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    Szeretettel hívunk és várunk minden kedves érdeklődőt a Megemlékezés 
az 1848-as Forradalomra! című rendezvényünkre 2017. március 12-én,  
vasárnap. 
   Ünnepi programunk: 10,30: -  ökumenikus istentisztelet a református 
templomban, koszorúzás a templomkertben lévő kopjafánál, 11,50: - koszo-
rúzás a római katolikus templom falán lévő emléktáblánál, 12,30: - Emlék-
műsor a kultúrotthonban  
Ünnepeljünk együtt Hegyközcsatárban politikai és felekezeti hovatartozás 
nélkül!  

Ünnepeljünk együtt Hegyközcsatárban! 
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In memorian Nt. Kovács Károly lelkipásztor (1936-2017) 
 
    A Bihar megyei Értarcsán született 
1936-ban. Az érmelléki nyolctagú csa-
lád gyermekeként elemi iskoláit 
Értarcsán és Érmihályfalván végzi el 
kitűnő eredménnyel. 
     Már gyermekkorában példaértékű a 
szülők, nagyszülők erős kötődése a 
református egyházhoz, így ő és testvé-
rei igaz hívőként rendszeresen látogat-
ják Isten házát. A templom közelsége, 
az otthonról hozott hitéhez való ra-
gaszkodása a későbbiekben meghatá-
rozó elemei lesznek pályafutásának. 
Középiskolai tanulmányait Nagyvára-
don a 2. Számú Fiú Liceumban végzi, 

ahol sikeresen leérettségizik. Érettségi után Kolozsváron végezte teológiai tanulmányait 1959-
ben. Teológus korában maga is áldozatává válik az ‘56-os forra-dalomnak. Meghurcolják, meg-
verik, vizes, hideg pincében raboskodik ügyének tisztázásáig. 
     A teológia elvégzése után 1960-ban Bihardiószegre kapott segédlelkészi kinevezést, ahol 
1963 november 1-ig szolgált. 
      Bihardiószegi szolgálata alatt ismerkedik meg Dovin Valériával, akivel 1961-ben kötnek 
házasságot. Házasságukból egy leánygyermekük születet (Laura). Később bővült a család egy 
fiúunokával (Tamás). 
     Hegyközcsatárban közben megüresedett a lelkészállás. Diószegről hívta meg a gyülekezet 
rendes lelkészi állásra, melyet 1963 november 1-től foglalt el. 
     A falusi életet jól ismerő fiatal lelkész szabad idejét kertészkedéssel, szőlő és gyümölcster-
mesztéssel, háztáji gazdálkodással tölti el. 
     Szolgálati ideje alatt 1970-ben villamosítják a templomot, majd ezt követően 1971-ben kerül 
sor a templom külső renoválására, a toronysisak szerkezetének megújítására és újrabádogozásá-
ra. Néhány év elteltével előbb 1975-ben az iroda renoválását végzik el, majd 1977-78-ban kerül 
sor a parókia teljes felújítására. 1979-ben átfestik a templom bádogtetejét és a tornyot. A külső 
tatarozások végeztével kerül sor a templombelső renoválására, amelyet az elkövetkező évek-
ben, 1982-83-ban a parókia melléképületeinek rendbetételére követ. 
     A rendszerváltás után az újra induló Lórántffy Zsuzsanna Református Gimnáziumban püs-
pöki kinevezéssel öt évig végez pedagógiai és nevelői munkát, mint vallástanár és iskolalel-
kész. 
      Javaslatára a presbitérium 1992-ben megkezdi egy ravatalozó megtervezését és annak anya-
gi forrásainak felkutatását, amelyet 1996-ban el is kezdenek a gyülekezettel. 2002-ben a temp-
lom egy külső felújításon esik át. 
     Nt. Kovács Károly 41 évi Hegyközcsatárban végzett sokrétű gyülekezeti szolgálat után 2004
-ben vonult nyugdíjba. 2011. február 7-én szólítja el az Úr hitvesét. 
2017. február 7-én visszaadja lelkét a Teremtőjének. 
 
Tóth Zsigmond 
gondnok 



Ismét farsangoltak a tóttelekiek 
 
Jó hangulatú farsangi mulatság részesei lehettek mindazok, akik szombaton délután ott voltak a 
hegyköztótteleki kultúrotthonban 

 
      Ismét teljesen megtelt a hegyköztótteleki kultúrház 
mindazokkal, akik egy jót szerettek volna szórakozni, 
mókázni, mulatni, egy rövid időre kikapcsolódni a téli-
es monoton világból.  
     Szombaton délután, 2017 február 18-án, immár ti-
zenharmadik alkalommal rendezte meg, folytatólago-
san, a farsangi mulatságot a tótteleki helyi közösség, 
Iványi Ilona szervezésével és a Kikerics amatőr szín-
játszó csoport, valamint az a baráti társaság közremű-
ködésével, akik mindig ott vannak minden rendezvé-
nyen, segítenek, ha kell, főznek, takarítanak, vagy ép-
pen bohóckodnak, mókáznak, színészkednek, ha szük-
ség van rá.  

     
      Délután 15 óra tájékán kezdődött a mulatság gyerek farsanggal, amikor a gyerekek maskarába, jelmezbe 
öltözve játszottak, táncoltak, egymás jelmezét dicsérték, vagy éppenséggel irigykedtek egymásra, „hogy miért 
nem nekem jutott eszembe az a jelmez?”    
    A gyermekek örültek, örültek velük a szülők is, hiszen jól érezték magukat a kis lurkók, majd délután öt 
órakor elkezdődtek a kimaradhatatlan kabaré jelenetek, 
amelyet minden évben ötletesen adtak elő az amatőr 
színészek.  
    Elsőként a tótteleki Kikerics gyermek és ifjúsági 
csoport mutatott be két bohózatot, amikor a fiatal 
kisgazdapár elmegy a piacra, és tehenet vásárol, vala-
mint a Kacor király tanulságos népmesét, amelyet a 
közönség szűnni nem akaró vastapssal jutalmazott.  
    A legfiatalabbakat a már tapasztalt ifjak és felnőttek 
követték, ők már hosszú évek óta tagjai a Kikerics cso-
portnak. Tőlük a már jól bevált humoros jeleneteket 
vártuk és kaptuk is, hiszen négy kabarét láthattunk, 
amelytől hasat fogva hahotázott a közönség. Ismét be-
bizonyosodott, nem kell képzett színésznek lenni, hogy 
jókedvre, nevetésre bírd a közönséget, csak egy kis 
tehetség kell hozzá és jó humorérzék, amellyel ezek a bátor, fiatalok és felnőttek rendelkeznek.  
   Egész délután és este a szervezők kínálták az ilyenkor elmaradhatatlan farsangi fánkot. A több száz fánkot 
erre az alkalomra Petrus Katalin és Gálik Anna sütötték, mindenki ehetett, amennyi jólesett, hiszen a szerve-

zők több vájlingtálnyit sütöttek ez alkalommal is.  
      A bohózatot követően a szereplők is felöltötték a 
maskaráikat, megkezdődött az igazi farsangi bál. Na-
gyon sokan öltöttek jelmezt ezért nehéz volt a legjobb 
és legötletesebbet kiválasztani úgy a gyerekek, mint a 
felnőttek közül.  
    Meglepetéssel is készültek a szervezők, a délután 
folyamán kisorsoltak két nyereményt azok közül, akik 
belépőjegyet vásároltak úgy a gyerekek, mint a felnőt-
tek között. Úgy döntöttek, hogy mivel ez a 13. Farsan-
gi bál, akkor mind a két tizenhármas belépődíj (gyerek 
és felnőtt) legyen a nyertes.  
    

XI. évf.  2. szám  3. oldal                                                                                                                             KÖZSÉGI DOBSZÓ 



    
     A jókedvről és mulatozásról a Ságer Boys együttes gondoskodott, valamint 
a külön helyiségben kialakított büfé.      
    A rendezők és a falubeliek jótékonysági farsangi mulatságnak nevezték el a 
mai farsangi mulatságot is, mivel a belépődíj és a tombolából befolyt összeget 
szeretnék a gyerekek és ifjak nyaraltatására költeni, akárcsak az előző években. 
   Ez a hagyományőrző rendezvény nem jöhetett volna létre, ha nincsenek a ne-
mes adakozó szülők és vállalkozók, de a szervezők külön megköszönték a Bi-
hari Naplónak a médiatámogatást. 

KÖZSÉGI DOBSZÓ                                                                                                   XI. évf.  2. szám  4. oldal 



Farsangoltak a csatáriak  
 
Hosszú idő óta, idén első alkalommal rendeztek farsangi mulatságot a hegyközcsatáriak, az elmúlt hét-
végén, szombaton 

 
    Szombat délután, 2017. február 25-én, hosszú idő óta, első alkalommal farsangoltak ismét a csatáriak, egy 
újonnan alakult baráti társaság jóvoltából. Nagy volt a készülődés, de főleg az izgalom, hiszen minden kezdet 
nehéz, annak ellenére, hogy a csapat néhány tagjának már vannak tapasztalataik nagyobb rendezvények meg-
szervezésében, de mégis ez a mai különösebb volt a többinél.  
    A szombaton megrendezett farsangi mulatság két részből állt, délután három órától a gyerekeknek kedves-
kedtek a szervezők, olyannyira jól sikerült, hogy maguk a szervezők is meglepődtek a sok álarcba, maskarába 
öltözött gyerekseregnek, akiket természetesen a szüleik is elkísértek.  
 
    Hogy ne unatkozzanak, és jól érezzék magukat 
a nagyobb ifjak és szülők felügyeletével kézmű-
ves foglalkozást tartottak, ahol színeztek, festet-
tek, figurákat vágtak ki, ragasztottak, de lufit is 
lehetett felfújni, majd különböző tárgyakat, álla-
tokat formáztak belőle.  
    A délutáni program keretén belül léptek fel a 
„kis vénasszonyok”, avagy a Pletykás vénasz-
szonyok gyerekcsoport két humoros jelenettel, 
amelyet a több száz lelkes közönség vastapssal 
jutalmazott.  
     A gyerekműsort a felnőttek alkotta Mulatós 
szupernagyik zenés bohózatai követett.  
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     Az alig néhány hónapja megalakult női amatőr csoport máris sikereket könyvelhet el, hiszen humoros 
bohózataikkal jól mulattatták a közönséget.  
      

A jelmezbe öltözött gye-
rekek, több mint ötve-
nen, izgatottan, feszeng-
ve néha türelmetlenül 
várták, mikor kerül sor a 
jelmezes felvonulásra, 
bemutatkozásra. Nagyon 
sok ötletes, valósághű 
jelmezt láthattunk, 
amelyben a lurkók fe-
szítve járkáltak fel s le a 
teremben. Végre eljött a 
várva várt pillanat, ami-
kor Juhász Csaba (Fubi) 
bemondó színpadra szó-
lította őket, mindenki 
bemutatkozott és nem 
maradt el az ajándék 
sem, nagy volt az öröm 
a gyerekek és szüleik 

körében, hiszen a szervezők gondoskodtak róla, hogy mindenki kapjon egy-egy oklevelet és ajándékot. 
     A csatári farsangi mulatság sztárvendége, Bihar megye mulatós zenéjének üdvöskéje, a magyarországi 
Sláger Tv sztárja, a paptamási születésű Mohácsi Brigi volt, aki szombati két magyarországi fellépése 
mellett csak azért vállalta el az itteni fellépést is, mert sok barátja, rajongója van a településen és környé-
kén. Nem is maradt el a siker, hiszen a közönség együtt énekelte a slágereket Brigivel, aki láthatóan na-
gyon jól érezte magát Hegyközcsatárban.  
     Egész délután és este tombolát lehetett vásárolni, nagyon sok tárgy talált gazdára a sorsolás után. Volt 
egy különleges díszítésű torta, amelyet árverésre bocsátottak, végül száz euróért vihette haza Tóth János, 
aki egyben a rendezvény egyik szponzora is volt.  
     A sztárvendéget követően ismét felléptek a Mulatós szupernagyik bohózataikkal és két hegyközcsatári 
fiatalember, Papp Zoltán és Oltean Marius, akik olyan komédiákat mutattak be, hogy akár a Stand up 
comedy-n is felléphetnének vele.  
     Bónisz Sándor Hegyközcsatár község polgármestere és Nagy István Róbert alpolgármester is szeretnek 
mulatni, családjaikkal vettek részt a mai rendezvényen. 
          Egész nap és este büfé állt rendelkezésükre a szórakozni vágyóknak, ahol italok, üdítők mellett fi-
nom babgulyást és egyéb finomságokat is lehetett vásárolni. 
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A reformáció és hitvallásaink  
 
Az 500 éves reformációról, a Heidelbergi kátéról, a II. Helvét Hitvallásról és az akkori kor egyhá-
zi zenéjéről tartottak előadást a hegyközcsatári gyülekezetben 

 
    Vasárnap délután, 2017 február 26-án, áhítattal 
egybekötött előadást hallgathattak meg a 
hegyközcsatári református gyülekezet hívei, amely 
csatlakozik ahhoz az ünnepség sorozathoz, amelyet 
az idén 500 éves reformáció jubileumának tisztele-
tére szerveznek szerte a világon a reformátusok.  A 
mai előadások tematikailag szorosan kapcsolódnak 
ehhez az ünnepség sorozathoz, ezzel kapcsolódnak 
be a hegyközcsatáriak a megrendezendő reformáci-
ós rendezvényekhez.   
    Miklós Csaba Péter lelkipásztor az áhítat igema-
gyarázatát a Róma 14,7-10 alapozta, ezt követően 
került sor két kivetítős előadásra. Az elsőt maga a 

tudósító tartotta a reformációról, a Heidelbergi kátéról, a II. Helvét Hitvallásról, hiszen majdnem napra 
pontosan 450 éve, azaz 1567 február 24-én fogadta el a debreceni zsinat és tette kötelezővé a Magyar 
Református Egyházban.  
     Az előadó beszélt a 16. században a katolikus egyház megújítására indult mozgalomról, a hitújítás-
ról és annak előzményeiről és következményeiről, 
a reformáció előtti vallásújítókról 
(előreformátorokról), a katolikus egyház megrefor-
málására tett első kísérletekről, sikereikről és ku-
darcaikról.  
    Ugyanakkor kihangsúlyozta: „a református ön-
azonosság, nem cserélhető fel mással, mert ha 
megváltoztatjuk, már nem azonos az eredeti önma-
gával, (…) a református identitást, a Biblia alapján 
készült, és az egyház közössége által elfogadott hit-
vallások határozzák meg.” – értekezet a gondnok. 
    Megtudtuk a Heidelbergi káté (az 1646-os szat-
márnémeti zsinaton írták alá) a református egy-
ház alapvető hittéleteit tartalmazza, amelynek 16 
fogalomrendszere és főbb kijelentései vannak. A Heidelbergi káté szerzői:  Zacharias Ursinus és Caspar 
Olevianus, református hittudósok.  
   A Második Helvét Hitvallás – a Heidelbergi Kátéval együtt – a Magyar Református Egyház minden 
gyülekezetében elfogadott hitvallási irat, amely a 
Szentírás alapján álló református keresztyén hitünk-
nek szabatos, pontos kifejezése. 
     1562-ben Bullinger Henrik saját magának meg-
írta a II. Helvét Hitvallást, amit hamarosan aláírtak 
a svájci református kantonok. 
    Mivel a II. Helvét Hitvallás 1566 márciusában 
nyomtatásban megjelent, az igen hamar, még abban 
az évben eljutott Magyarországra és ismertté vált 
annyira, hogy az 1567. február 24-én összeült deb-
receni zsinaton a reformátusság azt hivatalos hitval-
lási iratául elfogadta.  

KÖZSÉGI DOBSZÓ                                                                                                   XI. évf.  2. szám  8. oldal 



    Milyen újdonsága van jellegzetességeiben a II. Helvét Hitvallásnak? – tette fel a kérdést az előadó, majd 
válaszolt is rá: minden sorában van egy alázatos határozottság, amely nem oktatni, kioktatni akar, hanem val-
lást és bizonyságot tenni. Nem egy kikényszerített hitvallás, hanem egyetértésen alapul. Nagyon gyakorlatias, 
az egyetemesség nem mennyiségi kérdésként jelentkezik benne. Aztán ott a felelősségtudat, azaz vigyázni a 
hit és az élet tisztaságára, hiszen a hit és a hitvallás nem magánügy. 
      A következő kérdés az, hogy mi az újdonság ennek a hitvallásnak a tartalmában? 
Nem más, mint az öt sola az újdonság: sola Scriptura - egyedül a Szentírás-, sola fide – egyedül hit által-, sola 
gracia - egyedül kegyelemből-,  solus Christus – egyedül Krisztus, soli Deo gloria - egyedül Istené a dicsőség. 
      A második kivetítős előadást Miklós Spurigán Zoltán kántor tartotta, aki a reformáció korabeli egyházi 
énekekről beszélt, bemutatva azt orgonán és a világhálón fellelt forrásokból kölcsönözve. A református éne-
keskönyv, nekünk reformátusoknak egyik legfontosabb könyvünk, hiszen az istentiszteleti közös, anyanyelvi 
éneklés a protestáns felekezetek súlyponti kérdése, Luther Márton és Kálvin János óta.  
     „1996-ban megszületett a Magyar Református Énekeskönyv, melynek előkészületei több éven átfolytak. 
Az énekeskönyv szerkesztőbizottságában neves egyházzenészek, himnológusok vettek részt. A felvállalt fel-
adat sokkal több nehézséget okozott egy egységes énekeskönyv megszerkesztésében, mint amire a szakembe-
rek számítottak. Végül kompromisszumokkal, de az 1996-os Magyar Reformátusok Világtalálkozójára mégis 
napvilágot látott a nagy formátumú, a ritmikus éneklést elősegítő tagolású, templomrajzokkal, református egy-
házi szimbólumokkal díszített énekeskönyv” – mondta a kántor.  
      A jelenlévők figyelmesen követték mindkét előadást és gazdagabb tudással távozhattak otthonaikba.  
      Vasárnap délután az imaközösségben mindenki jól érezte magát, közös volt a cél, az egymásért való imád-
kozás, a mi Urunk kegyelméért való esedezés.  
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Közösen imádkoztak a Fülöp-szigeti nőkért  
 
Hegyközcsatárban, vasárnap délután tartották a Nők Ökumenikus Világimanapját, ahol közösen imád-
kozott az egész gyülekezet a Fülöp-szigeti nőkért.  

    
Hegyközcsatár község keresztyén közössége vasár-
nap délután, 2017. március 5-én, tartotta meg és csat-
lakozott, ahhoz a százhetven ország keresztyén csa-
ládjához, a világimanaphoz, melynek témáját az idén 
a Fülöp-szigeti keresztyén nők dolgozták ki.  
    Miklós Csaba Péter lelkipásztor, a gyülekezet kán-
tora Miklós Spurigán Zoltán, a gondnok, gyülekezeti 
tagok, ifjak mutatták be a Fülöp-szigeteket. Többek 
között elhangzott: a Fülöp-szigetek Dél- és Délkelet 
Ázsia egyetlen döntően keresztény szigetországa.  
    A hegyközcsatári reformátusok lelkipásztora ige-
magyarázatát a  Mt 20,1-16 alapozta. A példázat arról 
szól: Isten egyformán akar fizetni az elsőknek és az 

utolsóknak egyaránt, ugyanakkor ne feledjük, hogy az üdvösséget ajándékba kapjuk, nem azért, mert jók 
vagyunk, hanem azért, mert Isten szeret bennünket. Mindannyian hívást kapunk, hogy munkálkodjunk Isten 
szőlőkertjében, de az ajándékot kegyelemből kapjuk. 
      A kivetítős istentiszteleten a jelenlévők imaközösségben kérték Isten közbenjárását a Fülöp-szigeti nő-

kért, életük megváltozásáért, de minden keresztyén 
közösségért akik Isten országának gyarapodásáért 
munkálkodnak. Mindazokért, akik eltévelyegve ke-
resik a Krisztushoz vezető utat, az egymás iránti sze-
retetet, megbecsülést, elismerést, a lelki táplálékot, 
amelyet csak a Szentírás és a krisztusi szeretet útján 
érhetünk el. 
    Az Ökumenikus Világimanap eredete az 1870-es 
évekre nyúlik vissza. Az amerikai asszonyok XIX. 
századi kezdeményezésére indult, világnap 1920-
ban lett, időpontja március első pénteke. 
      

      A magyar keresztyének 1985-ben csatlakoztak a Világimanaphoz, mely elsődleges célja az ismeret át-
adása, ezáltal a közösségek megerősítése, különböző országok keresztyén női csoportjai kapcsolatfelvétel-
ének elősegítése. Az ismeretanyag átadása közben 
mindig megfogalmazódik, hogy egy nagy keresztyén 
család tagjai vagyunk, s bár nagyon különbözőek 
életfeltételeink és lehetőségeink, mégis ugyanannak 
az Istennek vagyunk a gyermekei, aki az ő Egyszülött 
Fiát adta értünk. Épp ezért tudjuk egymást különbö-
zőségeink ellenére is szeretni és egymás terhét hor-
dozni.  
      Vasárnap délután az imaközösségben mindenki 
jól érezte magát, közös volt a cél, az egymásért való 
imádkozás, a mi Urunk kegyelméért való esedezés.  
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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,   
01.11 

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 



Tarlók, növényi hulladékok égetése 
 

A tarló, aljnövényzet, növényi hulladékok szabálytalan égetése és a tűzvédelmi előírá-
sok be nem tartása miatt minden év márciusában és áprilisában megnövekedik a tűz-
esetek száma 

    A Bihar Megyei Körösök Katasztrófavédelmi felügyelőség felhívja a figyelmet, hogy ezen tüzek elol-
tásához számos erőforrást be kell vetni és a költségek sem elhanyagolhatók. A legnagyobb gondot az 
jelenti, ha a növényi hulladékokat a lakóházaktól, melléképületektől, raktáraktól, erdőktől, ültetvé-
nyektől, elektromos hálózatoktól, gáz vagy más üzemanyag-vezetékektől, utaktól nem a megszabott 
távolságra égetik el.  
     A katasztrófavédelmi felügyelőség épp ezért a hatályban levő tűzvédelmi szabályok betartását ké-
rik mindenkitől. Az égetéshez szükséges beszerezni az illetékes hatóságtól a következő dokumentu-
mokat: a környezetvédelmi ügynökség engedélye, tűzgyújtási engedély. Ez utóbbit a polgármester, az 
önkéntes katasztrófavédelmi egység vezetője vagy az erre kijelölt személy adhatja meg.  
   A növény hulladékok, tarlók égetésekor be kell tartani a következő szabályokat: 
- tűz csak szélcsendes időszakban gyújtható;  
- a tarlókat legtöbb 10 ha területre körül kell szántani;  
- ugyancsak körülszántással szigetelendő el a felégetésre váró tarló bármilyen gyúlékony vagy robba-
násveszélyes területtől, valamint a növényi hulladékok égetését is megfelelő távolságra kell végrehaj-
tani;  
- égetni csak napközben lehet;  
- a tarló- vagy a növényi hulladékégetés célját szolgáló tüzet őrizetlenül hagyni tilos, és veszély ese-
tén vagy ha a tűzre már szükség nincs, azt azonnal el kell oltani;  
- a növényi hulladékot agy halomba kell hordani, hogy a tűz ellenőrizhető maradjon, és a halmok kö-
rül öt méteres távolságban meg kell tisztítani a földterületet a száraz növényzettől;  
- a tarló-vagy a növényi hulladékégetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni és a 
parázslást, ízzást (vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal) meg kell szüntetni stb. 
    A környezetvédelmi ügynökség engedélye nélküli égetést 3000-6000 lej között büntetik magánsze-
mélyek esetében, valamint 25.000 és 50.000 lej között jogi személyek esetében. Továbbá büntetik azt 
is, ha nem szabályszerűen zajlik az égetés, vagy ha a tűz esetleges elterjedése esetén a közelben levő 
személyek nem lépnek közbe vagy nem értesítik a tűzoltókat.  
Forrás: Maszol.ro  
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Támogatják az “idényen kívüli” paradicsomtermesztést  
 
A hazai termelő és termék favorizálása a célja annak a programnak, melynek keretében az állam támo-
gatást ad az év eleji és év végi paradicsomtermesztésre.  

    Portálunkon már megírtuk, hogy a 2017-es év első intézkedéseként egy olyan úgynevezett paradicsom-
programot bocsát útjára a mezőgazdasági minisztérium, amely egyrészt támogatni kívánja a termelőket, meg-
bízható jövedelmet biztosítva, másrészt pedig szélesítve a zöldségek piacát újra vissza akarja szerezni a hazai 
termesztésű paradicsom megbecsülését.  
     A részletekről Antal Jánost, a Bihar megyei Mezőgazdasági Igazgatóság tanácsadóját kérdeztük, aki a ha-
táskörébe tartozó régióban tájékoztatókat is tart(ott) a szóba jöhető gazdálkodóknak. Mint megtudtuk, kertész-
kedőre és fóliasátorban, üvegházban termelőkre vonatkozik a projekt: az állam 3000 euró támogatást ad 10 ár 
terület után, melyről 2 tonna paradicsomot kell eladjon a termelő, vagyis 2 kg-ot lapméterenként, bizonyítot-
tan. 
Kétszer ellenőriznek 
    Ez szakmai szemmel azt jelenti, hogy a paradicsomtő 1. és 2. “emeletéről” kell eladni a paradicsomot bárki-
nek, aki az átvételről bizonylatot tud adni, a többi termést természetesen annak adja a gazda akinek akarja, de 
arról már nem kell elszámolnia. A tavaszi szezon 2 tonnáját május 31-ig, az ősziét december 27-ig kell értéke-
síteni. Az igazgatóság szezononként kétszer ellenőriz: telepítéskor és az első virágzáskor.  
    A projekt célja egyértelműen az, hogy kiszorítsa a piacról az import árut és segítse a hazai termelőket, ezért 
is vonatkozik az év eleji és végi periódusokra, amikor a hazai termelés holtidényét kihasznál-
va elárasztják a piacokat, áruházakat az import áruval. A gazdák, akik érdeklődnek a lehetőség 
iránt, keressék fel a Mezőgazdasági Igazgatóság területileg illetékes tanácsadóit, akiktől további információ 
mellett űrlapokat is kaphatnak. Antal János véleménye szerint, főleg, ha a paradicsomra vonatkozó beválik, 
akkor más zöldségekre és gyümölcsre is várható hasonló támogatási program. 
Rencz Csaba 
Biharinaplo.ro 
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Megkönnyítette az autósok kárrendezését a biztosítás felügyeletet 
 
Jelentősen megkönnyítette a koccanásos balesetben megrongált autók tulajdonosainak életét az orszá-
gos biztosítás felügyeletet (ASF). 

  Az intézmény módosította a kárrendezési eljárást. E szerint a biztosítók kötelesek elvégezni a kárfelmérést a 
megrongált gépkocsi tulajdonosa által megjelölt bármelyik szervizben. Eddig a biztosítók csak azokban a szer-
vizekben végezték el a kárfelmérést, amelyekkel szerződésben álltak. 
„Ha van kötelező gépjármű-biztosításod, a baleset után bármelyik szervizbe elviheted az autódat. A biztosító 
köteles odaküldeni a képviselőit megállapítani a kárt. Ez újdonság Romániában” – magyarázta Facebook-
oldalán Cristian Munteanu, az Autószervizek Országos Szövetségének elnöke. 
A hírt megerősítette a közösségi oldalon az ASF is. Az intézmény tájékoztatása szerint a biztosító a baleset 
bejelentésétől számított öt napon belül köteles elvégezni a kárfelmérést. A tulajdonos egyetlen kötelezettsége 
olyan helyszínre szállítani az autóját, ahol ez a művelet biztonságos körülmények között, a munkavédelmi sza-
bályok betartásával elvégezhető. 
 
Forrás: Maszol.ro 

Mi a teendő közlekedési baleset esetén? 
 

   Közúti baleset esetén, álljunk meg a járművel és győződjünk meg arról, hogy történt-e személyi sérülés. Ez 
állampolgári kötelességünk. Személyi sérülés esetén a mentőket és a rendőrséget mindenképpen értesíteni kell. 
Akkor is érdemes hívni a rendőrséget, ha nincs személyi sérülés, de nagy az anyagi kár, vagy a felek másképp 
látják a történteket, ha külföldi vagy közüzemi gépjárművel ütközünk. Az érintettek kötelesek megvárni a 
rendőr érkezését, ezután a helyszínt csak az ő engedélyével hagyhatják el. A baleset részesei a helyszínen kö-
telesek átadni egymásnak a személy és gépjármű azonosításához és a kötelező felelősségbiztosítás fennállásá-
hoz szükséges adatokat, valamint a baleset lényeges körülményeire vonatkozó információkat. Mobilról a leg-
célszerűbb az általános segélykérő telefonszámot, a 112-est hívni Ha balesetnél sérültet látunk minden esetben 
hívjunk mentőt. Amit feltétlenül mondjuk a telefonban: a számot, amiről telefonálunk, a baleset pontos helyét 
(utca, házszám, közúton annak számát illetve a kilométerszelvényt, a legközelebbi település nevét). Ha nem 
tudjuk pontosan meghatározni a helyszínt, adjunk meg hozzávetőleges tájékozódási pontokat (pl. a híd után 2 
kilométerre), a sérültek számát, korát, nemét, az esetleges különleges körülményeket (pl.: a nő terhes), a bal-
eset fajtáját (pl.: autóbaleset), egyéb veszélyforrásokról való tájékoztatás (pl.: leszakadt nagyfeszültségű veze-
ték, kiömlött vegyi anyag, robbanásveszély stb.). Mindig várjuk meg, hogy a mentős bontsa a vonalat, ne 
csapjuk le a telefont, mert adódhatnak újabb kérdések.  
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Járvány 

    Kanyaró járvány van Romániában. Az oltás sem jelent százszázalékos védelmet, csak nagyon valószínű, 
hogy távol tartja a betegséget. 2016 eleje óta 3109 kanyarós megbetegedést diagnosztizáltak, a legtöbb esetet a 
Bánságban észlelték. Krassó-Szörény megyében 726, Arad megyében 617, Temes megyében 568 esetet je-
gyeztek. A járvány elsősorban olyan közösségeket érint, ahol az átoltottság nem elég magas, 95 százalék alatti. 
Ezen közösségekhez tartozó családok jellemzően sokat költöznek, vagy folyamatos mozgásban vannak, nincs 
háziorvosuk, és a gyermekeiket nem oltatják. 
    A hegyköcsatári háziorvos Crisan Roxana kérésünkre elmondta, hogy jelenleg a község területén nem re-
gisztráltak hasonló beteget. 
    A kanyaró rendkívül ragályos fertőző megbetegedés, amely a kiütések megjelenése előtt már 4 nappal fer-
tőzhet, és a fertőzőképesség a kiütések eltűnését követően még 4 napig tart. 
A kanyaró tünetei kezdetben hasonlóak az influenzához: 
- magas láz, 
- légúti tünetek, 
- kötőhártya-gyulladás. 
   A kezdeti tünetek után 2-4 nappal jelennek meg a bőrkiütések, melyek a fejen, arcon kezdődnek, és később 
a testen lefelé terjednek. A kiütések néhány napig tartanak, és a megjelenés sorrendjében tűnnek el. A részle-
ges oltási sorozattal oltottak esetében a betegség lefolyása enyhébb, a szövődmények kialakulásának esélye 
kisebb. 
  A kanyaró szempontjából leginkább veszélyeztetettek a 15 hónaposnál fiatalabb, még védőoltásban nem 
részesült, illetve a betegséget át nem vészelt, oltatlan személyek. Veszélyeztetettek továbbá 
az immunhiányos betegek, valamint az egészségügyi dolgozók, akik Romániából érkező, potenciálisan ka-
nyarós betegeket látnak el. Az 1969 után, de 1989 előtt születettek között előfordulhat, hogy valaki csak egy 
oltásban részesült, náluk az immunitás szintje az évek múlásával csökkenni kezdhet. Ilyen esetekben sajnos 
előfordulhat, hogy oltás ellenére fertőz a kanyaró.  
Forrás: világháló 

XI. évf.  2. szám 15. oldal                                                                                                                             KÖZSÉGI DOBSZÓ 



KÖZSÉGI DOBSZÓ                                                                                                   XI. évf.  2. szám 16. oldal  

MEGHÍVÓ HEGYKÖZCSATÁRBA  A BOR ÉS PÁLINKAKÓSTOLÓBA 
 
     SZERETETTEL HÍVUNK ÉS VÁRUNK MINDEN KEDVES SZŐLŐ ÉS GYÜMÖLCSTERMESZTŐ 
GAZDÁT, SZÓRAKOZNI VÁGYÓ IFJAT ÉS IDŐSET, 2017. MÁRCIUS 4—ÉN, SZOMBATON TAR-
TANDÓ BOR ÉS PÁLINKAKÓSTOLÓRA.  

A lapot szerkeszti: Tóth Zsolt Zsigmond  
Munkatárs: Tóth Zsigmond Béla 

  Elérhetőségünk: kozsegidobszo@gmail.com 
Honlapunk: www.kozsegidobszo.gportal.hu 


