
Piknik a szabadban a Hegyközi majálison 
 

Szép látványos és hangulatos környezetben rendezték meg az idén is a Hegyközi majálist immár XVI. 
alkalommal a tótteleki erdészháznál. 

    Május elsején, szerdán délután hosszú gépkocsi sorok mentek át Hegyközcsatáron a hegyköztótteleki 
erdészház felé, ahol már nagy volt a banzáj, voltak akik napokkal előtte lesátoroztak és próbálták jól érezni 
magukat az erdőszéli friss levegőn, és hogy időben ott legyenek a Hegyközi majálison. 
    Kihasználva az Anyáknapja közeledtét a Hegyközcsatári Benedek Elek I-VIII osztályos  iskola kisiskolá-
sai az erdőszélén felállított színpadról köszöntötték az édesanyákat, nagymamákat egy igazi Anyáknapi 
műsorral Mészáros Gizella és Bondár Éva tanítónők irányításával. A verses – zenés előadás könnyeket csa-
logatott ki a jelenlévők szeméből, hiszen melyik anyukának, nagymamának ne dobbanna nagyot a szíve 
amikor  szeretett gyermeke, unokája hozzá, hozzánk intézett szavai meghatóan érintenek. A tanítónők szí-
vükön viselik a gyerekek, és a  közösség kulturális sorsát, minden alkalommal, legyen az egyházi vagy ép-
pen faluközösségi rendezvény vagy ünnep  lelkesen készülnek tanítványaikkal ezekre az alkalmakra. 
   Az anyáknapi előadást az ugyancsak hegyközcsatári Angels mazsorett csoport színes, bámúlatos tánca 
követett, őket a nagyváradi Friderika készíti fel immár több mint egy éve, de ugyancsak ő volt az aki az 
egész délutáni műsort bekonferálta. 
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   A fűlett meleg sem szegte a kedvüket azoknak akik 
fél öttől már jelen voltak a műsorokon. A hivatalos 
megnyitón Vitályos Barna Hegyközcsatár polgármes-
tere és Szabó Ödön az RMDSZ parlamenti képviselő-
je beszéltek arról, hogy az embereknek szükségük 
van a kikapcsolódásra ezért is vannak és lesznek is 
kulturális rendezvények. 
   Vitályos Barna szerint „…sajnos nem vált be Hegy-
közi majálisokon alkalmazott „becsapósdi”, mint azt 
remélték a község lakosai, mivel az eddig minden 
alkalommal május elsején megrendezett majálist el-
verte az eső, nem úgy az ideit, ennek örülünk egy-
részt a műsorok miatt, viszont elszomorít bennünket, 

hiszen a község lakosainak nagy része a mezőgazda-
ságból él ezért a termőföldekre nagyon hiányzik már 
a jó áztató eső” – mondta a polgármester.  
   Szabó Ödön az RMDSZ parlamenti képviselője 
gratulált a szervezőknek a műsortervhez és kiemelte 
az elmúlt esztendőkben kialakult jó viszonyt, hisz „…
ennek köszönhetően kezdődhetett el az építkezés an-
nak a sportkomplexumnak, amely alig pár száz mé-
terre van tőlünk és amelynek látványterve van háttér-
képként felfüggesztve a színpadon, amely megépülé-
se után szórakozási és sportolási lehetőséget biztosít a 
megye, de azon túl, sőt a határon túliak számára is 
több száz talán ezer gyereknek évente…”- mondta a 
képviselő. 

   
A fiatal generáció számára egy igazi RAP  műsor 
következett, majd őket a nagyváradi kitűnő fiatal 
tehetség Nagy Kristófi Dániel és Veres László zenés 
szórakoztató előadása követett. A tehetség a közön-
ség igényeihez állította össze műsorát, amelyet a kö-
zönség hatalmas tapssal jutalmazott. 
   Mint minden községi rendezvényen az idei majáli-
son  is fellépett a csatári születésű könnyűzenei te-
hetség Kurucz Anita, aki  előadásával ismét elkáp-
ráztatta a jelenlévőket. Háttértáncosai az idén a fiatal 
iskolás lányok voltak akik ritmusosan táncoltak az 
előadáson elhangzott zenékre. 

    
 Az idei sztárvendég Magyarországról érkezett, 
Delhusa Gjon, aki mintegy háromezer szórakozni 
vágyót vonzott a színpad elé. A jól ismert slágereket 
együtt énekelték az előadóval aki láthatóan élvezte a 
közönség szeretetét és még  
„rátett egy lapáttal   a siker érdekében. A vele ké-
szült interjút egy későbbi lapszámunkban közöljük. 
    A sztárvendég műsorának befejeztével egy regge-
lig tartó szabadtéri diszkó vette kezdetét. 
      A rendezők köszönetüket fejezik ki a támoga-
tóknak hiszen nélkülük nem jöhetett volna létre ez a 
rendezvény. 

Tóth Zs. 



A Hegyközi Majális sztárvendége Delhusa Gjon volt 
 
   Delhusa Gjon készséggel adott interjút lapunknak a Hegyközi Majálison, első részét a fellépését 
megelőzően, majd azt folytattuk a fellépést követően. 

 
   Ki ne ismerné Dlhusa Gjont aki idén tölti hatvana-
dik életévét és aki Budapesten született. Apai ágon 
nagymamája görög, nagyapja pedig albán, anyai ágon 
nagymamája német, nagypapája magyar nemzetiségű 
volt.  
  - beszélnél az olvasóknak röviden gyermekkorod-
ról? 
- természetesen, szüleim egyszerű emberek voltak, 
gyermekkoromat Zuglóban töltöttem, eredetileg autó-
fényező szeretettem volna lenni, de végül nem az let-
tem, szerényen éltünk, gyermekként csak álmodoz-
tam a sikerről és a lányokról.  Már kamaszként, de 
később is igen sokat csajoztam, de mára már lenyu-
godtak a kedélyeim ilyen téren.  

- erről jut eszembe, akkor mi is volt az a Gjoni feleséget keres tévés műsor? 
- igen azaz I love Gjoni volt, hát egyszerűen ki akartam magam próbálni, én tulajdonképpen egy üzletember 
vagyok,semmi komoly. Bármit is gondoltak a tévénézők, semmilyen szorosabb kontaktus nem volt egyet-
len lánnyal sem. Legfeljebb egy-két csók csattant el. Néha nyereményként eltölthettek az ágyamban egy-
egy, minden testi érintkezés nélküli éjszakát. Mellesleg benne volt a pakliban az is, hogyha valakivel komo-
lyabbra fordul a dolog, akkor persze folytatódhat is a kapcsolat a műsor befejeztével.  
- tudjuk, hogy gyermekkorodban egy betegségen estél át amiatt kell szemüveget hordanod? 
- ez valóban így van, gyermekparalizisben szenved-
tem, amelyből ugyan sikeresen kigyógyúltam, de 
mint mellékhatás a szemem legyengült ezért  ötéves 
korom óta hordanom kell, ám a csúnya keretek és a 
többi gyerek bántásai miatt nehezen barátkoztam meg 
a dioptriákkal, ma már úgy érzem, egy jól megválasz-
tott szemüveg javítja a megjelenésemet. Mára már 
divattá vált a szemüveg, amely valósággal öltöztet - 
mondta Delhusa Gjon. 
- mennyi ideje is vagy a pályán? 
- hála Istennek már nagyon régóta, több mint negy-
ven éve, könnyűzenei karrierem egész fiatalon kezd-
tem mindössze 18 éves voltam, amikor 1971-ben a 
Táncdalfesztiválon előadtam a „Hegyek lánya” című 
saját dalomat, amellyel a egy csapásra ismert lettem. 
- milyen volt a dzsungelben? 
- Nem volt könnyű, de úgy érzem, hogy 40 éve a közönség szeretete töretlen irányomban, a dzsungelben is 

ez tartotta bennem a lelket.  
- úgy tudjuk vonzódsz a keleti vallás iránt, mi az 
igazság? 
- ez így van,  keleti bölcseletekkel van teli a házam, 
érdemes körülnézni ott! A keleti filozófia és a Jézus 
szobor egymás mellett jelenik meg a házamban. Az 5 
vallás egységét vallom, 5 emberi értéket kell képvi-
selnünk. Ezeknek kell megfelelnünk, ez egységbe 
hozza az embereket. Dél Indiába járok gyakrabban 
egy kolostorba, ott gyakorolom azokat a tanokat, 
amiket vallok. 
- térjünk vissza a mába, merre jártok fellépni? 
- Nagyon sok magyar lakta területre járunk, Délvi-
dékre, Felvidékre, a román határtól égész a székelye-



kig Sepsiszentgyörgyre, rengeteg fellépéseink 
vannak . 
- mik a tapasztalataid, szeretnek az embe-
rek ? 
- az hogy sokkal jobb a közönség mint otthon, 
hiszen senki sem próféta a a maga hazájában, 
a közönség lelkesebb 
- a tapasztalatok alapján a közönség ismeri 
a dalaidat? 
- Igen, igen szerintem azért kapom a meghívá-
sokat, azért is kapom a meghívást mert ami-
kor látom az arcokon, hogy velem dúdolják a 
dalt ez annak a jele, hogy kedvelnek 
- A mai Hegyközi majálison mintegy há-
romezer ember van jelen, olyanok akik a te 
dalaidon is nőttek fel és alig várják, hogy 
színpadon lássanak és hallhassanak? 

- Ha csak egy fogaskerék vagyok is a gépezetben akkor nagyon örülök és hálás vagyok, megfogod látni a 
színpadon kellő méltóság, kellő tisztelet, kellő alázat a közönség iránt, egyébként a határon túl egy sok-
kal nagyobb ováció, sokkal nagyobb izgalom, feszültség, pozitív feszültség, mindkettőnk részéről. Mesz-
sziről jött vendég, nekem is meghatóbb nekik is meghatóbb, olyan mint a távoli rokonok.  
- A Hegyközbe érkező sztárvendégek fellépésük után úgy távoznak, hogy meg vannak elégedve a 
közönségtől kapott szeretettel és a fogadtatással egyaránt, reméljük így lesz ez veled is 
- Ez úgy működik, hogy én félig meddig üzletember vagyok olyan tekintetben, hogy semmiképp nem 
működhet protekción, itt minden alkalommal a közönséget meg kell győzni arról, hogy miért van az em-
ber itt és meg fogod látni a színpadon, hogy ez milyen elánnal működik nekem az a kontakt teremtése.  
   Amit én nagyon használok az hogy én egy nagyon kapcsolat teremtő tipus vagyok, ezt otthon úgy 
mondják, hogy cserpes vagyok mint egy öregasszony, mert én szívesen szóba elegyedek mindenkivel, 
akár a koldussal is elbeszélgetek a Körúton, nekem ez így működik és az emberek erre ráéreznek. 
- Elmondtad, hogy szeretetd ezeket a falusi környezeteket, falunapokat, alkalomadtán itt a 
Partiumban és Erdélyben is vállalnál fellépéseket? Csak azért kérdezem hogy megtalálhassák a 
hozzád elvezető utat akiket érdekel. 
-  Ezt most nem mondod komolyan, hogy adjam meg a telefonszámomat a napilap számára, mert akkor 
úgy járok, mint a dzsungelben Pákóval aki kitűzte a telefonszámomat a trikójára, na attól kezdve három 
évre le kellett tiltanom a telefonomat. 
-  A közönség együtt énekelt veled, és te ezt nagyon élvezted, egy-egy sztorit is elmondtál az egyes 
számok között. Hogy érzed sikered volt itt a Hegyközi Majálison? 
-  Hát mondani mondtad a fellépés előtt, hogy a dalaimon nőttek fel ezek az emberek, de hogy ennyire 
ismerjék a mai napig és hogy ennyire szeressenek azt azért nem gondoltam.  
   Nagyon jóleső érzés, hogy ezeket a fan-
tasztikus embereket megörvendeztethettem 
egy rövid produkcióval, köszönöm elsősor-
ban a szervezőknek, rendezőknek, hogy le-
hetőséget adtak erre a nagyszerű lehetőség-
re, de szeretném megköszönni ennek a sok 
embernek a jelenlétét akikből csak úgy áradt 
felém a szeretetük és tiszteletük.  
   Na látod erről beszéltem az elején erről a 
pozitív feszültségről és kontaktusról. Na-
gyon jól éreztem itt magam nálatok, 
mostmár értem miért mondtad azt hogy aki 
itt fellépett az visszavágyik. 
   Köszönöm hogy itt lehettem és remélem 
még jöhetek hozzátok. 
Köszönjük az interjút. 
Az interjút készítette Tóth Zs. 



Az édesanyákat, nagymamákat ünnepelték vasárnap 
a hegyközcsatári református templomban 

             
   
Örömkönnyekkel záródott a hegyközcsatári református templomban vasárnap délelőtt az 

„Anyák-napi” Istentisztelet. 
 2013. május 5-én, Anyák-napján talán nem volt olyan ember a hegyközcsatári református templomban, 

aki ne hatódott volna meg az Anyák-napi ünnepi műsoron. A versek, énekek szívet gyönyörködtetően 
csengtek az édesanyák, nagymamák, és minden jelenlévő fülében. 

  Május első vasárnapján köszöntjük az édesanyákat. Ez a nap csak az övék, őket ünnepeljük, nekik 
mondunk köszönetet mindazért a sok szeretetért, fáradozásért, segítségért és gondoskodásért, melyet egész 
évben nyújtanak gyermekeiknek!         

    Ennek az ünnepnek a jelentőségét a Szentírásban Anna történeteként ismerhetjük meg a Sámuel első 
könyvének 1 részében, amelyre alapozta igemagyarázatát Miklós Csaba Péter lelkipásztor is.          

    Az anyai szívnél jobban ezt a függést nem érzi senki sem. Ajándék számára a gyermek. És ajándék a 
gyermekének egész élete, növekedése, testi és lelki bajoknak fölébe kerülő egészsége, hitben, becsületben 
való gyarapodása, és a világban való boldogulása. 

     „… Anyák-napja van az édesanyák vasárnapja, de velük együtt a nagymamák, édesapák és nagyapák 
napja is, amikor a gyermek megköszöni a szülők nagyszülők gondoskodását, egy szál virággal a szívükben 
érzett szeretetüket irántuk. Vannak olyan gyerekek akiknek már az édesanyjuk kint nyugszik a temetőkert-
ben, így a sírhalomnál megállva mondanak egy fohászt: Áldd meg Uram az én édesanyámat, aki annyi ál-
dozatot hozott értem, hogy nekem minél jobb legyen ezen a földi életben!       

     Az imádkozásra buzdító édesanya boldog édesanya, mert tudja, hogy egy kincset adott gyermekének, 
aki majd ő is keresztyéni neveltetésben részesíti a gyermekét…” – hallhattuk Miklós Csaba Péter lelkipász-
tor igemagyarázatából.  Már az igemagyarázat közben könnyek csillantak meg a jelenlévők szemébe, de 
amikor a gyülekezet énekkara, Miklós Spurigán Zoltán kántor vezetésével, elénekelte a Falu végén van egy 
kis ház kezdetű Anyák-napi éneket, nem volt a templomban olyan személy, aki ne küszködött volna köny-
nyeivel, de ezt még tetőzte a gyerekek szép verses–zenés összeállítása, amelynek végén virágokkal kedves-
kedtek a jelenlévő anyáknak, nagymamáknak.   

     Mindenki kapott egy szál virágot, mint kicsi szívük egy kis meleg darabkája, szeretetük jelképe, a 
gyermeki szeretetüket adták át ezzel az anyukáknak és nagymamáknak egész évi fáradságukért kicsi, de 
annál nagyobb gesztus részükről. Az anyák napja világszerte megünnepelt nap, amelyen az anyaságról em-
lékezünk meg. Különböző országokban más-más módon ünnepelik, nálunk május első vasárnapján.   Ezen 
a napon az emberek nagy többsége megpróbálja a lehetetlent: megköszönni az édesanyáknak önzetlenségü-
ket, áldozathozatalukat. Olyan ünnep ez, amelyet nem lehet elsöpörni, értéke túlnő mindenféle társadalmi 
konvención. 



 
Hármas ünnepet tartott a hegyközcsatári református gyülekezet 

 

 
 

Május 19-én Vasárnap délelőtt, a hegyközcsatári református gyülekezetben hármas ünnepséget tartot-
tak. Pünkösd első napját, a 25, 50, 60, 70 évvel ezelőtt konfirmáltak találkozóját, valamint egy emléktábla 
avatására is sor került. 

 
Sokan gyűltek össze a hegyközcsatári református templom harangjának vasárnap délelőtti istentiszteleté-

re hívó hangjára. Összetett ünnepre készülődtek a gyülekezet tagjai, a keresztény világ a szentlélek eljöve-
telét, az egyház születésnapját, valamint pünkösd napját ünnepelték ma.  

Ugyanakkor ma volt a 25, 50, 60 és a 70 évvel ezelőtt református hitükről bizonyságot tévők találkozója 
is. A gyülekezet emléktáblát avatott egykori lelkipásztoruk Kádár Miklós tiszteletes és felesége Sipos Zsu-
zsanna tiszteletére.  

Miklós Csaba Péter házigazda lelkipásztor ünnepi igemagyarázatát az Apcsel. 2:1-11, 36-38-ra alapozta, 
amikor is Pünkösd napján az apostolok is mindnyájan együtt voltak, mindnyájan, egyugyanazon helyen.  

Hirtelen zúgás támadt az égből, mintha heves szélvihar közeledett volna, és egészen betöltötte a házat, 
ahol éppen tartózkodtak. Majd lángnyelvek tűn-
tek fel, és szétszóródva közéjük ereszkedtek le.  

Mindnyájuk szívét elöntötte a Szentlélek sze-
retete, és különböző nyelveken kezdtek el be-
szélni, úgy ahogyan a Lélek megindította őket.  

„... a konfirmándusok is a Szentlélekkel feltöl-
tődve indulnak el az élet útján Jézus tanításait 
követve, így tették ezt annak idején a ma ünne-
peltek is, akiknek talán most is ott cseng a fülük-
ben a konfirmációi Igéje, amely elindította őket 
a Krisztusi úton ... ” - fejtette ki a lelkipásztor a 
gyülekezet és a vendégek előtt. 

Az ünnepeltek megkezdték az Úrvacsora vé-
telt, azt követően névsorolvasás következett, 
majd mindenki kapott egy-egy jubileumi emlék-
lapot. 



 Elsőként Mészáros Károly főgondnok szólt a gyüle-
kezethez, aki ötven évvel ezelőtt tett bizonyságtételt 
és lépett a gyülekezet teljes jogú tagjai közzé.  
A meghatódottság és az öröm könnyei csillantak meg 
szemeiben, hiszen Istennek tervei vannak még vele e 
földi életben, azért is hozta vissza immár két alka-
lommal is a halál kapujából, de meghatódottan emlé-
kezett egykori lelkipásztorára, Kádár Miklósra is, aki 
nyugdíjba vonulását megelőzően a ma ötven éve bi-
zonyságtételt tett ünnepelteket konfirmáltatta utoljára 
itt a hegyközcsatári nyolcszáz éves ősi templom falai 
között. 
 

Kádár Miklós egykori lelkipásztorra és feleségére 
Sipos Zsuzsannára emlékeztek a ma összegyűltek és 
méltatták a hegyközcsatári gyülekezetbeli szolgálatu-
kat, emléktáblát emeltetvén tiszteletükre.  

Az ünnepségen jelen volt a Magyarországon élő 
Kádár Péter, a tiszteletes és a legfiatalabb hozzátarto-
zó Szabó Bencze ükunoka is családjaikkal. Kádár Pé-
ter szép szavakkal köszönte meg a gyülekezetnek a 
nagyapja tiszteletére rendezett megemlékezést, majd 
Szabó Bencze - aki 2012-ben Magyarországon a 
„Dunakanyar hangja-díjat is elnyerte, két szép dicsé-
ret eléneklésével örvendeztette meg a jelenlévőket.  

 

 
A gyülekezet kórusa, - Miklós Spurigán Zoltán kán-
tor karnagy vezetésével - a hármas ünnephez illő kó-
rusművel tisztelgett az ünnep és ünnepeltek előtt.    
A fekete márványtáblát, Kádár Miklós egykori lelki-
pásztor tiszteletére, a református templom portikusz 
felőli oldalán helyezték el, amelyre a család és a gyü-
lekezet helyezte el a megemlékezés koszorúit, majd a 
gyülekezet nemzeti imánk, a Himnusz eléneklésével 
fejezte be a jubileumi ünnepséget.  
 

Tóth Zs. 



Elek apó cimborái a hegyközcsatári iskolában 
 

 Több, mint száz pályamunka érkezett a hegyközcsatári Benedek Elek Gimnázium által 
meghirdetett Elek apó cimborái című rajzversenyre, melynek díjkiosztó ünnepségére május 30-
án került sor, a mosolygó gyermekarcok nagy örömére. 
 Az iskola névadójáról ihletett rajzverseny széleskörű érdeklődésnek örvendett a környéken, 
hiszen 11 iskolából érkeztek szép és kreatív gyermekalkotások. Örömmel vettük át a síteri Elemi 
iskola, a hegyközpályi Elemi iskola, a  száldobágyi Elemi Iskola, a hegyközújlaki Elemi Iskola, a  
biharfélegyházi „Jakó Zsigmond” Gimnázium, a szalárdi „Szalárdi János” Szakképző Líceum, a bi-
hari “Gáspár András” Gimnázium, a paptamási Gimnázium , a szentjobbi Gimnázium, a nagyvára-
di 11-es Gimnázium és természetesen a házigazda hegyközcsatári „Benedek Elek” Gimnázium di-
ákjainak munkáit.  

Öt kategóriában  tehették  próbára tehetségüket az előkészítő, I. és II. osztályosok, a III-
IV-es tanulók, az V-VI-os diákok, a VII-VIII. osztályosok és bárki, aki a ceruzarajz kategóriában 
szeretett volna bizonyítani. A résztvevők egy kedvenc Benedek Elek által írt vagy gyűjtött  mesé-
ről kellett rajzot készítsenek. 
 Nem volt könnyű dolga az öttagú zsűrinek, hiszen a képek értékelése sok fejtörést okozott. 
A szoros mezőnyben szinte lehetetlen volt kiválasztani a rengeteg igényes munka közül a dobo-



gós helyezést érdemlő műveket. Legtöbben szí-
nes ceruzás technikát választottak, de akadtak 
zsírkrétával és vízfestékkel készült alkotások is.  
 A díjkiosztó ünnepség, melyen a legtöbb 
benevezett iskola képviseltette magát, a tanintéz-
mény igazgatóasszonyának és egyben a rajzver-
seny főszervezőjének, Oros Erikának a köszöntő 
beszédével indult, aki dicsérő szavakkal méltatta a 
lelkes művészpalántákat, és köszönetet mondott a 
felkészítő pedagógusoknak, akik időt és energiát 
nem kímélve segítették a háttérből a tanulók mun-
káját. Az esemény színvonalát emelték a síteri és 
a hegyközcsatári iskolások műsorai, majd könyvju-
talomban részesültek a legsikeresebb rajzok alko-

tói. A többiek sem távoztak üres kézzel, hiszen emléklapot és Benedek Elek arcképével díszített, szí-
nes papírvirágot kaptak jutalmul.  
 Az első kategória nyertesei:  

I díj - Czeglédi Roland II osztályos, „Szalárdi János” Szakképző Líceum, Szalárd II díj - Ádám 
Tamás I osztályos, „Jakó Zsigmond” Gimnázium, Biharfélegyháza, III díj - Szász Evódia II osztályos, 
“Gáspár András“ Gimnázium, Bihar, különdíj – Tarcsa Victoria II osztályos,  11-es Gimnázium, Nagy-
várad, Nemes Dávid előkészítő osztályos “Gáspár András“ Gimnázium, Bihar 
 A második kategória nyertesei:  

I díj – Sipos Dorottya IV osztályos, hegyközpályi Elemi iskola, II díj – Huszár Gergő  III osztá-
lyos, „Benedek Elek” Gimnázium Hegyközcsatár, III díj – Kelemen Szabolcs IV osztályos, síteri Elemi 
iskola, különdíj – Megyesi Mária IV osztályos,  hegyközújlaki Elemi Iskola, Somogyi Zsolt III osztá-
lyos, „Benedek Elek” Gimnázium Hegyközcsatár, Blága Olivér III osztályos, szentjobbi Gimnázium, 
Zeffer Szilvia III osztályos, 11-es Gimnázium, Nagyvárad 

A harmadik kategória nyertesei:  
I díj – Sztanka Sebastian VI osztályos, „Szalárdi János” Szakképző Líceum, Szalárd, II díj – 

Dóczi Vivien V osztályos, „Benedek Elek” Gimnázium Hegyközcsatár, III díj – Czurcas Krisztina VI 
osztályos, “Gáspár András“ Gimnázium, Bihar, különdíj – Tóth Titusz VI osztályos,  paptamási Gimná-
zium, Kalmár Antónia V osztályos, „Benedek Elek” Gimnázium Hegyközcsatár 

A negyedik kategória nyertesei:  
I díj – Mercsányi Alexandra VIII osztályos, „Benedek Elek” Gimnázium Hegyközcsatár, II díj – 

László Tiffani VII osztályos, paptamási Gimnázium, III díj – Bakó Betina VIII osztályos, „Benedek 
Elek” Gimnázium Hegyközcsatár, különdíj – Kreiner Timea VII osztályos, „Benedek Elek” Gimnázium 
Hegyközcsatár 

Ceruzarajz/grafika kategória nyertesei:  
I díj – Cret Klaudia IV osztályos, „Jakó Zsigmond” Gimnázium, Biharfélegyháza, II díj – Papp 

Zoltán VIII osztályos, „Benedek Elek” Gimnázium Hegyközcsatár, III díj – Varga Norbert V osztályos, 
„Benedek Elek” Gimnázium Hegyközcsatár, különdíj – Felföldi Balázs V osztályos, „Szalárdi János” 
Szakképző Líceum, Szalárd,  Vigh Orsolya IV osztályos, „Benedek Elek” Gimnázium Hegyközcsatár              
 A beérkezett rajzokból kiállítást szerveztek az iskola folyosóján, melyet nagy érdeklődéssel 
tekinthettek meg nemcsak a benevezett gyerekek és pedagógusok, hanem iskolánk diákjai is, akikre 
ösztönzően hatott a színes látvány, így többen jelezték, hogy a következő alkalommal bátrabbak 
lesznek, és beneveznek a rajzversenyre. Reményeink szerint lesz következő alkalom is, így, akik idén 
nem nyertek, ne keseredjenek el, hiszen elsősorban a részvétel számít, és jövőre talán több sikerrel, 
szerencsével szerepelnek majd. Mindezek mellett a program szervezői, Aszalós Homonai Judit, 
Bondár Éva, Karácsony Éva, Mészáros Gizella és Somogyi Gabriella pedagógusok jövőre mesevetél-
kedőt is terveznek Benedek Elek meséi alapján.  

Köszönjük a lelkes érdeklődést, számítunk rátok jövőre is!   
   Ez a különleges verseny nem jöhetett volna létre a Hegykozcsatári Polgarmesteri Hivatal, a 
nagyvaradi SC Plan Therm SRL es a nagyváradi Ferences Nővérektől kapott segítség nélkül akik 
nagyban hozzájárultak a jutalomkönyvek és a vendéglátás megszervezésében.  

Aszalós Homonai Judit—tanárnő  



Zenészek találkozója Paptamásiban 
 
     Első alkalommal, de hagyományteremtő szándékkal szervezték meg pénteken délután a Bihar megyei 
zenekarok találkozóját Paptamásiban. Az összejövetel rövid fórummal kezdődött, melyen arról tanácskoz-
tak, hogy mit kellene tenni azért, hogy a zenekarok nagyobb szerepet kapjanak például a falu- vagy a köz-
ségi napokon.  
   Ezt követően kezdődött el a közös muzsikálás. A jelenlévő együttesek és zenészek közösen zendítettek rá, 
előbb a művelődési ház előtt, majd a település főutcáján vonultak végig és hívogattak az esti zenés mulat-
ságba. 
A program során szeretnék a megyében működő lakodalmas zenekarok és amatőr együttesek találkozóját 
megvalósítani. Arra törekednek, hogy az élőzenét játszó zenekarokat népszerűsítsék, valamint el szeretnék 
érni azt, hogy nagyobb és fontosabb szerepet kapjanak a Bihar megyeiek a környékbeli rendezvényeken. 
   Ezt a hírt azért tartottuk fontosnak, mert ezen a találkozón részt vettek a Hegyközcsatár községben élő és 
tevékenykedő zenészek is.  
                                                                                                                                                                Tóth Zs 

Viccsarok 
Gyerekszáj—Belgiumban minden háziállat szürke. Vagy 
csak az az újság volt fekete-fehér. 
 
Gyerekszáj - Részletek gyerekdolgozatokból eredeti he-
lyesírással és fogalmazással 
Lincoln anyja már csecsemő korában meghalt. 
 
Gyerekszáj—Az iskolában a 7 éves kislányom nem fi-
gyelt a tanító nénire, aki éppen adta fel a házi feladatot. A 
tanító néni mondja a gyerekeknek. 
- Van egy kislány aki jövő órára nem fogja tudni hogy mi 

a házi feladat. 
Majd megszólal a kislányom és azt mondja. 
- Tessék csak nyugodtan mondani, én akkor is figyelek. 
 
Iskolai sztorik, ellenőrző beírások: 
Nálunk egy időben elszaporodtak a gyanús igazolások. A 
bili akkor borult ki, mikor 38 diákból kb. 30 
Tornanádaskáról hozott igazolást. 
 
Iskolai sztorik, ellenőrző beírások: 
"Gyermekük a vonatállomásra haladva, az "Éljen Rákosi 
Mátyás, elvtárs, bajtárs!" c. örökzöld slágert üvöltötte. 

A lapot szerkeszti Tóth Zsolt Zsigmond 


