Hegyközcsatár község hírlapja 2017. XI. Évf. 6. szám, Június
II. Jót Tesz fesztivál Hegyköztótteleken
Az esős, borongós időjárás sem szegte kedvüket, azoknak, akik önkéntes alapon jótékonykodni jöttek el
szombaton Tóttelekre

Immár második alkalommal rendezte meg a hegyköztótteleki faluközösség jótékonysági rendezvényüket
2017. június 17-én, szombaton délután a kultúrházban és annak udvarán. Ez alkalommal is bográcsban főtt
ételek versengtek egymással és szakácsaikkal, míg a kultúrotthon színpadján 38 fajta süteményből vásárolhattak a jelenlévők. A finomabbnál - finomabb sütiket a falu lakossága önkéntesen ajánlotta fel, hogy annak bevételével jótékonykodhassanak a plébánia épületének belső felújításán.
Lám-lám, jótékonykodni és másokon segíteni nem csak pénzzel lehet, néha egy egyszerű ötlet is elég, és
persze néhány lelkes ember, aki az ötletet meg is valósítja, hiszen a jótékonykodás az a tulajdonság vagy az a
cselekvés, hogy önzetlenül segítünk más embereken, vagy közösségen, mert jótékonyság nem a gazdagok kiváltsága, hanem a jószívű emberek természetes életformája. Ezek az önkéntes tóttelekiek mindezzel tisztában
vannak, ők saját elhatározásból akarnak segíteni az ügy sikere érdekében, ingyen, ellenszolgáltatás nélkül, önkéntességgel, aki őket összefogja, irányítja az Iványi Ilona és a falu lelkipásztora Imre atya.

KÖZSÉGI DOBSZÓ

XI. évf. 6. szám 2. oldal

A kitűnő hangulatú szabadtéri rendezvény délután
14 órakor vette kezdetét bográcsban főtt ételek elkészítésével, amelyre kilenc csapat nevezett be, de az
esős időjárás három csapatot megriasztott, így ők viszszaléptek.
A kultúrház udvarán a kezdéskor három méterre
sem lehetett látni a füsttől, de a lelkes csapatokat fűtötte a bizonyítási vágy, hogy minél több bográcsgulyás
jegyet adjanak el ezzel járulva hozzá a jótékonysági
gyűjtéshez.
Míg az ételek főttek a gyerekek és felnőttek részére
az udvaron kialakított téren a síteri Mosoly Kommandó néhány tagja, Szabó Kinga csapatvezető irányításával játékos vetélkedőt tartottak, míg a többiek egy hatalmas kondér mellett szorgoskodtak.
Kruzslitz Imre, vagy ahogy mindenki szólítja, Imre atya a gyülekezet plébánosa, is fakanalat ragadott ő is
ki akarta venni részét a feladatból, egy-egy kóstolás közben elmondta: „…örülök, hogy a falu közössége egy
szívvel lélekkel fogott össze, hogy befejezhessük a közösséget szolgáló plébánia felújításának munkálatait, de
mindehhez kellett az önkéntesség, a jótékonyság, egy szervező csapat, akik véghez viszik az elképzelést.
Mindannyian tudjuk, hogy a jótékonyság egyike a legfontosabb erényeknek. A jótékonyság életünk és egész
társadalmunk szövedékének részévé vált. Az önkéntesség a társadalom fejlődési folyamatában betöltött
szerepe miatt jelentősége napjainkban egyre nő.”mondta a lelkipásztor.
A fiatalabbak sem tétlenkedtek, ők árulták a tombola, és a bográcsgulyás jegyeket, amelyek szinte mind
elfogytak az eredményhirdetésre és sorsolásra.
Sok tombolát adtak össze az adományozók, de azért
voltak értékesebbek is köztük, a legkiemelkedőbb a
Hegyköztóttelek tortája volt, amelyet Szilágyi Erika
készített erre az alkalomra, ő ezzel járult hozzá a jótékonysági rendezvényhez.
Nehéz helyzetben volt a zsűri a bográcsban főtt
ételek elbírálásánál, ezért úgy döntöttek, mindegyik
aranyérmes lett, de kategorizálták őket, így a legfinomabb babgulyást a Csipet-Csapat nyerte, a legszeretettel telibb gulyás a Mosoly Kommandósoké volt, a leghúsosabb gulyást a Rózsadomb csapata készítette, viszont a legízletesebb a Szalontai betyároké volt, a
legfantörpikusabb gulyást a Törpikék csapata készítette, a legkelendőbb babgulyás címet a Négy muskétás
csapata tudhatta magáénak.
Már kezdett esteledni, amikor megérkezett a hegyközcsatári Dalárda, akik igazi nótázásos hangulatot teremtettek pillanatok alatt.
„Jól szórakoztunk, de a vigasság alatt egyszer sem feledkeztünk meg arról, hogy emberek, keresztények
vagyunk! Köszönet mindazoknak, akik fáradságos
munkájukkal és kitartásukkal részt vettek a szervezésben, a rendezvény lebonyolításában!
Végül külön köszönet illesse a faluközösséget, a polgármestert, alpolgármestert, a süteményeket készítő
hölgyeket, a bográcsos ételeket főző csapatokat. Köszönet mindenkinek, aki bármivel hozzájárult a jótékonysági rendezvényünk anyagi és erkölcsi sikeréhez.
Köszönet a támogatóinknak: Bethlen Gábor Alap,
Ritter István, Bónisz Sándor, Hegyközcsatári Polgármesteri Hivatal, Laly&Aty. A Bihari Naplónak a médiatámogatást.” – mondta a rendezvény főszervezője
Iványi Ilona.
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Református gyereknap
2017 június 2-án a református gyülekezet gyereknapot szervezett a település gyerekei számára felekezeti
hovatartozás nélkül. A közel nyolcvan gyerek nagyon jól érezte magát, még a szomszéd település,
Hegyközpályiból is eljöttek néhányan. Köszönet illesse a szervezőket Miklós Csaba Péter lelkipásztort, Miklós Spurigán Zoltán kántort, Oltean Marius, Mészáros Panna, Mészáros Eszter, Kőszegi László. Ebédre a finom bográcsgulyást a gyülekezet gondnoka és felesége, a nőszövetség elnöke készítették, a finom fánkot Mészáros Henrietta, köszönet Miklós Adél tiszteletes asszonynak, a gyerekek szüleinek és nagyszülőknek akik
jelen voltak és segítettek mindenben amiben tudtak. Meglepetés vendég a magyarországi Hajduszoboszlóról
érkezett Bigyóka Bohóc, aki együtt mókázott a gyerekekkel, énekeltek, viccelődtek a kicsik Bigyókával.
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Csatárban a 25,50,60,70 éve konfirmáltak találkoztak Pünkösdkor
a református templomban
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Egyházmegyei Kórustalálkozón vett részt a református gyülekezet énekkara
A Bihari Református Egyházmegyében immár a 27. kórustalálkozóra került sor ez alkalommal a
szalárdi református gyülekezet látta vendégül az énekkarokat

A
Bihari Református Egyházmegyében 2017. június 10-én, szombaton rendezték meg az odatartozó gyülekezetek számára a kórustalálkozót, amelyen tizenöt énekkar vett részt köztük a hegyközcsatári református gyülekezet énekkara is.
A nyitó áhítaton Tóth Márta kórházlelkész prédikált, a magyarországi Gyula városából érkezett és hirdette
Isten igéjét ezen a különleges eseményen a több száz résztvevőnek.
A lelkipásztor igemagyarázatát a 98. Zsoltár első négy verseire alapozta, amely egy hálaének, a zsoltár buzdítások sorozatával kezdődik, Isten szava, üzenete, amely arra hív bennünket, hogy énekeljünk neki hálaadó
éneket. Az éneklés Isten dicsőítésének eszköze, aki énekel az kétszeresen, imádkozik.
„Ünnepelni gyűltünk ma össze a szalárdi református templomba, ünnepelünk, hiszen a Bihari Református
Egyházmegye kórustalálkozójára jöttünk, hogy énekszóval dicsérjük az Urat. (…) az ének az csodálatos, hiszen maga a hangszer a torkunkban van (…) a kórus közösség a közösségben, egyidőben adunk és kapunk,
hiszen a kórustagok Isten munkatársai, szószólói, akik a gyülekezet elé viszik énekeikkel Isten üzenetét” –
hallhattuk az igemagyarázatból.
A kórustalálkozó arra is lehetőséget adott, hogy itt találkozhassanak, s önmagukat értékelhessék a kórusok.
Idén 15 kórus mutatta be tehetségét, elsőként a házigazda, Szalárd, majd Nagyvárad-olaszi,
Belényessonkolyos-Körösjánosfalva közös énekkara, Élesd Hozsanna Énekkar, Feketeerdő, Hegyközcsatár
Nagy Géza Református Énekkar, a Nagyvárad-réti Sztárai Mihály és a Csillagfény Énekkarok,
Kisnyégerfalva, Fugyivásárhely, Nagyszalonta, Nagyvárad-Csillagváros, Nagyvárad-Újváros, JákóhodosNyüved közös énekkar, majd záró bemutatkozóként a Bihari Református Egyházmegye lelkészkórusa, a Vox
Pastoris énekelt. Egy közös énekkel készültek a kórusok és karvezetők a mai rendkívüli találkozóra, amelyet
az egyházmegye zenei előadja Márkus Zoltán vezényelt le.
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Óvatosan az élelmiszerekkel!

Az ételmérgezés elkerülése érdekében arra kéri a lakosságot az Országos Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Hatóság (ANSVSA), hogy csak arra kijelölt, engedéllyel rendelkező helyekről szerezzen be élelmiszert.
A meleg időszak közeledtével az élelmiszer-biztonsági szakemberek ismételten felhívják a figyelmet, hogy
csak az engedéllyel rendelkező forrásokból származó élelmiszerek kapcsán lehetnek biztosak benne, hogy
azok minőségét szakemberek ellenőrizték, illetve hogy megfelelő körülmények között tárolták azokat, mielőtt
a fogyasztók elé kerültek. Ugyanakkor emlékeztetnek, hogy az állati eredetű élelmiszert beszerzése után a lehető legrövidebb időn belül hűtőszekrénybe kell tenni. Az ANSVSA felszólítja a kereskedőket, hogy ne forgalmazzanak olyan hústerméket, amelyet nem kísér az állat-egészségügyi hatóság által kiállított és lepecsételt
minőségbizonylat.
Ellenőrzések
A hatóság egyébként április 25-e és május 26-a között több mint kétezer húsfeldolgozó üzemet ellenőrzött.
Az akció során 212 büntetést rótt ki, összesen 324.920 lej értékben – tudatta az AGERPRES hírügynökséggel
az ANSVSA. 196 esetben bocsátottak ki figyelmeztetést, három üzemnek időszakosan, ötnek pedig véglegesen felfüggesztették a tevékenységét. 1624 kilogramm hústerméket koboztak el, mert emberi fogyasztásra alkalmatlannak bizonyult – teszi hozzá a hatóság közleménye.
Forrás: erdon.ro

Állami támogatásban részesülnek azok a munkáltatók, akik inast vagy gyakornokot
foglalkoztatnak
Állami támogatásban részesül az a munkáltató, aki
gyakornoki vagy inasi szerződést köt. Az erre vonatkozó törvénytervezetet kedden fogadta el döntő fórumként a képviselőház.
A jogszabály értelmében kérvény benyújtásával 1.125,
illetve 1.350 lejes havi támogatásban részesülnek azok
a munkáltatók, akik inast, illetve gyakornokot foglalkoztatnak.
A kormány által előterjesztett tervezet célja, hogy támogassák a munkáltatókat, és elősegítsék új munkahelyek
teremtését.
A képviselőház döntő fórum volt e kérdésben.
www.agerpres.ro
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Júliustól 90%-os árkedvezménnyel válthatják ki gyógyszereiket azok a nyugdíjasok,
akiknek a nyugdíja nem haladja meg a 900 lejt
Azok a nyugdíjasok, akiknek a havi nyugdíja nem haladja meg a 900 lejt, 90 százalékos árkedvezménnyel válthatják ki gyógyszereiket (a B listán szereplő készítményeket) július elsejétől, függetlenül
attól, hogy a nyugdíjon kívül van-e vagy nincs más jövedelmük – erről szóló határozatot fogadott el a
kormány pénteki ülésén.
Eddig csak azok a nyugdíjasok részesülhettek a 90 százalékos árkedvezményben,
akiknek kizárólag nyugdíjból származott a
jövedelme, és az nem haladta meg a 700
lejt.
A kormányhatározat ugyanakkor egyszerűsíti az ilyenkor esedékes jövedelembevallás módját is: eddig az érintettnek a nyugdíjszelvény mellett egy saját felelősségre
aláírt nyilatkozatot is be kellett nyújtania a
családorvosnak arról, hogy a nyugdíjon kívül nincs jövedelme. Július elsejétől utóbbira nem lesz szükség. A kormány közleménye szerint ezt az intézkedést az indokolta,
hogy sok esetben bár a nyugdíjasok benyújtották a kért nyilatkozatot, az adóhatóság
nyilvántartásában az szerepelt, hogy más jövedelemre is szert tettek a nyugdíjon kívül.
A legtöbbször csekély összegekről volt szó – például betéti kamat -, amelyekről az illetőnek nem is volt tudomása, a törvény szerint azonban ilyen esetekben vissza kellett fizetnie az 50% és 90%-os kedvezmény közötti különbözetet – mutat rá a kormány közleménye.
www.agerpres.ro

Kormányprogram: 2018-tól 2.000 lej lesz a minimálbér
A képzettség szintjétől függően differenciált minimálbért vezet be jövő évtől a kormány, a képviselők
házának honlapján közzétett 2017-2020-as kormányprogram értelmében.
Romániában a bruttó minimálbér értéke 2018ban elérné a 2.000 lejt, 2019-ben 2.200 lejre, míg
2020-ban 2.400 lejre emelkedne. A felsőfokú végzettséggel rendelkezők számára 2.300 lej lesz a
bruttó minimálbér 2018-tól, ami 2019-ben 2.640
lejre, 2020-ban pedig 3.000 lejre emelkedne.
A kormányprogram szerint 2018. január elsejétől bevezetik a szolidaritási hozzájárulást, de többletadót rónak ki az egészségtelen élelmiszerekre is.
A program szerint 2017. augusztus elsejétől a
munkáltatónak minden munkaválallaló után a minimálbérnek megfelelő táársadalombiztosítási és
egészségügyi hozzájárulást kell fizetnie,beleértve azokat az alkalmazottakat is, akik részmunkaidőben dolgoznak, ugyanakkor jobban szabályoznák a nemesfémek és a drágakövek piacát is, a területen tapasztalt adócsalások csökkentésének érdekében.
A következő négy évben emelkedni fognak a tervek szerint a nyugdíjak is. 2017. július elsejétől 1.000 lejre
nő a nyugdíjpont értéke, amely 2018-ban 1.100 lej, 2019-ben 1.265 lej lesz. A tervek szerint 2020-ban kétszer
emelnék a nyugdíjpont értékét, így 2020 áprilisától 1.400 lejre, októbertől pedig 1.775 lejre növekedik a kormányprogram szerint.
www.agerpres.ro
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Július 1-jétől 8 százalékkal nőhet az elektromos energia ára
a háztartási fogyasztók számára
Az Országos Energiaszabályozó Hatóság
(ANRE) tanácsának döntése alapján július 1-jétől
8 százalékkal nőhet az elektromos energia ára a
háztartási fogyasztók számára – nyilatkozták az
AGERPRES hírügynökségnek az intézmény képviselői.
Július elsejétől a háztartási fogyasztók által fizetett végső árnak két összetevője van: az ANRE
által megállapított ár, amely a végső ár 10 százalékát teszi ki, és a szabadpiaci ár, amelynek a végső árban 90 százalékos részaránya van.
Az ANRE június 23-án kiadott közleménye
szerint július 1-jétől a szabályozott ár 5,16 százalékkal csökken, a szabadpiaci ár pedig 8,53 százalékkal nő.
Az elektromos energia árát hathónaponként számolják újra. Január folyamán az energia ára kétszeresére nőtt a börzén.
www.agerpres.ro

Elfogadta a képviselőház az RMDSZ törvénykezdeményezését, amely csökkenti
a bürokráciát a mezőgazdasági ügyintézésben
Elfogadta a képviselőház az RMDSZ törvénykezdeményezését, amely jelentősen csökkenti a bürokráciát a mezőgazdasági ügyintézésben – tájékoztat közleményében a szövetség.
“Az elmúlt parlamenti mandátumban iktattuk kezdeményezésünket, amely a termelői
igazolványok érvényességét egyről öt évre
hosszabbítaná meg. Ezt ma döntéshozó fórumként megszavazta a parlament alsóháza.
Ez azt jelenti, hogy a gazdáknak nem kell
minden évben újabb érvényességet szerezniük igazolványaiknak, de minden évben be
kell vezetniük termelői adataikat, így ez az
előírás megkönnyíti a gazdák dolgát’ – idézi
a közlemény Korodi Attilát, az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetőjét.
Az RMDSZ Hargita megyei szenátora,
Tánczos Barna, a jogszabály egyik kidolgozója hangsúlyozta, szenátori mandátumai
alatt, a csíki gazdákkal folytatott egyeztetéseket követően olyan jogszabály-módosítást kezdeményezett a parlamentben, amely az általuk felvetett problémákra nyújt megoldásokat.
“A ma elfogadott javaslat konkrét problémát orvosol, abban segít a kis, háztáji gazdaságokat működtetőknek, hogy terményeiket kevesebb bürokráciával értékesíthessék. Törvénytervezetünket a vita folyamán többször is elutasították a szakbizottsági munkálatok alatt, de a parlamenti ciklus végére sikerült megszerezni az
elfogadásához szükséges többséget” – mutatott rá Tánczos.
Amennyiben az államfő kihirdeti a törvényt, az 2018. január elsejétől lép hatályba.
Forrás: Erdon.ro

KÖZSÉGI DOBSZÓ

XI. évf. 6. szám 10. oldal

A kormány határozata értelmében a társadalombiztosítási és az egészségbiztosítási hozzájárulást a részmunkaidő után is legalább a minimálbér szintjén
kell befizetni
A kormány csütörtöki ülésén elfogadott egy határozatot, amelynek értelmében a munkáltatóknak a munkavállalók társadalombiztosítási járulékát (CAS) és
egészségbiztosítási járulékát (CASS) a részmunkaidős alkalmazottak és a szakmányban dolgozók után
is legalább a minimálbér szintjén kell befizetni.
A kormány közleménye szerint ez alól kivételt
képeznek a tanulók, diákok, a fogyatékkal élők, a
nyugdíjasok és azok, akik legalább a minimálbér
szintjén valósítanak meg jövedelmet.
A rendelkezések augusztus 1-jétől lépnek életbe.
“Szociális szempontból az intézkedés védelmet
biztosít: ezek a személyek is jogosultak lesznek a
közegészségügyi ellátásra és rendes nyugdíjra. Gazdasági szempontból az intézkedés korlátozni próbálja
azon helyzetek számát, amikor részmunkaidős szerződést kötnek az adózás elkerülése miatt és ugyanakkor
esélyegyenlőséget biztosít azoknak a cégeknek, amelyek teljes munkaidőre vonatkozó szerződést kötnek és
biztosítják legalább a minimálbért az alkalmazottaknak” – írja a közleményben.
Az idézett dokumentum szerint a jogszabályt azután módosították, hogy a statisztikai igazgatóság adatai
szerint az országban 1,1-1,2 millió részmunkaidős szerződés volt életbe. Ezek közül 370.000 személynek
egyetlen részmunkaidős szerződése volt, 710.000-nek pedig a jövedelme nem érte el a 903 lejt havonta (2016.
decemberi adatok).
A civil társadalom képviselői a Gazdasági és Társadalmi Tanácsban (CES) bírálják a kormány elképzelését,
miszerint a munkáltatóknak a munkavállalók társadalombiztosítási járulékát (CAS) és egészségbiztosítási járulékát (CASS) a részmunkaidős alkalmazottak és a szakmányban dolgozók után is legalább a minimálbér szintjén kell befizetni. A CES szerint ez rendkívüli mértékben megnöveli a munkáltatók költségeit több tízezer alkalmazott esetében.
“Ez csökkenteni fogja az emberek nettó béreit, sőt elbocsátásokhoz is vezethet” – írja a CES által az
AGERPRES hírügynökségnek küldött közlemény.
A dokumentum szerint előfordulhat, hogy az intézkedés éppen azoknak árt leginkább, akiket védelmezni
lenne hivatott.
A CES, amely negatívan véleményezte a kabinet vonatkozó tervezetét, a kormány és a parlament konzultatív
szerve, amelyben a munkáltatók, a szakszervezetek és a civil szervezetek országos szövetségei 15-15 taggal
képviseltetik magukat.
www.agerpres.ro

A kormány szabadnappá nyilvánította augusztus 14-ét a közszférában
A kormány egy határozattal szabadnappá nyilvánította augusztus 14-ét, hétfőt, a közszféra alkalmazottai számára.
Ezzel egy meghosszabbított hétvége alakul ki, tekintve,
hogy augusztus 15-e hivatalos munkaszüneti nap – írja a
kormány által az AGERPRES hírügynökségnek elküldött
közleményben.
Az idézett dokumentum szerint a szabadnapot augusztus
19-én kell bepótolni rendes munkaprogrammal, vagy a munkaidő meghosszabbításával, legkésőbb augusztus 25-ig.
www.agerpres.ro
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Támogatási program méhészeknek
Megjelent
a
méhészeti támogatási
program végrehajtási utasítása a Hivatalos Közlönyben. Alább
néhány részlet, bővebben a megadott elérhetőségeken lehet tájékozódni.
A Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség (APIA) közleményben tudatta: július 4-én a Hivatalos
Közlöny 516. számában megjelent a 443. számú kormányhatározat, mely a 2017 – 2019-es időszakra vonatkozó Országos Méhészeti Programról szól, annak végrehajtási utasításáról és a támogatásokról. Ennek értelmében augusztus 15-ig lehet letenni az APIA megyei központokban
a 2017-re
szóló támogatási
kérelmeket e program keretében.
A kedvezményezettek: méhészek (magán és jogi személyek, egyéni és családi vállalkozók), illetve olyan mezőgazdasági társulások, melyek törvényes keretek között kiszolgálják, támogatják a méhészeket vagy méhészeti szövetségeket.
A támogatási program célja a termelés jobbítása és a méhészeti termékek kereskedelmének elősegítése, amihez pénzügyi támogatást adnak gyógyszerek beszerzésére varózis és nosema-fertőzés ellen, pollen és propolisz
begyűjtésre, pollenszárító és mézmelegítő, kaptárak és egyéb eszközök beszerzésére. A program anyagi alapja 2017 – 2019 közötti időszakra összesen 97.626 ezer lej, amiből 48.813 ezer lej az országos méhészeti program EU-s támogatása, melyről a Európai Bizottság 2016/július 5./1102-es döntésében határozott,
az esztendőnkénti felosztás: 2017 – 32.542 ezer lej; 2018 – 32.542 ezer lej; 2019 – 32.542 ezer lej.
A program további részletei megtalálhatóak a http://www.apia.org.ro illetve a http://www.apia.org.ro/ro/
directia-masuri-de-piata/apicultura/programul-national-apicol internetes elérhetőségeken.

Tudnivalók a kanyaróról
A kanyaró nagyon könnyen terjedő fertőző betegség, hívja fel a figyelmet közleményben a Bihar megyei
Közegészségügyi Hatóság.
A tünetek a vírusfertőzést követő 10–12 napon jelennek meg
és az elején hasonlítanak egy banális hűléshez: orrfolyás, köhögés, hőemelkedés. A harmadik-hetedik napon magas láz alakulhat ki és megjelennek a specifikus kiütések, melyek négy és hét
nap közötti időszakon át tartanak.
Szövődmények
A kanyaró gyakran okoz olyan szövődményeket, melyek bármely szervet megtámadhatják, többek között agyvelőgyulladást,
tüdőgyulladást vagy fül-fertőzést okozhatnak. Súlyos hasmenés,
kiszáradás is történhet, s a beteg akár meg is vakulhat. Négy
megbetegedés közül egy kórházi beutalást igényel, s ezer megbetegedésből egy halálosnak bizonyul. Egyedül az oltás óvja a gyerekeket a kanyarótól, áll a közleményben. Minél magasabb a beoltott gyerekek száma egy közösségben, annál kisebb annak az esélye, hogy például a még
beoltatlan, vagy részlegesen beoltott kisgyerekek megkapják a fertőzést.
Az országos programon belül történő ingyenes oltás két szakaszban történik, az egyiket egy éves koruk
betöltekor, a másodikat öt éves korukban kapják meg a gyerekek. Mivel az utóbbi hónapok során aggasztóan
nőtt a kanyarós fertőzések száma, eggyel növelték az adagok számát, az első adag vakcinát újabban kilenc hónapos korukban adják be a gyerekeknek. Ha tíz szülőből legalább kilenc beoltatná a gyermekét, ezzel meg lehetne előzni olyan betegségek terjedését, melyek az elmúlt századokban sok gyermek halálát okozták.
„Ahhoz, hogy védjék a gyermekük egészségét, a szülőknek a háziorvoshoz kell fordulniuk, ahol a gyermeket
ingyenesen beoltják a ROR-vakcinával kilenc hónapos, egyéves és öt éves korukban” – áll a közleményben.
Forrás: erdon.ro
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Üdülőhelyeken is járőröznek a csendőrök
Bihar megyei üdülőhelyeken kifejtett rendfenntartási tevékenységeikről, egyes projektjeikről számoltak
be többek között a megyei csendőrség vezetői a csütörtöki sajtótájékoztatón.
Biharfüreden az egyetemi síszállón található a
csendőrség székhelye, mióta a vízügyi igazgatóság
tulajdonában lévő épületet visszakapta a görögkatolikus egyház, mondta el Lung Petru ezredes, a
Bihar megyei csendőrség kinevezett főfelügyelője.
A sajtótájékoztatón rajta kívül Jarca Doru ezredes,
kinevezett főfelügyelő helyettes, Pop Marius alezredes, valamint Bizău Daniel százados, a megyei
intézmény szóvivője is részt vett.
Mint elhangzott, Pádison június óta a Nyugati
Szigethegység Természetvédelmi Övezet felügyelete által létesített információs központban jutottak
„háromcsillagos” székhelyhez, így jelenleg
Pádison is a nap 24 órájában biztosítják a felügyeletet, míg korábban csak a hétvégék, illetve a nyári
szezon ideje alatt, s csak bizonyos időpontok között, mivel a székhelyük amúgy Vaskohszikláson volt.
Bár már egy ideje mindkét helyen sok a turista, viszonylag kevés problémával szembesülnek – a leggyakrabban az fordul elő, hogy egyik-másik vendég kicsit többet iszik a kelleténél és hangoskodik. Télen pedig
több esetben hótorlaszokból kellett „kiszabadítaniuk” járműveket. Biharfüreden 181 járőrözést végeztek az
első félév során, tizenöt rendezvényen biztosították a közrendet, telefonos értesítések nyomán 18 esetben szálltak ki, kilenc mentésben vettek részt és egyéb intézményekkel közösen 12 kiszállásuk volt. Egyúttal tizennyolc esetben róttak ki pénzbírságokat, összesen 4600 lej értékben. Pádison 66 akción vettek részt, ezeken belül négy mentésen vettek és a lakosok értesítése nyomán 11 alkalommal mentek ki terepre. Egyúttal nyolc
pénzbírságot róttak ki, ezek összértéke 2800 lej volt. A félixfürdői és püspökfürdői egység csendőrei az első
félév során 230 kiszálláson vettek részt, 47 pénzbírságot róttak ki 13.450 lej értékben, s a rendőrséggel közösen 16 bűncselekményt konstatáltak. Mint elhangzott, a Megyei Tanács támogatásával terveik szerint két lakókonténert fognak majd beszerezni saját egységeiknek, ezek egyikét Pádison, a másikat pedig Biharfüreden helyezik majd el. Egyúttal, a svájci csendőrség támogatásával sikerült tíz, turisztikai pontokról, turistáknak szóló
tudnivalókról tájékoztató táblát elkészíteni, ezeket nyár végén, ősz elején fogják majd elhelyezni.
Neumann Andrea

Tűzvédelmi engedélyek: új határidő
Az Országos Katasztrófavédelmi Főfelügyelőség (IGSU) közli, hogy június 30-ról szeptember 30-ig
hosszabbodott meg azt a terminus, ameddig az érintett ingatlanokra vonatkozóan meg kell szerezni a
tűzvédelmi engedélyt.
Vagyis azok, akik eddig még nem szerezték meg, eddig a dátumig nem lesznek felelősségre vonva a képviselőház által a közelmúltban elfogadott rendelet szerint, tudatja az IGSU. Az év első öt hónapja során országos
szinten 2034 tűzvédelmi jóváhagyást és 1260 tűzvédelmi engedélyt állítottak ki, ugyanakkor közel 18 ezer
tűzvédelmi ellenőrzést bonyolítottak le a katasztrófavédelmi felügyelőségek, ezek során 5967 pénzbírságot
róttak ki, 7,6 millió lej értékben. Ugyanebben az időszakban több mint hétezren igényelték a jóváhagyást, az
engedélyre vonatkozóan pedig több mint négyezer kérvényt regisztráltak. A felügyelőség szakértői 12.475
esetben nyújtottak tanácsadást az engedély megszerzésére vonatkozóan, s az IGSU egy internetes platformot is
létrehozott (http://www.ijsunt.ro/ghid), mely segítségével a műszaki adatok betáplálását követően mindenki
megtudhatja, hogy az adott épület esetében milyen dokumentumok szükségesek az engedély megszerzéséhez.
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Kiskertek, házikertek időszerű növényvédelmi teendő
A burgonya, paradicsom, paprika, gyökérzöldségek, alma, körte , szilva növényvédelmi szempontból kritikus teendői.
A burgonya, paradicsom ebben az időszakban nagyon nagy veszélynek van kitéve. A burgonyavész
(fitoftóra) nem válogat, a burgonyát, paradicsomot
egy-két nap alatt képes tönkre tenni. A hűvös éjszakák, a gyakori esőzés, az esőztető öntözés kedvez a
fertőzés kialakulásának. Amikor a délutáni órákban
öntözünk az öntözés végét úgy kell megválasztani,
hogy a vízcseppek éjszakára felszáradjanak. Amikor járványveszélyes időszak van a sikeres védekezés alapja a megelőzés. A burgonyavészen kívül
több gombabetegség, sőt baktériumok is károsíthatják növényeinket.
Ebben az időszakban a Champion WG (10 liter vízhez 20-30 g), Manfil 75 WG (10 liter vízhez 20-25
g) Cosavet DF (10 liter vízhez 30-50 g) megelőző kezelésre inkább váltogatva kiváló készítmények. Fertőzésre hajlamos időjárási körülmények esetén felszívódó és kontakt hatóanyagot is tartalmazó
Kupfer Fusilan (10 liter vízhez 20-30 g) permetezésével védhetjük növényeinket. A már látható betegség esetén gyógyító kezelésre a Proplant (10 liter
vízhez 30 ml) szer használata biztosít védelmet. A
felsorolt szerek megfelelő védelmet nyújtanak a
paprika, uborka, vöröshagyma kultúrákban is, sőt a
kerti dísznövények védelmében is hatékonyak. A
gyökérzöldségek védelmében a Cosavet WF
Edge (10 liter vízhez 30-50g) mint lisztharmat elleni készítmény nem hiányozhat. A lombtrágyák továbbra sem hiányozhatnak a permetlé keverékből,
különösen a Wuxal Kalcium.
A gyümölcsfák védelmét továbbra sem szabad
elhanyagolni. Az almafákat a lisztharmat, varasodás, az almamoly, a kaliforniai pajzstetű fokozott veszély
alatt tartja. A lisztharmat és varasodás ellen a Domarc 10 EC (10 liter vízhez 3ml) Cosavet DF Edge (10
liter vízhez 30-50g). A rovarkártevők ellen: pajzstetvek, almamoly, aknázómoly, körtelevélbolha, szilvában a szilvadarazsak ellen a Gazelle 20 SG (Mospilan 20 SG 10 liter vízhez 4 g) nyújt védelmet.
A szilvafák további permetezésének idejét a fajták érési ideje határozza meg. A szilvamoly, a monília elleni védekezés elengedhetetlen.
A gyümölcsfákon az idősebb vázágakból kitörő
vízhajtásokat most kell visszavágni, lehetőleg a
permetezések előtt, abból a célból, hogy a sebeket
fertőtlenítsük. Ebben az időszakban nagyon oda
kell figyelni az élelmezés egészségügyi várakozási
idők betartására.
Cikket írta: Saska Imre
Forrás: www.szepzold.hu
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Sürgős védekezés szükséges a paradicsomvész betegség ellen
A paradicsom egyik legsúlyosabb gombás eredetű betegsége a paradicsomvész, melyet a Phytophthora
infestans nevű gomba okoz
A kórokozó a peronoszpórákhoz tartozik. Hasonló körülmények kedveznek felszaporodásához és járványok
kialakulásához, mint például a közismert szőlőperonoszpóra esetén.
Miről ismerhető fel a betegség?
A kórokozó gomba a paradicsom valamennyi föld feletti zöld
részét megfertőzi: leveleket, levélnyelet, hajtást, virágszárat, virágokat és a zöld termést is, ami ettől függetlenül beérik.
- A leveleken szabálytalan, hírtelen fellépő zöld, majd barnán elhaló, nagy foltok jelennek, meg, gyakran a levelek csúcsánál. Az elhalt foltok szélén zöld szegély is kifejlődhet, melyen a gomba fehéres bevonata látható. Ez a fehér, szabad szemmel is észlelhető laza bevonat a gomba szaporító képlete (sporangiumtartó gyep),
melyekről a leváló szaporító sejtek szétszóródva fertőzik a növények
még
ép,
egészséges
részeit.
- Levélnyélen, hajtáson, virágzaton, virágszáron megnyúlt, gyorsan
megbarnuló foltokat és
elhalást
okoz.

- A zöld bogyókat megfertőzve azokon barna, márványozott, kemény, nagy kiterjedésű, több centiméteres, szabálytalan alakú elszíneződések, foltok jelennek meg. A foltok gyakran a termés kocsánya körül alakulnak ki: ez a része a bogyónak, ahol a víz hosszú
ideig fennmarad, ami a spórák csírázásának feltétele. A fertőzött
zöld bogyó beérik, bepirosodik, de fogyasztásra alkalmatlan.
- A paradicsom bokor lombjának gyors, néhány nap alatti elhalását
okozhatja: a lomb úgy néz ki, mintha leforrázták volna. Innen származik a paradicsomvész elnevezés.
A fertőzésnek, a kórokozó szaporodásának kedvező feltételek
A gomba már 12-15 °C hőmérsékletnél fertőzni képes, de számára optimális a 18-22 °C. A növény fertőzésének feltétele a nedves növényfelület, melyet elsősorban az eső, a harmat, gyakran az öntözés biztosít. Már néhány órás nedves felület elegendő a spórák csírázásához, a növény fertőzéséhez, a gomba növénybe
hatolásához.
Védekezés lehetőségei
A gomba a lehullott fertőzött növényi részeken képes áttelelni, ezért
ezek
elszóródását
meg
kell
előzni.
Ültetésnél - szabadföldön és hajtatáskor - biztosítani kell a növények
szellős térállását, a légmozgás segíti a növényi nedvesség mielőbbi felszáradását.
Ha már megjelent a betegség, a fertőzött leveleket, hajtásokat, terméseket
mielőbb távolítsuk el a tövekről, a területről. Semmisítsük meg, hiszen
innen folyamatos a növény további fertőzése.
Sajnos, rezisztens paradicsomfajták még nincsenek forgalomban. A védekezés alapja a megelőző kémiai kezelés: a gomba fertőzése előtt permetezzük le a növény felületét. Ha egyenletes a permetlé bevonat, a
gomba spórák nem tudnak a növénybe hatolni, a gombaölő szer ezt megakadályozza.
Forrás: www.novenydoktor.hu
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HUMORSAROK
Egy falka farkas üldöz két nyuszit, akik bemenekül-

- De mondtam, de ő azt felelte, hogy "Indulj csak el,
majd csak akad egy marha, aki segít…

nek a sűrű bozótba előlük.
Miután a farkasok nem tágítanak, a fiú nyuszi odafordul a lány nyuszihoz:
Két fickó egymást támogatva megy hazafelé.
- Szerinted próbáljunk meg elfutni előlük, vagy vár- De jó lenne, ha egér lennék! - ismétli egyikük újra
junk pár napot, amíg létszámban föléjük kerekedünk? meg újra.
A másik kis idő múlva elveszíti a türelmét:
Találkozik a kismalac a bátor pulykával.
- Miért akarsz éppen egér lenni?
- Szia, bátor pulyka! Te tényleg nem félsz a hentestől? - Mert a feleségem csak az egértől fél.
- Tényleg nem.
- Megengeded, hogy veled tartsak? Itt van a közelben Hajnali négykor az asszony arra ébred, hogy a férje
egy vágóhíd, és én nagyon félek.
becsapja a bejárati ajtót. Aztán hallja, amint szuszogva
- Gyere csak.
mászik felfelé lassan a lépcsőn. Lekiabál a neki:
- Te bátor pulyka, már érzem, hogy itt a hentes a kö- - Te meg mit csinálsz?
zelben. Biztos nem félsz?
- Próbálok felcipelni egy hordó sört...
- Nem félek.
- Hagyd csak lent a konyhában!
- Már látom is, ott a bárd a kezében! Hogy-hogy téged - Nem tudom drágám, már megittam!
nem bánt?
- Tudod, néhanapján viszek neki egy malacot.
- Te haver, engem mindig kizár az asszony a lakásból, ha részegen megyek haza... Mit tegyek, nincs vaAz erdőben a nyuszika bemegy a húsboltba:
lami ötleted?
- Medve, adj nekem egy liter húst!
- Én azt szoktam csinálni, hogy bekopogok, levetkő- Nyuszika! Ha valahová bemész, először is illik kö- zöm, beadom a ruháimat az ajtón, és nincs az az aszszönni, és ráadásul az nem liter, hanem kiló hús! Menj szony, aki hagyná, hogy a férje meztelenül ácsorogjon
ki, és próbáld meg még egyszer!
az utcán.
A nyuszika kimegy, majd visszajön.
- Köszi a tippet, ezt kipróbálom...
- Hé medve, kérek egy liter húst!
Legközelebb mikor találkoznak, kérdi a másik:
A medve nem bírja cérnával, és így szól:
- Nos, bevált a tervem?
- Na, állj ide a pult mögé, majd én megmutatom!
- Hát, csak részben...
Kimegy, kopog, bejön.
- Hogyhogy részben?
- Jó napot! Egy kiló húst szeretnék!
- Bekopogtam, levetkőztem, beadtam a ruháimat az
Mire a nyuszika elkezd röhögni:
ajtón, az becsukódott, ám ekkor hirtelen bemondta egy
- Medve, de hülye vagy, nem hoztál üveget!
hang: "Széll Kálmán tér következik..."
Pistikét leküldi az anyja a zöldségeshez. Amikor

Két skót cimbora 20 év után újra találkozik. Miután

odaér, az eladó megkérdezi:
- Mit szeretnél venni?
Előszedi a gyerek a kis cetliét és hadarva felolvassa:
"Fél kiló hagyma, egy kiló krumpli, egy kiló paprika,
és vigyázz, hogy a vén csaló ne nyomja le az ujjával a
mérleget!"

megölelgették egymást, az egyik így szól:
- Ezer éve mér, hogy nem láttalak! Gyere, üljünk be
egy kocsmába, igyunk egyet és beszélgessünk egy jót!
Mire a másik:
- Rendben, de ne feledd, utoljára én fizettem!
Az öreg skót házaspár otthon üldögél. Egyszer csak

Pistike egy súlyos ládákkal megrakott talicskát pró-

bál az utcán tolni, de nem megy neki a dolog.
Egy arra járó jól öltözött úr megsajnálja, átveszi a talicskát és teljes erejéből tolni kezdi.
Így mennek egy jó fél órán át, míg végre Pistike egy
ház előtt köszönetet mond.
A jószívű segítő lihegve méltatlankodik:
- Disznóság ilyen nagy terhet egy gyerekre bízni!
Hát nem mondtad apádnak, hogy egyedül ezt nem bírod eltolni?!

megszólal a feleség:
- Drágám, egyszer elvihetnél moziba.
- Hiszen voltunk már moziban…
- Igen, de most már hangosfilmeket játszanak!
A skót a kertben kaszálja a füvet, amikor kiszól neki
a neje:
- John, két úr van itt. A faluban épülő új uszodára
gyűjtenek. Mit adjak nekik?
- Két vödör vizet.
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