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Hegyközcsatár községben kopogtatott Szabó Ödön 
 
Hegyközcsatárban kampányolt az RMDSZ Bihar megyei szervezetének parlamenti képviselő jelöltje 
Szabó Ödön, akit elkísértek a község elöljárói is. 
 

    Szombaton, 2016 november 19-én Hegyközcsatár 
község településeinek lakosait kereste fel Szabó Ödön 
az RMDSZ Bihar megyei szervezetének parlamenti 
képviselő jelöltje, aki házról házra járva kopogtatott be 
az emberekhez. A képviselőnek mindenkihez volt egy 
kedves szava, elbeszélgetett a lakosokkal meghallgatva 
panaszaikat, észrevételeiket, javaslataikat.  
    Szabó Ödönt elkísérte kampány útján Bónisz Sándor 
a község polgármestere, Nagy Róbert alpolgármester a 
helyi és községi RMDSZ elnöke, helyi tanácsosok és a 
képviselőjelölt kampány stábja.  
    Örömmel fogadták a község lakosai, hogy maga a 
képviselő jelölttől hallhatták az RMDSZ programját, 
az elkövetkezendő évek megvalósításainak 

elképzeléseit. Szabó Ödön úgy fogalmazott, hogy nagyon sok még a teendő a magyar közösségünk érdekében, 
állampolgári jogaink érvényesítésében, ezért az RMDSZ idén felfrissült erővel vág neki a munkának.      
    Azt is elmondta, hogy nagycsaládban született és maga is nagycsaládos, hiszen felesége Emese hat 
gyerekkel ajándékozta meg, szülőfalujuk Kárásztelek örökségét hordozzák, szeret a múltról olvasni, kutatni 
ezért is lett a hobbija a munkája is egyben hiszen történész, muzeográfus.  
    Szabó Ödön hitvallása „Hinni kell abban, hogy lehet. Őszintén és bátran kell dolgozni, hogy más is tudjon 
hinni. Megharcolni a harcot és megkötni a békét, amikor kell. Annyit kell kockáztatni csak, amivel a 
legnagyobb kudarcban is legfeljebb csak te veszel oda, a többiek mindenképp éljék túl.” 
    Hegyközcsatárban idei borral koccintott a lakosokkal Jénő és Erzsébet napja alkalmából, mások jóbarátként 
hívták be egy pohár jó nedűre, míg Tótteleken a helyi plébánián dolgozó munkásokat látogatta meg akik a 
központifűtés rendszerhez építettek kéményt. Síterben egy hagyományos disznótorba csöppentünk, amelyet a 
Mosoly Kommandó szervezett, hogy azok is megismerhessék hagyományainkat akiknek nem állt módjukba 
koruknál fogva, vagy városon születtek és élnek. 
    Szabó Ödön itt is besegített a munkába, hiszen húst darált és tésztát készített, hogy besegítsen a 
szervezőknek, rendezőknek. Elmondta, hogy náluk a mai napig él a hagyomány, hiszen a család szinte minden 
évben vásárol egy disznót, amelyet közösen a rokonsággal és a komákkal, hagyományosan dolgoznak fel, 
beszélgetnek, hiszen az év többi napjain mindenki mással van elfoglalva. 
 Mind a három településen találkoztunk Kárásztelekről elszármazottakkal, akik ismerősként üdvözölték a 
képviselőt.  
    Már jól besötétedett, amikor a képviselő búcsút vett Sítertől bízva abban, hogy december 11-én minél 
többen mennek el szavazni és teszik le voksukat a magyar érdekképviselet az RMDSZ képviselő és szenátor 
jelöltjeire.  
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Tóth Zs. 



Hagyományos disznótor Síterben 
 

Egy igazi, nagyapáink korát idéző falusi, disznótorra hívták a kulináris élvezeteket kedvelő családokat, 
baráti társaságokat, a síteriek, azokat akik szeretik a hagyományos ízvilágot, a falusi hangulatot 

 
    Szombaton, 2016 november 19-én reggel, a nap sugarai alig bukkantak elő a hegyközi dombok mogul, a 
síteri kultúrház udvarán hagyományosan, szalmával, már perzselyelték a 170 kilós disznót, amelyet az esti 
vacsoravendégeknek szántak. Előző nap biztos ami biztos alapon egy 140 kilóst már feldolgoztak. 
    Szabó Béla és Koma Tibor, akik a disznóvágás-feldolgozás feladatát kapták a mai napra, igazi 

szakértelemmel irányították a fiatalabbakat és 
magyarázták a fortélyokat, de nem csak nekik, hanem 
mindazoknak akik kíváncsiak voltak rá és nem voltak 
még egy igazi disznótorban.   
    A perzselést megelőzően mindenki elfogyasztott 
egy kispohár finom síteri kisüstit, majd hozták a 
száraz szalmát, amellyel betakarták a disznót, 
alágyújtottak, de nem felejtkezdtek el a kistűzről sem, 
ez szolgált a továbbiakban a szalma meggyújtásához. 
A kistűz még arra is szolgált, hogy az ott elégett 
szalma perlyéjét  vízzel összekeverték majd a 
perzselést követően azzal a fekete masszával kenték 
be az egész disznót, amely megpuhította a bőrét, így 
nagyon szép fehérre lehetett lekaparni, megtisztítani. 

   A szép fehérre letisztított disznót aztán feltransírozta a Mosoly Kommandó tagjai, mindenki megkapta a 
saját feladatát, volt aki a szalonnával foglalkozott, más a húsokat szortírozta az szerint, hogy mit sütnek-
főznek belőle. 
   A csapat női tagjai a konyhában szorgoskodtak, 
főzték az orrja levest házi csigatésztával, 
toroskáposzta, töltöttkáposzta, sűlthúst, krumplipürét, 
míg a férficsapat darálta a húrkábavalót, és a 
kolbászhúst. Az egyik csapat a szilvalekváros 
hájastésztát gyúrta-sütötte, míg mások az egy nappal 
azelőtt sütött kemencés házikenyeret szeletelte. 
    A Nap is rámosolygott a Mosoly Kommandó 
tagjaira, hiszen egész nap szép, meleg, napsütéseses 
idő volt, így kint a szabadban lehetett feldolgozni a 
disznót, elkészíteni a hurkát, kolbászt. 
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     A délután folyamán segítség is érkezett Szabó Ödön az RMDSZ képviselője/jelöltje személyében, aki 
éppen Hegyközcsatár község településein kampányolt, kopogtatott, beszélgetett el az itt lakókkal. A 
képviselő kötényt ragadott, a húrkába és kolbászba valókat darálta, majd elmondta, hogy ő kimondottan 
szereti a disznótorokat, és nem áll messze tőle, hiszen ő nagycsaládban született és maga is nagycsaládos, 
falusi környezetben, Kárásztelken nevelkedett, ahol minden évben vágtak disznót, de a mai napig is a 
komákkal összejönnek, disznót vágnak, elbeszélgetnek, és együtt van a család.  

   
   “Az ilyen hasonló hagyományőrző rendezvényekre nagy szükség van, hiszen nem szabad elfelejtsük és 
kötelezően tovább kell adjuk gyermekeinknek, unokáinknak ezeket a magyar hagyományokat, amelyeket 
őseinktől tanultunk”- mondta a képviselő.   Szabó Ödön támogatásáról biztosította a Mosoly 
Kommandósokat és a 
j ö v ő b e n  m i n d e n 
segítséget  megad, 
lehetősége szerint, hogy 
ez a kezdeményezés 
minél sikeresebb és 
hatékonyabb legyen.  
     Estére az a százhúsz 
személy, aki asztalt 
f o g l a l t  k i t ű n ő 
h a n g u l a t b a n 
fogyaszthatta a vacsorát 
Dj Salyti jóvoltából, de 
vacsora közben számos 
meglep e té sb en  i s 
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  Az est egyik ilyen meglepetése Biró Rozália 
szenátor asszony megjelenése volt, aki örömét 
kifejezve, hogy jelen lehet egy ilyen hagyományőrző 
rendezvényen. A Mosoly Kommandósok 
kezdeményezését példértékűnek jellemzett az egész 
Erdélyben, majd elmondta, hogy hiába várjuk a 
csodákat mástól „mindenkinek maga kell megtennie a 
napi csodákat, úgy mint ez a kis síteri közösség”. 

    A meglepetések sorozata tovább 
folytatódott, hiszen Juhász Csaba (Fubi) aki az est 
bemondója is volt, színpadra szólította Szabó Kingát 
a Mosoly Kommandó vezetőjét és Vitályos Barnát, 
Hegyközcsatár egykori polgármesterét, aki nagyban segítette az önkéntesek munkáját.      
              Vitályos Barna elmondta, hogy amikor Szabó Kinga felkereste azzal az ötlettel, hogy rászoruló 
gyermekeket segítsenek, akkor szívesen segített nekik amiben tudott, ugyanis megható tapasztalatai voltak az 
előzőekben, amikor már segített  árva, rászoruló gyermekeken így szívesen fogadta a „kommandósok” 
kezdeményezését. 

Szabó Kinga és a Mosoly Kommandó csapata 
ünnepélyesen felkérte Vitályos Barnát, hogy legyen 
a csapat tiszteletbeli tagja, amelyet Vitályos Barna 
nagy örömmel elfogadott majd hozzátette „büszke 
vagyok arra, hogy síteri vagyok és a Mosoly 
Kommandó tagja lehetek”.   
Szabó Kinga ünnepi beszédében megköszönte 
Vitályos Barna volt polgármester támogatását majd 
köszönetét fejezte ki mindenkinek, aki bármivel 
segített és hozzájárúlt a mai disznótor és az azt 
követő disznótoros vacsora szervezésében.   
Köszönetét fejezte ki a község elöljáróinak, akik 
családjaikkal jelen voltak a disznótoros vacsorán, 

Bónisz Sándor polgármesternek és Nagy Róbert alpolgármesternek. 
        Az újabb meglepetés akkor vette kezdetét, amikor a jelenlévők egy adománygyűjtő akciót indítottak el, 
ugyanis ez a rendezvény is hozzájárul majd a karácsonyi akciójukhoz, amely keretén belül szeretnének ruhákat 
és tartós élelmiszereket adományozni rászorulóknak.  
      Árverésre került egy hatalmas torta, amelyet Somogyi Judit készített. 
A későbbiekben előkerültek a tombolák is kisebb-nagyobb tárgyak találtak gazdára, de a legmulatságosabb 
kisorsolt tárgy a levágott disznó farka volt. 
       Hogy a meglepetések sorozata folytatódjon és az est hangulatát fokozzák, megjelent egy ellopott 
menyasszony és násznagyjai a rendezvényen, fergeteges hangulatot keltve a jelenlévők között. Megtudtuk, 
hogy ők Paptamásiból érkezdtek a disznótorra hangulat keltés képpen. Hát sikerűlt!  
     Az est folyamán felevenítettek egy régi disznótoros hagyományt is, mégpedig a maskurába való beöltözést. 
Síterben, de talán az egész Hegyközben, amikor valahol disznótor 
volt a helybéliek beöltöztek a legváltozatosabb maskurákba és 
meglepték a disznótoros vacsora vendégeket, a házigazda  
távozáskor disznótoros kóstolóval, hurkával, kolbásszal jutalmazta 
meg őket.  

      A vidám hangulatú disznótor vasárnap hajnalban ért 
véget, a Mosoly Kommandó tagjai (a legfiatalabb 3, a legidősebb 
81 éves) fáradtan ugyan, de mosollyal az arcukon nyugtázták a mai 
nap sikerét, hiszen jelmondatuk szerint „Ha jót teszel, légy hálás 
érte”, ezért is bátorítják Önöket, hogy vegyenek részt a 
rendezvényeiken és adakozzanak ki-ki lehetősége szerint, hiszen 
sok adománygyűjtó vagy hagyományőrző rendezvényt terveznek 
még a „kommandósok”, Mikulási, Karácsonyi, újévi 
rendezvényeket.  
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Pálinkakóstolót tartottak Hegyköztótteleken 
 

Tizenegy kategóriában, harmincnyolc pálinkát neveztek be az elmúlt hétvégén Hegyköztótteleken 
megtartott pálinkakóstolón. 

 
      Kitűnő zene, lilahagymás zsíroskenyér, remek hangulat és nem utolsó sorban finom pálinkával várták a 
szervezők  mindazokat, akik már hetekkel ezelőtt asztalt foglaltak a hétvégén, 2016. November 26-án 
Hegyköztótteleken megtartott pálinkakóstolóra. 
     Szinte nincs is olyan alkalom, legyen az családi, baráti vagy épp hivatalos összejövetel, hogy jófajta, 
ízesebbnél ízesebb, aromás pálinkák ne kerülnének a vendégek poharaiba. Ezt a hagyományt ápolják itt a 
Hegyközön is, de amint Iványi Ilona a Hegyköztótteleki Baráti Társaság alapembere elmondta: „a célunk az 
volt ezzel a rendezvénnyel, hogy ne csak egyszerű italkóstolás legyen, hanem magát a kultúrát, a történelmet, 
az embereket is bemutassuk a pálinkával együtt, ugyanakkor megismerhessük egymást, barátkozhassunk, egy 
jót szórakozzunk, hiszen minden hasonló rendezvénynek közösség formaló és megtartó ereje van. Ez mellett 
nem titkolt célunk, hogy hagyományteremtő szándékkal indítsuk útjára e nemes vetélkedést, melyben a helyi, 
illetve a környékbeli gyümölcstermesztő gazdák termékei kerülnek megmérettetésre. A pálinkakóstolás 
egyben verseny is, melynek célja a minőség javítása, a pálinkával kapcsolatos szemlélet pozitív befolyásolása, 
valamint a minőségi pálinkát főzető gazdák munkájának elismerése” – mondta Iványi Ilona 
     Nem volt könnyű dolga a hatszor három tagú zsűrinek, hiszen tizenegy kategóriában harmincnyolc 
pálinkamintát kellett megkóstolni és minősíteni.  
     A szombat esti pálinkakóstolón jelen volt a 84 esztendős Ugarek Lajos bácsi is, aki talán a Hegyköz 
legjobb pálinka szakértője, hiszen ő hivatalosan több évtizedig a hegyköztótteleki pálinkafőzdét vezette. Lajos 
bácsi és felesége Emma néni is beneveztek a versenybe egy zölddió pálinkával, amelynek titkát nem árulták 
el.  
     Lajos bácsi elmondta: “ a pálinka akkor kellemes, ha kortyolgatva, ízlelgetve isszuk. Nem a mennyisége a 
lényeg, hanem a minőség és az az életérzés, ami körülveszi. Tévhit miszerint a pálinkát lehűtve kell 
fogyasztani, a pálinkát szobahőmérsékleten, 18-20 Celsius fokon fogyasszuk annak érdekében, hogy kiadja 
gyümölcsös ízét, finom aromáját.” – mondta Lajos bácsi.  
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       A vacsoravendégek egymást kínálgatták saját pálinkájukkal, persze mindenkié jó volt, de a legjobb 
mindig a sajátod. Egy idő után meg is lett a sok ízű és aromájú pálinka kóstolgatásának eredménye, hiszen a 
vacsorára emelkedett a hangulat, amely a finom toroskáposzta, krumpli és házi készítésű sütemények 
elfogyasztása után érte el tetőfokát.   
     Amíg a zsűri a pálinkákat kóstolgatta addig a vendégek mulatoztak, énekeltek, bohóckodtak, amelyről a 
szervezők és Temfli Tamás visszajáró zenész gondoskodtak.  

    Éjfél múltával megszületettek az eredmények, így a tizenegy kategóriában a következő I. helyezések 
születtek: málna – Zatykó Gabriella, zölddió – Ugarek Emma, körte – Nagy Mária, Törköly – Iványi Gyula, 
alma – László József, kajszibarack – Pazurik András és Pardek István, vegyespálinka – Antal Edit, birs – 
Szilágyi Zoltán, őszibarack – Petrus Tamás, cseresznye – Köteles Orsolya, szílva – Zatykó Norbert, de 
helyezéstől függetlenül mindenki kapott egy-egy emléklapot. 
    Mindenki jól érezte magát, a jelenlévők nagyot mulattak. A hegyköztótteleki baráti társaság, akik minden 
rendezvényen ott vannak, segítenek, szerveznek, rendeznek, ezúton szeretnének köszönetet mondani 
mindenkinek, aki bármivel segített és hozzájárult a mai rendezvény sikeréhez, valamint ott vannak és kiveszik 
részüket úgy az egyházközség, mint a faluban 
elvégzett önkéntesmunkában, amelyről Kruzslitz Imre 
atya időben gondoskodik, ő mindig talál munkát a 
környezetük szépítésére, modernizálására, hogy 
mindenki jól érezhesse magát, és itthon is otthon 
lehessen. Imre atya mindent megtesz azért, hogy 
családiassá varázsolja a maroknyi hegyköztótteleki 
közösséget, akik nemcsak segítenek de oda is 
figyelnek egymásra és közösségükre.  
       A jókedv és mulatozás vasárnap hajnalban ért 
véget, jelen volt a község alpolgármestere Nagy Róbert 
családjával. 
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KÖZÉRDEKŰ HÍREK  
 

Mit tegyünk a lejárt gyógyszerekkel? 
 

Hol fogadják el a lejárt 
gyógyszereket, mit tegyünk 
ezekkel, ha nem szeretnénk ártani 
a környezetünknek? – kérdezte 
egy olvasónk. Utánajártunk, de 
nem kaptunk megnyugtató 
választ.  
 
   Mint olvasónk elmondta, az egyik 
nagyváradi gyógyszertárban, ahol 
próbálkozott, nem vették át a lejárt 
szavatosságú gyógyszereket, még 
szóvá is tették, hogy hogyan 
képzeli, másutt átvették, de ott sem 
egykönnyen. 
    Eugenia Hamza főgyógyszerész, 
a Bihar megyei 
Gyógyszerészkamara alelnöke 
kérdésünkre elmondta: a patikáknak nem kötelességük átvenni a lejárt szavatosságú gyógyszereket. „Nem 
vehetünk át bármit bárkitől, nem tudhatjuk, ki mit hoz, akár fertőzésveszélyt is rejthet az ilyesmi” – fejtette ki. 
Voltak esetek, amikor abban a patikában, ahol ő maga dolgozik, átvettek ilyen gyógyszereket, de nem 
szeretné, ha ezentúl mindenki hozzájuk fordulna. Nem lenne igazságos, tette hozzá, hogy az ember megveszi a 
gyógyszert az egyik patikában és máshová viszi, ha meg akar tőle szabadulni. 
 
Konténerek 

    Másrészt a patikák fizetnek azért, hogy erre szakosodott cég vegye át tőlük a lejárt készítményeket, a 
szerződés egy bizonyos mennyiségre szól, ha ezt túllépik, többet kell fizetniük is. Tisztában van azzal, mondta 
a főgyógyszerész, hogy a kérdés nincs megoldva, jelenleg egyszerűen nincsenek erre vonatkozó jogszabályok, 
hiányoznak az előírások. Szerinte egy megoldás lehetne például az, ha a patikákat biztonságos konténerekkel 
látnák el, ahová a lakosok bedobhatnák a lejárt készítményeket, vagy ha a polgármesteri hivatal gyűjtést 
szervezne bizonyos időközökben. 
    Dr. Dorel Ţîrţ, a Bihar megyei Közegészségügyi Hatóság (DSP) szóvivője, miután utánajárt a kérdésnek, 
arról tájékoztatott: a patikáknak valóban nem kötelességük átvenni ezeket a készítményeket. S hogy mi a 
hatóság javaslata? Egyrészt ne vegyünk feleslegesen gyógyszereket (vagyis ne kezeljük magunkat, ez az orvos 
dolga), másrészt, ha már az orvos felírta nekünk a készítményeket, akkor lelkiismeretesen vegyük be ezeket – 
így nem lesznek lejárt gyógyszereink otthon. Persze ezt azért a gyakorlatban meglehetősen nehéz 
megvalósítani, ismerte el. Egy másik lehetőség az, folytatta, hogy vegyük fel a kapcsolatot az erre szakosodott 
cégekkel, s ezekhez juttassuk el a lejárt készítményeket. 
Ki kell fizetni 

Azonban kiderült, hogy ez a variáns szintén nem gyakorlatba ültethető. Amint Lucian Ciocea, a temesvári 
székhelyű, de Biharban is tevékenykedő Ecolect cég képviselője elmondta, a jogszabályok nem teszik 
lehetővé, hogy a lakosok „zacskóban” juttassanak el hozzájuk lejárt gyógyszereiket, a szállítást minden 
esetben nekik kell biztosítaniuk, speciális járművekkel, azt pedig – bármilyen kis mennyiségről is lenne szó – 
valakinek ki kell fizetnie… 

Neumann Andrea 
 
Forrás: erdon.ro 
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Bértörvény-tervezet: A legalacsonyabb közalkalmazotti bér 1.625 lej lesz, a legmagasabb  
22.000 lej 

 
A közalkalmazotti bértörvény-tervezet 116 fizetési kategóriát javasol, eszerint az állami alkalmazottak számára 
előirányzott legalacsonyabb bér 1.625 lej, míg a legmagasabb 22.000 lej lesz.  
 
    A közigazgatásban dolgozókat védő szakszervezeteknek 
is eljuttatott tervezet szerint a legkisebb alapfizetés és a 
legnagyobb alapfizetés közötti arány 1:13-ra csökken. A 
törvényt már 2017 július elsejétől bevezethetik és 2021-ig 
fokozatosan emelnék a fizetéseket, a tervezet azonban nem 
tér ki az éves fizetésemelések mértékére. 
     A tervezetbe azt is belefoglalták, hogy amennyiben az 
alapfizetés, a havi járandóságok nagyobbak 2017 
júniusában, mint a törvénytervezetbe foglalt összegek, akkor 
a 2017 júniusa előtti összegeket kell majd figyelembe venni. 
A pótlékok, a fizetésemelések, a járandóságok, 
kiegyenlítések, a jutalmak és egyéb, a törvény által 
biztosított tényezők összegének növekedési százaléka nem 
lehet magasabb az alapfizetés növekedési százalékával. 
     A dokumentum szerint a Hivatalos Közlönyben való 
megjelenést követően a Munkaügyi Minisztérium és a Pénzügyminisztérium dolgozza ki a törvény gyakorlatba 
ültetésének metodológiáját. 
 
AGERPRES/(RO – szerző: George Bănciulea, szerkesztő: Mariana Nica; HU – szerkesztő: CSATLOS Károly) 
www.agerpres.ro 

Kifli és keksz van, tej még nincs 
 
Kiflit, illetve kekszet november 7-e óta kapnak a Bihar megyei diákok, viszont még nem tudni, tejet mikortól 
tudnak osztani nekik. Az egyik jelentkező cég esetében iratpótlásra van szükség.  
 
   Amint Králik Lórándtól, a megyei tanács elnökének 
kabinetfőnökétől megtudtuk, mivel idén megváltozott a 
közbeszerzési törvény, bár idejében nekifogtak a 
közbeszerzési eljárásnak, mindent újból el kellett 
kezdeniük, ezért késésbe kerültek. A kiflire és a kekszre 
vonatkozóan november másodikán kötötték meg a 
szerződést és november 7-e óta az iskolások kézhez kapják. 
Kaptak ajánlatokat, hangsúlyozta ki a kabinetfőnök, a gond 
az volt, hogy a törvény módosulása miatt az egész 
procedúrát újra kellett indítaniuk. Végül a tordai Logistic 
Media Pop Art, valamint a Voluntari-i Achiziţie şi 
Dezvoltare Kft. nyerte meg a versenytárgyalást, az ő 
ajánlatuk volt a legkedvezőbb. 
   Az iskolatej biztosítását szolgáló közbeszerzési eljárás 
pedig folyamatban van. Itt az történt, hogy a jelentkezők 
közül csupán az egyik tudott az új jogszabályoknak megfelelő ajánlatot leadni, vele valószínűleg hamarosan megkötik a 
szerződést, de ez a cég csak a megye iskoláinak csupán egytizedét látja majd el tejjel. Más cégek jelentkezését különféle 
formai okok miatt nem tudták elfogadni. Az egyik jelentkező cég, mint kiderült, elfelejtette elektronikus aláírással ellátni 
a formanyomtatványokat; a kiértékelő bizottság tegnapi ülésén, melyen a pénzügyminisztérium, valamint a 
közbeszerzési hatóság képviselői is részt vesznek, eldőlt, hogy ettől a cégtől iratpótlást kérnek, ezt jövő hétig kell 
megtennie. Amennyiben időben megtörténik a kiegészítés, a megye tíz alegysége közül hétben biztosítani tudják majd a 
tejet is. A fennmaradó tanintézetekre vonatkozóan pedig valószínűleg egyszerűsített eljáráshoz folyamodnak majd – de 
így is el fog tartani még néhány hétig. 
A kabinetfőnök hozzátette: a folyamat sokszor nehezen áttekinthető és nehézkes a tanintézetek számára is, mivel 
három nappal korábban kell leadniuk a rendelést, s ha diákok hiányoznak, akkor a következő rendeléssel kell 
ellensúlyozni a különbséget. Volt olyan eset, hogy egy iskolaigazgatónak több havi bérét kellett kifizetnie, mivel a 
számvevőszék különbséget fedezett fel a megrendelt és a kiosztott adagok között. 
Neumann Andrea          Forrás:  www.erdon.ro  
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23 millió lejjel, azaz 3.538 értékjeggyel egészítik ki a Roncsautóprogram idei keretét 
 

Újabb 3.538 értékjeggyel egészítik ki a Roncsautóprogram idei keretét, és december 15-éig 
meghosszabbítják a kérelmek benyújtási határidejét – tájékoztat közleményében a Környezetvédelmi 
Minisztérium.  
 
    Cristiana Paşca Palmer tárcavezető szerint a 
hozzávetőlegesen 23 millió lej értékű kiegészítés is 
je lzi, mekkora sikernek örvend idén a 
Roncsautóprogram. A minisztérium becslései szerint év 
végéig eléri a 25 ezret a gépkocsipark felújítását célzó 
projekt idei kedvezményezettjeinek száma. 
A tárca közleménye értelmében a magán- és jogi 
személyek egyaránt december 10-éig iratkozhatnak fel 
a gépkocsi-forgalmazóknál új jármű vásárlására. 
     Az idei Roncsautóprogram június 14-én rajtolt, 220 
millió lejes költségvetéssel, amelyből 75 millió lejt 
elektromos- és hibridautó-vásárlás támogatására 
különítettek el. Azóta két alkalommal is kiegészítették 
a program büdzséjét: július 18-án 4.000, október 12-én 2.000 értékjeggyel bővült a támogatási keret. 
 
AGERPRES/(RO – szerző: Daniel BADEA, szerkesztő: Andreea MARINESCU; HU – LIBEG Zsuzsanna) 
www.agerpres.ro 
 
 
 

Iskolázatlanoknak nem adnának többé jogosítványt Romániában 
 
A kötelező 11 osztály elvégzésétől tenné függővé a gépjárművezetői jogosítvány kibocsátását ezentúl a 
román kormány – tudta meg a Profit.ro hírportál.  
 
     A gazdasági lap által csütörtökön ismertetett 
tervezet azt célozza, hogy – ezzel és más 
közlekedésbiztonsági intézkedésekkel – az európai 
uniós irányelvnek megfelelően felére csökkentsék a 
halálos közúti balesetek számát Romániában az 
elkövetkező három évben. 
Romániában az oktatási törvény szerint jelenleg az 
iskola előtti úgynevezett felkészítő osztály, illetve az 
elemi iskola nyolc osztályának és a középiskola első 
két  osztályának elvégzése kötelező. Az 
iskolakötelezettség azonban – függetlenül a sikeresen 
elvégzett osztályok számától – 18 év felett megszűnik. 
    A bukaresti kormány tervezete alapján csak olyanok 
jelentkezhetnének ezentúl járművezetői vizsgára, akik 
nemcsak betöltötték a 18. életévüket, de el is végezték a kötelező 11 osztályt: így akarják garantálni, hogy aki 
autót vezet, az rendelkezzen a közlekedési szabályok megértéséhez és elsajátításához szükséges értelmi 
képességekkel. 
   A tervezet egyebek mellett gyakrabban kötelezné orvosi vizsgálatra az idősebb járművezetőket. A 
dokumentum indoklásában megemlítik, hogy az utóbbi másfél évben csaknem 1400 kártérítési pert indítottak 
Romániában a súlyos sérüléssel vagy halállal végződött közúti balesetek áldozatainak hozzátartozói. 
Romániánál csak Lettországban rosszabb a helyzet az Európai Unióban, ami a halálos közúti balesetek 
gyakoriságát illeti. Tavalyelőtt Lettországban 106, míg Romániában 91 halálos baleset jutott egymillió 
lakosra, míg az uniós átlag alig haladja meg az ötvenet. 
(MTI) 
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Mártonnap az 
oviban 

 
 
   
 
 
 

 
 
 A Globális Nevelési hetében Molnár Júlia 
másodikosai sokat tevékenykedte. Többek között volt 
ének és mozgás, amelyen az Örömódát tanulták meg és 
játszották el, kerekasztal beszélgetés a békéről és 
annak jelképeiről, amelyeket el is készítettek, kivágtak 
és felkerültek a plakátra, valamint elkészítették a 
barátság fáját, amely az összetartozást jelképezi. 

 
Adventi várakozás a hegyközcsatári 

iskolában  
Advent, a karácsony előtti négy hét, a várakozás, a 

készülődés időszaka.  
    Az adventi koszorú négy gyertyája is ezt jelképezi. 
A négy gyertya a HIT, a REMÉNY a SZERETET és 
az ÖRÖM jelképe, amelyeknek vasárnaponkénti 
meggyújtása a növekvő fényt, az Ünnep közeledtét 
jelzik. 
   Iskolánk II-VIII osztályos tanulói Bálint Beáta és 
Veres Janka Eszter vallástanárok irányításával adventi 
koszorúkat és karácsonyi kopogtatókat készítettek. A 
szorgos kezek fenyőágat hajlítottak, s az ősszel 
gyűjtött kincsek, termések közül válogatva azt  
szépítették, díszítették. November 27-én, vasárnap 
lángra lobban az első gyertya a koszorúinkon. 
   Áldot adventi várakozást kívánunk mindenkinek!  

 
RoRec 

 
Ismételten jutalmaztuk iskolánk szorgos csapatát, akik 
az országos szelejtívgyűjtő program résztvevői. 
Köszönjük tanulóinknak, családjaiknak és a község 
lakóinak, hogy immár 4 éve támogatnak minket.  
Idén is felvételt nyertünk az országos projektbe s 
ismételten számítunk mindenkire. Gyűjtsünk együtt, a 
jövõ a mi kezünkben van!  
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M E G H Í V Ó 
 

A falu karácsonya Hegyközcsatárban 

   Együtt ünnepelt Hegyközcsatár lakossága 2015 december 26-án, Karácsony 
második napján felekezeti és politikai hovatartozás nélkül a szeretet, megértés 
és békesség jegyében, reméljük így lesz az idén 2016-ban is, amikor ismét 
megrendezzük, törtémelmi egyházainkal és a csatári iskolával közösen "A FALU 
KARÁCSONYA'' című mősorunkat. Mindenkit szeretettel várunk, dec. 26-án 
szombaton délután 3 órakor. 
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