
 
18. Hegyközi Napok szombati események 

 
A tizennyolcadik születésnapját ünneplő Hegyközi Napok szombati programjai már délben elkezdődött 
a kultúrházban pályázati lehetőségek bemutatásával, majd a Kismezőn folytatódott zenével, tánccal és 
kitűő szórakozással 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

    Szombaton, 2017 szeptember 9-én, már a délelőtti órákban lázas készülődés volt a központban lévő park 
játszóterén, hiszen új csúzda felszereléséhez kezdett egy lelkes csapat, hogy még a mai napon birtokukba ve-
hessék.  
      A déli harangszó multával viszont a frissen kifestett kultúrotthonban tartott információs jellegű megbeszé-
lést és tájékoztatást a Bors községben székelő Bihar Megyei Akciócsoport Magyarország Határa Mentén 
Egyesület munkatársai, Lupse Gabriella, és Nagy Máté András, az egyesület által kidolgozott Európai Uniós 
és hazai pályázati és pénzlekérési lehetőségekről minden szinten. A szervezők elégedettek voltak, hiszen nagy 
érdeklődés közepette alig győztek válaszolni a kérdésekre.  
      A tágas Kismezőn, délután hat órakor, a hivatalos megnyitóval vette kezdetét a 18. Hegyközi Napok, ame-
lyen elsőként Bónisz Sándor Hegyközcsatár község polgármestere köszöntötte a jelenlévőket, meghívott ven-
dégeket, a magyarországi Kaba város, testvértelepülés küldöttségét, Cseke Attila az RMDSZ Bihar megyei 
szenátorát, fellépőket, az érdeklődő közönséget. 
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     A magyarországi testvértelepülés küldöttsége Szegi 
Emma polgármester asszony vezetésével érkezett a 
Hegyközi Napokra, aki köszöntő beszédében kihangsú-
lyozta a települések közt egyre szorosabb testvéri köte-
léket, főleg közösségeink kulturális értékeinek megőr-
zésében való egymás segítését, a Dalárda fellépését az 
alig néhány hete megrendezett 12. Kabai káposztás na-
pokon. „örömmel jöttünk és örömmel visszük haza hon-
fitársainknak a testvéri fogadtatást, az itt szerzett ta-
pasztalatokat, hogy egymás értékeit kiegészítve őrizhes-
sük meg azt utódaink számára…” -  mondta Szegi Em-
ma polgármester. 
       

    Cseke Attila az RMDSZ Bihar megyei szenátora 
visszajáró vendég a Hegyközi Napokra, elmondta, hogy 
ma különös örömmel tett eleget a felkérésnek, hiszen ha 
úgy vesszük az idén „nagykorúvá” nőtte ki magát a tér-
ség egyik, ha nem a legnagyobb rendezvénye a Hegykö-
zi Napok, hiszen az itt szervezett rendezvények több 
ezer, egyes alkalmakkor tízezer embert is megmozgató 
közösséget és nemcsak Csatárból, hanem az egész me-
gyéből és határon túlról is csábított ide erre a szép tágas 
Kismezőre. Az itteni szervezők mindig tudnak újítani a 
programjaikon, hogy szinten tarthassák a műsorok szín-
vonalát. Különösképpen fontos a helyi érdekek fenntar-
tása, ami a közösség számára fontos.  
       

     Bónisz Sándor polgármester megköszönte szponzo-
roknak és mindenkinek, aki bármivel hozzájárult a hét-
végi rendezvény megszervezésében és rendezésében, jó 
szórakozást kívánva a szórakozni vágyóknak.  
      A színpadot ezt követően Oláh Katalin és Erdei 
Csenge tanítványai vették át, több csoport is fellépett, 
hiszen a környező településeken a székelyhídi Tini 
Dance Center által létrejött tánccsoportok egyike sem 
akart kimaradni. Jelen voltak a B Like, Tini Dance Cen-
ter, Túrbó Dance. A kitűnőre sikerült előadás végén a 
közönség, szülők, nagyszülők, rokonok ismerősök, je-
lenlévők hatalmas tapssal köszönték meg a színvonalas 
előadást. 
     A helyi Angels mazsorettek előadását már nagyon 

várta mindenki, hiszen alig néhány hete a görögországi 
nemzetközi versenyről éremesővel tértek haza. A kö-
zönség nem csalódott, színvonalas showt mutattak be 
csoportban és egyénileg egyaránt.  
      A fiatalok széles körében ismert Szabyest koncertje 
volt az est fénypontja, aki Magyarországról érkezet. Az 
alig 25 éves Szabó Szabolcs Achilles, alias 
Szabyest magyar énekes, youtuber, dalszerző, dalszö-
vegíró (továbbá: mediadesigner, marketingmenedzser), 
olyannyira kedvelt a legfiatalabb korosztály számára, 
hogy együtt énekelték dalait az előadóval, majd a kon-
certet követően szűnni nem akaró fotózkodás vette kez-
detét.  
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A 18. Hegyközi Napok vasárnapi események. 
 
Vasárnap a sport, a zene és a szórakozás jellemezte a az immár nagykorúvá vált Hegyközi Napok kultu-
rális rendezvényt, a hegyközcsatári Kismezőn. 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
    Nagy érdeklődés mellett vette kezdetét vasárnap délután, 2017 szeptember 10-én, a XVIII. Hegyközi Napok 
keretén belül immár negyedik alkalommal egy terepmotoros bemutató, amely verseny is volt egyben, hogy 
még jobban fokozzák a bemutató színvonalát. 
   Sok motoros és motorsportot kedvelő látogatott ki a csatári Kismezőn kialakított pályára, hogy figyelemmel 
kísérhessék az endurósok ügyességét a nehéz motorokkal a sok akadállyal felépített pályán. A regisztrációt 
követően minden résztvevő egy nyilatkozatot tett le, amely szerint saját felelősségére indul a versenyen, majd 
baleset megelőzési és segélynyújtási tájékoztatást kaptak, csak ezután indultak el a terepmotorosok és a ATV-
ések hogy megmutassák rátermettségüket és levezethessék a felgyülemlett andrenalint.    
    A helyi és környékbeli motorosok mellett itt voltak magyarországi kollégáik is. Az első, 2014-es bemutatót 
követően nyolcan elhatározták, hogy megalapítják a Persistent Enduro Team néven egyesületüket.  
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    Ez a nyolc alapítótag névszerint: Molnár József, Pótor Roland, Tóth Robert, Nagy Róbert, Juhász Csa-
ba, Borsi Péter, Kiss Imre és Tóth Zoltán, ők Csatár, Szalárd, Bihar, Kovácsi vagyis a Hegyköz motoro-
sai. 

   A délután folyamán egy autóbusznyi küldöttség érkezett a magyarországi Derecske városából, ők szin-
tén testvértelepülés, ez alkalommal a Derecskéért Civil Összefogás Egyesület tagjai, Szőllősi Imréné irá-
nyításával, aki az egyesület vezetője is egyben.  

    A derecskeiektől igazi hagyományőrző műsorokat láthattunk, elsőként a Jóbarátok Nyugdíjas Klub 
énekszámokkal, dalokkal mutatkoztak be, majd a Hagyományőrző Nyugdíjas Klub és a Hajdúszovátai 
Nyugdíjas Klub közös produkciójának tapsolhattunk, akik magyar tánccal kedveskedtek a jelenlévőknek.  
    A Derecskei Kék Kálló citerazenekar előadásán magasabbra szökött a jókedv a színpad körül, hiszen 
együtt énekelt a közönség az együttes tagjaival.  
      

KÖZSÉGI DOBSZÓ                                                                                                   XI. évf.  9. szám  4. oldal 



Hegyközcsatáriak a Vizsolyi Biblia nyomában 
 
Egy újabb gyülekezeti kiránduláson vettek részt a hegyközcsatáriak, ezúttal arra voltak kíváncsiak ki, 
hol, hogyan fordította és nyomtatta ki elsőként magyar nyelvre a Bibliát 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Szeptember 2-án, szombaton egy élménydús kiránduláson vettek részt a hegyközcsatáriak, honismereti, 
történelmi, egyháztörténelmi jelentőségű kirándulásokat kedvelő baráti társaság tagjai. Ez alkalommal a Diós-
győri vár volt az első megálló, majd Károli Gáspár gönci lelkipásztor, a Vizsolyi Biblia szülőatyjának nyom-
dokaiba léptünk, megismerkedve Vizsoly és Gönc településekkel. 
      A kakasok még aludtak a falvakban, amikor a szalárdi Otgaby autóbuszai behajtottak Hegyközcsatárba, 
hogy felvegye a kirándulókat és elindulhasson velünk az anyaország irányába. Még sötét volt, amikor átléptük 
az államhatárt, hogy ne csak lelkületileg, de a valóságban is ott legyünk a magyar történelem, egyháztörténe-
lem eseményeinek egyes helyszínein.  
      Kicsit szomorkásan indult a nap, hiszen alig indultunk el máris elkezdett az eső cseperegni, az indulási jó-
kedv alább hagyott, nem sokáig, hiszen ahogy haladtunk észak felé az eső felhők kezdtek eltűnni, elő-elő buk-
kantak a Nap melengető lágy sugarai.  
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  A kényelmes buszokkal hamar odaértünk a Diósgyőri vár falai alá, amely a Szinva-patak völgyéből kiemel-
kedő szikladombra épültek. Anonymus a 13. századi Névtelen krónikás említi, hogy itt már a honfoglalás ide-
jén állt egy földvár, amelyet 1241 körül a tatárjárás idején pusztíthattak el. IV. Béla király a tatárjárás után 
kedvelt hívének, Ernye bánnak adományozta a helyet. Ernye bán fia, István nádor volt az első, ovális gyűrűvel 
övezett, két kerek toronnyal ellátott kővár építtetője. 

     Mindezek ismeretében indultunk útra a Diósgyőrtől alig 55 kilométerre, a Hernád völgyében fekvő Vi-
zsolyba, ahol az előzőleg egyeztetéseket követően már vártak bennünket. Idegenvezetőnk a nyugdíjas Czentár 
Ilona tanárnő önkéntesként dolgozik a Vizsoly - Református Betlehem látogatóközpontban, nagyon sok isme-
retekkel látott el bennünket, elmondta, hogy a  település királynéi német telepesek ispánságának székhelye 
volt. Neve, feltételezhetően a német Visili személynévből származhat.   
    A legnevezetesebb esemény, ami a községhez kapcsolódik, Károlyi Gáspár magyar nyelvű teljes bibliafor-
dításának kinyomtatása a vizsolyi nyomdában 1590-ben. Károlyi Gáspár Göncön volt tiszteletes és munkatár-
sakkal dolgozott a Biblia fordításán. 
A falu birtokosai ekkor Ecsedi Báthory István szatmári és szabolcsi főispán, később országbiró, és felesé-
ge Homonnay (Drugeth) Euphrosina voltak, akik Mantskovits Bálint könyvnyomtató segítségével 1588-ban itt 
Vizsolyban alapították meg Magyarország egyik legrégibb könyvnyomdáját, abból a célból, hogy abban 
a Károlyi Gáspár gönci prédikátortól fordított bibliát nyomtassák. 
      A látogatóteremben néhány lelkes fiatal, akik a csoport tagjai voltak, az akkori kor nyomdászruháját ma-
gukra öltve kipróbálhatták, hogyan is történt a Biblia nyomtatása 427 évvel ezelőtt, amelyet ajándékba haza is 
hozhattak.  
       A múzeumból a református templomba vezetett utunk, előbb a templomkertben álló öreg diófa árnyéká-
ban, majd a templomban folytatódott Czentár Ilona tanárnő történelemi és egyháztörténelmi órája. 
   Mindnyájan megtekinthettük az eredeti Vizsolyi Bibliát, amely a templomban van kiállítva nagy biztonság-
gal, nehogy megtörténjen, ami már egyszer megtörtént, hogy ellopják. Azaz érzés, amely körül vett bennünket 
a templomban és környékén leírhatatlan, hiszen úgy érezte az ember, mintha maga is részese lenne a 427 évvel 
ezelőtt történéseknek, fogja a lefordított bibliai lapokat, hozza-viszi Göncről Vizsolyba, ahol nagy titokban  
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nyomják és szárítják a környező gazdák szénáspajtái-
ban, majd elképzeltük, amint az alacsony, sovány, 
idősödő lelkipásztor a parókiáról átballag a hét kilós 
Bibliával a templomban, hogy az ott megjelent hívek-
nek anyanyelven, magyarul szólhassa a Szentírás sza-
vait.  
     Még hallgattuk volna az érdekes történeteket, de az 
idő rövidsége miatt tovább kellett menjük az alig 13 
kilométerre lévő Göncre, ahol nagykárolyi születésű 
Károli Gáspár 1563-ban gönci református prédikátor 
lett, majd később esperes. Nem sokkal ezután megvá-
lasztották a Kassa-völgyi egyházmegye szeniorává. 
1566-ban összehívta a gönci zsinatot, 
a tiszáninneni esperességek számára. 1572-ben újjáé-
píttette Gönc leégett templomát. 1592-ben ott is halt 
meg. 
     Esperesként többször fellépett a 
szentháromságtagadók (unitáriusok) ellen, részt 
vett Nagyváradon az unitárius-ellenes hitvitán. 
      Idegenvezetőnk a református gyülekezet egyik lel-
kipásztora Jánvári Béla kalauzolt bennünket a szépen, 
kívül-belül felújított templomban és elmondta, hogy 
Károlyi vezetése alatt megerősödik a gönci egyház.  
   Az ő idejében lép tovább a reformáció útján, a kálvi-
ni tanítás elfogadása ekkor történik meg. Virágzó egy-
házi élet indul el a városban és a környéken is.  
    A reformáció sok kitűnő alakja került ki innen, többek között Szenczi Molnár Albert aki 1586-ban ér-
kezett ide tanulni.  
     Mindezek ismeretében, lelkileg feltöltődve indultunk tovább Tokaj felé, hogy megvacsorázzunk és 
megkóstoljuk a Tokaj-hegyaljai borvidék finom borait. Az út jobb és baloldalán hatalmas területen szépen 
megművelt szőlőültetvényeket láttunk a jellegzetes pajtákkal és borospincékkel.  
       Tokajba érve válogathattunk a borkóstoló helyekben, igaz nehezen találtunk parkolóhelyet de az élel-
mes autóbuszvezetőinknek nem okozott különösebb gondot.  
    A finomabbnál finomabb borok kóstolgatásának hatása hamarosan jelentkezett a csoporton hiszen 
szemmel láthatóan szinte mindenki elfelejtette a hosszú fáradtságos út fizikai megterhelését. 
      A ma több száz pincét számláló Tokaj-hegyaljai borvidék az elmúlt évszázadokban szorosan össze-
kapcsolódott a tokaji borok hírnevével. A Tokaj-hegyalja nevéhez legendák sora fűződik. 
   A hűsítő nedűk elfogyasztása után indultunk haza otthonainkba, nagyon sok élménnyel gazdagodva. 
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Tanévnyitó Hegyközcsatárban 
 
A Hegyközcsatár községbeli gyermekek a templomokban, lelkipásztori áldással kezdték a 2017/2018-as 
tanévet szülők és pedagógusokkal közösen 

    Hegyközcsatár központjában nagy volt a nyüzsgés szeptember 11-én, hétfőn reggel, hiszen egy új tanév kez-
dődött, amelyet ez alkalommal a református templomban, lelkipásztori áldással vette kezdetét.  
    A gyerekeket elkísérték a szülők, nagyszülők, nagyobb testvérek. A kis elsősök és a nulladik osztályosok, 
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 hosz-
szúnak tűnő nyári szünet. Mégis örülnek annak, hogy újra látják az ismerős arcokat, a hiányzó barátokat, és 
persze kíváncsian várják az új tanerők bemutatkozását. 
   A református templom zsúfolásig megtelt. Halk gyerekzsivaj jelezte, hogy nem közönséges Istentiszteletre 
kerül ma sor, hanem egy tanévnyitó, iskolakezdő és bátorító igehirdetésre, amely mágnesként tapadva kíséri a 
gyerkőcöket egész éven át. 
    A szomszédos település, Hegyközpályi, református lelkipásztora igemagyarázatát a Sámuel 1 könyve 3. ré-
szének 4. versére alapozta. Megtudjuk, ez a rész Sámuel elhívását, és a rábízott első üzenetet adja elénk, hi-
szen a gyerek Sámuel a templomban nő fel, segít az idős papnak, hogy minél hamarabb találkozhasson Isten-
nel. Azért is nagyon fontos esemény ez, mert abban az időben Isten ritkán jelentette ki magát. „(…) az iskolá-
ban rácsodálkozhattok, hogy Isten milyen drágakincseket, gyöngyszemeket ad, ezeket a gyöngyszemeket fűz-
zétek össze és majd évek múlva meglátjátok, milyen drágakincset kaptatok az iskolától” – prédikálta a lelki-
pásztor. 
     Az ünnepélyes templomi tanévnyitón jelen volt a község alpolgármestere Nagy István Róbert és a községi 
Rendőrőrs parancsnoka Duma Liviu. 
     Az új tanév mindig új reményekkel, új tervekkel indul tanár és diák számára egyaránt. Az oktatásban törté-
nő változások, az egyre súlyosbodó megszorítások sok iskola életét keserítik meg. Sokakban ott a kérdés: mi-
lyen tanévünk lesz? Mit várunk, mit várhatunk az új tanítási esztendőtől? Bárhogyan változnak a korok, bár-
hogyan 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. 
     Orosz Erika igazgatónő köszöntő szavait követően bemutatkoztak a „nagyovisokból” lett „kisiskolások”, az 
előkészítő osztályosok, Covalcic Emilia  óvónő kíséretében, akik egy-egy szép verssel köszöntötték iskoláju-
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kat, pajtásaikat és az őket majd öt éven át oktató tanítónőt.  
     A Rákóczi Szövetség jóvoltából minden előkészítő osztályos tanuló, egy-egy kezdő tanszercsomagot ka-
pott, ugyanakkor megkapták a Hegyközcsatári Benedek Elek Iskola nyakkendőjét is, amelyet maga az alpol-
gármester, Nagy István Róbert adott át a gyerekeknek. 
      Az istentiszteletet követően a gyerekek, szülők, pedagógusok szép rendben, a közlekedési szabályokat be-
tartva visszavonultak az iskolába, hogy megejtsék az első osztályfőnöki órát illetve szülőértekezletet. 
    A helyi Rendőrőrs parancsnoka Duma Liviu őrsparancsnok kérdésünkre elmondta, hogy a rendőrség nagy 
figyelmet fordít a gyerekek biztonságos és fegyelmes környezetére a tanintézetekben, hiszen a gyerekek védel-
me 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, ennek érdekében negyedévenként tartanak tájékoztatást a tanintézetekben.  
  
 

A népmese napja Hegyközcsatárban 
 
    A hegyközcsatári Benedek Elek Általá-
nos Iskola tanulói az iskola hagyományai-
hoz híven az elmúlt hétvégén emlékeztek 
meg az iskola névadójának születésnapjá-
ról. Ugyanakkor szeptember 30. a népmese 
napja is egyben, így mindkét eseményt ün-
nepelték a tanintézményben. E jeles napon 
a meseszerető kicsik és nagyok egyaránt 
megkülönböztetett tisztelettel fordulnak a 
magyar és más népek meséi felé. 
     Az idei rendezvényen meseolvasással 
egybekötött rajzverseny folyt a diákok kö-
zött. A versenyt megelőző héten a résztve-
vők négy Benedek Elek mesét olvastak el, 
s ezek közül egyhez készítettek egy-egy 
jelenetet, rajzot.  
      A versenyre 40 tanuló nevezett be, a 
háromtagú zsűri (Oros Erika, Bodnár Petra, 
Demeter Ignác Attila) közülük választotta 
ki a 16 díjnyertes pályamunkát. A diákok három életkori kategóriában versenyeztek, ám azt is ki-ki maga 
dönthette el, hogy ceruzarajzot, színes rajzot, vagy kollázst készít. A verseny értékelésekor a dicséreten túl az 
is elhangzott Oros Erika zsűri elnöktől, hogy a szabadkézi rajzokat mennyire befolyásolhatja az, ha az olvasott 
szöveg mellett illusztráció is található a kötetekben. A nyertesek oklevelet és ajándéktárgyakat, könyveket ve-
hettek át, de minden résztvevő dicséretben részesült. 
 
Útravaló 
 
     A másfél órás rendezvényen a résztvevők megismerkedhettek az iskola névadójának rövid életrajzával. A 
bemutatáson túl az iskola magyartanára a nagyobb diákok figyelmébe ajánlotta Benedek Elek két munkáját, a 
Nagy magyarok életét, illetve az Édes anyaföldem című önéletírását. Ezenkívül a nagy író végrendeletének 
utolsó három szavát idézte, illetve ajánlotta útravalónak az idei tanévre az iskola növendékeinek: „…fő, hogy 
dolgozzanak.” 
    A díjkiosztás után a résztvevők ünnepélyes keretek között megkoszorúzták Benedek Elek portréját, és néma 
főhajtással tisztelegtek a nagy előd előtt. A rendezvény záróakkordjaként mindenki megtekintette a pályamun-
kákat, sőt az az ötlet is felvetődött, hogy a következő versenyen a közönség is szavazhasson. 
Ezt minden tanár helyeselte, hiszen ebben a formában a diákok egyrészt bizonyíthatják szépérzéküket, más-
részt jobban magukénak érezhetik a rendezvényt. A rajzokat a folyosón lehet megtekinteni. 
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 KERESZTREJTVÉNY 

A 13 aradi vértanú emlékére 
 
Jaj, de búsan süt az őszi nap sugára, 
Az Aradi várnak tömlöcablakára, 
Szánja azt a tizenhárom magyar vitézt, 
Ki a tömlöc fenekén ott halálra kész. 
 
Elítélték sorban mind a tizenhármat, 
Szőttek-fontak a nyakukba ezer vádat, 
Elnevezték fenségsértő pártütőknek, 
Hogy a magyar szabadságért harcra keltek. 
 
Uram Fia az ítélet akasztófa 
Mintha gyáva útonállók lettek volna 
Mintha méltók nem volnának egy lövésre 
Katonákhoz, férfiakhoz illőbb végre 
 

Aradi vár, aradi vár, halál völgye 
Tizenhárom magyar vitéz temetője 
Mindannyian együtt lesznek fenn az Égben 
Vértanúk ők árva hazánk szent ügyében 
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