
XIII. Hegyközi Napok 
 

   A szép időjárás kedvezett a XIII. Hegyközi Napokra kilátogatott vendégsereg számára, 
hiszen mindenki talált megfelelő műsort, amelyben a sport mellett mulatós slágerekről  is 
gondoskodtak a szervezők. 

          Ha augusztus első hétvégéje akkor Hegyközi Napok, így volt ez most is, azzal a különbséggel, 
hogy az idén elmaradt az eső, viharos felhőszakadás mint ahogy azt már az elmúlt években megszok-
tuk, mindenki nagy örömére, ellenben a nagy hőség, kánikula dominált egész nap. 
      Szombaton délelőtt tíz órakor vette kezdetét a meghirdetett kispályás foci bajnokság hét csapat be-
nevezésével. Nagy volt a küzdelem a pályán, de a pálya szélén is, hiszen a hirtelen jött meleg megvisel-
te a játékosokat is. Az idén is, mint az elmúlt években a szalárdi Gyros King csapat hozta a tőle megszo-
kott formát, igaz ugyan a másodikok lettek, de ők ennek is örültek, hiszen az örök ifjú Elek Péter most is 
remek gól passzokat adott, de gólt is lőtt. Az első helyezőnek járó díjat és kupát a Kiskereki csapat kap-
ta, míg a harmadik helyezett a csatári Vízmű csapata lett. 
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A HEGYKÖZCSATÁRI ISKOLA „COWBOYAI” 



    Még fülledt meleg volt, szélcsend, a sok gépjármű által felkavart por kezdett leszállni a Kismezőn kialakított kulturá-
lis térre, amikor színpadra lépett a sokak  által  kedvelt csatári Kurucz Anita táncos lányaival, hogy minden korosztály 
igényét kielégítsék egy olyan fantasztikus zenés összeállítással rukkoltak elő, amelyben tényleg volt nosztalgia zenétől a 
ami modern műfajig mindenki nagy örömére. 
     A hegyközcsatári gyerekek alkotta szórakoztató zenés-táncos műfajú előadást nagyon sok szülő, nagyszülő gyerekek, 
felnőttek más településekről ide látogatottak kíváncsi tekintetekkel figyelték, hiszen a Hegyközcsatári Csibészek névre 
hallgató tánccsoport igazi amerikai cowboy táncot mutattak be csibészek módjára, őket Dudás Gyöngyi anyuka tanított 
be.  
     Sokan összegyűltek a Kismezőn mire a Nap lebukott a hegyközi dombok mögött, a színpad hátánál kialakított gyors 
étkezdék, lacikonyhák alig győzték kiszolgálni a vendégeket, mikor jött a hír, a Bestiák késnek. Ennek inkább az étkez-
dések örültek jobban, baljósnak bizonyultak a jelek, amely aztán a későbbiekben is rányomta bélyegét a műsorra. Amíg 
megérkeztek a magyarországi sztárvendégek, addig Kurucz Anita és táncosai szórakoztatta a közönséget. De kik  is a 
Bestiák? -ők nem más mint egy magyar lánybanda. Legismertebb slágerük A reggel túl messze van. 
     A lány trió 1997-ben alakult, Budapesten, a csapat menedzsere Kozso volt. Tagjai: Bedy (Moór Bernadett), Honey, 
Miss Bee (Somorjai Ilona). 1997-ben jelent meg első Bestiák című albumuk, amely Arany Zsiráf-díjat nyert Az év legsi-
keresebb felfedezettje kategóriában. Egy év múlva 1998-ban megjelent második albumuk Nem kérek mást címmel. Sza-
kítottak producerükkel Kozsoval és BST néven folyatták pályafutásukat. 
    2001-ben az együttes feloszlott. Bedy vagy Bedhy szólókarrierbe kezdett, családanya férjével és két fiával él. 
Miss Bee Fix TV-ben tűnt fel, Honey férjhez ment, aztán elvált, jelenleg kozmetikusként dolgozik, emellett gyerekek-
nek táncot oktat. 2011-ben bejelentették,hogy újra összeállnak, ebben DJ Dominique segíti őket. 
     Őket várta kíváncsian a Kismezőn összegyűlt tömeg akik rövid időn belül Vitályos Barna Hegyközcsatár polgármes-
terének vezetésével megérkeztek a művész sátorhoz és elkezdődhetett az előadás. 
    A közönség együtt énekelte az ismertebb slágereket a lányokkal akik ezt rutinosan ki is használtak, hiszen még na-
gyobb kedvel és odaadással szórakoztatta a jelenlévőket, még egy-egy dalnál a közönséget is bevonták a produkcióba. A 
fent említett baljós jelek és pech sorozat tovább folytatódott, mert egy adott pillanatban a közelben lévő transzformátor 
biztosítéktáblája felmondta a szolgálatot, teljes sötétségbe borult a színpad, az előadást félbe kellett szakítani, amíg 
megérkeztek a villanyszerelő szakemberek.  
    Ha a vége jó minden jó mondja közmondás, hát a szombati nap is végül jól végződött, az áram visszajött, az előadás 
folyatódott, majd reggelig tartó diszkó szórakoztatta a még ott maradt közönséget. 

Tóth Zs 



 
Fogathajtás és lovasparádé a hegyközcsatári Kismezőn 

 
       Augusztus 5-én vasárnap délelőtt nagy számban gyülekeztek a hegyközcsatári Kismezőn  a szebbnél szebb 
fogatok és lovak, határon innen és túlról, mintegy 17 fogat jelentkezett a megmérettetésre 18 hajtóval. 
      A versenyt  megelőzően a díszes fogatok felvonultak Hegyközcsatár utcáin, úgymond „behívogattak” a nagy 
eseményre és bemutatkoztak  a helybélieknek, egy zenés fogat parádéval, amelynek meg is lett az eredménye hi-
szen nagyon sokan kilátogattak a rendezvény színhelyére. A fogathajtók elmondása szerint nagy öröm volt szá-
mukra, hogy olyan meleg fogadtatásban részesítették őket a hegyközcsatáriak, hiszen majdnem minden utcaajtó-
ban állott valaki és kíváncsian nézegették a szebbnél szebb lovakat és fogatokat. 
      A Kismező is megtelt közönséggel, érdeklődőkkel hiszen a csatáriak mindig is híresek voltak a lovak szereteté-
ről, ami meg is látszott a jelentkező lapon, nem kevesebb mint haton vettek részt a mai amatőr nemzetközi  fogat-
hajtáson. Ez a verseny nem számít bele a pont gyűjtésbe, de nem jelenti azt hogy nem a megfelelő szabályok sze-
rint zajlottak az események, hiszen mindezekre nagy odafigyeléssel vigyázott a nemzetközileg is elismert Rákóczi 
Lajos, aki a fogathajtás zsűri elnöke és kommentátora volt. A nagy tudással rendelkező szakember, Gergő fia sok 
hazai és nemzetközi fogathajtási díj tulajdonosa nem csoda hiszen volt kitől elsajátítsa a ló szeretetét. 
     A versenyt megelőzően Vitályos Barna Hegyközcsatár polgármestere köszöntötte a versenyzőket, zsűrit de nem 
utolsó sorban a szép számban összegyűlt közönséget a község lakosait és a település határain túlról érkezett érdek-
lődőket. 
      Nem volt könnyű dolga a zsűrinek, hiszen a versenyt mindenki komolyan vette, és megpróbálta kihozni a ma-
ximumot úgy a lovakból mint saját magukból.  
    A pályamesternek  és segítőinek nem sok dolga akadt a leütött bólyák visszaállításával, hiszen itt igazi tehetsé-
gek mérték össze tudásukat és képességüket, de a nagy meleg, kánikula rányomta bélyegét úgy a lovakra, mint 
hajtóikra. 
 



A fogathajtást két futamban rendezték meg, egy délelőtti megmérettetést egy délutáni követett, így következő sorrend 
alakult ki: délelőtti futam - 1- Fitero Petre - Szekelyhíd, 2-Babó Kálmán - Nagyvárad, 3-Tóth Dávid - Paptamási,  
4-Sziki Sándor - Jákóhodos, 5- Balogh József - Hegyközcsatár, 6-Csorba Károly –  
Nagyvárad. Második akadályhajtás eredményei 1-Bede István Mihaly - Dioszeg, 2-Csorba Karoly - Nagyvárad, 3-
Molnár Lajos – Kaba (Magyarország), 4-Babó Kálmán - Nagyvárad, 5- id.Dorsonszki Imre - Hegykozcsatár, 6-Lévai 
Zsombor -Szalárd.  
      A szünetekben a magyarországi Kabai Lovasklub tagjai mutattak be egy színvonalas lovasparádét. A lovak köny-
nyedén engedelmeskedtek gazdáiknak akik vágtát, fektetést, hasaltatást és a legnehezebbet az ültetést mutatták be 
lovaikkal, közben a karikás ostoraikat csattogtatták. Ezek a lovak nem ijednek meg a karikás ostor cserdítésétől, de ha 
a gazdája azt akarja, akkor lefekszik, majd nyugodtan tűri, hogy ráálljon, de olyasmire is képes, amire egyébként a 
lovak nem, kutyaülésbe helyezkedni, ez nagyon ritka és sok türelmet igényel az idomítás során tudtuk meg a kom-
mentártortól. 
     A tudósító úgy tapasztalta, hogy a közönség kitűnően érezte magát, hiszen ez egy olyan sportág, amelynek meg 
kell őriznie magyar nemzetünk ősi hagyományait. 
 

Tóth Zs 
Sok zene és szórakozás a XIII. Hegyközi Napok második napján 

  A Hegyközi Napok második napját a sok zene és szórakozás jellemezte hiszen a helyi gyerekek előadása 
és a humor mellett a zene dominált. 
 
    Talán az idei augusztus eddigi legmelegebb napja volt vasárnap, augusztus 5-én, de ennek ellenére sokan ösz-
szegyűltek a hegyközcsatári Kismezőn felállított színpad előtt. Elsőként a nagyváradi Mistique mazsorett csoport 
bemutatóját tekinthették meg a jelenlévők, majd a Hegyközcsatári Angyalok (Angels) mazsorettcsoport bemuta-
tója következett. A kis angyalok izgultak hiszen a legfiatalabb alig múlt négy éves, míg a legidősebb tizenkettő a 
szép koreografált bemutatójukat alig másfél hónap alatt tanulták be, tudtuk meg felkészítőjüktől Friderikától. 
     



A mazsoretteket egy könnyűzenei összeállítás követett a síteri Gyurkovics Éva előadásában akit gitáron kísért ba-
rátja Török Tamás. 
     Nagy volt a mozgolódás amikor Kecskés Mónika bekonferálta a híres magyarországi humoristát akit mindenki 
Rokker Zsoltti néven ismer és nem más, mint Erdei Sándor humorista, előadóművész által kitalált és életre keltett 
figura. 

    A magyar és a nemzetközi közélet főleg bulvár témakörű eseményeit, aktualitásait egy alacsony műveltségű 
„rokker” mentalitású fiatalember (Rokker Zsoltti) és társai (elsősorban a Nagymutter) szemszögéből kommentálja 
úgy, hogy közben rávilágít az események fonákságaira, humoros oldalára.  
Ma is hozta a tőle megszokott stílust a mintegy 6-7 ezerre becsült közönség, amely betelítette a Kismező nagy ré-
szét a hasát fogta egy-egy jelenet közben , szinte röhögő görcsöt kapott a műsor ideje  alatt.    
      A művész érezte a közönség által kisugárzott szeretetet és nagyra becsülését, megpróbált még jobban beférkőzni 
a szívükbe, meg is lett az eredménye. 
     Már lemenőben volt a nap a hőség is jócskán alább hagyott amikor megérkezett a közönség egyik kedvence 
Janicsák Veca. Születési nevén Janicsák Veronika magyar énekesnő, az X-Faktor első évadjának 4. helyezettje és 
egyben legjobb női hangja, egy nővére van, Regina és egy féltestvére, Viktor. 
     Édesapja nem más mint  Janicsák István, a Z'zi Labor énekese, vezetője. Születésekor szülei már elváltak, ipar-
művész édesanyja nevelte őt és nővérét.[Megnyert több iskolai énekversenyt, mindegyiken sikeresen szerepelt. Kö-
zépiskolában az Umszki Banddel zenélt, majd elnyerve egy verseny díját, megkapta a lehetőséget, hogy 15 évesen 
énekelhessen a Sziget fesztiválon. 16 éves korától folyamatosan szerepelt édesapja koncertjein néhány dal erejéig, 
óriási közönségsikert aratva. Dolgozott árusként, szoláriumban és lovardában, az érettségit követően pedig egy 
szinkronstúdióban volt gyártásszervező. 
     Veca elmondása szerint nagyon meglepődött a hatalmas tömeg láttán, hiszen amerre csak a szem ellátott a 
hegyközcsatári Kismezőn ott mindenütt rajongói közönség volt,  az első két dal eléneklése után hamar feloldódott, 
hiszen a hat - hétezer körülire saccolt közönség együtt énekelt és táncolt (már amennyire lehetett) az előadóval.  
    Veca a fiatal eleganciájával és nagyon tehetséges éneklésével hamar felkeltette a figyelmet azok számára is akik 
a söröspultok környékén csillapították szomjukat és hűsítették magukat. A nagyobb siker és biztonság érzet miatt 
sok gyereket hívott a színpadra maga köré akik élvezték a közös produkciót a hírességgel. 
    Amíg Veca feloldódva énekelt a csatári közönségnek addig Takács Nikolas a színpad mellett kissé meglepődve a 
hatalmas közönség láttán, izgulva egyeztetett a zenei szakértőjével hiszen nem tudhatta miként fogadja a itteni kö-
zönség. Takács Nikolas  az egykori Csehszlovákia területén, Galánta településen született, 1986. június 26. –án,  
magyar énekes, a 2010-es X-faktor tehetségkutató verseny második helyezettje. 
     A völgyben  villámként hasított a levegőbe a kitűnő tehetség hangja, sokan körül állták a színpadot, ha nem is 
énekeltek együtt Nikolasszal, de a fülbemászó melódiákra ritmusosan táncoltak. Láthatóan jól érezte magát a mű-
vész hiszen négyszer is engedett a közönség akaratának és elénekelt ráadásként még egy-egy dalt. 
     A Hegyközi Napok rendezvény sorozat záró csúcspontja az elmaradhatatlan tűzijáték volt. Ez alkalommal is ki-
tettek magukért a megyében jól ismert pirotechnikusok hiszen egy kitűnő pirotechnikai elemekből összeállított él-
mény látvánnyal örvendezték meg a közönséget. 
      A nap befejezéseként reggelig tartó szabadtéri diszkó volt mindazok számára akik még élvezni akarták a Hegy-
közi Napok kikapcsolódását. 
    Mindkét nap lacikonyhák gondoskodtak a közönség ellátásáról, volt itt minden amit szem és száj kíván, a gyere-
kek és ifjak számára Vidámpark gondoskodott az előadások közti szórakoztatásról, nagy sikerrel. 
    Nem történtek szabálysértések, rendbontások tudtuk meg a helyi Rendőrőrs munkatársaitól akik a környező fal-
vakbeli kollégáikkal illetve a nagyváradi zsandár alakulat tagjaival vigyáztak a rendre. 



„Ezt látnod kell!”- Vakációs Bibliahét Hegyközcsatárban 
 

    Idén ismét megrendezésre került a hegyközcsatári gyerekek körében is a vakációs bibliahét, ahol szép 
számban voltak jelen a település gyermekei felekezeti hovatartozás nélkül. 

      
         A református egyházközségekben ezekben a hetekben zajlanak a Vakációs Bibliahetek, így volt ez a 
Hegyközcsatár-i gyülekezetben is. Már az első napokban nagy volt az érdeklődés, hiszen mintegy 50 gyerek vett 
részt a „kincskeresésben”. A gyerekek ilyen nagy számú jelenléte is bizonyítja, hogy az ifjú nemzedék keresi azt a 
kincset, amelyet a Biblia is említ , egy olyan országot amely igazi kincs, Isten országát. 
    A Vakációs Bibliahetek nagyon jó alkalmak, hogy a gyerekekkel megismertethessék az Evangéliumot, hogy 
más hívő gyerekekkel találkozhassanak, hiszen Hegyközcsatár gyerekeinek nagy része ott volt felekezeti hovatar-
tozás nélkül. Ezek a rendezvények arra is jók hogy jobban ösztönözzék a gyülekezetet és a más felekezetű hívőket 
egymás megismerésére, barátkozásra, hiszen a szervesésre és lebonyolításra sok ember szükséges. Láttunk fiatal 
anyukákat, nagymamákat, nőszövetségi tagokat, pedagógusokat segédkezni ki-ki a maga módján és hozzáértésé-
vel. 
          A foglakozások minden délelőtt 9 és 12 óra között zajlottak figyelembe tartva a KOEN Alapítvány napra 
kidolgozott programját amelynek idén „Ezt látnod kell” címet adták. 
    A gyermekek a napi foglalkozásokon betekinthettek a díszletépítésbe, tanúi lehettek a bibliai történetek és az 
aranymondás-tanítás változatos élményszerűségének, megtekinthették, kipróbálhatták a szemléltetés szempontjá-
ból hatékony segédeszközöket, részesei lehettek a játékoknak, a bibliai történetek mindennapi életben való alkal-
mazásának, de a csütörtöki napon bemutatták az Elizeus próféta történetéhez kapcsolódó javasolt bábjátékot is. 
     Jó volt látni és tapasztalni a gyerekek örömét és lelkes érdeklődését, nagyobb társaik a helyi KRISZ tagok köz-
reműködésével akik minden nap ott voltak és segítették a lelkipásztor, tiszteletes asszony és a kántor  munkáit. 
     Hogy a szülők és nagyszülők se maradjanak ki a munkából, ők is kaptak feladatot, hiszen nem csak színeztek, 
hajtogattak, ollóval figurákat vágtak ki, hanem kézműveskedtek is, ahol elkelt a kisebbeknek a segítség, hiszen a 
legfiatalabb résztvevők két - három éves korúak lehettek.  

Tóth Zs. 



       A nehéz erőfeszítő munka gyümölcse meghozza eredményét, hiszen a jó földbe elvetett mag kicsirázik majd 
termőre válik, így a gyerekekben is az e héten tanultak mind ott van elraktározva elméikben és Isten gondosko-
dik arról, hogy az ott rejlő kincs mindig és mindenkor felszínre törjön akárhányszor arra szükség van. 
    A hosszú és fárasztó nap után az egyházközség, a szülők, nagyszülők és nőszövetségi tagok jóvoltából egy 
tartalmas uzsonnával fejezték be a  tanulást. A sok gyermek és ifjak jelenléte a Bibliaheti alkalmakon is tükrözi a 
lelkipásztor, presbitérium, gyülekezet törődését, a gyerekek egyházhoz kötődésének fontosságát, a jövő gyüleke-
zetének kialakítását 
      Az e héten tanultakat a  vasárnap délelőtti Istentisztelet keretén belül mutatták be a gyülekezetnek, jutalom 
képen minden gyermek kapott egy részvételi diplomát, imádságos könyvet, valamint a Polgármesteri Hivatal 
jóvoltából egy-egy pólót, az elkészített kézimunkákat mindenki haza vihette. 
 

ÉRTESÍTÉSEK—FELHÍVÁSOK 
 

 - Felkérjük mind azokat, akik még nem egyenlítették ki a 2012– es adóikat és illetékeket, tegyék meg munka-
napokon a Polgármesteri Hivatal pénztáránál 8—15  óra között.  
 - Ugyancsak a Polgármesteri Hivatal pénztárába lehet befizetni a vízdíjat mindazok számára akiknél már leol-
vasták a Vízmű munkatársai a vízóra állását, de a fogyasztó is leolvashatja és a vízóráról  leolvasott értéket felje-
gyezve a pénztárnál kiegyenlíthet,annak ellenértékét, 2,50 lej köbméterenként. Aki engedély nélkül használja a 
vizet az 100 köbméter víz ellenértékére büntethető 
 - A Polgármesteri Hivatal szolgáltató egysége a lakosság rendelkezésére áll különböző munkálatok elvégzésére: 
szállítás, kibérelhető az erdőre, szántás, fűnyírás, bozóttakarítás, épületek lebontása és a romok eltakarítása stb. 
   -A  törvényes előírások értelmében felkérjük községünk lakosait tegyenek eleget ezen előírásoknak és jelenje-
nek meg a Polgármesteri Hivatal Mezőgazdasági osztályán és tegyék meg az év eleji kötelező mezőgazdasági 
nyilatkozatot, még akkor is, ha nem volt semmilyen változás az elmúlt évben, ha volt eladás, vásárlás, akkor 
hozzák magukkal az erről megkötött szerződést. Ezen kötelezettség elmulasztása bírságot eredményezhet. 
 

AMIT AZ ŐSTERMELŐI BIZONYLAT IGÉNYLÉSÉRŐL TUDNI KELL 
 

    Azon személyek akik Őstermelői bizonylatot szeretnének igényelni a helyi Polgármesteri Hivataltól először a 
vagyonnyilatkozatukat kell tisztázzák a mezőgazdasági előadónál, ha azt nem tették meg január vagy június hó-
napokban,ezt követően lehet kérvényezni igénylésüket, amelyet 5 munkanapon belül állítanak ki az erre illetéke-
sek, miután elvégezték az ellenőrzést a helyszínen. 
   A mezőgazdasági Nyilatkozathoz szükséges tudnivalók és íratok : 
A családtagok személyi igazolványai illetve gyerekek esetén a keresztlevél 
A tulajdonlap ( Titlu de proprietate) 
A földterületek részletes ismerete, kül- és beltelek 
Használati kategória: szántó, kaszáló, erdő, szőlő, kert, udvar, használhatatlan 
Szántóföld:- milyen terményből mennyi van vetve: például kukorica, búza, árpa, rozs, lucerna, zab, napraforgó, 

burgonya, zöldség stb. 
Gyümölcsfák: miből hány darab, kajszin, szilva, franciabarack, őszibarack, körte, cseresznye, dió, stb. 
Állatállomány—miből hány darab—tyúk, disznó, szarvasmarha, ló, kecske, juh, méh nyúl 
Járművek—milyen típus és annak igazoló iratai, ha azok forgalomba vannak írva 
A ház tulajdonsága: mikor épült, miből épült, hány négyzetméter területen fekszik 
A melléképületek: nyári konyha, istálló,csűr, fáskamra, magtár, pince, ezek tulajdonságai - miből épült, hány 

négyzetméter területen fekszik 
Udvar: összesen hány négyzetméter 
Csak ezen Nyilatkozat letétele után bocsátható ki az Őstermelői bizonyítvány 25 lej ellenértékben, a negyedévi 
láttamozás 5 lej. 
 

TISZTELT HEGYKÖZCSATÁRI LAKOSOK! 
 

ITT A NYÁR, A KÁNIKULA, EZÉRT A TELEPÜLÉS VÍZ FOGYASZTÁSA DRASZTIKUSAN MEG-
NŐTT, NAGYOBB LETT A HÁZTARTÁSI VÍZFOGYAZTÁS, DE SOKAN EZZEL LOCSOLJÁK ZÖLD-

SÉGESKERTJÜKET. KÉRJÜK VEGYÉK FIGYELEMBE AZT A TÉNYT MISZERINT AZ ALTALAJ VÍZ-
HOZAMA EBBEN AZ IDŐSZAKBAN, A SZÁRASSÁG KÖVETKEZTÉBEN, ROHAMOSAN APAD ÍGY A 

KÚTAK KÉPTELENEK A KELLŐ MENNYISÉGŰ VÍZHOZAM ELŐÁLLÍTÁSÁRA. 
 TISZTELETTEL FELKÉRJÜK ÖNÖKET, HOGY A VIZET NE HASZNÁLJÁK LOCSOLÁSRA, CSAK KI-

ZÁRÓLAGOSAN HÁZTARTÁSI CÉLRA.  KÖSZÖNJÜK SZÍVES MEGÉRTÉSÜKET! 



 

Lapszerkesztő:Tóth Zsolt Zsigmond 


