
 
A Hegyközi Majális programjai a csatári kultúrházban zajlottak 

 
    A hegyköztótteleki erdészháznál elmosta az eső a hétvégére tervezett Hegyközi Ma-
jálist, ezért a szervezők a színpadi előadásokat a hegyközcsatári kultúrházban tartották 
meg. Itt mutatták be műsoraikat Kaczor Feri és Polgár Peti vendégművészek 
 
 

     A tavasz beköszöntésével megkezdődnek a 
tavaszi ünnepek, ilyen a majális is, amelyet a vi-
lág minden táján megünnepelnek.  
    Az időjárás keresztülhúzta a szervezők számí-
tásait, hamar véget ért 2015 május 2-án, szom-
baton a majális a hegyköztótteleki erdészháznál. 
Péntek éjszaka és a szombaton lehullott nagy 
mennyiségű csapadék miatt a majális helyszíne 
sártengerré változott, a színpad szinte megköze-
líthetetlen. A rossz időjárás ellenére több tucatan 
mentek ki a helyszínre, ahol a május 1-jei ün-
nepségek minden kelléke megvolt. Színpad, vi-
dámpark, árusok és rengeteg luftballon, amely a 
gyerekekre várt, hogy Tibi bohóccal felfújják 
őket.  

     Voltak bátor ifjak, akik az eső ellenére megfőzték a bográcsgulyást, hozzájuk csatlakozott Polgár 
Peti magyarországi humorista is, ő és csapata még a Hegyközi Napokon, megígérte, hogy olyan chi-
lis babgulyást főz, hogy aki eszik belőle mind a tíz ujját, megnyalja tőle. Sikerült! Igaz kétszer csí-
pett, de köszönjük Peti!  
     A szervezők úgy döntöttek, hogy a késő délutáni és az esti színpadi programokat átteszik a 
hegyközcsatári kultúrházba. Jó döntésnek bizonyult, terjedt a hír az interneten, pillanatok alatt több 
ezren értesültek a programváltozásról, amelynek 
meg is lett az eredménye, hiszen délután hét óra 
után már több százan tapsolhattak a 
hegyközcsatári Angels mazsorett csoport látvá-
nyos táncának, amelyet a színpad előtti téren 
mutattak be.  
A csoporttánc mellett a lányok szólóban is bemu-
tatták tehetségüket, amelyet a hálás közönség 
hatalmas tapssal jutalmazott. Az idei majálist is-
mét megtisztelte jelenlétével Szabó Ödön az 
RMDSZ parlamenti képviselője, aki a házigazda 
Vitályos Barna Hegyközcsatár község polgármes-
terével köszöntötték a kultúrotthonban össze-
gyűlt szórakozni vágyó közönséget. 
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   Elsőként a polgármester kért elnézést a jelenlé-
vőktől, amiért nem az erdészháznál, hanem a 
csatári kultúrházban zajlanak az események, „…
nem így terveztük, de az időjárást nem tudjuk 
befolyásolni, azért örülnünk kell ennek az eső-
nek, hiszen a mezőgazdaságban dolgozóknak ez 
az eső aranyat ér, mi meg szórakozhatunk más-
képp is, mára is garancia erre Kaczor Ferenc mű-
vész úr és majd az őt követő Polgár Peti visszajá-
ró humorista énekes.” 
    Szabó Ödön parlamenti képviselő köszöntő 
beszédében először megköszönte a szervezőknek 
a fáradtságos munkát, hiszen a Hegyközi majális 

a kistérség egyik legszínvonalasabb rendezvénye, 
„… erre mondják, azt hogy ember tervez Isten, 
végez”, de hát hála Istennek megoldották ezt is, 
az elmúlt időszakban, hogy mégsem maradt el a 
mulatság, mint sok minden mást a polgármester 
úr. Én azt kívánom, érezzék jól magukat, szóra-
kozzanak ma este, és nyilvánvalóan az elkövetke-
zendő időben várjuk önöket minden olyan ren-
dezvényre, amelyen közösséget lehet építeni”- 
mondta a képviselő. 
    A köszöntő beszédet követően elkezdődött a 
koncert. A zsúfolásig megtelt kultúrházban a kö-
zönség együtt énekelte az ismert slágereket 

Kaczor Ferivel: Csak egy kis boldogságra vá-
gyom,, Álom,álom, Ma este drágám, Borulj a vál-
lamra, Kék az orgona virága, Valahol várnak rám, 
de  nem maradhatott el a Polgármester úr című 
dal sem, amelyet minden polgármesternek dedi-
kált.  
       Az udvarias, humorista, énekes, dalszerző 
Polgár Peti az idei rendezvény utolsó előadója-
ként lépett a színpadra. A humoros zenei tudását 
bizonyítván a hegyközcsatári kultúrházban jelen-
lévők hasukat fogták a nevetéstől másfél órán 
keresztül, hiszen sokszor visszahívták – tapsolták, 
ő pedig engedett a közönség akaratának. 

 Maga köré hívta a gyerekeket, akik mint igazi 
háttértáncosok tették még színesebbé a produk-
ciót.   
       A rendezvény média támogatója a megye 
kedvelt napilapja a Bihari Napló és a Partium rá-
dió volt, amelyet a Száraz Endre és Juhász Csaba 
alkotta közkedvelt műsorvezetők a nap folyamán 
többször is, bemondtak. 
 
 

Tóth Zs. 
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   Örömkönnyekkel záródott a 
hegyközcsatári református templomban 
vasárnap délelőtt az anyák napi Istentisz-
telet 

     2015. május 5-én, vasárnap délelőtt, Anyák 
Napján talán nem volt olyan ember a 
hegyközcsatári református templomban, aki ne 
hatódott volna meg az anyák napi ünnepi műso-
ron. A versek, énekek szívet gyönyörködtetően 
csengtek a felnőttek, édesanyák, nagymamák, 
szülők és nem szülők fülében. 
      Május első vasárnapján köszöntjük az édes-
anyákat. Számukra mindig mi a gyerekek va-
gyunk a legfontosabbak! Ez a nap csak az övék, 
őket ünnepeljük, nekik mondunk köszönetet 
mindazért a sok szeretetért, fáradozásért, segít-
ségért és gondoskodásért, melyet egész évben 
nyújtanak nekünk, gyermekeiknek. 
     Miklós Csaba Péter lelkipásztor az ünnepi is-
tentisztelet igemagyarázatát Pál apostolnak a 
2Timóteus 1,5-re alapozta, „Eszembe jutván a 
benned levő, képmutatás nélkül való hit, a mely 
lakozott először a te nagyanyádban Loisban és 
anyádban Eunikában; meg vagyok azonban győ-

ződve, hogy benned is.”  
    A lelkipásztor az anyák nélkülözhetetlen szere-
pét példázta a társadalomban, akik kapcsolópon-
tok Istenhez. Egy asszony az anyai szeretet által 
képes önmagát föláldozni gyermekeiért, az anyák 
azok, akik feltétel nélkül tudnak szeretni, szó nél-
kül áldozatot vállalni, és fáradhatatlanul számta-
lan szerepet betölteni: édesanyának, tanítónak, 
nevelőnek, igazi barátnak lenni. 
   Az anyai szívnél jobban ezt a függést nem érzi 
senki sem. Ajándék számára a gyermek és aján-
dék a gyermekének egész élete, növekedése, 
testi és lelki bajoknak fölébe kerülő egészsége, 
hitben, becsületben való gyarapodása, és a világ-
ban való boldogulása. 
  Az igemagyarázatot követően elsőként a helyi 
gyülekezet Nagy Géza Református Énekkar anyák 
napi énekkel, a Hegyközcsatári Ifjak Együttese 
pedig egyházi zenés műsorral szolgált.  
   Ezek után került sor a gyerekek verses – zenés 
műsorára, majd a virágosztásra, mint kicsi szívük 
egy kis meleg darabkája, szeretetük jelképe, a 

gyermeki szeretetüket adták át ezzel az anyukák-
nak és nagymamáknak, az egész gyülekezet nő 
tagjainak egész évi fáradságukért, kicsi, de annál 
nagyobb gesztus részükről.  
   Sokan ilyenkor hirtelen mintegy ráébrednek 
mennyi mindent kaptunk édesanyánktól, ilyenkor 
jut eszünkben Dzsida Jenő verse a Hálaadás: 
„Köszönöm Istenem az édesanyámat! Amíg ő véd 
engem, nem ér semmi bánat! Körülvesz virrasztó 
áldó szeretettel. Értem éjjel-nappal dolgozni nem 
restel. Áldott teste, lelke csak érettem fárad. Kö-
szönöm, Istenem az édesanyámat.”- részlet.  
    A hegyközcsatári templomban jelenlévők sze-
méből könnyeket csaltak ki ezek a gyermeki sza-
vak, tettek, bizonyítani vágyók. Isten éltesse és 
áldja őket.    

Anyáknapja a csatári református templomban 
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    A hegyközcsatári református gyülekezet 
Hálaadó Istentisztelet keretén belül a 
25,50,60 és 70 éve konfirmáltakkal közö-
sen ünnepelték Pünkösdöt, az egyház szü-
letésnapját. 

   Jubileumi találkozót szerveztek 2015 május 24-
én, Pünkösd vasárnapján a 25,50,60, és 70 éve 
konfirmált hegyközcsatári reformátusoknak. Idén 
nem konfirmáltak fiatalok Hegyközcsatárban, 
most egy olyan stációhoz értek, amikor megcsap-
pant a konfirmálásra várók létszáma.  
    A kettős ünnep hálaadó istentisztelettel vette 
kezdetét, amelyen Miklós Csaba Péter lelkipásztor 
az Apcsel. 2,37-39 alapján hirdette Isten igéjét 
    Az ApCsel 2. fejezetében levő beszéd megvilá-
gítja a pünkösdi eseményt, aminek visszhangjára 
ezrek tértek meg. Az Úr Jézus feltámadása után 
ötven nappal, a mennybemenetelét követő tize-
dik napon tanítványai különös tapasztalatokat 
szereztek.    
     A konfirmáció tehát megerősítést jelent. Az 
ember ünnepélyesen megvallja hitét Isten és a 
gyülekezet színe előtt, amiben ezáltal is megerő-

södik. Egyben ezzel lesz egy gyülekezet felnőtt 
tagjává. 
   Az idén jubiláló konfirmandusok több évtized-
del ezelőtt ünnepi ruhában, jól felkészülve, de 
izgatottan tettek bizonyságot hitükről, ma ugyan-
az érződött, ugyanaz az izgalom, öröm, a találko-
zás öröme, hiszen ki helyből ki távolabbról érke-
zett erre az ünnepségre, hogy felidézze emlékeit, 
azt amikor közösen énekelték: „ Vallást tettünk 
szent hitünkről…”, hogy feltöltődjenek a Szent 
Lélek erejével, megerősödjenek a hitben és kö-
zös úrvacsoravétellel megpecsételjék azt. 
   Voltak akik már nem lehettek jelen, ki beteg-
ség, ki pedig idős kora és a messze távolság mi-
att, de voltak akik már nem lehettek közöttük, 
mert a Teremtő magához szólította őket, ezen 
társaik tiszteletére egy perces néma csenddel 
emlékeztek.         
   Mindenki egy emléklapot kapott ez alkalommal, 
amelyet az egyházközség főgondnoka Mészáros 
Károly nyújtott át, ünnepi megemlékező beszéd 
kíséretében, majd a gyülekezet kivonult a temp-

lomkertbe és megkoszorúzták néhai Kádár Miklós 
lelkipásztor emléktábláját, aki a hatvan évvel ez-
előttieket konfirmáltatta.  
    Az ünnepi együttlétet még színesebbé tette a 
Hegyközcsatári Nagy Géza Református Kórus elő-
adása, valamint versek hangzottak el a gyüleke-
zet tagjaitól.  
    Az istentisztelet után a gyülekezet presbitériu-
ma nevében a tiszteletes úr és a főgondnok úr 
szeretetvendégségre hívta a jubilánsokat és min-
den jelenlévőt. Ekkor nyílt lehetőségük a faluból 
rég elkerült, egykori iskolatársakkal, kátésokkal 
beszélgetni, majd a  parókia udvarán előkerült az 
ünnepi kalács, ásványvíz és üdítő. 

Tóth Zs 

Konfirmandus Találkozó Hegyközcsatárban Pünkösd vasárnapján 
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   Hálaadó istentisztelet keretén belül emlé-
keztek meg a Siterben 2015, 10, 20, 30, 40, 
50, 60, és 70 éve konfirmáltak arról a nap-
ról, amikor teljes tagjává váltak a gyüleke-
zetnek. 
     Ünneplőbe öltözött Siterben az Árpád - kori 
református templom 2015 május 24-én, Pünkösd 
vasárnapján. Zsúfolásig megtelt a templom, hogy 
megünnepeljék az egyház születésnapját, első 
Úrvacsora vétele volt az idén konfirmált ifjaknak, 
a 10,20,30,40,50,60,70 éves jubiláló 
konfirmandusok találkozója, valamint Dukrét Gé-
za tanár úr, Adalékok Siter történetéhez, című 
könyvének bemutatójára került sor.  
     Tudjuk, hogy Pünkösd ünnepét a keresztény 
egyház annak emlékére tartja, hogy Jézus 
mennybemenetele után a Szentlélek leszállt az 
apostolokra. A bibliai történet szerint az aposto-
lok épp aznap összegyülekeztek, majd hatalmas 

zúgás, szélvihar támadt, s a Szentlélek lángnyel-
vek alakjában leszállt a tanítványokra. Ezután Pé-
ter prédikálni kezdett, beszédére sokan figyeltek, 
követték, megalakultak az első keresztény gyüle-
kezetek. Pünkösd tehát az egyház születésnapja. 
     Sokan voltak jelen a siteri református temp-
lomban, gyülekezeti tagok, szülők, nagyszülők, 
más településről érkezettek, jubiláló 
konfirmandusok és azok hozzátartozói, az idén 
konfirmált ifjak, akik első alkalommal részesültek 
az Úri Szent Vacsora szentségében, mert a múlt 
vasárnaptól ők is teljes jogú tagjai a siteri refor-
mátus gyülekezetnek. 
   Tudatában kell lennünk, hogy a konfirmációi 
oktatásban megerősödünk abban a hitismeret-
ben, amelyen keresztül Isten nyitogatja lelki látá-
sunkat, terelgeti és rendezi gondolatainkat, hogy 
amikor majd elérkezettnek látja az idejét, igéjé-

vel megteremtse bennünk a hitet. Ezt a hitet erő-
síti, konfirmálja bennünk naponként Krisztus 
Urunk igéjében és az úrvacsorában adott valósá-
gos közösségével. 
    A jubiláló konfirmandusok közös Úrvacsora 
vétellel pecsételték meg egykori hitbeli fogadal-
mukat.  
    A mai ünnepen jelen volt a magyarországi 
Komádi Református Egyházközség nyugalmazott 
lelkipásztora Makay Lehel György, akinek családi 
köteléke van Siterhez, hiszen felesége siteri szü-
letésű és most volt neki is a jubileumi 
konfirmandus találkozója, amely alkalomból a lel-
készházaspár egy úrvacsorai kelyhet adományo-
zott a református gyülekezetnek.  
   A hálaadó istentisztelet keretén belül került sor 
Dukrét Géza tanár úr könyvének bemutatójára, 
könyvvásárra és az azt követő dedikálásra. 
   A jubilálók egy erre az alkalomra készített igés 
könyvjelzőt kaptak ajándékba.  
   A közös fényképek elkészülte után szeretetven-
dégség következett a templomkertben és a gyü-
lekezeti teremben, ahol felelevenítődött a múlt és 
hálát adtak Isten megtartó kegyelméért.  

Tóth Zs 

Ismét találkoztak a jubiláló konfirmandusok Siterben 
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   Egy hálaadó istentisztelet keretén belül került sor 
2015 május 24-én, Pünkösd vasárnapján Dukrét 
Géza legújabb könyvnek a bemutatójára, amely ki-
egészítője a 2005-ben nyomtatásban megjelent A 
Hegyköz történeti monográfiája című kötetnek.   
   Dukrét Géza neve nem ismeretlen a Partiumban, 
de határon innen és túl sem, hiszen kezdeményező-
je és elindítója volt a Partiumi füzetek sorozatnak, 
amely immár a 82. kötet jelent meg, Siter – adalé-
kok történetéhez és népismeretéhez címmel. Meg-
vallása szerint ez a könyv a 99. amelynek írója és 
szerzője. 
    A zsúfolásig megtelt siteri templomban ünnepi 
hangulatban a nagyváradi Kupán Árpád történész, 
érdemes tanár, a szerző barátja, mutatta be és is-
mertette a könyvet.  
   A szerző 23 évig volt tanára és igazgatója a siteri 
általános iskolának, hiszen 1965-ben nevezték ki 
Siterbe földrajz-biológia tanárnak. Már ebben az 
időben felfigyelt a település különösen gazdag nép-
rajzi értékeire, eszközeire, így elhatározta, hogy di-
ákjai bevonásával összegyűjti ezek és kiállítják az 
iskola egyik osztálytermében.  
    „ 1969-ben kezdtem diákjaimmal népi eszközöket 
gyűjteni a faluban, s 1970-ben össze is állt egy kis 
néprajzi múzeum az egyik osztályteremben. Ez ak-
koriban valakiknek nem tetszett ezért 1971 decem-
berében felszámolták a kis múzeumot, s hogy ne 
kelljen kidobni, hazavittem. A buszon szatyrokban 
hordtam haza, el is neveztek „bögrés tanár úrnak”, 

így állt össze saját néprajzi gyűjteményem, amely 
mára meghaladja az 1600 tárgyat.” – mesélte a ta-
nár úr. 
    A tanár úr elmondása szerint az itt talált néprajzi 
tárgyak közül, mint az ülőrokka vagy gyalogrokka 
egyedül ezen a vidéken jelenik meg ebben a formá-
ban ezért is különleges. 
    A jól szerkesztett kötet hitelesen és részlet gaz-
dagon mutatja be azokat a történelmi, demográfiai, 
oktatási, közigazgatási és egészségügyi változáso-
kat, melyek sajnos nem mindig vitték előbbre jobb 
irányba a falu lakosainak sorsát. 
    Külön kiemelést érdemelnek a könyv azon részei, 
melyek az általa utolsó pillanatban megmentett gaz-
dag szellemi és tárgyi néprajzi hagyatékot, a külön-
féle szokásokat foglalják össze, valamint az értékes 
képek, ábrák is, illetve figyelmet érdemel még a re-
formátus templomról szóló tanulmány, amely Emődi 
Tamás és Lángi József munkája. 

    „…tisztában vagyok azzal, hogy ez a munka még 
nincs befejezve ( Siter és a Hegyköz történetére 
utal a szerző- szerk.megj) az utánam jövő kutató-
nak lesz a feladata, hogy elvégezze ezt a munkát. 
Főleg a 20. század hiányos, mivel nem jutottam a 
forrásokhoz.” – mondta a szerző.  
   Ezt követően Dukrét Géza tanár úr ünnepélyesen 
átnyújtotta Gavrucza Nagy Emese lelkipásztorasz-
szonynak azon íratok fénymásolatát, amelyeket 
megtalált különböző levéltárakban és Siter telepü-
lésre utalnak.  
    Könyvvásár és dedikálások következtek, egykori 
tanítványok köszöntötték nagy tisztelettel volt taná-
rukat, aki beismerte, hogy első látásra nem minden-
kit ismert meg. 
    A gyülekezet szeretetvendégség keretén belül 
egy ajándékcsomaggal köszönte meg a siteri iskola 
egykori tanárának fáradságos munkáját, amellyel 
hozzájárult a falu múltjának megismeréséhez. 

Tóth Zs 

Könyvbemutató a siteri református templomban 
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     Nagy szeretettel és várakozással készültek Csatárban 
a nőszövetség újraalakulásának 10 éves évfordulójára 
2015. május 30-án, szombaton.  Meghívták a gyülekezet 
nőtagjait és olyan személyeket, akik valamilyen okból 
kötődnek a nőszövetséghez.  
     A jelenlegi nőszövetség 2005-ben alakult újra, hiszen 
a fent maradt írásos dokumentumokból kitűnik, hogy 
Hegyközcsatárban 1932 március 6-án alakult meg elő-
ször a Nőszövetség, nagytiszteletű Szűcs László lelki-
pásztor szolgálatának ideje alatt, akinek munkáját nagy-
ban segítette felesége Bokros Mária, ezért is vette fel 
nevét a nőszövetség tudtuk meg:„… Bokros Mária a 
mindenki által kedvelt, szeretett  és nagyra becsült helyi 
tiszteletes asszonyról van szó, Hegyközcsatárban ötven 
évet szolgáló NT. Szűcs László lelkipásztor hűséges fele-
sége volt, aki nagyban hozzájárult azokban a nehéz 
időkben a diakóniai munkában, családokat látogattak, a 
szegény családokat erejükhöz mérten segítették, de 
öregségükre ők is segítségre szorultak, amit a gyüleke-

zet meg is tett ezért is gondolta a nőszövetségünk, hogy 
tiszteletünk jeléül róla neveztük el a zászlónkat és nő-
szövetségünket.” 
        A Hegyközcsatár-i Református Egyházközség 
„Bokros Mária” Nőszövetség zászlóját, 2009–ben készít-
tette, amely 2010 március 7-én került megáldásra. 
    A 2005 óta újra működő nőszövetség, főképp csiga 
tészta készítéssel foglakozik, amelynek értékesítéséből a 
parókia, a lelkészi lakás, gyülekezeti terem és a temp-
lom anyagi javait gyarapították, de pénzbeli segítséget is 
nyújtottak több rászoruló beteg személynek. A nőszö-
vetség tagjai az egyházközség kórusának, betegeket 
látogatnak, részt vesznek az imahéti alkalmak rendezvé-
nyein, a Szentesti csomagok elkészítésében a gyerekek 
részére, a nyári gyerek bibliahét alkalmával nyújtanak 
segítséget az uzsonna elkészítésében.  
    „Reménykedünk, hogy a jövőben többen jönnek és 
vesznek részt a közös nőszövetségi munkában, hiszen 
tesszük mindezt gyülekezetünkért Isten dicsősségére. 
    Ezeknek, az összejöveteleknek, amelyeket minden 
hétfőn tartunk, az anyagi vonzatán túl az összetartó, 
közösségformáló erejét tartjuk a legfontosabbnak. 
Rendszeresen részt veszünk a bibliaórákon, nőszövetsé-
gi rendezvényeken, konferenciákon.” – mondták egybe-

hangzóan a jelenlévők. 
   A Hegyközcsatári Nagy Géza Református Gyülekezeti 
ház udvarát, szombat délután két órától a jelenlévők 
beszélgetése töltötte be, a jelen lévők örömmel és hálás 
szívvel elevenítettek fel egy-egy napot, eseményt az ak-
kora már elkészült finom helyi jellegzetességű bogrács-
gulyás és fánk elfogyasztása mellett. 
   Miklós Csaba Péter lelkipásztor, mint házigazda kö-
szöntötte a jelen levő nőszövetségi tagokat a Szentírás-
ban jól ismert Lídia történetével, hiszen a hegyközcsatári 
gyülekezet nő tagjai is bátran álltak újra a gyülekezet 
élére. Megemlítette, hogy az immár egy évtizede újra 
alakult nőszövetség tagjai minden hétfőn délután össze-
gyűlnek a lelkészi hivatalban, ahol az Ige, ének és imád-
ság mellett jelen van a szorgos kezek munkája, nem 
kevesebb, mint 600 kilogramm csigatésztát készítettek 
az elmúlt tíz év során.  
   Miklós Spurigán Zoltán kántor is készült a mai ünne-
pélyes együttlétre, új énekeket nyomtatott, közösen 
megtanulták és énekelték Isten dicsősségére.  
    Köszönet illesse a lelkészházaspárt, akik fáradságot 
nem ismerve szervezték meg a nőszövetség tagjai szá-
mára ezt a csodálatos, Istent dicsőítő felejthetetlen jubi-
leumi évfordulót.  A jubileumi megemlékezés a vasárnap 
délelőtti hálaadó istentiszteleten folytatódott, amelyen a 
lelkipásztor immár a gyülekezet előtt számolt be a 
hegyközcsatári nőszövetség áldásos munkájáról tevé-
kenységéről az elmúlt tíz évben.  

Tóth Zs 

Jubilált a csatári református nőszövetség 
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Díjakkal és érmekkel tértek haza Aradról a 
hegyközcsatári és nagyváradi mazsorett 
csoport tagjai 

   Az Aradi Mistral SC szervezésében, az Aradi Kul-
turális Központ és az Aradi Városháza támogatá-
sával idén május 10-én rendezték 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 
vett részt, ami egyben kvalifikációs verseny is az 
október elején megrendezésre kerülő Európa baj-
nokságra.   
     Bihar megyét két csapat is képviselte, a 
hegyközcsatári Angels, és a nagyváradi Mystique 
mazsorett csoportok. Mindkettőt Varga Friderika 
készítette fel, aki elmondása szerint: „… nagyon 
büszke vagyok a csoportok teljesítésére bizony 
nem könnyű legyőzni az izgalmat, és azt hogy ko-
ra délelőtt már indult a verseny és késő délután 
körül fejeződött be. Akárhogy számolom a felnőt-
tek is elfáradtak volna, hiszen ebben még nincs 
benne az oda-vissza út. Kicsit hosszúnak tűnik az 

érem lista, de ahány kategóriában elindult a két 
csoport mindben elhoztak egy helyezést. E két 
csoport már biztos ott lehet ősszel az Olaszország-
ban megrendezett Európa bajnokságon. Remélem 
sikerül kijutnunk!” – mondta Friderika. Mi is re-
méljük, hiszen a jól felkészített, ügyes csoportok 
teljesítményeikkel kiharcolták, hogy méltóan kép-
viseljék szülőföldjüket, hazájukat egy európai baj-
nokságon, a kiutazáshoz viszont egyelőre nincs 
meg az anyagi fedezet, a szülők pedig képtelenek 
ekkora összeget megvonni a családi kasszából. 
Reméljük lesznek sport szerető szponzorok, akik 
megelőlegezik a bizalmat a két Bihar megyei 
mazsorett csoportnak.  
    Íme a két csoport eredményei: 1. ANGELS 
MAZSORETT: 
- Solo baton gyermek kategória: Dulacsi Cynthia – 
ezüstérem, - Solo baton cadett kategória: Kozák 
Brigitta – bronzérem, Berta Lara – ezüstérem, Du-
dás Bianka – aranyérem, - Solo baton junior kate-
gória: Mezei Melissa – aranyérem, - - Solo baton 

senior kategória Kreiner Timea – ezüstérem, - Te-
am  Flag Cadett kategória  - bronzérem, - Mini 
Team Baton Senior  - bronzérem. 
2. MYSTIQUE MAZSORETT: - Solo 
baton  cadett: Bereczki Alexandra – aranyérem, - 
Solo baton junior: Klemen Yvett- bronzérem, 
Csákvári Jennifer- bronzérem, - Solo baton senior: 
Szabó Alexandra – bronzérem, Kis Tünde Csilla – 
bronérem, - Duo baton junior:Szabó Timea és 
Gyöngyösi Melinda – bronzérem, - - Duo baton 
senior: Szabó Alexandra és  Szabó Krisztina – 
bronzérem, - Trio Baton senior:Szabó Alexandra, 
Rezi Cristina és Szabó Krisztina: ezüstérem 
- Team baton senior: bronzérem  
 

Tóth Zs 

Nemzetközi – mazsorett fesztiválon voltak a  
hegyközcsatári és nagyváradi menettáncosok 
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2015 a FÖLD napja 
 

Újra és újra megbeszéljük, tanácskozunk és plakátot készítünk azzal kapcsolatban, hogyan óvhat-
nánk a FÖLDET és mit tehetnénk azért, hogy unokáinknak is legyen hol élni.  

2015.05.05. Bábszínház 
 

Fehérló fia című előadást tekinthették meg a gyermekek  

 
Május 9-e, a Győzelem Napja és az Európai Unió ünnepe 

 
Május 9-e, a Győzelem Napja és az Európai Unió ünnepe alkalmából iskolánk tanulói is ismerkedtek 

az Uniós országokkal. A fontosabb ismereteiket rögzítették plakátjaikon.  
 

TANINÉNTÉZETEINK ÉLETÉBŐL 
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Szavalóverseny 
 

Biharon rendeztek "Szívemből szól" címmel szavaló versenyt. Diákjainkat Bondár Éva, Szabó Erika és 
Moldoványi Timea tanerők készítették fel. Gratulálunk az elért eredményhez.  

Ludas Matyi, bábszínház 
 

    A furfangos eszű Ludas Matyi tetteivel ismerkedtek a hegyközcsatári és siteri ovisok és iskolások 
a mai előadáson. A nevetés, a tanulságos történet jó hangulatot teremtett a hegyközcsatári kultú-
rotthonban.  

Projekt találkozó 
 

   Iskolánk tanulói a nagyváradi 16-os iskola tanulóival közös projektben dolgoznak együtt. Az 
egészséges életmód, a mozgás fontossága a projekt célja. A két iskola kis csapata ugrókötéllel ké-
szített különböző gyakorlatokat és mutatták be egymásnak, majd közösen jót játszottak. A két iskola 
között immár harmadik éve folyik partneri kapcsolat, különböző tevékenységekbe vonják be a gyer-
mekeket.  
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Rajzverseny - Elek apó cimborái 
 

   A hegyközcsatári Benedek Elek Gimnázium harmadik alkalommal szervezett rajzversenyt elemi és 
gimnáziumi tanulók számára Elek apó cimborái címmel. Részvételi követelmény volt Benedek Elek 
meséiből inspirált rajzok készítése bármilyen rajztechnikával.  
    A versenyre feliratkozó intézmények tanulói a „Bocskai István” Általános Iskola és Alapfokú Mű-
vészeti Iskola Derecskéről; a „Szalárdi János” Technologiai Liceum Szalárdról; az 1. számú Elemi Is-
kola Hegyközpályiból; a 2. számú Elemi Iskola Hegyközújlakról; a „Gáspár András” Gimnázium Bi-
harról; az 1. számú Gimnázium Paptamásiból; a „Tamási Áron” Technologiai Liceum Borsról; az 1. 
számú Elemi Iskola Jákóhodosról; a „Lónyai Tivadar” Gimnázium Biharszentjánosról; a 2. számú Ele-
mi Iskola Hegyközszentimréből; az 1. számú Elemi Iskola Síterből; az 1-es számú Gimnázium 
Sítervölgyről és a házigazdák a „Benedek Elek” Gimnázium Hegyközcsatárból összesen 120 pálya-
munkát küldtek be a meghírdetett versenyre.  A verseny szervezői Oros Erika intézményvezető, 
Bondár Éva, Karácsony Éva és Mészáros Gizella tanerők örömmel gyűjtötték a beérkező rajzokat és 
küldték értékelésre. A pályamunkák díjazása május 29-én a hegyközcsatári Benedek Elek Gimnázi-
umban zajlott, gratulálunk mindenkinek a csodás rajzokért és köszönet a tanerőknek a felkészítő 
munkáért.  
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Elballagott a VIII. osztály 
 

     A tűző nap sugarai és a hirtelen jött kánikula közepette vettek búcsút a Hegyközcsatári Benedek 
Elek Gimnázium nyolcadik osztályos diákjai iskolatársaiktól, nevelőiktől, hiszen az eltöltött évek ösz-
szekovácsolta a kis csapatot, most amikor lezárult egy időszak számukra, ki tovább tanul, ki rálép az 
élet ösvényére, talán elkerül az iskola közeléből, nem könnyű a búcsú könnyei nélkül átélni ezeket a 
pillanatokat.  
   Az utolsó osztályfőnöki órán vehettek részt a mai nap szüleikkel. Osztályfőnökük azzal engedte 
útjára a kis csapatott, hogy korszerű ismeretekre, hasznos tudásra tettek szert, hiszen „a tudás 
olyan szellemi tőke, melynek értéke elévülhetetlen”, csak tudni kell megfelelően kezelni azt. 
     Nem egyszerű a tanulás, sőt nagyon nehéz, amely nagy kitartást és szorgalmat igényel, azonban 
a célok elérése érdekében érdemes tanulni.  
   Aztán a nyolcadikosok vették a kis batyut, amit hetedikes társaik készítettek számukra és elindul-
tak utoljára végig járni az iskola folyosóit, termeit, itt a végső búcsú ideje. Útközben az iskolaudvar 
felé végig énekelték a „Gaudeamus igitur” kezdetű dalt, melynek a magyar megfelelője a „Míg fiatal 
vagy légy vidám”. Igen az a fontos, hogy amíg fiatal vagy légy vidám, milyen igaza van annak, aki 
ezt a szöveget megírta. 
   A hetedikesek egy szép zenés – verses összeállítással búcsúztatták pajtásaikat. 
   A búcsúztató lényege, hogy bármerre is járnak, vagy sodorja őket az élet vihara, sohasem felejt-
sék el azt ahonnan elindultak, azt ahol elsőként tanulták meg a betűvetést, a számok misztikumát, 
nevelőik tanításait az óvodától a gimnáziumig. Nem szabad elfelejteni hagyományainkat, a tisztessé-
ges, becsületes életre való felkészítés fontosságát sem.  
   Az öröm és a meghatottság könnyei csillantak meg a nebulók szemeiben és a jelenlévőkében is, 
hiszen lezárult egy korszak számukra, jöhet a folytatás, ki itt ki ott, az élet kereke forog tovább.  

KÖZSÉGI DOBSZÓ— Hegyközcsatár község hírlapja   
Megjelenik havonta. Felelős szerkesztő: Tóth Zsolt Zsigmond  
Elérhetőség: hegykozcsatar@gmail.com, belacet@gmail.com 
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