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Sonka és tojásfesztivál Hegyközcsatárban 

 
Fergeteges buli, igazi fesztiváli hangulat volt húsvét vasárnap délutánján és estéjén Hegyközcsatárban, 
ahol jól szórakoztak, kicsik és nagyok egyaránt. 

    Egy maroknyi hegyközcsatári baráti társaság első alkalommal szervezte meg Hegyközcsatárban a sonka és 
tojásfesztivált, nagy sikerrel, húsvét vasárnapján. A délutáni programok főleg a gyerekekről, gyerekeknek 
szóltak, hiszen kézműves foglalkozással vette kezdetét a fesztivál vasárnap délután 3 órakor, ahol tojást festet-
tek, élő nyuszit simogathattak, majd mindenki nagy örömére csokitojás és nyuszi keresésbe kezdtek, amelyet a 
szervezők a kultúrotthonnal szembeni parkban rejtettek el. A gyerekzsivaj messzire elhallatszott, hiszen min-
den gyerek álma az volt, hogy minél több nyuszit és tojást találhasson, mert azokat haza vihették. A több mint 
száz csokis ajándéknak hamar gazdája akadt, igaz az utolsókat sokáig keresgették.  
     A délután folyamán került sor a süti versenyre „A család kedvenc sütije” címmel. A községben, Síterben, 
már évek óta rendezik meg a háziasszonyok és amatőr cukrászok számára ezt a versenyt. A szervezők nem 
titkolt szándéka hagyományt teremteni ennek a sütemény versenynek itt Hegyközcsatárban is, hiszen itt meg-
mutathatják egyrészt a család kedvenc sütijét, másrészt megmérettetés a háziasszonyoknak cukrász tudomány-
ból.  



    
    A versenyre 10 süteményt neveztek be, egyik finomabb volt, mint a másik, nehezen is tudott dönteni a 
szakmai zsűri, de végül megszületett a végeredmény, mely szerint első helyezést Bakk Zoltán tudhatja 
magáénak, második Kóti Margit, míg a harmadik Bónisz Tünde lett, de minden süti versenybe benevezett 
kapott ajándék-csomagot. A zsűrizést követően a süteményeket meg lehetett vásárolni. 
     A húsvéti bál sötétedés után vette kezdetét, amelyen a Sláger Boys zenekar húzta a talpalávalót, majd a 
Hegyközcsatári Zseniális Kabaré csoport tagjai léptek a színpadra három nagyszerű kabaréjelenettel. A 
csoport előadásukban felelevenítették a Bözsike, az Elvonókúra és a Fővadász című jeleneteket, amelyen 
a jelenlévők hasukat fogva hahotáztak majd vastapssal jutalmazták az előadást.  
     Az est sztárvendége a szatmárnémeti Royal Team Zenekar volt, akik este tizenegy órakor léptek szín-
padra, ekkorra már zsúfolásig megtelt a kultúrház.  
   A 2008-ban alakult, a magyarországi Sláger tv-ből jól ismert zenekar repertoárjából nem hiányoztak: A 
szegedi csikós, Anyósommal mit kezdjek, Csavargó lettem, Hófehér gyöngyvirág, és még sok ismert slá-
ger, amelyet a közönség együtt énekelt az együttessel.  
    A jól ismert közösségi portálon a következőt írják: „Teltház, több százan énekelték velünk együtt a da-
lokat, kedves fogadtatás, az a sok szeretet, ami körül vett bennünket - hálásak vagyunk érte - nem beszélve 
a finom ételekről és az ajándékokról, amivel  
elhalmoztak bennünket a kedves szervezők! Köszönjük, hogy ott lehettünk, és köszönet azoknak, akik eljöt-
tek - nagyon sokan jöttek messziről is - hálásak vagyunk érte!”- írják a zenekar tagjai.  
     A szervezők a név és születésnapját ünneplő zenekar tagoknak ünnepi tortával kedveskedtek és egy 
szép virágcsokorral a hölgy tagnak.  
     Tombolát is lehetett vásárolni, amelyet a sztárvendégek fellépését követően sorsoltak ki.  
     A húsvéti buli hétfő reggelig tartott, már a nap felbukkant a hegyközi dombok mögül, amikor az utolsó 
vendég is hazament. A szervezők ezúton mondanak köszönetet a Hegyközcsatári Polgármesteri Hivatal-
nak, Tóth Jánosnak, Nagy Zsoltnak, Vitályos Barnának, Simon Ferencnek a csoport tagjainak és családja-
iknak a támogatásért, hiszen nélkülük nem jöhetett volna létre ez a nagyszerű rendezvény.  
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Kisrégiós presbitertalálkozó-képzés a Hegyközön 
 
Immár huszonkét éve rendeznek a Hegyközben presbitertalálkozót-képzést a régióhoz tartozó reformá-
tus egyházközségek presbiterei 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
     A tavaly kibővített Hegyközi kisrégiós presbitertalálkozót – képzést idén a hegyközújlaki református temp-
lomban tartották meg az elmúlt hétvégén, szombaton, 2017 április 29-én. Jelen voltak nyolc egyházközség 
képviselői, lelkipásztorok, főgondnokok, gondnokok, presbiterek, hogy az áhítatot és előadásokat követően 
beszámolhassanak egymásnak az elmúlt egy évben történtekről gyülekezeteikben, javaslatokat, megoldásokat 
terjesszenek a jelenlévők elé a gyülekezeteink, református közösségeink építésére.  
    A nyitó áhítatot Tokár Sándor, a Hegyközújlaki Református Egyházközség élére nemrég kinevezett lelki-
pásztora tartotta, aki igemagyarázatát az Apcsel 5, 1-11 verseire alapozta.  
         Az áhítatot követően elsőként a házigazda lelkipásztor köszöntötte a több, mint hatvan presbitert, majd 
Tóth Zsigmond Béla a Bihari Református Egyházmegye Presbiter Szövetségének jegyzője, a rendezvény mo-
derátora, köszöntötte a jelenlévőket és ismertette a találkozó programját. Jelen volt a Királyhágómelléki Refor-
mátus Egyházkerület főjegyzője nt. Forró László hegyközkovácsi lelkipásztor, valamint a Bihari Református 
Egyházmegye főgondnoka Garnai Sándor, aki a Presbiteri Szövetség alelnöke is.  
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     Az alelnök köszöntését követően elsőként a Hegyközcsatári Vallásórások Együttese (Jámbor Zsombor, 
Jámbor Zsolt, Szilágyi Márk, Miklós Márk, Miklós Edina, Manea, Mészáros Csenge, Mészáros Kristóf), Mik-
lós Spurigán Zoltán kántor-karnagy veszetésével gyönyörű egyházi énekeket mutattak be, őket a 
Hegyközcsatári Ifjak Zenekara (Mészáros Eszter, Oltean Marius, Mészáros Panna és Mezei Melissa) követte 
Istent és Jézust dicsőítő énekekkel, majd a Nagyváradi Művészeti Liceum diákjai, Elenes Jakabffi Zselyke, 
Petrucz Eszter, Bódi Gréta, Lukács Rebeka, Kosztin Albert, Bódi Mátyás mutatkoztak be hegedű, fuvola és 
orgona játékokkal. A kísérők: Rácz Eliza – aligazgatónő, Georgiana Mircescu – fuvolatanár, Lukács Róbert – 
hegedűtanár.  

    A déli szünetet követően elsőként Mucsi András, a Békés városi (Mo.) Szegedi Kis István Református Gim-
názium tanárának előadását hallgathattuk meg, 500 éves a reformáció címmel.  
       A második előadást Miklós Spurigán Zoltán hegyközcsatári kántor-karnagy tolmácsolásában hallhattuk, 
aki a Reformáció korabeli egyházi zenéről értekezett.  
     Az előadásokat követően megbeszélést tartottak az előadások témája kapcsán, ahol sok kérdés, hozzászó-
lás, megjegyzés hangzott el.  
     A sok érdekes előadások hosszúra nyúlta miatt, Tóth Zsigmond Béla a Bihari Református Egyházmegye 
Presbiteri Szövetség jegyzője előadását, amelynek témája a II. Helvét hitvallás és a Heidelbergi Káté lett vol-
na, az őszi találkozóra halasztotta.  
     Az egyházközségek lelkipásztorainak, gondnokainak beszámolóit követően a jelenlévők elénekelték nem-
zeti imánkat, a Himnuszt, majd kivonultak a templomkertben lévő Sándorffi József emlékműhöz, ahol a 
hegyközújlaki ifjak verses összeállításban mutatták be a település szülöttjét, a református lelkész fiát, az orvos
-poétát, majd a tisztelet és kegyelet koszorúit helyezték el, előbb a helyi gyülekezet, azt követően az egyház-
megyei presbiteri szövetség képviselői.  
     A presbitertalálkozón a hegyközkovácsi gyülekezet presbiterei és lelkipásztora bejelentették, hogy az őszi 
rendezvényt, amely október 14-én lesz ők szeretnék megszervezni, ugyanakkor a jövő évi tavaszi találkozó-
képzés házigazdái a siteriek lesznek.  
     A közel öt órás együttlét szeretetvendégséggel ért véget, amelyen a jelenlévők beszélgettek, ismerkedtek, 
barátkoztak, hiszen minden hasonló összejövetelnek közösség formáló és építő jellege van.      
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Mosoly Kommandós húsvét Síterben 
 
A Mosoly Kommandó csapata ígéretéhez híven ismét nagyot álmodott, évadnyitó programként egy há-
romnapos rendezvénysorozatot szerveztünk, mely nagy sikernek örvendett. Az első napon egy árnyjá-
ték előadást tekinthetett meg a tisztelt közönség. 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        A helybeli fiatalok, középkorúak, de mindenki, aki eljött, jól érezte magát mécsesekkel egy közösen el-
mondott húsvéti ima kíséretében vonultak a fehér vásznak mögé. A mesevilágba egy narrátor vezette be az ott 
levőket, aki a nézőtéren foglalt helyet. A fehér lepel mögött játszódó esemény magába foglalta a húsvét törté-
netét, virágvasárnaptól kezdve egészen Jézus feltámadásáig. A közel egy órás előadás nagyon meghittre sike-
rült, ezt mi sem bizonyít jobban mint a könnyek a nézők szemében! Az elmondott és eljátszott történet végén 
„előbújtunk” a fehér lepel mögül eközben a nézők több perces tapsviharral jutalmaztak bennünket. Reménysé-
geink szerint, előadásunk hagyományteremtő lesz a hegyközben! 
 
Rendezvénysátor 
 
    Szombat délután pedig húsvéti programunk folytatódott! A csapat fiú tagjai a vasárnapi koncertnek hely-
színt adó rendezvénysátrat és színpadot állították fel, illetve a kultúrotthonban végezték az utolsó simításokat 
amely a Jótékonysági Bál helyszínéül szolgált.  
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   Ez idő alatt a Mosoly Kommandó lány tagjai a csapat bázisán hagyományos húsvéti tojást festettek, a kézzel 
díszített tojások egészen káprázatos- ra sikerültek a lányok és fiúk nagy örömére. A szombati nap egy hagyo-
mányos húsvéti ételeket magában foglaló közös vacsora elfogyasztásával zárult! 
 
L.L Junior és csapata 

 
      Vasárnap, húsvét első napján már a délutáni órákban nagy sürgés-forgás volt a koncert és bál helyszínén. 
A jótékonysági bál kezdete előtt már kígyózó sorokban érkeztek a vendégek. A mulatság este kilenc órától 
vette kezdetét, ezt követően rövid idő alatt zsúfolásig megtelt a kultúrotthon ahol Dj Salyti alapozta a jó han-
gulatot az érkező vendégek számára. Időközben a Mo- soly Kommandó bázisára megérkezett az est fényét 
emelő magyarországi sztárvendég, aki nem volt más mint Lesi László Csaba és csapata. A kommandó tagjai 
nagy örömmel fogadták L.L Juniort és csapatát, ezt követően pedig a koncert kezdetéig nagyon jó hangulat 
uralkodott a bázison, együtt vacsoráztunk, közös fotókat készítettünk, illetve kötetlenül beszélgettünk egymás-
sal.  
      Este tíz óra előtt pár perccel a síteri művelődési házban elcsendesült a zene és a rendezvénysátor nagyszín-
padán a műsorvezető, Juhász Csaba köszöntötte a megjelenteket és felkonferálta az est sztár- vendégét, eköz-
ben kis csapatunk elkísérte a bázisról L.L. Juniort az addig már zsúfolásig megtelt koncert helyszínére ahol 
eközben helyben készített mosoly kommandós lángossal kedveskedtünk a közönségnek. A közel egy órás kon-
cert Hálás köszönetünket szeretnénk kifejezni mindazoknak akik segítségünkre voltak a húsvéti programjaink 
előkészületeiben és lebonyolításában: Sc Conjux Production Srl, Vitályos Barna, Hegyközcsatári Polgármeste-
ri ,alatt nagy örömünkre fantasztikus hangulat uralkodott a helyszínen! A lenyűgöző koncertet egy fergeteges 
hajnalig tartó bál követte melynek bevételét kulturális események illetve gyermeknap szervezésére fordítjuk! 
Hivatal, Hegyközcsatári Körzeti RMDSZ, Juhász Csaba, Dj Salyti, Dynaber Film, K.O. Media & Events, Sc 
Tempoplus Design Srl, Nagy Mátyás, Tarsoly Normen, Jenő „bácsi” illetve mindazoknak akik megtiszteltek 
bennünket jelenlétükkel! 
Szabó Kinga 
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Árnyjátékkal megidézett feltámadás Siterben 
 
    Különleges műsort rendezett vasárnap este Siterben a helyi fiatalságot összefogó és különböző programok-
ban foglalkoztató Mosoly Kommandó. A csapat jó néhányszor tanújelét adta annak, hogy jó szándékkal és 
tenni akarással nagy tervek megvalósíthatók. 
 

 
 
   A húsvét sem telt el anélkül a Hegyközben, hogy a siteri fiatalok ne alkottak volna valami maradandót. Bi-
har megyében páratlan előadással, árnyjátékkal készültek a kereszténység egyik legnagyobb ünnepének, a hús-
vétnak a tiszteletére. 
    Szabó Kinga, a Mosoly Kommandó vezetője a Reggeli Újságnak elmondta, az volt a céljuk, hogy a közön-
ség tagjainak kellemes, meghitt perceket okozzanak a feltámadás ünnepére való ráhangolódáshoz. „A program 
jól sikerült, sokan elérzékenyültek. Örülünk annak, hogy a saját magunk által készített kellékek és az előadás 
is elnyerte a publikum tetszését, és büszke vagyok azokra a fiatalokra is, akik részt vállaltak ennek a létrehozá-
sában” – mondta Szabó Kinga, az előadás összeállítója és rendezője. 
    A produkcióban a húsvét történetét elevenítették meg, virágvasárnaptól a feltámadásig. A különlegessége, 
hogy egy fehér lepel mögött, hátulról megvilágítva a közönség csak a szereplőknek a fehér  
vászonra vetült árnyékát láthatta, így rajzolódott ki a történet, melynek kibontakozását narráció segítette. 
 
B. B 
Reggeliújság.ro 
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Könnyebben pályázhatnak a közbirtokosságok 
 
    Megszavazta a képviselőház plénuma a kormány azon sürgősségi rendeletét, amely az RMDSZ javaslatára 
alapozva megszünteti a közbirtokosságokat érintő diszkriminatív előírásokat. Tánczos Barna szenátor elmond-
ta, hogy a Szövetség évek óta megoldást keres arra, hogy a közbirtokosságok birtoklevél nélkül is igényelhes-
senek területalapú támogatásokat, azonban ez idáig egyik kormány sem vállalta ennek rendezését. 

 

„Közel két éven keresztül próbáltuk meggyőzni a szakminisztériumot és a kormányt, hogy rossz és diszkrimina-
tív az az előírás, amely értelmében a közbirtokosságok nem igényelhetnek mezőgazdasági támogatást birtokle-
vél nélkül. Sajnos, a Cioloş-kormány is folyamatosan visszautasította. Az ősszel beterjesztett törvényterveze-
tem nem került elfogadásra, de szövegét sikerült beépíteni a ma elfogadott jogszabályba. Így a 2017-es terü-
letalapú támogatásokra a közbirtokosságok abban az esetben is benyújthatják igénylésüket, ha nem rendelkez-
nek birtoklevéllel. Köszönöm az RMDSZ képviselőházi frakciójának, hogy az általam megfogalmazott módosí-
tó indítványt sikerült ennyire rövid idő alatt a képviselőházban is elfogadtatni” – mutatott rá Tánczos Barna. 
    Sebestyén Csaba parlamenti képviselő, a mezőgazdasági bizottság tagja elmondta, hogy csak azok a közbir-
tokosságok igényelhettek ez idáig területalapú támogatásokat, akik birtoklevéllel rendelkeztek, azonban sok 
olyan közbirtokosság van, amelyek bár jogosan használják a területeket, a túlburjánzott bürokrácia miatt  aka-
dályokba ütköztek a dokumentumok beszerzésekor, így nem igényelhettek ilyen jellegű támogatást. „A jog-
szabály-tervezet könnyít az eljárási módszertanon: ezentúl a közbirtokosságok a mezőgazdasági regisztertől 
kapott engedély és egy letett táblázat alapján igényelhetnek területalapú támogatást” – mutatott rá Sebestyén 
Csaba, a Hargita megyei törvényhozó. 
     Magyar Lóránd RMDSZ-es parlamenti képviselő kifejtette, hogy nemcsak a közbirtokosságokon, hanem a 
mezőgazdasággal foglalkozó egyesületeken is segít a kormányrendelet, majd hangsúlyozta: „a kormányrende-
letet beemelő törvénytervezetet az államelnöknek mielőbb ellenjegyeznie kell annak érdekében, hogy az érin-
tettek mielőbb összeállíthassák a dokumentációt a területalapú támogatások igénylésére.” 
   Az RMDSZ az elmúlt időszakban már többször kérte a helyzetnek a megoldását, számos beadvánnyal és 
kéréssel fordult a szaktárcához, a törvényhozásban is tett lépéseket az elmúlt parlamenti mandátumban, de a 
sürgősségi kormányrendelet az egyetlen hatékony megoldás rendezni ezen diszkriminatív helyzetet. 
Rmdsz.ro  
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Erdősíteni fognak Csatár határában 
 

 
 
A minisztérium jóváhagyta az erdősítést. Illusztráció 
 
    A Vízügyi és Erdészeti Minisztérium a napokban több erdőtelepítési programot is jóváhagyott, közöttük 
Csatár községbe is, ahol az Újhegyen változhat egy kihasználatlan terület erdővé. 
A Vízügyi és Erdészeti Minisztérium az elmúlt hét végén több programot is jóvá hagyott, többségében Buzău, 
Brăila és Vrancea megyékbe, ahol összességében 52,5 kilométer hosszan (157 hektárnyi területen) úgyneve-
zett erdősávokat telepítenek, így védve a DN 2 és DN 2 B országutakat az időjárás viszontagságaitól, főleg a 
téli hófúvásoktól. Az ezt közzétevő hírügynökségi jelentésből kiderült az is, hogy ugyanebben az időpont-
ban egy megyénket érintő projektet is jóváhagytak: Hegyközcsatár községben egy másra használhatatlan terü-
leten, 72 hektáron fognak erdősíteni, 2,5 millió lej értékben. 
 
Kedvező elbírálás 
    A hír nyomán kérdésünkre Bónisz Sándor, Csatár község polgármestere elmondta: egy olyan önkormányza-
ti projektről van szó, melyet még több évvel ezelőtt indítottak útjára, letéve ezt a szakminisztériumhoz, az el-
telt időnek a papírmunka volt a jellemzője. Tavaly sor került egy úgynevezett újratárgyalásra, amikor egyút-
tal újabb dokumentumokkal kellett kiegészíteni az iratcsomót. Eddig ennyi konkrétum történt az ügyben, azt 
csak hallomásból tudják, hogy állítólag kedvező elbírálásbán részesültek, hivatalos értesítést még nem kaptak.       
    A szóban forgó terület az önkormányzat erdeje mellett van, mely másra nem hasznosítható, ezért próbálkoz-
nak az erdősítéssel. A helyiek által Újhegynek nevezett részre cser- és tölgyfák kerülnének, a minisztériumi 
bejelentés fényében immár jó eséllyel. 
 
Rencz Csaba 
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A HEGYKÖZI TANINTÉZMÉNYEINK ÉLETÉBŐL  
 

Verseny—- Adj király katonát! 
 

     A hegyközcsatári iskola VII. osztályos diákja, Bakó Vivien az Úttörők csapatának tagjaként Szilágyi-
Benedek Roland (Szilágysomlyó) és Kovács-Truczkai Panna-Dalma (Érmihályfalva) társaival a III. díjat nyer-
ték el, ezáltal részt vehetnek a július 27-augusztus 2 között megszervezett sepsibesenyői Hun Táborba. Gratu-
lálunk a csapatnak! Büszkék vagyunk rád Bakó Vivi! 
    A Magyar Ifjúsági Tanács (MIT) által tizenegyedik alkalommal szervezett vetélkedő közép-erdélyi és 
partiumi elődöntőire került sor a hétvégén, ahova a helyi szakaszok nyertes diákjai érkeztek. Az április 1-én 
Tordán (Jósika Miklós Elméleti Líceum), illetve 2-án Nagyváradon (Partiumi Keresztény Egyetem) szervezett 
eseményen 77 diák mérkőzött meg egymással a döntőbe, illetve a Hun táborba való jutásért. A mesefüzet té-
májára épített feladatok a diákok ügyességét pontozták, valamint az írásbeli feladat a tudásszintjüket volt hiva-
tott felmérni. Mindezeket pedig egy három tagból álló zsűri mérte fel, Debrenti Edith (a Gazdaságtudományi 
Tanszék tanára), Székely Betty (a Partiumi Keresztény Egyetem Diákszervezete részéről), valamint Fancsali 
Barna. Az első helyezést elért csapat, valamint az első tíz diák, akik az írásbelin a legnagyobb pontszámot ér-
ték el, továbbjutnak a döntőbe, mindemellett ezek a diákok és az első három csapat bejutást nyer a számukra 
jól ismert Hun Táborba. 

Forrás: facebook.com 
 

VÉDJÉTEK MEG A FÖLDET!!! 
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Kanyaró – Romániában újabb halálos áldozatot követelt a járvány 
  

 
 

Romániában az elmúlt héten több mint 170 új kanyarós megbetegedést jelentettek az egészségügyi in-
tézmények, és újabb emberéletet is követelt a járvány, így 24-re emelkedett a kanyaró halálos áldozatai-
nak száma – derült ki a román közegészségügyi intézet pénteken közzétett összesítéséből. 
 
     A 24. áldozat egy kanyaróval fertőzött, de más betegségekben is szenvedő kilencéves kislány, akit két hete 
kezeltek légzési elégtelenséggel a temesvári járványkórház gyermekgyógyászati részlegén, a halál közvetlen 
oka pedig tüdőgyulladás volt 
    A közegészségügyi intézet honlapján megjelent legújabb összesítés szerint Romániában a héten 5290-re 
emelkedett a megerősített kanyarós esetek száma a betegség tavaly februári megjelenése óta. A járvány Romá-
nia csaknem teljes területére kiterjedt: a 41 megye közül mindössze Kovászna, Tulcea, Galati és Vrancea me-
gyéből nem jelentettek kanyarós megbetegedést. 
    A legtöbb esetet az ország nyugati megyéiben regisztrálták: Krassó-Szörényből 965, Temes megyéből 950, 
Arad megyéből pedig 837 igazolt kanyarós megbetegedést jelentettek. A legtöbb áldozatot is az ország nyuga-
ti részében szedte a járvány: Temes megyében immár nyolc, Arad és Dolj megyében öt-öt, Krassó-Szörény 
megyében három halálos áldozatot követelt a járvány, de Calarasi és Szatmár megyében, illetve Bukarestben 
is meghalt már egy-egy beoltatlan gyermek kanyaróban. 
    Közben a román egészségügyi minisztérium honlapján társadalmi vitára bocsátottak egy törvénytervezetet, 
amely a szülőket és a közegészségügyi hatóságokat egyaránt felelőssé teszi, hogy a gyermekek megkapják a 
koruknak megfelelő védőoltásokat, szankciókat azonban nem szab meg. A tervezet szerint a tanintézmények-
nek a gyerekek beíratásakor oltási igazolást kell majd kérniük. 
     Romániában azt követően jelent meg a kanyarójárvány, hogy a szülők tömegesen kezdték megtagadni a 
betegség elleni vakcina beadatását gyermekeiknek. A kanyaró ellen beoltott gyerekek aránya egy év alatt 97-
ről 80 százalék alá csökkent. 
(MTI) 
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 Oltás lányoknak 
   

 
 
 
 

A háziorvosokon keresztül igényelhető az ingyenes, humán papillómavírus (HPV) elleni oltás, 
tudatja közleményben a Bihar megyei Közegészségügyi Hatóság (DSP). Az országos oltási prog-
ram keretén belül zajló akció a 11 – 14 év közötti lányokra terjed ki, azaz azokra, akik betöltöt-
ték már a tizenegyedik évüket, de a tizenötödiket még nem. 
 
    Többféle készítmény létezik: a Silgard nevűből a 11 és 13 év közötti lányok kétszer egy egy fél 
milliliteres adagot kell kapjanak hat hónapos időközönként.  
    A 14 évet betöltött lányoknak három adagot kell beadni, a másodikat legalább egy hónappal az el-
sőt követően, a harmadikat legalább három hónappal a másodikat követően, s az első és a harmadik 
beadása között nem szabad több mint egy évnek eltelnie.  
    A másik készítmény a Cervarix, ebből minden esetben két adagot kell beadni, a kettő között 5-től 
13 hónapig terjedő szünetet kell tartani. Ugyanazzal a készítménnyel ajánlatos folytatni az oltási sé-
mát, amellyel elkezdték. 
    Az oltást a szülők, illetve gyámok igényelhetik a háziorvosnál, utóbbinak kötelessége továbbítani 
az igényléseket a DSP-hez. A háziorvosokat tájékoztatták erről, az első igényléseket június 25-ig kell 
továbbítaniuk.  
    A DSP azt ajánlja, hogy a szülők kérjék az oltást gyermekük számára, mivel védelmet biztosít a 
méhnyakrákot okozó vírusfertőzéssel szemben. 
 
Erdon.ro 
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Nem veszik át a lejárt gyógyszereket 
 

 
 
   Továbbra sem egyértelmű, mit kellene tennünk a lejárt szavatosságú gyógyszereinkkel. Van rá tör-
vény, de a végrehajtási utasítások hiányzanak. 
   Többször is jelezték már olvasóink, hogy a patikákban nem veszik át a lejárt szavatosságú készítményeket, s 
nem tudják, mit tegyenek ezekkel, hiszen nem szeretnék szennyezni a környezetet. „Azt sokszor olvassuk, 
hogy mennyire veszélyes ezeket a hulladékokat a szemétbe dobni, mert akár a talajvízbe is juthatnak, ahonnan 
az ivóvizet is szennyezhetik. Ezért a leglogikusabb megoldásnak az tűnt, ha beviszem a csomagot egy gyógy-
szertárba, mert ezek fel vannak készülve erre, hiszen nekik is nagy mennyiségű lejárt szavatosságú gyógyszer-
től kell megszabadulniuk. Legnagyobb csodálkozásomra, a gyógyszerész nem vette át a csomagot. Arra a kér-
désre pedig, hogy akkor mit javasol, a patikus nem tudott érdemben válaszolni” – írta olvasónk. 
     „Nem elfogadható” 
   Érdeklődésünk nyomán Dorina Radoveț, a Bihar megyei Környezetvédelmi Hivatal szóvivője némi utánajá-
rást követően tudatta: a 2014 évi 119. sz. rendeletben, mely a lakosságot érintő egészségügyi előírásokat sza-
bályozza, az szerepel, hogy a lakosságtól származó lejárt szavatosságú gyógyszereket a patikáknál, vagy köze-
li gyógyszerárusító helynél kell leadni, ahonnan elégetésre küldik a lejárt készítményeket. 
    Csakhogy a patikák többsége tudomásunk szerint mégsem veszi át ezeket. Eugenia Hamza gyógyszerész 
például arra hivatkozott: ezek a hulladékok akár fertőzőek is lehetnek, hiszen beteg emberektől származnak, a 
rendelet pedig nem tartalmaz végrehajtási utasításokat. Semmiképp sem lenne elfogadható, fejtette ki, hogy 
bárki, bármikor letehessen náluk lejárt gyógyszereket. Esetleg egyszer egy héten, egy előre megállapított na-
pon, amennyiben speciális konténerek állnának a rendelkezésükre, melyek tartalmát még aznap elszállítanák 
az erre szakosodott cégek. „Hiába van törvény, ha nincsenek meghatározva a körülmények” – fogalmazta a 
gyógyszerész. Másfelől a patikák fizetnek az erre szakosodott cégeknek a lejárt készítmények elszállításáért, s 
több gyógyszer elszállítása nyilván drágább is. 
        Jelenteni lehet 
    Az sem egyértelmű, hogy a gyógyszertárakat ki vonhatja felelősségre. Ez nem a környezetvédelmi hivatal 
területe, tudtuk meg, s állítólag nem is a közegészségügyi hatóságé, hanem az országos gyógyszerészeti fel-
ügyelőségé, mely a fővárosi székhelyű Országos Gyógyszerügynökség szakosztálya. Mindazonáltal dr. Dorel 
Țîrț, a Bihar megyei Közegészségügyi Hatóság szóvivője kérdésünkre elmondta: a törvényt be kell tartani, s 
ha a patikák nem veszik át a gyógyszereket, az érintett lakosok írásos bejelentést tehetnek mind náluk, mind a 
környezetvédelmi hivatalnál. 
Neumann Andrea 
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ÁLLÁSPONT – a magyar nyelv használata az egészségügyben és a szociális szolgáltatásokat nyújtó 
intézményekben 

  

 
 

Az RMDSZ következetesen kitart a nyelvi jogok alkalmazása és bővítése mellett. Munkánk szerves ré-
sze ennek a törekvésnek parlamenti és esetenkénti kormányzati megvalósítása. 
Nem bővültek a nyelvi jogok? 
    A választások után most a parlamentben van lehetőségünk a törvényalkotásban előrelépni. A romániai poli-
tikai környezet nem mindig ad lehetőséget a jogok bővítésére, sőt, az utóbbi években a visszaszorítás, korláto-
zás időszakát éltük meg. Ezért nagy lépés ez a mostani, még akkor is, ha egyeseknek kevésnek is tűnik. 
   Az RMDSZ törvénymódosítása előírja, hogy az egészségügyi és szociális intézményekben kötelesek lesznek 
magyar nyelvet ismerő szakszemélyzetet alkalmazni annak érdekében, hogy a magyar anyanyelvű betegeknek 
lehetősége legyen a teljes körű anyanyelvű asszisztenciára. 
   Fontos, hogy a törvény alkalmazási módszertana pontosan határozza majd meg, hogy milyen szakembereket 
kell a kórházi és szociális intézményeknek alkalmazniuk ahhoz, hogy a beteg teljes körű, anyanyelven történő 
szolgáltatást kapjon ezekben az intézményekben. 
    A minisztériumnak úgy kell kidolgoznia az érintett intézmények működési módszertanát, hogy figyelembe 
veszi ennek a törvénymódosításnak az előírásait, nevezetesen az anyanyelvet ismerő személyzet alkalmazására 
vonatkozó előírásokat. Ez a kötelezettség szerepel expressis verbis a törvény szövegében. 
     Míg a kolozsvári független jogvédő szervezet által hivatkozott 46/2003-as törvény 8. cikkelye csak azt írja 
elő, hogy az információkat, amennyiben a páciens nem tud románul, anyanyelvén kell tudomására hozni, ad-
dig ez a törvénymódosítás a magyar nyelvet ismerő személyzet alkalmazásán keresztül lehetőséget biztosít egy 
teljes körű anyanyelvű kommunikációra a kórház személyzete és a páciens között, ilyen értelemben bővül az 
anyanyelv használatának a lehetősége. 
     Egy teljesen új lehetőséget nyit mindazon hátrányos helyzetű rászorulóknak, akik a kiszolgáltatottságuk 
miatt szociális szolgáltatásokat vesznek igénybe. Ezen módosításokkal például az öregotthonokban, a gyerek-
otthonokban, vagy akár a szociális munkások által biztosított szolgáltatások alkalmával is anyanyelvünkön 
igényelhetjük a szolgáltatást az állami intézményekben. Ezért fontos a módszertan kidolgozásakor figyelem-
mel kísérni a megszerzett jogainknak az életbe ültetését, amely akár előírhatja a szakszemélyzet felkészítését 
nyelvtanfolyamok szervezése által. 
   Kétségkívül sok még a tennivaló nyelvi jogaink bővítése és alkalmazása terén. Most is összefogásra van 
szükség, nem pedig egymásra mutogatásra. Arra, hogy kezdeményezéseinkkel egymást segítsük, ne egymás-
nak tegyünk keresztbe. Érdekünk közös, hogy a minket megillető jogokat maradéktalanul alkalmazzák, ezáltal 
pedig méltósággal élhessünk Romániában. 
 
(RMDSZ Tájékoztató) 
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Romániában kötelező lesz a nemzeti kisebbségek anyanyelvhasználatának 
 biztosítása az egészségügyben 

  

 
 

Megszavazta kedden a román képviselőház azt a módosító indítványt, amely szerint az egészségügyi és a 
szociális intézményekben is alkalmazni kell olyan dolgozókat, akik beszélik a nemzeti kisebbségek anya-
nyelvét. 
 
    A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) törvényhozói által beterjesztett indítvány rögzíti, 
hogy ez a kötelezettség olyan településekre vonatkozik, ahol egy nemzeti kisebbség számaránya az összlakos-
sághoz képest eléri a 20 százalékot, vagy a településen legalább 5000 olyan személy él, aki egy nemzeti ki-
sebbséghez tartozik. 
Az indítvány mellett 263 képviselő szavazott, nem volt egyetlen ellenszavazat sem. A szenátus már korábban 
elfogadta az indítványt, amelyet még Klaus Iohannis elnöknek kell aláírnia, hogy hatályba lépjen. 
   Az RMDSZ tájékoztató hírlevele szerint Korodi Attila képviselőházi frakcióvezető úgy értékelte: az erdélyi 
magyarok jogos elvárása vált valóra, hiszen Románia még mindig nem ültette át a gyakorlatba a Regionális 
vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartájában foglaltakat, amit Bukarest már 1995-ben aláírt. Kiemelte, a ro-
mániai magyarság számára újdonság, hogy nem csak ott válik kötelezővé a magyar nyelv használata az egész-
ségügyben, ahol a magyarok számaránya eléri a 20 százalékot, hanem több, szórványnak számító erdélyi 
nagyvárosban is, így például a betegek Aradon, Kolozsváron, Brassóban, vagy Temesváron is fordulhatnak 
orvoshoz magyarul. 
Csép Andrea, az RMDSZ parlamenti képviselője kijelentette: a törvény előírja, hogy a kórházakon kívül a 
szociális ellátást biztosító intézményekben is, így például gyermek- és öregotthonokban is alkalmazni kell az 
adott kisebbség nyelvén beszélő dolgozókat. 
   Az RMDSZ azt követően terjesztette be a módosító indítványt, hogy tavaly márciusban a kolozsvári gyer-
mekkorház egyik orvosa megalázott egy székelyföldi kislányt és annak hozzátartozóit hiányos román nyelvtu-
dásuk miatt. 
 
(MTI) 
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Kormány: 11 millió eurós rendkívüli támogatásban részesülnek a tejhasznú  
szarvasmarha-fajták tenyésztői 

  

 
 
11 millió eurós rendkívüli támogatásban részesülnek a tejhasznú szarvasmarha-fajták tenyész-
tői, erről döntött szerdán a kormány. 
 
   A támogatás az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból finanszírozott 5,448 millió euróból és egy 
ennek megfelelő összegű állami finanszírozásból tevődik össze. Erre az intézkedésre az Oroszország 
ellen bevezetett embargó miatti veszteségek és a Kínától érkező megrendelések csökkenésének kár-
pótlására volt szükség. 
    “A támogatásban azok a gazdák részesülhetnek, akik legkevesebb három, legtöbb kilenc fős szar-
vasmarha-állománnyal rendelkeznek, és legkevesebb 4 tonna tejet értékesítettek 2015. április 1. és 
2016. március 31-e között” – tájékoztat a kormány. 
    A kéréseket a megyei Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökségekhez (APIA) lehet le-
adni május 2-áig. A támogatási összegeket 2017. június 30-áig fizetik ki. 
 
www.agerpres.ro 
 
 

KÖZSÉGI DOBSZÓ                                                                                                   XI. évf.  2. szám  18. oldal 

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

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


