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Hegyközcsatár Község logója 
 

      Elkészült Hegyközcsatár Község logója, mely 
ezután a község márkájának védjegye lesz. 

 Minden helyi terméken igyekszünk megjeleníteni a 
jövőben. 

Logo-ul din imagine va reprezenta brandul 
comunei. Vom marca toate produsele locale cu 

acest logo în curând. 
The logo of Cetariu's township is created for 

indicating the local brand. We will strive to display 
it on most of the local products in the near future 
 Köszönet Debrenti László hegyközcsatárban elő 
fiatalembernek, aki megtervezte ezt a logót. 

Helyi turisztikai információs és marketing központ   
 

A Hegyközcsatári Önkormányzat a lakosság tudomására hozza, hogy a Polgármesteri Hivatalon 
belül működik a Helyi turisztikai információs és marketing központ. Ennek keretén belül minden 
érdeklődőnek információval szolgál Kállai Krisztina és Glăvănaru Octavian, azok számára, akik 
saját turisztikai vállalkozást szeretnének beindítani. A következő telefonszámokon lehet 
é r d e k l ő d n i :  0 3 7 1 1 6 1 3 8 5 / 
0751856995/ 0729009228  
   Primăria Comunei Cetariu aduce la 
cunoştinţa locuitorilor săi că în 
cadrul primăriei funcţionează 
Centrul local de informare şi 
dezvoltarea marketingului turistic. 
Acest centru de informare oferă 
informaţii tuturor persoanelor 
interesate de dezvoltarea unei 
afaceri în turism. Persoane de 
contact: Kállai Krisztina şi Glăvănaru 
Octavian. Telefon: 0371161385/ 
0751856995/ 0729009228. 



    Fergeteges hangulatú, szüretibál volt az elmúlt 
hétvégén, szombaton a síteri kultúrotthonban, amely az 
őszi betakarítást követő mulatsághoz kötődő díszítéssel 
tettek még hangulatosabbá 

      Szombaton, 2015 november 7-én délelőtt szép őszi 
időben vette kezdetét a siteri szüreti mulatságra való 
felkészülés, hiszen már a délelőtti órákban nagy nyüzsgés 
volt a kultúrházban és környékén. Egy szekeret nagyon 
ötletesen feldíszítettek a mai nap ünnepi hangulatához, az 
őszi betakarítás, szüret nélkülözhetetlen elemeivel 
boroshordó, alma, szőlőágak, vesszőkosár tele szőlővel, de 
ott volt a fonott borosüveg és a talpas pohár borral is.  
     Amíg a szekerek a kultúrház udvaron gyülekeztek addig 
a fiatalok a református templomban együtt közösségben 
kérték Isten áldását nemcsak a mai napra, de az év minden 
napjára, nemcsak az ők kis közösségükre, hanem az egész 
faluközösségre, amelyre Miklós Csaba Péter református 
lelkipásztor a 133. Zsoltár igemagyarázatából merített lelki 
táplálékot az egész közösség számára. 
    „Ó, mily szép és mily gyönyörűséges, ha a testvérek 
egyetértésben élnek! Olyan ez, mint mikor a drága olaj a 
fejről lecsordul a szakállra, Áron szakállára, amely leér 
köntöse gallérjára. Olyan, mint a Hermón harmatja, amely 
leszáll a Sion hegyére. Csak oda küld az Úr áldást és életet 
mindenkor.” A 133. zsoltár a közösség áldásainak a 
dicséretéről szól és az egyént segítő lelki közösséget 
magasztalja. Az ilyen közösséget nevezi a szentíró 
testvérinek, ahol az egymás megértése és segítése a 
jellemző. Az ilyen közösségen, gyülekezeten van Isten 

áldása, ilyenek legyetek ti is és az a közösség, amelyben 
éltek.” – hangzott a lelkipásztor igemagyarázata. 
    Ezt követően még egy táncpróbát tartottak a 
kultúrházban immár a Slágerboys zenekarral, akik az esti jó 
hangulatot is biztosították, hogy még tökéletesebben tudják 
bemutatni tehetségüket a környező falvak lakosainak, 
akiket az esti mulatságra hívogattak. Öt szépen feldíszített 
szekérrel a 7 párosból álló néptánccsoport elindultak 
Hegyköztóttelekre, Hegyközcsatárba,  ahol sokan 
kíváncsian és érdeklődve várták a síteri hívogatókat, egy – 
egy kapu előtt megterített asztalon sok finomságokkal 
jutalmazták meg a táncosokat.  
     Jó volt látni, azt az odafigyelést és szeretetet, amelyben 
részesítették a fiatal táncosokat minden faluban, ők ezt 
érezték is, még odaadóbban táncoltak és mutatták meg 
tehetségüket.  

     
  Megtudtuk, hogy a több hetes felkészítés koordinátora és 
felkészítője Karácsony Reni volt, aki maga is tagja a 
néptánccsoportnak, így a három táncból álló összeállítás 
egyedi a környéken, próbálták elkerülni azokat a 
táncelemeket, amelyeket a Hegyköz néptánccsoportjai 
sikeresen alkalmaznak. Meglátásunk szerint ez sikerült is.  
    Este kilenc óra körül kezdtek érkezni az első vendégek, a 
Slágerboys együttes tagjai már javában „hangoltak” a 
mulattatás és jókedv érdekében, amely tökéletesen sikerült, 
hiszen a kultúrotthon egy adott pillanatban  már úgy nézett 
ki, hogy kicsinek bizonyul, örültek is a szervezők,    

Szüreti mulatság Síterben 



rendezők, akik ez alkalommal is a községi és helyi 
RMDSZ, a Polgármesteri Hivatal, a néptánccsoport tagjai 
és a szülők, akiket nagyban támogatott a község 
polgármestere Vitályos Barna és alpolgármestere Tóth 
Gyula.  
    Nagy érdeklődéssel várta a közel háromszáz mulatozó 
vendég a néptánccsoport éjféli bemutató táncát, amely 
olyan jól sikerült, hogy a jelenlévők nem akarták elengedni 
őket.  
    Mivel az idén elmaradt a szokásos síteri 

gesztenyefesztivál, a szervezők úgy döntöttek, hogy a 
szüretibál sztárvendégeként meghívják a magyarországi 
mulatószene egyik kiválóságát Csocseszt, aki közel másfél 
órán keresztül mulattatta a közönséget, akik nagy 

szeretettel együtt énekeltek az előadóművésszel.  
   A még jobb ellátás érdekében egy büfét alakítottak ki, 
ahol minden megtalálható volt a jó ellátáshoz. 
        Az idei síteri szüretibál reggelig tartott, a zenészek 
addig húzták, amíg volt múlató vendég.  
    Különlegessé alakult a mai síteri szüretibál, mert a 

hegyközújlaki Marján Géza fiatalember úgy határozott, 
hogy ma este nagyközönség előtt kéri meg barátnője kezét 
és jegyzi el négy év barátság után. Az ifjú lány az 
ugyancsak hegyközújlaki Szakál Bettina Krisztina 
örömmel mondott IGENt, csillogó szemekkel mutatta meg 
mindenkinek az eljegyzési gyűrűt, majd a zenekar 
eljátszotta számukra a legemlékeztetőbb 

Tóth Zs. 

A falu karácsonya Hegyközcsatárban 
 

   Együtt ünnepel ismét, immár ötödik 
alkalommal Hegyközcsatár lakossága felekezeti 
és politikai hovatartozás nélkül 2015 december 
26-án a helyi Kultúrotthonban megrendezendő 
falu karácsonyán. 
   Szeretettel hívunk és várunk mindenkit a közös 
ünneplésre.  



   Immár második alkalommal rendezték meg 
Hegyköztótteleken 2015 november 14-én, szombaton este a 
pálinkakóstolást, amelyet akár pálinka versenynek, 
fesztiválnak is nevezhetünk, hiszen kilenc kategóriában 
(cseresznye, alma, körte, szilva, szőlő, birs, narancs, 
vegyes és törköly) harminchárom pálinkát neveztek be a 
résztvevők.  

   Iványi Ilona, aki a hegyköztótteleki rendezvények 
mozgatórugója, elmondta: „a pálinkakóstolás egyik fő 
célkitűzése, hogy bemutassuk Hegyköztóttelek és a község 
legjobb gyümölcsös kertjeinek üvegbe zárt esszenciáját, ez 
mellett nem titkolt célunk, hogy hagyományteremtő 
szándékkal indítsuk útjára e nemes vetélkedést, melyben a 
helyi, illetve a környékbeli gyümölcstermesztő gazdák 
termékei kerülnek megmérettetésre. A pálinkakóstolás 

egyben verseny is, melynek célja a minőség javítása, a 
pálinkával kapcsolatos szemlélet pozitív befolyásolása, 
valamint a minőségi pálinkát főzető gazdák munkájának 
elismerése” – mondta Iványi Ilona 
    Szombat este hét óra tájékán vette kezdetét a rendezvény 
a hegyköztótteleki kultúrházban, szép sorban érkeztek a 
vendégek, akiket hagyományos zsíros kenyérrel és 
lilahagymával fogadtak, de mindenki hozott magával még 
falatoznivalót, a pálinka mellett előkerültek a boros 
kulacsok is, majd a későbbiekben frissen sült házikolbászt 

szolgáltak fel a szervezők. Az est folyamán sok mintát 
regisztráltak ezért a zsűri elnöke Kruzslitz Imre helyi 
plébános úgy határozott, hogy öt csoportból fog állni a 
zsűri három-három taggal.  
     „Két centeket kóstolva 8-9 pálinkát úgy meg tudunk 
kóstolni, hogy végig képben legyünk, és érezzük az ízek 
közötti finom árnyalatokat.  
   Az ízlelőbimbók nagyjából ennyit bírnak, a pálinkát, 

szemben például a borral, mindig le kell nyelni. Egy borról 
pusztán az illat alapján szinte minden információt meg 
lehet tudni. A pálinkára ez nem igaz. Ha nem nyeljük le, 
sose tudjuk meg, mennyire jó az a pálinka.” – tudtuk meg 
Tóth Gyula alpolgármestertől, zsűritagtól, aki nemcsak a 
borok, de a pálinkák szakértője is. Megkérdeztük azt is: 
  -         hogyan kell a pálinkát kóstolni?   

A pálinkák kóstolása, értékelése nagyon összetett 
folyamat, melynek alapja az érzékszerveinkre gyakorolt 
hatások összessége (íz, illat, szín).  

Hegyköztótteleki pálinkakóstoló 



Értékeléskor nagyon fontos, hogy milyen a pálinkáról 
kialakult képünk, milyen az ízlésvilágunk, milyen 
készségekkel és képességekkel rendelkezünk a különböző 
illatok, ízek azonosítására. Fontos a pálinka fogyasztásának 
hőmérséklete. Egy nagyon meleg pálinka rossz érzés, míg 
egy hideg pálinka íztelen, semmitmondó. 

- De a magyar ember általában lehűti a pálinkát  és 
aztán fogyassza 

  - Első és legfontosabb “szabály”, hogy a pálinkát tegyük 
jó messze a frigótól. Valójában cirka tizennyolc fokosan 
(tulajdonképpen szobahőmérsékleten) kell “helyesen” 
fogyasztani. Úgy adja ki ugyanis ízét, zamatát, finom 
aromáját. 
    A másik rosszul rögzült szokása a magyar embernek, 
hogy minden röviditalt egy mozdulattal küld le. Hiba. Így 
nem jönnek ki a gyümölcsös aromák. Szóval csak lassan, 

apró kortyokban, szobahőmérsékleten!” – adja a tanácsot 
Tóth Gyula zsűritag.  
     Amíg a zsűri a pálinkákat kóstolgatta addig a vendégek 
mulatoztak, énekeltek, bohóckodtak, amelyről a szervezők 
és Temfli Tamás zenész gondoskodtak.  
    Éjfél multával megszületettek az eredmények így a 
kilenc kategóriában a következő I. helyezések születtek: 
cseresznyepálinka – Mares Ferenc, almapálinka: - Szilágyi 
Miklós, körtepálinka: - Zatykó Gabriella, szilvapálinka: - 
Nagy Mária és Csiza Árpád holtversenyben, szőlőpálinka: - 
Iványi Gyula, birspálinka: - Szilágyi Zoltán, 
narancspálinka: - Vurst László, törkölypálinka: - Zatykó 
Norbert és vegyespálinka: - Mares Emma, helyezéstől 
függetlenül mindenki kapott egy-egy emléklapot. 

    Mindenki jól érezte magát, a jelenlévők nagyot mulattak. 
A hegyköztótteleki baráti társaság, akik minden 
rendezvényen ott vannak, segítenek, szerveznek, 
rendeznek, ezúton szeretnék megköszönni az anyagi 
támogatást Vitályos Barna Hegyközcsatár 
polgármesterének és Formittág Leventének. 
   A jókedv és mulatozás vasárnap hajnalban ért véget, a 
kultúrházat ki kellett takarítani a székeket helyükre tenni, 
mivel a hegyköztótteleki római katolikus templom belső 
felújítása most van folyamatban, ezért az összes egyházi 
rendezvényeket itt tartják meg, így a miséket is.  

 
Köszönjük a kiváló fényképeket Iványi Ilonának  
 

Tóth Zs. 



    Egy újabb kiadvány jelent meg Sztankovics Gyula 
írásában, amely adalék Hegyközcsatár történelmének, 
betekintést nyerhetünk általa a községben tevékenykedő 
bírók, elnökök, polgármesterek, jegyzők, titkárok és még 
sokan mások életébe az 1755 – ös esztendőtől napjainkig. 
 
    

Pénteken, 2015 november 20-án a kora délutáni órákban 
tartott könyvbemutatót Sztankovics Gyula a község 
kultúrreferense a Hegyközcsatári Polgármesteri Hivatalban 
legújabb könyvének – Emlékek a múltból – címmel. A 
könyvbemutatón a barátok, munkatársak mellett jelen voltak 
a magyarországi testvér település, Kaba Város 
Önkormányzatához tartozó Gonda Ferenc Városi Könyvtár 
képviselői, a volt és jelenlegi polgármesterek, 
alpolgármesterek, a római katolikus közösségek plébánosa, 
a 

református közösségek  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  lelkipásztora, a község tanintézeteinek igazgatója. 

   Elsőként Vitályos Barna polgármester mondott ünnepi 
beszédet, aki gratulált a könyv szerzőjének, hiszen ez a 
könyv is hozzájárul Hegyközcsatár történelmének 
megismeréséhez: „ számomra a múlt ismerete nagyon 
fontos, sőt annál is több, izgalmas … nagyszerű érzés 
megismerni egy közösség múltját, a múltra épül a jelen, a 
jelenre a jövő! … ez az esemény kellett ahhoz, hogy ismét 
együtt lehessenek a község egykori és jelenlegi 
polgármesterei, alpolgármesterei.” – mondta többek közöt 
Vitályos Barna.  
   Koncsek Vadnai Ilona Zita és Papp György 
Hegyközcsatár egykori polgármesterei tisztelettel és 
elismeréssel idézték fel a könyv szerzőjével való munkatársi 
viszonyt, hiszen Sztankovics Gyula olyan egy olyan 
munkatárs volt, aki mindig becsülettel és nagy odaadással 

végezte a reá bízott feladatokat.  
   
    A magyarországi testvértelepülés Kaba városának 
küldöttsége Nyilas Csaba, Boldogh Csaba és Boldoghné 
Kiss Ágnes, aki a Gonda Ferenc Városi Könyvtár 
intézményvezetője, megtudtuk, hogy nagyon örülnek, hogy 
szakmai segítséget  nyújthattak a könyv megjelenéséhez 
(Magyar ISBN számot kértek, ezért kellettek társkiadónak). 
Ez egy újabb lehetőség volt arra, hogy a testvértelepülések 
intézményi szinteken bővíthessék kapcsolataikat, 
ugyanakkor a kabai Gonda Ferenc Városi Könyvtár a mai 
nap alkalmával több, mint 300 könyvet ajándékoz a 
hegyközcsatári könyvtár könyvállományának bővítésére.  
    Hegyközcsatár polgármesterétől megtudtuk, hogy 
Sztankovics Gyula már több évtizede gyűjti a községben 
fellelhető régi dolgokat. Az általa összegyűjtött régi tárgyak, 
emlékek, néprajzi tárgyak jelenleg a gyűjtőnél vannak  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emlékek a múltból – könyvbemutató Hegyközcsatárban 



A Rákóczi Szövetség képviselői látogatták meg iskolánk előkészítő osztályos tanulóit. Köszönjük segítségüket !               

A HEGYKÖZCSATÁRI „BENEDEK ELEK” IISKOLA VILÁGHÁLÓS OLDALÁRÓL TALLÓZTUK 

Halloween party 

Gólyabál 

A "Globális Oktatási Hete" , európai projekt keretében a fő téma ,,Az egyenlőségnek valósnak kell lennie".  



KERESZTREJTVÉNY 

 

Sok családban már advent első vasárnapján megkezdődik a karácsonyi készülődés, hiszen karácsonyig alig néhány 
hét van hátra. Ünnepi hangulatot teremthetünk, ha adventi koszorúval díszítjük a lakást.  

A lapot szerkeszti: Tóth Zsolt Zsigmond 


