi vértanúk azok a magyar honvédtisztek voltak, akiket a szabadságharc bukása után az 1848–49-es sza-
badságharcban játszott szerepük miatt Aradon végeztek ki. Bár az Aradon kivégzett honvédtisztek száma ti-
zenhat, a nemzeti emlékezet mégis elsősorban az 1849. október 6-án kivégzett tizenhárom honvédtisztet neve-
zi így, gyakran használva a tizenhárom aradi vértanú, illetve az aradi tizenhármak elnevezést is. Ez a nap mé-
lyen bevésődött magyar nemzetünk tudatába ezért az aradi vértanúk kivégzésének emléknapja - Nemzeti 
gyásznap. 
     Október 6-án nem csak Aradon voltak kivégzések. Ezen a napon, Pesten kivégezték gróf Batthyány Lajos 
első magyar miniszterelnököt. Halála után fennmaradt egy Ferenc Józsefre mondott családi átok, amely úgy 
hangzik, mint egy bibliai prófécia: "Az ég és pokol pusztítsa el boldogságát! Minden nemzetsége vesszen ki a 
föld színéről! Őt magát azokban verje meg az Isten, akik legközelebb állnak szívéhez!  
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       Az élete csak rombolás legyen, s a gyermekei nyomorultul pusztulja-
nak el!"  E családi átok mellett még egy babonás jövendölés forgott köz-
szájon ebben az időben Ferenc Józseffel kapcsolatban. Azt tartották, hogy 
a császár famíliájának 13 áldozattal kell bűnhődnie az aradi vértanúkért. 
Aki nem hisz a jóslatokban és az átkokban, azt is bizonyára elgondolkoz-
tatja, hogy mit mért a sors a későbbiekben az uralkodóra és családjára. 
 Ezen ismeretek tudatában hirdette Isten igéjét Miklós Csaba Péter lelki-
pásztor, aki igemagyarázatát a Zsid.12,1-4 alapozta,  
„1. Annakokáért mi is, kiket a bizonyságoknak ily nagy fellege vesz körül, 
félretéve minden akadályt és a megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg 
az előttünk levő küzdő tért. 2. Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégezőjére 
Jézusra, a ki az előtte levő öröm helyett, megvetve a gyalázatot, keresztet 
szenvedett, s az Isten királyi székének jobbjára ült. 3. Gondoljátok meg 
azért, hogy ő ily ellene való támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy el 
ne csüggedjetek lelkeitekben elalélván. 4. Mert még végig nem állottatok 
ellent, tusakodván a bűn ellen.” - szólt az Ige. 
  A gyülekezet énekkara méltósággal énekelte el „Az aradi 13 balladája” 
című éneket Miklós Spurigán Zoltán kántor-karnagy vezetésével. 

  A templomkertben lévő kopjafánál az ifjúsági szervezet képviselői álltak díszőrséget. 
   A templomi megemlékezést követően a jelenlévők kivonultak a templomkertben felállított kopjafához, ahol 
Sztankovics Gyula kultúrreferens osztotta meg megemlékező gondolatait, majd elsőként a Hegyközcsatár köz-
ségi és helyi RMDSZ képviseletében Bónisz Sándor polgármester, Nagy Róbert alpolgármester és 
Sztankovics Gyula kultúrreferens, a hegyközcsatári EMNP részéről Dull Melinda és Tóth Mónika, a  reformá-
tus gyülekezet képviseletében Miklós Csaba lelkipásztor, Mészáros Károly főgondnok és Molnár István gyüle-
kezeti tag  helyezték el a megemlékezés és kegyelet koszorúját. A gyülekezet ifjúságát Manea Mészáros Csen-
ge képviselte és helyezett el egy cserép virágot.  A megemlékezés végén a jelenlévők elénekelték nemzeti 
imánkat, a Himnuszt. 
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Jótékonysági bál volt Síterben 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fergeteges hangulatú jótékonysági bált szervezett szombaton este a siteri Mosoly Kom-

mandó tagjai az adakozás és ajándékozás jegyében 
 
     A siteri Mosoly Kommandó tagjai ismét ajándékozással, ajándékokkal egy kis mosolyt szeretnének csalni 
gyerekek, felnőttek és idősek arcára Karácsony közeledtével, ezért is rendezték meg szombaton, 2016 október 
22-én este jótékonysági báljukat, ennek a bevételét, a befolyt adományt ajándékok vásárlására költeni.  
    Szabó Kinga, a Mosoly Kommandó vezetője elmondta: „Karácsony közeledtével kis csapatunk arra gon-
dolt, hogy idén is szeretnénk mosolyt csalni gyerekek, felnőttek és idő-
sek arcára egyaránt és amennyiben lehetséges szeretnénk még több gye-
rekotthonba, idősotthonba és egyházakhoz eljutni. Ugyanakkor olyan 
embereknek átadni a kis mézeskalácsainkat, akiknek lehet egész ünnep 
alatt ez lesz az egyetlen ajándékuk, így hát  megszerveztük  a jótékony-
sági bálunkat melynek bevételéből fedezzük majd az alapanyago-
kat,  hogy akciónk nagyobb szabású legyen.  
    Szeretnénk köszönetünket és nagyrabecsülésünket kifejezni azoknak, 
akik támogatnak bennünket, illetve különböző formában segítenek ne-
künk, akár szabad idejüket is feláldozva abban, hogy kis csapatunk 
megvalósíthassa álmait és elérje céljait, mert  célunk, hogy mosolyt 
csaljunk az emberek arcára, segítsünk ahogyan, ahol és amiben tudunk! 
Hálásan köszönjük a szülőknek, az adakozóknak, a névtelenül adako-
zóknak, Dj Salytinak,  a K.O. Media & Events, a  Hegyközcsatári Pol-
gármesteri Hivatalnak, a Dynaber Fotó-Videó-Grafikai Stúdiónak, a 
Bihari Naplónak és mindazoknak, akik vették a fáradságot és eljöttek a 
Mosoly Kommandó által szervezett jótékonysági bálba és jelenlétükkel 
megtisztelték csapatunkat!”  
     Este nyolc órakor kezdődött a mulatság, eleinte csak szállingóztak az 
emberek, de jó Hegyközi szokás szerint tíz óra után már telt ház volt.  
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    A jó hangulatú zenét, hang és fénytechnikát  Dj 
Salyti és Kocsis Olivér szolgáltatták kitűnő hozzáértés-
sel. 
     Az est folyamán megérkezett egy fiatalember és 
egy hölgy arról érdeklődtek, hogy ma este itt szerve-
zik-e a jótékonysági bált?  A két fiatal, amint megtud-
tuk Balogh Ferenc és Maták Erzsébet (Elike) jegyes-
párok, olvastak a jótékonysági bálról és elhatározták, 
hogy ha a szervezők megengedik az ők ajándékok né-
hány óra élőzene lesz, a fiatalember szintetizátoron 
játszott Elike pedig énekelt. Kitűnő retro zene volt a 
repertoárjuk, amelyre a jelenlévők vidáman ropták a 
táncot.  
    Az éj folyamán a szerelemvonat is körbejárta néhányszor a siteri kultúrházat, mindenki jól érezte magát, 
volt büfé étellel, itallal, amelynek bevétele is gyarapította az ajándékok vásárlására szánt összeget, de sokan 
tettek kisebb nagyobb összegeket egy asztalon elhelyezett perselybe.  
     A jótékonysági bálon jelen voltak a község elöljárói is családjaikkal, Bónisz Sándor polgármester és Nagy 
Róbert alpolgármester 
     A jó hangulatú bál reggelig tartott, amikor a szervezők mindenkinek megköszönték az önzetlen segítséget. 
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Az állatok világnapja 
 

     Az állatok világnapját 1931 óta ünnepelik minden 
esztendőben Szent Ferenc emléknapján, október 4-én.     
      Ez a nap Assisi Szent Ferencnek, az állatok  

védőszentjének halála napja.  
    Iskolánk diákjai is szívükön viselik az állatok sorsát 
mivel ma már nem csak a vadon élő, hanem minden 
állat védelmére fel kell hívnunk a figyelmet. A tevé-
kenység vezetője Somogyi Gabriella tanárnő volt.  

KÖZSÉGÜNK TANÜGYI INTÉZETEINEK ÉLETÉBŐL 
Tóth Zs. 



A nevelés és a pedagógusok világnapja 
 

   Október 5-én, a nevelés és a pedagógusok világnap-
ján kicsik és nagyok egyaránt örültek a különféle  

 
tevékenységeknek. Köszönet minden tanerőnek, akik-
re naponta csillogó szemek tapadnak és igyekeznek 
minden diák számára átadni tudásukat.  
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Móka és kacagás 
 
    Mókával és kacagással telt a hegyközcsatári ovisok 
és iskolások napja néhány kedves bohócnak  

 
köszönhetően, 2016.okt. 4-én. Köszönet a Szent Teréz 
Alapítványnak és Juhász Ilonának, aki a külföldről 
érkezett bohóc csapatot elhozta hozzánk.  

Gólyabál 2016 október 
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Töklámpás kicsit másképp 
 

Halloween party 

A Kenyér Világnapja alkalmából tematikus napot tartottunk a Hegyközcsatári Óvodában 

Tallózta: Tóth Zs. Forrás: facebook.com 



Folytatódott októberben is a szennyvízcsatorna rendszer kiépítése  
 

KÉPES BESZÁMOLÓ 
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Tóth Zs. 



KÖZÉRDEKŰ TÁJÉKOZTATÁS  
 

Utólag is fizethetnek 
 

Utólag is kifizethető a nyugdíjbiztosítási járulék az október 24-i Hivatalos Közlönyben megjelent idei, 
186. sz. törvény értelmében – tájékoztat közleményben a Bihar megyei Nyugdíjpénztár.  
 
   Azok a személyek tehetik ezt meg, akik nem 
nyugdíjasok, s egy olyan időszakra vonatkozóan, 
amikor nem rendelkeztek nyugdíjbiztosítással, 
illetve nem is lett volna kötelességük megkötni a 
szerződést. A járulék utólagos kifizetéséhez szük-
séges szerződéseket jövő április 27-ig lehet meg-
kötni, és legfeljebb öt évre vonatkozóan. Az ösz-
szeget egyszerre, vagy havi részletekben lehet ki-
fizetni, de a teljes összeget legkésőbb jövő április 
27-ig kell törleszteni. Az az összeg, melynek alap-
ján kiszámítják a havi járulékot, nem lehet kisebb, 
mint az abban a hónapban érvényes havi bruttó 
minimálbér és nem lépheti túl a havi bruttó átlag-
bér ötszörösét. 
   Tájékoztatásképp: a bruttó minimálbér 2011-ben 670, 2013 januárjával bezárólag 700, júniussal bezárólag 
750, decemberrel bezárólag 800, 2014 júniusával bezárólag 850, decemberrel bezárólag 900, 2015 júniusával 
bezárólag 975, 2016 áprilisával bezárólag 1050, májustól kezdődően pedig 1250 lej. 2011 január elsejétől 
2014 szeptember 30-ig bezárólag a járulék 31,3% volt, 2014 január elsejétől pedig 26,3 %. A szerződés meg-
kötéséhez szükséges az érintett, illetve az őt képviselő személy személyazonossági okirata, illetve felhatalma-
zás.  
   További információk a 0259/430.728 telefonszámon, a 115 vagy 156 melléken igényelhetők, a 
mail@cjpensiibihor.ro villanyposta címen, vagy a Bihar megyei Nyugdíjpénztár székhelyén, a biztosítottak 
nyilvántartásának (evidenţă contribuabili) részlegén, a következő program szerint: hétfőtől csütörtökig 8 és 
16.30 között, pénteken pedig 8 és 14 óra között. 
 
Forrás: erdon.ro 
 

Fizikai személyek legtöbb 150, jogi személyek legtöbb 1.500 hektárnyi mezőgazdasági  
területet vásárolhatnak Romániában 

 
   Achim Irimescu a Beszélgess a minisztereddel online fórumon közölte, reméli, hogy a törvénytervezetbe 
foglalt elvárások ‘nem fognak gondot okozni európai szinten’. Ezek között szerepel ugyanis például, hogy a 
mezőgazdasági területet vásárló cégeknek romániai székhellyel kell rendelkezniük, ennek pedig feltétele, hogy 
az illető román vagy európai állampolgár legyen. Aki nem román vagy európai állampolgár, és mezőgazdasági 
területet akar vásárolni, annak előbb meg kell szereznie a román állampogárságot, tette hozzá Irimescu. 
A készülő törvényben a földvásárlás feltételeként szabják meg, hogy a vásárlónak minimum 5 évi tapasztalata 
legyen a földművelés terén, és hogy a vásárló cég bevételének 75%-a mezőgazdaságból származzon. ‘Mindez 
a romániai mezőgazdasági területek adásvételének új rendszerét vetíti előre’ – tette hozzá Irimescu. 
Laurenţiu Baciu, a Romániai Mezőgazdasági Termelők Egyesületei Szövetségének (LAPAR) elnöke május-
ban hívta fel a figyelmet, hogy kétmillió hektárnyi mezőgazdasági terület idegen személyek vagy cégek tulaj-
donában van már. 
    Az AGRO Intelligence tanulmánya értelmében az ország 8,3 millió hektárnyi szántóföldjének mindössze a 
30%-a van román tulajdonban. A közjegyzői jelentések adatai szerint a külföldi tulajdonban lévő területek 
23,4%-a olasz, 15,5%-a német, 10%-a arab, 8,2%-a magyar, 6,2%-a spanyol, 6,1%-a osztrák kézben van, vala-
mint olyan multinacionális cégek tulajdonában, mint a Rabobank, a Generali, az ASI Europe stb. 
AGERPRES/(RO – szerző: Mariana NICA, szerkesztő: Andreea MARINESCU, HU – szerkesztő: TOFÁN Imo-
la) 
www.agerpres.ro 
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A fizikai megerőltetés alól felmentett tanulóknak is jelen kell lenniük a testnevelés órákon 
 

A fizikai megerőltetés alól felmentett diákoknak is 
jelen kell lenniük a testnevelés órákon – figyelmezte-
tett Facebook-oldalán a Tanügyminisztérium.  
 
   A tárca azt is leírja, mi az eljárás felmentett diákok 
esetében: ‘Az órákról való hiányzást bevezetik a napló-
ba. A testnevelő tanár a megfelelő rovatnál jelzi a napló-
ban, hogy ‘felmentve a szemeszter idejére’ vagy 
‘felmentve egész évre’, megnevezi a felmentést alátá-
masztó orvosi igazolás számát és kiállításának dátumát.’ 
    A tornaórákról felmentett tanuló nem kap jegyet az 
illető tantárgyból, és nem zárják le félév vagy év végén, 
teszi hozzá a szaktárca bejegyzésében. 
   Hogy a felmentett diák is vegyen részt a közösség te-
vékenységében, a tanár olyan feladatokkal bízhatja meg, amelyek nem igényelnek fizikai erőfeszítést: például 
stopperórával mérheti társai eredményeit, vezetheti a ponttáblázatot, vagy játszhatja a bíró szerepét – javasolja 
a minisztérium., amely azt is leszögezi: a testnevelési órákon a felmentett tanulónak nem kell tornaruhát visel-
nie, de mindenképpen olyan cipő kell hogy legyen a lábán, amellyel bemehet a sportterembe. 
 
   AGERPRES/(RO – szerző: Roberto STAN, szerkesztő: Georgiana TĂNĂSESCU, HU – szerkesztő: TOFÁN 
Imola) 
www.agerpres.ro 
 

Elfogadta a képviselőház a több mint 100 illeték eltörlésére vonatkozó tervezetet;  
a tévé- és rádióilletéket is eltörlik 

 
225 támogató szavazattal döntő fórumként 
elfogadta kedden a képviselőház a több 
mint száz nem adójellegű illeték, köztük a 
tévé- és rádióilleték eltörlését előíró tör-
vénytervezetet  
 
    A végső szavazást megelőzően a plénum 
elutasította a költségvetési szakbizottság arra 
vonatkozó javaslatát, hogy a tévé- és rádióille-
ték kerüljön le az eltörlésre javasolt illetékek 
listájáról. A képviselők közül mindössze 39-en 
támogatták ezt a javaslatot, 109-en ellene vok-
soltak. 
    A Szociáldemokrata Párt (PSD) által kezdeményezett törvény értelmében 2017 elejétől törölni fogják a tele-
vízió- és rádióilleték mellett – többek között – a környezetvédelmi bélyegilletéket, több cégbírósági illetéket, 
több konzuli illetéket, az ideiglenes útlevél igénylésekor esedékes többletilletéket és az Országos Nyugdíj-
pénztár által igényelt különféle illetékeket is. 
    Liviu Dragnea PSD-elnök a legjelentősebb bürokráciacsökkentő intézkedésnek nevezte a kedden elfogadott 
jogszabályt. 
    A Nemzeti Liberális Párt egyik képviselője, Andreea Paul úgy nyilatkozott, a liberális honatyák is megsza-
vazták a tervezetet, amely szerintük összességében jónak tekinthető, a tévé- és rádióilleték eltörlését azonban 
“kockázatosnak” tartják. 
 
AGERPRES//(RO – szerző: Alina NOVĂCEANU, sszerkesztő: Georgiana TĂNĂSESCU; HU – szerkesztő: LI-
BEG Zsuzsanna) 
www.agerpres.ro 
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Mosoly Kommandós hagyományőrző disznótoros „fesztivál” 
 
    Tartsanak a Mosoly Kommandó csapatá-
val egy igazi, nagyapáink korát idéző, falu-
si, disznótorra! A disznótoros programra 
azokat a kulináris élvezeteket kedvelő csa-
ládokat, baráti társaságokat, vendégeket 
várjuk, akik szeretik a hagyományos 
ízvilágot és a sertésből készült ételeket, a 
falusi hangulatot! 
   Lehetőséget biztosítunk, hogy a vendé-
gek ne csak szemlélődő, de aktív részesei 
lehessenek a disznó feldolgozásának folya-
matában. 
 
Program: 
• Reggeli(8:00 óra) 
 - pörzsölés, kaparás, tisztítás, darabolás  
• Ebéd 
 -  kézműves foglalkozások a gyermekek 
részére, hagyományos ételek fogyasztása párhuzamosan a feldolgozással, a disznó közös feldolgozása: kol-
bász- és hurkatöltés, töltött káposzta, sütemény készítés 
• Vacsora(19:00 óra) 
 - bál disznótoros vacsorával, vacsora után mulatság és a jól elvégzett munka megünneplése 
• Zenél: Dj Salyti 
• Büfé biztosítva 
Menü:  
Reggeli: 8:00 óra 
 - Welcome drink (1 pohár-pálinka/forralt bor/tea/kávé), parasztreg-
geli 
Ebéd:  
  - toros káposzta, üstben kisütött ropogós tepertő lila hagymával, há-
zi kenyér 
Vacsora: 19:00 óra 
  - welcome drink (1 pohár-pálinka/bor/üdítő), aranyló orjaleves csi-
gatésztával, töltött káposzta, sült hús, tört burgonya, sült kolbász, vé-
res hurka, májas hurka, házi kenyér, házi vegyes saláta. Desszert: 
Lekvárral töltött hájas sütemény 
 
Jegyárak:  
Ebéd: 5 RON/ fő 
Vacsora: 30 RON/fő (Gyerekkedvezmény: 7-14 év között 50%, 7 éves kor alatt ingyenes) 
 
A helyek száma korlátozott ezért kérjük jelezze részvételi szándékát a megadott határidőig: 2016 november 
12! 
• e-mailben /sz.kingu@yahoo.com/ 
• telefonon 0745548479 
 
Asztalfoglalás és jegyvásárlás 2016 november 12-ig! 
 
Szervező: Mosoly Kommandó 
Fő támogatóink: Hegyközcsatári Polgármesteri Hivatal 
Dynaber Film 
Médiatámogató: Bihari Napló 
A lapot szerkeszti: Tóth Zsolt Zsigmond 


