
 

Hegyközcsatár március idusán 
 

    A szeles borongós időjárás sem szegte kedvüket azoknak, akik ünnepelni jöttek 
Hegyközcsatárba 2014 március 15 – én, szombaton délután 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

     
   A hűvös, szeles időjárás ellenére sokan vettek részt Hegyközcsatárban a római katolikus templomban 
kezdődő ökumenikus istentiszteleten, az 1848 – as ifjak dicső szabadságharcának emlékére rendezett 
ünnepségen.  A templomban elkezdett megemlékezés Farkas András római katolikus plébános által 
celebrált ünnepi szentmisével vette kezdetét, majd Miklós Csaba Péter helyi református lelkipásztor 
istentiszteletével  folytatódott.  

Hegyközcsatár község  hírlapja   2014. VIII. Évf.   4. szám, Április 

Az ünnepi szentmisét Farkas András plébános 
 celebrálta, igét hirdetett Miklós Csaba lelkipásztor 

Hegyközcsatár község RMDSZ nevében Vitályos 
Barna, Tóth Gyula és Nagy Sándor koszorúzott 

Sztankovics Gyula kultúrreferens és a népviseletbe 
öltözött csatári kislány, aki hazafias verset szavalt 

Az ünnepség alatt fiatalok álltak díszőrséget nemzeti 
lobogónkkal és Hegyközcsatár község zászlajával 



 

    Az egyházi személyiségek az evangélium szavaival szóltak az egybegyűltekhez, méltatva a bátor 
ifjakat, akik kiálltak a magyar nemzet jogaiért, tizenkét pontban megfogalmazva követeléseit a Habsburg 
birodalommal szemben. 
    Együtt ünnepelt Hegyközcsatár lakossága felekezeti és politikai hovatartozás nélkül, kéz a kézben 
emlékeztek a gyülekezeti tagok, presbiterek, önkormányzati képviselők fiatalok és idősek. 
   Az ünnepség a templomkertben folytatódott, ahol Cseke Attila az RMDSZ parlamenti képviselője beszélt 
az 1848 március 15-i eseményekről, arról az esős, hűvös napról, amikor a jogaikat követelő ifjak a 
Landerer és Heckenast nyomdába vonultak, hogy a nép által megfogalmazott proklamáció első pontját, a 
sajtószabadságot, saját önhatalmánál fogva teljesítsék. Petőfi, Vasvári, Vidács és Jókai a 
nyomdatulajdonost felszólították, hogy a kényszerítés nélkül a kikiáltott 12 pontú programot és Petőfi 
felolvasott költeményét cenzúra nélkül nyomtassa ki. A nyomdatulajdonos engedett, s a kívánt iratok 
rögtön németre is lefordítva néhány pillanat múlva a gyors sajtó alól ezrével kerültek elő, melynek 
példányai egész délig osztattak ki a szakadó eső dacára szüntelenül gyülekező közönségnek. 
     Cseke Attila képviselő ünnepi beszédét követően a jelenlévő politikai pártok, egyházak, 
civilszervezetek küldöttei, magán személyek helyezték el a kegyelet és megemlékezés koszorúit a 
templomfalán elhelyezett márványtáblánál, majd mindenki átvonult a református templomkertben álló 
kopjafához, ahol méltóságteljesen folytatódott a koszorúzás. 
    A jelenlévők végbúcsúként nemzeti imánkkal, a Himnusszal zárták le az ünnepséget és hajtottak fejet 
a hősök tiszteletére. 

Cserkészeskü, ünnepi előadások március 15 alkalmából   
 

    A zsúfolásig megtelt kultúrházban, Vitályos Barna polgármester ünnepnyitó beszédével vette kezdetét 
az ezen a napon megszokott ünnepségsorozat.. 

    Elsőként a Csatári 12. Szent Ágoston  cserkészcsapat tagjainak ünnepélyes eskütételére került sor 
Tőtős Norbert a margittai 8-as számú Pálffy Károly Cserkészcsapat parancsnokának jelenlétében. 
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    A hivatalos cserkészesküt követően előbb a siteri iskola tanulói mutatták be ünnepi műsorukat március 
15 alkalmával, akiket Szabó Erika tanítónő készített fel. Ezt követően a Hegyközcsatári „Benedek Elek” 
Gimnázium tanulói elevenítették fel a márciusi ifjak szabadság iránti vágyukat egy nagyon tartalmas 
hazafias énekekkel megtűzdelt előadással. A csatári diákokat Mészáros Gizella tanítónő, Oros Erika 
igazgatónő és ifj. Jakab Ernő történelem tanár készítették fel a mai ünnepi rendezvényre. 
   A hegyközcsatári református és a hegyköztótteleki római katolikus egyházközségek vegyes kórusa a 
március 15-i ünnepnek megfelelő hazafias, Kossuth nótákat adtak elő nagy sikerrel.  

    A kórus előadását ifj. Berki László a híres 100 tagú cigányzenekar koncertmestere, a Hajdúsági 
Cigányzenekar prímása és kitűnő billentyűse Katona József kísérte. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Léptek már fel közösen elsősorban a falu karácsonyán, de önállóan is vettek részt rendezvényeken, főleg 
egyházi jellegűeken, kórustalálkozókon nagy sikerrel. A két kórust Miklós Spurigán Zoltán kántor, 
karvezető irányítja és készíti fel az előadásokra.  
    Papp Lajos nyugdíjas, amatőr énekes hazafias, katonadalokat és magyar nótákat énekelt. 
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Újabb kitüntetettek a „Hegyközcsatárért” díjjal  
 
A Hegyközcsatári Polgármesteri Hivatal és a községi RMDSZ  egy Életműdíjat alapított még 
2010-ben azok tiszteletére akik forradalmárokként ápolják magyar identitásunkat  

     Vitályos Barna Hegyközcsatár polgármestere egy régi álmát valósította meg 2010 kora tavaszán, 
amikor a Polgármesteri Hivatallal és a községi RMDSZ szervezet támogatásával megalapította a „ 
HEGYKÖZCSATÁRÉRT” díjat, azok tiszteletére akik forradalmárokként ápolják magyar identitásunkat, 
egyházi és kulturális örökségünket, amelyet tovább adtak a község fiataljainak, hogy a múltunk 
megmaradhasson az utókor számára, hiszen az a nép amelyiknek nincs múltja annak jövője sincs. 
    Vitályos Barna köszöntötte a résztvevőket és adta át a „HEGYKÖZCSATÁRÉRT” Díjat azoknak a 
személyeknek akik a községért folytatott munkásságukkal hozzájárultak a község fejlesztéséhez, 
hírnevéhez. „…a mai nap a hősökről szól hiszen nagy neveket jegyzett fel a történelem, de nekünk is 
vannak neveink hiszen az öt évvel ezelőtt alapított Hegyközcsatárért Díj, az a  díj amely olyan egyszerű, 
de nagyszerű embereknek a díja akik Hegyközcsatár községben élnek vagy tevékenykednek. Ha 
szerénynek is tűnik ez a díj mi annál nagyobb szeretettel és tisztelettel adjuk azoknak az embereknek 
akiket évente március idusán kitüntetünk… ők a mi forradalmáraink, ők Hegyközcsatár népe akiket 
tisztelünk és szeretnénk megbecsülni…” – mondta a polgármester 

    A 2014. év kitüntetettei: Varga Friderika és a hegyközcsatári Angels menettáncos csoport. Miután a 
2000-es évek elején megindította a Várad – Velencei RMDSZ égisze alatt a Mistique mazsorettcsoportot, 
2012-ben létrehozta Csatárban az Angels mazsorett csoportot. Úgy a szülők mint a gyerekek lelkesen 
fogadták.  
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     A helyi önkormányzat is támogatja odaadó munkájukat. Az elmúlt év augusztusában az egy hétig 
tartó Tatabányai Európa bajnokságon a VIII. helyen végeztek maguk mögé hagyva sok nagy múltú 
csoportot. Friderika hitvallása „segíteni kell a tehetségeket a kibontakozáshoz”.  
   A másik kitüntetett Kurucz Anita és táncosai, aki siteri kötődésű könnyűzene énekes. Először 2008-
ban lépett fel a helyi és környékbeli  falunapokon, de táncol a szüreti bálokon is. Ezt követően egyre 
ismertebb lett, sok meghívást kap különböző kulturális rendezvényekre, majd Nagyváradon a 
dalfesztiválos válogatáson bekerül a legjobb 10 közé. Aktív részese és énekese táncosaival a Hegyközi 
Napoknak, majálisoknak, fellép a  gesztenyefesztiválon, borversenyeken immár nemcsak a környéken, 
hanem az egész megyében, de Magyarországon is. 
     A harmadik kitüntetett Iványi Ilona és a hegyköztótteleki Kikerics hagyományőrző, műkedvelő 
csoport. A 2000-es évek elején a hegyköztótteleki ifjak összefogásával megalakul a Kikerics csoport. 
Azóta karácsonyi, anyák napi műsorokat rendeznek, de nagyon nevezetes hagyományőrző farsangi színi 
előadással egybekötött mulatság is. Fellépnek a falunapokon, majálisokon, családi hétvégét és bibliai 
vetélkedőket szerveznek, de negyedévenként szerveznek családi születés és névnapokat. A farsangi 
mulatságok, bálok egyre népszerűbbek, az idei farsangon olyan sokan vettek részt hogy nem jutott be 
mindenki a tótteleki kultúrházba. A farsangi mulatság bevételéből minden évben kirándulásokat 
szerveznek.  
   Mi is kívánunk nekik kitartó, eredményes munkát erőben egészségben. 
 

ÉRTESÍTÉSEK, KÖZLEMÉNYEK 
 
 a Polgármesteri Hivatal pénztárába lehet befizetni a vízdíjat mindazok számára akiknél már leolvas- 
ták a Vízmű munkatársai a vízóra állását, de a fogyasztó is leolvashatja és a vízóráról  leolvasott értéket 
feljegyezve a pénztárnál kiegyenlítheti annak ellenértékét 2,50 lej köbméterenként 10 köbméterig/hó, 
illetve 3,50 lej köbméterenként a 10 köbméter felett elhasznált vízmennyiség után. Példa: 9,9 köbméter/ 
hónap X 2,50 lej = 24,75 lej, vagy túlfogyasztás esetén 10,50 köbméter/hónap X 3,50 lej = 36,75 lej 

     Aki engedély nélkül használja a vizet az 100 köbméter víz 
ellenértékére büntethető. 
 A Polgármesteri Hivatal teljes felújítás alatt áll ezért az 
intézmény ideiglenesen a Római Katolikus Plébániára költözött, ahol 
naponta várják a lakosokat ügyintézés végett. Szíves 
megértésüket kérjük! 
    A felújításról és a munkálatokról Vitályos Barna polgármestert 
kérdeztük aki elmondta, hogy a jelenlegi felújítás egy Európai Uniós 
pályázat által elnyert megvalósítás, amelynek keretén belül az 
alapjaiban és tartószerkezetében betonvassal megerősített 
oszlopokat építenek be. A tetőszerkezetet is átalakítják, amely egy 
beépített tetőtér lesz, itt kap helyet egy házasságkötő terem, amely 
egyben gyűlés terem is lesz, valamint két iroda helyiség. Az európai 
uniós pályázat egy célirányzott támogatási rendszer, mint minden 
pályázat, ami azt jelenti, hogy az erre a célra meghatározott 
pénzalapot másra nem lehet felhasználni csak a szerződésben 
foglaltakra, jelen esetben a hivatal modernizálására.  
    A polgármester elmondta, hogy több pályázat volt és van letéve 
különböző finanszírozási intézményeknél azok közül most ezt bírálták 
el pozitívan. A szennyvízcsatorna rendszer kiépítéséről megtudtuk, 

hogy az első támogatási alapot hamarosan utalja a beruházási intézmény, tehát hamarosan elkezdheti a 
munkát az a cég, amely megnyerte a kiírt trendert (pályázatot) 
 FIGYELEM! SZEMÉLYI IGAZOLVÁNY CSERE LEHETŐSÉG a Hegyközcsatári Polgármesteri 
Hivatalban ( a Római Katolikus Plébánia épülete) 2014 ÁPRILIS 15—ÉN KEDDEN 
12,30 - tól 15,30—ig. Szükséges iratok: - személyi igazolvány, Születési anyakönyvi Kivonat, Házassági 
levél, elváltak esetében a válást igazoló Végzés, özvegyek esetében a házastárs Halálesete. 
 Hegyközi Majális címmel a hagyományokhoz híven a csatári RMDSZ ismét megrendezi a tavasz  
ünnepét. A rendezvény az elmúlt évekhez igazodva a festői környezetű hegyköztótteleki erdészháznál és 
környékén zajlik majd május 4-én vasárnap.  

5 



 

Újabb könyv jelent meg Hegyközcsatárról 
 

   Több éves kutatómunkának köszönhetően egy újabb könyv jelent meg ez év 
elején Hegyközcsatárról, amely ezúttal a község turisztikai helyzetének 
feltérképezését hivatott megteremteni, amely alapjai lehet a térség jövőbeni 
faluturizmusának.  
   A könyv egyik szerzőjét Sztankovics Gyulát kérdeztük, aki egyben a több éves 
kutatómunka koordinátora is volt 
   - miről is szól a megjelent kiadvány? 
   - a 2010-es években keresett meg Dincă Iulian és Grigore Vasile Herman a 
Nagyváradi Egyetem földrajz, turizmus és sport karáról, ahol ők dolgoznak 
tanárként. Akkor határoztuk el, hogy feltárjuk a község minden olyan 
nevezetességeit, ami jelentősen befolyásolná az aktív turizmus kialakítását 
vidékünkön. A cél hogy kidolgozzuk és megírjuk könyv formában.  

  - és ez sikerült? 
  - Ez év 2014 elején anyagi gondokkal küszködve ugyan, de sikerült az Egyetemi kiadó gondozásában 
kiadni „Felfedezések az ökoturizmus és a faluturizmus terén Hegyközcsatárban” címen.  
    Ez a könyv román nyelven jelent meg, de már dolgozunk a magyar nyelvű változaton, valószínű 
évvégére megjelenik magyar nyelven is. 
-    ha említene néhány fontosabb szemelvényt a könyvből 

-   csak néhány szemelvényt szeretnék felsorolni: - a környezet, mint 
forrás  a turizmushoz, légkör, felszíni formák, vízrajz, állatvilág, 
növényvilág, szociál, kulturális források, egyházak, templomok, 
kegytárgyak. Régészeti lelőhelyek, régiségek gyűjteménye, azoknak 
a felhasználása, falusi viselet. Régi mesterségekhez használt 
tárgyak. Szokások, hagyományok, anekdoták, gasztronómiai 
különlegességek, ételek, szeszes és alkoholmentes italok készítése. 
Turista útvonalak, sport és szabadtéri tevékenységek azoknak 
lehetőségei. Számos népszerűsítési módszerek.  
-  megvásárolható a könyv? 
-   természetesen nálam meg lehet vásárolni. 
    Kérésünkre Vitályos Barna Hegyközcsatár polgármestere 
elmondta, hogy pár évvel ezelőtt a Polgármesteri Hivatal és a 
Nagyváradi Egyetem egy szerződést kötött annak érdekében, hogy 
szakemberek végezzenek felmérést a Hegyköz turisztikai 
helyzetének a feltérképezésében.  
    „- Több, mint 40 egyetemista járta hónapokig Hegyközcsatár 
község falvait és egy nagyon komoly tanulmány készült el. Ennek az 
összes költségét az önkormányzat vállalta magára, amelyre pályázati 
úton kaptunk kisebb nagyobb támogatást. 

    Maga a tanulmány jelentette az alapot a könyvhöz, amit külön köszönök Sztankovics Gyulának, aki 
koordinátor szerepet is vállalt. A könyv annyira részletes és komoly, hogy a magyar fordítás sokkal 
nehezebben működik, mint ahogyan gondolnánk, de remélhetőleg ebben az évben az is elkészül. Komoly 
elképzelésünk van a turizmus irányában, de addig még 
nagyon sok a munka a településeken: utak, infrastrukturális 
beruházások és még sorolhatnám, de a legfontosabb az 
emberek nyitottsága ez iránt.     
  A"Recept" könyv elkészült mostmár csak az alapanyagok 
hiányoznak és az akarat a lakosság részéről is. Várunk 
minden építő ötletet, amely beindítja ezt a folyamatot, mert 
van benne fantázia. A három szerző munkája kifogástalan, 
külön köszönet érte. Nyitottak vagyunk minden jó ötletre, 
civil összefogásra annál is inkább, mivel a Polgármesteri 
Hivatal teljes körű felújítása alkalmával egy turisztikai iroda 
is helyet kap az épületben.” – mondta a polgármester.  
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Házi sütemények fesztiválja 
 

    Az RMDSZ Siteri Nőszervezetének szervezésében került sor a  Hegyköz háziasszonyainak 
sütemény fesztiváljára, amelyet egy kabaré előadás követett, majd egy reggelig tartó 
mulatozással ért véget.  

   Hagyományteremtő szándékkal szombaton, március 29-én délután 16 
órától, szikrázó tavaszi napsütésben rendezte meg az RMDSZ Siteri 
Nőszervezete a település és az egész Hegyköz háziasszonyainak a „Család 
kedvenc sütije” címmel a házi sütemények fesztiválját.   
    Első alkalommal került sor erre a rendezvényre, amely Karácsony Éva a 
szervezet elnökének elmondása szerint, ”… egy nagyon jól sikerült 
rendezvény ez a mai, amelynek célja nem a megmérettetés volt, hanem az 
hogy együtt legyünk, elbeszélgessünk, véleményt cseréljünk, egy szóval hogy 
jól érezzük magunkat” - mondta az elnök asszony. 
    Vitályos Barna Hegyközcsatár község polgármestere megnyitó beszédében 
elsősorban a nőket köszöntötte, de természetszerűen minden jelenlévőt, 
gratulálva a kezdeményezésnek, mindazoknak akik fáradságot nem kímélve 
elkészítették a család kedvenc süteményét, amelyet megosztottak azokkal 
akik eljöttek ma a helyi kultúrházba, „…nagyanyáinknak igazuk volt: a férfit a 

hasán keresztül lehet megfogni – tartja a szólás, és talán hasonlóan van ez a barátsággal is” – mondta a 
polgármester.  A süteményfesztiválon jelen volt Szabó Ödön az RMDSZ Bihar megyei képviselője, aki 
egyben a zsűri elnöke is volt, egyebek közt nagyon jó ötletnek tartja ezt a rendezvényt, amely egyedül 
álló nem csak a Hegyközben, de talán az egész megyében is „…rajtam ugyan nem látszik, hogy szeretem 
a süteményt, ez talán családi örökség, csak gratulálni tudok a szervezőknek és a háziasszonyoknak hiszen 
itt ma egy igazi sütemény kavalkád látható… sok sikert a továbbiakban és remélhetőleg a finom süti 
receptek gazdát cserélnek” – mondta a képviselő.   
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   Tizenhat házi süteményt kellett végig kóstolni az öttagú zsűrinek, akik nagyon elégedettek voltak az 
elkészített finomságokkal, olyannyira, hogy a benevezett sütik mind nyertek, hiszen volt itt legdiósabb, 
legmeggyesebb, leghagyományosabb, leggyümölcsösebb, legkrémesebb stb.  
A háziasszonyok büszkék voltak alkotásaikra, hiszen pillanatok alatt elfogyott. 
    A késő délutáni órákban került sor a Margittáról érkezett kabaré társulat előadására. Megtudtuk, hogy 
a humorista csapat három tagja Horváth Sándor, Földi Éva és Demeter Tibor a margittai Horváth János 
Társaságot erősítik, míg ketten, Koppányi Zsolt és Damian Zsolt a Partium rádió margittai stúdiójának 
munkatársai.  
    Az előadás során a közönség hasát fogta a röhögéstől, volt aki felállva tapsolt a produkción, amely 
tulajdonképpen egy szatirikus, humoros, szórakoztató prózai és verses-dalos elemekből lazán összefűzött 
kabaré, politikai kabaré volt. 
   Este tíz órától reggelig tartó mulatozás követett a Graffiti Band együttes zenéjére.  

KÍVÁNUNK KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET HEGYKÖZCSATÁR,  
HEGYKÖZTÓTTELEK, SITER ÉS SÍTERVÖLGY LAKOSAINAK. 
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A LAPOT SZERKESZTI: TÓTH ZSOLT ZSIGMOND 


