Vendégváró Hejce
Egy Hejce nevezetű kis falucskában vagyok. Itt ülök a híres kastély előtti gyönyörű parkban,
az öreg fák hűvösében. A faluba látogatók első útja ide kell, hogy vezessen, hiszen a kastélyt
Eszterházy Károly püspök építtette még az 1700-as években. Már ebből látható, hogy a falu
nagyon régi. Sőt még régebbi, mint gondolnánk, hiszen a kilenc
falu egyike volt, melyet az egri érsekség kapott első
királyunktól, 1009-ben.
1261-ben IV. Béla új alapítólevéllel látta el az egri érsekséget,
megerősítve javaiban, Hejce tulajdonlásában is. Az évszázadok
során a falu hol virágzott az építkezések miatt, hol rombolás
fenyegette. Például a XV. században a faluba betörtek a
husziták, megtelepedtek itt, beköltöztek a falu keleti részére.
Éppen ezért ebben a faluban nem ritkaság a Cseh vagy a Vencel
családnév sem. Volt idő, mikor vallási problémák merültek fel, s
sűrűn váltották egymást az egyházi és a világi birtokosok,
egészen addig amíg gróf Eszterházy Károly egri püspök vissza
nem szerezte a kassai szemináriumtól a falut, s pompás kastélyt
nem építtetett benne. Ez csak a XVIII. század végén következett
be.
Persze ez előtt a lépés előtt is folyamatosan fejlődött a falu. A szőlő- és bortermelés már az
1600-as években elérte csúcspontját az Oppidum (mezőváros, megerősített hely) státusznak
köszönhetően. Aztán a privilegizált státusz elveszett, s vele a szőlészet-borászat is. Emiatt
nagymértékben csökkent a falu lélekszáma, hiszen megindult egy nagy elvándorlási hullám, s
nagymértékű népességcsökkenés következett be.
Hejce a Hernád-völgy széles keleti oldalában, mintegy 750 m-es hegyek tövében található.
Egy óra járásra a falu fölött ered a Szerencs-patak. A forrásnál (Fehér-kút) hangulatos
vadászház található, melyet fizető vendéglátásra is igénybe lehet venni (érdeklődni a
telkibányai erdészeti központban
lehet).
A falu megközelítése nem túl
bonyolult. Autóval vagy kerékpárral a legegyszerűbb, de vonattal is megközelíthető. A Zemplénihegység nyugati
vonulatairól jelzett turistaút vezet
le a faluba, tehát
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túrázóknak is alkalmas és kellemes hely a megpihenésre. Ha egy előre bejelentett csoport
érkezik vonattal a faluba, például táborozni, az önkormányzat szervezésében egy arra megfelelő
autóval kimennek a táborozók elé a vonatállomásra, s elviszik őket, s csomagjaikat a faluba.
Akárcsak a falu kis utcái, az öreg falak, a pincék is
valamilyen időtlen nyugalmat sugároznak. Itt aztán
mindenki talál kedvére valót, s most nem csak a
látnivalókra gondolok, hanem a finom nedűkre is. Mert
bort minden mennyiségben lehet kapni, mégpedig óriási
választékban.
Persze a látogató ide nem csak kóstolgatni jön, hanem
bejárni a falut. A kastélyt s a hozzá tartozó parkot már
megtekintettük. A mellette található szeretetotthon a
hajdani egri, majd kassai püspökségi nyaraló volt; a
második világháború végén pedig itt működött a kassai
Hittudományi Főiskola is.
Tovább sétálva szembe találjuk magunkat Hejce egyik
legvonzóbb építményével, a római katolikus
templommal. A késő gótika jegyei keverednek a
barokkcopf stíluséval. Azonnal beindul a látogató
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r megtudja, hogy a templom alatt egy kripta
található. Temetkezési helyként szolgált, de
ami fontosabb, hogy ide rejtették a falu
kincseit a török idők alatt. A templomot
egy, a maga nemében páratlan kőfal védi;
ilyen méretű védművet ritkán láthatunk.
A patakmederrel párhuzamosan kanyargó
Fő utcán feltűnőek a szabadban felállított
faszobrok, melyek gyakorlatilag Hejce
névjegyének
tekinthetők.
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megrendezett művésztábor résztvevőinek a
munkái. A faluban egyébként nagyon
szeretik és megbecsülik az idelátogatókat, a
táborozókat. Ez nem csak abból derül ki,
hogy a 270 lélekszámú falu képes akár 200
vendég elszállásolására, hanem abból is,
hogy meleg ebédet is tudnak biztosítani.
Persze csak előre bejelentés alapján.
Valószínűleg a falu lakóinak szívélyes
fogadtatása miatt került megrendezésre pont
ebben a faluban az Alkotótábor.

Az Alkotótábort a Kemény Zsigmond Alapítvány segítségével indították be, mintegy 16 évvel
ezelőtt. Eredetileg, mint tehetségkutató jött létre, majd átalakult a fiatal művészek nyári
táborává. Azóta ez az alapítvány megszűnt, de a falu nem hagyott fel a nemzetközi művészeti
találkozó megrendezésével. Bár most Művésztábor néven fut, a lényeg ugyanaz maradt.
Művészeteket szerető és művelő alkotók találkoznak, s egy hétig hódolnak kedvenc
hobbijuknak. Szoktak itt lenni festők, szobrászok, fafaragók, keramikusok, s fotósok. Sok
helyről látogatnak ide tehetségek, pl. Hollandiából, Németországból, Erdélyből, a Felvidékről,
Ukrajnából. Az ide látogató fiatalok sokaságától felpezsdül a pici falu, megtelik élettel. Ezért
várja minden évben a lakosság nagy része nagy buzgalommal ez a tábort, s ajánlja fel
vendéglátását a művészek számára.
A tábor végén a művészek a falura hagyják műveiket, mellyel a falu díszesebbé, otthonosabbá
válik. S mivel a találkozót pénzügyileg támogató alapítvány megszűnt, a falu értékesíteni
kényszerül a ráhagyott műveket. Érdemes szétnézni a galériában, s választani egy szimpatikus
alkotást, hiszen a műkedvelők megfizethető áron megvásárolhatják ezeket az alkotásokat.
A sok séta után jól jön egy kis pihenés. Térjünk be pincerendszerbe. Itt igazán jól lehet
pihenni egy ilyen nehéz nap után. (Fontos, hogy előre be kell jelentkezni!) Aki szeretné hallani
a mesés történeteket a falu történelméről, az rendelhet idegenvezetést. Ez körülbelül 3 órás, a
községen belül
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táró séta lesz,
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kérhet eligazítást a falu lakóitól, hiszen
nagyon barátságosak, s segítőkészek.
Rohály Gáza polgármester úrtól megtudtuk, hogy sok fejlesztés várható a faluban, melyek
közül talán a legszívmelengetőbb ötlet a lovasterápia. Sokat hallottunk már erről, s biztosan
tudjuk mennyire hasznos. A gondos polgármester mindent megtesz a kis falu minél nagyobb
kulturális fejlődéséért, s neki köszönhető az egyre inkább fellendülő turizmus is. S bár a falu
sok jó ötlettel bővelkedik, a megvalósítás mégis várat magára, mert sajnos komoly anyagi
korlátok vannak, miket még nem tudnak áttörni.
Akinek megjött a kedve ennek a sokat megélt, gyönyörű kis településnek a felfedezéséhez,
annak már a közeljövőben megrendezendő Márton-napi libafőző versenyre érdemes ellátogatni.
De jó, ha mindenki tudja, ebben a faluban, nem elég egy napig maradni. Aki teheti, maradjon
legalább egy hétvégére, s hagyja, hogy elvarázsolja a hely szépsége.
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Teljesítménytúra a Tisza gátjain
A Tiszagátak 50 és 90 teljesítménytúra ma is töretlen népszerűségnek örvend. Először csak 50-es indult
gyalogosan és kerékpárral, de néhány éve az utóbbi kibővült a 90-essel is. Budapesti teljesítők javasolták
ezt, mert nekik kevésnek bizonyult az 50 km. A terepen kijelölhető távolság nem jött ki kerek százra,
ahogy szerettük volna, de 90 is embert próbáló teljesítmény. Ráadásul a Tisza-híd ellenkező oldalán.
Tiszacsege felé, a kompig halad és onnan az ároktői oldalon vissza. Az 50 km a kezdetektől ugyanaz:
Kesznyéten, majd a Tisza-gát, áthaladás a tiszadobi pontonhídon, majd a túlsó oldalon, ahol a
Tiszaszabályozás emlékművei is találhatók, vissza a városba. Akadnak mindig fanatikus vállalkozók, akiket
nem zavar a viszonylag egysíkú terep, a kevés látnivaló, mert a gyaloglás élményéért hajtanak. Az pedig
nagy előny, hogy nincs szintkülönbség, ami más teljesítménytúrákat ugyancsak megnehezítheti.
Szeptember 9-én, jó időjárási körülmények között indult a 45 fő. Ez jó létszámnak mondható, hiszen
tömegeket azért nem tudott megmozgatni a túra. A bánréveiek az idén is elvitték a legtöbb indulót
produkáló együttesnek járó kupát, ezt már máskor is megtették. Jutalmat kapott a legidősebb hölgy és úr, a
legfiatalabb leány és fiú. A kislányt Kun Zsuszikának hívták és mindössze 9 éves, de zokszó nélkül
végigtekerte az 50 km-t.
Az idei teljesítménytúrának színfoltja volt, hogy két középkorú férfi nagykerekű rollerrel tette meg a 90
km-es távot. Ez a jármű nálunk már alig ismert, akkora kerekei vannak, mint a camping kerékpárnak, de
nem lehet meghajtani, csak lökdösni, mint a gyerekrollert. Őket külön jutalmazta a szakosztály.
Szenzációs teljesítményt produkált Rusznyák Róbert, a Tiszaújvárosi SC kerékpáros szakág vezetője.
Letekerte a 90 km-t, majd elindult még az 50 km-en is! Erre még nem volt példa a teljesítménytúra
történetében.
A rendezők úgy döntöttek, hogy a töretlen népszerűség miatt lesz folytatása jövőre is az eseménynek.
Reméljük, a következő évben is sokan ellátogatnak a Tisza partjára, távolabbi településekről is, hogy a
szőke folyó gátjait végigtapossák lábbal, vagy kerékpárral.
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