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Hegyköcsatár,  község  h ír lapja   2010.  IV.  Évf .   Június  

   Szeretettel köszöntök mindenkit ,  aki 
Hegyközcsatár községben lakik, él és itt tevékenyke-
dik. Remélem minden olyan információt meg fog ta-
lálni községünkről az újonnan beindult lapunkban, 
ami iránt érdeklődik, kérdéseire olyan választ talál, 
ami megkönnyíti eligazodását bármilyen téren és 
nem utolsó sorban segítséget kap arra vonatkozóan, 
hogyan veheti igénybe szolgáltatásainkat a leghaté-
konyabban.  A megújult lap összeállításában közre-
működő kollegák mottójuknak azt tekintették, hogy 
az általános ismertetőkön túl egy ügyfélbarát önkor-
mányzat arculatát mutassák be Önöknek. Ezzel is 
egy olyan szolgáltatást szeretnénk nyújtani, amely 
bővíti feladataink körét, de szándékaink szerint még 
közelebb viszi Önökhöz azon problémák megoldását, 
melyekkel a Hivatalhoz kell fordulniuk. 
   Mindannyian tudjuk, hogy a szolgáltatás színvonala 
hangulati tényező, messzebbre tekintve: hiányossá-
gai az adott szolgáltató hivatal imázsát folyamatosan 
veszélyezteti. Mindannyian kerültünk már olyan hely-
zetbe, mikor nem tudtuk, hogy ügyeink intézése so-
rán mikor kihez kell fordulnunk, ezen szeretnénk a 
jövőben az Önök segítségére lenni. 
  A működőképesség, a gördülékenység, a "létezik és 
működik" magas színvonalon olyan magától értetődő 
követelmény, mely nélkül nem képzelhető el az Eu-
rópai Unióhoz való csatlakozás sem.  

    Ezért gondoltuk úgy, hogy azt a készséget, melyet az Önkormányzatunk alkalmazottjai igyekez-
nek az Önök ügyei intézése során garantálni, szervezés és hozzáférhetőség szempontjából is meg-
próbáljuk pontosabbá és direktebbé tenni. Bízunk abban, hogy az általános ismertetőink is felkeltik 
érdeklődésüket, érdekes és értékes adatokra lelnek a tájékoztatóinkban. 
   Reméljük, hogy azok számára, akik olvassák lapunkat, akár már otthonukban megfelelő válaszokat 
kaphatnak kérdéseikre, hiánytalanul összekészíthetik irataikat és rögtön a megfelelő szakemberhez 
érkezhetnek elintéznivalójukkal.  
   A jövőben rendszeresen tájékoztatjuk Önöket arról, hogy milyen problémával kihez, melyik szak- 
munkatársunkhoz, és milyen iratokkal jelentkezhetnek ügyes-bajos dolgaik elintézésében. A mostani 
külsőleg is megújult lap önkormányzati, politikai, kulturális, egyházi és civiltársadalom által szerve-
zett rendezvényekről is fog tudósítani. 

VITÁLYOS  BARNA HEGYKÖZCSATÁR  
POLGÁRMESTERE 
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A KÖZSÉGÜNK REFORMÁTUS IFJAI KONFIRMÁLTAK PÜNKÖSD ELŐTTI  
VASÁRNAP 

Feltevődik a kérdés hogy mi is a konfirmáció? 
 
   A konfirmáció értelme az, hogy a megkeresztelt személy, mint aki elnyerte a hit 
ajándékát, a gyülekezet nyilvánossága előtt tesz bizonyságot Krisztus mellett hozott 
személyes döntéséről. A döntés magába foglalja a bűnbánat, a megtérés Lélek által 
munkált eseményét és a bűnbocsánat evangéliumának meghallását. E döntés kifejezé-
sével a hivő betagolódik Krisztus testébe, szolgáló közösségébe. Minden kultúrában 
jellemző, hogy a felnövekvő ifjakat valamely beavatási szertartással fogadja nagykorú 
tagjaivá a közösség. A keresztény egyházakban is meg van ennek a hagyománya. A 
katolikus egyházban két lépésben történik: az első áldozással és a bérmálással. A pro-
testáns történelmi egyházakban ennek gyakorlata a konfirmáció. Polgári értelemben 18 
éves korától számít nagykorúnak valaki. A gyülekezeti tagság szempontjából ez a határ 
a konfirmáció. Ünnepélyes keretek között a gyülekezet nagykorú tagjává fogadják a 
gyerekeket, akik ezután részesülhetnek az úrvacsora szentségében.  
A konfirmáció tehát megerősítést jelent. A konfirmáció alkalmával így fogadnak esküt a 
konfirmándusok: „ református magyar vagyok, amíg élek az maradok, megígé-
rem, megfogadom, hogy hitemet holtig vallom”. 
     Ezekkel a szavakkal erősítették meg konfirmációjukat, azok a fiatalok, akik május 
16-án konfirmáltak a hegyközcsatári és síteri református templomokban. 
   Az istentisztelet után, a konfirmációra került a sor, ahol is a lelkipásztorok a 
Heidelberg-i káté kérdéseit tették fel a  fiataloknak, akik minden kérdésre ügyesen és 
érthetően válaszoltak. Megerősítették hitüket és a református egyház teljes jogú tagjá-
vá váltak. Fogadalom tételük után, a lelkipásztorok megáldották  őket és mindannyian 
emléklapot és egy könyvet kaptak ajándékba.  
 
 

A HEGYKÖZCSATÁRI KONFIRMÁNDUSOK, MIKLÓS CSABA LELKIPÁSZTOR, MÉSZÁROS 
KÁROLY FŐGONDNOK, SPURIGÁN ZOLTÁN KÁNTOR VALAMINT A PRESBITÉRIUM TAGJAI 
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A Síterben konfirmáltak találkozója 

   Öröm volt látni amint a síteri öreg, műemléktemplom falai között zsúfolásig megtel-
tek a padok Pünkösd vasárnapján, hiszen kettős ünnep volt ez a falu reformátusai szá-
mára, ma találkoztak azok, akik 1940, 50, 60, 70, 80, 90, 2000 és 2010-ben konfirmál-
tak és tettek tanúbizonyságot hitükről ebben a templomban. 
       A szokásos ünnepi  Istentisztelet keretén belül Gavrucza Nagy Emese lelkipásztor-
nő névsorolvasását követően kiderült, hogy a nyolc évben összesen 73 konfirmándus 
volt akikből sajnos  már csak  43-an élnek, közülük is csak 21-en tudtak megjelenni a 
mai megemlékező találkozón. A legidősebb Székely Lajos bácsi volt aki elmondása sze-
rint 1940-ben 26-an konfirmáltak, de mára csak ő maradt az élők sorában a többiek a 
mennyből csodálhatták a mai rendezvény sajátosságait, az idősebb és a legfiatalabb 
generáció találkozását valamint  közös Úrvacsora vételüket. 
     A gyerekek és a Talentum egyházi zene együttes vezetője Gavrucza Nagy László 
énekekkel és zenés összeállítással köszöntötték a megjelenteket, akik könnyeikkel 
küszködve, meghatódva hallgatták őket.  
        Az öröm és a meghatottság könnyei csordultak ki a szemekből akkor is, amikor a 
lelkipásztornő az Istentől kapott talentumokról beszélt a Máté 25, 14-30 szerint.        
Isten az a gazda, aki az Ő vagyonát, földi és mennyei gazdagságát kiosztja az emberek 
között. A földi életre való talentumok azok, amelyeket Isten már a születése előtt bele-
helyez az emberbe. Valamilyen testi, lelki, vagy szellemi adottságok, amelyeknek e föl-
di életben nagy hasznát veheti az ember. Ezeket, a talentumokat lehet gazdagítani, 
fejleszteni, de fontos az, hogy az ember mire használja ezt a tehetségét, talentumát. 
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     A példázat hallatán mindenki elgondolkozhat hogyan is gazdálkodott földi életében 
az Istentől kapott talentumokkal, hogy ha majd eljön az elszámolás ideje ki-ki a maga 
talentumait, helyezhesse el az Úr lába elé, ki többet ki kevesebbet. 
    A közös Úrvacsora vételt követően elhatározták, hogy ezen túl minden évben, így 
2011-ben és az azt követő minden tizedik csökkenő évben konfirmáltaknak megszerve-
zik a maihoz hasonló találkozót. 
    A szép idő és kedvező időjárás közepette tartották meg a templomkertben a szere-
tetvendégséget, amelyen részt vettek  mindazok, akik Pünkösd első napján ott voltak 
az Istentiszteleten és a megemlékező rendezvényen. 
 

EGYÜTT A LEGIDŐSEBB ÉS A LEGFIATALABB KONFIRMÁNDUS A SÍTERI TEMPLOM KERTBEN 

A LEGIDŐSEBB KONFIRMÁNDUS SZÉKELY LAJOS AKI GAVRUCZA NAGY EMESE  
LELKIPÁSZTORNŐTŐL VEHETTE ÁT AZ EMLÉKLAPOT 
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Nemzetközi Gyermeknap 
 

   A Nemzetközi Gyermeknapot a világ számos országában megünneplik, általában 
(de nem mindenhol) június 1-jén. Az ünnepet először Törökországban tartották meg 
1920-ban (1920. április 23.), majd később a genfi Gyermekjóléti Konferencián 1925-
ben. Nem világos, miért pont június 1-jét választották ki. A mi községünk gyerekei is 
megünnepelték a gyermeknapot különböző sportos - játékos vetélkedőkkel egybeköt-
ve. 

BICIKLI ÜGYESSÉGI VERSENY AZ ISKOLA UDVARÁN KIÉPÍTETT PÁLYÁN 

 
FELHÍVÁS  

 
     Felhívjuk községünk lakosainak figyelmét, hogy  a környezetvédelmi törvények és 
szabályok előírásainak betartása érdekében elkezdődött a szelektív hulladék gyűjtés és 
tárolás a község településein.   
     Tároló konténereket helyeztünk el PAPÍR, MŰANYAG  ÉS ÜVEG hulladékok 
számára, amelyek a következő helyeken találhatók: 
 HEGYKÖZCSATÁR: - a piac melletti téren  
 HEGYKÖZTÓTTELEK: - a park melletti téren 
 SÍTER : - a kultúrház mellett 
 SíTERVÖLGY: - kultúrház mellett  
 
Felkérjük a lakosságot, hogy a jövőben csak  ezekbe a kihelyezett konténerekbe vigyék 
a papír, műanyag és üveg  hulladékaikat. Nyomatékosan szeretnénk kihangsúlyozni, 
hogy TILOS a településeink környékéire való szemét kivitele és tárolása. 
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SEGÍTENI MENTEK KÖZSÉGÜNK ÖNKÉNTESEI  
   Segíteni mentek községünk önkéntesei és katasztrófa védelmesei az árvíz sújtotta 
észak magyarországi településekre, Vitályos Barna polgármester vezetésével. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Péntek délután, június 4-én  indult el a segítő csapat, és a kora esti órákra érke-
zett meg a miskolci katasztrófavédelem központjába, ahonnan a közeli Felsőzsolca 
városába irányították őket. Felsőzsolca alacsonyabban fekvő utcáin gyorsfolyá-
sú folyóként hömpölygött  a víz, csupán csónakkal és markológépekkel lehetett közle-
kedni.  
    A homokzsákokból épített torlaszok mellett rendre  szivárgások jelentek meg, és 
a talajvíz is folyamatosan megnehezítette az önkéntesek munkáját. A Bihar megyéből 
érkezett önkéntesek ottlétük ideje alatt tonnányi homokzsákot mozgattak meg, több 
esetben is a saját maguk által vitt szivattyúkkal próbálták az épületeket óvni. Egy pin-
cében tárolt, 800 kilogrammnyi karbit tartalék miatt még a robbanásveszély lehetősége 
is fennállt, több órás szivattyúzást követően sikerült átmenteni a veszélyes készletet. 
      „Az RMDSZ Bihar megyei szervezete megköszöni a hegyközcsatári, hegyközpályi, 
kiskereki, köröstárkányi, érszőlősi, tóti, szalárdi és margittai RMDSZ-szervezetek, a 
HawksMotor Klub, valamint a nagyváradi székhelyű vízügyi igazgatóság segítségét, 
akik időt, energiát és felszereléseket nem kímélve próbáltak segíteni a bajbajutotta-
kon” – nyilatkozta a Bihari Naplónak Szabó József nagyváradi tanácsos, az RMDSZ 
ügyvezető alelnöke. 
   Azok akik ott voltak és látták a katasztrófa sújtotta vidéket, azokat a bajba jutott 
embereket akiknek fejük felül elvitte a víz a hajlékot, az egész életük munkájának gyü-
mölcse pillanatok alatt a víz martalékává vált, lelki traumával tértek haza és mesélték 
el az általuk átélt szörnyűségeket, hiszen saját maguk is sok esetben veszélyben vol-
tak. Indulásuk előtt elbúcsúztak családjaiktól, de a szívük mélyén érezték azt a nagy 
veszélyt aminek ki lesznek téve küldetésükben, ott motoszkált a lelkük mélyén, ha 
mégse térnek vissza szeretteik körébe. Isten megsegítette őket, épen egészségesen 
tértek haza, büszkén, hogy bajba jutott embertársaikon segíthettek. Büszkék vagyunk 
rátok, Isten éltessen benneteket!  

T ZS  

A HEGYKÖZCSATÁRI ÉS HEGYKÖZPÁLYI ÖNKÉNTES CSAPAT 
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ILYEN ÉS HASONLÓ LÁTVÁNNYAL SZEMBESŰLHETTEK  AZ ÖNKÉNTESEINK 

HA KELLETT VIZET SZIVATTYÚZTAK, HA KELLETT HOMOK ZSÁKOKBÓL GÁTAT ÉPÍTETTEK 

VITÁLYOS BARNA HEGYKÖZCSATÁR  ÉS SO-
MOGYI LAJOS HEGYKÖZPÁLYI POLGÁRMES-
TEREI FÁRADTHATATLANUL OTT VOLTAK A 

CSAPAT MELLETT 

HA KELLETT A POLGÁRMESTER VIZET 
PUMPÁLT A LAKÁSOKBÓL ÉS PINCÉKBŐL 

EGYÜTT AZ ÁLTALA VEZETETT  
CSAPATTAL 



8 

A lapot szerkeszti: Tóth Zsolt Zsigmond 

HASZNOS TUDNIVALÓK 
 

FOGADÓÓRÁK 
 

 Vitályos Barna polgármester : minden szerdán egész nap munkaidőben 
 Tóth Gyula alpolgármester : minden csütörtökön egész nap munkaidőben 
 

TISZTVISELŐINK 
  

 Jegyző: Sabau Mercedes Margit—jogász  
 Főkönyvelő: Pótor Éva—közgazdász                                   
 Mezőgazdasági tanácsadó : Illyés Sándor—közgazdász  
 Szociális előadó: Molnár Etelka—referens                          
 Mezőgazdasági előadó: Mészáros Annamária—referens 
 Pénzügyi előadó : Szilágyi Judit—közgazdász 
 Pénztáros : Iványi Ilona—referens                                          
 Környezetvédelmi tanácsadó : Ónódi Zsolt—mérnök                   
 Területfejlesztési tanácsadó: Pop Petru—mérnök 
 Pénztáros : Iványi Ilona—referens                                        
 Vízgazdálkodási felelős: Pótor Roland 
 Katasztrófavédelmi felelős: Jakab Ernő 
 
A GYERMEK NEVELÉSI TÁMOGATÁSHOZ SZÜKSÉGES ÍRATOK ÉS OKMÁNYOK 
 tipus kérvény 
 A munkaadó által kibocsátott igazolás 
 A családorvos által kibocsátott bizonyítvány az utolsó napi betegszabadságról 
 A szülők személyigazolványai—eredeti és másolat 
 Család könyv—eredeti és másolat 
 Az Egészségügyi Pénztár által kibocsátott igazolás a kérvényező befizetett hozzájá-

rulásáról 
 A kérvényező munkaadójánál bejegyzett kérvény másolata, amely bizonyítja a 

munkaadónál bejegyzett gyermeknevelési támogatás kérelmezését 
 A  munkaviszony beszüntetését bizonyító függelék (act aditional),  
 Ha a másik szülő munkaviszonyban van, a munkaadó által kibocsátott bizonyítvány, 

hogy nincs gyermeknevelési szabadságon 
 Egy sines mappa (dosar cu sina) 
 Egy bankszámla kivonat amiből kitűnik az IBAN kód 
 

SZOCIÁLIS SEGÉLYHEZ SZÜKSÉGES ÍRATOK 
 

 az Önkormányzatok Pénzügyi Hivatala által kibocsátott adóigazolás 
 Közjegyzőnél tett nyilatkozat 
 Családi orvos által kibocsátott bizonyítvány 
 A Területi Munkaügyi Igazgatóság által kibocsátott bizonyítvány 


