
Koszorúzás és megemlékezés 
 
    Vasárnap, 2017 augusztus 6-án a hegyközcsatári református templomkertben felállított I. és II. Világhábo-
rús emlékműnél emlékeztek meg az elesett helyi lakosokról, amelyen a Hegyközcsatári Dalárda katonadalokat 
adott elő.  
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Hegyközi megállókkal folytatódott a zarándokút 

 
 A vendégszeretetükről híres tóttelekieknél tartották meg első pihenőjüket a magyar görög katolikus 
fiatalok, akik Nagyváradról indulva egy hét alatt Máriapócsig zarándokolnak 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Kedden reggel, 2017. augusztus 8-án, a nagyváradi görögkatolikus szemináriumtól indult el az a közel 250 
zarándok, akik célul tűzték ki, hogy gyalogosan végigjárják a 193 kilométert Nagyváradtól Máriapócsig, ame-
lyet a debreceni székhelyű Hajdúdorogi Főegyházmegye partnerségben a Nagyváradi Görögkatolikus Püspök-
séggel augusztus 7–12. között szervezett fiatalok számára. Immár a 16. zarándokutat szervezték, amelyet a 
Nagyboldogasszony ünnepére szerveznek, idén Szent László év lévén, ehhez igazodva került sor Nagyváradi 
indulással. 
     A zarándokút, a hegyközszáldobágyi Halászcsárdától indult az első szakaszon Hegyközpályi érintésével 
busszal tették meg Hegyközcsatárig, ahol a római katolikus gyülekezet tagjai pogácsával és ásványvízzel várta 
őket. Rövid pihenő után, Ábel atya imádságát követően a zarándokok gyalogosan indultak tovább 
Hegyköztóttelekre. A településen áthaladva Mária énekeket énekeltek, közben csatlakoztak mások is a fiata-
lokhoz.  
      Zsúfolásig megtelt a tavaly belülről megújult római katolikus templom, amelyen dr. Fügedy Antal Levente 
ezüstmisés atya mutatta be a szentmisét. A prédikációt Kocsis Fülöp metropolita atya a Magyarországi Görög 
katolikus Egyház érseke tartotta.  
     Kocsis Fülöp metropolita prédikációjában Szent László erényeit hangsúlyozta. A keddi napon az Igazsá-
gosság erényét emelte ki. „Jézus Krisztus saját magáról mondta, hogy Ő az Igazság. És minden emberi igazság 
csak ő belőle bontható ki. Szent László is Krisztus Igazságát közvetítette.” – mondta Fülöp atya. (…) „Ez a 
zarándoklat igazából egy lelki gyakorlat, gyakoroljuk be, hogyan tudunk Krisztusra tekinteni az életünkben.      
    Amikor elgyengülünk, mondjuk magunkban mindig azt: én Krisztusra tekintek, mert Ő az egyetlen igazság, 
tudnunk kell ugyanis, hogy Ő az egyetlen kapaszkodónk ebben a világban. És mire Máriapócsra érkezünk, 
megtanulunk vízen járni, mint Péter…és nem süllyedünk el, ha Krisztusra, az egyetlen Igazságra tekintünk 
közben!” – emelte ki prédikációjában az atya. 
    Az ünnepséget megtisztelte jelenlétével Szabó Ödön az RMDSZ Bihar megyei képviselője, Bónisz Sándor 
Hegyközcsatár polgármestere és Nagy István Róbert alpolgármester is. 
    A szentmisét követően a zarándokok meggyőződhettek a tóttelekiek vendégszeretetéről, agapéra hívtak 
minden jelenlévőt, amelyen négyfogásos ebédet szolgáltak fel a helyi kultúrotthonban és annak udvarán.  
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     A lelki és testi táplálékkal feltöltődve indultak útra 
a következő megállóig, Szentjobbra, Alsótótfalu és 
Fegyvernek érintésével, követve a több évszázados za-
rándokutat, hiszen a leírások szerint Nagyváradról és a 
Felső Hegyközből ezen az útvonalon zarándokoltak 
minden év augusztusában a szenjobbi 
Nagyboldogasszony búcsúba.  

     Útközben beszélgetett a tudósító két fiatal zarán-
dokkal, a debreceni Mikáczó Johannával és a 
nyírpazányi Sivadó Márkkal, akik elmondták, hogy 
azért vállalkoztak erre az útra, mert a testet és a lelket 
egyszerre erősíti a gyaloglás, amely csendet, elmélyült-
séget és erős önuralmat igényel, tulajdonképpen sajá-
tos, aktív meditációs gyakorlat. 
     Elmondták továbbá, hogy a fizikai moz-
gás kizökkenti a gyakorlót a hétköznapi élet körforgá-
sából, és a változásra nyitottabbá, befogadóbbá teszi. 
     Többek elmondása szerint a zarándoklat után nem „ugyanaz az Ember” fog visszatérni, mint aki útnak in-
dult, mert a zarándoklat tudatos lelki gyakorlat, így a résztvevők aktív figyelme nemcsak az utazásban, hanem 
a tisztulás, önmegismerés, belső csend terén is megnyilvánul. 
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Tóth Zs. 



Jól szereplő mazsorettek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Július 23–30. között a görög Evia szigetén található Edipsos nevű településen megszervezett fesztiválon, 

illetve versenyen szerepeltek sikerrel a váradi Mystique és a hegyközcsatári Angels mazsorett csoportok. 
Felkészítőjük, Varga Friderika azt nyilatkozta a Bihari Naplónak: másodjára voltak jelen, és bár „tavaly is 

minden okés volt, az idén még ügyesebbek voltak a lányok”. Hét napot töltöttek kint, utazással együtt. Egyik 
nap este 10 órakor volt a felvonulás, másnap, július 27-én, csütörtökön pedig maga a verseny.  

Nem volt hosszú, csak fél napig tartott, de jó volt, mert a görögök tulajdonképpen nem ismerik a 
mazsoretteket. Mindössze talán egy hajrá csoportjuk van, és nagyon meg voltak lepődve, illetődve a felvonu-
lásoktól, még egy helyi újság is beszámolt a történtekről pozitív hangnemben. A mieink végül 2 negyedik he-
lyezést értek el, illetve 4 bronz-, 6 ezüst- és 14 aranyéremmel tértek haza. 

 
Ciucur Losonczi Antonius 
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Tulipán Kalákát szerveztek Hegyköztótteleken 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
     
    
    
 
 
 
     Kruzslitz Imre plébános szervezésében a kultúrház körül szorgoskodtak a tótteleki kalákások 
Ha közösségi programról van szó, akkor a hegyköztótteleki lakosok mindig az élen járnak. Nem csoda, hogy a 
Tulipán Kaláka önkéntes mozgalomhoz is hasonló lelkesedéssel csatlakoztak. 

Kruzslitz Imre helyi római katolikus plébános szervezésében a kultúrház körül szorgoskodtak a tótteleki 
kalákások. Rend a lelke mindennek címszó alatt a közösségi ház udvarát takarították ki az önkéntesek. Terü-
letrendezés volt a javából, hisz az elburjánzott növényzettől is meg kellett szabadulni. 

A munkagépeknek, szerszámoknak és nem utolsósorban a szorgos kezeknek köszönhetően sikeresnek bizo-
nyult az összefogás. Az eseményen jelen volt a község polgármestere, Bónisz Sándor és alpolgármestere, 
Nagy István Róbert, akik gratuláltak a kezdeményezéshez és az elvégzett munkához. 

A fáradságos munka végül szeretetvendégséggel zárult a kaláka szellemében. 
 
Biharinaplo.ro 2017.08.01 
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A Kabai Káposztás Napokon lépett fel a Hegyközcsatári Dalárda 
 
 A XII. Kabai Káposztás Napokra meghívást kaptak a romániai két testvértelepülés, Élesd és 
Hegyközcsatár küldöttsége is. Az élesdiek a főző versenyre neveztek be, míg a csatáriak kulturális mű-
sorral léptek fel 

 
    Kedves meghívás érkezet néhány hete a magyaror-
szági Kaba városából a két romániai testvértelepülés 
Polgármesteri Hivatalaiba, Hegyközcsatárba és 
Élesdre, hogy vegyenek részt 2017 augusztus 12-én a 
XII. Kabai Káposztás Napok és nyári megyei vásáron 
valamilyen módon egy-egy küldöttség kíséretében.  
    Hegyközcsatárban a polgármester Bónisz Sándor és 
a kultúrreferens Sztankovics Gyula azon véleményen 
voltak, hogy a legjobb megoldás az lesz, ha a nem rég 
megalakult Dalárdát kérik fel, hogy képviseljék a köz-
séget egy kulturális műsorral, amely repertoárjukban 
magyar nóta, hallgatósok és mulatós csárdás szerepel, 
azon oknál fogva is, mert a kabaiak már értesültek a 
férfikórus létezéséről. 

    A felkérést tett követte, a férfikórus tagjai hetente 
több alkalommal jártak próbára, hogy minél szebb ki-
vitelezésűvé formálják az előadandó dalokat.  
   Szombaton délben, 2017 augusztus 12-én a tizen-
nyolc tagú küldöttség egy kisbusszal elindult Kabára, 
hogy a határon túlra is elvigyék Hegyközcsatár hírne-
vét, és eleget tegyenek a felkérésnek, előadásukkal 
emelvén a rendezvény színvonalát. 
    A kabaiak igazi testvéri fogattatásban részesítették a 
csatári és élesdi küldöttségeket, igaz az élesdiek hama-
rabb érkeztek, mivel ők beneveztek a káposztás ételek 
főzőversenybe Todoca Ioan Coloman polgármester 
vezetésével.  
   Nagy volt a nyüzsgés Kaba város főterén, ahol a ren-
dezvényt lebonyolították, több ezren lehettek már a 
kora délutáni órákban.  

   A szervezők úgy alakították ki a programot, hogy mindenki szórakozási 
igényét kielégítsék. A gyerekeknek külön játszóterületet alakítottak ki, ahol 
szakemberek irányításával lehetett különböző játékokban részt venni.  
    A hegyközcsatári Dalárda a Bunyós Pityu koncertet követően lépett szín-
padra, és nagy közönség sikernek örvendhettek.  
    A kabai vendéglátók az előadást követően egy kis városnézőre invitáltak 
bennünket, megnéztük az impozáns városházát, iskolákat, a még átadás 
előtt álló új sportcsarnokot, de betekintést nyertünk a kabai strandra és 
gyógyfürdőbe is.  
    Már közeledtek a sötét esőt hozó viharfelhők Kaba irányába, amikor a 
színpadon megkezdődtek a főzőverseny eredményeinek kihirdetése és a dí-
jak átadása. 
    Az élesdiek remekül szerepeltek az üstben főzött töltött káposztájukkal, 
ki is érdemelték a zsűri díját, míg a csatári Dalárda megkapta a testvérváros 
küldöttségének kiérdemelt emléklapot.  
     Kitűnő hangulat alakult ki vacsorázás közben, amelyet a helyi művelő-
dési házban szolgáltak fel, együtt daloltak, nótáztak, remekül érezték magu-
kat úgy a házigazdák mind a küldöttségek tagjai. 

KÖZSÉGI DOBSZÓ                                                                                                   XI. évf.  8. szám  6. oldal 

Tóth Zs. 



Gyümölcsök az iskolásoknak 
 

      Ettől a tanévtől kezdődően Ro-
mánia is csatlakozik az Európai 
Unió iskolai programjaihoz, s az 
eddigi „tej-kifli program” is ennek 
megfelelően zajlik majd, amint azt 
a legutóbbi kormányülésen megsza-
vazták. 
     Az európai programnak két 
komponense van: egyrészt gyümöl-
csöket és/vagy friss zöldségeket, 
továbbá tejet vagy tejtermékeket, 
illetve péktermékeket osztanak az 
iskolásoknak, másrészt ennek kap-
csán egészséges étkezésre is neve-
lik a gyerekeket. 
       

    A csatlakozást leszögező rendeletet követően harminc napon belül kormányrendeletben kell meghatározni a 
gyakorlatba ültetéshez szükséges intézkedéseket.  
      A programot az állami költségvetésből, valamint uniós pénzalapokból fogják finanszírozni, a pontos össze-
get minden évben kormányhatározatban szögezik le.  
     A határozat felülírja a hazai tej-kifli programot szabályozó eddigi rendelkezéseket, viszont a közbeszerzési 
szerződésekre a megkötésükkor érvényes jogszabályok érvényesek.              Forrás: erdon.ro 

A szirénahangok jelentése 
 
Tekintettel arra, hogy minden hónap első szerdáján az Országos Katasztrófavédelmi Főfelügyelőség szi-
rénagyakorlatot tart Románia egész területén, közleményében elmagyarázza, hogy ezek a jelzések mit 
jelentenek tulajdonképpen. 
 
    A légiriadó 15, négy másodperces 
jelzésből tevődik össze, köztük négy 
másodperces megszakítással. A ka-
tasztrófariasztás 5, tizenhat másodper-
ces jelzésből tevődik össze, köztük tíz 
másodperces megszakítással. Az elő-
légiriadó 3, harminckét másodperces 
jelzésből tevődik össze, köztük tizenkét 
másodperces megszakítással. A riasz-
tás végét egy folyamatos, 2 percig tartó 
hang jelzi. 
 
Forrás: erdon.ro 
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Meghívó a XVIII. Hegyközi Napokra 
      
    Szeretettel hívunk minden 
szórakozni vágyót 
Hegyközcsatárban a XVIII. 
Hegyközi Napokra, szeptem-
ber 9-10-én, szombaton és va-
sárnap. A helyszín most is a tá-
gas Kismező, ahol több tízez-
res tömeget befogadó tér ala-
kítható ki.  
    

Szombaton Motocross bemutató és mind a két nap remek előadók. 
    Lesz vidámpark, gumiugráló a gyerekeknek. Számos lacikonyha enni-
innivalóval szolgálja ki a vendégeket, akiket nagy szeretettel vár a szervezőbizott-
ság. Íme a program:  
 
Szombat, Szeptember 9 
14:00 Motocross bemutató,  
18:00 Megnyitó,  
19:00 A Székelyhídi Tini Dance Center  
20:00 Hegyközcsatári Angels és Mistique Mazsorett csoport,  
21:00 Koncert a Szabyest fellépése,  
22:00 Szabadtéri diszkó  
 
Vasárnap, Szeptember 10 
09:00 Kispályás focimérkőzés,  
13:00 Díjak átadása,  
17:30 A Hegyközcsatári „Benedek  Elek” iskola műsora,  
18:00 Derecske város műkedvelő csoportjának előadása (citera csoport, néptáncok, 
színdarabok),  
19:30 Román népdalok, énekel Gianina Nistor,  
20:00 Román népdalok, énekelnek Denisa és Lorena,  
20:15 Syntia, klasszikus könnyűzenét énekel,  
21:00  Csocsesz – koncert Magyarország,  
22:00 Szabadtéri diszkó 
 
A szervezők a műsorváltozás jogát fenntartják. 
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A lapot szerkeszti: Tóth Zsolt Zsigmond  
Munkatárs: Tóth Zsigmond Béla 

  Elérhetőségünk: kozsegidobszo@gmail.com 
Honlapunk: www.kozsegidobszo.gportal.hu 


