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A könyv ez alkalomból jelent meg a Hegyközcsatári Polgármesteri Hivatal és a 

Hegyközcsatár Községi RMDSZ jóvoltából, amely még korlátozott példányszámban kapható a 
hivatalban Molnár Etelka szociális előadónál, illetve Tóth Zsigmondnál 25 lejért. 

„E könyv megírása nem csak az én érdemem, köszönet illeti érte tanáraimat, szüleimet, 
nagyszüleimet és nem utolsó sorban kedves barátaimat, ismerőseimet, akik számos történettel 
gazdagították e kiadványt.  

Mindig büszke voltam arra, hogy magyarnak születtem, legyenek hát rá büszke önök is, 
önök, akik kezükbe veszik könyvemet. Mi magyarok ugyanis olyan ősöktől származunk, akiket 
semmi esetre sem kell szégyellni, csakis büszkék lehetünk rájuk.  

Szabadságunkért harcoló, becsületes nemzet a miénk. Ezt a büszkeséget, ezt a becsületes-
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séget vérvonalunk és génjeink által örököltük tőlük. Ha ezekkel az értékekkel jól sáfárkodunk, 
minden bizonnyal gazdag emberré tehet bennünket. Nem anyagiakban leszünk tőle gazdagok, 
lelkiekben viszont minden bizonnyal azokká válunk. 

Vigyázzunk hát ezekre a kincsekre, ezekre az értékekre. Ápoljuk a nemzeti öntudatot és őriz-
zük meg szívünkben a becsületet, mert e kapott hagyatékok hiányában elveszítjük önmagunkat 
és soha többé nem leszünk már olyanok, mint amilyenek voltunk.  

Híres elődeink megharcoltak a földért, amin élünk, amin lépkedünk és nem egyszer adták vé-
rüket értünk és jövőnkért. Tették ezt mindazért, hogy egy szabadabb, könnyebb, formálhatóbb 
életet biztosítsanak számunkra. 

Hegyközcsatár első írásos feljegyzését a Váradi Regestrumban 1213-ból találjuk. Ennek függ-
vényében tehát 2013-ban ünnepelheti fennállásának 800. évfordulóját.  

800 év, ami dokumentumokkal bizonyítható, de mint azt tudjuk 1100 éve élünk itt a Kárpát-
medencében, így valószínű, hogy jóval régebbi a település története.  

Mindezt sajnos írásos feljegyzés nem igazolja. Az Anonimus-i Mén Marót és Árpád fejedelem 
között zajló eseményeket - történelmi körökben - ma még nem mindenki ismeri el. Sokan fikció-
nak tartják. Ennek ellenére bízom benne, hogy hamarosan egységes magyar történelem születik, 
ami nem ismer többé ellentéteket. 

Mindazonáltal csak remélhetem, hogy kiadványommal hozzájárulok ahhoz, hogy a hegyközi 
emberek minél jobban eligazodjanak a vidék történetének megismerésében.”  

Orendt Mihály 
 

800 éves Hegyközcsatár 
 

    Ünnepi hálaadó Istentiszteleten emlékeztek meg Hegyközcsatárban  a település 
írásos fennállásának 800 éves évfordulójára, amely alkalomból emlékművet avattak 
 
     Nem mindennapi ünnepséget szerveztek augusztus 3-án, szombaton  délután  a 
hegyközcsatári református templomban, hiszen a fellelhető írásos dokumentumok alapján idén 
ünnepli fennállásának 800. évfordulóját, de ennél biztosan régebbi a település. 
    Ez a rendezvény a XIV. Hegyközi Napok keretén belül zajlott, amely messzemenően a környék 
legszínvonalasabb és leglátogatottabb rendezvénye. 
     A hegyközcsatári harangok hívogató szavára sokan összegyűltek, nemcsak helybéliek és re-
formátusok, hanem az innen elszármazottak, a környékbeliek vallási hovatartozás nélkül, hiszen 
csak egyszer van egy településnek 800. évfordulója.  
   A hálaadó istentiszteletet egyházi és világi, politikai közméltóságok tisztelték meg jelenlétükkel, 
de jelen volt  Ft. Csűry István a KREK püspöke, aki az ünnepi igemagyarázattal szolgált, nt. Mikló 
Ferenc a Bihari Ref. Egyházmegye esperese aki igei gondolatait osztotta meg az emlékműnél, 
majd megáldotta azt, ft. Farkas András a Hegyközcsatári Római Katolikus Egyházközség plébáno-
sa aki megszentelte az emlékművet, Cseke Attila és Szabó Ödön az RMDSZ parlamenti képviselői, 
akik az emlékműnél osztották meg ünnepi gondolataikat a jelenlévőkkel, jelen voltak a környező 
községek polgármesterei és alpolgármesterei, a települések lelkészei, gondnokok, főgondnokok, 
jelen volt Jantyik Zsolt, a Debreceni Művelődési Központ igazgatója, a Nemzeti Közművelődési és 
Közgyűjteményi Intézet Hajdú-Bihar Megyei Irodájának vezetője, aki Miniszteri hatáskörben kine-
vezett személy.  
      Ft.  Csűry István püspök az ünnepség jelentőségéhez igazította igemagyarázatát Dániel pró-
féta könyvének 7,27 verseire alapozva értekezését.     
       Dániel látomásban kapott kijelentést, mi azonban már ezekből a leírt Igékből kapjuk az Úr 
szavát. A korabeli történések szerint be lehet azonosítani a látomás elemeit. Próbálták a látomás 
elemeit átvitten is értelmezni, mint az Isten népének négy nagy ellenségét: a hatalmat, félelmet, 
a bűnt és a halált, amelyeket legyőzött Jézus Krisztus. Ez az értelmezés azonban túl általános. Az 



egyik értelmezés beleragad a történelembe, a másik elszakad attól.  A látomás azonban, mint 
Isten Igéje sokkal többet jelent ennél! Próbáljuk egészében megközelíteni a látomást, és közben 
meghallani Isten ebből hozzánk szóló mai szavát.  Az Úr felhasznál, de legyőz minden idegen ha-
talmat, és egyedül Ő fog uralkodni, népe javára.  
      A püspöki igemagyarázatot követően Orendt Mihály, hegyközcsatári születésű, de Debrecen-
ben élő lokálpatriotizmusáról híres író mutatta be a jelenlévőknek az ez alkalomra elkészült két 
könyvét a 800 éves Hegyközcsatár és a Hegyközcsatár Református Egyházközség története cí-
műeket, amelyet bárki megvásárolhat még a Községházán.   
      A egyházközség kórusának szolgálatát követően leplezte le Vitályos Barna Hegyközcsatár 
polgármestere, Mikló Ferenc esperes és Miklós Csaba Péter helyi református lelkész a templom-
kertben felállított emlékművet, amelynek tetején egy félig nyitott szárnyakkal, fején a Szent ko-
ronával, mellkasán Álmos vezér arcával álló turulmadár van. Az emlékmű oldalain az I. és II. Vi-
lágháborúban elesett helyi hősök nevei vannak fekete márványba bevésve az alábbi mottóval: 
„Féltően borulni minden magyar rögre, S hozzátapadni örökkön – örökre!...”  Sajó Sán-
dor Magyarnak lenni című verséből. 
   Az ünnepi beszédeket megelőzően nt. Mikló Ferenc esperes ünnepi igemagyarázatát hallgat-
hattuk meg, majd megáldotta az emlékművet, Farkas András római katolikus plébános pedig 
megszentelte azt. Az egész ünnepség alatt a szentjobbi húszárok és a Hegyközcsatári Szent 
Ágoston cserkészcsapat álltak díszőrséget az emlékmű körül.     
      Ezt követően elsőnek a község polgármestere szólt és méltatta azokat akik évszázadok után 
sem merültek feledésbe, azokat akiknek köszönhetően ma ünnepelhetjük településünk 800 éves 
fennállását. „… többszörös ünnep ez a mai, 800 éve jegyezték be először a település nevét, ün-
nep az is hogy ma emlékművet avattunk az I. és II. Világháborúban elesett helyiek tiszteletére, 
az idén tíz éve, hogy ebben a formában létezik közigazgatásilag a község, ma vannak a Hegyközi 



Napok, de ma ünnepelhetjük azt is, hogy 800 évig megmaradtunk itt magyarnak, ami számomra 
fontos, de az is fontos számomra hogy nagyon kevés az a polgármester aki az igazgatása alatt 
lévő település 800 éves létezését ünnepelheti, hiszen száz évente lehet ünnepelni egy ilyen ese-
ményt.  Az hogy ez az esemény éppen az én polgármesteri mandátumom időszakára esett na-
gyon megható érzés, hiszen én egy kis falusi kisfiúként nevelkedtem és nekem jutott az a meg-
tiszteltetés, hogy ma itt együtt önökkel ünnepelhessük ezt a kiemelkedően fontos eseményt…!- 
mondta elérzékenyülve, Vitályos Barna.  

     Cseke Attila és Szabó Ödön az RMDSZ parlamenti képviselői is hasonló elismeréssel beszéltek 
ezen esemény fontosságáról megosztva ünnepi gondolataikat a nagy hőség ellenére is sokan 
összegyűlt, ünnepelni vágyó jelenlévőknek. A szombat délutáni ünnepi rendezvény szeretetven-
dégséggel és az ez alkalomra megjelent könyvek a szerző által való dedikálásokkal folytatódott a 
kultúrotthonban.  
 

Sport és szórakozás a Hegyközi Napok első napján a Kismezőn 
 
    Nagy hőség jellemezte a szombatot, ennek ellenére a XIV. Hegyközi Napok keretén belül a Kis-
mezőn zajló meghirdetett programok percre pontosan kezdődtek, így volt ez a 15 órára  terve-
zett kispályás focibajnoksággal is.  
     A focit kedvelők és rajongók egy jót szórakoztak, hiszen a sok csapat jelentkezésének kö-
szönhetően két túrnéban játszották le a meccseket. A tét mellett inkább a jelenlét volt az amely 
dominált a csapatoknál, hiszen sérülés mentesen zajlottak az események, a bíróknak nem sok 
dolga akadt, a sportszerű játék a play fair jellemezte az egész rendezvényt. 
     A késő délutáni órákban lépett a színpadra a Síterből elszármazott, de szülőföldjére mindig 
hazavágyó, Ezüst koszorús magyar nóta énekes Kovács Böske, akinek csodálatos hangja betelí-



tette a hegyközcsatári 
Kismezőt. “…Jómagam  édesapám  nótaszeretetét  örököltem.  
       Amint lehetőségem adódott beiratkoztam a budapesti  Dalénekes  Iskolába  ahol  3  évig 
tanultam (munka  mellett) . Tanáraim: Siliga Miklós, Tarnai Kiss László, Bihari Tóth Zsuzsa, 
Pálkerti Zsuzsanna.  2010-ben  sikeres  vizsgát tettem. 
      Rendszeresen  többnyire  visszatérő  fellépőként  is  szerepelek. pl: 
klubokban,   falunapokon, nagyszabású  nótadélutánokon,  illetve  magán  rendezvényeken is.   
Mai  napig  képzem  tudásomat rendszeresen  járok hangképzésre.  
Tanárom Tarnai Kiss László.   Az  éneklést  főként  a  dal  szeretete  miatt  teszem…” – vallja 
magáról a művésznő. 
     Egy sikeres hip-hop csoport vette át a színpadot az Unique akik táncaikkal elkápráztatták a 
jelenlévőket. 
    Nyolc óra tájékán amikor enyhült a hőség lépett színpadra a paptamási Mohácsi Brigitta köny-
nyűzenei énekes aki táncosaival elkápráztatta ismét a Kismezőn lévő szórakozni vágyókat. A sike-

resebbnél sikeresebb dalokat a közönség együtt énekelte Brigivel aki élvezte a közönség szerete-
tét bevonva őket is az éneklésbe, különösen egy négy év körüli kislányt aki ismerte a dalok szö-
vegeit. 
    Kurucz Anita helyi énekes táncosaival ismét hozta a tőle telhető színvonalat, sokan állták körül 
a színpadot az előadás alatt. 
    A est sztárvendége a már évek óta visszajáró Kozsó aki párjával Kyrával érkezet. Az ekkora 
már több ezerre dúzatt közönség együtt tombolt az ismert dallamok hallatán a művésszel.  
    Kozsónak polgári nevét sokáig titkolta még 2000 – ben is amikor első ízben járt a Hegyközi 
Napokon, de még 2005-beni Kismezői fellépésekor is, elmondása szerint olyan baráti kapcsolatok 



Fogathajtás, mulatozás sztárvendégekkel  a Hegyközi Napok 
 vasárnapján 

 
    Tizennyolc  fogat és huszonnégy hajtó mérte össze tudását, valamint maguk és 
lovaik tehetségét vasárnap délelőtt a hegyközcsatári Kismezőn, a nemzetközi fo-
gathajtó versenyen,  amelyet igazi mulatós, szórakozó műsorok követtek 
 
     Már a reggeli órákban kezdtek érkezni a fogatok Bihar megyéből és a magyarországi Kaba 
és Sarkadról, hogy a hajtók összemérhessék tudásukat és lovaik ügyességét a Hegyközi Napok 
alkalmával immár hagyományossá vált nemzetközi fogathajtó versenyen, amelyet ez alakalom-
mal is akadályhajtás és vadászhajtásból állt.  

    A regisztrálásokat követően a díszes szebbnél szebb fogatok és hajtóik biztonsági kísérettel 
felvonultak Hegyközcsatár utcáin, majd csak ezután kezdődött el a verseny. 
   Tizennyolc fogatot regisztrált a nemzetközi bírókból álló versenyfelügyelő bizottság, de az 
akadályhajtáson huszonhárom hajtó vett részt, míg a gyorsasági vadászhajtáson huszonnégyen 
méretettek meg a nagy hőség ellenére kilátogatott közönség előtt. 
     A versenyt felügyelő bírák szigorúak és igazságosak voltak, minden hibáért pontlevonás 
járt. A versenyen résztvevők nem mentek haza üres kézzel, hiszen a győztesek mellett minden-
ki kapott egy-egy résztvevői díjat, de nemcsak ők voltak a győztesek, hanem a közönség is, hi-
szen itt a Hegyközben, a Hegyközi Napokon nagy hagyománya van a lovas versenyeknek. A 
szünetben és egy-egy kis pihenő közben a Kabáról érkezett csikósok szórakoztatták a jelenlévő-
ket elkápráztatva lovaik tudásával, hiszen ki gondolná hogy egy ló  ülni is tud.     
      Délutánra megszületett a végeredmény is ennek alapján a vadászhajtás első három díja-
zottjai: I. hely Tóth Dávid - Paptamási, II. hely Máté Lajos – Árpád, III. hely ifj. Dorsonszki Im-
re – Nagyvárad 
akadályhajtás: I. hely Tóth Géza – Nagyjanka, II. hely Molnár Lajos – Kaba (Magyarország), 
III. hely Tóth Dávid – Paptamási. 
     A színpadot elsőként a hegyközcsatári Angels mazsorett csoport vette át, akik igazi tehetsé-
gek, vezetőjük és mesterük Friderika aki több versenyre és fellépésre is elvitte már tanítványa-
it. Bevallásuk szerint nagyon szeretnek edzésre járni és szót fogadnak Friderikának, aki meg-
erősítette az elmondottakat. A mazsorett csoport különlegessége a csoport egyetlen fiú tagja 
aki ugyanolyan szorgalommal készül minden alkalommal a fellépésekre, és akire büszkék lány-
társai.  
     Román népdalokat hallhattunk ezután a Sítervölgy-i Gianina Nistortól, majd őt követte a Bi-
har megyei Abrakadabra mulatós zenét játszó együttes akik már régi zenészek és művelik ezt a 
műfajt, de ebben a felállásban még csak egy éve léteznek, sok fellépésük van, minden rendez-



vényre mennek ahova csak hívják őket, lakodalmakba is. A tudósító ez úton kér elnézést tőlük, 
hiszen a beharangozóban magyarországi együttesként mutatta be őket, pedig ők hazaiak és 
Hegyköziek. A jelenlévő közönség nemcsak elfogadta az együttest, de együtt is énekelt velük 

egy-egy ismert sláger elhangzásakor. 
     A mulatós nótákat egy igazi humorágyú követett, a Shwoder klubból jól ismert Beliczai Balázs. Hét-
köznapi humora bejött a hegyközi közönségnek, láthatóan élvezték az előadó szövegét, de talán egy zenei 
tehetségkutató versenyen is részt vehetett volna, ha eddig nem tette, nagyszerű éneklésével.  
     Már a Nap lemenőben volt amikor megjelent  Oláh Gergő a 2012-es XFaktor magyarországi nyertese. 
Ekkora a színpad köré gyülemlett közönség egymás lábát taposta, több ezres közönség megpróbálta együtt 
ropni a táncot Gergővel, ami kissé nehézkés volt.  



     Jól érezte magát az előadó és a közönség egyaránt, jól felturbózta tehetségével a jelenlévő-
ket, úgy hogy az utána következő Irigy Hónaljmirigy előadására egy igazi mulatós légkör alakult 
ki. A tudósító becslése szerint ekkora közönség, amely tízezren felül lehetett utoljára akkor volt 
amikor itt a Kismezőn bemutatták a magyarországi színészek az István a király rockoperát. 

       Az Irigy Hónaljmirigy teljes tagjával lépett fel ez alkalommal a Hegyközi Napokon az ők sajá-
tos zenés humoros, paródiájukkal. Az Uszkó Lászlóval (Uszi) készült interjúban a következőképen 
vall magukról: - hogyan tudnád megnevezni azt a zenei stílust amit ti képviseltek? 
- hú, ez nem is olyan egyszerű mivel mi paródiát játszunk és ami éppen futó zene, amiről az em-
bereknek van róla véleményük arról szeretnénk mi is elmondani a mi véleményünket. Én úgy 
szoktam magunkat meghatározni, hogy zenés ripacsok vagyunk, hiszen a tévének is csináltunk 
paródiákat, színésznek azért nem mondanám magunkat. Az emberek szeretik amit csinálunk és 
ez a lényeg, ezért csináljuk. Közönség nélkül lehet az ember nagy művész, úgy hogy otthon nézi 
a falakat, ha a közönség nem szeret valakit lehet akármilyen zenekar vagy mesterségesen előállí-
tott banda, ha a közönséghez nem jut el és nem reagál úgy ahogy az kell fújhatják az egészet. 
Minden zenekar a közönségtől működik. – mondta Uszi. 
       A közel 10 – 11 ezresre duzzadt  közönség folyamatosan énekelt és tombolt, egy adott pilla-
natban úgy hangzott mintha az együttes kórusa lenne és ezt ők is észrevették, ami tetszett is ne-
kik. 
      Nem maradhatott ki a parodizálásból a  neves mentalista Uri Geller sem, sőt Győzike sem 
úszta meg.  A Bódi Guszti és a Fekete csecsek paródián szinte fetrengett a közönség, de a kicsa-
vart Aranyeső szöveget már nem tudták együtt énekelni az előadókkal. 
A híres cseh énekes, Carel Got  Carneval című dalának feldolgozott változatát is hallhattuk még 

sok más , neves előadó és slágere paródia 
változatával együtt. 
     Lévén a mai koncert egy romániai kis 
község falunapján, nem hagyhatták ki mű-
sorukból a román popzene egyik együtte-
sének az Ozon megmagyarosított slágerét 
a Numerakirályt, amellyel zárták a XIV. 
Hegyközi Napok koncertjüket a jelenlévő 
több ezres tömeg bánatára, igaz többször 
visszajöttek, de be kellett fejezni.  
   Az idén sem maradhatott ki a tűzijáték, 
amely egy szépen megtervezett tűziparádé 
volt, amellyel zárult az idei Hegyközi Na-
pok. 



Mondja, Kovács bácsi, mit szokott tenni, ha 
nem tud elaludni? 
- Én? Elszámolok háromig, és már alszom is. 
- Tényleg? 
- Igen, de van úgy, hogy fél négyig is. 
………………………………………………………………….. 
- Édesapám, csuklik a tehén! 
- Adj neki vizet fiam. 
- Nem úgy! Össze… 
………………………………………………………………….. 
- Indián család ül a tűznél. Az ifjú indián elkezdi 
piszkálni a tüzet. 
- Erre az öreg: - mondtam már fiam, ne játssz 
a telefonnal. 
………………………………………………………………….. 
- Halló! A Jenőt kérem.    
- Nem tudom adni, éppen fürdik.    
- Fürdik? Akkor elnézést... rossz számot hív-
tam.  
………………………………………………………………….. 
- Tudja, kend - kérdi a falu közepén az egyik 
székely a másikat , miért van  ennek a temp-
lomnak mind a két tornyán óra? 
- Miért? 
- Hát csak azért, hogy amíg én nézem az időt, 
kendnek ne kelljen rám várnia,  hanem nézhes-
se a másikon… 
………………………………………………………………….. 
- Anyuka, kimehetek a kertbe cseresznyét szed-
ni? 
- Ne bolondozz, Pistike, hiszen tél van. 
- Nem számít, felveszem a kabátomat. 
………………………………………………………………….. 
- Jean, hozza a távcsövemet! 
- Lóversenyre megy, uram? 
- Nem, távoli rokonaimat nézem meg. 
………………………………………………………………….. 
- Pistike, hol a nővéred? 
- Bement a szobájába matematikailag. 
- Hogyhogy matematikailag? 
- Két ismeretlennel. 
………………………………………………………………….. 
- Kérem, én fenyegető levelet kaptam! 
- Borzasztó. No majd megpróbálunk utánajárni. 
Van fogalma arról, hogy ki 
küldte  
azt a fenyegető levelet? 
- Hogyne. Az APEH. 
 

A vándor alig vonszolja magát az erdőben. Már 
nagyon éhes, amikor megpillantja a magányos 
házikót. Bent  öreg néni főzőcskézik. Bekopog 
hozzá, és így szól: 
- Öreganyám, egy hete nem ettem, adna vala-
mik kis ennivalót? 
- Hogyne, fiacskám! Tegnapi leves jó lesz? 
Felvillan a vándor szeme: 
- Hogyne, öreganyám, köszönöm! 
- Akkor gyere vissza holnap! 
………………………………………………………………….. 
Áll a rendőr a kapuja előtt, látja, hogy arra 
megy az anyósa biciklivel. 
- Hová megy, mama? 
- A temetőbe. 
- És ki hozza vissza a biciklit?  
………………………………………………………………….. 
Kovács anyósát megrúgja a ló, az öregasszony 
belehal a sérülésbe. 
 A temetésre nagyon sokan elmennek, még a 
környező falvakból is.  
- Mennyi ember! - csodálkozik Kovács barátja. - 
Ennyire szerették az anyósodat?  
- Ugyan! Mind a lovamat akarja megvenni...  
………………………………………………………………….. 
Egy öreg bácsi lovas kocsival megy az egyik fa-
luból a másikba. Útközbe felvesz  egy fiatalt. 
Megszomjazik az öreg, előveszi a kulacsát és 
iszik belőle. A fiatal is szomjas lett, ezért kér ő 
is. A fiatalembernek nagyon ízlett az ital, de mi-
vel nem tudta, hogy mit ivott, megkérdezte az 
öreget: 
-Mi ez öregapám? 
-Hát harmatvíz. Feleli az öreg.  
        Ahogy mennek tovább odaszól az öreg a 
lovához:. 
-Gyíí harmat, gyíí!!! 
………………………………………………………………….. 
- Két rendőr találkozik az utcán. Az egyik meg-
kérdi:    
- Mondd, miért dörzsölöd a kezedet ?    
- Mert fázik.   
- Hát akkor miért nem teszed zsebre ?    
- Nem fér bele, ott a kesztyűm.   
………………………………………………………………….. 
- Két régi ismerős összefut egy pesti utcán. 
- Örülök, hogy találkoztunk!Hat hogy vagy?? 
- Köszönöm megvagyok. És te? 
- Én még nem vagyok meg,de mar köröznek. 
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- Mi az? Piros és nagyon lassan folyik? 
 - ??? 
 - Csigavér. 
………………………………………………………………….. 
-Mi az: Kicsi, fehér, a két oldalán két fekete 
petty? 
-Hópehely fűlvédőben. 
………………………………………………………………….. 
- Mi az, csíkos és indexel? 
- Az Aquafresh megelőzi a fogszuvasodást. 

-Mi az: dróton ül, fekete, és ugyanolyan jól lát 
elore, mint hatra? 
- Vakvarjú... 
………………………………………………………………….. 
- Mi az? Feldobják: csavar, leesik: helikopter? 
- MacGyver a tetőn! 
………………………………………………………………….. 
- Sárga, repül és világít. Mi az ?  
- Vetési varjú ballonkabátban, szájában 
stekklámpával.  


