
Az idén ismét lesznek Hegyközi Napok 
 

   A már hagyománnyá vált Hegyközi Napok ismét megrendezésre kerülnek, hiszen a 
tavaly 2010-ben a gazdasági válság miatt nem találtak potenciális támogatókat, az 
eddigi színvonalból pedig nem akartak alább adni.  
   Hogy mégis miért ilyen sikeresek ezek a rendezvények, miért tudnak több ezres 
tömeget mozgósítani? Azért mert itt mindig történik valami és a rendezvény 
színvonala megfelel az elvárásoknak, a közönség igényének. Így lesz az idén is! 

Na, de lássuk mi volt eddig? 
I. Hegyközi Napok – 
2000.aug.5-6 - a váradi 
Tempo Klub menettáncosai, 
valamint a lófogatok 
felvonulásával vette kezdetét 
majd kettes fogathajtó 
verseny rendeztek este 
Dancs Annamari lépett fel. 
Vasárnap folytatódott a 
fogathajtás, majd este Kozsó 
és az Ámokfutók koncertje 
kezdődött. 
 
II. Hegyközi Napok – 
2001 aug. 3-5 - Két Trabant 
márkájú gépkocsit törtek 
szét versenyszerűen. Az itt 
készült TV felvételek 
bekerültek a hazai 
csatornákon kívül, a CNN 
híradójába is. Ezt követően a 

bukaresti Trabantosok Szövetsége tiltakozó megmozdulást hajtott végre a fővárosban. Nem gondolták, hogy az 
eset ekkora port kavar,csupán a környezetvédelem fontosságára kívánták felhívni a figyelmet. 
 
III. Hegyközi Napok – 2002 aug. 2-4 -  kopjafát állítottak a kivégzett Trabantok emlékére (a világon az első 
és tudomásunk szerint az egyetlen emlékmű), amit minden 
évben meg is koszorúznak az elkövetők. Szintén ebben az évben egy 10m hosszú 2m magas téglából épült falat 
döntöttek le ismert hazai és magyarországi politikusok, keleti irányból nyugat felé amelynek egyik oldalán a 
román zászló a másik oldalon pedig az Európai Unió zászlaja lobogott. Ezen akciójukkal minden jelentősebb 
újság címoldalára 
kerültek. Ugyancsak ekkor rendeztek először iszapbirkózást, úgy férfi mint női kategóriában egyaránt. Óriási 
sikert aratott úgy a közönség mint a sajtó képviselőinek részéről. Itt  került megrendezésre a fesztivál keretén 
belül az első Bihar megyei motoros találkozó is. 
 
IV. Hegyközi Napok – 2003 aug. 5-7 – Egy óriási máglyát készítettek, melyre egy koporsó került és a 
következő felírat volt rajta olvasható: terrorizmus, háború, erőszak. Példa értékű üzenet volt ez az erőszak 
ellen. Folytatódott az iszapbirkózás, volt motoros találkozó is, melyen a debreceni motoros klub tagjai is részt 
vettek. 
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V. Hegyközi Napok – 2004 aug. 6-7-8 – most már nem csak egyszerűen színpadi műsorokat lehet megtekinteni, 
hanem minden évben van egy-egy olyan eleme a rendezvénynek, amivel különös módon fel szeretnék hívni 
magukra a figyelmet. Eddig ez sikerült is a szervezőknek. Ebben az évben világcsúcsot szerettek volna felállítani a 
körcsárdás kategóriában. Az esemény időpontja augusztus 7-e volt. Megrendezésre került még, mint minden 
évben az iszapbirkózó bajnokság is. Motoros találkozó is volt, ebben az évben vasárnap, augusztus 8-án. A 
motorosok felvonulása Hegyközcsatárból indult, Hegyközkovácsin, Biharon és Nagyváradon keresztül vissza a 
helyszínre. A Református Egyház is állított fel sátrat, melyben főként a fiatalokat megcélzó előadásokat halhattak 
az érdeklődők. Szombaton a színpadi műsorok résztvevői voltak: a magyarországi Help együttes és a Juice 
együttes, egy 3 órás maratoni élő koncerttel, majd vasárnap a Kozmix együttes koncertezett. A résztvevőket 
Nagyváradról menetrendszerű járatok vitték a helyszínre. A rendezvény Mottója: Bár megpróbálnak megosztani 
bennünket, mi képesek vagyunk bármikor bárhol,   bármilyen körülmények között az összefogásra.  
 
VI. Hegyközi Napok – 2005 aug. 6-7-8 - Idén többek közt folytatták azt a tavalyi kezdeményezésüket, hogy 
magyarországi színvonalas, de nálunk még ismeretlen zenekarokat mutatnak be.  

Ennek megfelelően lépett színpadra szombat este a Dust 
együttes, míg péntek este a Desperado, vasárnap pedig a Dolly 
Roll volt a sztárvendég. Újdonságnak számított a Benne leszek a 
műsorban című produkció.  
 
VII. Hegyközi Napok – 2006 aug. 4-5-6 - Változatos 
programok és jó hangulat fogadta mindazokat, akik kilátogattak a 
VII. Hegyközi Napokra. A számos koncert mellett tánccsoportok 
bemutatóit is megtekinthették a résztvevők, de az érdeklődők 
többek között drog prevenciós előadásokat is hallgathattak. A 
háromnapos rendezvényen több ismert előadó is fellépett, így 
pénteken este Nagy Feró szórakoztatta a csápolni vágyókat, 
vasárnap este pedig Charlie koncertjére várták a rajongókat. 
 
VIII. Hegyközi Napok – 2007 aug. 3-4-5 - egy nagy szabású 
szabadtéri szinházi előadás volt beharangozva. Kiváncsian várták 
a pillanatot hogy megnézhessék a nagy népszerűségnek örvendő 
az Indul a bakterház című falusi börleszket, amelyet a Kabai Nyári 
Szinház Egyesület amatőr színjátszó csoportja mutatott be. A 
vasárnap esti sztárvendég Bódi Guszti és a nagyecsedi 
Feketeszemek, talán ők voltak azok, akik ekkora tömeget 
vonzottak a hegyközcsatári Kismező tágas szabadtéri nézőterére, 
becslések szerint a hatalmas érdeklődő műkedvelők száma 
elérhette vagy megközelítette a 10.000-es számot is. 
    A sztárvendégeket megelőzően a nagyváradi Replay együttes 
melegítette be a közönséget, majd este 10-kor színpadra lépett 
Bódi Guszti és családja, aki többször megköszönte Vitályos 

Barnának a meghívást, mert nélküle nem 
lehettek volna itt Hegyközcsatárban, nem 
léphettek volna fel ezen a szép tájon 
ilyen lelkes és hatalmas tömeg előtt.  
 
IX. Hegyközi Napok – 2008 aug.2-3 - 
Délelőtt kispályás focibajnokságra került 
sor, A szentesi Acrocap csoport 
Capoeira bemutatója is  nagy siker volt 
hiszen a közönség tapssal jutalmazta 
előadásukat. Az est fénypontja két 
sztárvendég volt, Farkas Zoli és az 
AmazonÁsz valamint  Csocsesz.   
Vasárnap került sor a patkoló kovácsok 
versenyének a megrendezésére. Célja 
eme régi szép hagyomány felelevenítése, 
szórakoztató jelleggel.  
   Az esemény a fogathajtó versennyel 



párhuzamosan zajlott, amíg a hajtók lovaikkal és a fogattal foglalatoskodtak, addig a kovácsok a nagy meleggel és 
a nagykalapáccsal voltak elfoglalva, a helyszínen felállított tábori kohó körül. A késő délután az Ihos – Polgár 
humoros duó előadására alapozott míg az est fénypontja Márió a harmonikás koncertje volt. 
X. Hegyközi Napok – 2009 aug. 1-2 – szombaton délelőtt kispályás foci bajnokságot szerveztek, majd a 
megnyitó ünnepséget követően ismét láthattuk a hegyközcsatári gyerekek műsorát Mészáros Gizella és Bondár  
Éva tanítónők irányításával, hiszen ők eddig minden rendezvényen itt voltak, ma sem hiányozhattak.     Ilyen még 
nem volt, mondták sokan azok közül akik szombat délután körbeállták a színpadot, hiszen nem mást mint 
mobiltelefonokat kellett eldobva célba juttatni egy kukába. A csatáriak mindig találnak ki valami újat, hát ez az 
idén is sikerült, sok volt a jelentkező, mert nem a saját telefont kellett eldobni, de aki akarta azt is eldobhatta, 
erről Nagy Sándor ötletgazda gondoskodott. Az est a sztárvendége Koós János táncdalénekes, humorista, a zenés 
paródia műfaj kiváló művésze volt. Vasárnap délelőtt a már elmaradhatatlan fogathajtás és patkoló kovácsok 
versenye volt míg délután jól megfért egymással a néptáncos, manöken,moderntáncos és könnyűzene énekes. 
Mohácsi Brigitta koncertje és Forgács Gábor humorestje után, máris következett a magyar paródia nagymesterei 

az Irigy Hónaljmirigy nyolc kitűnő művésze. 
XI. Hegyközi Napok helyett XI. fogathajtó 
verseny volt a megnevezése a 2010 aug. 8-ai 
rendezvénynek.        Immár tizenegyedik alkalommal 
rendezték meg Hegyközcsatár határában a Kismező 
nevű legelőn a hagyománnyá vált fogathajtó 
versenyt, annak ellenére, hogy ezt az elmúlt években 
a Hegyközi Napok keretén belül bonyolították le, de 
mivel az idén nem tartottak falunapot Vitályos Barna 
polgármester ahogy azt már más alkalommal is 
elmondta: „úgy érzem, hogy ebben a gazdasági 
helyzetben nincs erre lehetőségünk akkor, amikor 
gazdasági megszorítások vannak, akkor, amikor az 
ember szegényen él a mindennapi kenyér 
megteremtésével, megélhetésével küszködik, nem 
lehet ilyen típusú rendezvényeket megszervezni, 
főleg ilyen nagy kaliberűt, mint a Hegyközi Napok. 
    Mindenkinek tudnia kell, hogy a Hegyközi Napok, 

kinőtte a hegyközt, hiszen itt egy-egy rendezvényen tízezres közönség is van, ezért akkora típusú rendezvényre 
van szükség, amely nem csak tartja de, emeli is évről évre a színvonalát, vagyis olyan támogatókra van szükség, 
akik az idén nem álltak mellénk, nem, azért mert nem akartak, vagy nem szeretnek bennünket, hanem azért mert 
nekik sincs pénzük. 
    Azért a község lakosainak szórakoztatása érdekében megszervezik a fogathajtó versenyt, amely az elmúlt 

évekhez hasonlóan nemzetközi szintű lesz.” – mondta Vitályos Barna polgármester 
  
  Mi várható a XII. Hegyközi Napokon? Szombaton: Slágerparti – MCBody és Csakcsu Junior majd a 
tinédzserek kedvence a  jól ismert Flouor Tomi őt pedig Csillag születik harmadik szériájának versenyzője, Szabó 
Ádám harmónikázik.  
Vasárnap az elmaradhatatlan fogathajtás, a váradvelencei Mistique Majorette csoport, mulatószene az AmazonÁsz 
előadása, A régi mániám a Pódium M. M. színház zenés, táncos összeállítása, Humorest, Badár Sándor  
magyarországi humorista, a magyarországi brazil szamba kitűnő képviselői a Copacabana, majd László Attila a 
Csillag Születik 3 győztese. Párhuzamos műsorok, tevékenységek:  sárkányrepülés, sátorozási lehetőség, 
Vidámpark, lacikonyha, vércukorszint, koleszterin és vérnyomás mérés ingyenesen. A szervezők a műsorváltozás 



HEGYKÖZCSATÁR ELMÚLT HAT ÉVÉNEK MÚLTJA, JELENE ÉS JÖVŐJE.  
BESZÉLGETÉS VITÁLYOS BARNA POLGÁRMESTERREL. 

 
 
Hegyközcsatárban az elmúlt napokban beszélgettünk Vitályos Barna polgármesterrel, aki készségesen válaszolt 
kérdéseinkre. 

- Polgármester úr, egy év múlva lesznek a választások, hogyan értékeli Ön az eltelt időszakot? 
- Az első három évet nekem nagyon nehéz értékelnem, hiszen ez nem az én tisztem, csak megpróbálok 

visszaemlékezni azokra az időkre, amikor a nagy beruházásainkat, gondolatainkat elterveztük. Voltak, 
amiket sikerült megvalósítanunk belőle, de voltak olyanok is, amiket nem, voltak benne csalódások, de 
voltak sikerek is. Úgy érzem, hogy az elmúlt három év Hegyközcsatár életében nem volt teljes mértékben 
egy nem konstruktív év, hiszen nagyon sok mindent sikerült infrastrukturális szempontból 
megvalósítanunk, amelyet eddig álomként kezeltünk, vízhálózat, úthálózat, iskoláink óvodáink, 
közintézményeink felújítása nagy százalékban sikeresen végeztük. Úgy érzem az elmúlt évek munkája 
még ezután is fog gyümölcsözni, hiszen itt nem álltunk le. Jelenleg is folyamatban vannak olyan típusú 
munkák, amelyeknek gyümölcse majd 2012-2013-ban fog meglátszani ennek a termése akkorra fog 
beérni. Attól függetlenül, hogy olyan nehéz gazdasági években vagyunk és voltunk, azért nincs okunk 
panaszra. Ettől függetlenül a hegyközi ember elégedetlen, amely való igaz és valóságos tény, hogy 
nagyon sok olyan dolog van, amelyet egy polgármester nem tud megoldani, például a gazdasági helyzetét 
egy embernek. Mi is ugyanúgy kínlódunk, mint egy gazda, vagy mint egy magánvállalkozás csak mi 
teljesen másképpen, mert nem tehetjük azt, amit akarunk, nekünk törvényeink vannak, törvényes keretek 
közt kell dolgoznunk. Valamilyen szinten sokkal nehezebb, illetve bennünket, jómagamat nagyon sok 
kritika ér minden egyes tevékenységért, munkáért, beruházásért. Sajnos odajutottunk, hogy az emberek 
nagy többsége nem a jót látja már semmiben, hanem mindig a rosszat keresik, és mindig azt keresik, 
hogy mi is van ez mögött. SEMMI, higgyék el kedves olvasók, semmi nincs mögötte, viszont van nagyon 
sok munka, de semmi hátsó szándék, nagyon sok álmatlan éjszaka és rengeteg olyan teher, amelyet 
kívülről sem, önök sem közvetlen kollégáim nem látnak. De ez nem csüggeszt el engem, hiszen mindig új 
erőt kapok akkor, amikor egy pánglikát átvághatunk, amikor átadhatunk valamit, amelyet a közösségért 
és a fejlesztések irányába teszünk.  

- Elhangzott, hogy a munka gyümölcse majd 2012-2013-ban fog meglátszani ennek a termése akkorra fog 
beérni, ezek szerint sok elképzelése van a jövőbe. 

- Természetesen sok elképzelésem van, hiszen most is folyamatban vannak  olyan típusú beruházások, 
amelyek nem csak elképzelés formájában vannak hanem konkrét dolgok, mint például a tótteleki 
művelődési ház felújítása, a vízhálózat, amely elindul Tóttelekról, majd folytatódik Síter, Sítervölgyön, egy 
sportlétesítmény felépítése, amely a hegyköz összes lakosának egy szórakozási és sportolási lehetőséget 
ad, a hegyközcsatári csatornahálózat kiépítése, amely jelenleg úgy néz ki, hogy megnyerünk, de nyertünk 
egy több tízezer eurós, Európa Uniós pályázatot is a Polgármesteri Hivatal felújítására. Ezek ebben a 
válságos gazdasági helyzetben nem kis beruházások, ezek jelentős fejlesztések, amelyek növelik a község 
rangját és értékét.  

- Nagyon sok beruházások voltak az elmúlt esztendőkben, ezeket hogyan értékelik a község lakosai? 
- A meglátásom szerint, ha személyesen találkozunk, akkor nagyon pozitívan értékelik, de hogy 

emlékezetesebb legyen, hogyan csináltunk a semmiből SEMMIT, azt fogja jelenteni, hogy a hegyközcsatári 
kultúrház falán elhelyeztünk egy képkiállítást azzal a címmel, hogy EZ VOLT ÉS EZ LETT. Ez főleg azok 
számára, akik már elfelejtették és számukra teljesen természetesnek, tűnnek dolgok, azok elképzelik 
majd, hogy tényleg ilyen volt az iskola, úthálózat, villanyhálózat, kultúrház, hiszen ezek már el vannak 
felejtve.  Azt gondolják nagyon sokan, hogy egy polgármesternek egy őrületes fizetése van, itt most 
elmondom, hogy nekem 1370 lejes fizetésem van, ennyit kapok ennyi az a pénz, amit egy polgármester 
fizetésként kap. Ha e mögött nincs egy odaadó, lelkiismeretes, becsületes munka akkor a fene megette az 
egészet. Egy nagy hibám van, sok más hibáim mellett, amelyet korrigálni fogok, amiatt hogy ekkora 
összeget hozzunk be a településeinkbe, hogy felújítsunk és fejlesszünk nagyon sok időmet elvett és nem 
maradt időm, arra hogy közvetlen kapcsolatot tartsak az emberekkel. Ebből kifolyólag júniustól minden 
egyes településen havi két alkalommal kiszállunk a falvakba és a helyszínen lesz fogadóóra. Ekkor kimegy 
a polgármester, alpolgármester, jogtanácsos, pénztáros, az a referens, aki az adeverintákat adja, hogy 
még közelebbi kapcsolatot alakítsunk ki! Vannak, akik már elfelejtették azt, amikor még kulbris telefon volt 
Csatárban, nem voltak itt ezek az emberek, amikor vizet kellett vezetni, nem voltak itt, amikor utat kellett 
építeni Sítervölgyre, nem voltak itt, amikor a buszjárattal szemben kellett harcolnom, nem voltak itt, 
amikor télen ültem a traktorokon, hogy takarítsuk az utakat, tehát nagyon sok esetben nem voltak itt. 
Őszintén mondom én bele, öregedtem, hogy polgármester vagyok, hiszen tiszta szívvel lélekkel teszem, és 
erre megesküszöm, hogy nem azért teszem, mert nekem a dicsősség kell hogy polgármester legyek, 



hanem azért mert szeretném, hogy ez a község büszke legyen arra és ebben a községben élő emberek 
büszkék, legyenek, arra hogy itt élnek és itt laknak és itt fognak tovább is élni. 

- A község lakosai azzal a tudattal vannak, hogy azok a hatalmas beruházások, amelyeknek értéke régi 
pénzben több százmilliárd lej, azoknak nagy része a helyi adókból és illetékekből valósultak meg. Ez így 
van, vagy pedig külső segítséggel valósulhattak meg? 

- Annyit el kell mondanom, hogy azok a beruházásoknak az értéke, amelyeket az elmúlt hat évben 
valósítottunk, meg és ami még be fog folyni azok leellenőrizhetők, bárki hozzáférhet, és nyilvánosságra is 
hozzuk, a Csatár község összlakossainak 300 éves adója, tehát semmiképpen nem a csatári emberek 
adóiból vannak fedezve. Vagyis háromszáz évig az égvilágon semmit nem tesz Csatár község, nem 
fizetünk egy villanyszámlát, nem fizetünk semmit csak azt a pénzt, amit összegyűjtünk egy háromszáz 
éves adó. Az emberek már elfelejtik azt is, hogy komplekt villanyhálózat csere volt Csatárban, most 
ugyanaz van Síterben, amelyek több tízmilliárdok, kovácsi út, csatári út, szalárdi út, szerintem Csatárban a 
környéken a legjobb út van, ahova Csatárba el lehet jutni, és innen lehet menni Bihar fele, Szalárd fele, 
más felé nincs ilyen út, mint itt Csatárban. 

- Jövőre választások lesznek Ön indul-e a választásokon, bár tett már róla említést azért még kérdezem? 
- Ha az egészségem megengedi, és úgy döntenek Hegyközcsatár község lakossága, hogy bízik még bennem 

és értékeli azt a munkát, amit eddig tettem nem fognak bennem csalódni, hiszen azt azért tudni kell, hogy 
Csatárban úgymond egy cirkuszmentes övezet. Én ugyanolyan jóban vagyok az MPP-s képviselővel, mint 
az egyházak vezetőivel, vagy bármely más intézmény vezetőivel és ez sem kis dolog a mai világban. 

- Ön nagyon népszerű nem csak Csatár községben, hanem Bihar megyében, de országos szinten és határon 
túl is. Felkínáltak önnek több alkalommal lehetősséget a politikai pályafutáshoz, de minden alkalommal 
visszautasította. Ez igaz? 

- Igen ez így van, de nagyon őszintén mondom, lehet, hogy elég népszerű kis polgármesterke vagyok Bihar 
megyében, hiszen az utóbbi két éven keresztül én vagyok az a polgármester, aki a legtöbb szavazatokat 
kapom a választmányon Bihar megyében, mint küldött listán, ez nekem valahol jól esik. Illetve az hogy 
2008-ban egyedüli határontúli magyar polgármester voltam, akit kitüntettek, mint a legbecsületesebb, 
legrátermettebb, és a településéért legjobban harcoló polgármester, ezt nem én adtam magamnak. Ebben 
egyházi vezetők javaslata, még a Tőkés László úr javaslata is benne volt hogy én legyek az. Azóta sem 
tüntettek ki senkit határon túlról politikust, én ezt belátom és nagyon köszönöm, és nagyon jól esik, 
viszont azt hogy én, lehet, hogy Bihar megyében vagy arrébb is elismernek, lehet hogy annak a rovására 
ment, hogy én itt a hegyközön egyre kevesebbet vagyok az embereimmel testileg, de lelkileg annál 
jobban. Sok embernek sokkal többet számítana a testi jelenlétem, mint a lelki, de lelkileg én maximálisan 
itt vagyok és ameddig erőm lesz itt is, fogok lenni. 

- Nagy megelégedéssel fogadták a község lakosai, de azon határain túl is, a március hónapban kiosztott 
Életműdíjakat, hiszen mind olyanok kapták, akik sokat tettek a községért. Vannak-e hasonló elképzelések 
a jövőben? 

- Természetesen, és nem csak a művelődés, kultúra és oktatás terén, és jövőre szeretnénk egy kicsit 
kibővíteni ezt olyan hegyközcsatári lakosokra, akik munkáságukkal illetve tudásukkal vagy bármilyen olyan 
tevékenységükkel Hegyközcsatár község lakosságát segítették azokat is, ki fogjuk tüntetni, én bízok, 
abban hogy ezzel valahogy azt az embert, aki rossz irányba megy, próbáljuk megváltoztatni. Ha nagyon 
kicsi százaléka lesz ezen embereknek, akik ezzel egyetértenek akkor nekem ez már megérte. 

- Mennyire van tudomása arról, hogy a lakosság nagy része nem igen van tisztába azzal, hogy a nagyobb 
kulturális rendezvények finanszírozása hogyan is történik. Beszélne erről a jobb tisztánlátás érdekében? 

- Előre szeretném bocsátani, hogy semmiképp nem a helyi költségvetésből, hiszen akkor 2010-ben lettek volna 
Hegyközi Napok, azért maradt el a tavalyi évben a rendezvény, mert 2009 – ben akkora költségvetésű 
rendezvényt szerveztünk, hogy annak színvonalát 2010-ben nem tudtam megfinanszíroztatni azokkal a 
cégekkel, akik segítettek volna bennünket anyagilag támogatni. Az Önkormányzat azon kívül, hogy a 
munkásait rendelkezésre bocsátja illetve a telefon költségek, azon kívül semmilyen anyagi hozzájárulás 
nincs. Ezeket mind cégektől illetve a Megyei Tanácstól szoktuk kapni pályázat útján, amelyekről azt kell 
tudni, hogy célirányozottak, tehát másra nem lehet elkölteni, így mi az Önkormányzat soha nem 
költöttünk el pénzt ilyen jellegű rendezvényekre. Érdekes dolog állt elő, a tavaly azért bíráltak, amiért nem 
csináltam falunapot, az idén pedig azért fogok kapni, amiért csinálok, de most csináltunk Majálist és lesz 
falunap is, mert most időben elkezdtük szervezni a támogatóknak a toborzását, és össze fogjuk szedni 
augusztusra, a falunapokra is a pénzt.  



Felháborodott csatári villanyáram fogyasztók 
 

    Az utóbbi hetekben  a villanyáram szolgáltató naponta tíz - húsz alkalommal is megszakítja az áram ellátást 
Hegyközcsatár község területén, de nemcsak itt, hanem az egész vonalon Székelyhídig, ami nagyon sok esetben 
a háztartási gépek meghibásodásához vezet, de egyéb bosszúságot is okoz. A felháborodott fogyasztók a 
Polgármesteri Hivatalhoz telefonálnak, érdeklődnek az áram kimaradás miatt. Vitályos Barna Hegyközcsatár 
község polgármestere megpróbál hivatali jogköréhez képest segíteni, de ez eddig nem kapott megfelelő választ 
az illetékesektől. A község lakossága sem ül tétlenül, civil kezdeményezésre aláírást gyűjtenek, hogy végre 
megtudhassák az áram kimaradás valódi okát, hiszen az elmúlt években minden településen hatalmas 
összegeket fordítottak a villany hálózat modernizálására. Ebből az alkalomból kerestük fel Vitályos Barna 
polgármestert hátha ő többet tud mondani ezekről a polgárokat bosszantó okokról 

Én nagyon örülök, hogy az újság hasábjain üzenhetek úgy a lakosságnak, mind azoknak akik ezt a 
szolgáltatást igénybe veszik, azt szeretném ezzel mondani, hogy mélységesen felháborít és nagyon 
elégedetlen vagyok ezzel. Aláírás gyűjtésbe kezdtek a fogyasztók, de az utóbbi hetekben én is sokat 
telefonáltam az Electrica áramszolgáltatónak és azt a választ kaptam, hogy nagyon érdekes hogy zömében 
csak én telefonálok elégedetlenségemnek hangot adva, a község fogyasztói nem, erre én azt válaszoltam 
hogy mégis mit várnak ki telefonáljon Hegyközcsatárból, ha nem a polgármester, mégis csak én vagyok 
jelen pillanatban a legkompetensebb ember. Ironikusan azt a választ kaptam, hogy igén én telefonálhatok 
abban az esetben, ha a hivatalban, közintézményekben nincs áram, vagy nem működik a közvilágítás. A 
lakosság nevében nem tehetek bejelentést, minden fogyasztó saját maga kell hogy tegyen bejelentést 
bármilyen villanyáram szolgáltatással kapcsolatos panasszal.  

És akkor mi a teendő? 
Ahogy azt már mondtam aláírás gyűjtésbe kezdtünk, hogy nyomatékosan bizonyítsuk be, nem csak én vagyok 

egyedül elégedetlen ezzel a már kibírhatatlan, és most már elviselhetetlen villanyáram szolgáltatással. Azt 
azért szeretném figyelembe ajánlani, hogy nem Hegyközcsatár községben van a probléma, hanem az ide 
hozzánk került áram szolgáltatással van baj, hiszen itt a községben teljesen felújított magán hálózat van.  
Az a legnagyobb gondunk, hogy nem vesznek bennünket figyelembe, pedig nekünk is ugyanúgy lejön a 
villanyszámla, ugyanúgy fizetjük mint azok akik teljes körű szolgáltatást élveznek, ha pedig nem fizetjük ki 
a számlát akkor azonnal lekapcsolnak bennünket az áram ellátásról.  

Mit szeretnének ezzel elérni? 
Azt szeretném ezzel az aláírással elérni és addig fogok menni amíg megoldódik a probléma, ha kell minden 

lehetséges szervnél felfogom őket jelenteni, mert nem lehet csak egyoldalú igényeket kérni, nem lehet azt 
hogy mi csak mindig fizessünk, a fizetségünkért pedig nem megfelelő szolgáltatást kapjunk. Mélységesen 
felháborító, érthetetlen és megmagyarázhatatlan az hogy másodpercekre megszakítják az áramot, erre 
még érdemleges választ nem kaptam. Megkérem így a sajtón keresztül is azokat a szerveket és vezetőket, 
hogy próbáljanak meg velünk leülni és tárgyalni hiszen mi nemcsak fogyasztók vagyunk és rabszolgák akik 
fizetik ezt az úgymond villanyáram sarcot, mert ezért mi semmiféle szolgáltatást nem kapunk. Nem fogunk 
megállni addig megyünk ameddig ez a dolog megoldódig, hangsúlyozom nem a mi községünkben van a 
probléma, de ez már elviselhetetlen, tűrhetetlen  állapot. Már nem a töklámpás világban élünk, hiszen az 
emberek mindennapos életéhez tartozik az elektromos áram és ehhez igazodtunk. Ha már ebben az 
irányba fejlődtünk arra kérem az Electrica vezetőit, hogy próbáljanak velünk kommunikálni próbálják 
elmondani mi is a való oka ennek az értelmetlen mindennapi áram kimaradásnak és próbáljanak meg 
minél hamarabb megoldást találni mert én megpróbálok mindent elkövetni.  

Úgy hallottuk probléma van a kábeltévé szolgáltatóval is 
Igen, nagyon elégedetlenek vagyunk ezzel is, amelyet szintén aláírás gyűjtéssel akarjuk nyomatékosabbá 

tenni. A szolgáltatónak figyelembe kellene venni azt hogy egy nagy többségben magyar lakta községben 
több magyar csatornákra van szükség, ezt tudni kell a kábeltévé szolgáltatónak és figyelembe venni. 
Semmi bajom a program csomagokkal de vegyék figyelembe a fogyasztók igényeit, így mi fogyasztók is jól 
járunk, de nem elhanyagolható lenne gazdaságilag sem hiszen többen vennék igénybe a szolgáltatást, ha 
sokkal több magyar adót foghatnánk, és ha a rendszer normálisan működne, mert sajnos ezzel is vannak 
kétségeink. 

 



Vigyázz! Kész! Rajt! – Vakációs Bibliahét Síterben 
 

    Általában  a református 
egyházközségben ezekben a 
hetekben zajlanak a Vakációs 
Bibliahetek, így van ez a  Síter-
i gyülekezetben is, hiszen 
hétfőn július 10-én kezdődött 
és 16 –án ünnepi 
istentisztelettel ér véget 
amikor a gyerekek 
bemutathatják a héten 
elsajátítottakat a 
gyülekezenek. 
            A program a hollandiai 
KOEN Alapítvány jóvoltából 
1993 óta nagy sikernek örvend 
a Kárpát-medence magyarlakta 
településein. 
    Az idei program mottója  
Vigyázz! Kész! Rajt! A 
munkafüzet és módszertani 
útmutató összeállítói egy szép 
imádsággal indítják útjára a 
gyermekeknek, szüleiknek és a 

bibliahetet vezetőknek a rendezvénysorozatot. 
     
Mottója: Vigyázz! Kész! Rajt! Belefoglalták a hét himnuszába is: „Halld meg a hívást, ha szólít,/ VIGYÁZZ, készülj 
fel! (…) Kész vagy-e az életeddel Istent áldani?/ KÉSZ vagy-e a társaidat szívből szeretni?” (…) RAJTA, RAJTA, 
gyere bátran,/ Nem tévedünk el!” 
      A KOEN Alapítvány minden évben egy új programot állít össze, amit magyar nyelven is megjelentet és ebben 
a nyelvközegben tevékenykedő munkacsoportok segítségével gondoskodik a programhoz tartozó segédanyagokról 
is. 
Az idei év történetei és témái: 
1. nap – Gedeon elhívása (Bír 6, 11-32) 
Téma: Állj be te is Isten csapatába! 
2. nap – A nagy parancsolat és az irgalmas samaritánus (Lk 10,25-37) 
Téma: Légy kész megismerni a szabályokat! 
3. nap – Mária és Márta (Lk 10, 38-42) 
Téma: Oszd be jól az erődet! 
4. nap – Zebedeus fiai (Mt 20,20,28) 
Téma: Légy te az első! 
5. nap – A hit hősei (Zsid 11-12,3) 
Téma: Érj célba te is!  
   Már az első napokban nagy volt az érdeklődés, hiszen 40-52 gyerek vett részt a „kincskeresésben”. A gyerekek 
ilyen nagy számú jelenléte is bizonyítja, hogy az ifjú nemzedék keresi azt a kincset, amelyet a Biblia is említ , egy 
olyan országot amely igazi kincs, Isten országát. 
    A Vakációs Bibliahetek nagyon jó alkalmak, hogy a gyerekekkel megismertethessék az Evangéliumot, hogy más 
hívő gyerekekkel találkozhassanak, hiszen Síterben is a település gyerekeinek nagy része ott volt felekezeti 
hovatartozás nélkül. Ezek a rendezvények arra is jók hogy jobban ösztönözzék a gyülekezetet és a más felekezetű 
hívőket egymás megismerésére, barátkozásra, hiszen a szervesésre és lebonyolításra sok ember szükséges. 
Láttunk fiatal anyukákat, nagymamákat segédkezni ki-ki a maga módján és hozzáértésével. 
     Jó volt látni és tapasztalni a gyerekek örömét és lelkes érdeklődését nagyobb társaik a helyi KRISZ tagok 
közreműködésével akik minden nap ott voltak és segítették a lelkipásztor és Babu néni, a szatmári református 
óvoda fáradhatatlan óvónője, aki a főfoglalkozást tartotta a gyerekeknek, Gavrucza Nagy László a Tálentum 
együttes vezetője pedig gitárral a kezében mindennap új éneket tanított. 
       A nehéz erőfeszítő munka gyümölcse meghozza eredményét, hiszen a jó földbe elvetett mag kicsirázik majd 
termőre válik, így a gyerekekben is az e héten tanultak mind ott van elraktározva elméikben és Isten gondoskodik 
arról, hogy az ott rejlő kincs mindig és mindenkor felszínre törjön akárhányszor arra szükség van. 
      A napi tanulást egy jól megérdemelt uzsonnázással zárták, amit a jelenlévő szülők szorgos kezei készítettek a 
kis „kincskeresőknek”, az e héten tanultakat a  vasárnap délelőtti Istentisztelet keretén belül mutatják be a 



ÉRTESÍTÉSEK—FELHÍVÁSOK 
 

 - Felkérjük mind azokat akik még nem egyenlítették ki a 2011– es adóikat és illetékeket, tegyék meg 
munkanapokon a Polgármesteri Hivatal pénztáránál 8—15  óra között.  
 - Ugyancsak a Polgármesteri Hivatal pénztárába lehet befizetni a vízdíjat mindazok számára akiknél már 
leolvasták a Vízmű munkatársai a vízóra állását, de a fogyasztó is leolvashatja és a vízóráról  leolvasott értéket 
feljegyezve a pénztárnál kiegyenlíthet,annak ellenértékét, 2,50 lej köbméterenként. Aki engedély nélkül 
használja a vizet az 100 köbméter víz ellenértékére büntethető 
 - A Polgármesteri Hivatal szolgáltató egysége a lakosság rendelkezésére áll különböző munkálatok elvégzésére: 
szállítás, kibérelhető az erdőre, szántás, fűnyírás, bozóttakarítás, épületek lebontása és a romok eltakarítása stb. 
   -A  törvényes előírások értelmében felkérjük községünk lakosait tegyenek eleget ezen előírásoknak és 
jelenjenek meg a Polgármesteri Hivatal Mezőgazdasági osztályán és tegyék meg az év eleji kötelező 
mezőgazdasági nyilatkozatot, még akkor is, ha nem volt semmilyen változás az elmúlt évben, ha volt eladás, 
vásárlás, akkor hozzák magukkal az erről megkötött szerződést. Ezen kötelezettség elmulasztása bírságot 
eredményezhet. 
 

AMIT AZ ŐSTERMELŐI BIZONYLAT IGÉNYLÉSÉRŐL TUDNI KELL 
 

    Azon személyek akik Őstermelői bizonylatot szeretnének igényelni a helyi Polgármesteri Hivataltól először a 
vagyonnyilatkozatukat kell tisztázzák a mezőgazdasági előadónál, ha azt nem tették meg január vagy június 
hónapokban,ezt követően lehet kérvényezni igénylésüket, amelyet 5 munkanapon belül állítanak ki az erre 
illetékesek, miután elvégezték az ellenőrzést a helyszínen. 
   A mezőgazdasági Nyilatkozathoz szükséges tudnivalók és íratok : 
A családtagok személyi igazolványai illetve gyerekek esetén a keresztlevél 
A tulajdonlap ( Titlu de proprietate) 
A földterületek részletes ismerete, kül- és beltelek 
Használati kategória: szántó, kaszáló, erdő, szőlő, kert, udvar, használhatatlan 
Szántóföld:- milyen terményből mennyi van vetve: például kukorica, búza, árpa, rozs, lucerna, zab, napraforgó, 

burgonya, zöldség stb. 
Gyümölcsfák: miből hány darab, kajszin, szilva, franciabarack, őszibarack, körte, cseresznye, dió, stb. 
Állatállomány—miből hány darab—tyúk, disznó, szarvasmarha, ló, kecske, juh, méh nyúl 
Járművek—milyen típus és annak igazoló iratai, ha azok forgalomba vannak írva 
A ház tulajdonsága: mikor épült, miből épült, hány négyzetméter területen fekszik 
A melléképületek: nyári konyha, istálló,csűr, fáskamra, magtár, pince, ezek tulajdonságai - miből épült, hány 

négyzetméter területen fekszik 
Udvar: összesen hány négyzetméter 
Csak ezen Nyilatkozat letétele után bocsátható ki az Őstermelői bizonyítvány 25 lej ellenértékben, a negyedévi 
láttamozás 5 lej. 
 

TISZTELT HEGYKÖZCSATÁRI LAKOSOK! 
 

ITT A NYÁR, A KÁNIKULA, EZÉRT A TELEPÜLÉS VÍZ FOGYASZTÁSA DRASZTIKUSAN MEGNŐTT, NAGYOBB LETT 
A HÁZTARTÁSI VÍZFOGYAZTÁS, DE SOKAN EZZEL LOCSOLJÁK ZÖLDSÉGESKERTJÜKET. KÉRJÜK VEGYÉK 
FIGYELEMBE AZT A TÉNYT MISZERINT AZ ALTALAJ VÍZHOZAMA EBBEN AZ IDŐSZAKBAN, A SZÁRASSÁG 

KÖVETKEZTÉBEN, ROHAMOSAN APAD ÍGY A KÚTAK KÉPTELENEK A KELLŐ MENNYISÉGŰ VÍZHOZAM 
ELŐÁLLÍTÁSÁRA. 

 TISZTELETTEL FELKÉRJÜK ÖNÖKET, HOGY A VIZET NE HASZNÁLJÁK LOCSOLÁSRA, CSAK KIZÁRÓLAGOSAN 
HÁZTARTÁSI CÉLRA.  

ABBAN AZ ESETBEN, HA A VÍZFOGYAZTÁS NEM CSÖKKEN MEGTÖRTÉNHET, HOGY ESTE 11 ÉS REGGEL 4 ÓRA 
KÖZÖTT SZÜNETELTETJÜK A VÍZELLÁTÁST, HOGY A VÍZTARTÁLYT AZ ÉJ FOLYAMÁN FELTÖLTHESSÜK, EZÉRT 

AZ ÖNÖK SZÍVES MEGÉRTÉSÉT ÉS SEGÍTŐKÉSZSÉGÉT KÉRJÜK.  
REMÉLJÜK EZ NEM VÁLIK RENDSZERESSÉ, DE EZ  KÉNYSZER MEGOLDÁS LESZ.  

 
FELHÍVÁS 

 
A HEGYKÖZCSATÁR KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA FOGADÓÓRÁKAT 
 SZERVEZ A KÖZSÉGHEZ TARTOZÓ TELEPÜLÉSEKEN AZ ALÁBBIAK SZERINT: 

 
SITERVÖLGY 



 
HELYSZÍN – A HELYI KULTÚROTTHON 

ÓRA: 8,00 – 9-00 
DÁTUMOK: JÚLIUS 12 , JÚLIUS 26 

 
SÍTER 

 
HELYSZÍN – A HELYI KULTÚROTTHON 

ÓRA: 9,10 – 10-00 
DÁTUMOK: JÚLIUS 12 , JÚLIUS 26 

 
TÓTTELEK 

 
HELYSZÍN – A HELYI KULTÚROTTHON 

ÓRA: 10,10 – 11-00 
DÁTUMOK: JÚLIUS 12 , JÚLIUS 26 

 
LEHETŐSÉG NYILIK: 

A PANASZOS ÜGYEK MEGBESZÉLÉSÉRE 
JOGI TANÁCSADÁSRA 
IGAZOLÁS KIADÁSRA 
ADÓ FIZETÉSRE 

VITÁLYOS BARNA 
Polgármester 

 
FELHÍVÁS 

 
A NAGYVÁRADI BIRÓSÁG A 9711/271/2010 /ES DOSZÁR ALAPJÁN KERESI AZ ALÁBBI ALPERESEKET ÉS 
LESZÁRMAZOTTAIKAT AKIK A HEGYKÖZCSATÁR 437 SZÁM ALATT LAKTAK: KIRÁLY IRÉN, KOVÁCS ILONA, 
KŐSZEGI BÉLA, SZŐKE MARGIT, KŐSZEGI BÉNI, KŐSZEGI JULIANNA AKINEK MÉSZÁROS ALBERT VOLT A FÉRJE, 
VALAMINT SZEBENI JULIANNA, PATAKI JÓZSEF, SZABÓ DOMINICA, KŐSZEGI ÉVA. A fent említettek utolsó ismert 
lakhelye HEGYKÖZCSATÁR 437 szám volt. Az érintettek, azok leszármazottai vagy aki ismeri valamelyik személy 
lakcímét, vegye fel a kapcsolatot a hegyközcsatári Polgármesteri Hivatal jegyzőjével. 
 

HUMORSAROK 
 

A tyúkudvarban nagy esemény történt. A tyúk egy fél kilógrammos tojást tojt. 
Az interjúra kivonul a TV.  
-Mondja tyúkanyó, hogy sikerült ekkora tojást tojnia? 
-Nem árulhatom el. Ez családi recept. 
-És mik a további tervei?- faggatja tovább a riporter 
-Szeretnénk egy kilós tojást is létrehozni. 
A riporter a kakast is meginterjúvolja. 
-Kakas úr, hogy sikerül ez a tojásméret? 
-Nem árulhatom el. Családi titok. 
-És mik a további tervei? 
-Megyek, és megverem a STRUCCOT. 
………………………………………. 
Ki az abszolút türelmes ? 
Aki végig hallgatja az abszolút vicceket.  
…………………………………………………………. 
Ki az abszolút háziasszony ? 
Aki foltot varr a felhőszakadásra.  
……………………………………………………… 
- Móricka, miért nem voltál tegnap iskolában?    
- Meghalt a nagymamamám.    
- Dehát láttam ott az erkélyen állni!    
 - Ja, csak azért, mert kitettük, hogy hozza neki a postás a nyugdíjat!   
…………………………………………………………………….. 
- Tudod, mi az, hogy absztrakt? - kérdi a tanár Mórickát.    
-Igen. Amit nem lehet megfogni.    



KERESZTREJTVÉNY 

HUMORSAROK 
 - Egy öreg bácsi lovas kocsival megy az egyik faluból a másikba. Útközbe felvesz  egy fiatalt. 
Megszomjazik az öreg, előveszi a kulacsát és iszik belőle. A fiatal is szomjas lett, ezért kér ő 
is.  A fiatalembernek nagyon ízlett az ital, de mivel nem tudta, hogy mit ivott, megkérdezte az 
öreget: 
-Mi ez öregapám? 
-Hát harmat víz. Feleli az öreg.     Ahogy mennek tovább odaszól az öreg a lovához:. 
-Gyíí harmat, gyíí!!! 
…………………………………………………………….. 
A cigány elmegy a polgármesteri hivatalba, hogy az anyakönyvvezetőnél 
nevet adjon a fiának. Kérdezi a hivatalnok, mi legyen a gyerek neve. 
-Hát Jakobs! 
-Jakobs? De hát ilyen név nincs is?? 
-Hát dehogy nincs, hát mán hogyne vóna... A tévéreklámban mindennap elmondják: Jakobs, 
a roma… Lapszerkesztő: Tóth Zsolt Zsigmond 


