
Szüreti mulatság Hegyközcsatárban  

Mint minden évben idén is sikeres volt a hegyközcsatári szüretibál, már délben elindultak 
a fiatalok lovas szekereken behívogatni a szomszédos településekre, és ami különössé 
tette a mai mulatságot az a lovasleány aki a kisbíró szerepét is betöltötte. 
 
    Fátyolfelhősen ugyan, de kedvező időjárással indult Hegyközcsatárban a 2012 szeptember 22-i 
Szüretibál a szervezők és a táncosok nagy örömére. Egyes visszaemlékezések szerint a hegyközcsatári 
szüreti báloknak közel száz éves múltja van , nagyon kevés kivétellel szinte minden évben megünne-
pelték a szőlő betakarítását.  Mivel maga a települést a  dombos táj jellemzi , hiszen a falu is egy 
domb oldalon helyezkedik el , így a  lakosság többsége a szőlőtermesztéssel foglalkozott,  hatalmas 
szőlőhegyek jellemezték a falu környékét, talán innen is a település nevének  a „hegyköz” előtagja. 
     Ezt a hagyományt elevenítették fel ma fiataljaink. Délelőtt 11 órakor egy Szentmisével, kezdődött 
a szüreti mulatságot felelevenített rendezvény a hegyközcsatári római katolikus templomban, ahol  
házigazdaként Farkas András római katolikus plébános  hirdetett igét és   mondott   áldást a rendez-
vényre, amelyen jelen volt Vitályos Barna Hegyközcsatár polgármestere és helyettese Tóth Gyula   
alpolgármester. 
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    Ezt követően a tíz párból álló tánccsoport bemutatta azt a néptáncot , amelyet Balogh Yvett 
és Bégányi Éva, valamint Molnár Izabella a Szalmavirág együttes tagjai tanítottak be nekik, 

amelyre már augusztusban elkezdték a felkészülést. 
    Sok helybéli lakos gyűlt  össze a Polgármesteri Hivatal előtti térre, hogy megcsodálhassák a 
szépen kivitelezett és megtanult néptánc csokrot,  amelyet hálájuk jeléül hatalmas tapssal ju-
talmaztak.  
       A tánccsoport legfiatalabb tagjai alig múltak hét- nyolc  évesek, de kitartóan táncoltak a 
náluk idősebb társaikkal.  A hegyközcsatári közönség előtt bemutatott sikeres műsoruk után a 

lelkes kis csapat elindult a közeli települések falvaiba  hívogatni az esti szüretibálba, a kikiáltó 
kisbíró Bégányi Éva ment az élen lóháton, több feldíszített lovas kocsi kísérte a táncosokat, a 
zenét  a paptamási  Sárgarózsa zenekar szolgáltatta. 
A tánccsoport biztonságos felvonulását a hegyközcsatári és a bihari körzeti rendőrőrsök alkal-
mazottai,  gépkocsiijai biztosították.  
     Az egész est jó hangulatát a már említett Sárgarózsa zenekar biztosította.   Felléptek a 
hegyközcsatári Szalmavirág néptáncosai, hogy még több színt és jókedvet vigyenek be a mulat-
ságba. Az egész rendezvény főszervezője és összefogója, már több év óta, Sztankovics Gyula  
a hegyközcsatári Polgármesteri Hivatal kultúrreferense aki, igazi néphagyomány őrző módján 
bonyolítja le az eseményeket. Az egész rendezvényt a Polgármesteri Hivatal, maga a polgár-
mester és helyettese , valamint magán személyek finanszírozták. 
     A hajnalig tartó mulatságon mindenki jól érezte magát, kicsik és nagyok, fiatalok és időseb-
bek egyaránt.                                                                                                      Tóth Zs  



Csendes  tanévnyitó Hegyközcsatárban 
 
    A szokásostól eltérően csendes megnyitó ünnepség keretén belül kezdődött el az  
új tanév a hegyközcsatári iskolában, hiszen az új rendelkezések alapján előkészítő 
osztály is indul idéntől. 

 
    A hegyközcsatári „Benedek Elek” I-VIII osztályos Általános Iskola udvarán nagy volt a nyüzs-
gés 2012 szeptember 17-én, hétfőn reggel, hiszen egy új tanév vette kezdetét a mai nap.  
     A gyerekeket elkísérték a szülők, nagyszülők, nagyobb testvérek, a kis elsősök és a nulladik 
osztályosok akik ma lépték át az iskola kaput izgultak egy kicsit, de lassan oldódott a feszült-
ség, hiszen nagyobb társaik szeretettel fogadták őket.  
           Mindig különös varázsa van a tanévnyitó ünnepségeknek. A diákok félig még a nyári 
élmények hatása alatt állnak, nem nagyon akarják elhinni, hogy már véget is ért a júniusban 
még olyan hosszúnak tűnő nyári szünet. Mégis örülnek annak, hogy újra látják az ismerős arco-
kat, a hiányzó barátokat, és persze kíváncsian várják az új tanerők bemutatkozását. 
    Az új tanév mindig új reményekkel, új tervekkel indul tanár és diák számára egyaránt. Az 
oktatásban történő változások, az egyre súlyosbodó megszorítások sok iskola életét keserítik 
meg. Sokakban ott a kérdés: Milyen tanévünk lesz? Mit várunk, mit várhatunk az új tanítási 
esztendőtől? 
       Bárhogyan változnak a korok, bárhogyan változik a közoktatási törvény, a pedagógusok-
nak a magas színvonalú oktatás a feladatuk, az iskola pedig  nemcsak a tanítás, a szakmai tu-
dás elsajátításának színtere, hanem élettér, ahol ifjak nevelkednek. 



       Az udvaron felsorakozott diákok  fegyelmezetten hallgatták végig  Orosz Erika igazgató-
nő köszöntő szavait aki maga is most kezdi el igazgatói és nevelői teendőit ebben az iskolá-
ban.  

    

Az új igazgató kedves szavakkal szólt minden osztályhoz, óvónőhöz, tanítóhoz és tanárhoz 
egyaránt, majd bemutatta az iskola új tanerőit is. 
Az első osztályosok készültek a tanévnyitóra, mint mindig, szép 
verseket mondtak és virágokkal halmozták el nevelőiket és az új 
igazgatót. 
    A bemutatkozásokat követően Vitályos Barna Hegyközcsatár 
polgármestere  köszöntő beszédet mondott a gyerekekhez, ne-
velőkhöz, szülőkhöz, amelyet saját iskolai élményével kezdett, 
majd a következőket mondta: „…gyerekek, ti  ma még diák-
ként, majd később fiatal felnőttként próbáltok megfelelni az 
újabb és újabb kihívásoknak, azért egyet sose feledjetek el azt, 
hogy vannak olyan örökérvényű értékek, mint az emberszere-
tet, becsület, szorgalom, szolidaritás, vagy éppen édes anya-
nyelvetek, amelyet mindenek felett, a változó, mulandó és szü-
lető ismeretek, készségek és járatosságok felett is keresnetek , 
vigyáznotok, őriznetek kell!” – mondta a polgármester. 
    A tanévnyitó ünnepség egy közös áhítattal folytatódott, amelyen Miklós Csaba református 
lelkipásztor értekezett, „… az időnek értéke van, amelyet visszaszerezni nem lehet, ezért érté-
kes az idő, ez egy kincs amelyet az Úr Isten adott,… a tegnap az történelem, a jelent éljük, a 
jövőt pedig nem ismerjük, az az igazi bölcs aki megtalálja Isten útját”- magyarázta a lelki-
pásztor. 
      A tanévnyitó ünnepségen jelen volt a helyi Rendőrőrs parancsnoka Duma Liviu őrspa-
rancsnok is aki elmondta, hogy a rendőrség nagy figyelmet fordít a gyerekek biztonságos és 
fegyelmes környezetére a tanintézetekben, hiszen a gyerekek védelme elsőbbséget élvez a 
hatáskörükben. Felhívta a tanügyi káderek, szülők figyelmét a gyerekekre leselkedő veszé-
lyekre, hiszen a veszély mindig ott leselkedik mindnyájunkra főleg a gyerekekre ezért a meg-
előzésre nagy hangsúlyt kell fordítani. 
        A köszöntő beszédeket követően bemutatkoztak a „nagyovisokból” lett „kisiskolások”, 
Orbán Adél óvónő kíséretében, akik egy-egy szép verssel köszöntötték iskolájukat és az őket 
majd négy éven át oktató, Bondár Éva tanítónőt, a nulladik osztályt Karácsony Éva nevelő 
fogja felkészíteni az első osztály megkezdésére.  Ezt követően a nagyok köszöntötték az első-
söket miután mindenki bevonult az osztálytermekbe, hogy megejtsék az első osztályfőnöki 
órát illetve szülőértekezletet.                                                                           Tóth Zs. 



Táborzáró kiállítás a síteri iskolában 

 
   A derecskei táborzáró kiállításon és összejövetelen Vitályos Barna Hegyközcsatár polgármes-
terének felkérésére a Derecskeiek felajánlották, hogy az ottani Művelődési Házban kiállított 
gyerekek által készített tárgyakat, rajzokat képeket kiállíthatják Hegyközcsatár községben.  
    A megállapodást tett követett így Vitályos Barna elhozta azokat és a síteri iskola egyik tan-
termében kiállították, majd meghívták mindazokat a gyerekeket és szüleiket akik részt vettek a 
cseretáborozáson. Mindenki örült, gyerekek, tanárok, tanítók, de maga az igazgatónő Oros Eri-
ka is aki bár most szeptemberben vette át a tanügyi intézmények irányítását büszkén nézegette 
és dicsérte a gyerekek által készített festményeket, tárgyakat és az ott készült fényképeket.  



XVIII. Hegyközi presbiter konferencia és presbiterképzés 
 
       Immár tizennyolcadik alkalommal rendezték meg sikeresen , az idén 
Hegyközpályiban, a hegyközi kisrégiós presbiter konferenciát, presbiterképzéssel 
egybekötve, amelyen mind az öt egyházközség lelkipásztorai és presbiterei képvi-
selték gyülekezeteiket. 
Tóth Zs 
     Szombaton, szeptember 22-én délelőtt 10 órakor vette kezdetét immár tizennyolcadik al-
kalommal a Hegyközi presbiter konferencia, találkozó a hegyközpályi református templomban. 
   A nyitó áhítaton Katona János lelkipásztor, házigazda szolgált igei magyarázatát a Lukács 
15:21 – re alapozta: „És monda néki a fia: Atyám, vétkeztem…” 

      Az Istentiszteletet követően a házigazda lelkipásztor köszöntő szavait követően a tudósí-
tó, mint a KREK PSZ ügyvezető elnöke, a Bihari Református Egyházmegye PSZ jegyzője üdvö-
zölte a jelenlévőket kihangsúlyozva a presbiterképzések fontosságát és folytonosságát, hiszen 
a KREK PSZ egyik legfontosabb feladatának tartja a presbiterképzést, egy jól képzett presbi-
ter hatékonyabban tud részt venni a gyülekezet építésben, hasznosabb szolgatársa lehet a 
lelkipásztornak, mert sokkal alaposabb ismeretek kellenek a gyülekezetvezetéshez. Ehhez vi-
szont elengedhetetlenül fontos a biblia-, hitvallás, egyházismeret, az egyházi munka ismerete, 
gyülekezetépítésről, emberekkel való kapcsolatokról. Mindezek már hiányoztak az elmúlt  idő-
szak presbitereinél is, de most különösen, amikor a rendszerváltozás után nyilvánvalóvá lett, 
hogy a gyülekezeteknek és azokon belül a lelkipásztoroknak egyre több a feladatuk.     
     Ezekre a presbiterek nincsenek felkészülve, mert ilyen jellegű képzést sehol sem kaptak.  



Ezt erősíti az a tény is, hogy a presbiterek olyan korban nőttek fel, amikor nem volt például rend-
szeres hitoktatás, és a vasárnapi istentisztelet, bibliaóra nem adhatott rendszerezett ismeretet. 
   A mai kisköri presbiterképzést is, mint a tavaszit a nagyváradi Studium Academicum Alapítvány 
támogatásával valósíthattuk meg. A képzés előadója a Debrecen - Nagyerdei Ref. Egyházközség 
presbitere Mózes Áron volt, aki délelőtt Hegyközpályiban, míg délután 15 órától Biharvajdán szol-
gált.  Az előadásának témája a már elkezdett gyülekezetépítésről és szervezésről  szólt, hiszen a 
magyar református egyházban a gyülekezetek tagsága egyre csak apad, éppen ezért új reformá-
cióra van szükség, megújulási mozgalomra amely majd elvezet a gyülekezetnövekedéshez. Gyö-
keres változásra van szükség a vezetésben is amely csak csapatmunkával érhető el, ahhoz pedig 
képzett presbiterekre, csapattársakra van szükség, de „…aki vezet olyan legyen, mint aki szol-
gál.” Luk 22, 26b 
    Az előadó elmondása szerint nagyon örül, annak a ténynek, hogy a jelenlévők bátran hozzá-
szóltak és kérdéseket tettek fel az előadónak, ez már  előre lépésnek számít, amely az elkezdett 
munka gyümölcseként fog beérni.  
          Hegyközpályiban  az újonnan kívül-belül tatarozott templom adott otthont a presbiterkép-
zés és konferencia résztvevőinek. Jelen voltak a környező települések egyházközségeinek presbi-
terei és lelkipásztorai, Hegyközcsatár, Hegyközújlak, Hegyközpályi, Hegyközszáldobágy és 
Síterből érkezett mintegy öt tucat  érdeklődő nem csalódott, hiszen ők gazdag élményekkel, tu-
dással és tapasztalatokkal térhettek vissza családjaik és gyülekezeteik körébe. 
      Az előadás hozzáigazodódott a KREK PSZ által kezdeményezett és már elkezdett képzéshez, 
amely remélhetőleg folyatódni is fog a jövőben – hangsúlyozta a KREK PSZ ügyvezető elnöke, 
megköszönve az előadást és a jelenlévők részvételét. Az előadást megelőzően, közben és utána 
a házigazdák szeretetvendégségben részesítették a résztvevőket.  

T ZS  
 

KÉSZÜLŐDÉS A TÉLRE 
Már benne vagyunk az őszben, de még mindig nem késő elkészíteni télire a következőket: 
 
ZAKUSZKA 
Hozzávalók: 1 kg hagyma, 5 darab padlizsán (vinetta) , 25 drb paprika, 15 drb paradicsompapri-
ka, 5 kg paradicsom, vagy 2 ½ liter paradicsomlé, babérlevél, bors, só, ½ liter olaj, cukor ízlés 
szerint, 2 kiskanál szalicil. 
Elkészítés: 2,5 dl olajban az apróra vágott hagymát aranysárgára és külön 2,5 dl olajban a fele 
paradicsompaprikát puhára pároljuk. A többi paradicsompaprikát, paprikát , padlizsánt megsütjük 
és meghámozzuk. A paradicsomot jó vastagra főzzük. Mindent ledarálunk , tetszés szerint ízesít-
jük , majd addig főzzük így az egészet, amíg feljön a leve a tetejére. Üvegekbe tesszük, egy kis 
olajat öntünk a tetejére, majd kidúsztoljuk. 
 
KECHUP 
 
Hozzávalók: 6 liter paradicsomlé, 2-2 kötés petrezselyem és zeller, 2 babérlevél, 4 drb hagyma, 6 
cikk fokhagyma, 20 szem feketebors, 2 kiskanál mustár, 2 evőkanál 9 fokos ecet, 1 kiskanál 
szegfűbors, 1 kiskanál szerecsendió, 1 kiskanál édes paprika, 1 kiskanál fahéj, 1 kiskanál szegfű-
szeg, 2 hámozott alma, 1 kiskanál köménymag, 1 kötés csombor, 2 evőkanál majoránna, 1 kiska-
nál kapormag. 
Elkészítés: a hozzávalókat jól felaprózzuk, megtörjük, majd mindent beleteszünk egy sűrű szövé-
sű vászonruhába , a paradicsomlevet odatesszük főni , majd a vászonruhába tett hozzávalót be-
lecsüngetjük a paradicsomlébe és így főzzük kavargatva amíg sűrű nem lesz , arra ügyeljünk a 
vászon ne érjen az edény aljához , mert könnyen leragadhat. 
Amikor mindez jó sűrű lett hozzáadunk 60 g jódnélküli sót, 8-10 evőkanál cukrot, egy csapott 
kiskanál szalicilt vagy nátriumbenzoát.                                                                        Tóth Zs. 



KERESZTREJTVÉNY 

A keresztrejtvényt készítette: ORENDT MIHÁLY 

- Móricka, miért nem voltál tegnap iskolában?    
- Meghalt a nagymamamám.    
- Dehát láttam ott az erkélyen állni!    
- Ja, csak azért, mert kitettük, hogy hozza neki 
a postás a nyugdíjat!  
…………………………………………………………………. 
Mórickáéknak irodalom órája van. A tanár Mó-
rickát kérdezi : 
- Na, Móricka, mi az elégia ? 
- Elég-ia...elég-ia...meggyújtott szamár !!!! 
…………………………………………………………………. 
ll a rendőr a kapuja elott, látja, hogy arra 

megy az anyósa biciklivel. 
- Hová megy, mama? 
- A temetőbe. 
- És ki hozza vissza a biciklit? 
…………………………………………………………………. 
Kovács anyósát megrúgja a ló, az öregasszony 
belehal a sérülésbe. 
 A temetésre nagyon sokan elmennek, még a 
környező falvakból is.  
- Mennyi ember! - csodálkozik Kovács barátja. 
- Ennyire szerették az anyósodat?  
- Ugyan! Mind a lovamat akarja megvenni...  

A lapot szerkeszti Tóth Zsolt Zsigmond 


