
 
Aratják a búzát a hegyközi dombvidéken 

 
Az árpa betakarítását követően, a kedvező időjárást kihasználva megkezdődött a búza betakarítása és 
a szalma bálázása 

 
    Hétfőn, 2017 július 10-én, nyári kánikulában indultunk  el  a  hegyközcsatári  határra,  arató  kombájnokat  
keresve.  Azt gondolta a tudósító, hogy Hegyközcsatár és Szalárd közt elterülő sík területen lévő kalászos 
parcellákban találjuk a kombájnokat, de későn érkeztünk az ott lévő árpát és búzát már learatták, de úgy 3-4 
kilométerrel Hegyközkovácsi irányából porfelhő szállt a magasba, amely azt feltételezte, hogy ott kombájn 
dolgozik. A feltételezés beigazolódott, egy modern legújabb technológiával ellátott kombájn épp a búzát 
aratta, majd a kombájn tárolójában összegyűlt termést, kiürítette a parcella szélén várakozó vontatókba. 
     Az egyik parcella szélén beszélgettünk két fiatal mezőgazdásszal, Balog József és Borsi József 
hegyközkovácsi lakosokkal, akik elmondták, hogy meg vannak elégedve az idei terméssel, hiszen az éppen 
most learatott ötven áros parcellán becslések és a vontatóba kiürített búza mennyisége szerint lehet 3500 ki-
logramm is.  
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Honismereti és magyar történelmi kirándulás az anyaországba 
 
Egy újabb magyar történelmi jelentőségű településeket látogatott meg Katona János nyugalmazott lel-
kipásztor által szervezett honismereti kiránduláson a Hegyközi-Nagyváradi Baráti Társaság 

     2017 július 1- 2-án egy élménydús kiránduláson vettek részt a felső-hegyközi települések: 
Hegyközszáldobágy, Hegyközpályi, Hegyközújlak, Hegyközcsatár és Nagyvárad honismereti és történelmi 
jelentőségű kirándulásokat kedvelő baráti társaság tagjai. Ez alkalommal Székesfehérvár, Veszprám, Tihany, 
Keszthely és a Balaton nevezetességeit látogatták meg.  
      A kakasok még aludtak a falvakban, amikor az Intrans autóbusza behajtott a településekre, hogy felvegye a 
kirándulókat és elindulhasson velünk az anyaország irányába. Szombaton, július 1-én a kora hajnali órákban, 
amikor a Nap még halovány sugarai kezdtek megjelenni a hegyközi dombok mögött, amikor átléptük az ál-
lamhatárt, hogy ne csak lelkületileg, de a valóságban is ott legyünk a magyar történelem eseményeinek egyes 
helyszínein.  
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Vakációs bibliahetet tartottak Hegyközcsatárban 
 
    Július 17-21 között vakációs Bibliahetet tartottak Hegyközcsatárban  a Nagy Géza Református gyüle-
kezeti házban. Az idei hét témája a hűség volt, melyet Dániel és társainak történetén keresztül ismerhet-
tek meg a rendezvényen résztvevő gyerekek. 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  A Keresztyén Oktatásért és Erkölcsi Nevelésért Alapítvány (KOEN) 2017-es Vakációs Bibliahét programját a 
felvidéki munkacsoport készítette. 
A Szentírásból sok mindenkinek az életén keresztül lett volna lehetőség az Istenhez való hűségről bizonyságot 
tenni, de Dániel könyve csaknem teljes egészében az Úrhoz való hűségről szól, ezért Dánielnek és barátainak a 
történetén keresztül mutatnak rá a bibliahét öt napja során az Istenhez való hűség fontosságára. 
    A program a „Hű ha…” címet kapta, s a napok feldolgozásánál is utalva van a címre, illetve a napi üzenetek-
ben is megjelenik. A bibliahét programjának tényleges bemutatója során gyakorlatilag öt napjának témafeldol-
gozása került bemutatásra, beleértve a felvezető kerettörténet eljátszását, a bibliai történetek gyerekközpontú 
feldolgozását, vagy az aranymondások tanításának módszerét, de a bibliai történetekhez és napi üzenetekhez 
kapcsolódó különböző kézműves foglalkozások elkészítéséről is hallhattak a jelenlévők. 
   A Vakációs Bibliahét programjának mindenkor fontos része az éneklés, így a programhoz írt főének mellett 
az ajánlott énekeket is volt lehetőség hallani, illetve megtanulni. A keresztyén identitás mellett a magyar identi-
tás erősítését szerette volna a felvidéki munkacsoport erősíteni a program grafikájának és kerettörténetének ma-
gyaros motívumaival, a népdalzsoltárokkal, vagy a népi játékgyűjteménnyel, amely ugyancsak része a prog-
ramnak. 
    Miklós Csaba Péter lelkipásztor, Miklós Spurigán Zoltán kántornak nagy segítségükre voltak az ifjak, akik 
mindennap felkészültek az adott nap témaköréből, játszottak, énekeltek, kézműves foglakozást tartottak, míg a 
nőszövetség tagjai, nagymamák, szülők Miklós Adél tiszteletes asszonynak segítettek a finom uzsonna elkészí-
tésében.  

     Miklós Csaba  Péter lelkipásztor egy igével és egy imával indította a napot, kérve Isten áldását ezekre az 
alkalmakra. Majd kezdetét vette a foglalkozás, ahol jeleneteket láthattak Bogáncs és Boróka életéből, majd eh-
hez kapcsolódva minden nap egy Dánielről szóló bibliai történettel ismerkedtek meg. Minden napnak volt egy 
aranymondása és sok éneket is tanultak a jelenlévők. 

A hét folyamán elsajátítottakat vasárnap az istentisztelet keretén belül mutatták be a templomban. 
Köszönet mindenkinek, aki bármivel hozzájárult a sikeres bibliahét szervezésében és lebonyolításában.  
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Egyházkerületi nőszövetségi konferencia az 500 éves reformáció jegyében 
 
Tizennyolcadik alkalommal rendezték meg egyházkerületünk asszonyai éves konferenciájukat az 500 
éves reformáció jegyében, ez alkalommal a Nagyvárad – Újvárosi templomban, amely zsúfolásig megtelt 

 
    A királyhágómelléki hívő, református asz-
szonyok együttimádkozása szombaton, 2017 
július 15-én délelőtt 10 órakor vette kezdetét 
a Nagyvárad-Újváros szépen felújított temp-
lomában. Most is minden alkalommal a zász-
lók, bevonulásával vette kezdetét a rendez-
vény, míg a zászlóvivők elhelyezték a nőszö-
vetségi zászlókat, addig a gyülekezet a „Fel 
barátim drága Jézus zászlaja alatt”, kezdetű 
énekkel töltötték meg az a nélkül is csordultig 
megtelt templomot.  
   A konferencia megnyitásaként Csűry István 
püspök szólt a gyülekezethez: „(…)A virrasz-
tó ember vigyáz arra, miként él (…), Esztele-
nül nincs áldás a vágyott életen, de Isten 
gyermekei rátalálnak a bölcsesség forrására. 

Mi legyünk azok, akik ebben tanuljuk meg a vigyázat ismeretét!” – szóltak a püspök figyelmeztető szavai. . 
    A nyitó áhítatot az egyházkerület elnöke Bogya Kis Mária lelkipásztor asszony tartotta, igemagyarázatát az 
ApCsel 12, 13-17-re alapozta. Az igehirdető szólt azokról a hívő szívű asszonyokról, édesanyákról, nagyma-
mákról, akik hitre nevelik gyermekeiket, unokáikat, hogy ők is megálljanak a hit útján, s majd bizonyságot 
tegyenek. 
    Az áhítatot köszöntések követték, elsőként Vinczéné Pálfy Judit egyházkerületi missziói előadó-tanácsos, 
majd Földesy Márta a bihari egyházmegye nőszövetségi elnöke, valamint Dénes István Lukács generális di-
rektor, bihari esperes szóltak a jelenlévőkhöz.  
  Az előadások sorozatát dr. Baráth Béla a Debreceni Református Hittudomány Egyetem professzora kezdte, 
előadásának címe A Tiszántúl reformációja a 1567. évi zsinatig és hatásai, majd lazításként a Nagyváradi Kán-
torok Kórusa énekelt, őket Béczi Csilla zilahi vallástanár, aligazgató és roppant érdekes előadással: Mit tehet 
egy keresztyén tanár – segítség szülőknek, gyermekeknek címmel.  
    Debrecenből érkezett a következő előadó, aki maga is lelkész, pasztorál-pszichológiai lelkigondozó, előadá-
sának címe, Az idősek építő jelenléte a fiatal családok életében. Itt nem ért véget a délelőtti előadássorozat, 
hiszen a szatmárnémeti dr. Puskás Csaba orvos beszédében rávilágított, hogy az okkult dolgok lelkünk egész-
ségét és az Istenhez való tartozásunkat gyengítik, megsemmisítik, melyeknél nem lehet fontosabb testi egész-
ségünk, ezért adta előadásának az: Egészség, bármi áron? címet.  
     A finom ebéd elfogyasztása után, amelyet az Arany János Kollégium menzájában készítettek, csoportos 
megbeszélések voltak az előadások témája kapcsán, 
majd az Arany János versösszeállítás meghallgatása 
után négy gyülekezet is felavathatta nőszövetségi 
zászlaját: egy egyházközség Győrből, egy az Arad 
megyei Kisperegből, kettő pedig a szatmári egyház-
megyéből: Pettyénből és Kakszentmártonból. 
    A záró istentiszteleten Győrky Szilvia lelkipász-
tor, a Szlovákiai Református Nőszövetség elnöke 
hirdetett Igét, az ágendai szolgálatot Herdeán 
Gyöngyi házigazda lelkésznő végezte, majd úrva-
csorai közösségben adtak hálát Istennek. Mindenki 
lelkitáplálékban gazdagon tért vissza otthonaikba, 
szeretteik körébe, vitték haza a hírt a gyülekezeti 
közösségbe. 
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III. Rozsarató és tarlóhántó ünnepség 
 
Az Érmelléki Gazdák Egyesülete és a most alakult Hegyközi Gazdák Egyesülete közösen immár harma-
dik alkalommal szervezte meg Siterben a Rozsarató és tarlóhántó ünnepet. Céljuk a hagyományos kézi 
aratás bemutatása és az aratás végének megünneplése. 

 
    Ünneplőbe öltözött a Hegyköz felső csücskében lévő Siter település Cser nevű dűlője, hiszen a mai napon 
2017 július 22-én, szombaton tartották, az Érmelléki és a Hegyközi Gazdák Egyesületeinek közös rendezésben 
az aratóünnepet, amelynek célja a hagyományos kézi aratás bemutatása és az aratás végének megünneplése, de 
nem utolsó sorban a hagyomány megőrzése, átmentése a fiatalabb generáció számára.  
      Az ünnepség az Árpád-korabeli református templomban vette kezdetét déli 12 órakor egy hálaadó isten-
tisztelettel, amelyen a gyülekezet lelkipásztora Szomor Attila hirdette Isten igéjét, igemagyarázatát a Zsolt. 
136, 25-26- ra alapozva. „ Azt tesszük ma mi is amit őseink tettek annak idején, reggeli imádkozással, hála-
adással kezdjük a napot Isten házában, megköszönve az Ő szeretetét, kegyelmét, (…) aratóünnep, aratóver-
seny lévén itt a templomban kérjük Isten áldását a mai napra is, hálát mondunk a kenyeret adó búzaszemekért, 
gabonáért, a mindennapi eledelünkért” – prédikálta a lelkipásztor. 
     A hálaadó istentiszteletet követően az Érmellékről és a Hegyközből érkezett vendégek kivonultak a Cser-
dűlőben lévő búzamezőre (a rozsnak ugyan nagy hagyománya volt Bihar megyében, innen a verseny elnevezé-
se, de mostanában kevesen termelik). A búzatábla szélén felállított hatalmas sátrak és a lengedező szél nyújtot-
tak némi hűsölést a tikkasztó kánikulában. Az elmúlt napok, hetek forró időjárása sem riasztotta el szándékuk-
tól azokat a csapatokat, akik felvállalták a régi hagyomány, a kézi aratás bemutatását. A hét benevezett csapat 
tagjai már „megették kenyerük javát”, ezért meglepő volt a siteri és a semjéni fiatalos csapat felállítás.  
      A hagyományos kézi aratás és tarlóhántás (lóval és ekével) bemutatása előtt Csomortányi István az EMNP 
Bihar megyei elnöke, az Érmelléki Gazdák Egyesületének ügyvezető elnöke köszöntő beszédében elmondta, 
hogy az aratóünnepség célja minden évben a más helyszínen való megrendezés és hogy az újabb generációk 
számára is be lehessen mutatni, milyen volt a hagyományos kézi aratás.  
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   Ugyanakkor elmondta, hogy hasonlatosan az 
előző évekhez, az anyaországi kezdeményezésű 
Magyarok Kenyere programot is népszerűsíti ez a 
rendezvény. Az eseményen résztvevő települések 
gazdái által begyűjtött búza a kezdeményezés ka-
ritatív célját szolgálja. Tavaly Bihar megye 60 
gazdája, közel húsz településről 4,6 tonna búzát 
adott össze, amelyből felekezettől függetlenül hét 
egyházi fenntartású gyermekotthon jutott liszt-
hez. Idén is folytatódik az akció, minden telepü-
lésen a falugazdáknál lehet jelentkezni a búza-
adománnyal.  
    Papp Lajos hegyközcsatári lakos az aratáshoz 
fűződő énekekkel szórakoztatta a jelenlévőket. 

     A csapatok elfoglalták a már előre kijelölt helyeiket, majd a kaszások suhintására egymás után dőlt a 
búzaszár, amelyet a marokszedő kévébe szedett, majd a kévekötő összekötött és keresztbe helyezett. Az 
idősebbek elmondták, hogy a kévéket úgy kellett csomókba szedni, hogy a kalászok kiszáradása biztosít-
va legyen. A kévék összerakásánál arra kellett ügyelni, hogy a kalászok lehetőleg ne érjenek a földre, az 
esetleges csapadék zavartalanul lefolyjon a ké-
vékről, és a szél se tegyen kárt bennük. Különös 
rendeltetése volt a legfelső kévének (papkéve, 
papsapka), hogy egy keresztbe tizennyolc kévét 
kell tenni, de ha kisebbek a kévék, akkor huszon-
kettőt.  
    Minden csapat ügyesen megoldotta a feladatot, 
ezért mindenkit nyertesnek kiáltottak ki, de a leg-
nagyobb nyertes a jelenlévő közönség volt, hi-
szen volt olyan, aki most látott először hagyomá-
nyos kézi aratást. A résztvevő csapatok tagjait a 
rendezők egy meglepetés csomaggal ajándékoz-
tak meg.  
    Az aratás befejeztével a hegyközcsatári Forró 
Árpád, Puiu nevű lovával bemutatta a tarlóhán-
tást. A kiszáradt tarlóföld nem okozott nagyobb 
gondot a nagytestű lónak és gazdájának, a jól megélezett ekevas könnyedén szelte és fordította át a földet.  
      A búzatábla szélén felállított asztalon két friss kenyér, a hagyományos szalonna, hagyma és paprika 
arra várt, hogy Szomor Attila református lelkipásztor megáldja az új kenyeret és a rendezvényt. Dull Me-
linda és Biró Ferenc a helyi EMNP szervezetek vezetői, megvágták a kenyeret, felszeletelték és szétosz-

tották a jelenlévők közt.  
     Nagyon sok mindent tanultunk a hagyomá-
nyos aratás bemutatásán, a nap melege felhevítet-
te a jelenlévőket, ezért a szervezők a sátrak hű-
vös árnyékába szeretetvendégségre, egy finom 
bográcsgulyás elfogyasztására hívtak meg min-
denkit.  A szervezők ezúton mondanak köszöne-
tet az EMNP helyi és Bihar megyei szervezete, a 
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, a Bethlen Gá-
bor Alap, az Erdélyi Magyar Gazdák Egyesülete-
inek Szövetsége, az Érmelléki és Hegyközi Gaz-
dák Egyesülete, és minden segítőkész embernek, 
akik nélkül a mai rendezvény nem jöhetett volna 
létre. 
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A BIHAR MEGYEI CRISANA KATASZTRÓFAVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG, LAKOSSÁG-
FELKÉSZÍTŐ SZAKOSZTÁLY ISMERTETŐJE 

 
MI A VIHAR? 

 
   A vihar olyan időjárási jelenség, amelynek során a legerősebb széllökések sebessége legalább 54 km/h és 
gyakran zivatar kíséri. A vihar okozta károk gyakran felérnek egy földrengés okozta károkkal. Épületeket ron-
gál meg, könnyűszerkezetű épületeket dönt szét, magasfeszültségű villany és távközlési oszlopokat dönt ki, 
fákat tép ki tövestől, hajókat süllyeszt el, úthálózatokat és vasútvonalakat tesz tönkre. 
 

Mi a teendő, ha értesülünk egy vihar közeledtéről ? 
 

   Kikapcsolunk minden elektromos készüléket, megszakítjuk az áramforrástól. Ajtókat, ablakokat és bármi-
lyen típusú szellőzőnyílást bezárunk. Kályhákban a tüzet eloltjuk. Udvarokból, kertekből, erkélyekről minden 
mozdítható tárgyat fedett, záros helyre rakunk. Szükség esetére alagsorokat, pincéket előkészítünk. 
   Vihar megérkeztével húzódjunk be az épületbe, hogy az esetleges üvegszilánkok és egyéb törmelékek ne 
okozhassanak sérüléseket.  
   A viharos szél elcsendesedtével nem ajánlatos rögtön kimenni, mivel a vihar megfordulhat és megismétlőd-
het. 

Mit tegyünk, ha meglepetésszerűen ér a vihar? 
 

A vihart általában villámlás, felhőszakadás és jégeső kíséri. Emiatt vigyázzunk arra, hogy ne legyünk 
fémtárgyak, magasfeszültségű oszlopok és villámhárítók közelében. Nyílt terepen ne húzódjunk egyedülálló fa 
alá, de túl messze se távolodjunk el tőle. 
    Az ismétlődő villám ritkán csap le ugyanarra a helyre, és általában a legnagyobb és legmagasabban elhe-
lyezkedő tárgyakba, létesítményekbe csap. Emiatt, ha nyílt helyen ér a vihar, ne kezdjünk el szaladni, kerüljük 
az álló helyzetet, húzódjunk földmélyedésbe, árokba, hasra feküdve, karjainkkal a fejünket védve.  
     Megőrizve lélekjelenlétünket, vigyázzunk a közelünkben lévőkre, hogy ne essenek pánikba. 
 

Bihar megyei „Crisana” Katasztrófavédelmi Felügyelőség  
Lakosságfelkészítő Szakosztály 

 
 
     Kérünk minden polgárt akik tarlót, bozótot vagy bármilyen száraz hulladékot szándékoznak eléget-
ni, hogy tartsák be az erre vonatkozó munkavédelmi előírásokat. 
     Tarló, bozót és száraz hulladék elégetéséhez szükséges a Környezetvédelmi Ügynökség  jóváhagyása 
és a Polgármesteri Hivatal engedélye. 
 
      Ezek után kérjük a következő előírásokat tartsák be: 
 
 a meggyújtandó részt jól határolják, zárják el épületektől, elektromos és egyéb hálózati vezetékektől, 

erdőktől, vetési kultúráktól szántás általi barázdásolással 
 az égetést csak nappal, szélcsendes időben végezzék, 
 a nagyobb területű tarlót- maximum 10 hektárig- parcellázza fel kisebb részekre szántás általi 

barázdásolással. 
 a tüzet ne hagyja felügyelet nélkül, mindaddig amíg teljesen el nem alszik és a parázs kialszik. 
 
  BÁRMILYEN ÉLETVESZÉLYES HELYZETBEN KÉRJÜK HÍVJA SEGÉLYVONALUNKAT A 
112—ŐT!  
 

Bihar megyei „ CRISANA”Katasztrófavédelmi Felügyelőség 
Tűzmegelőzési Szakfelügyelősége 
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A lapot szerkeszti: Tóth Zsolt Zsigmond  
Munkatárs: Tóth Zsigmond Béla 

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

HUMORSAROK 
- Ugyebár a képen is láthatjátok, a New York-i Sza-
badságszobor egyik kezében könyvet tart, a másikban 
fáklyát. Ki tudja megmondani, mit jelképez a fáklya? 
Tessék, Móricka! 
- Azt, hogy sötétben nem lehet olvasni.  
 
Móricka bemegy a gyógyszertárba, és kérdezi: 
- Fájdalomcsillapítójuk van? 
- Mid fáj? - kérdi a gyógyszertáros. 
- Most még semmi, de ha apunak megmutatom az 
intőmet...  
 
- Hát ez mindennek a teteje! Nekem azt mondod, 

hogy a nagybátyád temetésére mégy, és most itt látlak 
a focimeccsen! - dorgálja a tanár a diákot. 
- Várja csak ki a végét, tanár úr! A nagybátyám a bí-
ró!  
 
Azt mondja egy pasas a papagájának: 
- Most lemegyek a boltba, de ha megint megiszod a 
pálinkámat mire visszaérek, akkor egyenként tépke-
dem ki a tollaidat. 
Le is megy a boltba, kis idő múlva visszajön és látja, 
hogy elfogyott a pálinka. Ránéz a papagájra, aki a 
csőrével épp a saját tollait tépkedi: 
- Kell a francnak ez a sok toll!  



Idén ismét megrendezésre kerül 
 a Hegyközi Napok, immár  

18. alkalommal.  
Az új időpont 2017 szeptember 9-10 
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