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Tanévnyitó a hegyközi tanintézetekben 
 

      A reggeli órákban gyülekeztek a gyerekek a hegyközi tanintézmények udvarain, hogy az 
ünnepélyes megnyitó után elkezdhessék az új tanévet.  
 
    A hegyközcsatári „Benedek Elek” I-VIII osztályos Általános Iskola udvarán nagy volt a nyüzsgés szeptember 12-
én, hétfőn reggel, hiszen egy új tanév vette kezdetét a mai nap.  
     A gyerekeket elkísérték a szülők, nagyszülők, nagyobb testvérek, az kis elsősök akik ma lépték át az iskola 
kaput izgultak egy kicsit, de lassan oldódott a feszültség, hiszen nagyobb társaik szeretettel fogadták őket.  
               Mindig különös varázsa van a tanévnyitó ünnepségeknek. A diákok félig még a nyári élmények hatása 
alatt állnak, nem nagyon akarják elhinni, hogy már véget is ért a júniusban még olyan hosszúnak tűnő nyári 
szünet. Mégis örülnek annak, hogy újra látják az ismerős arcokat, a hiányzó barátokat, és persze kíváncsian várják 
az új tanerők bemutatkozását. 
    Az új tanév mindig új reményekkel, új tervekkel indul tanár és diák számára egyaránt. Az oktatásban történő 
változások, az egyre súlyosbodó megszorítások sok iskola életét keserítik meg. Sokakban ott a kérdés: Milyen 
tanévünk lesz? Mit várunk, mit várhatunk az új tanítási esztendőtől? 
       Bárhogyan változnak a korok, bárhogyan változik a közoktatási törvény, a pedagógusoknak a magas 
színvonalú oktatás a feladatuk, az iskola pedig  nemcsak a tanítás, a szakmai tudás elsajátításának színtere, 
hanem élettér, ahol ifjak nevelkednek. Ezek a gondolatok fogalmazódtak meg a tudósító fejében, amikor a 
meghirdetett időpontban felcsendült a román himnusz, majd Molnár Győző iskolaigazgató köszöntötte a 
gyerekeket, legfőképp azt a nyolc kis elsőst akik ma kezdik el a tanévet.  
     Az iskolaigazgató bíztató szavai után Sztankovics Gyula kívánt erőt, egészséget, jó tanulást az új tanévben, 
diáknak, tanárnak, pedagógusnak egyaránt. 
     Legtöbb falusi iskolában az új tanévet (és tanévzárást) egy közös templomi tanévnyitó (záró) ünnepséggel 
kezdik (fejezik be), nem úgy Hegyközcsatárban, ezért a helyi református lelkipásztor az iskola udvaron tartott egy 
tanévnyitó áhítatot Jakab apostol levele 4:7,8 alapján „ 7. Engedelmeskedjetek azért az Istennek; álljatok ellene 
az ördögnek, és elfut tőletek. 8. Közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok.” 
     „… most amikor már az egyik csoport elment innen az iskolából máris itt van egy másik csoport  akik nagyon 
félénken tekintenek körül, de az Ige szól hozzánk „Engedelmeskedjetek!”… aki engedelmeskedik az tud közeledni 
testvérként a másik felé … ott van Jézus mindig veletek segít a tanulásban megerősíti lelketeket, ha bármi gond is 
adódik csak imádkozzatok hozzá és Ő meghallgatja…” – magyarázta a lelkipásztor a nebulóknak. Ezt követően 
közösen elénekelték a "Kövesd a Jézust, kövesd még ma,  
Halld, miként hangzik hívó szava! – című református éneket. 
      A tanévnyitó ünnepségen jelen volt a helyi Rendőrőrs parancsnoka Duma Liviu őrsparancsnok aki elmondta, 
hogy e rendőrség nagy figyelmet fordít a gyerekek biztonságos és fegyelmes környezetére a tanintézetekben, 
hiszen a gyerekek védelme elsőbbséget élvez a hatáskörükben. Felhívta a tanügyi káderek, szülők figyelmét a 
gyerekekre leselkedő veszélyekre, hiszen a veszély mindig ott leselkedik mindnyájunkra főleg a gyerekekre ezért a 
megelőzésre nagy hangsúlyt kell fordítani. 
                A köszöntő beszédeket követően bemutatkoztak a „nagyovisokból” lett „kisiskolások”, Orbán Adél 
óvónő kíséretében, akik egy-egy szép verssel köszöntötték iskolájukat és az őket majd négy éven át oktató , 
Bondár Éva tanítónőt, majd a nagyok köszöntötték az elsősöket, ezután mindenki bevonult az osztálytermekbe, 
hogy megejtsék az első osztályfőnöki órát illetve szülőértekezletet. 

 



Meglepetéssel kezdték a tanévet a hegyközcsatári óvodában 
 

 
      Hosszabbított órarenddel kezdte a 2011-es tanévet a hegyközcsatári óvoda, a gyerekek, szülők 
és pedagógusok nagy örömére. 

 
     Nem kis meglepetés volt a gyerekek és szülők részére a hétfői tanévnyitó ünnepség a hegyközcsatári 
óvodában, hiszen egy nagyon régi álom valósulhatott meg, megkapták a hosszabbított órarenddel való működést. 
     Erről az eseményről beszélgettünk Orbán Adél óvónővel a tanintézet vezetőjével: 

megkapták a hosszabbított órarenddel való működést az idei tanévtől, miből is áll ez? 
Elsősorban ez azt jelenti, hogy azok a szülők akik bejárnak dolgozni a nagyváradi vagy más  munkahelyükre 

nem kell megbízniuk ezentúl senkit, hogy délben hazavigye a gyereket, mert mostantól mi késő délutánig 
foglalkozunk velük. Vagyis délben egy bőséges meleg ebédet kapnak minimális összegért, amelyet egy 
erre szakosodott catering cég  fog szállítani, Európai Uniós szabványoknak megfelelően, majd ebéd után 
alszanak a gyerekek, ezután pedig ismét játszás következik.  

Megvannak a felszerelések is? 
Most várjuk az új  bútorzatot, ágyakat hogy minél hamarabb megkezdhessük a hosszabbított programot. 
Mindezt az állam, a Tanfelügyelősség biztosítja? 
Á, dehogy, mindezt Vitályos Barna polgármesternek és az Önkormányzatnak köszönhetjük, hiszen a 

polgármester úr támogatása nélkül ma nem létesülhetett volna meg a csatári gyerekek és szülők nagy 
álma, na és a mienk. 

Úgy hallottam hogy a tanerők címzetes óvónők, úgy van?  
Igen, egy olyan csapat foglalkozik a csatári gyerekekkel, amely talán egyedül álló a megyében falusi szinten. 

Mind a három tanügyi káder címzetes óvónő, de a kisegítő személyzetnek is magas fokú tanügyi  
végzettsége van, amely még jobban szavatolja a gyerekekkel való munka minőségét.  
       Itt szeretném elmondani, hogy nálunk több extra curriculáris tevékenység volt, van és lesz a 
jövőben is, amely jobban segíti a gyerek - szülő és óvodai közösség összekovácsolását. Az ilyen 
tevékenységeink közé tartozik a hagyományőrző szüreti mulatság, amelyet egy pár héten belül 
megtartunk,közös kirándulás, adventi előkészületek, Mikulás várás, Karácsonyi ünnepség, ezek az első 
félévben. 

Nagyon sok játékot látok, honnan mindez? 
A játékok nagy részét a nagyváradi Teréz Anya Alapítványtól kaptuk, de hosszú évek során nagyon szép, 

korszerű, gyermek barát, természetes anyagokból készült udvari játékokat az Önkormányzat vásárolta, 
köszönet nekik érte.  

A tavaly bővítették az óvoda épületét, központi fűtés van az épületben, nem irigykednek a 
kollégák?  

De igen, ezt is az Önkormányzatnak köszönhetjük, a polgármesterünknek aki mindig is szívén viselte a 
gyerekek nevelését, a jól nevelt, képzett gyerekből lesz a jövő társadalmának a meghatározó eleme, aki 
igazgatja majd községünket, megyénket talán még országunkat is, és válik magyar nemzetünk 
büszkeségévé. 

Köszönöm a tájékoztatást. 



Egy felejthetetlen kiránduláson vettek részt a hegyköziek Krakkóban 
és Auschwitzban 

 
   A lengyelországi Krakkóban és az auschwitzi koncentrációs táborban járt a hegyköziek egy 
csoportja, egy történelmi jellegű kiránduláson. 

 
     A lengyelországi látogatás gondolata már egy éve pattant ki Katona János hegyközpályi lelkipásztor fejében, 
hetekkel ezelőtt keresett meg a kivitelezés ötletével, hozzáláttunk a szervezéshez, így augusztus 20 – 21, szombat 
vasárnap egy ötven fős hegyközi csoport, Pályi, Újlak, Csatár településekből elindult, hogy megismerkedjen a 
lengyelországi magyar vonatkozású jellegzetességekkel.  
      Jó volt az időpont választása is hiszen a magyar nemzeti ünnepen indultunk útra az ismeretlen felfedezésére. 
      A kakasok még aludtak a falvakban amikor az Intrans autóbusza behajtott a településekre, hogy felvegye a 
kirándulókat és elindulhasson velünk a régi magyar határon túlra , a szép impozáns Krakkóba.  
      Útközben Katona János  és Orbán Zoltán tiszteletesek felváltva meséltek a magyar nemzetünk dicső múltjáról, a 
lengyelekhez kötődő történelmünkről, valamint az auschwitzi koncentrációs táborban történt szörnyűségekről. A 
turista csapat szinte hallhatóan szívta magába a hallottakat, nagy élvezettel hallgattuk a kis előadásokat.  
    Alig léptünk be a Felvidékre máris szemünkbe ötlött a magyar helység és más tájékoztató táblák hiánya, mintha 
nem is az ezer éves magyar településeken mentünk volna végig. Valaki meg is jegyezte „… lám – lám mit jelent az 
ha egy kis országban egy fél tucat magyar párt nem egyezik egymással, ki - ki a maga szemszögét tartja valósnak, 
ahelyett hogy az összefogás lenne a legfőbb szempont, egymással rivalizálnak, az egységes magyar összefogás 
helyett, így még az ezeréves magyar települések nevei sem olvashatóak, az idegen azt hiszi hogy egy teljesen 
szlovákok lakta vidéken megy keresztül…”.   
        És milyen igaza van, amikor megálltunk az egyik benzinkútnál, gondoltam kipróbálom, beszél-e valaki 
magyarul, hát nem! Sőt a tudósító azt hitte rögtön keresztbe elnyeli a benzinkút kezelő, pedig csak a mosdót 
kerestem.  
      Ahogy átléptük az ezeréves határt a lengyel – magyar barátság szemlátomást észrevevődött, ahogy megálltunk 
pihenni egyik lengyel barátunk rögtön a pálinka után érdeklődött és ismételgette a lengyel magyar barátságot. Ez 
meglepetés volt számunkra, de kellemesebb mint a tót atyámfiával. 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 

Amint elindultunk a benzinkúttól a sofőrünknek egy nagyszerű ötlete támadt, nem lenne- e kedvünk meglátogatni a 
Tátra egyik nevezetességét, a közel kétezer méteren lévő  Zakopane síparadicsomot. Mindenki beleegyezett hiszen 
minél többet látunk annál több élménnyel gazdagodunk. Nem volt hiába való a kis kitérő, hiszen tényleg olyasmit 
láthattunk, amely egy síkságon élő ember számára különlegességnek számít. Egy síparadicsom nyáron! Sok turista 
volt és túrázott a környéken, számunkra érdekes és tanulságos volt, hogyan lehet kihasználni a hegyes dombos 
környezetet gazdaságilag magunk hasznára. 
        A Zakopane fölé tornyosuló Giewont jellegzetes alakja csúcsán a keresztel már messziről jól felismerhető. 
Ugyan messze nem éri el a 2000 métert, de mivel ez van legközelebb ez tornyosul a város fölé, ugyanolyan 
magasnak néz ki, mint a környező 2000 métert meghaladó csúcsok. Érdemes felmenni, a múlt század elején 
rabokkal felcipeltetett vas kereszt tövéből csodálatos panoráma nyílik Zakopane-ra és a mögötte elterülő lengyel 
dombságra. 
       Sok szép településen mentünk át, amelyet a rend és tisztaság jellemzett, szinte kellemetlenül érezte magát az 
ember, ha elejtette a papír zsebkendőjét, nehogy szemetelésnek tűnjék. 



     Délutánra járt az idő amikor megérkeztünk Krakkóba.  A Visztula két partján fekvő város, Lengyelország 
egykori királyi fővárosa méltán vívta ki a világkultúra kincse, a tudomány és a fiatalok városa nevet. Szépségében 
kimeríthetetlen, megunhatatlan metropolisz. Nagyváradtól 500km-re található.  
     Egy nagyon impozáns, modern egyetemi szállóban a Piast-ban helyeztük el „főhadiszállásunkat”, majd a 
szobák elfoglalása után elsőként megnéztük Krakkó történelmi központját, a sajátos jellegzetességével. 
     Krakkó főterének története a 13. századig nyúlik vissza, és 200×200 méteres kiterjedésével a legnagyobb 
középkori főtér Európában. Látnivalói közé tartozik a kéttornyú Mária-templom (Kościół Mariacki), a Szent Adalbert
-templom (Kościół św. Wojciecha) és a Posztócsarnok (Sukiennice).  
       A tér a koronázási útvonalon fekszik a Barbakán és a Wawel között. A kezdetek óta Krakkó 
városközpontjának számított. 
A teret régi téglaépületek (kamienicák) és paloták veszik körül, csaknem mindegyikük több száz éves. Általában 
turisztikai célokat szolgálnak, illetve itt helyezkedik el a Nemzeti Múzeum és a Nemzeti Kulturális Központ. A 
legrégebbi létesítmények közül talán a leghíresebb a Wierzynek-ház, az ősrégi Wierzynek patríciuscsalád otthona, 
és az emeletén található étterem, ami hírnevét egy 1364-es lakoma óta őrzi. A legenda szerint a lakoma 
huszonegy napig tartott, és jelen volt rajta Nagy Kázmér lengyel, IV. Károly cseh, Péter ciprusi, Valdemár dán és I. 
Lajos magyar király, lengyel hercegek kíséretében. Nem időnk mindet megnézni mivel hamar ránk esteledett, 
másnap pedig más programunk volt, de azért amire futotta időnkből megtekintettük. 
      Ott jártunkkor éppen a XXXV. Krakkói Napokat tartották, nagy volt a tolongás a főtéren, hiszen a színpadon 
folytak az előadások, a  piactéren pedig kirakodó vásár volt. 
    A látnivalók közül elsőnek a Mária templomot néztük meg, amely a két egyenlőtlen tornyával messze kimagaslik 
a környező épületek közül.   
     A Mária-templom a 13. században épült, majd a 14. században átépítették gótikus stílusban. Krakkó egyik 
legszebb temploma, magassága 80 méter, mely az itt található, egyedülálló fából készült szárnyas oltáráról is 
ismert. 
     Az oltár, Európa legnagyobbja, mely 11×13 méter. Veit Stoss, nünbergi szobrász készítette, összesen 200 
alakot vonultat fel, kinyitott állapotában Mária hat örömét, becsukva pedig, 12 fájdalmát jeleníti meg. 
       Egy legenda is kapcsolódik a templomhoz, mely szerint két testvér építette a templom két tornyát. 
Versenyeztek, hogy melyik lesz a szebb, magasabb torony. Sajnos a történet nem végződött jól, az egyik testvér 
annyira győzni akart, hogy megölte a testvérét, de azután nem sokkal a saját életét is kioltotta, annyira kínozta a 
 lelkiismeret furdalás. 
A kisebb tornyot később tovább építették, így ma az 69 méter magas. 
       A templom főbejáratán keresztül csak azok léphetnek be, akik misére jönnek, a turistáknak, belépődíj 
fejében, egy oldal kapun keresztül lehet belépni a templomba, de nekünk szerencsénk volt, mivel éppen esküvőt 
tartottak, így jobban szemügyre vehettük a templom belsejét.   
     Sokan emlékeznek még a repülőszerencsétlenségben elhunyt lengyel államfő és felesége temetésére. Lech 
Kaczynski lengyel elnököt és feleségét  itt a főtéren lévő Mária templomban ravatalozták fel, majd  megindult a 
koporsókkal a gyászmenet az egykori királyok útján a Wawel dombjára, a királyi várhoz, amelynek 
székesegyházában Kaczynskit és feleségét, Mariát végső nyugalomra helyezték. Amikor a menet a Wawel 
dombjához ért, megkondult a 489 éves, 12 tonnás Zsigmond-harang, amelyet csak nagy állami és egyházi 
ünnepeken, valamint rendkívüli események alkalmával szólaltatnak meg. 
       A főtéri Posztócsarnok nagyon érdekesnek bizonyult a sok csecse-becséjével és drágaságával, a tér egyik 
nevezetessége, egy reneszánsz vásárcsarnok, a város egyik szimbóluma – jelenleg az árkádok alatt rengeteg kis 
bazár sorakozik az aranyművesektől kezdve a fafaragókig. Emelete a Nemzeti Múzeum képcsarnokának ad 
otthont, ide már nem jutottunk be a kései idő miatt. 
     A főtéren található másik templom, a kis középkori Szent Adalbert-templom (Kościół św. Wojciecha) a 
lengyelországi román kori építészet egyik legrégebbi emléke. A 13. századi városháza tornya mellől a városházát a 
19. században elbontották, de földalatti pincerészében mindmáig megtekinthetők az egykori kínzókamrák. A régi 
városház tornya a mai napig áll nem messze a Mária templom tornyaihoz, a Posztócsarnok jobb oldalán. 
      A Szent Adalbert-templomot jelenleg is használja az egyház, a forgalmas térre nyíló ajtó mögött csendben 
imádkoznak. 
Az ezeréves legenda szerint Szent Adalbert (Św. Wojciech) 997-ben szentelte fel a templomot, és itt imádkozott 
mielőtt poroszországi térítő útjára indult (ahol vértanúhalált halt). Az 1960-as években fedezték fel a Szent 
Adalbert krakkói tartózkodásának és prédikációjának idején létező, régebbi templomot. 
      Sajnos idő szűke miatt nem sikerült eljussunk a főtértől nem messze található a Waweli dombra, amelyen 
királyi palota, bástyák és katedrális foglal helyet a hegy tetején. A lengyel királyok és több híres lengyel 
temetkezési helye is a hegyen fekvő katedrálisban található. 
      Az utolsó Jagelló királyok ideje volt a Wawel aranykora. Ekkor (1507 és 1536 között) teljesen átépítették a 
királyi székhelyet. A hatalmas vállalkozás mecénása maga a király, Öreg Zsigmond volt.  
     Luxemburgi Zsigmond magyar, német és cseh király, német-római császár, a késő középkor egyik 
legjelentősebb uralkodója volt 



Zsigmond a helyzete megszilárdítása érdekében a magyar egyházat, elsősorban mint anyagi forrást igyekezett a 
királyi hatalom szolgálatába állítani. 
1405-ben a király városi dekrétumokat bocsátott ki, ezek a törvények a városok és polgárságuk pozícióit 
erősítette; egyebek közt szentesítette a városok jogát a lakosaik feletti önálló ítélkezése, bíráit pallosjoggal ruházta 
fel. Az 1405. évi dekrétumoknak már a bevezetője is falvakat emel mezővárosi, mezővárosokat városi rangra, és 
elrendeli a védőfalak építését. Az 1435-ben tartott rendi gyűlésen már a negyedik rend, a polgárság is 
képviseltethette magát.  
       Reformpárti volt, s ez egy újfajta gondolkodásmódból fakadt: az intézményekhez, a rendszerekhez hozzá 
lehet nyúlni, át lehet alakítani, s ettől az intézmény jobbá is lehet. Ez a gondolat teljesen új volt a korában, hiszen 
eddig a vezérelv az volt, hogy ami régi, az a jó, nem szabad hozzányúlni. A praktikus újítások iránti vonzalma 
megmutatkozott az haditechnikai újítások – ágyúk használata – terén is. 
Luxemburgi Zsigmond  Magyarország, Dalmácia, Horvátország, Ráma, Szerbia, Galícia, Lodoméria, Kunország és 
Bulgária királya, a szent római birodalomnak főkamarása Csehország és Luxemburg örököse. Ezen ismeretek 
tudatában tértünk nyugovóra kényelmes szálláshelyünkön. 
        Másnap a csoport a bőséges reggeli elfogyasztása után búcsút mondott Krakkónak és elindult a Krakkótól 60 
kilométerre lévő Auschwitzba a II. Világháború szörnyűségeinek városába. 
   Megérkezésünkkor már várt bennünket a két idegenvezetőnk Ewa Sturtlig és Anna Ten akik lengyel származásuk 
ellenére nagyon jól beszélték a magyar nyelvet. A szükséges adminisztratív dolgok elintézése után mindenki 
kézhez kapott egy fülhallgatót amelyen keresztül hallhatta az idegenvezető ismertetőjét.  
      Megtudtuk, hogy az auschwitz-birkenaui koncentrációs tábor  a legnagyobb német megsemmisítő tábor és egy 
sor koncentrációs tábor neve, amely három fő táborból és 40-50 kisebb táborból állt. Nevét a közeli Oświęcim 
német nevéről kapta, A várost 1939. november 1-jétől a német birodalomhoz csatolták, 1940-től a 
nemzetiszocialista Németország számos koncentrációs tábort és egy megsemmisítő tábort épített a környéken. 
Ezek a táborok a holokauszt előkészítésének fontos elemei voltak, legalább 1,1 millió embert öltek meg itt, akiknek 
több mint 90%-uk zsidó volt. 
        Tulajdonképpen  három tábor: 
 - Auschwitz I., az eredeti koncentrációs tábor, amely az adminisztratív központ szerepét töltötte be az egész 
komplexum számára, és megközelítőleg 70 000 ember, főleg lengyel és szovjet hadifoglyok halálának színhelye 
volt. 
  - Auschwitz II. (Birkenau), megsemmisítő tábor, ahol legalább 1,1 millió zsidót, 75 000 lengyelt és mintegy 

19 000 romát öltek meg. 
  - Auschwitz III. (Monowice), az IG Farben konszern Buna-Werke gyára számára munkatáborként szolgált. 
     A meggyilkolt áldozatok pontos száma nem ismert. Az Auschwitzhoz tartozó kisebb táborokkal együtt a 
legújabb becslések 1,1-1,6 millióra teszik. 
     A hideg futkosott a hátunkon amikor áthaladtunk a bejárati kapu felett díszelgő az „Arbeit macht frei” („A 
munka szabaddá tesz”) cinikus felirat alatt. Bár semmilyen munka, amit a foglyoknak végezniük kellett, nem tette 
őket szabaddá, a tisztek olyan reményt keltettek bennük, mintha valami eredménye volna a többletmunkának. A 
tábor foglyai napközben elhagyták a tábort építő- vagy mezőgazdasági munka végzése céljából, zenekari kísérettel 
kellett áthaladni a kapun.  

A hegyköziek csoportja a hírhedt bejárat előtt  Ide érkezdtek a vagonok a deportáltakkal  



   Ellentétben azzal, amit több filmben látni, a zsidók többsége az Auschwitz II. táborba volt bezárva, és nem 
haladt el a felirat alatt, mondták az idegenvezetők. 
        
    Végig jártuk a hatalmas területet, és blokkokat sok ismeretre tettünk szert, megtudtuk hogy a 11. blokk 
volt a „börtön a börtönben”, ahol a számos szabály megsértőit büntették. Néhány fogolynak napokat kellett 
eltöltenie olyan szűk cellában, ahol még leülni sem tudott. Másokat kivégeztek: agyonlőtték, felakasztották 
vagy halálra éheztették őket.  
       1941 szeptemberében az SS mérgesgáz-kísérleteket végzett cianiddal a 11. blokkban: az eredmény 850 
lengyel és orosz halott. Az első próba 1941. szeptember 3-án volt, ekkor 600 szovjet hadifoglyot öltek meg. 
A szert, mely a halálos cianidgázt fejlesztette, Zyklon–B márkanév alatt forgalmazták és eredetileg 
rovarölőszerként tetűirtásra használták. A kísérletet sikeresnek nyilvánították, ezért egy bunkert átalakítottak 
gázkamrává és krematóriummá. Ez a gázkamra 1941–1942-ig üzemelt, akkor légvédelmi óvóhellyé építették 
át. 
       Az első nő 1942. március 26-án érkezett a táborba. 1942 áprilisától 1943 májusáig Carl Clauberg 
nőgyógyász sterilizációs kísérleteket folytatott zsidó asszonyokon a 10. blokkban, abból a célból, hogy 
kifejlesszen egy, a szlávokon alkalmazandó egy-injekciós módszert. Josef Mengele ikreken kísérletezett, és itt 
kell megemlíteni a nagyváradi Nyiszli Miklós zsidó orvost aki Mengele mellett dolgozott mint fogoly. A 
foglyokon  való kísérletekről sok mindent megtudhatunk könyvéből az Orvos voltam Auschwitzban-ból. 
Azokat a foglyokat, akik a tábor kórházában nem gyógyultak meg elég gyorsan, rendszeresen fenol 
injekciókkal ölték meg. 
     Az idegenvezetők elmondása szerint, amely szinte hihetetlennek tűnt számunkra, a táborban bordély is 
működött, melyet 1943 nyarán nyitottak meg Himmler parancsára, a 24. blokkban kapott helyet, és 
kitüntetett foglyok jutalmazására használták. (A bordély meglétét női túlélők érthető okokból nem erősítették 
meg.) A bordély személyzetét erre a célra kiválasztott nőkből és néhány önként jelentkező női fogolyból 
állították össze, többet közülük a katonák megerőszakoltak. 
      Ezt követően mentünk át a 3 kilométerre lévő Auschwitz II. (Birkenau), a fő megsemmisítő táborba, 
melyet sok ember egyszerűen „Auschwitz”-nak hív. Ez volt az a hely, ahol több százezer embert tartottak 
fogva és több mint egymillió embert megöltek, többségben zsidókat. 
      A foglyokat az egész németek megszállta Európából vasúton szállították, naponta érkeztek szerelvények 
Auschwitzba. A táborba érkezőket három csoportra osztották. Egy csoport néhány órán belül a gázkamrába 
ment; ezeket az embereket ide Birkenauba küldték, ahol naponta több mint 20 000 embert lehetett 
elgázosítani.  
    A foglyok másik részét rabszolgamunkára használták gyárakban, például a Kruppban és az I.G. 
Farbenben. Az auschwitzi komplexumban 405 000 dolgozó foglyot jegyeztek fel 1940 és 1945 között, ebből 
340 000 elpusztult kivégzés, verés, éhezés és betegségek következtében. Néhány fogoly Oskar Schindler 
német gyáros segítségével túlélte a megpróbáltatásokat, aki mintegy 1000 lengyel zsidót mentett meg azzal, 
hogy kivitte őket Auschwitzból, hogy a gyáraiban dolgoztassa őket.  
   A harmadik csoport, főleg ikrek, törpék orvosi kísérletek címén a Josef Mengele-féle orvosok kezei közé 
kerültek, akiket másképpen „halál angyalainak” is hívtak. 
    A táborok személyzetét részben foglyok adták, néhányukat kápónak és sonderkommandónak 
(krematóriumi munkások) választottak ki. Ezeknek a csoportoknak a tagjait ismétlődően megölték. A kápókat 
és sonderkommandókat az SS tagjai felügyelték, összesen 6000 SS-tag dolgozott Auschwitzban. 
   Amikor a szovjet hadsereg felszabadította Auschwitzot 1945. január 27-én, 7600 elhagyott túlélőt találtak. 
Több mint 58 000 foglyot már evakuáltak és utolsó halálmenetre küldtek a németek Németországba. 
        1947-ben Lengyelország az auschwitzi koncentrációs tábor helyén múzeumot létesített az áldozatok 
emlékére. 2010-ben 1,3 millió látogató haladt át a vaskapun, mely felett az Arbeit macht frei cinikus jelszó 
olvasható, tudtuk  meg a nagyon jól beszélő Ewa és Anna idegenvezetőinktől. 
       A sok szörnyűségek hallatán szívszorító, lelkeinkben mély nyomokat hagyó élménnyel indultunk vissza a 
Hegyköz irányába, megcsodálva újfent a szép lengyelországi tájat és településeket a maguk sajátosságaikkal.  
      Szinte hajnalodott amikorra az utolsó kiránduló is leszállt Csatárban az autóbuszról és 
megkönnyebbülten kijelenthettük, hogy „Épségben értek haza a hegyköziek az auschwitzi koncentrációs 
táborból.” 
    A tudósítás legvégén ildomos köszönetet mondani a Krakkói Magyar Közösség segítőkész önkénteseinek, 
név szerint Mészáros Rodrigó Lászlónak és Pálinkás Saroltának, akik  már hetekkel az indulás előtt segítettek 
előkészíteni a kirándulásunk ott töltött részét, a szálláshelyet és reggelit, valamint az auschwitzi 
koncentrációs táborba való bejutásunkat. De nem felejtkezünk meg Sturtlig Ewa és Ten Anna 
idegenvezetőkről sem akik az auschwitzi látogatásunk ideje alatt kalauzoltak bennünket. 



Hagyományőrző szüretimulatság  Hegyközcsatárban 

 
    Napfényesen indult szombaton Hegyközcsatárban a 2011 szeptember 24 -i Szüretmulatság a szervezők és 
résztvevők nagy örömére. Egyes visszaemlékezések szerint a hegyközcsatári szüreti báloknak immár száz éves 
múltja van, nagyon kevés kivétellel szinte minden évben megünnepelték a szőlő betakarítását.  Mivel maga a 
települést a  dombos táj jellemzi, hiszen a falu is egy domb oldalon helyezkedik el, így a  lakosság többsége a 
szőlőtermesztéssel foglalkozott,  hatalmas szőlőhegyek jellemezték a falu környékét, talán innen is a település 
nevének  a „hegyköz” előtagja. A hegyközcsatári emberek nemcsak szeretnek, de tudnak is ünnepelni! Az itt élők 
hiszik, hogy borban az igazság, és ezt mi sem bizonyítja jobban, mint a faluban évről évre megrendezésre kerülő 
szőlő- és borünnepek.  
      A szüreti szokások egyidősek a szőlő felfedezésével, azaz több mint 8000 évesek. Az ősszel zajló szőlőkben és 
pincékben végzett munka nemcsak társas esemény, hanem táncos mulatság, ünneplés is kapcsolódik hozzá. A 
szüret a különböző történelmi korokban mindig többet jelentett egyszerű munkánál. Ünnepnek számított és számít 
ma is, hiszen egy egész évi munka gyümölcsével szembesül a szőlőművelő. Olyan fontos volt, hogy a sátoros 
ünnepeken a hadviselő vitézek is hazasiettek. 
     Ezt a hagyományt elevenítették fel ma fiataljaink. Délelőtt 10 órakor egy Istentisztelettel, kezdődött a szüreti 
mulatságot felelevenített rendezvény a hegyközcsatári református templomban, ahol a házigazda Miklós Csaba 
református lelkipásztort helyettesítő Gavrucza Nagy Emese lelkésznő hirdette az igét és   mondott   áldást a 
rendezvényre közösen a hegyközi római katolikus Farkas András plébánossal, majd indították útjukra hogy 
behívogassanak az esti mulatságra. 
    Ezt követően a tizenegy párból álló tánccsoport bemutatta azt a néptáncot , amelyet a már tapasztaltabb 
táncosok tanítottak be kisebb társaiknak, azok akik már hosszú évek óta tagjai  ennek a műkedvelő csoportnak. 
    Sok helybéli lakos gyűlt  össze a Polgármesteri Hivatal előtti térre, hogy megcsodálhassák a szépen kivitelezett 
és megtanult néptánccsokrot,  amelyet hálájuk jeléül hatalmas tapssal jutalmaztak. 
     



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A bemutatót követően Vitályos Barna polgármester, a helyi  RMDSZ elnöke  gratulált a fiataloknak a szép 
előadásért, majd a lelkes kis csapat a szépen feldíszített szekerekkel, elől csikós legénnyel, hívogatni indultak 
Tóttelek, Síter, Hegyközpályi és Hegyközújlakra és Hegyközcsatárba, de mielőtt útra keltek volna Illés Viktória 
fiatal táncos egy csokor virággal köszönte meg a polgármester hagyományőrző hozzáállását a népművelő 
rendezvények szervezéséért. 
     Az egész rendezvény szervezői a helyi RMDSZ szervezet a Polgármesteri hivatal és a helyi fiatalok, aki mindezt 
összefogta és irányította az Sztankovics Gyula kultúrreferens. Elmondása szerint a fiatalok nagy szeretettel jártak a 
már augusztus elején megkezdett táncpróbákra.       
   A tánccsoport legfiatalabb tagjai alig múltak kilenc – tíz évesek , de kitartóan táncoltak a náluk idősebb 
társaikkal. 
    A hegyközcsatári közönség előtt bemutatott sikeres műsoruk után a lelkes kis csapat elindult a közeli 
települések falvaiba  hívogatni az esti szüretbálba, a kikiáltó kisbíró Sorbán Norbi és ifjú  Dorsonszki Imre lóháton 
csattogtató ostorral ment az élen, több feldíszített lovas kocsi kísérte a táncosokat, a zenét  a kiváló Petimix 
zenekar szolgáltatta. 
   Jó érzés 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. 
      Már besötétedett, amikor visszaértek a hívogatásból Hegyközcsatárba, a megérkező bemutató táncot 
követően, a Székelyhimnusz eléneklése közepette a táncosok birtokukba vették a modern minden igényt kielégítő 
kultúrotthont, majd egy jó és finom vacsora elfogyasztása után, amelyet a polgármesteri hivatal munkatársai 
készítettek, megkezdődött az igazi szüreti bál.   
    Az egész est jó hangulatát a már említett Petimix zenekar biztosította.   Felléptek a hegyközcsatári Szalmavirág 
néptáncosai is, hogy még több színt és jókedvet vigyenek be a mulatságba.  
        Hegyközcsatár szőlősgazdái mindig hívő emberek voltak a mai napig is azok, a szőlőtermesztésnek több 
évszázados múltjában a betakarított bő termést mindig azzal köszönték meg az Úrnak, hogy népviseletbe öltözve 
fiatalok és idősek közösen egy egyházi szertartást követően zenés, reggelig tartó mulattságot tartottak. 
     Így történt ez ma is, nem akarták megszakítani ezt a szép hagyományt, mint azt a helyi lelkipásztor több 
alkalommal is kihangsúlyozta „. mert csak annak a nemzetnek van jövője, aki ismeri a múltját”.  
    A kultúrotthon egy adott pillanatban már úgy nézett ki, hogy kicsinek bizonyul, örültek is a szervezők.  
    A jól sikerült szüreti bálnak reméljük folytatása is lesz jövőre. 



III. Gesztenyefesztivál a siteri Bangéta halastónál 
Jó hangulatú zenés, gesztenyefesztivál volt október 2-án a síteri Bangéta halastónál. A sztárvendég 
az újvidéki 3+2 mulatós együttes, akik élő koncertet adtak. 
         Szép őszi napsütéses idő jellemezte a vasárnapot, október 2-át, amikor a síteri Bangéta halászcsárdánál 
megrendezésre került, immár harmadik alkalommal a Gesztenyefesztivál. A halászcsárdában és a lacikonyhákon 
már délben lehetett finomabbnál finomabb ételeket vásárolni, gesztenyét, sülve, főve gesztenyepürét 
tejszínhabbal, amely annyira közkedvelt volt hogy a rendezőknek  délután folyamán utánpótlásról kellett 
gondoskodniuk.  
     Körbe a  tó partján halászokat véltünk felfedezni, hogy halat is fogtak—e arról nem nyilatkoztak, hiszen alig 
pár tíz méterre mulatós zene szórakoztatta az ide kilátogatókat. Sokan jöttek el a környező településekről, 
Nagyváradról, de voltak itt az Érmellékről is, úgy ezerötszáz - kétezer szórakozni vágyó lehetett azoknak a száma 
akik ellepték a színpad környékét és húzódtak a napernyők alá, talán az idei ősz utolsó rövid nadrágos hétvégéjén. 
      A délutáni műsorok első fellépői a hegyközcsatári Szalmavirág műkedvelő néptánccsoport táncosai voltak, akik 
egy szépen koreografált szüreti mulatságos összeállítással csalogatták a színpad elé a közönséget. A siker nem is 
maradt el, hiszen hatalmas tapssal jutalmazták a kitűnő produkciót. A hegyközcsatári Szalmavirág műkedvelő 
néptánccsoport vezetője immár hosszú évek óta Sztankovics Gyula a hegközcsatári Polgármesteri Hivatal 
kultúrreferense, elmondása szerint a fiatalok egy saját maguk által összeállított műsort mutattak be. 
     A néptánc után könnyűzenei összeállítást hallhattunk a biharszentjánosi Retek Orsolyától aki egy örökzöld 
slágereket szedett egy csokorba és adta elő a síteri közönségnek. 
     A hegyközcsatári Bad Girls lányok egyre népszerűbbek a környéken, Kurucz Anita az együttes szóló énekese 
összeállításában népszerű slágereket énekelt, látszik a fejlődés rajtuk, hiszen a nyáron sok rendezvényre kaptak 
meghívást, ahova szívesen mentek és mennek is ha hívják. 
     Közben megérkezett az újvidéki Bugyi Zoltán vezette 3+2 együttes, mikrobuszuk az utolsó száz métereket 
leengedett bal hátsó kerékkel tette meg, el voltak keseredve, de a rendezők megoldották a problémájukat, így már 
jó kedvel felszabadultan kezdték összeszerelni a hangszereket és kellékeit a színpadra, a közönség meg egyre csak 
közelített, de fegyelmezetten kísérte szemmel az ügyes kezeket amelyek ide-oda kötözgette a sok vezetéket. 
     Már lenyugvóban volt a Nap, a szél is felerősödött, kimondott hűvös lett a tópartján, amelynek sík vizén 
táncolva szállt le a lenyugvó nap sugarai, de már erőtlenül sugárzott vissza az őszi tájra, amikor elkezdődött a 
várva várt koncert.  A jól ismert slágerek A csipkés kombiné, Halvány őszi rózsa, Csárdás összeállítás, Kicsiny 
falum, Életemben csak két nőt szerettem, Sárgul már a kukorica szár, Kiscsónakom leng a Duna vizén, stb. 
felhangzásakor a közönség együtt énekelt, (de volt aki táncolt) az együttessel. Bugyi Zoliék érezték a közönség 
lüktetését és még odaadóbban játszottak, olykor – olykor esélyt adva a közönségnek is a mulattatásra, hagyva 
hogy csak ők énekeljenek, ezt a trükköt mások is gyakorolják, hogy még jobb hangulatot teremtsenek, hogy 
érezze a közönség ő is részese az előadásnak. 
     A két órás koncert hamar eltelt, a résztvevők egy kellemes hangulatú családias vasárnap délutánt tölthettek el 
egy szép tóparti tájon, talán az idén ez volt a környéken az utolsó ilyen rendezvény. A kocsisor végtelennek tűnt 
hiszen a poros úton csak a hátsó stoplámpák látszottak, a jól megérdemelt kikapcsolódás után mindenki igyekezett 
otthonaikba, hiszen reggel mindenkit várt egy újabb dolgos hét. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bérmálás  a hegyközcsatári római katolikus templomban 

 
      Vasárnap, 2011 szeptember 25-én délelőtt 11 órától Exc. Böcskei László megyéspüspök 12 fiatalnak , hét 
leány és öt fiú, szolgáltatta ki a bérmálás szentségét  Hegyközcsatárban, ott ahol a település legmagasabb 
pontjára épített templomot 1806-ban a római katolikus közösség.  
       Nagy tömeg várta a Főpásztort a templom előtt, majd baráti , ismerkedő és feszültség oldó beszélgetést 
folytatott a bérmálkozókkal. 
      Zsúfolásig megtelt a templom, de voltak  akik már nem jutottak be, sokan  más településekről jöttek, de 
jelen voltak a helyi és környező falvak más felekezetű gyülekezeteinek tagjai is, hiszen az egymás 
szomszédságában élő református, baptista és római katolikus közösségek tagjai mindig is barátságban éltek 
egymással, megtisztelve jelenlétükkel  egyik vagy másik felekezet ünnepi rendezvényeit. 
     Nagy volt a feszültség és izgalom a fiatalok között, de talán még jobban izgultak a bérmaszülők és 
szülők, hiszen a bérmaszülő kötelessége az, hogy a megbérmáltat a keresztény életben szóval és példájával 
segítse.  
   A gyenge, fiatal facsemetét erős cövekhez szokták kötözni, hogy derékba ne törje a szél. Amikor az, az 
évek hosszú során megerősödött, elveszik mellőle a cöveket, mert a fának már megvan az a belső ereje, 
amellyel önmagában is ellen tud állni bármilyen viharnak. Nemhiába hívják latinul confirmatio-nak: a 
bérmálás szentsége ezt a belső megerősítést adja a fiatal kereszténynek. A latin firmus szó azt jelenti, hogy 
erős, az erőnek a tartás, ellenállás, szívósság jelentésárnyalatával. A bérmálás a lelki érés, lelki érettség, 
mondhatnánk, a lelki felnőtté avatás szentsége, hatására a gyermek lelkileg felnőtté válik. 
      Tudnunk kell hogy az első bérmálás pünkösdkor volt, amikor az apostolok megkapták a Szentlelket. Ők 
érett felnőttek voltak ekkor. Hosszú imával és várakozással készültek pünkösdre. Lelkükben pedig ott volt a 
készség, hogy Krisztusért és születő Egyházáért adják életüket. A bérmálásban a megkeresztelt – most már 
felnőttként – vállalja azt, amit a keresztségben szülei vállaltak helyette: krisztusi életet és küldetést. S 
odaadására válaszul a Szentlélek új módon tölti el őt és megerősíti, hogy képes legyen a nagykorú 
keresztény életre. 
     Miután a püspök megbizonyosodott afelől, hogy a fiatalok felkészültek a bérmálás szentségének 
kiszolgáltatására,- hiszen a  bérmálás szentsége a keresztény nagykorúság szentsége, amelyben megkapjuk 
ajándékul a Szentlelket, erőt és küldetést kapunk, hogy Krisztus tanúi legyünk az Egyházban és a világban,- 
megkezdődött a fogadalom tétel, a bérmaszülők és a jelenlévők tanúságával. Az Apostolok Cselekedetei 
könyvéből tudjuk, hogy a bérmálás gyökerei az Apostolok koráig nyúlnak vissza: "Rájuk tették tehát kezüket, 
s azok megkapták a Szentlelket" (8,17). A bérmálásnak, a krizmával való megkenés mellett, a kézrátétel ma 
is lényeges aktusa. 
      Ezt követően először az új megbérmáltak , majd a jelenlevők éltek az oltárszentséggel ,hiszen ők ezzel  
Krisztus testét és vérét veszik magukhoz. 
    Az ünnepi rendezvény előtt és után a köröstarjáni római katolikus egyházközség fúvószenekara 
szolgáltatott egyházi zenét akikhez csatlakoztak a hegyközcsatári Szabó testvérek, Béla és Zoli, szaxofonnal. 
       A templomból kijövőket minden jelenlévőt szeretetvendégségben részesítettek a szervezők. 
 

A megbérmáltak a hegyközcsatári róm kat. Templom 
bejáratánál 

Exc. Böcskei László róm. Kat. megyéspüspök és Farkas 
András hegyközi róm. katolikus plébános 



Hegyköziek a Tisza – tónál  és Hortobágyon 

 
    Alig két hét telt el a lengyelországi kirándulás után a hegyköziek ismét útra keltek, ezennel a 
magyarországi Tisza – tó és a Hortobágy volt a célpontjuk. 
 
    Szombat reggel, szeptember 10-én egy újabb kirándulásra indult a hegyközcsatári, hegyközpályi és 
hegyközújlaki református gyülekezetek tagjai, ezennel a Tisza tóra és a hortobágyi puszta megtekintését tűzték 
ki célul. 
    Az ötven fős turista egy kényelmes autóbusszal vágott neki a még számukra ismeretlen tájnak, de azért  
boldogan cseverészett egymással találgatván a meglepetéseket, hiszen a hegyközben kevés esély van a motoros 
csónakázásra. 
    Alig tették meg az út kétharmadát, amikor megálltak egy benzinkút parkolójába, hogy elfogyasszák az 
otthonról hozott finom reggelit, de előkerültek a táska alján lapuló bütykösök is finom hazai pálinkával, hogy 
étvágyat csináljon a reggelinek. 
   Az elemózsia elfogyasztása után ismét útra keltek, Katona János hegyközpályi lelkipásztor ismertette a 
kiránduló csoporttal a Tisza tó jellegzetességeit, és hogy mire számíthatnak, mit láthatnak a tavon, hiszen a tó 
bővelkedik látnivalóval a maga jellegzetes növény és állatvilágával. 
     Megtudtuk, hogy a Tisza tó eredeti nevén még Kiskörei víztározó volt, amely 127 négyzetkilométernyi 
kiterjedésével a Kárpát-medence második legnagyobb kiterjedésű állóvize lett, majd egy törvény alapján 
víztározót kialakító duzzasztómű építésébe kezdtek  1968-ban. A vízlépcsőt 1973-ban helyezték üzembe és még 
ebben az évben megkezdődött a folyó duzzasztása is. 
    Ezzel gyakorlatilag megszületett a Kiskörei víztározó, mely több éves fejlődés után, egyre emelkedő 
duzzasztási szintekkel „nőtte ki” magát Tisza tóvá. Az első duzzasztási szint 1973-tól 1978-ig tartott, a Kisköre 
felső vízmércén mért magassága 550 cm.  
    A második duzzasztási szint 1978-tól 1984-ig tartott, a Kisköre felső vízmércén mért magassága 700 cm. A 
harmadik duzzasztási szint 1984-ben kezdődött, napjainkban is tart, a Kisköre felső vízmércén mért magassága 
725 cm.  
       



Jelenleg a nyári duzzasztási szintnél a 127 km² teljes tározótérből kb. 23 km² a sziget, kb. 42 km² a vízi növényzettel 
benőtt terület és kb. 62 km² a nyílt víz.  
     A vízinövényzet terjedésén keresztül jól lemérhető a tározó állapotának folyamatos változása, fejlődése, és ebből az 
átalakulásból természetesen a halállomány sem maradt ki. A duzzasztás hatására a halfauna jelentős változáson ment 
keresztül. 
A duzzasztott folyómederben leggyakoribb fajok a karika keszeg, dévérkeszeg, ezüstkárász a ponty, a süllő, a harcsa, a 
csuka,a dévérkeszeg, szivárványos ökle, fekete törpeharcsa, naphal, tarka géb, a süllő. 
      A Tisza-tó sekélyvizű, vagy időszakos vízborítású területei igazi kétéltű élőhelyek, igen nagy számban élnek itt a tavi-, 
kistavi-, kecskebéka fajkomplex egyedei, barna varangy, leveli béka, vöröshasú unka. A hüllők közül jelentős állományai 
vannak a vízisiklónak és mocsári teknősnek. 
     A madarak közül a tározó területén jelentős a vegyes gémtelepek fajainak költése. Kiemelendő a kiskárókatona  
fészkelése.  
     A Tisza-tó és környéke fontos pihenő és táplálkozó helye a vonuló madaraknak. A tavaszi-őszi madármozgalomban a 
lúd- és récevonulás meghatározó.  
    Az emlősfauna legértékesebb tagja a mintegy évtizede visszatelepített stabil populációt alkotó hód valamint a mindenütt 
jelen lévő vidra. 
     Mindezek ismeretében érkeztünk meg a Tiszafüredhez mintegy 10 km-re lévő Poroszlóra, ahol már vártak bennünket a 
motoros csónakosok, hogy egy nagy élményt nyújtó tavi kirándulásra vigyenek bennünket. Kicsit félénken léptünk a 
csónakba, hiszen számunkra ismeretlen volt az imbolygó jármű, de rövid ismerkedés után megszoktuk, a motorcsónak 
„sofőrök” látván bizonytalanságunkat csak lassú tempóval járták velünk körbe a tavat.  
     Érdekes és felemelő élmény volt a náddal és gyékénnyel benőtt tavon vágott ösvényeken való csónakázás, a vízi 
madarak és állatállomány megfigyelése, a túravezetőink ismertetőjének hallgatása.  
     Megtudtuk hogy igazi paradicsom ez a hely a vízisportok kedvelőinek, a fürdőzni, strandolni vágyóknak, de a 
horgászoknak, vadászoknak, vízitúrázóknak, ökotúrázóknak is kiváló kikapcsolódási lehetőséget nyújt. A Tisza-tavi 
Madárrezervátum, mely a Világörökség része, a kikötőkből szervezett túrákon keresztül látogatható. 
     A vízitúra után mindenki elfogyaszthatott egy bőséges ebédet a helyi vendéglőben, majd elindultunk a hortobágyi 
puszta felé az autóbusz sofőrünk jóvoltából. 
     Ahogy beértünk a Hortobágyi Nemzeti Park területére mindenki az őshonos szürkemarha csordákat kereste, amelyet 
egy adott helyen megpillantottunk.  
Elérkezvén Hortobágy településre nem hagyhattuk ki hogy ne készítsünk egy közös fotót a híres kilenc lyukú hídnál.  
    Betértünk a Petőfi által kedvelt csárdába is egy icce borra, de valaki megjegyezte, hogy a bort jobb lett volna kihagyni, 
mert ha Petőfi ma tért volna be nem ebből kínálták volna meg.  
    A vásártéren szép kézműves és népművészeti ajándékokat lehetett vásárolni, nagy meglepetésünkre lejért is, majd egy 
kis kérdezősködés után kiderült, hogy az egyik alkalmi árus atyánkfia, Körösfőről. A jobb árulás reményében  helyezte ide 
alkalmi sátorát, hiszen itt sokan megfordulnak, odahaza pedig nagy a konkurencia.  
    Miután megvettük a gyerekek, unokák számára az ajándékokat elindultunk a hegyköz irányába, egy bőséges élménnyel 
gazdagodva, hiszen mindenütt jó de legjobb otthon. 

CSÓNAKÁZÁS A TISZA—TAVON A CSOPORT A HORTOBÁGYI KILENC LYUKÚ HÍDNÁL 



VICC SAROK 
Távoli sziget mellett halad el az álomhajó. A szigeten egy szakadt,rongyos férfi ugrálni kezd, mindkét kezével 
integet. 
A luxushajó egyik utasa megkérdezi a kapitánytól: 
- Azzal az emberrel mi van? 
- Nem tudom -feleli a kapitány-, de mindig így örül, amikor erre járunk. 
 
Jean, kössön csomót az anyósomra! 
Miért uram? 
Sárkányt akarok eregetni... 
 
- Jean, a tojásaimat! 
- Azonnal hozom uram. 
- Ne hozza, vakarja! 
 
Nyuszika a tisztáson egy tükör előtt nyomkodja az arcát. Arra megy a róka: 
- Sok a pattanásod, nyuszika? 
- Dehogy... sörét. 
 
- Miért vannak a nőknek problémáik a parkolással? 
- Mert a férfiak elhitették velük, hogy a 10 centi az 30 centi. 
 
- Nudista strandon ki a meztelenebb, a férfi vagy a nő? 
- A férfi, mert neki látszanak a gondolatai is!! 
 
- Melyik a legfeleslegesebb tárgy a világon? 
- Hát a sorompó! Ha nem jön vonat, akkor minek. Ha meg jön, akkor úgyis elállja az utat. 
 
- Apjuk! Vigyük el a Pistikét az állatkertbe! 
- Oszt minek annyuk? Ha kő nekik, majd érte gyünnek. 
 
Megtörtént: 
Az állatkertben éppen a tevéket néztük. Egy szép méretes két púpú példány illegette magát a  
korlát mellett. Egy 7-8 év körüli kisgyerek ránéz, majd rosszallóan megjegyzi: 
- Na... Látszik a hátán, hogy ültek rajta... 
 
Nyuszika sétál az erdőben egy magnóval a kezében. 
Találkozik a Medvével. 
-Te Nyuszika honnan van ilyen klassz magnód? 
-Képzeld Medve, tegnap a disco után a Rókalány felcsalta lakására, levetkőzött, kéjesen elnyúlt az ágyon 
és azt monda: Mindenem a tied. Medve, ha ott lettél volna a hűtőt is elhozzuk. 
 
Miért nem lehet palackozni a tengervizet ?  
-Mert kinyomná a dugót dagálykor.  
 
Éttermünk különlegessége a csiga. Büszkélkedik a vendégnek a főpincér. 
-Tudom, legyint a vendég- tegnap az szolgált ki! 
 
- Mari, menjünk haza az erdőn keresztül, a rövidebb úton... 
- Nem lehet Pista, ma sietek. 
 
 Jó napot kívánok. - Mondja az villanyszerelő a páciensnek, aki a vastüdőre van rákapcsolva.  
 - Tessék jót szippantani! 
- Miért? 
- Mert egy negyedórára lekapcsolom az áramot! 
 



Férj és feleség reggeliznek egy elegáns hotel teraszán, mikor is a férj ölébe ül egy szoke csinibaba és  
lecsókolja. Erre a feleség dühösen : 
- Ki volt ez ?! 
- A szeretőm - válaszolja e férj nyugodtan. 
- Hát én ezt nem csinálom tovább, azonnal elválok, mit képzelsz magadról ?  
- Drágám, a helyedben meggondolnám, ugye a nyaraló ,a nercbunda, az ékszerek, a Porsche... 
Esznek tovább, kis idő múlva a feleség így szól : 
-Drágám, az ott nem a Kovács ? 
-De az - válaszol a férje. 
-És ki az a nő vele - kérdi a feleség. 
-A szeretője - mondja unottan a férj. 
Mire a feleség : 
-Te a miénk szebb, nem ? 
 
- Miért repülnek a gólyák délre télen? 
- Mert a négerek is akarnak gyereket. 
 
- Kisfiam, mi a neved? 
- Kovács. Ipszilon nélkül. 
- Dehát a Kovácsban nincs is ipszilon! 
- Ezt mondtam én is. 
 
- Ön mióta dolgozik a vállalatnál? 
- Mióta megfenyegettek, hogy kirúgnak. 
 
Két atléta beszélget: 
- Te mennyit futsz 100 méteren? 
- 6.5 másodperc. 
- Az nem lehet. A világrekord is 8 egész valahány század másodperc körül van!! 
- Ja! Csakhogy én tudok egy rövidebb utat! 
 
Öreg bácsi elmegy a patikushoz, mert székrekedése van. A patikus ránéz és megkérdezi: 
- Mondja bácsi, maga itt lakik a városban? 
- Nem fiam a szomszéd faluból jöttem busszal, úgy 15 km. 
Patikus bólint és egy adag fehér port önt egy csészébe. 
- És mondja a buszmegálló messze van a házától? 
- Nem fiam, úgy ötven méterre. 
Patikus bólint és még egy adagot hozzáönt a gyógyszerhez. 
-És mondja a WC messze van a bejárattól? 
- Hát úgy 15 lépésre. 
Patikus újfent bólint és még kever egy kis anyagot a gyógyszerhez. 
- No ezt most igya meg és azonnal induljon haza. 
Bácsi el. 
Egy hét múlva idős bácsi betér a patikába. 
- No hogy sikerült a kúra? - kérdi a patikus. 
- Hát fiam csak gratulálni akartam. Ilyen nagy távolságon csak 2 métert tévedni... 
 
Kovácsot lelkendező örömmel fogadja otthon a felesége: 
-Te Gyula, szenzációs hírt mondok: Megszűnik az adóhivatal! 
-Ne beszélj marhaságokat, anyukám - korholja Kovács. 
-De igazán megszűnik. Ide van írva a leveledre: 
Utolsó felszólítás. 
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