
MENNI VAGY NEM MENNI? EZ MOST A KÉRDÉS! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Az aradi kvalifikációs versenyről sok éremmel hazatérő hegyközcsatári Angels és nagyváradi 
Mistique menettáncos lányok kijutottak az októberben megrendezendő angliai Európa Bajnokságra, 
de még nem tudják, hogy mennek, vagy sem? Nincs anyagi fedezet a kiutazásra, és még ráadásul au-
gusztusban van egy nemzetközi megmérettetés Görögországban is. Nagy dilemmában vannak, a szü-
lők már nem bírják anyagilag, és segítséget sem kaptak az utóbbi időben néhány segítőkész jóakarón 
kivül, de mindez kevés, hiszen egy európai bajnokság azért anyagilag mindenkit megvisel, pedig eb-
ben a sportágban mindaz mellett, hogy a fiatalokat önbizalomra, fegyelemre, csapatmunkára, kitartás-
ra, sok szorgalomra neveli, közösségépítő és megtartó ereje van. ITT AZ ALKALOM, VÁLLALKO-
ZÓK, MAGÁNSZEMÉLYEK, ALAPÍTVÁNYOK, CIVIL SZERVEZETEK, PÁRTOK, FELEKE-
ZETEK, AKI TEHETI SEGÍTSEN, HOGY EZEK A FIATALOK MÉLTÓN KÉPVISELHESSÉK 
AZT A KÖZÖSSÉGET, AMELYBEN ÉLNEK, TANULNAK, ÉS NEM UTOLSÓ SORBAN VI-
GYÉK HÍRNEVÜNKET A VILÁGBA! A nyomtatott és elektronikus sajtó nagyon sokat tud segíteni, 
és már bizonyított is több alkalommal a bajba jutottakon. Kedves sajtósok itt az alkalom, hogy ismét 
mellé álljatok lányaink megsegítéséhez egy nemes cél érdekében. Együtt összefogva el tudjuk érni, 
hogy ez a két Bihar megyei csapat méltón képviselje térségünket Angliában. 
       Aki segíteni tud és akar az akár ITT, vagy az edzőnél Varga Friderikánál, a hegyközcsatári Pol-
gármesteri Hivatalban Vitályos Barnánál jelentkezhet és teheti meg felajánlását. KÖSZÖNJÜK!!!  

Hegyközcsatár  község  hírlapja   2016. X. Évf.   6. szám,  Június 

Tóth  Zs 



Hegyköztótteleki Jót tesz feszt 
 
Jól sikerült szombaton a hegyköztótteleki jótékonysági rendezvény, amelyet a kultúrházban és annak 
udvarán tartottak. 

    Egyszer volt,… és máskor is lesz! Akár így is 
kezdhetném tudósításomat, a 2016. június 11-én 
Hegyköztótteleken megtartott első jótékonysági 
fesztiválról a Jót Tesz Feszt-ről. 
     A kitűnő hangulatú szabadtéri rendezvény 
szombaton délután 14 órakor vette kezdetét bog-
rácsgulyás főzéssel, amelyre 14 csapat nevezett be, 
a hozzávaló húst, a helyi nemes szívű vállalkozó 
Ritter István ajánlotta fel, és finom borral ajándé-
kozta meg a csapatokat.       
   A kultúrház udvarán a kezdéskor három méterre 
sem lehetett látni a füsttől, de a lelkes csapatokat 
fűtötte a bizonyítási vágy, hogy minél több bog-
rácsgulyás jegyet adjanak el ezzel járulva hozzá a 
jótékonysági gyűjtéshez.  
     A klubban süteményeket lehetett vásárolni, 

amelyet a lelkes sütni kedvelő asszonyok készítettek, nem kevesebb, mint 40 félét, több mint 40 tepsivel. 
     A jótékonysági rendezvény főszervezője a közösség mozgatórugója, Iványi Ilona elmondta: „a rendezvény 
célja elsősorban az volt, hogy a fesztivál folyamán 
befolyó pénzből befejezhetők legyenek a falu temp-
lomának belső munkálatai. Természetesen mindezt 
összekötöttük egy kellemes délutánnal és estévvel, 
ahol egy pillanatra mindenki megfeledkezhetett a 
mindennapok bújáról-bajáról és katolikus kereszté-
nyi módon egy családként ünnepelhetett, szórakoz-
hatott. Bizonyítván ezzel is, hogy az év minden 
napján szerethetjük egymást és odafigyelhetünk 
egymásra, adott esetben felvidíthatjuk, szórakoztat-
hatjuk, akár egy jól sikerült mondattal jókedvre de-
ríthetjük a másikat. Hiszen a legolcsóbb fizetőesz-
köz a világon a mosoly, ráadásul bőven akad belőle 
és jócskán kamatozik is!”- mondta Iványi Ilona. 
    Kruzslitz Imre a gyülekezet plébánosa is faka-
nalat ragadott ő is ki akarta venni részét a feladat-
ból, egy-egy kóstolás közben elmondta: „…örülök, hogy a falu közössége egy szívvel lélekkel fogott össze, 
hogy befejezhessük templomunk belső felújításának munkálatait, de mindehhez kellett a jótékonyság, egy 
szervező csapat, akik véghez viszik az elképzelést. Mindannyian tudjuk, hogy a jótékonyság egyike a leg-

fontosabb erényeknek. A jótékonyság életünk és 
egész társadalmunk szövedékének részévé vált. 
    Való igaz, hogy a jótékonyság az egészséges és 
emberséges társadalom jellemzője, ám ha nem va-
gyunk tisztában azzal, hogy voltaképp miért jóté-
konykodunk, miért érezzük szükségét annak, hogy 
megosszuk javainkat másokkal, nagylelkűségünk 
furcsa ellentmondás korlátaiba ütközik.” – mondta 
a plébános.  
      A Szentírás több helyen utal az adakozásra, az 
Újszövetségben Jézus talán még nagyobb hang-
súlyt fektet a jótékonykodás fontosságára. „Ha tö-
kéletes akarsz lenni – felelte Jézus –, add el, amid 
van, az árát oszd szét a szegények között, így kin-
csed lesz a mennyben” (Mt 19, 21). 

 

 

 

Tóth Zs. 



    Az udvaron nagy volt a sürgés-forgás, emelte a rendezvény színvonalát és fontosságát jelenlétével Vitályos Bar-
na a község polgármestere, a rendezvény egyik védnöke, ott volt a Helyi Tanács új csapata az újonnan megválasz-
tott polgármesterrel Bónisz Sándorral, sok-sok fiatal, sok adakozni vágyó. Megtudtuk, hogy voltak olyan szemé-
lyek, akik pénzbeli adományt adtak ki-ki anyagi erejéhez képest.  
     Ez idő alatt a kultúrotthonban Mesi és Tibi bohócok szórakoztatták a gyerekeket és szüleiket, egy adott pillanat-
ban előkerültek a lufik, amelyből különböző figurákat formáltak az ügyes kezek.  
     Már kezdett sötétedni, amikorra megtelt a kultúrház szórakozni vágyókkal, akik fontosnak tartották, hogy eljöj-
jenek a jótékonysági bálba. A jó hangulatról a Sláger Boys zenekar kitűnő hozzáértéssel gondoskodott, hiszen nem 
volt olyan, aki ne próbálta volna ki a táncparkettet.  
    Jól szórakoztunk, és a hajnalig tartó vigasság alatt egyszer sem feledkeztünk meg arról, hogy emberek, kereszté-
nyek vagyunk! Köszönet mindazoknak, akik fáradságos munkájukkal és kitartásukkal részt vettek a szervezésben, 
az est lebonyolításában! 
   Végül külön köszönet illesse a faluközösséget, a polgármestert, a Ferences nővéreket, a süteményeket készítő 
hölgyeket, a bográcsos ételeket főző csapatokat, Nagy Sándort, akinek a plakátokat, okleveleket, szórólapokat kö-
szönhetjük, nem csak most, hanem minden rendezvényünkön, a körzeti RMDSZ-t. Köszönet mindenkinek, aki bár-
mivel hozzájárult a jótékonysági rendezvényünk anyagi és erkölcsi sikeréhez.  Tóth Zs. 



Bérmálás a hegyközcsatári római katolikus templomban 
 
    Négy leány és négy fiú vált keresztény nagykorúvá vasárnap délután a hegyközcsatári római katolikus 
templomban, a bérmálás szentségének kiszolgáltatásával.  
 
     Zsúfolásig megtelt 2016. június 5-én, vasárnap délután a 
hegyközcsatári római katolikus templom, hiszen nyolc ifjú(négy leány és 
négy fiú) vált keresztény nagykorúvá, majd először élhettek az Oltárszent-
séggel.  
    A plébániától indultak a fiatalok, ahol elbeszélgettek Exc. Böcskey 
László megyéspüspökkel, az őket felkészítő Kruzslitz Imre és Gyenge 
Béla plébánosokkal, majd párosával  bevonultak a templomba, elől az iz-
guló ifjak mögöttük a főpásztor és a plébánosok.  
    A köszöntéseket követően olvasmányok hangzottak el a Szentírásból, 
Apostolok cselekedetei, Pál apostolnak a Khorintusbeliekhez írt levélből 
valamit Lukács evangéliumából.  
   Nagy volt a feszültség és izgalom a fiatalok között, de talán még jobban 
izgultak a bérmaszülők és szülők, hiszen a bérmaszülő kötelessége az, 
hogy a megbérmáltat a keresztény életben szóval és példájával segítse. 
       Miután a püspök megbizonyosodott afelől, hogy a fiatalok felkészül-
tek a bérmálás szentségének kiszolgáltatására, hiszen a  bérmálás szentsé-
ge a keresztény nagykorúság szentsége, amelyben megkapjuk ajándékul a 
Szentlelket, erőt és küldetést kapunk, hogy Krisztus tanúi legyünk az Egy-
házban és a világban, megkezdődött a fogadalom tétel, a bérmaszülők és a 
jelenlévők tanúságával. 
    A főpásztor Szentbeszédét a már említett olvasmányokra alapozta, amelyben utal az első pünkösdre, amikor 
eljött a Szentlélek közéjük, amikor egy megújulás jött létre, amikor elindul az egyház születése.  
   Az első bérmálás tehát pünkösdkor volt, amikor az apostolok megkapták a Szentlelket. Ők érett felnőttek voltak 
ekkor. Hosszú imával és várakozással készültek pünkösdre. Lelkükben pedig ott volt a készség, hogy Krisztusért 
és születő Egyházáért adják életüket. A bérmálásban a megkeresztelt most már felnőttként vállalja azt, amit a ke-
resztségben szülei vállaltak helyette: krisztusi életet és küldetést. S odaadására válaszul a Szentlélek új módon tölti 
el őt és megerősíti, hogy képes legyen a nagykorú keresztény életre. 
     Megtudhattuk továbbá, hogy a bérmálásban Isten az adományait adja, hogy építsük népét és a bérmálás a kö-
zösség javára van (míg a keresztség az én üdvösségemre, az én javamra szolgál elsősorban.) 
    Soha ne feledjük, hogy a bérmálásban kapott kegyelmekkel élni kell, különben ezek az adományok befulladnak, 
képességeink elkorcsosulnak. A bérmálás, akárcsak a keresztség és a papszentelés szentségében a szertartás közös 
eleme a krizmával való megkenés, és mind a három szentségnek egyaránt következménye, hogy eltörölhetetlen 
jegyet nyom a lélekbe. 
    A főpásztor buzdító és útmutató szavait követően a bérmáltak részesültek elsőként az Oltárszentségben, majd a 
jelenlévők.  
    Egy közös fénykép elkészítése következett a főpásztorral valamint a felkészítő és vendég plébánossal, majd ki-
vonultak a templomból, a kivonulás ideje alatt a gyülekezet és a hegyköztótteleki római katolikus gyülekezet kó-
rusa Miklós Spurigán Zoltán kántor-karvezető irányításával énekelte a Szentlélek Isten szállj le ránk, című éneket.  
       Az ifjak a szülők, a család és barátok, ki-ki odahaza folytatta az  ünneplést.  

 

Tóth Zs. 



Hegyközcsatáriak az egyházmegyei református kórustalálkozón 
 
   A Bihari Református Egyházmegyében immár 26. alkalommal tartottak kórustalálkozót, ez 
alkalommal a nagyvárad – újvárosi templomban 

 
    A Bihari Református Egyházmegyében 2016 
június 11-én, szombaton rendezték meg a kebelé-
be tartozó gyülekezetek számára a kórustalálko-
zót, immár 26. alkalommal, amelyen tizenöt 
énekkar vett részt.  
   Idén, a szépen kívül-belül felújított Nagyvárad-
újvárosi református templomban tehettek énekes 
bizonyságot a Bihari Református Egyházmegye 
gyülekezeteinek kórusai, különleges ünnep a 
gyülekezet számára, hogy 130 évvel ezelőtt ala-
kult meg a Nagyvárad – Újvárosi Dalárda.  
     A találkozó Mikló Ferenc a Bihari Református 
Egyházmegye esperesének áhítatával vette kez-
detét, aki igemagyarázatát a 105. Zsoltár első 
verseire alapozta, amelyet Dávid hálaadó éneké-

nek is szoktunk nevezni, „Adjatok hálát az Úrnak, hívjátok segítségül nevét, hirdessétek tetteit a népek 
közt!  Énekeljetek, zengjetek zsoltárt neki, emlegessétek minden csodáját! Dicsőítsétek szent nevét, szív-
ből örüljenek, akik keresik az Urat!”- szóltak a Szentírás szavai.  
     A zsoltár buzdítások sorozatával kezdődik, Isten szava, üzenete, amely arra hív bennünket, hogy éne-
keljünk neki hálaadó éneket. Az éneklés Isten dicsőítésének eszköze.  
„Az éneklő és Istent dicsőítő kórus mindig kultúrát teremt, és kultúránk és hitünk mindig összetartást te-
remt. Az igazi éneklés mögött mindig ott kell legyen a hit, Istenbe vetett hit, amelyet minden körülmény 
közt meg kell tartani.” – prédikálta az esperes.  
     A helyi gyülekezet részéről Herdean Gyöngyi lelkipásztornő köszöntötte az egyházmegye gyülekezete-
inek kórusait, jelenlévőket, gyülekezeti tagokat, majd elmondta, hogy „most emlékezünk a Nagyvárad – 
újvárosi Dalárda 130. évfordulóján, azokra, akik szívükben hitük által megalapították ezt a Dalárdát, Isten 
igéjének szolgálatát, de hálát adunk a 26. esztendőnek is, mert a gyülekezeti kórusok, kórustagok évről 
évre összegyűlnek, hogy együtt énekszóval dicsérhessük az Urat.”- mondta a lelkipásztorasszony.    
    A kórustalálkozó arra is lehetőséget adott, hogy itt találkozhassanak, s önmagukat értékelhessék a kóru-
sok. Idén 15 kórus mutatta be tehetségét, elsőként a Bihari Református Egyházmegye Lelkészkórusa Vox 
Pastoris énekelt, majd őket a Nagyvárad-Rét- Sztárai Mihály és a Csillagfény Énekkarok követték, 
aztán névsor szerint következtek: Biharszentjános, Biharpüspöki, Bors, Élesd – Hozsánna Énekkar, 
Feketeerdő, Hegyközcsatár – Nagy Géza Énekkar, Jákóhodos, Kisnyégerfalva, Nagyszalonta, Nagy-
várad – Csillagváros, Nagyvárad- Olaszi Énekkarok, majd házigazdaként Nagyvárad- Újváros Ének-
kara zárta a mai találkozón való énekkari bemutatkozást. A köröstárkányi gyülekezet énekkara, akik elő-
zőleg bejelentették részvételi szándékukat, objek-
tív okok miatt nem vettek részt a kórustalálko-
zón.  
  Most is, mint minden alkalommal a kórusok egy 
közös énekkel készültek, amelyet a több száz kó-
rustag, több szólamban közösen énekelt Kozma 
Gyula egyházmegyei zenei előadó vezetésével.  
    A rendezvény befejezéseként Mikló Ferenc 
esperes és Sándor Lajos a helyi gyülekezet lelki-
pásztora minden énekkar képviselőjének emlék-
lapot és díszszalagot adott át. A templomi együtt-
lét a Himnusz közös eléneklésével ért véget. 
Majd szeretetvendégségre hívták és várták a 
résztvevőket. 

 

 

Tóth Zs. 



Gyermeknap a hegyköztótteleki erdészháznál 
 
Jól érezték magukat a gyerekek, szülők, nagyszülők, felnőttek a hegyköztótteleki erdészháznál megren-
dezett gyermeknapon, amelynek az is volt a célja, hogy a közösséget összekovácsolják, a generációk kö-
zötti különbséget próbálják kicsit áthidalni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Már kora délelőtt nagy volt a nyüzsgés a hegyköztótteleki erdészháznál, a szervezők előkészítették az aszta-
lokat, a gumiváros felfújta a csúszdát, a szülők és a bográcsfőző versenyre benevezett csapatok készítették a 
tűzhelyet, hogy minden gyermek, aki kint lesz ma 2016 május 29-én, vasárnap a számukra megrendezett gyer-
meknapon, csillapítsák éhségüket egy finom ebéddel.  
    A hegyközcsatári iskolabusz többször kellett forduljon, hogy elhozhassa a sítervölgyi, síteri, 
hegyköztótteleki és csatári gyerekeket a szép környezetben fekvő rendezvény színhelyre. Nem is kellett sokáig 
várni hamar megtelt a környék gyermekzsivajjal, az előkészített asztalokon a tanítók, óvónők, tanárok, szülők, 
nagyobb testvérek és a hegyközcsatári 12. Szent Ágoston cserkészcsapat tagjainak segítségével és irányításá-
val a már előkészített gipszfigurákat, képeket színeztek, szélforgókat vágtak és készítettek, gyöngyöt fűztek, 
festettek, rajzoltak. Nagy sikere volt a gumivárnak, hiszen a rendezők és szponzorok jóvoltából ingyen lehetett 
csúszkálni.  
    Amíg a gyerekek vidám kacajától volt hangos az erdészház körüli terep, a kijelölt, körbekerített biztonságos 
tűzhelyeken bográcsokban főttek a finomabbnál-finomabb bográcsgulyások. A tizenkét benevezett csapat a 
Gyermeknapi Főzés királya kupáért versengtek, de a célkitűzésük az volt, hogy minden gyerek, aki jelen volt 
egy tál étellel csillapíthassa étvágyát a sok játék és kézműves foglakozás után.  
     Hegyközcsatár község polgármesterjelöltje Bónisz Sándor és felesége, valamint baráti társasága is beneve-
zett a versenyre, hatalmas kondérban babgulyást készítettek, úgy 70-80 személy részére. 
     A felnőttek is részesültek a finom ételekből potom 2 lejért, ennyibe került egy jegy, amelynek bevételét a 
hegyközcsatári Angels mazsoretteknek ajánlották fel, ezzel is hozzájárulva költségeikhez, amely az angliai 
Európa bajnokság kiutazásához szükséges. Ezúton is várják a felajánlásokat, hiszen saját erejükből nem tudják 
megoldani a bajnokságra való kiutazást.  
     A Gyermeknapi Főzés királya címet a hegyközcsatári iskola tanáraiból álló Pirosmasnisok csapata nyerte 
meg, de nem csak a zsűri szerint, ma mindenki nyertes volt, hiszen a nap végére a több száz liter bográcsgu-
lyás elfogyott. 
 
 Tóth Zs. 



      A főszervező, Nagy Sándor elmondása szerint a most megrendezett gyermeknap remélhetőleg elérte a várt 
eredményt, hiszen az volt a cél, hogy a közösséget összekovácsolják, a generációk közötti különbséget próbál-
ják kicsit áthidalni, és közösen dolgozzanak, közösen alkossanak ezen a napon, „a fiatalabb generációt össze-
hozzuk az idősebb generációval, hiszen a mai világban nagyon fontos, hogy megismerjük egymást.      

   Úgy gondolom, hogy a generációk közötti különbségeket együttléttel, közösségépítéssel tudjuk csökkenteni. 
Ez nemcsak a gyermekekre vonatkozik, hanem ugyanúgy a felnőttekre is, hiszen látjuk a mai világban, hogy 
nagyon nagy a szakadék a fiatalok és az idősek között” – mondta a főszervező. 
    A rendezvény főtámogatója Vitályos Barna polgármester volt, de mellette még sokan segítettek, a 
hegyközcsatári Bogdándy család Gyula és Gyöngyi adományozták a kézműves foglalkozáshoz szükséges ösz-
szes kellékeket, ragasztók, papírok, írószerek, festékek, gyöngyök stb. Sok segítséget kaptak a nagyváradi 
Caritas Catolicatól, a Hegyközi református és római katolikus egyházközségektől, a Mallersdorfi Ferences Nő-
vérektől, Mészáros Zoltán vállalkozótól (fafeldolgozó gyár), a hegyközcsatári 12. Szent Ágoston cserkészcsa-
pat, óvodák, iskolák munkaközösségei, de köszönet illessen mindenkit, aki bármiben, bármivel segített, hogy a 
gyerekek minél jobban érezhessék magukat.  

Tóth Zs. 



KERESZTREJTVÉNY 
 
 

HUMORSAROK  
A farkas bekopog a kismalacok háza ajtaján, és ezt 
mondja: 
- Nyissatok ajtót malackáim, én vagyok az anyácská-
tok és tele a tőgyem friss tejjel! 
Mire a malackák: 
- Hazudsz farkas! Mi az anyut sörért küldtük!  
 
Pistike osztályfőnöke beírja az ellenőrzőjébe: 
"A gyerek büdös! Fürdetni!" 
Pistike apukája visszaírja: 
"Ne szagolgassa! Tanítsa!"  
 
Egy ingatlanügynök eladó lakást mutat az egyik vevő-
nek: 
- Ennek a lakásnak van hátránya is, előnye is. Hátrá-
nya az, hogy egyik oldalon egy vegyi gyár van a kö-
zelben, másik oldalon pedig egy vágóhídra néz. 
- Na és mi az előnye? - kérdi a vevő. 

- Mindig lehet tudni, merről fúj a szél.  
 
 Irányítótorony, itt a GHA 150-es járata. Elfogyott az 
üzemanyagunk! 
- Értem GHA 150. Csökkentse a sebességet, vigye 
lapos siklásba a gépet. Látja a repteret? 
- Uh... torony, a reptér kifutójának déli vége mellett 
állok, csak azt szeretném megtudni, hol vannak a tar-
tálykocsik...  
 
Egy nő bemegy a zöldségeshez és kér két kiló szőlőt. 
- A férjemnek viszem, tudja nagyon szereti. A szőlő 
nem tartalmaz semmi mérgező anyagot? 
- Nem asszonyom, azt a patikusnál vehet rá.  
 
- Milyen a villanyszerelő munkája? 
- ??? 
- Feszültséggel teli.  

LAPSZERKESZTŐ: TÓTH ZSOLT ZSIGMOND 


