
Anyáknapi ünnepség a csatári templomban 
 
Örömkönnyekkel záródott a hegyközcsatári református templomban vasárnap délelőtt az anyák napi 
Istentisztelet 

     Vasárnap délelőtt, 2017. május 6-án, Anyák Napján talán nem volt olyan ember a hegyközcsatári reformá-
tus templomban, aki ne hatódott volna meg az anyák napi ünnepi műsoron. A versek, énekek szívet gyönyör-
ködtetően csengtek a felnőttek, édesanyák, nagymamák, szülők és nem szülők fülében. 
    Május első vasárnapján köszöntjük az édesanyákat. Számukra mindig mi a gyerekek vagyunk a legfonto-
sabbak! Ez a nap csak az övék, őket ünnepeljük, nekik mondunk köszönetet mindazért a sok szeretetért, fára-
dozásért, segítségért és gondoskodásért, melyet egész évben nyújtanak nekünk, gyermekeiknek. 
    Miklós Csaba Péter lelkipásztor az ünnepi istentisztelet igemagyarázatát Pál apostolnak a 2Timóteus 1,12-
14-re alapozta: „mert tudom, kinek hittem, és bizonyos vagyok benne, hogy ő az én nála letett kincsemet meg 
tudja őrizni ama napra. Az egészséges beszédeknek példáját megtartsd a miket én tőlem hallottál a Krisztus 
Jézusban való hitben és szeretetben. A rád bízott drága kincset őrizd meg a bennük lakozó Szent Lélek által.” 
– szóltak a Szentírás szavai.  
    A lelkipásztor az anyák nélkülözhetetlen szerepét példázta a társadalomban, akik kapcsolópontok Istenhez. 
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„Anyák napja van, amikor megköszönjük a Jóistennek 
azt a drága kincset, amelyet adott nekünk, az édes-
anyát, azt a gondoskodó szeretetet, amellyel felnevelt 
bennünket. Aki még teheti megköszönheti azt a drága 
gondoskodást, szeretetet amellyel elhalmozott bennün-
ket, aki nem teheti halotti poraiban is áldja azokat a 
gondoskodó kezeket amellyel ápolt bennünket. Az 
édesanyát senki és semmi sem pótolhatja, hiszen nincs 
annál nagyobb kincs, mint az anyai szeretet. (…) Ma 
itt vannak a templomban gyülekezetünk gyerekei, ifjai, 
akik így együtt szeretnének köszönetet mondani az 
anyukáknak, nagymamáknak a sok-sok szeretetért, 
gondoskodásért, amivel elhalmozzák őket.”- prédikálta 
a lelkipásztor.  

    Az igemagyarázatot követően elsőként a helyi gyülekezet Vallásórás Gyerekek Együttese zenés-verses ösz-
szeállítással, majd a Hegyközcsatári Nagy Géza Református Énekkar, és a Hegyközcsatári Ifjak Együttese 
anyák napi, könnyeket csalogató énekekkel szolgáltak.  
   Ezek után került sor a virágosztásra, mint kicsi szívük egy kis meleg darabkája, szeretetük jelképe, a gyer-
meki szeretetüket adták át ezzel az anyukáknak és nagymamáknak, az egész gyülekezet nő tagjainak egész évi 
fáradságukért, kicsi, de annál nagyobb gesztus részükről.  
    Sokan ilyenkor hirtelen mintegy ráébrednek mennyi mindent kaptunk édesanyánktól, ilyenkor jut eszünk-
ben Dzsida Jenő verse a Hálaadás: „Köszönöm Istenem az édesanyámat! Amíg ő véd engem, nem ér semmi 
bánat! Körülvesz virrasztó áldó szeretettel. Értem éjjel-nappal dolgozni nem restel. Áldott teste, lelke csak 
érettem fárad. Köszönöm, Istenem az édesanyámat.”- részlet.  
    A hegyközcsatári templomban jelenlévők szeméből könnyeket csaltak ki ezek a gyermeki szavak, tettek, 
bizonyítani vágyók. Isten éltesse és áldja őket. 
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TANUSÁGTÉTEL ÉS ANYÁK NAPJA TÓTTELEKEN 
 
   2017 május 7-én, Húsvét 4-ik vasárnapján a Jó Pász-
tor ünnepén a papi és szerzetesi hivatások világnapját 
ünnepeljük. Ebből az alkalomból Kruzslitz Imre atya 
meghívására a hegyközbe látogatott Serafina nővér, a 
Szentjobb-i Caritas Szent István Szociális Központból, 
aki Vincés nővérként teljesít ott szolgálatot. Az ő tanú-
ságtételét hallgathattuk meg Páli Szent Vincéről, az 
irgalmasság szentjéről.  
    Megtudtuk, hogy Szent Vince szegények, betegek, 
foglyok, rabszolgák, öregek, koldusok, árvák, elmebe-
tegek atyja, társulatok, szerzetesrendek, szemináriu-
mok alapítója. 1617-ben alapította az első Szeretet 
Testvérületet, ennek a rendnek feladata a szegény bete-
gek gondozása és felkarolása. Különös gondot fordított 

a szegény és árva gyerekekre. Franciaországban a 30 éves háború ideje alatt, nagyon sokat tett a nyomorba 
döntött polgári lakosságért. Ennek érdekében hozta létre a főúri hölgyek anyai szívére hatva a Szeretet Leá-
nyai Egyesületet, az ő adományaikból az Irgalmas nővérek segítségével, naponta több ezer adag ételt osztottak 
ki.  
     Adományokat gyűjtöttek, ruhákat bútorokat a szegények megsegítésére. Szent Vince nagyon egyszerű, alá-
zatos és szigorú volt önmagához, de nagyon irgalmas és szeretettel teli a rászorulókkal szemben. Reá is érvé-
nyesek másoknak mondott szavai: „Szeressük Istent, de a két kezünk munkája és arcunk verítéke árán!’’ A 
szerénységét jól példázza ez a mondata: „én soha nem gondoltam, hogy nagy dolgokat viszek végbe, hanem 
egyszerűen tettem amit tennem kellett!” Serafina nővér jóvoltából egy olyan szentet ismerhettünk meg, akiről 
eddig nem sokat tudtunk és csak arra kért bennünket, hogy tegyünk jót a rászorulókkal személy válogatás nél-
kül. Idézte a napi Szentleckét: Szent Péter apostol első leveléből „Ha a jót teszitek és türelmesen szenvedtek, 
az kedves az Isten előtt!” A tanúságtételen kívül megajándékozott bennünket ’’Íme Ő lesz anyád és te az Ő fia 
légy...” kezdetű gyönyörű énekkel anyák napja alkalmából, amit a Szűz Anyának ajánlott fel. Köszönjük szé-
pen a szolgálatát! 
     Az anyák napi ünnepséget a szentmise befejeztével a tótteleki kultúrotthonban tartottuk meg. A gyerekek 
és szüleik versekkel és énekekkel köszöntötték egymást és mindazokat, akik megtisztelték őket a jelenlétük-
kel. A megható műsor után minden hölgyet megajándékoztak egy-egy szál virággal megköszönve ezzel a gon-
doskodásukat és szeretetüket, mert a mi kicsi falunkban mindenki neveli egymást jó szóval, szeretettel néha-
néha intéssel. Szombaton a gyerekek és anyukák finomabbnál finomabb süteményeket és szendvicseket készí-
tettek amivel vendégül látták a jelenlévőket. Mi is köszönjük nekik a munkájukat, hogy szebbé és emlékeze-
tessé tették számunkra ezt a szép májusi vasárnapot. 
 
Iványi Ilona 
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Önkéntesség a hegyköztótteleki egyházközségben 
 
Már évek óta gyakorolják az önkéntességet a hegyköztótteleki közösség apraja-nagyja, az egész telepü-
lés fiataljai, idősei. 

 
     Aki Tóttelekre látogat már a település bejáratánál, 
feltűnik a tisztaság, rendezett porták, a díszes pincesor, 
felújított római katolikus templom égbe nyúló tornya, 
ahol gyakran megszólalnak az Istenházába hívogató 
hatalmas harangok. A tóttelekiek gyakorlott kereszté-
nyek, a vasárnap, vagy ünnepnapokon idelátogatók a 
templom felé igyekvő családokra, egyedülállókra, idő-
sekre, fiatalokra figyelhetnek fel, hiszen itt az egyházi 
ünnep alkalmával a helybéliek nem mennek a mezőre 
dolgozni csak az otthoni állatok ellátását, biztosítják.  
     A település központjában, a templom szomszédsá-
gában van a plébánia, valamint az egyházi tulajdonban 
lévő kultúrotthon, mindkettő régi épület, apránként fel-
újításokat eszközöltek rajtuk, de a gyorsan fejlődő mo-

dern világ szinte megköveteli ezek fejlesztését, átépítését, felújítását is. Tették ezt a tóttelekiek is az elmúlt 
évek során sok önkéntességgel, és támogatással, de még sok a tennivaló, a közösség mindent megtesz azért, 
hogy lépést tudjanak tartani a 21. század követelményeivel, saját maguk, gyerekeik, unokáik, az egész közös-
ség jólétének érdekében.  
    A település plébánosával Kruzslitz Imre lelkipásztorral, Imre atyával, ahogy legtöbben szólítják, beszélget-
tünk és az Egyháztanács elnökével Iványi Ilonával, akik az eltelt néhány esztendő sikereiről számoltak be la-
punknak.  

   - BN - Imre atya, ha beszélne a kultúrházról elsőként 
   - Imre atya – az elállamosított kultúrházat egyházközségünk visszakapta, 
de sajnos olyan állapotban volt, hogy önerőből képtelenek lettünk volna 
felújítani, ezért annak idején az Egyháztanács azt a döntést hozta, hogy 20 
esztendőre használatba adja az önkormányzatnak, és ez jó döntés volt, hi-
szen így is, úgy is a falu közösségét szolgálja. Az önkormányzat részben 
felújíttatta, igaz a település lakói a mai napig részt vesznek nagyon sok ön-
kéntességgel minden munkálatban, sőt ők maguk a kezdeményezők egy-
egy javításkor, felújításkor.  
   - BN – melyek azok a felújítások, amelyeknél részt vettek?  
   - Iványi Ilona – amint azt Imre atya elmondta, már évek óta gyakorolják 
az önkéntességet a hegyköztótteleki közösség apraja- nagyja, felszedtük a 
régi padlót, együtt betonoztuk le a konyhát, borozót és a klubhelyiséget, 
járdát öntöttünk a plébánia és a kultúrház között, ugyanakkor lebetonoztuk 
a hidat, rendbe tettük az esővíz elvezető árkot.  

Az elmúlt napokban eltakarítottuk a kultúrház háta mögött a már évtizedekkel ezelőtt összeomlott szenes kam-
rát, megteremtve ezzel a lehetőséget további javítási munkálatok elvégzésére, mivel szeretnénk bevakolni a 
kultúrház hátulját, de tervbe van a kultúrházhoz tartozó spájz rendbetétele is. Lefestettük a kaput, színpadot. 
 - BN – ha már a kultúrházról beszélünk, milyen rendezvényeket tartottak itt az elmúlt években? 
  -  Iványi Ilona – azok a lelkes személyek, akik az önkéntes munkákban részt vesznek, azok ugyan úgy kive-
szik a részüket az ünnepségek, rendezvények megszervezésében és lebonyolításában is. Tótteleken minden 
évben hagyományoknak megfelelően két templom búcsút ünnepelünk, aminek a végén szeretet vendégségre 
várjuk a zarándokokat a szépen felújított kultúrotthonba. Az elmúlt években pálinkakóstolót, borkóstolót szer-
veztünk a községbeli gyümölcs és szőlősgazdáknak, minden évben megrendezzük az elmaradhatatlan bohóza-
tokkal tűzdelt farsangi mulatságot, az Ó évbúcsúztatót, anyák napi műsort. A tavalyi évben szerveztük meg 
első alkalommal a Jót Tesz-Fesztivált, ennek keretében bográcsos ételek főzőversenye volt, házisütemény vá-
sár, amelynek bevételét, a templombelső felújítására ajánlottuk fel. Idén ismét megrendezzük a jótékonysági 
fesztiválunkat június 17-én, szombaton, melyre ez úton is szeretettel meghívunk minden kedves érdeklődőt.  
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- BN – a plébánia udvarára beérve szép rendezett 
kép tárul elénk, milyen munkálatokat sikerült elvé-
gezniük a plébánián? 
  - Imre atya – apró lépések sorozatának és még 
annál több önkéntességnek köszönhetően, egy lát-
ványos udvart alakítottunk ki. A plébánia körüli 
nagytakarítás és lomtalanítást követően átrendeztük 
az udvart, a kerítést, kaput átfestettük.  A tavalyi 
évben elkezdtük a közösségi célt szolgáló plébánia 
épület központifűtésének kiépítését, melyre a lehe-
tőséget egy a Megyei Tanácshoz beadott „Együtt a 
közösségért Hegyköztóttelek” pályázattal sikerült 
részben megvalósítani.  
 

     A pályázat az önkéntesség előmozdítását célozta meg, mely célt várakozásainknak megfelelően sikerült 
megvalósítani. A projekt sikerét látva szeretnénk az idei évben is tovább folytatni ezt a kezdeményezést.  
   - BN – a tavaly fejezték be a templombelső felújítását  
   - Imre atya – igen, Istennek legyen hála a munkálatok a tervezett ütemben haladtak, így a tervezett időben 
kész lett a templombelső, amelyet ünnepi szentmise keretén belül szentelt meg Exc. Böcskei László megyés-
püspök úr. A templomunk felújításában is szerepet kapott az önkéntesség, a tótteleki lakosság nagy része 
lelkesen segített a templom kipakolásában, taka-
rításában, a képkeretek lelakkozásában, a bútor-
zat és képek visszarendezésében, valamint a 
vendéglátásban is, ami a templomszentelést kö-
vette. 
Szeretnék köszönetet mondani a tótteleki közös-
ségnek, minden egyes személynek, aki önkén-
tességével hozzájárult egyházközségünk megőr-
zéséhez.  
  -BN- idei tervek? 
  - Imre atya – megragadva a pályázási lehető-
ségeket, egy sikeres pályázatot tudtunk beadni a 
Bethlen Gábor alaphoz, mely segítségével az 
idei rendezvényeinket nagyobb biztonsággal 
tudjuk megszervezni. 
- egy a tavalyi évben beadott pályázatunk segít-
ségével elkezdődtek a közösségi célt szolgáló plébánia épület belső felújítási munkálatai. 
- revünk még sok van, mert sok a tenni való, és bízunk Isten gondviselő szeretetében, mely eddig is megmu-
tatkozott közösségünk életén. 
  -BN- köszönjük a beszélgetést. 
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TANINTÉZETEINK ÉLETÉBŐL 
 

Szívemből szól... bihari szavalóversenyen vettek részt iskolánk tanulói. Idén sem volt könnyű dolga a neves 
zsűrinek, hisz nagyon sok ügyes kisdiák jött el a szavalóversenyre. Tanulóinkat felkészítették Bondár Éva és 
Bálint Beáta tanerők. II. díj Berta Lara, különdíj Mészáros Kristóf 
Gratulálunk minden diáknak az elért eredményért, büszkék vagyunk rátok  

AZ EURÓPAI UNIÓ NAPJA  
 
   Tanerőink segítségével kalandoztak diákjaink az Úniós országokba új ismeretekkel gazdagodva. Bejárták 
Nagy-Britanniát, Olaszországot, Franciaországot, Németországot és Görögországot, majd a görög Zorbát igye-
keztek megtanulni.  
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Szalagavató 
 
     A régi szokások elemei napjainkban is élnek. Bár az első szalagavatót körülbelül az 1830-as években ren-
dezték meg, még közel 200 év után is a végzős diákok szalagot hordanak, büszkén jelezve, hogy egy fejezet 
bezárul életükben. VII osztályos diákjaink izgalommal tűzték fel társaiknak a búcsút jelképező szalagot hozzá-
fűzve jókívánságaikat.  

Egészséges életmód—”Minden napra egy alma” - megyei verseny  
 

     Minden nap egy alma-egy egészséges életmód elnevezésű megyei projektben I. helyezést ért el Vígh Orso-
lya és Kalmár Éva, a VIII. osztályt képviselő csapat, Miklos Ghizela tanárnő vezetésével. Gratulálunk!                                                               

Iskola másképp 
 
    A Scoala Altfel első napján, az első osztályosok az egészséges életmód témakör keretén belül, gyümölcssa-
látát készítettek, amit uzsonnázás után el is fogyasztottak.  
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Kormány: az erdő őrzése a tulajdonos kötelessége 
  

 
   A kormány csütörtöki ülésén elfogadott egy jogsza-
bályt, amely megszünteti a Romsilva Országos Erdő-
gondnokságnak azt a kötelezettségét, amely szerint 
köteles a visszaszolgáltatott erdőterületet a 
birtokbahelyezést követő 180 napig őrizni. 
„Ennek költségeit az államkassza fedezte” – írja a 
kormány közleménye. 
Az idézett forrás rámutat, hogy az erdészeti törvény-
könyv szerint az erdő őrzése a birtokbahelyezés pilla-
natától a tulajdonos kötelessége. 
www.agerpres.ro 

                                   Startol a roncsautóprogram 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    A miniszter megerősítette, hogy 2017-ben 180 millió lejt szán a tárca a Környezetvédelmi Alapból finanszí-
rozott roncsautóprogramra és 45 millió lejt a roncsautó plusz programra. 
A roncsautó plusz programban azok, akik elektromos autót kívánnak vásárolni, 10.000 euró támogatásban ré-
szesülnek és akárcsak az elmúlt két évben, idén is 6.500 lejes értékjegy jár a lecserélt használt autókért. 
‘Az idei program újdonsága, hogy azok, akik a roncsautó plusz programban elektromos autót kívánnak vásá-
rolni és otthon van egy nyolc évnél idősebb autójuk, nem kell feltétlenül leadniuk azt, a 10.000 eurós támoga-
tás mindenképpen jár. Ha azonban mégis úgy döntenek, hogy leadják régi járgányukat, akkor a 6.500 lejes ér-
tékjegyet hozzáadhatják a 10.000 eurós támogatáshoz és úgy vásárolhatnak elektromos gépkocsit’ – magya-
rázta a tárcavezető. Hozzátette: azok, akik hibridautót vásárolnak, 4.500 eurós támogatásban részesülnek, 
amelyhez szintén hozzátehető egy nyolc évnél idősebb autó esetleges leadásából származó 6.500 lejes érték-
jegy. 
A pályázati kiírás újdonsága, hogy a káros anyag kibocsátás függvényében küszöböket ír elő a megvásárolan-
dó gépkocsikat illetően: 2017-ben legtöbb 130 g/km-es, 2018-ban legtöbb 120 g/km-es, 2019-ben pedig leg-
több 110 g/km-es széndioxid-kibocsátású autót lehet vásárolni az értékjegy felhasználásával. 
www.agerpres.ro 
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