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    Egy jóhangúlatú szilveszteribuli részesei voltak mindazok, akik úgy 
döntöttek, hogy a 2016 esztendő utolsó éjszakáját a hegyközcsatári 
kultúrotthonban töltik azzal a baráti társasággal, akik az utóbbi időben 
rendszeresen szerveznek különböző rendezvényeket ifj. Szilágyi Vincze 
vezetésével.  
  
 
 
 

Mosoly kommandós szilveszter Síterben! 
 
    A Mosoly kommandó csapat mert egy nagyot álmodni, alakulásának első évét együtt ünnepelte az 
első együtt töltött szilveszterrel. Miután megbeszélték ezt a felvetett szándékot, úgy határoztak, hogy 
együtt ünnepelnek mindazokkal, akik sokat jelentenek számukra, valamint azokkal, akik minket 

választanak adott esetben.  
Nagyon sokan döntöttek úgy, hogy az új évet velünk 
köszöntik! Közel százharmincan választottak minket. 
Komoly jelzésnek vettük az emberek kedvességét, 
mosolyát – az érkezésükkor. Tavaly érkeztünk a 
mulatság helyszínére, de csak idén távoztunk; avagy 
egy fergeteges mosoly kommandós szilveszteren 
vehettek részt a kedves érdeklődők a síteri 
kultúrotthonban. Itt szerveztük meg ezt az 
eseményünket. A szilveszteri mulatságunkat is hosszú 
előkészületek előzték meg. A mulatságon örömünkre 
egy csapattagunk édesapja akit ebben a minőségében 
Dj Salyti-nak hívunk zenélt és gondoskodott a jó 
hangulatról. Ez számunkra egy sokatmondó becenév, 

de ezt csak mi tudjuk, hogy miről is kapta ezt a nevet. 
A program este nyolc órától vette kezdetét, ám mi „kommandós fiatalok” már előtte készülődtünk. Két 

napon és éjjelen át főztünk, tettünk-vettünk, és volt amikor csak pár óra alvás után folytattuk az egész napos 
felkészülést: a vendégek várását, valamint az ételek elkészítésének hosszú folyamatát. Külön köszönet az 
idősebb kommandós tagoknak, akik a konyhai tapasztalataikkal támogattak minket, valamint vállvetve együtt 
dolgoztak velünk. 

A vendégek 
Szilveszter estéjén érkezésükkor a vendégeket már megterített asztal várta a teremben, a konyhában pedig 

a közelgő vacsora látványa fogadta őket. Sokat dolgoztunk, hogy a majd jelenlevők jól érezzék magukat az 
ételekben is megízlelve mindazt a szeretetet, amellyel vártuk Őket. A vacsora igen különlegesre sikeredett: 
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kemencében sült töpörtyűs pogácsa, ízletes francia 
saláta, halászlé házi kenyérrel, vörösboros gombás 
vadpörkölt rizibizivel illetve gyümölcssaláta volt az 
elképzelt menü sorunk.  

Éjfél után felszolgáltuk az előző nap készített 
„mosoly kommandós” kocsonyát, illetve virslit. 
Miközben a vendégek gyülekeztek a csapat tagjaival 
visszatekintettünk az elmúlt évre, számba vettük 
sikereinket, nehézségeinket. Kezdés előtt kicsit 
elvonultunk, közösen imádkoztunk, illetve kértük a jó 
Isten segítségét munkánkra, a résztvevők felhőtlen 
szórakozására, valamint arra, hogy mindenki részére 
csak jobb évet hozzon a 2017-es esztendő. 
Lélekmelengető érzés töltött el bennünket amikor felelevenítettük az együtt átélt közös pillanatainkat és 
élményeinket amit a 2016-os év hozott el nekünk. Minekutána a tisztelt vendégek megérkeztek és 
elfogyasztották az általunk kínált fogadó italokat (házi pálinka/rostos üdítő) és töpörtyűs pogácsát továbbá a 
francia salátát ezt követően kezdetét vette a mulatozás. Nagy táncolásba kezdtek az emberek, nekünk úgy tűnt  

jó hangulat kerekedett elég hamar. 
 
Boldog új évet 
 
Éjfélkor pezsgőt szolgáltunk fel a vendégeknek, ahol 
román nyelven is köszöntöttük az új évet, ugyanis 
román nemzetiségű résztvevők is megtiszteltek 
bennünket jelenlétükkel. Magyar éjfélkor pedig 
elénekeltük a himnuszt és koccintottunk, valamint 
boldog új évet kívántunk egymásnak. Majd ismét 
remek hangulat uralkodott a teremben, amely a korai 
reggeli órákban ért csak véget! 
Az éjszaka folyamán ismét meglepetés ért minket 
Somogyi Jutka, a mi önkéntes szakácsnőnk jóvoltából, 
nagyon ízletes gyümölcssalátával lepte meg kis 

csapatunkat és a kedves vendégeket amit ezúton is köszönünk szépen neki! Ezúton is szeretnénk megköszönni 
mindazoknak, akik segítségünkre voltak szilveszteri mulatságunk előkészületeiben és lebonyolításában 
egyaránt! 

Hálás köszönetünket szeretnénk kifejezni mindazoknak akik bármilyen formában támogattak bennünket 
és segítségünkre voltak az elmúlt esztendőben!  

Szívből reméljük, hogy az idei 
esztendőben is tudjuk hatékonyan 
folytatni az általunk elkezdett 
tevékenységet és hisszük azt, hogy 
munkánk közösségépítő jellegű és 
azt, hogy csak közös összefogással 
lehetünk hatékonyabbak, annak 
érdekében, hogy elérjük az általunk 
kitűzött célunkat amely a következő 
képen hangzik: „Célunk, hogy 
mosolyt csaljunk az emberek arcára, 
segítsünk ahogyan, ahol és amiben 
tudunk!” 2017-ben a Mosoly 
Kommandó szeretne minél nagyobb 
teret hódítani ezáltal egyre több 
embernek mosolyt csalni az arcára 
ezenfelül továbbra is színvonalas és 
sokrétű programokat szervezni! 
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Borkóstolót tartottak Hegyköztótteleken 
 
Hegyközcsatár környéki települések szőlőtermesztőinek, borkészítőinek- és fogyasztóinak tartottak 
borkóstolót, ugyanakkor a helyi gazdákból álló zsűrinél lehetett véleményeztetni versenyszerűen a 
finom nedűt.  
 
 

     Immár hagyománnyá vált, hogy januárban 
borkóstolót tartanak Tótteleken, így volt ez az idén is, 
ismét megrendezésre került szombaton 2017 január 21-
én Hegyköztótteleken a helyi és Felső Hegyközi 
szőlősgazdák borainak versenye, megmérettetése. Ez 
alkalommal öt kategóriában rozé, fehér édes, fehér 
száraz, vörös édes és vörös száraz borok, 28 mintát 
kellett a négyszer három tagú zsűrinek pontozni és egy 
sorrendet felállítania.  
    Este hét óra tájékán vette kezdetét a rendezvény a jól 
befűtött hegyköztótteleki kultúrházban, kint már hetek 
óta jóval nulla fok alatti hőmérséklet uralkodik.  
 
 

    A vendégek szép sorban érkeztek, akiket hagyományos zsíros kenyérrel és lilahagymával fogadtak, de 
mindenki hozott magával még falatoznivalót. A finomabbnál finomabb pálinkák mellett előkerültek a boros 
kulacsok is a még finomabb borokkal, valamint a versenyre szánt borminták. 

   
   
Most, is mint minden rendezvényen a már jól 
összeszokott hegyköztótteleki baráti társaság 
gondoskodtak a vendégek ellátásáról, Iványi Ilona 
vezetésével, a verseny lebonyolításáról. Az asszonyok 
a konyhában szorgoskodtak, készítették a vacsorát a 
mintegy száz vendégnek, míg a férfiak a kultúrházban 
fogadták az ideérkezőket.  
      Az előjegyzés alapján mindenkinek meg volt a 
kijelölt helye a szépen feldíszített asztaloknál, a 
színpadon a már szinte hazajáró Tempfli Tamás zenész 
magyar nótával, csárdásokkal, mulatós zenével és 
örökzöld slágerekkel szórakoztatta a közönséget.  
    

   Az asztaltársaságok egymást kínálgatva „melegítettek be” a vacsorára, előbb a már összeérett tavalyi 
díjnyertes pálinkákkal, majd a szépen letisztult, friss, zsűrizésre is előkészített borokkal.  

 
    A fülek már pirosodtak, az arcok kipezsdültek a sok 
fajta bortól, hiszen meg kellett kóstolni a szomszéd, a 
barát, jó ismerős borát is, a vélemények megoszlottak, 
de abban  egyet értett mindenki, hogy „van jó bor, jobb 
bor és az enyém”, közben a zsűrik kóstolgattak, 
minősítettek.  
      Tombola is volt, mint minden alkalommal, amelyet 
a tóttelekiek adományokból adták össze, Iványi Ilona 
elmondta, a befolyt összegből idén egy fagyasztóval 
ellátott hűtőszekrényt szeretnének vásárolni a 
kultúrotthon részére, hiszen a rendezvények 
alkalmával nagy szükség van rá, főleg a melegebb 
szezonban.  
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A több mint 250 tombolajegy hamar elfogyott, el is kezdődött a 
kisorsolás. Hogy mi mindent sorsoltak ki? Voltak itt borászati 
segédeszközök, saját készítésű pálinkáspohár, borospohárkészlet, 
pálinkáspohár készlet, különböző csokik, borok, plüssjátékok, kávé, 
pezsgő de a hecc kedvéért kisorsoltak néhány csipkés női bikinit 
(újak voltak) is. A fődíjat, amely egy kicsinyített fatalicskában egy 
üveg bor és egy műanyaglopó volt, Keserű István nyerte. A fődíjat a 
helyi ügyes kezű Szilágyi Miklós ajánlotta fel.  
       A vendégek még javában fogyasztották a finom vacsorát, 
toroskáposzta krumplipüré, disznópörkölt, ecetes uborkával, de a 
zsűri tagjai már meghozták döntésüket mind az öt kategóriában 
miszerint: a rozé bor kategória I. helyezettje Köteles Csaba lett, 
vörös édes – Maresch Emma, vörös száraz – Szabó Boldizsár, fehér 
édes – Ritter István, fehér száraz – Bakó János vitték el az első 
helyezésért járó emléklapot és érmét.  
   Mindenki jól érezte magát, a jelenlévők nagyot mulattak. A 
hegyköztótteleki baráti társaság, akik minden rendezvényen ott 
vannak, segítenek, szerveznek, rendeznek, ezúton szeretnék 
megköszönni a támogatást Bónisz Sándor Hegyközcsatár község 
polgármesterének és Kruzslitz Imre római katolikus plébánosnak, 

valamint  
mindenkinek aki bármivel hozzájárult a mai 
rendezvény sikeréhez.  
 
      
   Iványi Ilona, aki a hegyköztótteleki 
rendezvények egyik kiemelkedő szervezője 
most is mint minden évben elmondta, hogy: 
„a mai borversennyel is az volt a célunk, 
hogy a szőlősgazdák megosszák egymással 
tapasztalataikat a szőlőben és a pincében 
végzett munkákkal kapcsolatban és így 
segítsék egymást a minél jobb végeredmény 
eléréséhez. Nem titkolt szándék mindez 
mellett a falu és község közösségének még 
jobb összekovácsolódása, hiszen minden 
hasonló jellegű rendezvénynek közösség 
építő és formáló ereje van!” -  mondta a 
főszervező.  
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Strauss világa, és ami mögötte van – a síteri mosolykommandósok 
 Thurzó Zoltán koncertjén 

 
 
      Köszönöm NAGYVÁRAD, valamint 
KÖSZÖNÖM, hogy rengeteg más helyről is eljöttetek! 
     Biharról, Margittáról, Székelyhídról, Micskéről, 
Telegdról, Síterből, Hegyközkovácsiból, 
Biharkeresztesről, Berekböszörményből, de még (!) 
Izraelből, és Floridából is voltatok ezen a közös 
eseményen ( - úgy jöttetek látogatóba Nagyváradra, 
hogy erre az eseményre is eljussatok). Természetesen 
nem zenészek, hanem az érdekességeket kereső 
zenekedvelők.  
    Számomra egy felejthetetlen közös együttlét 
élménye volt a most vasárnapi Strauss koncert.  
   Nagyon sok fiatal előadóművész álmodik nagy 
sikerekről, hatalmas koncertközönségről, eredményes 
karrierről, valamint arról, hogy sokan legyen kíváncsiak mindarra – amit közösségformáló eseménynek szán 
egy előadó. Nem azt, hogy nekem van igazam, hanem itt megtekinthetitek, hogy így is meg lehet szólítani az 
embereket. És lám: sok helyről el is jönnek. Ennyi helyről.  
 

 
Hihetetlen. 
Ebben az albumban a képek hallgatnak, de benne az 
emlékek mesélnek – át tudják adni az együttlét 
hangulatát. 
   A magyar televizió nagyváradi csapata itt volt, és a 
kellemes hangulatot rögzítették. 
   Rengeteget nevettünk, és együtt alakítottuk az 
előadás menetét, közösen hoztuk létre ezt a 
hangversenyt. 
    Gyorsan telik az idő: most, 2017-ben van annak 
immár 10. éve, hogy hangversenyeket szervezek 
Nagyváradon, valamint elég sok más helyen is.  
 

 
Remek „kezdés” volt ez a január… 
   10.év nagyon sok – de köszönöm Nektek a folyamatos figyelmet, szeretetet, támogatást!  
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A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁT ÜNNEPELTÉK A HEGYKÖZCSATÁRI  
BENEDEK ELEK ISKOLÁBAN 

 
    A hegyközcsatári iskolások felkészítő tanáraik közreműködésével egy kivetítős program keretén belül 
elevenítették fel az 1823 január 22—én történt eseményeket, amikor Kölcsey Ferenc ezen a napon tisztázta le 
Csekén a Himnusz kézíratát.  
   A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük meg január 22-én, ennek emlékére. 
   Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések alkalmat adnak arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk 
évezredes hagyományainknak, gyökereinknek, nemzeti tudatunk erősítésének, felmutassuk és továbbadjuk a 
múltunkat idéző tárgyi és szellemi értékeinket. 
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A csalók találékonysága végtelen 
 

A bűnözők találékonysága nem ismer határokat, ezért komolyan kell venni őket, figyelmeztet a ren-
dőrség bűnmegelőzési osztálya a lakosság számára összeállított ismertetőjében. 
 
   Léteznek egyszerű, de hatékony módszerek arra, 
hogy ne váljunk áldozatokká, csupán 
figyelmesnek, elővigyázatosnak kell lennünk, 
például telefonos megkeresésekkor, illetve 
sohasem szabad ismeretlenek kérésre pénzt 
küldeni általuk megadott címekre. Jó példa az a 
módszer, amikor találomra kiszemelt 
telefonszámokat tárcsáznak, a hívott fél egy 
családtagjának állítólagos balesetéről 
tájékoztatnak ügyvédnek, orvosnak, rendőrnek 
kiadva magukat, és pénzt kérnek orvosi és/vagy 
ügyvédi költségekre, ügyintézésre. 
    Kedvelt célpontot jelentenek az egyedül élő, 60–80 év közöttiek, akik erős érzelmi sokk alá kerülnek, utólag 
nem is emlékeznek a történtek részleteire, de segítőkészek, és akár olyan összegeket is kiadnak a kezükből, 
ami egész életük takarékoskodásának gyümölcse. 
Érdemes ellenőrizni 
   A csalást megelőzendő érdemes határozottan fellépni a hívóval szemben, még akkor is, ha első hallásra 
megdöbbentő tényt közöl. Tudni kell, hogy például baleseteknél csak bírósági döntést követően kerülhet sor 
kártérítés fizetésére. Baleseteknél két eset lehetséges: vagy panaszt kell leadni az illetékes rendőrségre, mely 
foglalkozik tovább az üggyel, vagy a két fél (illetve az eseményben érintett felek) megegyeznek egymás 
között – minden más variáció törvénytelen. Balesetkor a segítségnyújtás, az orvosi ellátás az elsőrendű feladat 
és nem az anyagi károk felbecslése, rendezése. A balesetek tényének közlése a hivatalos szervek feladata, ha 
annál mégis hamarabb történik híradás, érdemes ellenőrizni annak forrását, például érdeklődve a rendőrségen, 
vagy a 112-es telefonszámon, pénzt pedig semmilyen körülmények között sem érdemes idegen személyek 
kérésének engedve küldeni ugyancsak ismeretlen címekre, számlaszámokra. A „jóakaró” szándékáról 
egyszerű meggyőződni, részleteket és az állítólag balszerencsésen járt rokont illető adatokat kérve, 
ugyanakkor vigyázni kell, nehogy a hívott fél maga áruljon el információkat az őt megtéveszteni akarónak, aki 
aztán ezeket felhasználhatja. 
„Szerencsés nyertes” 
   Egy másik veszélyforrás, amikor arról adnak hírt ismeretlenek, hogy a megkeresett „szerencsés nyertes” egy 
játékban, amelyiken valószínűleg nem is vett részt, ám a megnevezett nyereményösszeg feledteti ezt a tényt. 
Vigyázni kell, ha a nyereményátadás ürügyén találkozókat szerveznek, aminek során személyes adatokat, 
bankszámla számokat, jelszavakat, kódokat tudnak meg. Ennek veszélyesebb változata, ha a találkozóra a 
„szerencsés” otthonában kerül sor, ahol mintegy felmérik a terepet a későbbi bűncselekményekhez. Nem 
szabad a reménybeli nyeremények előlegeként vagy ügyintézési díjként soha senkinek semmilyen összeget 
küldeni. 
   Aki csalásra utaló próbálkozást tapasztal, értesítheti a rendőrséget, akár a 112-es telefonszámot tárcsázva is. 
Rencz Csaba 
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Új matricaárak léptek érvénybe 
 
A járművezetők új áron juthatnak hozzá a matricákhoz, tájékoztat a Közlekedési Infrastruktúrát 
Kezelő Társaság (CNAIR). 
 
       A személygépkocsik esetében az árak változatlanok maradtak, azonban a teherszállító és személyszállító 
járművek esetében nőttek. Három éf fél tonnánál kisebb járművek esetén hét napra hat eurót, harminc napra 16 
eurót, kilencven napra 36 eurót, egy évre pedig 96 eurót kell fizetni a matricáért. 
    Hét és fél tonnáig  egy napra hét eurót, hét napra 28 eurót, hét napra 16 eurót, harminc napra 32 eurót, 
kilencven napra 92 eurót, egy évre pedig 320 eurót kell fizetni. Tizenkét tonnáig legfeljebb három tengellyel 
rendelkező teherjárművek esetén az új dííszabás szerint egy napra 9 euróba kerül a matrica, hét napra 36, 
harminc napra 72, kilencven napra pedig 206, egy évre pedig 720 eurót kell fizetni, a legfeljebb négy 
tengellyel rendelkező járművek esetén pedig 11, 55, 121, 345, illetve 1210 euróba kerül a matrica. 
    Személyszállító járművek esetén, amennyiben a székek száma 9 és 23 közötti ( a vezető helyével együtt), 
egy napra két eurót, hét napra 20 eurót, 30 napra 52 eurót, kilencven napra 120 eurót , egy évre pedig 320 
eurót kell fizetni. Ugyanezekre az időtávokra, amennyiben a jármű több mint 23 helyes, az új tarifák 7, 91, 210 
és 560 euró.         
    A január 20-a előtt megvásárolt matricák érvényesek maradnak, további tudnivalók minderről a http://
www.cnadnr.ro/ro/roviniete/puncte-de-distributie” címen találhatók. 
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Március 13-án kezdődik a nyolcadikosok képességfelmérő vizsgája és a próbaérettségi 
 
Március 13-án, a román nyelv és irodalom írásbeli vizsgával kezdődik el a nyolcadik osztályosok képes-
ségfelmérő vizsgája és a 11., illetve 12. osztályos diákok próbaérettségije – derül ki a tanügyminisz-
térium rendeletéből. 

 
    A nyolcadikosok, a tizenegyedikes és 
tizenkettedikes diákok március 13-án egyszerre 
vizsgáznak. 
    A nemzeti kisebbségekhez tartozó tanulók 
anyanyelvi képességeit március 14-én mérik fel. 
    Március 15-én matematikából vizsgáznak a 
nyolcadik osztályos diákok, a középiskolások pedig a 
szakosodásnak megfelelő kötelező tantárgyból. 
    Március 17-én a szakosodásnak megfelelő választott 
tantárgyból kell vizsgázniuk a 12. osztályos diákoknak. 
    Az országos szintű felmérések eredményeit március 
31-én teszi közzé a tanügyminisztérium. 
    A rendelet alapján a nyolcadikosok román nyelv és 
irodalomból, matematikából, valamint anyanyelvből és 

annak irodalmából vizsgáznak. 
    A 11. osztályos diákoknak román nyelv és irodalomból, matematikából, történelemből és anyanyelvből kell 
bizonyítaniuk tudásukat. 
    Az idén érettségiző diákok tudását román nyelv és 
irodalomból, anyanyelv és irodalomból, választott 
tantárgyként pedig matematikából, történelemből, 
fizikából, kémiából, biológiából, informatikából, 
földrajzból, logikai ismeretekből, érvelés és 
kommunikációból, pszichológiából, 
közgazdaságtanból, szociológiából vagy filozófiából 
mérik fel. 
    Minden iskola kielemzi a felmérések eredményeit, 
és megtárgyalják a diákokkal is az általuk elért 
eredményeket. 
    A rendelet értelmében a tanároknak az osztályokban 
is meg kell beszélniük az eredményeket. Ugyanakkor 
szülői értekezleteken is ismertetni kell az 
eredményeket, a tanároknak pedig javaslatokat kell benyújtaniuk, hogy miként lehetne jobb eredményeket 
elérni a nyári vizsgák során. 
www.agerpres.ro 
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Szénmonoxid-veszélyes időben vagyunk 
 
A Crisana Sürgősségi Esetek Felügyelősége (ISU) sajtóközleményen keresztül hívja fel a lakosság fi-
gyelmét: olyan időszakban vagyunk, amikor megszaporodik a szénmonoxid-mérgezéses esetek száma.  

   A szénmonoxid-mérgezéses esetekhez leginkább az 
vezet, hogy a lakásokhoz tartozó tűzhelyek, kályhák, 
kazánok kéménye takarítatlan, eltömődött vagy esetleg 
hibásan épített, de megeshet az is, 
hogy a tűzhely rosszul van csatlakoztatva 
a tűzhelyhez. Már az év első napjaiban – január 7. és 
10. között – a katonai tűzoltók 13 olyan esethez 
vonultak ki, ahol, a helyszínelés szerint, a 
kémény okozta a tűzet, vagy az, hogy gyúlékony 
anyagot tároltak a közelében.  
   Éppen ezért az ISU a következőket tanácsolja: a 
kéményeket, illetve a füst és égéstermék elvezetésére 
szolgáló csöveket rendszeresen ellenőriztetni, szükség 

esetén javíttatni kell arra illetékes szakemberrel, a helyiségeket pedig szellőztetni. Ugyanakkor figyelni kell 
arra is, hogy a fűtési berendezések szakszerűen legyenek üzembe helyezve, illetve használva. 
Előjelek 
    Nagyon fontos, hogy a lakásban éjszakára nem  maradjon égő tűz (kályhában, gáztűzhelyen, sütőben). 
Nagyon hasznos a szén-monoxidot jelző készülék beszereltetése, mely jelzi a színtelen és szagtalan, a nem 
teljes körű égés során termelődő gáz jelenlétét. Utóbbira heves fejfájás, szédülés, szabálytalan 
szívritmus, hányinger, aluszékonyság utal, később fulladáshoz, szerencsétlen esetben halálhoz vezethet. Ha a 
levegőben 0,1% a szénmonoxid, az egy óra alatt végezhet az azt belélegzővel, a koncentráció 
növekedésével csökken ez az időtartalom (1% – 15 perc), 10% azonnali halált idéz elő. 
 
Forrás: erdon.ro, - Rencz Csaba 
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MEGHÍVÓ A HEGYKÖZCSATÁRI BOR ÉS PÁLINKA KÓSTOLÓBA 
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HEGYKÖZCSATÁR KÖZSÉGI ADÓK ÉS ILLETÉKEK 2017-BEN 

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 
 Épületadó: 

Kültelekadó: 

Illetékek: őstermelői igazolvány 15+15 lej, félévi láttamozás 5 lej, - cégtábla, reklámtábla 20 lej/nm, 
kéményseprő illeték 15 lej/év, vízdíj 6,5 köbméterig/hó= 2,50 lej/személy, 6,5 köbméter felett/hó =5 lej/
személy, bekötési díj 400 lej, újrabekötés 200 lej,  utcai alkalmi árusok 150 lej/nap 
Haszonbérletidíjak: szántás: 450/ha, tárcsázás 200/ha, szállítás 200 lej /óra, várakozás 20lej/óra, 1 
nm épület/hó=0,10 lej, exkavátor 100 lej/óra, növényzet zúzás (takarítás) 300/lej/ha + 50 kiszállási díj,  
Koncsesszió díjak: - 1 nm épülettel ellátott terület 1 euró/ év  a RNB által közölt napi árfolyamon  
- épület nélküli területek 0,50 euró/ év  a RNB által közölt napi árfolyamon  
 
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      2016 

Adózási érték 
Lej/nm      2017 

Főépület, beton, tégla, BCA vagy más hőkezelt 
anyagból 

600 600 

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

200 200 

Melléképület, beton, tégla, BCA vagy más hőkezelt 
anyagból 

175 175 

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

75 75 

A földterület rendeltetése Lej/ha 2016 Lej/ha 2017 

                         szántóföld 55 55 

legelő 31 31 

kaszáló 31 31 

szőlő 61 61 

gyümölcsös 62 62 

Erdő, vagy más erdészeti célra használt terület 18 18 

  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. 
 
- A HELYI TANÁCS  100 LEJES TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJAT SZAVAZOTT MEG MINDEN OLYAN 
HEGYKÖZCSATÁR KÖZSÉGI DIÁKNAK, AKI  AZ I. HELYEN VÉGEZ AZ OSZTÁLYBAN A 2016-2017 –ES 
TANÉVBEN! 
 

AMIT A TERMELŐI IGAZOLVÁNY IGÉNYLÉSÉRŐL TUDNI KELL 
 
    Azon személyek akik Termelői Igazolványt szeretnének igényelni a helyi Polgármesteri Hivataltól először 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 állítanak 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 a termelői bizonyítvány  
 

ÉRTESÍTÉSEK—FELHÍVÁSOK 
 
   - Felkérjük mindazokat, akik még nem egyenlítették ki a 2016-os adó és illetékeket, illetve szeretnék 
kifizetni 2017-es adóikat, tegyék meg munkanapokon a Polgármesteri Hivatal pénztáránál 8—15  óra között.  
    - 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 
mezőgazdasági nyilatkozatot, még akkor is, ha nem volt semmilyen változás az elmúlt évben, ha volt eladás, 
vásárlás, akkor hozzák magukkal az erről megkötött szerződést. 
    - Ugyancsak a Polgármesteri Hivatal pénztárába, lehet befizetni a vízdíjat mindazok számára akiknél nem 
olvasták le a vízóra állását, ezt a fogyasztó is leolvashatja és a vízóráról  leolvasott értéket feljegyezve a 
pénztárnál kiegyenlítheti annak ellenértékét. 
 
A HEGYKÖZCSATÁRI POLÁRMESTERI HIVATAL MUNKANAPOKON  8—16 ÓRA 
KÖZÖTT ÁLL A LAKOSSÁG RENDELKEZÉSÉRE ! 

Hegyközcsatár 450 
Tóttelek 250 
Síter 400 
Sítervölgy 200 
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HASZNOS TUDNIVALÓK 
 

     Közeledik a tavasz, hamarosan eljön a vetés ideje, jó ha tudjuk vásárláskor, miből mennyit vásároljunk, 
esetleg mi az optimális vetési idő, vagy egyes vetőmagnak mennyi a csirázási ideje 

 

 
 
 

Megszokott korlátok között a megbetegedések száma 
 

    Enyhén emelkedett a légúti megbetegedések száma, az előző hetekben, de csökkent a kórházi beutalást 
igénylők aránya községünk területén.  
A megbetegedések száma a megszokott keretek között van, tudtuk meg a családi orvosainktól.                                      
     Orvosi javaslatok: 
  -     Csak akkor tartózkodjanak a hidegben hosszabb ideig, ha ez elkerülhetetlen. Ilyenkor öltözzenek 
megfelelően és húzzanak kesztyűt-sapkát. Ne tegyék ki lábukat és kezüket folyamatos hidegnek, mert ez 
fagyást okozhat. 
-     Fogyasszanak proteinben és telítetlen zsírsavakban gazdag élelmiszereket, gyümölcsöt és zöldségféléket, 
kerüljék az alkoholfogyasztást. 
-     Figyeljenek oda a gyermekekre: ne hagyják őket a parkoló autóban várakozni és lehetőleg csak fűtött és az 
időjárási és útviszonyoknak megfelelően felszerelt autóban utaztassák őket. 
-     Az idős, légzőszervi vagy szívbetegek kerüljék a zsúfolt helyeket, ahol fokozott a fertőzésveszély. 

ELNEVEZÉS GRAM/ DARAB CSIRÁZÁSI 
IDŐ/NAP 

OPTIMÁLIS 
VETÉSI IDÓ 

káposzta 250-300 6-7 Korai-02.15-03.15   Őszi- 04.15-
05.01 

Karalábé 250-350 4-6 Korai-02.15-03.15 Őszi- 04.15-
05.01 

spenót 70-100 5-6 15.09-12.01, 03.01-04.15 

saláta 800-1300 6-12 15.09-12.01, 03.01-04.15 

sárgarépa 500-520 14-21 03.01-05.15 

petrezselyem 700-800 18-25 03.01-05.15,   11 

zeller 2000-2500 15-20 02.15-03.01 

cékla 40-60 4-7 04.15-05.01 
Retek 100-110 6-8 03.01-04.15,   08.15-09.15 

hagyma 200-250 12-15 11.15-12.01, 03.01-03.15 

uborka 30-60 5-6 04.15-05.15, 06.20-07.15 

sárgadinnye 20-30 5-8 04.10-05.10 
görögdinnye 10-30 8-10 04.10-05.10 
paradicsom 200-300 10-14 Korai- 02.01-02.15 Kései- 03.15-

03.20 
paprika 150-180 15-20 02.15-03.01 

padlizsán 200-300 10-16 02.15-03.01 

borsó 3-5 5-8 03.01-04.15, 06.20-07-15 

paszuly 2-7 4-8 04.15-05.15, 06.20-07.15 
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