
Nemzetközi – mazsorett fesztiválon vesznek részt  a  
hegyközcsatári és nagyváradi menettáncosok 

 
    Aradon rendezik meg május 10-én a mazsorett – fesztivált és kupát, amelyre 
hegyközcsatári és nagyváradi menettáncos csoport szorgosan készülődik 

       Az Aradi Mistral SC szervezésében, az Aradi Kulturális Központ és az Aradi Városháza támoga-
tásával idén május 10-én rendezik meg a Dancing Europe (táncoló Európa) elnevezésű mazsorett-
fesztivált és kupát, amely esemény a fesztivál szempontjából a IX., a kupa szempontjából pedig a 
III. kiírásához érkezett.  
    Nemzetközi verseny lévén az idei fesztiválra és kupára három ország (Bulgária, Magyarország, 
Románia) 16 helységéből mintegy 500 sportoló jelezte részvételét, ami egyben kvalifikációs verseny 
is az október elején megrendezésre kerülő Európa bajnokságra.   
     Bihar megyét két csapat is képviseli, a hegyközcsatári Angels, és a nagyváradi Mystique 
mazsorett csoportok. Mindkettőt Varga Friderika készíti fel. 
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Adalékok Siter történetéhez 
 
 Adalékok Siter történetéhez címmel elkészült Dukrét Géza legújabb könyve, amelyet a 
szerző május 8-án mutat be 

   A Partiumi füzetek sorozat 82. kiadványaként 
Dukrét Géza tollából megjelent Adalékok Siter 
történetéhez című könyv, amelyet a Fesztum 
Varadinum rendezvény keretén belül mutatnak 
be Nagyváradon a Lorántffy Zsuzsanna Reformá-
tus Egyházi Központ múzeumtermében. A jól 
szerkesztett kötet hitelesen és részlet gazdagon 
mutatja be azokat a történelmi, demográfiai, ok-
tatási, közigazgatási és egészségügyi változáso-
kat, melyek sajnos nem mindig vitték előbbre 
jobb irányba a falu lakosainak sorsát. Dukrét Gé-
za azonban tanárként, illetve iskolaigazgatóként 
ember tudott maradni az embertelen viszonyok 
közepette, sőt neki köszönhetően korszerűbb lett 
az oktatás, megújult az iskola. Külön kiemelést 

érdemelnek a könyv azon részei, melyek az általa utolsó pillanatban megmentett gazdag szellemi és 
tárgyi néprajzi hagyatékot, a különféle szokásokat foglalják össze, valamint az értékes képek, ábrák 
is, illetve figyelmet érdemel még a református templomról szóló tanulmány, mely Emődi Tamás és 
Lángi József munkája. 
    A tanár úr 1969-ben kezdett el diákjaival népi eszközöket gyűjteni a faluban, s 1970-ben össze is 
állt egy kis néprajzi múzeum az egyik osztályteremben, melyet azonban 1971 végén fel kellett szá-
moljon. Hogy ne dobja ki a tárgyakat, inkább hazavitte, s mára ezek száma meghaladja az 1600-at. 
1972-től elkezdte szisztematikusan járni a falut, illetve az egész országban gyűjtött. 1984-ben készül 
el első tanulmánya Az ülőrokka vagy gyalogrokka és a vele kapcsolatos szokások a bihari Siteren 
címmel.  
    Levéltári kutatás után 2005-ben jelent meg nyomtatásban A Hegyköz történeti monográfiája című 
kötete. 
    Azok akik nem tudnak elmenni a nagyváradi könyv bemutatóra, május 24-én, Pünkösd vasárnap-
ján hálaadó Istentisztelet keretén belül  kerül sor egy újabb könyvvásárra és dedikálásra. Ez alka-
lommal kerül sor a már hagyományos konfirmándus találkozóra, amelyre szeretettel várják a 
10,20,30,40,50,60,70, évvel ezelőtt konfirmáltakat és minden hívő lelket.  
 

         Házi sütemény verseny Síterben 
 

    Az RMDSZ Siteri Nőszervezetének szervezésében idén ismét megrendezték a telepü-
lés és a község háziasszonyainak a „Család kedvenc sütije” elnevezésű házi sütemény 
fesztivált.  
 
   Kissé hideg, de tavasziasnak mondható időjárás közepette rendezte meg az RMDSZ Siteri Nőszer-
vezete a település és az egész Felső-Hegyköz háziasszonyainak a „Család kedvenc sütije” címmel a 
házi sütemények fesztiválját szombaton, április 18-án délután 17 órától. 
    A tavalyi sikeres sütiversenyt követően  idén ismét megrendezésre került ez alkalommal több se-
gítőkész igyekezet helytállni, hiszen „… a célja nem csak a megmérettetés volt, hanem az hogy 
együtt legyünk, elbeszélgessünk, véleményt cseréljünk, egy szóval hogy jól érezzük magunkat, sőt 
bevezessük a gyerekeket is a sütés fortélyaiba, hiszen ők egész délután mézeskalácsot festettek, 
színeztek szüleik, tanítóik, pedagógusaik segítségével.” - mondta Karácsony Éva a Siteri Nőszervezet 
elnök asszony.  
     Hegyközcsatár község polgármestere, Vitályos Barna megnyitó beszédében, megköszönte mind-
azoknak, akik fáradságot nem kímélve elkészítették a család kedvenc süteményét, és amelyet meg-
osztottak azokkal, akik eljöttek a helyi kultúrházba. 

Tóth Zs. 



     A süteményfesztiválon jelen volt Cseke Attila a Bihar megyei RMDSZ parlamenti képviselője, aki 
egyben a zsűri elnöke is volt. A képviselő elmondása szerint nagyon jó ötletnek tartja ezt a rendez-
vényt, amely egyedül álló nem csak a Hegyközben, de talán az egész megyében majd hozzátette: 
„… sok sikert kívánok a továbbiakban és remélhetőleg a finom süti receptek gazdát cserélnek, sze-
retném a szervezők, ötletgazdák engedélyét kérni, hogy ez a kezdeményezés átlépje a település, 
község határait, hiszen szerintem más településeken is megrendezhetnénk egy ilyen vagy hasonló 
sütiversenyt, de akár még megyei versenyt is rendezhetnénk” – mondta a képviselő.   

     A benevezési idő lejárta után tizenöt házi süteményt kellett végig kóstolni az Oros Erika iskola-
igazgató, Gavrucza Nagy Emese siteri református lelkipásztor, Cseke Attila a Bihar megyei RMDSZ 
képviselője, a zsűri elnöke, Tóth Gyula alpolgármester és Sütő Tibor a Bihar megyei RMDSZ tagja 
alkotta öttagú zsűrinek, amely igazi kihívás volt számukra.       
   A zsűri értékeléseinek fontos szempontjai a 
külső forma, az íz, a krém, valamint a tészta álla-
ga. A zsűritagok nagyon elégedettek voltak az 
elkészített finomságokkal, olyannyira, hogy a be-
nevezett sütik mind nyertek olyan finomak vol-
tak, hiszen volt itt legdiósabb, legmeggyesebb, 
leghagyományosabb, leggyümölcsösebb, legkré-
mesebb stb. A háziasszonyok büszkék voltak al-
kotásaikra, hiszen pillanatok alatt elfogyott. 
    A hegyközcsatári Mészáros Eszter fiatal éne-
kes, ismét megmutathatta tehetségét ez alka-
lommal a síteri közönség előtt, aki népdalokkal 
szórakoztatta a jelenlévőket. 
     



     Már lenyugvóban volt a nap, amikor sor került a margittai Tiszta Kabaré Társulat előadására. A 
hattagú humorista csapat: Koppányi Zsolt, Demian Zsolt, Kocsis Levente, Szabó Péter, Demeter Ti-
bor és a vezetőjük Horváth Sándor. Ismét remek előadást hoztak az Érmellékről, hiszen a közönség 
hasát fogta a nevetéstől, volt, aki felállva tapsolt a produkción, amely tulajdonképpen egy szatirikus, 
humoros, szórakoztató prózai és verses-dalos elemekből lazán összefűzött kabaré, politikai kabaré 
volt. 

   Este kilenc órától reggelig tartó mulatozás követett a SlagerBoys együttes zenéjére.  
    A szervezők a sütik eladásából befolyt összeget, felajánlották a siteri templom zsindelytetőjének 
felújítására, de ugyanúgy Mészáros Zoltán a SlagerBoys együttes vezetője is felajánlotta erre a célra 
az egész báli bevételt a Síteri Református Egyházközség számára, amelyet ugyancsak a templomte-
tő felújítására fordítanak, mondta köszönetnyilvánításakor Gavrucza Nagy Emese lelkipásztor asz-
szony.  
 
 

XX. Presbiteri Találkozó Hegyközcsatárban 
 
   Immár a XX. Presbiteri találkozóra került sor 2015. április 11-én, szombaton, a Felső 
Hegyközön,(Partium, Románia) amely ez alkalommal a hegyközcsatári presbitérium 
szervezésében történt.  
 
    A kezdeti lépések mindig nehezek, így volt ez 1996-ban is, amikor első alkalommal tartották meg 
az öt Felső Hegyközi református gyülekezetek, Hegyközszáldobágy, Hegyközpályi, Hegyközújlak, 
Hegyközcsatár és Siter presbitereinek találkozóját a Hegyközújlaki Népfőiskolában.  
   Akkor a jelenlévők elhatározták, hogy minden év tavaszán sort kerítenek a presbiterek találkozójá-
ra, hiszen az érdekes és hasznos előadások mellett a cél az egyházközségek bemutatása, sikerek és 
kudarcok megismertetése, a jól sikerült és kivitelezett célkitűzéseket mindenki hasznosíthassa saját 
gyülekezetébe, illetve a kudarcokból okulva mások kiküszöbölhessék azt.  

    A mai Presbiter Találkozó Miklós Csaba Péter 
hegyközcsatári lelkipásztor áhítatával vette kezde-
tét, aki igamagyarázatát a Filippi 4,13-ra alapozta.  
     A köszöntések rendjén elsőként a házigazda 
lelkipásztor, majd Török Sándor a Bihari Reformá-
tus Egyházmegye Presbiter Szövetség elnöke, és 
Tóth Zsigmond Béla a Királyhágómelléki Reformá-
tus Egyházkerület Presbiteri Szövetségének ügy-
vezető elnöke szólt a jelenlévőkhöz, aki az egész 
rendezvény moderátora is volt.  
   Egy kivetítős előadás következett dr. Imre Sán-
dor Gyula gerontológus szakorvos előadásában. 
Bemutatkozásakor megtudtuk, hogy mind amel-

Tóth Zs. 



lett, hogy a Debrecen- nagyerdei református gyülekezet presbitere, hat évig főgondnoka volt a Ti-
szántúli Refomátus Egyházkerületnek, de nagyon kötődése van a Hegyközhöz, hiszen dédnagyapja 
Imre Sándor itt született Hegyközpályiban abban az időszakben (1819 – 1928) amikor üknagyapja 
lelkipásztorként szolgált a hegyközpályi gyülekezetbe.  

    Dr. Imre Sándor előadása „Az aktív időskor és 
a generációk közötti szolidaritás jelentősége ko-
runkban” címet kapta, és amely a Találkozó főelő-
adása volt, megtudtuk hogy az öregedés tulaj-
donképpen életjelenség. Hallhattuk, hogy a ter-
mészetben nincs stagnálás, ami él, öregszik, senki 
sem átlagember, de az öregedés is egyedi. A leg-
ideálisabb környezetben is öregszünk, de az idős-
kori környezetváltozás siettetheti az öregedést. 
Beszélt arról, hogy a mozgás minden életszakasz-
ban, de különösen is időskorban nagyon fontos. A 
szakorvos egy görög bölcsességet idézett: „A 
mozgás gyógyszer, de nincs olyan gyógyszer, ami 
azt helyettesíteni tudja”. Dr. Imre Sándor előadá-
sának végső megállapítása: hitben és szeretetben 

meggazdagodni, ez az élet koronája, ami áldás a környezet számára is.  
     Sok kérdés, megállapítás, hozzászólás hangzott el az előadóhoz, aki kézséggel válaszolt mind-
egyikre. 
    Presbiterválasztások, tisztújítások lévén az idei esz-
tendőben a presbiteri találkozó második részében Tóth 
Zsigmond Béla a Királyhágómelléki Református Egyház-
kerület Presbiteri Szövetség ügyvezető elnöke a válasz-
tásokkal kapcsolatos tudnivalókról értekezett, kihangsú-
lyozva azokat a feltételeket, amelyeknek eleget kell ten-
nie egy presbiteri tisztségre jelölt személynek, mert szol-
gálatunk egy elhívás, isteni elhívás. „A presbiter nem-
csak előkelő helyen ülő elöljáró, hanem gyülekezetének 
nagykövete, körzetének kapcsolatembere, aki hozza, 
viszi elsősorban az evangéliumot, de minden mást, ami-
vel építi munkatársaival a gyülekezetet. A presbiterek 
tiszteletnek örvendő, és másokat is tisztelni tudó nagykövetek, akik szorgalmasan korukat, tapaszta-
latukat, hitüket egyetlen célirányba fordítják, és fáradhatatlanul szolgálják Krisztust, a boldogabb 
református egyház épülésére.” (Csűry István) 
   Az előadásokat követően az egyházközségek egy rövid beszámolót tartottak az elmúlt egy égy év 
megvalósításairól, idei terveikről okulva egymás példáin.  
     A záróének elhangzása után a helyi presbitérium, nőszövetség, gyülekezet szeretetvendégségre 
hívták a résztvevőket.  

Tóth Zs. 



Megszépült Hegyközcsatár központjában a park  



Jubileumi konfirmándus találkozót tartanak Hegyközcsatárban és Siterben 
 

    
 
    A hegyközcsatári és siteri református templom-
ban rendhagyó hálaadó istentisztelet keretében,  
május 24-én, Pünkösd első vasárnapján kerül sor 
az egykori konfirmandusok a 25, 50, 60, 70—
Csatárban, illetve 10,20,30,40,50,60,70 éve 
Siterben konfirmáltak találkozójára, akik ünnepé-
lyesen megvallották hitüket Isten és a gyülekezet 
színe előtt.  
 
 
 

Mit ünneplünk Pünkösdkor? 
 
    Pünkösd a húsvétot követő ötvenedik nap, mozgó ünnep, neve a görög pentekosztész 'ötvenedik' 
szóból ered. Eredetileg a zsidó nép ünnepe, előbb a befejezett aratást, később pedig a Sínai-hegyi 
törvényhozást (ekkor kapta Mózes Istentől a törvényeket kőtáblákon) ünnepelték a Pészah szombat-
ját követő ötvenedik napon Sabouthkor.  
   A keresztény egyházi ünnep története a következő: Krisztus mennybemenetele után, az ötvenedik 
napon az apostolok összegyűltek, majd hatalmas zúgás, szélvihar támadt, s a szentlélek lángnyelvek 
alakjában leszállt a tanítványokra. 
   "És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egy akarattal együtt valának. És lőn nagy hirtelen-
séggel az égből mintegy sebesen zúgó szélnek zendülése, és eltelé az egész házat, ahol ülnek vala. 
És megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek, és üle mindenikre azok közül. És megtelének mindnyá-
jan Szent Szellemmel, és kezdének szólni más nyelveken, amint a Szellem adta nékik szólni-
uk." (Csel 2:1 4) 

    Ekkor Péter prédikálni kezdett, beszédére sokan figyel-
tek, követték, megalakultak az első keresztény gyülekeze-
tek. Pünkösd tehát az egyház születésnapja is.  
   A katolikus pünkösdi ünnep tárgya a húsvéti misztérium 
beteljesedése: a Szentlélek eljövetele, ajándékainak ki-
áradása, az új törvény és az Egyház születésnapja.  
   Jézus, Keresztelő Jánosnál keresztelkedett meg, és rög-
tön utána galamb formájában a Szentlélek leszállt Jézus-
ra. Ezért a katolikus ikonográfiában a Szentlélek jele a  
galamb.  

Tóth   



 
 Meghívó a Hegyközi Majális 2015—re 

 
    Idén ismét megrendezésre kerül a Hegyközi Majális ez alkalommal is a gyönyörű környezetben 
lévő hegyköztótteleki erdészháznál, május 2-án szombaton. 
    A délelőtti programok már 9 órakor kezdődnek, főleg a gyerekek és ifjak szórakoztatását biztosít-
ja, hiszen a jókedvről Tibi bohóz gondoskodik, dehogy a felnőtteknek is legyen elfoglaltságuk ismét 
lesz főzőverseny. Az elkészült ételeket egy szak zsűri véleményez. Reggeltől hajnalig büfé és laci-

konyha áll az idelátogatók rendelkezésére. 
    A hivatalos megnyitó délután fél hétkor 
lesz majd elsőként a Hegyközcsatári Bene-
dek Elek Iskola diákjai mutatják be szóra-
koztató műsorukat, amelyet a Bihar megyé-
ben, de akár a határontúlon is ismertté vált 
Angels Majorett csoport veszi át a színpadot.  
    Egy illuzionista mindig érdekes mutatvá-
nyokkal kápráztatja el nézőit, így lesz ez az 
idén is, hiszen ismét fellép Criptó illuzionista, 
akit a Sláger Boys zenekar kiváló zenéjük 
követ. 
   Az est sztárvendégei Magyarországról ér-
kező kiváló művészek, este kilenckor Kaczor 
Feri, majd Polgár Peti szórakoztatják a kö-
zönséget.  

   Az egész rendezvény műsorvezetői a már nálunk híressé vált Juhász Csaba (Fubi) és Száraz Endre 
páros. Dehogy a szórakozni vágyók igényei itt ne érjen végett hajnalig tartó Party lesz DJ Odival.  
A KÉPEK A TAVALYI HEGYKÖZI IFJÚSÁGI TALÁLKOZÓN, MAJÁLISON KÉSZŰLTEK 

A lapot szerkeszti TóthZsolt Zsigmond 


