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Kedves Olvasó!

Köszöntöm Önt Hajdú-Bihar megye települési és megyei értéktárainak 
elemeit bemutató könyv lapjain. A könyv célja megyénk településeinek 
bemutatása nemzeti értékeiken keresztül. Elmondható, hogy minden tele-
pülés rendelkezik valamilyen értékkel.
A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. 
törvényben kapott felhatalmazás alapján a települési, valamint a megyei 
önkormányzatok értéktár bizottságot hozhatnak létre, amely bizottság 
azonosítja, rendszerezi az illetékességi körébe tartozó területen fellelhe-
tő helyi értékeket, és azt egy adatbázisban, az értéktárban kategorizálva 
tartja nyilván. A hungarikum törvény végrehajtására vonatkozóan 2013. 
évben született meg az a végrehajtási rendelet, amely szabályozza a ja-
vaslattételt, az értéktárak működését, és meghatározza a nyolc kategóri-
át, amelybe a nemzeti értékeket sorolhatja a javaslattevő. A kategóriák a 
következők: 

1. agrár- és élelmiszergazdaság,
2. egészség és életmód,
3. épített környezet,
4. ipari és műszaki megoldások,
5. kulturális örökség,
6. sport,
7. természeti környezet,
8. turizmus és vendéglátás.

Értékeink számbavétele egy alulról felfelé építkező rendszerben történik, 
ahol a piramis csúcsán a hungarikumok állnak. A piramis első lépcsőfoka 
a települési, tájegységi értéktár, és a megyei értéktár, majd ezek fölött he-
lyezkedik el a Magyar Értéktár. A Magyar Értéktárban lévő nemzeti érté-
kekből kerülnek ki a kiemelkedő nemzeti értékek és a hungarikumok.
A XXI. század fogyasztói és információs társadalmában egyre inkább ve-
szendőben vannak az identitásunkat, kötődéseinket és gyökereinket jelen-
tő tárgyi, szellemi emlékek. Minden településnek, közösségnek vannak 
megőrzésre méltó értékei, még akkor is, ha ezt az ott élők nem tekintik 
annak. A Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés 2013. évben azzal a céllal hozta 
létre a Hajdú-Bihar Megyei Értéktár Bizottságot, hogy számba vegye, és 
összegyűjtse a megyében fellelhető nemzeti értékeket. A Bizottság által 
azonosított nemzeti értékek a jogszabály adta lehetőségeknek megfelelőn 
szinte minden kategória besorolásának eleget tesznek. Így az értéktárban 
szerepelnek természeti értékek, épített környezeti elemek, agrár- és élel-
miszergazdasági elemek, gyógyhatású készítmények, gyógyvizek, ipari és 
műszaki megoldások termékei, népművészeti, népi kézművesség tárgyi 
emlékei, kulturális örökségünk szellemi, tárgyi javai, turizmust szolgáló 
értékek. 
Bízom benne, hogy a könyv megismerteti olvasóját Hajdú-Bihar megye 
nemzeti értékeivel, eddig nem ismert oldalát bemutatva felkelti az érdek-
lődést a megye települései iránt. 

Pajna Zoltán 
a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés 

elnöke

Köszöntő
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Hajdú-Bihar megye a kincsek valódi tárháza. A 200-nál több országosan védett műemlék, a régi temetkező helyek, a 
templomromok, a világörökség részévé választott Hortobágyi Nemzeti Park, a kilátók, a turista útvonalak, a rendkívül 
gazdag termál- és gyógyvízkincsre épült fürdő- és egészségközpontok, a horgásztavak és a vadászterületek teszik iga-
zán különlegessé Hajdú-Bihart. A megye egyszerre a hagyományőrzés és a fejlődés otthona. 

Tájvédelem
Hajdú-Bihar megyét északkeleti részén a homokbuckás Nyírség dél-nyírségi résztája, középen észak-déli irányban 
a Hajdúhát és a Hajdúság, nyugati részén a Hortobágy, míg délről a Berettyó-Körös vidék határolja. Hajdú-Bihar a 
Hajdúságból, – korábbi Hajdú vármegyéből, amelyet a mintegy 900 hajdú katona letelepítésével létrejött hét öreg 
hajdúváros Böszörmény, Dorog, Hadház, Nánás, Polgár, Szoboszló és Vámospércs alkot – Debrecenből és az egyko-
ri Bihar vármegye ma is Magyarországhoz tartozó részéből tevődik össze. Hajdú-Bihar megye összterülete mintegy 
621 ezer hektár. A több mint 544 ezer hektár mezőgazdaságilag művelt területéből 330 ezer hektár szántó. Ter-
mészeti adottságait tekintve a megye szinte minden növény termesztésének megfelel. Hajdú-Bihar nemcsak kiváló 
termőtalajával büszkélkedhet, természeti adottságai, természetvédelmi területei, fennmaradt történelmi kincsei és 
hagyományai gazdag látnivalót kínálnak a kirándulóknak. Az 550 ezer fő lakost is meghaladó, 82 település alkotta 
megye szinte minden városában, községében, falujában őriz ritkaságokat és páratlan értékeket. A Nyírség és a Sárrét 
találkozásánál fekvő Álmosdon, Kölcsey Ferenc egykori lakóhelyén található a műemlék jellegű Miskolczy-kúria és 
mögötte a Miskolczy-park, amely különösen gazdag lucfenyőkben, hársakban és juharfélékben. A park bejáratánál 
egy csodaszép soktörzsű – 250 centiméter törzsátmérőjű – gesztenyefa köszönti az ide érkezőket. A szomszédos 
Bagamérban az egyébként hazájában Észak-Afrikában, az Atlasz-hegységben őshonos, de ott is kis területen megta-
lálható numidiai jegenyefenyőket vehetik közelebbről szemügyre a természetbarátok. Szintén Bagamérban látható 
az egykori nyírségi homokpusztai fehérnyáras-tölgyes természetes erdőtársulás utolsó tanúiként megmaradt három 
hatalmas fehér nyár. Berettyóújfalutól mindössze 7 kilométerre található Bakonszeg. A községhez tartozó Pusztako-
vácsiban töltötte élete utolsó éveit Bessenyei György, a magyar felvilágosodás egyik vezér alakja, aki itt alkotta meg 
legjobb, Tarimenes utazása című művét. A vályogfalú, nádfedeles Bessenyei-emlékház ma múzeumként látogatha-
tó. Az esztári Nagyszék-tónál mintegy 180 madárfaj figyelhető meg. A bojti Nagy-rét, amely vízi és réti társulások-
ban is értékes szintén páratlan látnivalót kínál. Itt fészkel a Tiszántúlon ritka réti tücsökmadár és itt költ a vízityúk.  
A hajdúbagosi földikutya-rezervátum 1976-ban lett természetvédelmi terület. Itt található ugyanis az egyik legjelen-
tősebb magyarországi állománya a fokozottan védett nyugati földikutya fajnak. Monostorpályi feketefenyőiről úgy 
tartják a megye legkorábban ültetett állománya, erdészettörténeti emlék. 
A régi korok emléke Nagyrábé Füstpusztai-erdője is. A benne található legértékesebb fa a körülbelül 300 éves, 480 
centiméter törzskerületnél is nagyobb idős kocsányos tölgy. Tekintélyes méretű kocsányos tölggyel Nyíradony is 
büszkélkedhet. A városban 1975 óta élvez védelmet a mintegy 620 centiméter kerületű hatalmas kocsányos tölgy. 
Püspökladány határában egyedülálló természeti érték a Farkasszigeti Arborétum, ahol mintegy 700 növényfaj, köz-

tük számos ritkaság tekinthető 
meg. Érték a haj dú do ro gi kocsá-
nyos tölgy, a haj dú had há zi nagy 
nyárfa, a hajdúnánási páfrány-
fenyő, a kismarjai őszi kikerics, 
sőt a mi  ke pércsi ezeréves tölgy. 
A bánki Bemutatóház és Arbo-
rétum a tájegység növény- és 
állatvilágát a tanyasi élet tárgyi 
emlékeivel, a területet körül-
ölelő 15 hektáros fű vész kert-
ben lom bos fe  nyő és cserjefélék 
fajtagyűjteményét ismerhetik 
meg a látogatók. A nagycserei 
pihenőközpont páratlan érté-
ke az Ördög-árok, amelynek 
eredetét még ma is homály 
fedi. A legvalószínűbb, hogy a 
Római Birodalommal 322-ben 

szövetségre kényszerített szar-
maták áshatták ki és a germán 
népek 370-ben kezdődő táma-
dásaival szűnt meg a jelentősége.  
A Vekeri-tó és az ott található pi-
henő központ a nyugalom szige-
te. A Hosszúpályiba vezető, fa so-
rok kal szegélyezett úton jutunk 
el a madárcsicsergéstől hangos, 
füves, fás tópartra. Osztálykirán-
dulások, rendezvények, sportver-
senyek, koncertek, romantikus 
csónakázások, családi bográcso-
zások és szalonnasütések kedvelt 
helyszínére. Hajdú-Bihar megye 
gyalogosan, kétkeréken, sőt kis-
vasúttal is bebarangolható. 
A zeleméri templom rom távolsá-
ga kerékárral oda-vissza mintegy 

30 kilométer. A hajdúhát síkvidékén még a nem rendszeresen kerékpározók is gördülékenyen haladhatnak. A Hor-
tobágyra kerékpárral is könnyűszerrel el lehet jutni. A túra hossza mintegy 80 kilométer. A kisvasút életre szóló él-
mény kicsiknek és nagyoknak egyaránt. A Hármashegyi pihenőerdő megannyi kiránduló közkedvelt célpontja, amely 
időszakosan a Zsuzsi Erdei Vasúttal közelíthető meg. Hazánk legrégebbi, 1882-ben épült keskenynyomtávú vasútja 
eredetileg a Debrecenhez tartozó Gúth erdeiben kitermelt fa szállítására épült. A vasút környéki nevezetességek mind-
egyike felfedezésre váró turistacélpont, így a Hármashegyaljai tanösvény, a Csereerdői Ördög-árok és az Erdészlak 
is. Utóbbinál található panoráma út vezet el a középkori fancsikai templomromhoz és az erdőspusztai (bánki) táj-
házhoz. Hajdúböszörmény a szabályos körkörös gyűrűkkel három részre osztott településszerkezet mintapéldája, a 
város megszépült főtéren a történelem őrzőjeként az egykori Hajdúkerület Székházában kapott helyet a Hajdúsági 
Múzeum. 
A Hajdúböszörményi Tájházak olyan látványosságot kínálnak, amelyet ma már csak elbeszélésekből, feljegyzések-
ből ismerhetnek a fiatalok, ugyanis a népi építészet emlékeit őrzik. A XVIII. végén, XIX század elején épült háza-
kat az 1970-es években újították fel. Belsejük a korabeli élet, elrendezésük a népi építészeti sajátosságit tükrözi.  
A Nyíracsádon az egykori magtár épületében kialakított Malom Galéria szolgál otthonául a képzőművészet remeke-
inek, míg Berettyóújfaluban a Bihari Múzeum mutatja be a táj népének, kultúrájának emlékeit. Zsákán a Rhédey-
kastély, Álmosdon a Kölcsey-kúria várja a látogatókat. Nagykerekiben Bocskai István erdélyi fejedelem hajdani 
udvarháza most fegyvergyűjteménynek és Bocskai-kiállításnak ad otthont. Balmazújvárosban Veres Péter Emlék-
ház, Létavértesen pedig a zajtalan gyufát feltaláló Irinyi János emlékszoba őrzi a városok szülötteinek hagyatékát.  
A nagyrábéi Füsti-kastély csak egyharmada az egykori méretéhez képest, mivel mindössze az épület nyugati szárnya 
maradt meg. Vonzerejéből azonban mit sem veszített az egyemeletes kastély, amit manapság vadászházként és rendez-
vények helyszíneként használják. Ritka látványosságnak számítanak Monostorpályi tubusmagtárai. A három, több 
emelet magasságú, gabona tárolására szolgáló magtárak 1826-ban épültek. 

Templomok, örökségek
A 35-ös számú főút Debrecent Hajdúböszörménnyel összekötő részén közelíthető meg a zeleméri templomrom és 
az alatta lévő kunhalom. A tatárjáráskor elnéptelenedett majd újratelepült dombon a XVI. században épült a késő 
gótikus, egy hajós, fél nyolcszög alakú, északi sekrestyés templom. A középkorban a törökök pusztították el a falut, 
amelynek egyik emléke a templomrom. A megmaradt 18 méter magas csonkatemplom impozáns látványa miatt ma 
is a kirándulók egyik kedvelt úti célja. Hajdúböszörményben a különleges és ritka csónak alakú fejfás temető is kü-
lönleges látványnak számít. Az egykori református temetőben XIX. századi jellegzetes hajdúböszörményi sírjelek, 
csónak alakú fejfák láthatóak. A fejfa mérete, díszítése utalt az elhunyt nemére, korára és anyagi helyzetére. Hajdúbö-
szörményi látványosság még a Bocskai téri református templom, amely a város erődtemploma volt. Eredetileg gótikus 
stílusban épült erődfallal, sarokbástyával. 1880–1882 között romantikus stílusúvá építették át. Szerepen a kora 
gótikus falmaradvány a Zovárd-nemzetség által Szent György tiszteletére emelt monostorból maradt fent. 
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A pallagi templomrom különle-
gessége, hogy az eredetileg román 
stílusú kegyhely az 1200-as évek-
ben is már létezett. A XIV. század 
elején harangtoronnyal ellátott 
gótikus templommá építették át. 
A gúti templomrom a XIII. század-
ban a Gutkeled nemzetség által 
a Boldogságos Szűz tiszteletére 
emelt román stílusú monostor 
maradványa. A Józsai templom-
romról úgy tartják, hogy az ere-
deti templom már 1234-ben is 
megvolt, de egyes kutatók szerint 
csak az 1300-as évek második 
felében épült. A már nem létező 
Herpály a mai Berettyóújfalu mel-
lett terült el. Az egykori település 
Árpád-kori román stílusú templo-
ma a XII–XIII. században épült.  
A valamikori község létezéséről 
már csak a megmaradt templom-

rom tanúskodik. Hajdúnánáson a kazettás mennyezetű, hosszútornyú templom és templomerőd, Hajdúdorogon – 
Magyarország egyetlen görög katolikus püspökségének székhelyén – görög katolikus székesegyház és benne a XVIII. 
században épült 54 képből álló ikonosztáz nyújt páratlan látványt. Nyíracsádon található Hajdú-Bihar megye egyet-
len Árpád-kori műemléke, a XIII. századi kora gótikus református templom. A belső falait értékes a XIV., XV. és a XVII. 
századból származó falfreskók díszítik. Hajdúszoboszló katolikus templomának falait is freskók díszítik. A Szent 
László Római Katolikus Templom 1776-ban épült barokk stílusban. Falait a 30-as években Takács István egyházi 
művész díszítette, akinek témái a város életét meghatározó adottságokhoz kapcsolódnak. A templomban II. János 
Pál is járt, még krakkói érsekként. Hajdúszoboszló régi református templomát egykor sarokbástyával védhetőbbé tett 
erődfal vette körül. A tatárok pusztítása nyomán a templom és környezete 1594-ben teljesen tönkrement. 1803-ban 
az erődfal egy részéből granáriumut építettek, amelyet a XIX. század közepétől református paplakként működtettek. 
A földben lévő maradványokból a sarokbástyát rekonstruálták és sikerült a két irányba meginduló falszakaszt is hoz-
zá építeni. A város központjában található középkori erődfalat szabályos távolságban elhelyezkedő kifelé és befelé 
szélesedő lőrések szelik át, amelynek kilövő nyílásai kulcslyuk alakot formálnak. Az erődfal erősítésére szolgáló kis 
tornyot, az udvarról bejárati ajtón lehet megközelíteni, amelynek belső teréből a védőfalhoz hasonlóan szintén lőré-
sek tárulnak elő. A belső terét félgömb alakú boltozat zárja, az építményt csúcsos toronysisak borítja. 
Nagycserén a Szent János templomrom feltáráshoz a harminc éves akácos kitermelése vezetett. Akkor találták meg 
ugyanis azt a nagy mennyiségű téglatörmeléket, amely alapján felfedezték a XIV. század végére elnéptelenedett falut. 
A folyási templom a II. világháború nyomait őrzi. A XIX. század derekán épített római katolikus templom tornya olyan 
magas volt, hogy a helyiek szerint Debrecenig is el lehetett látni onnan. Folyás környékén zajlott le 1944. október 
9-én a debreceni, vagy hortobágyi tankcsata. A visszavonuló németek a templomot katonai szempontok miatt robban-
tották fel. 

Hortobágy 
Kevesebb lelket megérintő táj van a végtelennek tűnő Hortobágynál. Ahogy a kék égbolt egybeolvad a zöld fűvel, ahogy 
a több százezer daru átrepül a sárgán izzó nap előtt és megpihen a hortobágyi halastónál, ahogy a ménes óriási por-
felhőt verve vágtat a pusztában, vagy, ahogy a gémeskutak méltóságteljesen állnak helyt, miközben az idő egyre csak 
rohan körülöttük. Legelőin olyan őshonos állatokat hizlalnak, mint a szürke marha, a csavart szarvú magyar rackabir-
ka, vagy az egészséges szalonnájú mangalica sertés. Az állatokat igazi pásztorok legeltetik, akik családi örökségként 
viszik tovább a természet és az állatok szeretetét és tisztelettét. A pusztán szép Hortobágy, Európa legnagyobb kiter-
jedésű összefüggő legelője méltán érdemelte ki, hogy az UNESCO világörökség részévé válasszák. Magyarország első, 
1973-ban alapított nemzeti parkja páratlan növény- és állatvilágával, gazdag kulturális örökségével, a pásztorélet 

jellegzetességeinek megőrzésével egyedül-
álló felfedezésre váró világot tár a látogatók 
elé. A Hortobágyi Pásztormúzeum a XIX–XX. 
században élt pásztorok mindennapjait idézi. 
Vetítések, hanganyagok és élethű bábuk segí-
tenek a múlt megidézésében. 
A múzeumtól alig pár méterre található a Hor-
tobágyi kilenclyukú híd, amely az ország leg-
hosszabb kőhídja. Az eredetileg fából készült 
híd 1697-ben épült. A debreceni marhake-
reskedők ezen hajtották állataikat Szolnok és 
Bécs irányába. A nagy forgalom miatt elhasz-
nálódott híd lebontásáról végül Debrecenben 
döntöttek. A kőhidat Povolny Ferenc tervei 
alapján építették meg 1833-ra. Méreteit te-
kintve az ellenfalak között mért távolság 92,3 
méter, míg teljes hossza 167,3 méter. A híd-
hoz kapcsolódó legnagyobb esemény a hídi 
vásár, amelyet minden év augusztus 20-án 
tartanak. Régen itt településnek nyoma sem 
volt, ezért a vásárt a hídhoz kapcsolták és ar-
ról nevezték el. 
A 2006-ban megnyitott Hortobágyi Nemze-
ti Park Látogatóközpont és Kézművesudvar 
turisztikai központként kínál információt a 
térség programjairól, látnivalóiról, szállás-
helyeiről. A Kézművesudvarban a vidékre 
jellemző mesterségek mutatkoznak be, míg 
a természetrajzi kiállítás a gazdag élővilágot 
jeleníti meg, Szemben, a főút mellett található Madárparkban és Madárkórházban a környék minden sérült madarát 
igyekeznek meggyógyítani. A látogatók a madárkórtermekbe, sőt a látványműtőnél üvegfalakon keresztül biztathat-
ják gyógyulásra a beteg madarakat. A 120 hektáros területű Hortobágyi Vadasparkban az őshonos, de a civilizáció-
val együtt kiszorult állatokat láthatják az érdeklődők. Szafarizás közben a látogatók az eurázsiai vadlovat, őstulokot 
(Heck-marha) és a vadszamarat is szemügyre vehetik. A valamikori madárfaunát pelikánok, sasok és keselyűk képvi-
selik. A ragadozók közül farkas és sakál is él a Vadasparkban. A pusztai fogatozással a Hortobágyra jellemző állatvilág 
tárul elénk. A rackanyáj, a magyarszürke- és a bivalygulya, valamint a mangalicakonda. A Pusztai Állatparkban nem-
csak szemügyre vehetik az állatokat, de a gyerekek örömére a kisbárányokat és gidákat megsimogathatják, sőt meg is 
etethetik a látogatók. 
A Hortobágyon járva kihagyhatatlan élmény kisvasúttal felfedezni a halastavat. A nyitott vagonokban ülve a látogató 
is részesévé válik a tájnak. A Velencei-tó méretű tórendszer belsejébe könnyen bepillanthatunk a kisvasút segítségével. 
Vadludakat, gémféléket, vadrécéket, de akár vidrát, menyétet, mocsári teknőst is megpillanthatunk a vonatozás során. 
Akárcsak a betyárok korában, a hortobágyi csárdák ma is várják a megfáradt, szomjas és éhes vendégeket. Eredetileg 
a csárdák a nagy határú mezővárosok és falvak között lévő forgalmas utak mentén épültek. A Hortobágyon volt a 
Só-út, amelyen a Máramarosi bányákból tutajon szállított sót vitték a középkorban a felső-tiszántúli vidék ellátására 
a tiszafüredi révtől. Ennek voltak állomásai a Patkós, a Meggyes, a Nagyhortobágy, a Kadarcs és a Látóképi csárdák.  
A legjelentősebb a nemrégiben felújított 300 éves Hortobágyi Nagycsárda, amely kultúrtörténeti és építészeti örök-
ség, kiemelt műemlék. A XVIII. században épült népi klasszicista épület, az Alföld leghíresebb, legnagyobb csárdája, 
és egyben Hortobágy legrégibb építménye, amelyben ma is a legfinomabb helyi alapanyagból készült ételeket szol-
gálják fel. 
A naplementében a Hortobágyi Nagycsárda virágos tornácán elköltött vacsora igazi feledhetetlen élmény az egész 
család számára. Akárcsak az a varázslatos látvány, amit a daruvonulás nyújt minden év őszén. A világ egyik legszebb 
természeti jelensége, ahogyan Európa északi mocsaraiban fészkelő darvak az észak-afrikai telelőterületekre tartó út-
juk során mintegy másfél hónapra megállnak pihenni a hortobágyi tavaknál. A százezernyi madár mindennap kétszer, 
hajnalban és este a táplálkozóhelyre és onnan vissza repül. 

1312



Hajdú-Bihar megye az élmények ígéreteHajdú-Bihar megye az élmények ígérete

A páratlanul szép látvány garantáltan mindenki lelkét megérinti. Épp úgy, ahogy a Mátai Ménes is, amely 280 lovával 
Magyarország egyik jelentős lótenyésztő központja. Az állami ménesként működik a Hortobágyi Természetvédelmi 
és Génmegőrző Nonprofit Kft. kezelésében, amelynek legfontosabb feladata a 2004-ben nemzeti kinccsé nyilvánított 
hagyományos magyar fajtakörbe tartozó nóniusz fajta génmegőrzése és napjaink igényeinek megfelelő holsteini faj-
tára alapozott magyar sportló tenyésztése. Több mint 300 éves múltra tekint vissza a Debrecen szabad királyi város 
alapította hortobágyi ménes. A nóniusz fajta céltudatos tenyésztése az 1880-as években kezdődött el a ménesben. 
Ekkor lett a lótenyésztés központja Máta, ami egyben a város legeltetési gazdálkodásának is székhelyévé vált. 
A Kiváló Európai Desztinációk program keretében elnyert „Magyarország legjobb, élő hagyományokat őrző 
desztinációja címet viselő” táj az év minden szakába tartogat kihagyhatatlan programokat. A Szent György-napi  
Kihajtási Ünnep, a pünkösdi Pásztorok Ünnepe, a Szent Dömötör-napi Behajtási Ünnep népünk hagyománya, ame-
lyet legalább egyszer mindenkinek látnia kell. 

Őshonos állatok és növények 
Arról, hogy a mesterséges alapanyagokból készült ételek mennyire ártalmasak az egészségünkre nap, mint nap hall-
hatunk. Hajú-Bihar megyében azonban nincs hiány természetes alapanyagból készült minőségi termékekből. A jó 
levegőn, megfelelő tápon nevelt, hizlalt állatok értékes húsa, és a vegyszerektől mentes növények termése az egészség 
megőrzésének kulcsai. A mangalica a hazai zsírsertéseink és a Szerbiából származó sumadia fajta keresztezésével jött 
létre. Több fajtája – szőke, vörös, fecskehasú – közül a szőke volt a legelterjedtebb, amelyeket nemcsak magángazdasá-
gokban, hanem uradalmakban, majd később iparszerű körülmények között is tenyésztették. Jól tűri a külterjes tartási 
viszonyokat, jó kondakészségű sertés. A mangalicák nem nagytestűek ugyan, de hizlalva elérhetik a 200 kilogrammos 
súlyt is. Ilyenkor a vágósúly csaknem 75%-a fehéráru (szalonna, háj, bélzsír). Éppen ezért a mangalica a világ egyik 
legjobb zsírsertése. 1973-ban a mangalicát védett fajjá nyilvánították. Magyar szürke szarvasmarha fennmaradását a 
lelkes hazai tenyésztőknek köszönhetjük, akik 1991-ben a szakma és a tenyésztői munka összefogására megalapítot-
ták a Magyar Szürke Szarvasmarhát Tenyésztők Egyesületét. A Hortobágyi Nonprofit Kft. alapító tagja a szervezetnek 
és elkötelezett feladatának tekinti a magyar szürke szarvasmarha génmegőrzését. A leghosszabb szarva az ökörnek 
van, amely akár a 100 centimétert is elérheti, a bikáké ettől valamivel rövidebb (60-70 centiméter), a legrövidebb és 
legvékonyabb a teheneké. Tejtermelése nem számottevő, főleg a húsát hasznosítják. A kifejlett bikák tömege elérheti 
a 800-900 kilogrammot, a teheneké 500-600 kilogrammot.
A magyar racka juh létszáma az 1870-es években elérte a 4,5 milliót, ami jól mutatja akkori jelentős szerepét. A ked-
vezőbb hús-, tej-, illetve gyapjúhozamú fajták elterjedésével viszont számuk fogyatkozásnak indult. A hanyatlás olyan 
mértéket öltött, hogy a II. világháborút követően egyedül lelkes hortobágyi, illetve debreceni tenyésztőknek köszön-
hető, hogy nem tűnt el a racka országunkból (ezért is nevezték sokáig hortobágyi racka juhnak). 1952-ben, állami 
beavatkozást követően, ebből az állományból jött létre a Hortobágyi Állami Gazdaság (amelynek jelenlegi jogutódja a 
Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft.) fehér és fekete színű magyar racka állománya. 
A magyar racka rendkívüli szívósságából adódóan alkalmas arra, hogy pásztoroló körülmények között tartsák. Tar-
tásának anyagi haszna mellett (gyapjú, szaporulat, tej, hús értékesítés) egyre inkább felértékelődnek a nem kézzel 
fogható hozadékai. Ennek tekinthető a természetes élőközeg fenntartása a legeltető állattartáson keresztül, a sokrétű 
pásztorkultúra életben tartása, illetve a magyar racka juh, mint védett nemzeti kincs génmegőrzése. A házi bivalyt 
Magyarországon a XVI. század óta tenyésztik, de már a XI. századból is maradtak fenn írásos emlékek Erdélyből, ame-
lyek a bivalyt említik. Marmagassága eléri a 150-180 cm-t. Tömeg tekintetében a tehenek átlagosan 400-800 kg-ot, 
a bikák 600–700 kg-ot, az ökrök 500-800 kg-ot nyomnak. Táplálkozását tekintve igénytelen állat, megeszi a lápos, 
mocsaras vidékeken növő kákát, nádat, szittyót és a mocsári füveket is. A bivaly hármas hasznosítású háziállat. 
Elsődleges feladata az igavonás volt, ereje meghaladja a szarvasmarháét. A termőföldek megművelése mellett bányák-
ban, fakitermelésben is szerepet játszott. Teje kiváló minőségű, porcelánfehér színű, kellemes ízű, a tehéntejhez ké-
pest vitamintartalma is magasabb. Magas zsírtartalmának köszönhetően (8%) 6 liter tejből 1 kilogramm sajtot tudnak 
készíteni, ugyanehhez a mennyiséghez 10 liter tehéntej felhasználása szükséges. Olyan híres sajtoknak szolgáltat 
kiváló alapanyagot, mint a mozzarella, a feta és a cheddar. A felnőtt példányok húsa sötét vörösesbarna, durva rostú 
és rendkívül ízletes, több foszfor és vas van benne, mint a marhahúsban. 
A Hortobágyi Nonprofit Kft. 1992-ben kezdte a biogazdálkodást. Jelenleg több mint 1000 hektáron történik ökoló-
giai szántóföldi növénytermesztés. A szintetikus növényvédő szerek, műtrágyák és hozamfokozók használata nélkül 
termelt tönkölybúzát, olajrepcét, olajnapraforgót hazai és külföldi piacokon értékesítik. Az ökológiai módon termelt 
kölest, őszi takarmányborsót, lucernát erjesztett takarmányként; zabot, kukoricát, őszi búzát abraktakarmányként 
saját ökológiai állattartásban használják fel.

A Nemzeti Park védőzónájában a szántóföldi ökológiai gazdálkodást integrálja. Ennek eredményeként több mint 600 
hektáron folytatnak a környező kistermelők és magánvállalkozók biotermelést. A Hortobágyon kívül szerte a me-
gyében termesztenek finom, egészséges növényeket és számos helyen tartanak természetes környezetben állatokat. 
A derecskei alma országos hírű, az egészség és a környezettudatos termesztés mintapéldája. Az ízletes, lédús, édes 
ropogtatni való derecskei almát magas beltartalmi értékének és különleges ízvilágának köszönhetően még azok is 
jóízűen fogyasztják, akik ritkán esznek gyümölcsöt. 

Fűben-fában az egészség
Gyógyít, nincs mellékhatása, kellemes az illata és még szép is. A gyógynövények jótékony hatása évezredek óta ismert. 
Hazánkban már a középkorban ideérkező és itt letelepedő szerzetesek is gyűjtöttek gyógynövényeket. A XIX. század-
ban a falvak környékéről kezdték el felvásárolni a növényeket, hogy tovább adva a városban élők is megismerjék jóté-
kony hatásukat. Magyarország a 20. században – egészen a nyolcvanas évekig – igazi gyógynövénytermesztő nagy-
hatalomnak számított, az egész európai piac hatvan százalékát látta el a magyar gyógynövényszegmens. A kedvező 
természeti viszonyoknak köszönhetően ugyanis hazánkban mintegy 330 gyógynövényfajta él, világviszonylatban 
még mindig előkelő helyen vagyunk a termesztett fajták számának terén. A termesztett és gyűjtött növények mintegy 
hetven százalékát exportálják, elsősorban Spanyolországba, és Németországba. 
A gyógynövények a legkülönfélébb problémák enyhítésében hatásosak. A teák, tinktúrák, kenőcsök, fürdő- és illóolajok 
a betegségek gyógyítására és megelőzésére is kiválóan alkalmasak. Legyen az bőr-, légző- vagy emésztőszervi betegség, 
alvászavar, esetleg kimerültség, a gyógynövények segítenek a problémák enyhítésében. De kereslett alapanyagok az 
élelmiszeriparban is, tekintettel arra, hogy a bioélelmiszerek elterjedésével a természetes alapanyagból készült termé-
kek után hatalmas a kereslet. Akárcsak a szintén természetes anyagokból készült kozmetikai cikkek iránt. A bőrbarát, 
jótékony hatású összetevőkből álló szépítőszerek előállításában Hajdú-Bihar is jeleskedik. A megye ugyanis gazdag 
az egészséges életmód hívei által előszeretettel alkalmazott növényekben. A Herbária balmazújvárosi Üzeme a Han-
gya Szövetkezet tagjaként 1935-től foglalkozik gyógynövények felvásárlásával és feldolgozásával. Az üzem alapve-
tően a vonzáskörzetébe tartozó vadontermő növények elsősorban kamilla és cickavirág feldolgozásával foglalkozott.  
A gyógynövények feldolgozása mellett jelentős tevékenység volt az illóolajos növények lepárlása, különös tekintet-
tel az azulén tartalmú növényekre, melyeket a kozmetikai ipar használt fel. Az üzem egyik fő tevékenységeként a 
környező jó minőségű gyógynövényeket a gyűjtőktől megvásárolja, szükség esetén megszárítja, és az igényeknek 
megfelelően továbbdolgozza. Az üzem másik fő profilja a közel 40 féle kozmetikai termék gyártása: gyógynövény 
alapú kozmetikai termékek széles palettáját kínálja a vásárlóknak. Az intenzív kutató-fejlesztő tevékenységeknek kö-
szönhetően minden évben új termékekkel jelenik meg a piacon. 1978-ban kezdték meg a gyógynövények kozmetikai 
célú hatóanyagainak kivonását, első készítménye a vadgesztenye kivonat alapanyagú „Gyógynövény habfürdő” volt. 
A gyógynövény alapanyagú kozmetikai készítmények nagyüzemi gyártására az 1978-ban átvett Bánfi hajszesz sza-
badalom adta meg az alapot. 
1979-ben a Vebor hajápoló, bőrápoló arcszesz licencek megvásárlása mellett már saját fejlesztésű termékek gyártása 
is megkezdődött, a Bojtorján hajszesszel és a Bojtorján samponnal. 1994-ben a Classica Kft. megvásárlásával jelentő-
sen kibővült az előállított termékek skálája. Ekkor vált a balmazújvárosi üzemen belül önállóvá a Kozmetikai Részleg. 
Országosan elsők voltak a fitokozmetikumok gyártásában, de nemzetközi területen is a piacvezetők közé tartoztak.
A Herbária balmazújvárosi üzemében többek között Hajdúhadházról beszállított gyógynövényeket is feldolgoznak, 
például az immunerősítő, allergiacsökkentő, vértisztító, vizelethajtó hatású csalánt. A GéSz Gaál és Sziklás Kft. által 
megalkotott Flavon élelmiszerkiegészítő termékcsalád méltán érdemelte ki többek között a Hajdú-Bihar Megye Kitün-
tetett Minőségi Termékdíj, a Magyar Termék Nagydíj és a Magyar Agrárgazdasági Minőségi Díj elismeréseket. A magas 
antioxidáns tartalmú, lekvárhoz hasonlatos állagú termék előállítása során, számos Magyarországon honos és a népi 
gyógyászatban közismert növényt használnak fel. A készítményekben olyan flavonoidokban és más polifenol vegyü-
letekben gazdag, magas színanyag-tartalmú gyümölcsök vannak, mint például a fekete ribizli, fekete bodza, kékszőlő, 
fekete szeder, fekete áfonya, homoktövis, meggy és cékla. A termékek olyan egyedülálló technológiával készülnek, 
melyek során az egy üvegnyi termékhez felhasznált gyümölcsmennyiség nem kivonatok formájában, hanem a teljes 
hatóanyagával együtt kerül a termékbe. A speciális gyártási eljárás eredménye továbbá, hogy a termék tartósítószert, 
mesterséges adalékanyagot, színezéket és állagjavítót sem tartalmaz. A berettyóújfalui Fekete András a méhek ba-
rátja. A Bihari Mézlovagrend tagja akácmézével a Hajdú-Bihar Megye Minőségi Termékdíj elismerést is kiérdemelte. 
A Debrecen-Józsán élő Horváth Imre lépesmézet, méhpempőt, propoliszt és méhviszat állít elő. A Sárrétudvariban 
tevékenykedő Szekrényesi Imre selyemkóróméz-terméke édeskésen fűszeres illatú, jellegzetesen aromás ízű termék, 
amelynek gyulladáscsökkentő hatásával a második leghatásosabb mézfajta. 
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A Debrecen-Bánk környékén gazdálkodó Vass Tamás csaknem 200 kecskét tart. Állatait szárított és friss gyógynö-
vényekkel táplálja. A nem mindennapi tápanyag eredményeként a kecsketejből készült joghurtokat, ízes desszer-
teket, gomolyákat és sajtokat előszeretettel fogyasztják kicsik és nagyok egyaránt. A hajdúszoboszlói Pávai Vajna  
gyógyvíz szó szerint messze földön híres. A IX. számú kút vize ásványi anyagokban gazdag és fogyasztása bizonyí-
tottan javasolt. Az alacsony sótartalmú, hidrogén karbonátos, szén-dioxiddal dúsított ásványvíz ivókúrára elsősor-
ban emésztőszervi megbetegedések savtúltengés, hurut és fekélybetegség esetén a savtermelést csökkentő, illetve 
közömbösítő hatása miatt előnyös. Az ásványvízben együttesen található kalcium, bór, fluorid és szilícium, mely 
kedvezően hat a csontritkulás ellen. Jódtartalma a jódhiány leküzdésében és prevenciójában kedvező hatású lehet.  
A Pávai Vajna ásványvíz 2005-ben elnyerte a Hajdú-Bihar Megyei Minőségi Termék díjat, 2007-ben az Észak-Alföldi 
régió ajánlásával címet, 2009-ben pedig a II. Thermal&Wellness kiállításon az Ásványvizek randevúja különdíjas vize-
ként díszoklevélben részesült. Az 1994 óta palackozott ásványvíz először Hajdúvíz néven került forgalomba, melyet 
1996 óta Pávai Vajna névre változtattak. 2004 óta modern gépsoron történik az ásványvíz palackozása, mely által a 
kapacitás is többszörösére bővült. Megújult a palack formája és a címke is. A palackozó üzemben évi közel három mil-
lió, különböző űrtartalmú palackot töltenek meg. Természetes alapanyagú kozmetikumokból sincs hiány Hajdú-Bihar 
megyében. Mert, ami jó a belsőnknek jó, a külsőnkre is alkalmazható. Kiss Mihály kecsketejből készít szappant. A Kecs-
ketejfürdő nevű kozmetikumok közül a háziszappan ősi kézműves mesterségként, a család 200 éves receptje alapján 
készült kecsketejsavó hatóanyagainak, valamint illóolajok felhasználásával – tartósítószer és szintetikus parfüm nélkül.  
A szappankészítő mester a tudományát a debreceni Tímárházban mutatja be a nagyközönségnek. A debreceni szü-
letésű Oscar-díjas parfümkreátornak Müller Juditnak köszönhetően parfümcsaláddal is büszkélkedhet Hajdú-Bihar 
megye. A Hungarian Rhapsody No.5 parfümcsalád illatkreációja a gyöngyvirág, az orgona, a rózsa, a jázmin, az ámbra 
és némi paprika összhatása. Az illattartó a világhírű festőművész Szász Endre egyik utolsó munkája. 

Termál- és gyógyvizek
Az Észak-Alföldi régióban 200-nál is több melegvizű kút található, a térség messze híres gyógyvizéről, Hajdú-Bihar 
megye pedig a termál- és gyógyvizes strandok mekkája. A fürdőhelyek mindegyike rendelkezik a feltöltődésre, kikap-
csolódásra és főként a betegségek gyógyítására és megelőzésére kiválóan alkalmas vizekkel, amelyek többsége alkáli-
hidrogénkarbonátos, jódos-brómos, alkáli-kloridos, vastartalmú termálvíz. Hajdúszoboszló igazi mediterrán hangu-
latú fürdőváros. A fasorokkal szegélyezett főutcáján található teraszokon a legfinomabb kávékat és hideg üdítőket 
szürcsölgetve valóban kikapcsolódhatunk a rohanó hétköznapokból. A belföldi turizmus mellett jelentős a városban a 
német, a lengyel, a román és az orosz vendégek száma is. Hajdúszoboszlón található ugyanis Európa egyik legnagyobb 
fürdőkomplexuma. Gyógyvize csaknem 20 féle oldott ásványi anyagot tartalmaz. A 73 Celsius fokos víz 1925. októ-
ber 25-én a Pávai Vajna Ferenc geológus vezette szénhidrogén kutatások során a földáz mellett tört felszínre. A barna 
színű, különleges illatú vizet hamar megszerették a helyiek, mert csodálatos módon elmulasztotta a reumás fájdalma-
kat és a sebek is gyorsabban gyógyultak tőle. A Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő és Egészségturisztikai Zrt. 
fürdőjébe a 30 hektáron elterülő strand mellett, gyógymedencék és gyógyászati részleg is helyet kapott. A strandon 
13 különböző medence, így élmény-, hullám-, pezsgő-, és gyermekmedence is várja a vendégeket. A gyógyulni vágyó-
kat kezelések széles skálája várja. Legyen szó ízületi gyulladásról, degeneratív ízületi elváltozásról, ideggyulladásról, 
agyvérzés, agyműtét utáni bénulások utókezeléséről, érszűkületről, vagy nőgyógyászati megbetegedésről itt biztosan 
tudnak rá hatékony kezelést ajánlani. 
Nádudvar a Hortobágy és a Hajdúság határán fekszik. A város nátrium-hidrogénkarbonátos, fluoridos gyógyvíze első-
sorban mozgásszervi megbetegedések kezelésére alkalmas. A gyógy- és strandfürdő lazító, gyermek, úszó és zsibongó 
medencékkel, valamint masszázzsal és szaunával várja a vendégeket. Hajdúnánás egyik műemléke a Tájház, páratlan 
látványossága a struccfarm. A város fedett gyógyfürdője tovább bővíti a látnivalókat. A nánási gyógyforrás 1019 mé-
ter mélyről 67 Celsius fokos hőmérsékletű nagy sókoncentrátumú, gazdag ásványi anyag tartalmú gyógyvíz, amely 
főként a mozgásszervi és csontritkulással küzdő vendégek számára nyújt gyógyító kezeléseket. Az egykori Semsey-
kastély régi parkjában található a balmazújvárosi Kamilla szabadidő-komplexum 61 Celsius fokos hidrogén-karboná-
tos, jódos-brómos gyógyvize elsősorban ízületi- és gerincbántalmak kezelésére alkalmas. A hajdúböszörményi Bocs-
kai gyógyvíz a pajzsmirigyproblémák kezelésében hatékony. A megye második legnagyobb városának fürdőjében a 
reumatikus, ízületi bántalmakra alkalmas bromidos, fluoridos termálvíz jelent gyógyírt. 
Püspökladány a Hortobágyi Nemzeti Park határában fekszik, a Bécs-Kolozsvárt összekötő kereskedelmi útvonalon.  
A város gyógyfürdője kloridos, nátrium-hidrogénkarbonátos, jódos gyógyvíz elsősorban ízületi betegségek gyógyítá-
sára javasolt. A Hajdúdorogi fürdő alapterülete 8,9 hektár, így fürdőzés közben is kényelmes elhelyezkedést biztosít a 
pihenni és kikapcsolódni vágyóknak, területén gyógymedence, tanmedence, pancsoló és gyermekmedence található.  

A gyógymedence kivételével a többi medence vízforgató berendezéssel működik. Az 1084 méteres mélyfúrású kút-
ból percenként 650 liter mennyiségű, 64,5 Celsius fokos hőmérsékletű termálvíz tör felszínre, melynek gyógyha-
tása vetekszik a környék híres gyógyvizeivel. A termálvíz összes oldott ásványi anyag tartalma igen nagy, így főleg 
ízületi betegségekre fejti ki jótékony hatását. Berettyóújfalu az alkáli-hidrogénkarbonátos gyógyvize elsősorban a 
reumatikus mozgásszervi megbetegedések kezelésére javasolt. 
A Földes térségében található gyógyászati szempontból kiváló tulajdonságú hévíz 30 éve tört fel a földből. Az 1344 
méter mélyről feltörő 67 Celsius fokos kifolyási hőmérsékletű termálvíz igen magas sótartalmú, alkáli kloridos jel-
legű, brómos, jódos tartalmú. A Kabai Strandfürdőt termálvize 707 méter mélyről feltörő 47 Celsius fokos nátrum 
kloridos jódtartalma alapján jódos vizek csoportjába tartozó metakovasavat, és metabórsavat tartalmazó termális víz. 
2003-ban gyógyvízzé minősítették. Főként mozgásszervi, gerinc, csípő, és ízületi bántalomban szenvedőkre gyakorol 
kedvező hatást. A polgári strandfürdőben a sporthorgászoknak 2,7 hektár tóval, kiépített, beülőkkel, stégekkel, és 
főzési lehetőséggel kedveskedtek a városban. A gyógyulni és pihenni vágyókat gyógyvízzel, csodálatos angolkerttel és 
napozóágyakkal várják. Tiszacsegén az 1295 méter mélységből feltörő hévíz 72 Celsius fokos. 2000-ben gyógyvízzé 
nyilvánították. A víz sok oldott szerves anyagot tartalmazó alkálihidrogén-karbonátos gyógyvíz. Különösen ajánlott 
izom-és reumatikus fájdalmak, sömörös betegségek gyógyítására.

Közösségi élet
Aki egyszer ellátogat Hajdú-Bihar megyébe, az visszavágyik és vissza is tér ide. A vendégszeretet, a hamisítatlan ízek, 
a magukkal ragadó programok, a táj szépsége, a megannyi történelmi érték és természeti kincs és a feltöltődés számos 
lehetősége újra és újra visszacsábítja az idelátogatókat. A földesi Kárpát-medencei Vőfélytalálkozóról a település és 
a szervezők is azt szeretnék, ha bekerülne a szellemi kulturális örökség jó megőrzési gyakorlatai közé. A két napos 
magyarság lakodalmi szokásait bemutató hagyományos rendezvényt advent előtt, András napjához kötődően rendezik 
meg Földesen. Péntek koraeste az ünnepélyes megnyitása előtt már délután megkezdődik a csigacsináló és a „csigavíg” 
taposás. A találkozóra minden évben határon belülről, Erdélyből, Felvidékről, Délvidékről és Kárpát-aljáról is érkeznek 
lakodalmi elől járók. Disznótor, kézműves vásár, lakodalmas bemutatók színesítik a programot. A találkozón hagyomá-
nyosan szombaton kora reggel disznóvágást tartanak. Földesi módra, bemutatják a hagyományos lakodalmi kellékeket, 
lakodalmi süteményeket, emellett néprajzi előadásokat és borkóstolót tartanak. Kora estétől a zsúfolásig megtelt nézőtér 
előtt fellépő vőfélyek bordalaikat, humoros és a legjobb lakodalmi történeteiket, táncaikat, alakoskodó lakodalmas szo-
kásaikat, dramatikus lakodalmi játékaikat is bemutatják. 
A hajdúböszörményi Hajdúsági Disznótornak a Tájház egész napos télvégi mulatságként ad otthont. A disznótoron 
intézmények, vállalkozások, civil szervezetek és baráti társaságok is jelentkezhetnek, akik szívesen összemérik egy-
mással a tradicionális disznótoros étkek elkészítésében való jártasságukat. A Tájházban a legízletesebb hagymásvér, 
a legfinomabb toros káposzta, a leghosszabb kolbász és a böszörményi ínyencségnek számító cukros-májas hurka 
is az asztalra kerül. A finom étel mellé a legzamatosabb pálinkát is megválasztják ilyenkor. Hajdúböszörmény ad 
otthont évek óta a Hajdúhét keretében megrendezésre kerülő Traktorhúzó Versenynek is. Ha igazi „nagyvérű” gé-
peket akar látni, akkor Böszörményben helye. A Hajdúsági Expón több száz kiállító, gépkereskedő mutatkozik be.  
A Traktorhúzó versenyre a határon túlról is érkeznek résztvevők. A versenytraktorok húzása a 120 méter hosszú és 
30 méter széles speciális agyagpályán önmagában is garantálja a rendezvény látványosságát. A gépekbe beépített 
több motor, repülőgép-turbina, helikoptermotor különleges technikai látványosság és szakmai kihívást tartogat a trak-
torok világában. A rendezvénysorozat egyik leglátványosabb része a traktorkarnevál, amelynek keretében a traktorok 
és mezőgazdasági gépek mellett „bulikamionok” és házilag összetákolt járműalkalmatosságok is végigvonulnak Haj-
dúböszörmény utcáin. A hajdúhadházi Káposztás Napok elnevezésű gasztronómiai fesztivált már egy évtizede rendezi 
meg a hajdúsági város, a káposztatermesztéssel és -feldolgozással kapcsolatos hagyományok, szokások bemutatása és 
átörökítése céljából. 
Igazi kulináris élményt jelentenek a rendezvény harmadik napján a különleges káposztás ételek. A főzni vágyó csapa-
tokat is várnak minden évben a szervezők, hogy főzőversenyen mérjék össze a tudásukat. A versenyen természetesen 
csak káposztás ételek főzésével lehet indulni. A kulináris és kulturális fesztiválon kicsik és nagyok is egyaránt jól 
szórakozhatnak. A Tormaút egy különleges gasztronómiai kirándulásra invitál. A 70 kilométer hosszú Vámospércs, 
Újléta, Létavértes, Kokad, Álmosd, Bagamér útvonal 1-3 napos időtartamban csoportosan és egyénileg is érdekes fel-
fedezni valót kínál. Vámospércs központjában lévő református templom tornyából az 1948-ban Debrecenben zajló 
csatát is lehetett látni. Újléta az Ezerjó szőlő hazája. Létavértes Irinyi János a foszforos gyufa feltalálójának szülőhelye, 
a család sírhelye ma is látogatható. Kokadon a Betekincs Étterembe a helyi tormás ételekért és Preku Gyula pálinkafőz-
déjébe a finom pálinkáért érdemes betérni. 
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Álmosdon a Bocskai-emlékmű ki-
hagyhatatlan látványosság, míg Ba-
ga mérban tormaország fővárosában 
részletes ismertetőt hallhatunk a 
tormatermelésről és feldolgozásról. 
A Hajdúszoboszlói Bioétel és Bor-
fesztivált szeptemberben rendezik 
meg. A város sétálóutcáját finom 
illatok és ínycsiklandozó ételektől 
roskadozó asztalok töltik meg. Az 
ételek mellett az ország elismert 
borosgazdái kínálják a boraikat. Az 
egész hétvégés programot kézmű-
ves bemutatók és kulturális progra-
mok teszik teljessé. Hajdúszobosz-
lón másfél évtizede augusztus első 
hétvégéjén a dixie zenéjé a főszerep. 
A Hajdúszoboszlói Dixieland Na-
pokon a legnevesebb hazai előadók 
szórakoztatják a műfaj kedvelőit. 
A tiszacsegei halászlé messze földön 
ismert. Az itt készült hagyományos 
és korhely halászlevet még az is 
megszereti, aki egyébként sosem 

fogyaszt halas ételeket. A tiszaparti Halászcsárda, a folyó, a komp, a természet, a különleges programok évről évre 
visszacsábítják július első hétvégéjén a Tiszacsegei Halászléfesztivál vendégeit. Július első szombatján Hajdúnánás 
határában, a Nyakas Farm mellett kerül sor a Hagyományos Aratók Találkozójára. A jelentkező csapatok aratóverseny 
keretében mérik össze tudásukat, ahol a zsűri nem csak az aratás minőségét és mennyiségét értékeli, hanem a csapa-
tok öltözékét és azt is, hogy a versennyel párhuzamosan milyen hagyományos aratóételeket készítenek. A színpadon 
hagyományőrző programok, zenés előadások zajlanak. Júniusban már VIII. alkalommal lesz Öhönfőző verseny és 
NNTE Juniális Hajdúnánáson. Öhönfőzés bográcsban a helyszínen megadott időintervallum alatt történik. Az öhön 
bármilyen különleges ízesítése elfogadott. Hajdúnánáson 2014-ben első alkalommal rendezték meg a Hajdúk Világ-
találkozóját hagyományteremtő szándékkal. A város az elmúlt években sokat tett Bocskai István emléke méltó ápolá-
sáért, megőrzéséért. A fejedelem élete során arra törekedett, hogy egyesítse a magyar nemzetet, hajdúkatonái számára 
kiváltságlevelet adományozott, és a letelepítésükről gondoskodott. A hajdúszabadság adományozásával, a hajdútelepí-
téseknek köszönhetően a történelmi Magyarország területén számos olyan település, régió található, amelyek őrzik és 
ápolják a hajdú öntudatot. A hajdúvárosokat mind a mai napig összetartja a fejedelem iránt érzett tisztelet és megbe-
csülés. Ezt a közös múltat építi, erősíti tovább Hajdúnánás és ezen az úton haladva a település önkormányzata július 
31. és augusztus 3. között hagyományteremtő szándékkal, első alkalommal rendezte meg a Hajdúk Világtalálkozóját.

Horgászat
Hajdú-Bihar megye a horgászok paradicsoma. A Hajdú-Bihar Megyei Horgász Szervezetek Szövetséghez negyven-
nyolc horgász egyesületen keresztül több mint tizenháromezer horgász tartozik. A szövetség vízterületei a Fancsikai 
tavak, a Látóképi víztározó, a Keleti-főcsatorna (Balmazújváros–Bakonszeg közötti szakasza).
A Látóképi horgásztó 1981-ben épült egy belvízlevezető csatorna ősmedrére. A mintegy hatvan hektáron fekvő víz-
tározó átlagmélysége négy méter. Ponty, amur, süllő, csuka, keszegfélék, ezüstkárász, fekete sügér (compó) és har-
csa is él itt. A Látóképi víztározóból rendszeresen fognak rekordlistás fekete sügéreket és egyéb fajtájúakat egyaránt.  
A Látóképi horgásztavon folyamatosan magas a vízállás és gyakran telepítenek, ezért is tartozik Debrecen környéké-
nek legkedveltebb horgásztavai közé.
A Keleti-főcsatorna jellemzően három méteres vízmélységű, huszonöt-harminc méter széles folyóvíz a keleti régió 
egyik legismertebb, leglátogatottabb horgászvize. Teljes hosszában harmatkásás, gyékényes, sásos vagy nádas nö-
vénytársulás szegélyezi, gyakori a gyökerező és lebegő hínár. Medre agyagos. Bakonszegnél, Balmazújvárosnál és 
Tiszavasvárinál zsilippel szabályozzák a vízszintet. Több város közelében üdülőövezet létesült a partjai mentén. Min-
den évben több kapitális hal kerül ki ebből a lassú folyású csatornából. Többek között amur, busa, csuka, harcsa, süllő 
és ponty is horgászható.

Vadászterület
Hajdú-Bihar megye vadászterülete ötszáznegyvenezer hektár. Ezen hetvenhét vadgazdálkodási egység (vadásztársa-
ság és földtulajdonosi közösség) folytat tevékenységet. A területek fő vadfaja a fácán, a mezei nyúl és az őz. Telepített 
vadfaj a dámszarvas. Az utóbbi években jelentősen elszaporodott a vaddisznó is. Híres a megye a Hortobágyon át-
vonuló, részben áttelelő vízi szárnyasokról: daruról, vadlibáról és vadrécékről. A Derecskei Vadásztársaság mintegy  
10 500 hektáros területe Hajdú-Bihar megye szívében, Debrecentől déli irányban 25 kilométerre található. Területük 
apróvadas jellegű, ahol főleg mezei nyúl, őz, fácán, vadliba, vadkacsa található. Őzállományuk kimagasló eredménye-
ket mutat. Az elmúlt években számos érmes őzbakot sikerült elejteni. A területen váltóvadként jelen van vaddisznó 
is. A Nyírerdő Zrt. kezelésében vannak a Hajdú-Bihar megyei vadászterületek közül a gúthi, a halápi és a bagaméri 
részek. A Gúthi erdőben az őzbakvadászat és az egyre népszerűbb gímszarvas-, valamint a téli szarvas vadászatok szí-
nesítik a vadászati palettát. A terület 1957 óta van az erdőgazdaság kezelésében, mára pedig világhírnévre tett szert, 
köszönhetően az 1972-ben betelepített dámoknak. Az itt elejtett dámbikák trófeái a világranglista első, második és 
hetedik helyét birtokolják az első tízből. A vadászok egyénileg és csoportosan is érkeznek. Lehetőség van lovaskocsis 
barkácsolásra, lesvadászatra, egyéni cserkelésre, őzhívásra, hajtásra és riglizésre is. A területen három vaddisznóskert 
biztosítja a sportszerű, nagyterítékű kan hajtóvadászatokat. 
A debreceni Erdőspusztákon található a halápi vadászterület. A Debrecentől mindössze 10 perces autóútra lévő 
változatos természeti környezet ideális az őzek és a vaddisznók számára. Az őzbakok agancsainak nagysága közepes, 
az átlagos trófea súlyuk 250-300 gramm, de minden évben előfordul 400-500 grammos trófeájú bak is. A trófeák 
szépek, jól gyöngyözöttek. 
A Halápi Erdészethez tartozó Bagaméri vadászterület a román határ mentén, a nyírségi dombos vidéken és a Kék-Kálló 
vadregényes, ligeterdős völgyében található. A 2007-ben kialakított vadászterületen a vaddisznó- és az őzállomány 
jelentős. Emellett található itt egy 780 hektáros, gím és vaddisznó tartására alkalmas vadaskert is.
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Debrecen Magyarország második legnagyobb és legnépesebb városa. Hajdú-Bihar megye és a Tiszántúl legjelentősebb 
települése. A megye lakosságának több, mint 38%-a él a cívis városban. A „kálvinista Róma” néven is emlegetett város  
hazánk keleti részének szellemi, kulturális, gazdasági, idegenforgalmi és közlekedési központja. Debrecen területén 
már a honfoglalás előtt is több különböző népcsoport élt. Az ókortól kezdve vandálok, gótok, szarmaták, gepidák, 
avarok éltek itt. A rómaiaknak katonai telepük volt ezen a területen. Írásos formában elsőként a Váradi Regestrumként 
ismert ítéletgyűjteményben említik Debrecen nevét, 1235-ben, ekkor még, mint „Debrezun”.
A három falu (Boldogasszonyfalva, Szentlászlófalva és Debreczun) egyesülésével létrejött település a tatárjárást köve-
tő évtizedekben indult gyors fejlődésnek. Rövid idő alatt az ország leggazdagabb, legmeghatározóbb városává vált. 

Debrecennek a török pusztítás, 
az ország három részre szaka-
dása sem jelentett végzetes csa-
pást. Sőt, a város gazdagsága és 
jelentősége tovább nőtt főként 
fekvésének köszönhetően. Az 
Alföldet Erdéllyel és a Felvidék-
kel összekötő kereskedelmi utak 
mentén fekvő Debrecenből a 
város kereskedői a legjelentő-
sebb német piacokra szállították 
portékáikat, szarvasmarhákat, 
lovakat, búzát és bort. A város 
gazdasági és kulturális jelentő-
ségét is elismerve adományozta 
I. Lipót Debrecennek a szabad 
királyi városi rangot 1693-ban. 
1715-ben pedig visszatért a 
városba a katolikus egyház és a 
várostól kapott telken a piarista szerzetesek felépítették a mai Szent Anna Székesegyházat. Ebben az időben a város 
már fontos kulturális, kereskedelmi és mezőgazdasági központ volt. Református Kollégiumában későbbi tudósok és 
költők tanultak. Debrecen a történelem során kétszer is, 1848–1849-ben és 1944-ben is az Országgyűlés színhelye 
volt. Először 1849 januárjában lett az ország fővárosa, és vált a „magyar szabadság őrvárosává”, amikor a forradalmi 
kormány Pest-Budáról ide menekült. 1849 áprilisában Kossuth a Debreceni Református Kollégium oratóriumában 
mondta ki a Habsburg-ház trónfosztását és Magyarország függetlenségét. 
Debrecen tanúja volt a szabadságharc egyik utolsó csatájának is, melyben a Habsburg-párti orosz sereg legyőzte a 
magyar honvédség egyik fontos elővédjét (Nagysándor József hadteste), a város nyugati részén zajlott augusztus 2-án. 
A második világháború alatt Debrecen hatalmas veszteségeket szenvedett. Az 1944. augusztusi bombatámadások so-
rán az épületek fele elpusztult, további 20%-uk megrongálódott. 1944 után megkezdődött az újjáépítés, és Debrecen 
egy időre másodszor is az ország fővárosa lett, amikor itt ülésezett az Ideiglenes Nemzetgyűlés, és száz napig itt tevé-
kenykedett az Ideiglenes Nemzeti Kormány is. 1989-ben Debrecen az 1693. április 11-én kiállított királyi oklevél 
alapján, a történelmi örökség szellemében új címerrel gazdagodott. 

Csokonai Nemzeti Színház
1789-ben alapították meg Debrecenben a Nemzeti Játékszín Társaságot, amely a Fehér Ló vendégfogadó szekér szí né-
ben – a mai Megyeháza helyén – tartotta előadásait. Az első kőszínház 1865-ben készült el, és 1916-ban nevezték el 
Debrecen szülöttjéről, Csokonai Vitéz Mihályról, Csokonai Színháznak. 

Református Kollégium
Csokonai Vitéz Mihály mellett számos a magyar irodalom íróóriása, így Ady Endre, Arany János, Fazekas Mihály, Köl-
csey Ferenc, Móricz Zsigmond, valamint Szabó Magda töltötte diákéveit a nagy múltú Debreceni Református Kollégi-
umban. 1538-ban a ferencesek latin nyelvű iskoláját a szerzetesek elköltözése után, a református egyház vette át. Az 
intézményben az alapítás óta az elemi iskolától az akadémiai szintig folyt az oktatás. Olyan európai hírű professzorok 
tanítottak itt, mint Hatvani István, Maróthi György, Budai Ézsaiás, Martonfalvi Tóth György, Sinai Miklós és Komáro-
mi Csipkés György. Az épület 1564-ben leégett a templommal együtt. Ekkor semmisültek meg az iskola első írásos 

emlékei. A leégett kollégiumot 
újjáépítették, és 1660-ban a 
váradi kollégium beolvadása az 
épület bővítését tette szüksé-
gessé. A mai épület felállítását 
1803-ban kezdték meg Péchy 
Mihály tervei alapján. Kivite-
lezőként Éderer és Huzl építő-
mesterek, majd Rabl Károly és 
öccse, Kornél dolgoztak az épü-
leten, amely 1816-ban készült 
el. A használhatatlan déli szárny 
közadakozásból épült újjá a mai 
formájában, klasszicista stílus-
ban. Debrecen város 200 000 
téglával járult hozzá az építkezés 
költségeihez. 
Az 1848–49-es forradalom és 

szabadságharc idején a Debrecenbe menekült kormány forradalmi országgyűlései a Debreceni Kollégiumban ülésez-
tek csaknem fél éven át. Az épületet 1938-ban, a Debreceni Kollégium fennállásának 400. évfordulóján felújították 
ekkor került az udvari homlokzat timpanonjára a kollégium jelmondata: ORANDO ET LABORANDO (imádkozva és 
dolgozva). A főépületben az Iskolatörténeti és Egyházművészeti Kiállítás, az Oratórium és a Nagykönyvtár található. 
A Nemzeti Emlékhely és Kegyeletei Bizottság 2013-ban a Református Kollégiumot az ország 11. nemzeti emlékhelyé-
nek nyilvánította, és április 12-én emlékoszlopot állított a Nagytemplom és a Református Kollégium között.

Nagytemplom
A Debreceni Református Nagytemplom a város legjelleg-
zetesebb épülete, 1500 m²-es alapterületével az ország 
legnagyobb református temploma. A Magyarországi Refor-
mátus Egyház jelképe, miatta nevezik Debrecent gyakran 

„kálvinista Rómának”. 1805 és 1824 között épült, klasz-
szicista stílusban. Régészeti feltárások alapján már a XII. 
században templom állt a jelenlegi Nagytemplom helyén. 
A XII–XIV. sz. fordulóján itt épült fel a Szent András temp-
lom, ami többszöri bővítés után nyerte el végső formáját, és 
uralta Debrecen központját egészen az 1564-es tűzvészig. 
Ezután Bethlen Gábor támogatásával 1626-ra épült fel 
az András templom, melyet már akkor „öreg” vagyis nagy 
templomnak hívtak a debreceniek. A Tiszántúl legnagyobb 
gótikus temploma 1802. június 11-én égett le. Mivel a 
helyreállítás lehetetlen volt, elkezdődtek az új Nagytemp-
lom építésének előkészületei. A Debreceni Nagytemplom 
nemzeti történelmünk egyik kegyhelye. 1849. április  
14-én itt kiáltották ki Magyarország függetlenségét és vá-
lasztották kormányzó elnökké Kossuth Lajost, akinek széke 
a Nagytemplomban ma is megtekinthető. A toronyórákkal 
felszerelt, kupolaszerű toronysisakok barokk stílust hor-
doznak magukban. A tornyok magassága eléri 61 métert.  
A bal oldali torony látogatható a nagyközönség részére, itt 
helyezték el a tűzvész után újjáöntött, 50 mázsa súlyú, 
öreg Rákóczi-harangot, amely legnagyobb magyar reformá-
tus harangként ismert. A toronyóra alatti helyiség kilátó-
ként üzemel, innen fantasztikus kilátás nyílik Debrecenre, 
tiszta időben csodálatos panoráma tárul a látogatók elé.
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Debreceni Egyetem
1912-ben gróf Zichy János vallás- 
és közoktatásügyi miniszterségé-
nek idején két egyetem felállítását 
mondta ki az ország gyűlés, az 
egyiket Pozsony, a másikat Debre-
cen székhellyel. A cívisvárosban öt 
karral (Református Hittudományi 
Kar, Jog- és Államtudományi Kar, 
Orvostudományi Kar, Bölcsészet-, 
Nyelv- és Történettudományi Kar, 
valamint Mennyiség- és Termé-
szettudományi Kar) megalakult 
a Debreceni Magyar Királyi Tu-
dományegyetem, amely azonban 
csak két évvel később, 1914-ben 
kezdte meg működését három kar-
ral. Az intézmény hallgatóit kez-
detben a Református Kollégium 
falai között fogadta, amely hamar 

szűkösnek bizonyult. Debrecen városa a Nagyerdőn 112 kataszter hold földet ajándékozott az egyetemnek, és előbb 
5, majd még 3 millió aranykoronával járult hozzá az építkezéshez. A húszas években kezdték építeni és 1932-ben 
avatták fel az egyetem központi épületét, amely akkor a Parlament és a Budavári Palota építése után az ország har-
madik legnagyobb beruházása volt. A Debreceni Egyetem – az ország legrégebbi, folyamatosan működő felsőoktatási 
intézménye – egyike Magyarország kiemelt kutatóegyetemeinek, amely 15 karával, 25 doktori iskolájával a legszéle-
sebb hazai képzési kínálatot nyújtja.
A Debreceni Egyetem eredményei elismeréseként 2007-ben elsőként kapta meg a Felsőoktatási Minőségi Díj Arany 
fokozatú elismerő oklevelet, 2010-ben a Kutató-elitegyetem, majd 2013-ban a kiemelt felsőoktatási intézmény 
címet.

Debreceni Virágkarnevál 
1905 májusában felhívás jelent meg a Debreceni Mentő Egyesület alapítására. Az Egyesület 1905. június 14-én meg-
rendezte a virágkocsikorzót a város főutcáján azért, hogy a bevételből mentőkocsit vásároljanak. A menet, amely 23 
kocsiból állt, a Simonyi úton haladt, ahová nézőként csak jeggyel lehetett bejutni. Élén Debrecen város fogata haladt, 
a bakon a város színeit viselő hajtóval és hajdúval, a díszítés is kék búzavirág és sárga akác volt. 
1966 óta néhány kihagyással minden év augusztus 20-án, Szent István királyunk és az új kenyér ünnepén megren-
dezik a Virágkarnevált, amely a város legnépszerűbb turisztikai eseménye. Ilyenkor szinte megduplázódik Debrecen 
lakosságának száma. A virágkarneváli kocsikat – amelyek a Petőfi tértől a Nagyerdei Stadionig közlekednek – több 

százezer élő és száraz virággal díszítik. 
A menetet hazai és külföldi fellépő cso-
portok bemutatója színesíti. A Debre-
ceni Virágkarnevált az esti felvonulás 
után tűzijáték és utcabál zárja. 2009-
ben 40 nappal a karnevál 40. évfordu-
lója előtt Virágos napórát avattak a Bal-
tazár Dezső téren. A négyezer virágból 
álló kompozíció központi eleme egy 
44 méteres kőből és kovácsoltvasból 
készült óramutató, melyen Debrecen 
jelképe, a hamvaiból életre kelő fő-
nixmadár szárnyai láthatóak, alatta az 
asztrális pályákra utaló fémkörívek.  
A szerkezet az alföldi puszta egyik 
szimbólumát, a gémeskutat idézi.

Debreceni Csonka templom
A Debreceni Református Kistemplom, helyén a XVIII. századig egyszerű faépület állt istentiszteleti helyként, amely az 
1719-es tűzvészben égett le. Az új, 1600 férőhelyes kőtemplomot Báthory Szabó András cívis polgár adományából 
kezdték el építeni. 1726-ra felkerült a rézgomb a torony tetejére. Az 1727-es tűzvészben azonban ez a templom is 
súlyos károkat szenvedett, és csak négy év után sikerült újra helyreállítani. Tornyát eredetileg hagymaszerű sisak 
fedte. 1907-ben azonban egy óriási szélvész ezt megrongálta. 
Megjavították, de az alföldi szelek nemsokára teljesen lerombolták. Az építészek végül kupola nélküli bástyaszerű ki-
alakítást adtak a toronynak, ezért lett a helyi elnevezése „Csonkatemplom”. A templom falai között volt 1860-ban az 
a nagygyűlés, amely a protestáns egyházak önkormányzatát tiltó császári-királyi rendelet ellen tiltakozott. Itt először 
volt kénytelen a császári hatalom visszakozni a szabadságharc óta. 
A hagyomány szerint a császári megbízott a közgyűlés előtt állva jelentette ki: „A gyűlést a király nevében betiltom!”, 
erre Balogh Péter, a város püspöke teljes nyugodtsággal felelte: „Én pedig az Isten nevében megnyitom!”. A temp-
lomban vezették be elsőként a két világháború között, hogy az úrvacsora borát higiénés okokból nem néhány nagy 
kehelyből osztják; 150 kis kelyhet használnak, s csak az elmosott kelyhekbe töltenek újra.

Alföldi Nyomda
A XV. század derekán megszületett könyvnyomtatás Európa-szerte rövid idő alatt elterjedt. Gutenberg fellépése után 
alig negyedszázaddal már Budán is nyomda működött. A kereskedelmi utak mentén, gyakran üldöztetések közepette, 
vándorprédikátorok és vándornyomdászok juttatták el a városokba, püspöki székhelyekre az Úr igéjét és az azokat 

sokszorosító felszerelést. Huszár 
Gál 1561-ben Debrecenben alapí-
totta meg azt a műhelyt, amely ma 
is nyomdaként működik. A XVII. 
század elejétől a nyomda formáli-
san is a város tulajdonába került, 
kiadványai eszmei és nyelvi minő-
sége felett azonban a fő megrendelő, 
a református egyház is őrködött. 
Az egyház a XX. század három év-
tizedén át tulajdonossá is előlép, és 
így a század közepén, mint részle-
ges egyházi tulajdont államosítják 
a nyomdát. Korai évszázadaihoz 
hasonlóan ismét a könyv lett a leg-
főbb terméke, a nyomdaüzem pedig 
az ország máig legnagyobb könyv-
gyártója. 
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Ködszínház
Különleges látványosság, szö-
kőkút és mozivászon egyben. 
A korábbi Csónakázó-tó he-
lyén megépült Ködszínház 
páratlan élményt nyújt a 
látogatóknak. Egy 35 méte-
res vízoszlop és egy 30×10 
méteres felületű, legyező ala-
kú vízpermet váltakozik. A 
turisztikai attrakció lényege, 
hogy vetített fények és képek 
a legyező formájú vízfelületen 
elevenednek meg. A vízsuga-
rakat színes fénysugarakkal 
világítják meg, a vízfalon pe-
dig a városról szóló kisfilmjei 
jelennek meg. 

Nagyerdei Parkerdő
2014-ben megszépült a város zöld szíve. Megújult a Nagyerdei Szabadtéri Színpad és kibővült a Békás-tó és környéke. 
Játszótér, kondipark, sőt még aktív tanösvény is várja a kikapcsolódni vágyókat. 

Agóra
A Botanikus Kertben megépült Agóra Tudományos Élményközpont kicsikhez és nagyokhoz is egyaránt közel kívánja 
vinni a tudományt. Látványos kísérletekkel, izgalmas előadásokkal, interaktív játékokkal az osztálykirándulások és a 
családi programok ideális helyszíne.  

A XIX. századtól a nyomdatechnika forradalmi fejlődésével párhuzamosan úttörőként alkalmazza a legkorszerűbb 
gépeket, eljárásokat. Kapacitása óriási, évente milliós nagyságrendben gyártják itt a könyveket. Az Alföldi Nyomda 
1561 alapítása óta folyamatosan működik, ez az ország legnagyobb és legrégebbi nyomdája.

Déri Múzeum
Déri Frigyes 1920. október 18-án adományozta művelődéstörténetileg rendkívül jelentős gyűjteményét a magyar ál-
lamnak azzal a megkötéssel, hogy Debrecenben múzeumot építenek a bemutatására. Adományával a debreceni Városi 
Múzeum kiemelkedett a helytörténeti múzeumok sorából. Később felesége és testvére is gazdagította a múzeumot. 
Déri György kárpát-medencei népművészeti gyűjteménye által emlegetik a Déri Múzeumot a „második néprajzi mú-
zeumként”. A Déri Múzeum 1930-ban nyílt meg, Györgyi Dénes és Münnich Aladár tervei alapján, Debrecen városa 
áldozatvállalásával. 

Debrecen ma 
Debrecen a fejlődés városa. Legyen szó kultúráról, sport vagy tudományos tevékenységről, gazdaságfejlesztésről, ok-
tatásról vagy egészségügyről. A cívis város minden területen hatalmas fejlesztések valósultak meg az elmúlt években. 

Főtér
Debrecen megszépült főterét 2001-ben adták át. A téren – amely igazi közösségi tere a városnak – található Pongrácz 
Szigfrid és Margó Ede alkotása a Kossuth-szobor. A szoborcsoport előtt a térburkolatból emelkedik ki Cs. Uhrin Tibor 
alkotása, amely Debrecen város címerét színes mozaikokból kirakva ábrázolja. A Milleniumi szökőkút Pázmándi An-
tal tervei alapján készült, melynek dísze a magyarok bejövetelét ábrázoló Honfoglalás című kép, valamint a főnixma-
dár, amely a város újraszületésének jelképe. 

Modem
2006-ban nyitotta meg kapuit a MODEM Modern és Kortárs Művészeti Központ, Debrecen történelmi belvárosában, 
az újonnan kialakított Baltazár Dezső téren. Hazánk egyik legnagyobb, és legkorszerűbb modern és kortárs képzőmű-
vészeti központja. 

Debreceni Nagyerdei Stadion
A debreceni Nagyerdei Stadion 1934-ben nyitotta meg kapuit. Az első mérkőzést 1934. június 24-én játszották. 
Többször rendeztek a stadionban válogatott mérkőzést. A stadionban a legtöbben 1952-ben egy Magyarország B – 
Bulgária B válogatott meccsen voltak, 32000 ember látta élőben a mérkőzést. A stadiont aktívan 1993-ig használta 
a Debreceni VSC labdarúgócsapata. A stadion volt a célja a virágkarneváli menetnek, itt rendezték meg a Campus 
Fesztivált, sőt még salakmotor versenynek is otthont adott. A stadion bontási munkálatai hivatalosan 2013. január 
29-én kezdődtek el, és néhány hét alatt be is fejeződtek. A 20 340 férőhelyes új stadiont 2014. május 1-jén adták át. 
A szakmai zsűri szavazásán a debreceni Nagyerdei Stadion a negyedik helyen végzett a 2014-ben átadott futballaré-
nák különversenyében. 
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 Álmosd
Földrajzi elhelyezkedés
A település Hajdú-Bihar megye keleti peremén, a román határ közvetlen kö-
zelében, a Nyíradonyi járásban fekszik. Debrecentől kelet-délkeleti irány-
ban 34, Létavértestől észak-keletre 9 km-re. Megközelítése közúton Deb-
recen felől Létavértes irányába, illetve a 48-as számú úton Vámospércsen 
keresztül történhet. 

Történelmi áttekintés
A község az Ákos nembeli Álmosdi Chyre nemzetség ősi birtoka és temet-
kezőhelye volt. Írott forrásban először 1261-ben említik a nevét. Ekkor 
erősíti meg V. István Álmos fiát, Chyret a falu birtokjogában. A középkori 
oklevelekben a község neve eltérő változatokban fordul elő. 1281-ben, 
mint Almas, 1300-ban, mint Almus és 1416-ban már Álmosd néven em-
lítik. A település az 1332-es pápai tizedjegyzékben már, mint egyházas 
község szerepel. A XV. században Chyre Zsigmond prépost csúcsíves stílu-
sú téglatemplomot építtetett, melynek maradványai a jelenlegi templom 
alatt találhatók. Az írásos források 1536-ban említik utoljára a katolikus 
plébániát, valószínűleg ekkor tért át a lakosság a protestáns vallásra. A 
török hódoltság időszakát megelőzően készült összeírás (1552) 23 job-
bágytelekkel rendelkező birtokként jegyzi a települést. A Chyre családtól 
Dobó István vásárolta meg a birtokjogot. 
Álmosd neve Bocskai István fejedelem hajdúinak 1604-ben itt megví-
vott győzelme révén került be a köztudatba. A XVII. sz. végét követően 
több család birtokolja az álmosdi uralom területét. A birtokosok között 
található a Chernel család, melynek egyik leszármazottja, Chernel József 
végrendeletében 120 000 pengőt és 2 telkesházat adományozott a falu-
közösségnek egy Álmosdon felállítandó kisdedóvó és koldusápoló intézet 
létrehozására. Az intézet 1862-ben kezdte meg működését. A település 
másik híressé vált családjának leszármazottja Kölcsey Ferenc, aki több 
évig élt a községben A község közigazgatásilag évszázadokon át Bihar Vár-
megye Érmelléki járásához, 1876-tól pedig a Székelyhídi járáshoz tarto-
zott. Az első világháborút követő határmódosítás eredményeként a térség 
igen kedvezőtlen helyzetbe került, elzárt országhatár menti területté vált. 
A korábban kialakult gazdasági-társadalmi, kulturális kapcsolatai Bihar 
megye határon túli településeivel megszakadtak. 

Érték neve:  Kölcsey Emlékház
Kategóriája:  kulturális örökség
Fellelhetősége:  Álmosd, Rákóczi utca 2.
Értéktár neve:  Álmosdi Települési Értéktár 

Hajdú-Bihar Megyei Értéktár 
továbbítva a Magyar Értéktárba történő felvételre

A Kölcsey család régi lakóháza, a mai Kölcsey Emlékház az 1700-as évek 
végén épült népies klasszicista stílusban. Az emlékház alaprajzi rendszere 
kétmenetes, háromosztatú kúria felépítését idézi. 
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Az épület közepén pitvar áll szabad tűzhellyel és nyitott kéménnyel. A la-
kóház homlokzata díszített, ablakai körül vakolatdíszes keretezés látható. 
A boltíves ámbitusról nyíló két nagyszobát a konyha szabad kéményébe 
kapcsolt beépített boglyakemence fűtötte. Az eredetileg zsindellyel fedett 
épület a jelenlegi kúria bal oldali része, a kamra és a boltozott borospince 
később épülhetett a házhoz. A ház építészeti és műemléki szempontból is 
értékes épület.
Ez a ház Kölcsey Ferenc – Himnuszunk írója – életének szerves része volt, 
itt nevelkedett, majd többször visszatért ide. 
Emléktábla (melyet vitéz László Miklósné állíttatott 1938-ban) őrzi, hogy 
ebben a házban élt és alkotott Kölcsey Ferenc, ez mentette meg a házat 
a lebontástól. A költő születésének 200. évfordulója alkalmából 1990. 
augusztus 8-án került átadásra az épületen lévő új emléktábla. Az épület 
kertjében 1975-ben avatták fel a költő mellszobrát, amely Marton László 
Munkácsy díjas szobrászművész süttői mészkőből faragott alkotása. Az 
udvari gémeskutat az önkormányzat állíttatta vissza eredeti állapotába.

Érték neve:  Bacsa László Dávid rajzai
Kategóriája:  kulturális örökség
Fellelhetősége:  Álmosd
Értéktár neve:  Álmosdi Települési Értéktár

Bacsa László Dávid óvodás kora óta szeret rajzolni. Kézügyességére nővé-
re és édesanyja figyelt fel majd a későbbiekben a középiskolás tanárai is. 
Képeinek stílusát a szürrealista irányzat jegyei jellemzik. Első rajza nyolc-
éves korában egy Alien rajzzal volt. Általános iskolában Somogyi László 
oktatta, majd 2010-ben a Baross Gábor Középiskolában művészeti és 
kommunikációs szakon tanult. Tanulmányait tovább folytatta és jelenleg 
a Nyíregyházi Főiskolán képi ábrázolás szakon tanul. Eddig kb. 100-150 
képet készített és még nagyon sok munkán dolgozik. Rajzaival különös 
figyelmet keltett fel Pikó Sándor művész úrnál. 
Alkotásait kiállításon még nem mutatták be.

Érték neve:  Álmosdi alkotók versei
Kategóriája:  kulturális örökség
Fellelhetősége:  Álmosd
Értéktár neve:  Álmosdi Települési Értéktár

Álmosdon több alkotó foglalkozik versírással, ez a tevékenység a telepü-
lés lakói számára fontos értéket képvisel. Az alkotók a következők: Antal 
Ferencné, Csobán Imre, Pappné Győri Anna, Ponta Sándorné.



Érték neve:  Álmosdi Szent Mihály és Gábor Főangyalok 
  Görögkatolikus Templom 
Kategóriája:  kulturális örökség
Fellelhetősége:  Álmosd, Táncsics utca 11.
Értéktár neve:  Álmosdi Települési Értéktár

A görögkatolikus templom és népesség megjelenése a településen valószí-
nűsíthetően a XVIII. században a nagy pestis járványt követő időre tehe-
tő a Kárpátaljáról és az észak-erdélyi hegyvidékről történő bevándorlás 
révén. Az egyházközség 1790-ben került megalapításra a településen.  
A görögkatolikusoknak az első időkben valószínűleg csak egyszerű kis 
kápolnájuk lehetett. A templom felépítését egyes források 1835-re teszik, 
mások 1850-re. Az biztosan tudható, hogy a belényesi püspöki uradalom 
biztosította a fa- és vasanyagot, Samuli Vulcan püspök (1807–1839) pe-
dig jövedelméből fedezte a tetőzet elkészítésének munkadíját.
A templom nagysága: 18 m ×6,5 m. Az 1780-as évektől kezdődően sok 
papja volt a templomnak, köztük 1901-től 1917-ig Szeremi Viktor. Ő épí-
tette a szentképfalat, az „ikonosztáziont”. Freskóit Szilágyi János festette 
1970-ben. Legszebb kincse maga a gyönyörűen kézzel faragott oltár, ami 
Máriapócsról származik, egy ottani fafaragó mester műve. 2005-ben Mo-
nostori Viktória (Hajdú-Bihar Megyei Minőségi Termék díjjal rendelkező 
üvegműves) művésznő egy nagyon értékes és szép Mária képpel gazdagí-
totta a gyülekezet templomát, mely a Máriapócsi kép másolata. A művet 
ökumenikus mise keretében adta át. 

Érték neve:  Bay kúria
Kategóriája:  kulturális örökség
Fellelhetősége:  Álmosd, Rákóczi u. 49.
Értéktár neve:  Álmosdi Települési Értéktár

A Bay kúriát az egyik Miskolczy testvér építette 1808-ban, ezért is hasonlít 
annyira a településen található Miskolczy kúriához. A Bay és Klobusitzky 
család égetett üvegbe öntött címerei jelentik a bejárati ajtó felett az egysze-
rű alaprajzú és tömegű épület egyetlen díszét. A beüvegezett veranda előtt 
elbontották a hajdani fedett kocsi beállót, akárcsak az 1853-ban épített 
magtárat. Bay Sándor unokája Fekete Albert felesége, és legkisebb gyer-
meke családjával együtt sokáig élt a kúriában, amely mai napig az örökö-
sök tulajdonában van. A gazdag változatos növényzetű egykori hatalmas 
parkból csak néhány óriási platánfa maradt mementónak. Az egyik alatt 
talált menedéket a Miskolczy kúriától átszállított Bronzangyal.
A kúria 1998–99-ben került felújításra.

Érték neve:  Bocskai csata/emlékmű
Kategóriája:  kulturális örökség
Fellelhetősége:  Álmosd 
Értéktár neve:  Álmosdi Települési Értéktár

Történelmünk fontos eseményei közzé tartozik Bocskai István 1604. ok-
tóber 15-i győztes csatája, amely Álmosd és Diószeg határában zajlott. A 
győzelem, azért is jelentős, mert az 1526 után a három részre szakadt 
ország leigázott magyarságának évtizedek óta ez volt az első győzelme. 
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Bocskai mintegy háromezer, nagyrészt lovas-puskás embere és két ka-
pitánya, Lippai Balázs és Némethi Balázs irányításával megfutamította 
a Johannes Pezzen vezette, mintegy kétezer gyalogost, hatszáz lovast és 
kilenc ágyút felvonultató császári sereget. Az itt egymás ellen harcolók 
tulajdonképpen a Habsburg-hadsereg idegen és magyar ezredeinek a ka-
tonái voltak. Emiatt a császári hadvezetés hetekig csupán néhány hajdú-
ezred lázadását látta benne, amit a törökökkel „lepaktált”, „árulóvá” vált 
Bocskai István szított felelősségre vonásának elkerülése érdekében. A harc 
ellentmondásosságát jelzi az is, hogy a Habsburg-ellenes küzdelmet olyan 
személy vezette, aki élete javát a Habsburg-barát politika szolgálatában 
élte le, s részben az ő nevéhez fűződött Erdély elszakítása a töröktől, és 
bekapcsolása a török elleni koalícióba. Az álmosdi győzelem vitathatatla-
nul a hajdúk érdeme volt, akik példamutató harci leleményességet és bá-
torságot tanúsítva küzdöttek tegnapi bajtársaik ellen. Álmosd határában 
az Almás tó partján, az egykori Bocskai csata tényleges helyszínén avatták 
fel a Bocskai István fejedelem vezette szabadságharc egyik legmonumen-
tálisabb emlékművét 1996-ban. A rusztikus 8 méter magas főtömbjén 
Bocskai István lovas domborműve látható, körülötte körben elhelyezett 
köveken a csata jelenetei elevenednek meg. A hatalmas alkotás Győrfi La-
jos szobrászművész munkája, melyet helyben készített el. 

Érték neve:  Bús Ildikó alkotásai
Kategóriája:  kulturális örökség
Fellelhetősége:  Álmosd 
Értéktár neve:  Álmosdi Települési Értéktár

Bús Ildikó hobbiból 8-10 éve készíti munkáit festés és gyöngyfűzés mód-
szerével. Négy éve bábkészítéssel is foglalkozik. Ezer darabtól is több 
gyöngyből készített ékszert és kb. 200 darab festett képet alkotott, me-
lyek többségét elajándékozta. Képeit temperával és vízfestékkel készíti. 
Az utóbbi években tehetségét megmutatta a bábvarrásban is. Először csak 
ajándékba és saját örömére készítette a figurákat. Eddigi munkájának be-
teljesüléseként őt bízták meg az álmosdi betlehemes jászolban kiállított 
pásztorbábok elkészítésével. Munkáit rendszeresen kiállítják Álmosdon, 
és a szomszédos romániai Bihardiószegen is. 

Érték neve:  Chernel József Önkormányzati Óvoda
Kategóriája:  kulturális örökség
Fellelhetősége:  Álmosd
Értéktár neve:  Álmosdi Települési Értéktár

Chernel József alapította a ma is működő óvodát. Kapuja felett a végren-
deletében meghagyott felirat olvasható: ,, Chernel József által alapított 
koldusápoló és kisdedóvó intézet”. Az óvoda 1862. március 9-én nyílt 
meg ünnepélyesen, és napjainkban is óvodaként funkcionál. Az intéz-
mény jelentősége, hogy Magyarországon az elsők közt hozták létre. Első 
vezetője Farkas Balázs volt, majd 1868 nyarától a magyar óvodapedagó-
gia legnagyobb egyéniségei sorába tartozó Szabó Endre lett az intézmény 
irányítója, aki a német Fröbel tanításait népszerűsítette. 

Érték neve:  Gobelinek
Kategóriája:  kulturális örökség
Fellelhetősége:  Álmosd 
Értéktár neve:  Álmosdi Települési Értéktár

Álmosd településen több hímzéssel foglalkozó asszony készít gobelineket. 
A gobelin aprólékos, nagy türelmet igénylő, időigényes hímzéstechnika. 
Az alkotásokat készítők a következők: Juhász Józsefné, Kusnyir Jánosné, 
Tóth Jánosné, Tóth Sándorné.

Érték neve:  I. világháborús emlékmű 
Kategóriája:  kulturális örökség
Fellelhetősége:  Álmosd 
Értéktár neve:  Álmosdi Települési Értéktár

Az emlékművet az országban elsőként 1922-ben avatták fel a település 
református templomának kertjében. Ifjú Miskolczy Jenő álmosdi földbir-
tokos, aki még a háború legelején bevonult katonai szolgálatra, 1916-ban, 
mint huszár főhadnagy háromszáz koronát küldött Székelyhídi Béla helyi 
református lelkésznek, hogy az összegből a háború végén állíttasson már-
ványtáblát a templom falán, belevésetve az álmosdi hősi halottak neveit. 
A lelkész azonban merészebbet gondolt. 1917 októberében az egész vár-
megyét megmozgató, nagy sikerű műsoros délutánt szervezett Álmosdon, 
melynek tetemes bevételéből és Miskolczy Jenő adományából 1917-ben 
elkészül az emlékmű Nagyváradon, amely egy ismeretlen olasz hadifogoly 
szobrászmester műkő alkotása. A Nagyváradon rekedt szobrot a határzár-
latot követően nagy utánajárással, diplomáciai intézkedések révén sem 
sikerült Magyarországra szállítani. Ekkor Krausz Sándor álmosdi izraelita 
lakos Érmihályfalvára vitette, ahonnan a román vámhivatal engedélyezte 
Nyírábrányba szállítását, vámmentesen. A sors iróniája, hogy a magyar 
vámhivatal háromezer korona vámilletéket vetett ki az emlékműre, ame-
lyet dr. Fráter Pálnak a képviselőházban elmondott interpellációjára töröl-
ték. Így került végül az eredetileg tervezett helyére az emlékmű.

Érték neve:  II. világháborús emlékmű 
Kategóriája:  kulturális örökség
Fellelhetősége:  Álmosd 
Értéktár neve:  Álmosdi Települési Értéktár

A II. világháborús emlékművet, mely az áldozatok nevét tárja elénk, a 
„Bőgőnél” állították fel 1993-ban. Itt megtaláljuk az Álmosdon élő zsidó 
áldozatok nevét is.
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Érték neve:  Kovácsműhely
Kategóriája:  kulturális örökség
Fellelhetősége:  Álmosd, Rákóczi utca 2.
Értéktár neve:  Álmosdi Települési Értéktár

Történelmünk során sok vitéz ember fordult meg és lakott huzamosabb 
ideig Álmosd községben. Több kovácsműhely is működött a hadfiak, il-
letve a lakosság kiszolgálása érdekében, hiszen hadi útvonal vezetett itt 
keresztül. Többnyire harcászathoz szükséges eszközöket készítettek, lo-
vakat patkoltak, de elengedhetetlen volt a mezőgazdasági szerszámok 
gyártása is. A kovácsműhely az 1970-es években még működött, tulaj-
donosa Mucsi Mihály volt a falu utolsó kovácsa. A műhely ma is működő-
képes, népi ipari emlék, ma múzeumként látogatható. Olyan régi korabeli 
kovácsműhely, amely az eredeti állapotában maradt fent, korabeli szerszá-
mokkal és akkoriban használatos eszközökkel. 

Érték neve:  Lambing Ferdinánd gyökérplasztikái
Kategóriája:  kulturális örökség
Fellelhetősége:  Álmosd
Értéktár neve:  Álmosdi Települési Értéktár

A gyökérplasztika a különböző formák összeillesztésével létrehozott ér-
dekes művészi alkotás, mellyel a 90-es években kezdett el foglalkozni az 
alkotó. Leginkább tölgyből, akác, szőlő, és kutyafából gyűjtötte alapanya-
gait. Több kiállítása is volt pl. Debrecen Méliusz Juhász Péter Könyvtár, 
Kokad, Álmosd, Diószeg.

Érték neve:  Lambing Margit gyöngyfűzései
Kategóriája:  kulturális örökség
Fellelhetősége:  Álmosd
Értéktár neve:  Álmosdi Települési Értéktár

Az alkotó 2000-ben kezdett el gyöngyfűzéssel foglalkozni, a különleges 
technikát a kalotaszegi asszonyoktól sajátította el. Lambing Margit jelenleg 
gyöngyékszereket, karácsonyfa díszeket és húsvéti tojás díszeket készít.

Érték neve:  Miskolczy-kúria
Kategóriája:  kulturális örökség
Fellelhetősége:  Álmosd, Táncsics utca 22.
Értéktár neve:  Álmosdi Települési Értéktár

Bihar megye régi nemesi családjának egyike a Mezőtelegdi Miskolczy 
család. Az álmosdi családi tagbirtok a XIX. század elején Miskolczy La-
jos (Bihar megye táblabírája és a báródsági nemesség kapitánya) felesége, 
Szodorai Szodoray Eszter révén jut a család birtokába. Majd nyolc gyer-
mekük közül az 1845-ben kelt családi örökösödési megállapodás során 
Álmosdot zömmel Lajos kapja meg. Annál is inkább, hiszen Kölcsey Fe-
renc testvérének, Kölcsey Sámuelnek és Fényes Klárának házasságából 
származó leányával kötött házassága révén felesége birtokai is Álmosdhoz 
kötik. A park szélén van a Miskolczy család sírboltja, itt nyugszik Lajos a 
feleségével.

A visszafogott homlokzatú klasszicista kúria 1802-ben épült. Még áll a 
négylakásos egykori cselédház is, amelyben mindegyik családnak egy-egy 
szoba-konyhás-kamrás lakása volt. A lakások előtt kicsiny kertek húzód-
tak, mára már nyomuk sincs. 

Érték neve:  Miskolczy-park 
Kategóriája:  természeti környezet
Fellelhetősége:  Álmosd, Táncsics utca 22.
Értéktár neve:  Álmosdi Települési Értéktár

A Miskolczy-kúria különleges botanikai értékű parkját a XIX. század kö-
zepén telepítették, területe mára 3 hektárra csökkent. Napjainkban is ta-
lálhatók benne vörös tölgyek, kislevelű hársak, lucfenyők, juharok, vasfa, 
kolorádó fenyő és sima fenyő. A hársfa csoport kialakulása a Miskolczy 
család azon hagyományához köthető, mely szerint minden fiúgyermek 
megszületésekor egy-egy fát ültetett el a família. A park legérdekesebb fája, 
egy soktörzsű, 250 cm átmérőjű vadgesztenye fa.

Érték neve:  A „Névtelen hajdú” szobra
Kategóriája:  kulturális örökség
Fellelhetősége:  Álmosd
Értéktár neve:  Álmosdi Települési Értéktár

A szobor Bocskai István diadalmas álmosdi csatájának emlékére készült.
1933. október 29-én megalakult az álmosdi presbitérium kebelében a 
hajdú emlékmű előkészítő bizottsága Székelyhídi Béla református lelkész 
esperes elnökletével, hogy méltó emlékművet állítson a hajdú hősöknek. 
A bizottság képviselői sorra járták Bihar, Hajdú, Szabolcs vármegye alis-
pánjait, a hajdúvárosokat, népes gyűléseken ismertették az emlékműállí-
tás fontosságát. Nemcsak a keleti országrész mozdult meg, hanem – némi 
túlzással – szinte az egész ország, és 1934 júliusára a felállítandó emlék-
mű költségét előteremtették. A szoborkompozíció elkészítésével a bizott-
ság Nagy Sándor János (1897–1952) debreceni szobrászművészt bízta 
meg. A szobor leleplezésére 1934. október 14-én nagyszabású ünnepsé-
get szerveztek. Ehhez kapcsolódott a Balogh Sándor és felesége, Szilágyi 
Eszter adományából Bocskai hajdúinak emlékére öntetett harang avatása, 
melyet dr. Baltazár Dezső püspök szentelt fel október 13-án. A szentelést 
követő félórás harangzúgás az álmosdi csata hőseinek emlékére szólt. 

Érték neve:  Református templom
Kategóriája:  kulturális örökség
Fellelhetősége:  Álmosd
Értéktár neve:  Álmosdi Települési Értéktár

A kutatások szerint a XIV. század elején már valószínűleg itt állt Álmosd 
temploma. Az eredetileg gótikus templom szentélyén három csúcsíves ab-
lak nyílt, amelyekből később kettőt átalakítottak, a harmadikat befalazták. 
Az 1751-ben épült fatornyot később 1822–1824-ben a mai, klasszicista 
torony váltotta fel. A torony magassága 36 méter. 1872-ben a hajó geren-
dáit rövidebbre vették, teteje alacsonyabbá vált. 
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1877-ben az apszis falait a hajó magasságáig emelték, s a déli ajtót befalaz-
ták. Falán ekkor bontották el a korábbi szentély gótikus, bordás boltozatát 
is, amelyet a ma is meglévő támpillérek tartottak. A hajó falának pillérei 
valószínűleg csak a fal megtámasztását szolgálták. 1882-ben átépítették a 
toronytetőt, és a belső deszkamennyezetet stukatúrozták. Ezzel vált iga-
zán reformátussá az egyszerűsített, csarnok jellegű, puritán fehér belső.
A templom eredeti kőkerítése a vigyázó kamrával és a lőporos toronnyal 
a XVII. században Dobó István birtoklása idején épülhetett. Orgonáját 
1868-ban Fazekas János készítette. A lelkészlak a XVII. században épült.
Ez a templom a megye egyik legszebb középkori eredetű templomának 
tekinthető.

Érték neve:  Tóth László cérna képei
Kategóriája:  kulturális örökség
Fellelhetősége:  Álmosd
Értéktár neve:  Álmosdi Települési Értéktár

1983-ban egy katona társa ismertette meg az alkotóval a cérna kép készí-
tésének technikáját. Körülbelül 700 féle fonási módot ismer. Kiállításai is 
voltak Álmosdon, Diószegen, Hajdúhadházon, Debrecenben és Kokadon. 

Érték neve:  Vadászat
Kategóriája:  agrár- és élelmiszergazdaság
Fellelhetősége:  Álmosd
Értéktár neve:  Álmosdi Települési Értéktár

A vadászat a településen évtizedes hagyományokra tekint vissza. 
A Bocskai Vadásztársaság területén elejtett értékes trófeák magas szintű 
minősítéseket kapnak a hivatalos bírálatok során.

Érték neve:  Tormatermesztés
Kategóriája:  agrár- és élelmiszergazdaság
Fellelhetősége:  Álmosd
Értéktár neve:  Álmosdi Települési Értéktár 

Magyar Értéktár (kiemelt nemzeti érték)

Az értéktár lehetséges további elemei:
Joseph Kádár múzeum
Református templom körüli erődítés
Baptista imaház
Daru-láp
Faragott fejfák

A település híres szülöttei: 
Pécsújfalui Péchy Imre alnádor (1753–1841)
Barta István olimpiai bajnok (Los Angeles, 1932 – vízilabda)

Ártánd
Földrajzi elhelyezkedés
A község a megye dél-keleti részén, a Bihari síkságon fekszik, a 42-es főút 
mellett, Biharkeresztestől 3 km-re. Síkvidéki, többutcás útifalu. Vasúti és 
közúti határátkelőhely a magyar–román határon. Az egyik legforgalma-
sabb közúti határátkelőhely Románia felé.

Történelmi áttekintés
Ártánd a megye legrégebbi Árpád-kori településeinek egyike. Első írásos 
emlékei a XI. századból, 1075-ből valók. A forrás szerint ekkor adomá-
nyozta I. Géza – Ártánd néven a Garamszentbenedeki Apátságnak a tele-
pülést. 1332-ben már egyházas községként szerepel. Az Apátság kezéből 
a Sartivan-Vecse nemzetség, majd annak kihalását követően 1500 körül 
az Ártándy család birtokába került. A település harmadszori elnéptelene-
dését (az első 1241-ben, a tatárjárás, a második 1526-ban, a mohácsi vész 
idején zajlott le) hozó hódoltsági időszak kezdetén 1552-ben még 14 job-
bágytelekkel írták össze. 1600 körül Bocskai István fejedelem birtokolta 
földjeit. A falu pusztulása az 1600-as években Várad török kézre kerülése 
után következhetett be. Az 1692-es összeírás nem említi a település ne-
vét. A XVIII. századra ismét lakott hely, területe ekkor már több birtokra 
oszlik. A legnagyobb földterületet 1740-ben a Hodossy család bírja. E 
család a XIX. század elején csinos nemesi kúriát is építtetett. 1849-ben 
a debreceni csatát követően Gróf Rüdiger orosz tábornok ebben az épület-
ben tartotta főhadiszállását és itt tárta Görgey elé a világosi fegyverletétel 
feltételeit. 

Érték neve:  Tamota Néptáncegyüttes munkássága
Kategóriája:  kulturális örökség
Fellelhetősége:  Ártánd
Értéktár neve:  Ártándi Települési Értéktár

1977 őszén egy szüreti felvonulás után 10-15 fiatal úgy gondolta, hogy 
táncolni akarnak továbbra is. Ők lettek az együttes alapító tagjai, akiknek 
célja a hagyományőrzés volt. Intézményesítették a korábbi gyakorlatot, 
amelyben a mindenkori tiszteletes felesége vagy a tanítók a nemzeti ün-
nepekre néptáncbemutatókat rendeztek. A Tamota Néptáncegyüttes az 
ártándi és környező települések fiataljainak lehetőséget biztosított a nép-
tánc hagyományok megismerésére. A megalakulásuk óta rendszeresen és 
eredményesen részt vesznek minősítéseken. Évente 20-25 fellépésünk 
van. Repertoárjuk felöleli a Kárpát-medence magyar néptánc dialektusait. 
Nevüket az Árpád-kori Ártándot körülfolyó patak nevétől kölcsönözték, de 
ma is megtalálható a település határában egy terület, mely neve Tamota.
 
Az értéktár lehetséges további elemei: 

Hodossy-Platthy kúria
Református templom
Világháborús emlékmű
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Bagamér
Földrajzi elhelyezkedés
Bagamér Hajdú-Bihar megye észak-keleti részén, Debrecentől 31 km-re, 
két kisváros – Vámospércs és Létavértes – között fekszik, a magyar–ro-
mán határ közvetlen közelében. A település közlekedés-földrajzi helyzete 
a trianoni határmegvonást követően vált ilyen szélsőségesen periférikus-
sá. A települést kizárólag közúton lehet megközelíteni. 

Történelmi áttekintés
A községet a Gutkeled nemzetség telepítette. Első írásos említése 1281-ben 
Bagomer néven történt. 1292-ben a váradi káptalan oklevélben rögzítette 
határait. A Gutkeled nemzetségtől csere útján 1348-ban került a birtok a 
váradi káptalan tulajdonába. A község határában a XIII. században több ki-
sebb falu is létezett, Császló, Barátpüspöki és Györgyegyháza. E települések-
nek mára teljesen nyoma veszett. Az 1552. évi megyei összeírásban 64 
portával szerepel. Ezren felüli lélekszámával a XVII. század elején a kör-
nyék legnépesebb települései közé tartozott. 1611-ben Báthory Gábor 
erdélyi fejedelem 16 hajdútisztnek, valamint az alattuk szolgáló mintegy 
1000 hajdúvitéznek adományozta Bagamért földjeivel együtt, amely ettől 
kezdve „kishajdú” település lett. A letelepedett hajdúk szabadságlevelét a 
későbbiekben Bethlen Gábor (1626) és I. Rákóczi György (1637) is meg-
újította. A török-tatár pusztítások eredményeként azonban a XVII. század 
végére majdnem teljesen elnéptelenedett a falu. Az 1692-ben készült ösz-
szeírás már csak 2 családot talált a településen. A község lakossága a XVIII. 
század elejére szinte teljesen kicserélődött. A mai lakosság zömének ősei 
az ekkor betelepített „szabados menetelű” jobbágygazdák voltak. Az 
1772-es úrbéri összeírás idején 120 telkesgazda, valamint 54 zsellér élt 
az akkor még mezővárosként (oppidum) említett településen. A lakosság 
többsége nem volt hajdú eredetű, de a kiváltságolás tudata még élénken élt 
a lakosság emlékezetében, tovább használták a XVII. században készült cí-
meres pecsétnyomót és időről-időre megpróbálták elveszett kiváltságaikat 
visszaszerezni. 1848-ig a településen egymás mellett egy jobbágyközség 

– élén a főbíróval – és egy nemesi község működött, utóbbi a hadnagy ve-
zetésével. A község területe egy részének birtokosa az 1945-ös földosztá-
sig a váradi káptalan maradt. A település gyors fejlődése a XIX. században 
már lelassult. Végül az 1871. évi községi törvény alapján nagyközséggé 
minősítették. Bagamér 1952-ben elvesztette nagyközségi címét, melyet 
1971-ben nyert vissza (Álmosd községgel közös tanács alatt). E jogállását 
1990-ben a két község szétválását követően is megőrizte a település.

Az értéktár lehetséges további elemei:
Nagyváradi káptalan kúriája (ma iskola)
Görögkatolikus templom
Takó-hegyi fehér nyárak
Numídiai jegenyefenyők (az iskola kertjében) 
Falumúzeum
Tormatermesztés
Kék-Kálló völgye tájvédelmi körzet 
Református templom 

Bakonszeg
Földrajzi elhelyezkedés
Bakonszeg község Hajdú-Bihar megye délnyugati részén helyezkedik el, 
Berettyóújfalutól 7 km-re. Közúton Berettyóújfalu felől a 4213-es számú 
mellékúton érhető el. Vasútállomása nincs, a legközelebbi Berettyóújfa-
luban található. A településhez tartozik a falu északi határában elterülő 
Remete tó.

Történelmi áttekintés
Bakonszeg és környéke már időszámításunk előtt is lakott terület volt, erről 
számos tárgyi emlék tanúskodik. A község határában lévő ismertebb telepü-
lések nyomai a nagyobb halmokon fedezhetők fel: Aka, Adorján, Kórógy és 
a Kádárdomb környéke. A honfoglaló magyarok is megtelepedtek ezeken a 
halmokon. A falu neve írott forrásokban csak a XV. században (1438) buk-
kant fel. Egyes történészek a falu településtörténeti előzményének tekintik 
Aka községet, melyet már 1283-ban megemlítenek a források. Egy helyi 
monda szerint a Bakonszeggel szomszédos Aka várában előbb János lova-
gok, később veres barátok laktak, kiknek kecskéi a Berettyó által képzett 
zugban, ahol ma Bakonszeg fekszik, nagyon szerettek legelni. Ezen okból 
a helyet, s a később keletkezett helységet Bakzugnak, majd Bakonszegnek 
nevezték el. A falu földesurai a XV. században az Izsákay és Bessenyei csa-
ládok voltak. A török csapatok többször feldúlták a falut, s átmenetileg el is 
néptelenedett. A törökök kiűzése után újjáépítették a települést. Népessé-
ge a XVIII. században gyorsan gyarapodott, 1772-ben már 41 adózó jobbá-
gyot írtak össze. Lakossága még a XVI. század folyamán áttért a református 
vallásra. Az 1790-es évektől Pusztakovácsiban (ma Bakonszeg része) lévő 
birtokán élt egészen a haláláig Bessenyei György (1741–1811) a magyar 
felvilágosodás kiemelkedő író-filozófusa. A település másik ismert szemé-
lyisége Nadányi Zoltán költő, a Pusztakovácsiban birtokos Nadányi család 
tagja. A község első ismert címeres pecsétnyomója 1738-ból származik. 
Körfelirata a következő: BAKONSZEG FALV PECSETI 1738.

Érték neve:  Bessenyei emlékház
Kategóriája:  kulturális örökség
Fellelhetősége:  Bakonszeg
Értéktár neve:  Bakonszegi Települési Értéktár

A Bessenyei-kúria Bakonszegen található, a házat többen is lakták, mígnem 
1965-ben a Petőfi Irodalmi Múzeum, a Debreceni Déri Múzeum és az ak-
kori Községi Tanács jóvoltából emlékházzá alakították át. A háromosztatú 
parasztház pitarába lépve láthatjuk a szabadkéményes tűzhelyet, felette 
a testőrköltő–filozófus vélhetően egyetlen hiteles portréját. A vályogfalú, 
fafaragásos tornácú, nádfedeles parasztházban berendezett kiállítás tab-
lókon és használati tárgyakon keresztül mutatja be a híres író–filozófus 
életét, munkásságát. A XVIII. századi emlékház kiválóan szemlélteti, hogy 
nemesi házakon is használtak egyszerűbb, szegényesebb díszítésmódot.  
A kertet Kurucz Imre öreg Bessenyeit ábrázoló mellszobra díszíti. A hall-
hatatlan emlékű író Bécsben, Mária Terézia testőrségében töltött éveit kö-
vetően 1782-ben Tiszabercelre költözött, Pusztakovácsiban 1787-től la-
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kott. Életének utolsó 24 évét töltötte itt, magányban, csendben. Itt írta ak-
kor már súlyos betegen a Tariménes utazása című útiregényét, mely csak 
jóval később, 1930-ban jelent meg nyomtatásban. Itt látott napvilágot az  

„A bihari remete, avagy A világ így megyen” című filozófiai munkája is. 

Az értéktár lehetséges további elemei:
Bessenyei emlékház kertje
Nadányi-Miskolczy kúria
Kos temető című kompozíció
Nadányi emléktábla
Református templom
Horgásztó
Bakonszegi kemencés napok
II. világháborús emlékmű

Balmazújváros
Földrajzi elhelyezkedés
Balmazújváros az Alföld sajátos, mezővárosi jellegű települése Hajdú-Bi-
har megyében. A nagy kiterjedésű város két jellegzetes alföldi táj, a Hor-
tobágy és a Hajdúság határán fekszik. A város közigazgatási területén két 
természetes élővíz található, a Hortobágy folyó és a belterületi főgyűjtő 
vizét befogadó Kadarcs-Karácsonyfok-csatorna. A várostól 3 kilométerre 
folyik az 1953-ban épített Keleti-főcsatorna. Megközelíthető a 33-as szá-
mú főúton, Hortobágytól 20 km-re, Debrecentől 23 km-re, a 4-es főúton 
Hajdúszoboszlótól 19 km-re, a 35-ös úton Hajdúböszörménytől 14 km-
re, az M3-as autópályán Budapesttől 220 km-re.

Történelmi áttekintés
A mai Balmazújváros környéke már ősidők óta lakott terület. Az Árpád-
házi királyok idejében több kisebb helység alakult ki a határában, nevüket 
egy-egy határrész vagy dűlőnév még ma is őrzi (Bakóc, Cucca, Balmaz, Hí-
mes, Darassa, Hort stb.). Azok a települések, amelyek a honfoglalás után 
alakultak, a tatárjáráskor teljesen elpusztultak. A mai település belterüle-
tén keresendő Hímes birtokot a pápai tizedjegyzék először 1332-ben em-
líti. Balmaz nevével – pusztabirtokként– írott forrásokban csak a XV. szá-
zad elején találkozunk, amikor Zsigmond király (1411-ben) mint Debre-
cen tartozékát Lázárevics István szerb vajdának adományozta. A település 
neve 1465-től bizonyosan Újváros. Mátyás király 1465-ben kelt oklevele 
3 országos vásár és egy egyheti vásár tartását engedélyezte Újvárosnak. 
Az oklevél a vásártartási jog mellett mezővárosi jogokkal is felruházta a 
települést. A Hunyadiak alatt Újváros virágzó mezővárossá fejlődött. Az 
állandósult hadiállapotok miatt a település 1591 és 1610 között lakat-
lan volt, majd csak az 1720-as évekre érte el ismét korábbi lélekszámát. 
Mária Terézia 1753-ban az Andrássy családnak adományozta az egész 
újvárosi határt. Ők alakították ki a majorsági gazdálkodást. Ekkor került 
sor arra, hogy a városi joggal bíró Újvárost ismét robotra kötelezhető falu-
vá süllyesztették vissza (1773). A másik nevezetes akciójuk volt a német 
lakosság Újvárosra telepítése 1766-ban. A falu 1798-ban a Semsey család 
birtoka lett. A Semseyek telepítettek a faluba Kassa környékéről félszlovák 
katolikusokat uradalmi cselédnek. 
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A XIX. század második felében megindult itt is a kapitalizálódás. A már 
korábban is differenciált lakosság rétegződése felgyorsult. Újvároson a 
zsellérek száma mindig az országos átlag felett volt. Emiatt is a magyar-
országi agrárszocialista szervezkedések és mozgalmak egyik legerősebb 
bázisa és színhelye lett. 1877-ben megváltozott a település közigazgatási 
beosztása, Újváros Szabolcs vármegyétől Hajdú vármegyéhez került és já-
rási székhely lett. Az I. világháborúban 600 újvárosi ember esett el. A pro-
letárdiktatúra nem hozta meg a kívánt változásokat. A megszálló román 
csapatok 1919. április 23-án értek ide, és csak egy év múltán vonultak ki. 
A II. világháborút követően a legjelentősebb esemény a földreform volt a 
földnélküliséggel sújtott Újvároson. A községben, elsőként az országban, 
1945. március 20-án jelentették be a földosztás megkezdését. Az 50-es 
évek kényszerű kollektivizálását követően 10 termelőszövetkezet alakult, 
amiből végül kettő maradt, amelyek az 1980-as évek végéig jól működtek, 
és a település legnagyobb foglalkoztatói voltak.
Balmazújváros 1989. március 15-én ismét városi címet kapott.

Érték neve:  Balmazújvárosi németfalusi népszokások  
és hagyományok

Kategóriája: kulturális örökség
Fellelhetősége: Balmazújváros
Értéktár neve: Balmazújvárosi Települési Értéktár 
  Hajdú-Bihar Megyei Értéktár 
  továbbítva a Magyar Értéktárba történő felvételre

Balmazújvárosra 1765-ben telepedtek, zömében pfalzi származású né-
metek. Bár a város egy településrészét ma is Németfalunak nevezik és 
Német Nemzetiségi Önkormányzata is van az itteni, magukat német szár-
mazásúaknak valló lakosoknak, az elmúlt évszázadok alatt, különösen a 
XIX. század közepétől felerősödő asszimiláció következtében az eredeti 
anyanyelvüket már elhagyták, viseletükben és szokásaikban is elmagya-
rosodtak. A leszármazók azonban máig őrzik elődeik egyik érdekes, tréfá-
san szórakoztató népszokását a németfalusiak lakodalmas ceremóniáját, 
valamint a balmazújvárosi háziasszonyok több régi német ételt (példá-
ul a kródumpraj – Kraut und Pray) máig hagyományosan készítenek.  
A németfalusi lakodalmas ceremónia fontos része egy szórakoztató áles-
küvő, amelyikben álpap adja össze tréfás liturgiával az álmennyasszonyt – 
aki egyébként férfi – az álvőlegénnyel. Másik része a mennyasszonytáncot 
követő ló árverés és az azt követő temetés paródiája. A német hagyomá-
nyok és népszokások megőrzését segíti, hogy 2014-ben a Balmazújvárosi 
Német Nemzetiségi Önkormányzat felépítette a „Németfalusi Közösségi 
Házat”. A közösségi házban van népi játszóház gyermekek számára, ahol 
hagyományos népi játékokkal ismerkedhetnek meg. Több teremben mú-
zeum van, ezekben az összegyűjtött régi emléktárgyakból, hagyományos 
ruhákból, bútorokból, helyi képzőművészek és hobbygyűjtők alkotásai-
ból és gyűjteményeiből időszaki kiállítások láthatók, van egy kutatószoba, 
ahol a balmazújvárosi németszármazásúak családfáit, digitalizált anya-
könyveit, és az itteni németség múltjára vonatkozó dokumentumokat 
lehet megtekinteni. A Németfalusi Közösségi Ház programjai között sze-
repel a hagyományos német ételek kóstolása és amatőr színjátszók által 
színpadra vitt „németfalusi lakodalmi szokások” bemutatása.



Érték neve: Mihalkó-féle hortobágyi pásztorkalap
Kategóriája: kulturális örökség
Fellelhetősége: Balmazújváros
Értéktár neve:  Balmazújvárosi Települési Értéktár 

Hajdú-Bihar Megyei Értéktár 
továbbítva a Magyar Értéktárba történő felvételre

A Mihalkó-féle hortobágyi pásztorkalap merinói bárány gyapjából, kézzel 
készített, egyedi formájú, a viselő foglalkozását jelző hortobágyi pásztor-
kalap. A balmazújvárosi Mihalkó család tagjai aXIX. század derekától – 
már ötödik generáció, 11 kalaposmester – foglalkoznak kalapkészítéssel. 
A most élő két kalaposmester – apa és fia Mihalkó Gyula – és a nem rég 
elhunyt Mihalkó Zoltán a Népművészet Mestere, illetve népi iparművész, 
a nyírt, tisztított báránygyapjúból, valószínűleg a világon egyedüliként 
hagyományos eljárással és szerszámokkal készítik a hortobágyi pásztorok 
(csikósok, gulyások, juhászok) kalapjait. A hortobágyi pásztorkalap jelleg-
zetes magyar tájegységi népviselet, népművészeti termék.

Érték neve: Bekton Ifjúsági Fúvószenekar
Kategóriája: kulturális örökség
Fellelhetősége: Balmazújváros
Értéktár neve: Balmazújvárosi Települési Értéktár

A Balmazújvárosi Ifjúsági Fúvószenekar 1967-ben alakult meg az akkori, 
helyi Veres Péter Művelődési Központ támogatásával. Az együttes előbb 
Úttörő, majd később Ifjú Gárda Zenekarként vált ismertté. 1990-től a 
csoport Bekton Ifjúsági Fúvószenekar néven lép fel. 1997 januárja óta 
egyesületi formában működik. Az együttes több formációban – koncert 
fúvószenekarként és mazsorett csoportot kísérve menetzenekarként 
is – ismert. A művészeti csoport nemcsak hazánkban szerzett elisme-
rést Balmazújvárosnak, hanem egész Európát járva koncertről-koncertre 
bizonyította a magyar fúvósok tehetségét. Évente 40-50 fellépésük van, 
amelynek felét külföldön teljesítik. Koncerteztek már Ausztriában, Bel-
giumban, Csehországban, Dániában, Franciaországban, Görögország-
ban, Hollandiában, Lengyelországban, Luxemburgban, Németországban, 
Olaszországban, Portugáliában, Romániában. Svájcban és Kínában is.  
A zenekar jelenleg 65, míg a mazsorett csoport 15 tagú. Repertoárja a leg-
szélesebb közönségigényt kielégítve, a klasszikus fúvós muzsikától a mai 
modern feldolgozásokon keresztül, az ismert filmzenékig terjed. Az egye-
sület legfőbb célja a fúvószenei kultúra fejlesztése, a fúvószenei hagyo-
mányok ápolása, megőrzése, melyek érdekében az együttes utánpótlását 
a zeneiskola biztosítja. 
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Érték neve: Kamilla Gyógy-, Termál- és Strandfürdő
Kategóriája: turizmus, épített környezet 
Fellelhetősége: Balmazújváros
Értéktár neve: Balmazújvárosi Települési Értéktár

Az 1951 óta üzemelő és a 2000-es évektől folyamatosan fejlődő gyógy-, 
wellness- és szabadidő komplexum és ökofürdő, a családosok ideális ki-
kapcsolódási helyszíne. Számos gyógyászati kezelés, wellness szolgáltatás 
és gyermekprogram vár minden vendéget, kisgyermektől a nagyszülőkig. 
Az egész évben nyitva tartó fürdő, az év minden napján teljes körű kényez-
tetést és kikapcsolódást garantál látogatói számára. Szezonálisan üzemelő 
strand-, gyermek és wellness medencék, illetve egész éven át nyitva tartó 
fedett élmény-, gyermek- és gyógymedencék biztosítják akár a többge-
nerációs családok számára is az egyidejű kikapcsolódás élményét. Amíg 
a nagyszülők a 35-37 fokos gyógyvízben pihennek és a szülők a 27-29 
fokos élménymedencében próbálják ki a sokszínű élményelemeket (gom-
ba, nyakzuhany, fekvő pezsgőágyak, fúvókák stb.), egy karnyújtásnyira a 
kisgyermek önfeledten pancsol a 30-32 fokos gyermekmedencében vagy 
játszik a játszóházban. A fürdőben többféle szauna – finn-, hortobágyi bio-, 
tüzes, infra szaunák merülő medencével – só kamra, gőzkabin várja a lá-
togatókat. Ebben a részlegben rendszeres aromafelöntésekkel tartanak a 
szauna mesterek szauna maratont.

Érték neve: Semsey kastély
Kategóriája: épített környezet, kulturális örökség, turizmus
Fellelhetősége: Balmazújváros, Debreceni u. 2.
Értéktár neve: Balmazújvárosi Települési Értéktár

A balmazújvárosi Semsey grófi kastély gyönyörűen felújított főnemesi 
kúria. A kastély a város legmagasabb részén, a római katolikus templom 
mögött épült fel a korábbi Andrássy-féle kastély helyén. A földszinti ter-
meiben boltozatos kastély eredetileg klasszicizáló későbarokk stílusú le-
hetett, de az 1840 körüli átalakítása során kései klasszicista stílusú lett.  
A Debreceni utcai homlokzat középső, hangsúlyos rizalitján jó hajlású tim-
panon nyugszik, amelyet négy ion pillér támaszt alá. A timpanon közepét 
valamikor a Semsey család Zsigmond királytól nyert köznemesi címere 
díszítette. A 2012–13-as felújítás során a kastély homlokzatára felkerült 
a Semsey család színes grófi címere. A régi udvarházak jellegének meg-
felelően a kastély főbejáratát az udvar felől alakították ki, négy szögletes 
kőoszlopon álló kocsialáhajtóval, amelynek díszes vasrácsos mellvédkor-
láttal körülvett lapos födéme az emeletről kijáró, nagyméretű terasznak 
készült. A 2012–13-as felújítás során vakolattól lepusztított falfelületek 
többszöri belső átalakításról tanúskodtak. A kastély felépítése után az 
1860-as évek közepéig a Semsey család 1908-ban grófi címet kapó ágá-
nak lakóhelye volt. Legutolsó állandó lakosként itt lakott dr. Semsey Andor, 
a tudós mineralógus, a magyar tudomány és kultúra legnagyobb mecéná-
sa, akiről a semseyt és az andorit ásványokat nevezték el. Semsey Andor 
adományai közül kiemelkedő a Budapest Stefánia úton található Magyar 
Állami Földtani Intézet szecessziós palotájának felépíttetése. A kastélyban 
jelenleg a Semsey Andor Múzeum kiállításai láthatóak. Az állandó kiállí-
tás helytörténeti, néprajzi, és a Semsey család történetét bemutató tárlat-
tal várja a látogatókat. Az emeleti díszterem konferenciák, bálok, színházi 
rendezvények lebonyolítására alkalmas, továbbá a díszterem melletti galé-

riákban kortárs művészeti kiállításokat rendeznek. A kúriában tourinform 
iroda is működik. A rendezett kastélyparkban áll Semsey Andor bronz 
mellszobra, egy óránként zenélő harangláb, és a múzeum gyűjteményébe 
tartozó hintót, szekeret, lajt kocsit és I. világháborús fertőtlenítő lovas ko-
csit bemutató szekérállás.

Az értéktár lehetséges további elemei:
Semsey kúria parkja (Balmazújváros-Nagyhát)
Semsey kúria (Balmazújváros-Nagyhát)
Városháza 
Veres Péter lakóháza, szobra, életműve
Nepomuki Szent János szobor
Református templom
Római katolikus templom
Németfalusi templom
I. világháborús emlékmű
Semsey Andor Múzeum, Semsey szobor
Trianon emléktábla
Kossuth szobor
Agrárszocialista emlékmű
Olvasókörök (48-as Olvasó Népkör és a Rákóczi Olvasó Népkör)
Kishortobágyi csárda

A város híres szülötte: 
Sós Imre színész
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Báránd
Földrajzi elhelyezkedés
Báránd Hajdú-Bihar megye délnyugati részén, a megyeszékhelytől öt ven 
km-re fekvő település. Közlekedés-földrajzi helyzete viszonylag kedvező. 
A településen halad át a 42-es számú főút, mely Budapest illetve ár tán-
di határátkelőhely felé közvetlen kapcsolatot teremt. Debrecen felől a  
4801-es jelű összekötő úton érhető el a település.

Történelmi áttekintés
Báránd Árpád-kori településű falu, mely a vízállásokból és mocsarakból 
jól kiemelkedő lakott hátságon alakult ki. A települést már egy 1285-ben, 
IV. László király által kiadott oklevél is megemlíti. Báránd a középkor-
ban a váradi püspök birtoka volt, s mint ilyen nem volt adás-vétel, vagy 
öröklés tárgya, ezért a korabeli oklevelek ritkán említik meg. Az 1552. 
évi megyei összeírás is a nagyváradi püspök birtokai közé sorolja 51 por-
tával. A török hódoltság időszakában sem néptelenedett el a település.  
A XVII. század elejére a falu lakossága áttért a református hitre. A reformá-
tus egyház 1600-tól vezeti anyakönyveit. 1612-ben felépült templomuk, 
amelyet Mária Terézia idejében kibővítettek. 1621-ben már a debreceni 
református esperesség eklézsiái között van felsorolva a bárándi egyház.  
A Rákóczi-szabadságharc idején többször feldúlták a falut, de azt rövide-
sen újjáépítették. A XVIII. század folyamán a római katolikus vallású lako-
sok számának emelkedésével, visszaállították a római katolikus plébániát. 
Templomukat 1747-ben építették, melyet 1891-ben gróf Csáky Miklós 
nagyváradi püspök kibővíttetett. A falu agrár jellege a II. világháború 
után is megmaradt. A település már a XVIII. században meglehetősen 
fejlett utcahálózattal rendelkezett. Két fő útvonala – ma a 42-es főút és a 
4801-es összekötő út – a település középpontjában keresztezve egymást, 
egy nagy teret alakított ki. Itt helyezkedik el a két templom, a piactér és 
több közintézmény is. A település végleges szerkezete az 1950-es évekre 
alakult ki. 

Érték neve:  Bárándi pásztorcsengő gyűjtemény
Kategóriája:  kulturális örökség
Fellelhetősége:  Báránd
Értéktár neve:  Hajdú-Bihar Megyei Értéktár

Hajdú-Bihar megye egyik kulturális örökségi helyszíne, az országos je-
lentőségű Bárándi pásztorcsengő-gyűjtemény a hagyományos paraszti 
kultúra különleges tárgyi együttesét mutatja be. Az állandó kiállításon 
megtekinthető 400 darabos néprajzi gyűjtemény egy letűnt falusi kéz-
művesiparnak, a csengőöntésnek állít emléket. A Geo-Terra ’96 Kft. tulaj-
donában lévő, Veres Sándor által 2000-ben létrehozott nyilvános csengő-
gyűjtemény a muzeális értékű csengők országos értéktáraként működik. 
A gyűjteményben megtalálható a Magyarország területén használt csen-
gők számtalan típusa: böszörményi vésett díszítésű, kecskeméti, edelényi, 
Hamar-féle csengők, cigánycsengők, pergők, jolsvai kolompok. A böször-
ményi csengők legrégibb ismert évszámos darabjai 1810-ből ebben a 
gyűjteményben találhatók.

A magyar pásztorcsengő évszázadokon keresztül a hagyományos paraszti 
állattartás meghatározó tárgyi eleme volt. Kolompszerű, idiofon jelzőesz-
közöket Európa-szerte használtak a pásztorok. Az Alföld egyik legjelentő-
sebb csengőöntő központja az állattartásáról híres Hajdúság fővárosában, 
Hajdúböszörményben volt. Az állattartás átalakulása, a legeltetés vissza-
szorulása a csengőöntés hagyományának megszűnését is jelenti. Ezért 
egyre fontosabb e tárgyak összegyűjtése, amelyek egyben különleges nép-
művészeti emlékeink.

Az értéktár lehetséges további elemei:
Nepomuki Szent János-szobor
Református templom
Római katolikus templom
Világháborús emlékmű
Faragott fejfák
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Bedő
Földrajzi elhelyezkedés
A mai Hajdú-Bihar megye apró falvainak egyike. Közvetlenül a román ha-
tár mellett fekszik. Bedő a történelmi Bihar megye területén található, a 
Berettyó-Kőrösök vidékén, a Bihari-síkon, Berettyóújfalutól 23 km távol-
ságra. A település kizárólag közúton érhető el. 

Történelmi áttekintés
A szájhagyomány szerint Bedő Árpád-kori település, egykoron a kun Bor-
sa nemzetség birtoka volt. A település neve személynévből keletkezett, 
magyar névadással, a Benedek becéző alakjaként. Írott formában először 
az 1552. évi adóösszeírásban szerepelt. A falu a váradi püspökség, a nagy-
prépostság birtoka egészen a XX. századig. A XVI–XVII. században a la-
kosság nagyobb része protestáns hitre tért. Bihar megye területe, így Bedő 
is megszenvedte a török hódoltság időszakát. Bedőt 1686-ban felégették, 
lakosságát elhurcolták. A település benépesülése 1711 után történt. Erre 
utal az 1717-es kehely, melynek felirata: „Ecclesia Cumana-Hung”. A falu 
hamar újjáépült, 1735-ben 15 magyar család lakja. A XVIII. század ele-
jétől megindult a románság bevándorlása (nyelvük Kőrös-vidéki román 
nyelvjárás), a Bihar-hegységből érkeztek, görögkeleti vallásúak voltak.  
A falu magyar református lakossága beolvadt a románságba. II. József 
népszámlálása idején már oláh nyelvű településnek tekintik. 1779 körül 
Bedő románsága görögkatolikussá lett, anyakönyveit 1781-től vezetik, 
temploma 1845–52 között épült. A folyamatosan növekvő népességű 
faluban a hivatalos népszámlálások 88% körüli görögkatolikus román-
ságot találtak. A faluban az 1840-es évektől működik román iskola, ez 
1868-tól már magyar–román nyelvű. Az I. világháború után a falu helyze-
te jelentősen megváltozott, határmenti település lett. Bedő a megmaradt 

„Csonka-Biharban” román „sziget”-et alkotott, megszakadtak a korábbi 
gazdasági, kulturális kapcsolatai. A két világháború között magyar nyelvű 
lett az iskola (1922) és az egyház (1940) is. Bedőn mindig a mezőgaz-
dasági termelés biztosította a megélhetést. 1945-ben a földreform révén 
jelentősen megváltozott az itt élők helyzete. Családonként 4 hold földet 
kaptak, melyet családtagonként további 1-1 holddal még kiegészítettek.  
A nagyváradi római katolikus prépostság kisajátított földjéből fedezték az 
itt élők földigényét. Hamarosan azonban megindult a szövetkezeti moz-
galom. A termelőszövetkezet egyre biztosabb megélhetést nyújtott az em-
bereknek. Új utcák, lakóházak épültek, átformálódott a falu. A település 
téeszét 1978-ban összevonták a biharkeresztesi Aranykalász Mgtsz-szel. 
Az önálló tanácsot 1971-ben összevonták a környékbeli településekkel.  
A közös tanács székhelye Biharkeresztes lett. 1990-ben nyerte vissza 
önállóságát a falu, ekkor a helyhatósági választások nyomán újjászerve-
ződött a bedői önkormányzat. A település 1945 után is megőrizte román 
jellegét, 1948-tól újra magyar–román nyelven folyik a tanítás, valamint 
működik román nemzetiségi önkormányzat is.

Az értéktár lehetséges további elemei:
Görögkatolikus templom
I., II. világháborús emlékmű
Román nemzetiség hagyományai

Berekböszörmény
Földrajzi elhelyezkedés
A község a megye délkeleti csücskén, Biharkeresztestől 10 km-re délre, 
közvetlenül a magyar–román határ szomszédságában található. A telepü-
lés kizárólag közúton, a 42-es számú főútról Biharkeresztesnél lehajtva 
közelíthető meg. Közvetlen autóbuszjárat csak az említett településig 
közlekedik. A község megyeszékhelytől való távolságából (70 km) és 
határmentiségéből adódó, igen kedvezőtlen forgalmi helyzete is nagy sze-
repet játszik abban, hogy a megye leghátrányosabb helyzetű települései-
nek egyike.

Történelmi áttekintés
Az írásos források először 1291-ben említik a települést, amely két község, 
Berek és Böszörmény összeolvadásából jött létre. Böszörményt a honfog-
lalást követően valószínűleg a böszörmények – mohamedán vallású, török 
etnikum népcsoport – alapították. A XIV. században 1333–37-es pápai ti-
zedjegyzékben feltüntetett adóösszeírásból ítélve, a környék egyik legna-
gyobb települése lehetett. 1396-ban került a Csáky-család birtokába a mai 
község területe, mint Keresszeg várának tartozéka. E család igen hosszú 
ideig, megszakítás nélkül birtokolta, a XIX. század derekán, a vonatkozó 
források még mindig őket jelölik meg e birtokok földesuraként. 1552-ben 
egy adóösszeírásban Berek 11, Böszörmény 441 jobbágytelekkel szere-
pel. A török hódoltság időszakát a település lakottan vészelte át. A népes-
ség a XVI. század közepén tért át a református vallásra, templomuk 1678-
ban épült. A község legkorábbi ismert címeres pecsétnyomója 1692-ben 
készült és annak lenyomata egyértelműen arról tanúskodik, hogy erre az 
időszakra már megtörtént Berek és Böszörmény összeolvadása. A pecsét-
nyomó felirata: „Berekböszörmény város pecsétje” – szerint a település 
mezőváros volt ebben az időszakban. Az 1930-as népszámláláskor 3188 
lelkes település lakói, 1 fő kivételével magyar anyanyelvűek és több mint 
90%-ban protestáns vallásúak. A községben ebben az időben óvoda, refor-
mátus elemi iskola és közgazdasági továbbképző iskola is működött. Kör-
orvossal, postahivatallal és távíró állomással is rendelkezett.

Az értéktár lehetséges további elemei:
Csáky-Pekanovich kúria 
Református templom 
Kecskés homokbánya tó 
Faragott fejfák 

A település híres szülöttei: 
Veres Győző olimpiai bronzérmes súlyemelő 
    (Róma, 1960., Tokió, 1964.)
Tarsoly Elemér színész
Emőd Tamás költő
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Berettyóújfalu
Földrajzi elhelyezkedés
Berettyóújfalu a megye déli, bihari részén helyezkedik el. A várost köz-
lekedés-földrajzi adottságai kiemelik a bihari települések sorából, fontos 
nemzetközi közlekedési csomópont. Az ország két főközlekedési útjának 
a 42-es (Püspökladány–Ártánd) és a 47-es (Debrecen–Szeged) útvonalak 
találkozásánál fekszik. Nemzetközi összeköttetését a Püspökladány–
Biharkeresztes–Nagyvárad vasútvonal is biztosítja. A magyar–román 
államhatár a településtől 20 km-re keletre húzódik, a megyeszékhely 35 
km-re északkeleti irányban helyezkedik el. 

Történelmi áttekintés
Régészeti kutatások bizonyítják, hogy már az újkőkor (neolitikum) 
korai és középső szakaszában letelepedett, földművelést folytató, a 
körös kultúrához és az alföldi vonaldíszes kerámia kultúrához tartozó 
népcsoportok éltek a területen. Az i.e. harmadik évezred közepe táján 
megváltozott az életmód a vidéken, a földművelést a pásztorkodás 
váltotta fel. Az i.e. második évezred elején a népvándorlás hullámai a 
bronzkori kultúrájú népcsoportokat sodorták a területre. A földműve-
lés újra előtérbe került, ezt bizonyítják a tell-települések maradványai 
(Szillhalom, Kórhány, Kodormány). Az i.e. IV. században kelta lakosság 
élt a területen, őket az első század végén érkező szarmata jazig népcso-
port hódítása törte meg, akik a Római Birodalommal is kereskedelmi 
kapcsolatokat ápoltak. Az ezt követő két évszázados gepida uralmat az 
avar megszállás zárta. Az avarok és a IX. századi bolgár népcsoportok 
maradványait találták a területen a honfoglaló magyarok. A mai Berety-
tyóújfalu és Berettyószentmárton területén számos Árpád-kori település 
létezett (Bócs, Nyék, Andaháza, Herpály, Szentkozma, Kórógy, Szomajom 
stb.), melyek közül a legjelentősebb Herpály. A környéket birtokló nem-
zetség 1170 körül építette fel első templomát, amelyet az 1230-as évek-
ben átépítettek. Így jött létre a hatalmas nyugati toronypáros, a háromha-
jós, román stílusú, valószínűleg bencés, vagy premontrei rendhez tartozó 
monostor, melynek ma is fennálló déli tornyát csonka toronynak nevezik. 
Berettyóújfalut a történeti források először 1285-ben említik, mint Mik-
lós bán „új falu-ját” (Nova Villa). Régészeti adatok szerint már a tatárjá-
rásig jelentős lakott hely volt. A náddal fedett, félig földbeásott házakat 
lakó magyarság fő tevékenysége a földművelés volt. 1481-ben Mátyás 
király vásártartási jogot adományozott a már korábban is vám és révszedő 
helynek. A XVI. és XVII. századi török pusztítás következtében az Újfalu 
környéki kisebb falvak Herpállyal együtt elnéptelenedtek. Báthory Gábor 
1608-ban hajdúkatonákat telepített le a már lakott településre. A Nadányi 
Gergely hadnagy vezetésével letelepített 100 hajdúkatona megváltoztat-
ta a település jogállását, kiváltságos helyként mentesült a földesúri szolgál-
tatásoktól, és kiemelte a falvak sorából, mezővárosi rangra emelte. A török 
időszakban azonban elvesztette kiváltságait. A XVII. században kétfelé is 
adóztatott falut több támadás is érte: 1659-ben II. Rákóczi György ide hú-
zódott hadaival a török elől, 1677-ben Strassaldo császári generális csapa-
tai, 1685-ben Thököly kurucai dúlták fel, 1693-ban a visszatérő törökök 
égették porrá.

A XVIII. században, az újrakezdés időszakában a település gyors fejlődés-
nek indult, II. József korára 3365 főre emelkedett a lakosság száma. A török 
uralom után Kincstári birtok lett Újfalu, hajdúszabadságait azonban nem 
állították vissza, így a korábbi jobbágysorba zuhant vissza. Másfél évtized 
múlva az elmaradt nádori fizetés fejében Eszterházy Pál hercegnek ado-
mányozta a bécsi kormányzat. II. Rákóczi Ferenc felkelő kurucai 1703-
ban elfoglalták a települést, és visszaállították a hajdútelepülési jogállást. 
A szabadságharc bukása után Eszterházy a derecskei uradalom szervezeti 
keretébe építette be az újfalui birtokokat és 1848-ig ennek részeként fej-
lődött. A XIX. század közepétől a település életében gyors modernizáló-
dás kezdődött. A több évtizedig tartó vízszabályozási munkák 1855-től 
indultak meg a Berettyó térségében, szintén az 1850-es években kapott 
vasúti összeköttetést a település Püspökladányon keresztül Pest felé, vala-
mint Nagyvárad irányába. Az 1860-as évekre kiépült a megyeszékhellyel, 
Nagyváraddal kapcsolatot teremtő közút. 
A hitelélet fejlődését az 1870-ben alapított Sárréti Takarékpénztár-egylet 
és az 1887-es Sárréti Népbank Rt. segítette. A dualizmus korszakának inf-
rastrukturális fejlődését a további létesítmények bizonyítják: postahivatal, 
távíróállomás, távbeszélő hálózat, közvilágítás, gyógyszertár, tűzoltóegy-
let, adóhivatal, járásbíróság, izraelita, katolikus és református templom, 
királyi közjegyzőség, cserépgyár, iskolák, kisdedóvó és a szép, emeletes 
városháza. A demográfiai és az infrastrukturális fejlődés nyomán növeke-
dett a település közigazgatási súlya is, az 1884-es átszervezés után járási 
székhely lett és maradt az I. világháborúig. A trianoni békediktátum után 
csonka Bihar vármegye székhelyéül a térség központi települését, Berety-
tyóújfalut jelölték ki. A vármegyei igazgatásnak épületet kellett biztosítani, 
megyei közkórházat kellett létesíteni, a tisztviselőknek lakásokat kellett 
építeni. Ekkor létesült Berettyóújfaluban villanyvilágítás, kövesutakat és 
járdákat építettek. Nehezen megoldandó feladatnak bizonyult az Erdély-
ből tömegesen áttelepültek lakásgondjának megoldása. Mindezek ellenére 
valódi központi településsé azt ezt követő évtizedekben vált Berettyóújfa-
lu, és ekkor alakította ki mai arculatának alapjait. 1944. november 24-én a 
szovjet katonai parancsnokság Dr. Zöld Sándort bízta meg a főispáni teen-
dőkkel. A település életében nagy fordulatot eredményezett az 1949/50-
es közigazgatási reform, amikor elvesztette megyeszékhely státuszát, a 
létrehozott Hajdú-Bihar megye egyik járásközpontjává vált. 1957-ben 
Tejporgyár, 1961-ben Ruhagyár és a hetvenes évtizedben az Elzett Mű-
vek három gyáregysége települt Berettyóújfaluba. A lakásállomány csak 
1960-ra heverte ki a háborús pusztítást. 1970. január 1-jén a települést 
nagyközséggé nyilvánították, egyesítették Berettyószentmártonnal, majd 
1979-ben várossá avatták. 

Érték neve:  Csonka Bihar megye székháza
Kategóriája:  épített örökség, kulturális örökség
Fellelhetősége:  Berettyóújfalu
Értéktár neve:  Berettyóújfalui Települési Értéktár

A trianoni békediktátum következtében megcsonkult Bihar vármegyének 
új székhelyéül Berettyóújfalut jelölték ki. A nagyközségbe települt várme-
gyei apparátusnak szüksége volt egy olyan létesítményre, amely el tudta 
látni a megyei közigazgatási funkciókat. A trianon után kialakult helyzetet 
a korabeli közhangulat átmenetinek ítélte, így csak 1924-ben kezdődött a 
vármegyeháza építése, zárókőtételére 1925. május 18-án került sor. 
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Az épület klasszicista stílusban készült, timpanonjában a vármegye címe-
rével, a frízben a következő felirattal: Csonka Bihar vármegye székháza. 
Nagyterme számos rendezvénynek: megyegyűléseknek, megyebáloknak 
volt helyszíne. Ebben az épületben kapott helyett a levéltár is, amelynek 
1926. november 1-jétől Nadányi Zoltán volt a levéltárnoka. A második 
világháború után az egykori megyeháza a járási hivatalnak adott otthon, 
majd a funkció megszűnése után számos szervezet költözött az épületbe.
2011-ben Berettyóújfalu Város Önkormányzata felújíttatta az épületet, 
timpanonjába visszahelyezte a Kurucz Imre helyi szobrászművész által 
rekonstruált Bihar-címert, nagytermét pedig Fráter László alispánról ne-
vezte el. Napjainkban ismét a járási hivatal működik Csonka Bihar egykori 
székházában.

Érték neve:  Herpályi „Csonkatorony”
Kategóriája:  épített örökség, kulturális örökség
Fellelhetősége:  Berettyóújfalu
Értéktár neve:  Berettyóújfalui Települési Értéktár

A Herpályt és környékét birtokló nemzetség kb. 1170 és 1230 között 
építette fel első monostorát. A hatalmas, nyugati toronypáros, háromha-
jós, valószínűleg bencés rendhez tartozó román stílusú kolostortemplom 
már a tatárjárás idején elpusztult. A templomról a XIV–XV. században már 
nincs adatunk, bár fennálló falai még az 1800-as évek elején láthatóak 
voltak. Életveszélyessé vált északi tornyát 1842-ben bontották le, tégláit 
beépítették az újfalui református templom orgonaalapjába. Ma is látható 
déli tornyát Csonkatoronynak nevezik. Tardy György, a terület birtokosa 
1904-ben még megmentette az enyészettől a tornyot, de a II. világháború 
alatt szinte teljesen elpusztult. Az 50-es évek végén felújították, majd a 
70-es években régészeti ásatáson tárták fel az alapjait. 1976-ra elkészült 
a műemléki helyreállítás is.

Érték neve:  Leventeház
Kategóriája:  épített örökség, kulturális örökség
Fellelhetősége:  Berettyóújfalu
Értéktár neve:  Berettyóújfalui Települési Értéktár

A trianoni katasztrófát és az aláírt békediktátumot követően szükségessé 
vált a fiatalok katonai/nemzeti/sport célú nevelése, melynek hátterét a 
leventeintézmény biztosította. Berettyóújfaluban a Leventeházat Csa-
nak József tervezte, az átadó ünnepség 1927. október 16-án volt, Horthy 
Miklós jelenlétében. A Bihar c. hetilap aznapi száma így tudósít az ese-
ményről: „Élő, szinte lélegző hatalmat sejtünk mi ebben a nagyszerű 
alkotásban, Csonka-Magyarország első leventeházában.” A berettyóúj-
falui Leventeház volt az első az országban, amelyet direkt e célra építet-
tek fel. Az épület a leventeoktatás és a népoktatás céljait szolgálta. Helyet 
adott testnevelési tanfolyamoknak, leventeoktatók kiképzésének, iskolán 
kívüli népművelésnek, tűzoltótisztek és mentőtanfolyamok hallgatóinak, 
valamint gazdasági irányú népiskolák tanítóinak. A tanfolyamok itt kap-
tak elhelyezést az oktatás időtartamára, a nagyterem télen tornateremmé 
alakult. A leventeház egyúttal kultúrháza is Berettyóújfalunak. A modern 
színpaddal ellátott nagytermében tartották a színielőadásokat, műkedvelő 
előadásokat és hangversenyeket. 

Az udvaron strandfürdő volt, ami egész nyáron a nagyközönség rendelke-
zésére állt, vasárnap pedig a leventék díjmentesen használhatták, valamint 
alkalmas volt úszóversenyek megrendezésére. Az épület 2015-ben lett 
felújítva, mindenki számára látogatható, mai neve: Nadányi Zoltán Mű-
velődési Központ.

Érték neve:  Makk Kálmán mozi
Kategóriája:  épített örökség, kulturális örökség
Fellelhetősége:  Berettyóújfalu
Értéktár neve:  Berettyóújfalui Települési Értéktár

A kispesti születésű Makk Kálmán és felesége, Szmolka Emma az első vi-
lágháború után kaptak engedélyt mozi megnyitására Berettyóújfaluban. 
1921-ben már vetítettek filmet egy kis épületben Apolló „mozgó” név 
alatt. 1927-ben adták át a tulajdonosok által épített új filmszínházat: 
klasszicista stílusban, oszlopos előcsarnokkal, timpanonos homlokzattal, 
a nézőtéri részen páhollyal. Nyáron szabadtéren, a kertmoziban tartottak 
vetítéseket. Az épülethez tartozott egy lakrész, amelyben a tulajdonos 
házaspár lakott két gyermekével Erzsébettel és Károllyal, akiből később 
neves filmrendező vált. 1949-ben a mozit államosították. Az államosítás 
után a Hajdú-Bihar Megyei Moziüzemi Vállalat üzemeltette a filmszín-
házat „Béke” néven. 1979–80-ban jelentős átalakítást végeztek az épü-
leten: oszlopos előcsarnokát, timpanonját lebontották, megszüntették az 
emeleti páholyt. 1980-tól viselte a Berettyó Filmszínház nevet. 1993-tól 
Berettyóújfalu Város Önkormányzata üzemeltette a mozit. 2007 márci-
usában megszűnt a rendszeres filmvetítés. 2011-ben az önkormányzat 
felújította az épületet, visszaállította eredeti homlokzatát. 2012. május 
23-án, a város napján került sor az ünnepélyes nyitóelőadásra a tulajdo-
nosok fia, Makk Károly filmrendező jelenlétében. 

Érték neve:  Régi Községháza épülete
Kategóriája:  épített örökség, kulturális örökség
Fellelhetősége:  Berettyóújfalu
Értéktár neve:  Berettyóújfalui Települési Értéktár

A hajdani piactéren (1927-től Kálvin tér) áll Berettyóújfalu első emeletes 
épülete, amely községházának épült 1874–75-ben. Működött itt a Bihar 
Casino, valamint szálloda is üzletekkel, cukrászdával és bankkal. Adler 
József nyomdája is itt működött, amelyben 1935–36-ban a Kelet Népe 
irodalmi folyóirat első számait készítették. Az 1950-es években az épület 
gimnáziumként és fiúkollégiumként is funkcionált. 1959-től 30 éven át 
használta a rendőrség. Klasszicista jegyeket is hordozó, eklektikus stílusú 
épület felújítását követően a földszintre a Sinka István Városi Könyvtár, az 
emeletre pedig az 1974-ben a Bihari Múzeum költözött.
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Érték neve:  Református templom a „Liszt-orgonával”
Kategóriája:  épített örökség, kulturális örökség
Fellelhetősége:  Berettyóújfalu
Értéktár neve:  Berettyóújfalui Települési Értéktár

Berettyóújfaluban a református egyházközség a XVI. század végén alakult 
meg. 1765-ben fogtak hozzá a régi templom átalakításához, Újfalusi Fe-
renc tervei alapján. A gyülekezet gyarapodása miatt 1805-ben bővíteni 
kellett. Ekkor készült el a berendezés is, copf stílusban. A tornyon a maga-
sításának dátuma, 1817 olvasható. A templom első orgonája 1840 végén 
készült el, amelynek karzatát és talpazatát a Herpályi Monostor akkor le-
bontott északi tornyából építették. 1933-ban a gyülekezet megvásárolta 
Liszt Ferencnek a debreceni Zenedébe került orgonáját, amit 3 év múlva 
avattak fel. A templom melletti parókia 1929–1930-ban épült.

Az értéktár lehetséges további elemei:
Kabos Endre és Bujdosó Imre Oolimpiai emléktölgyei
Olimpiai bajnokok parkja
Bihari sík tájvédelmi körzet
Bihari-legelő Természetvédelmi Terület
(Mezőpeterd–Váncsod–Berettyóújfalú–Mezősas–Furta–Zsáka–Vekerd)
Korhány ér
Gyógyfürdő
Bihar Termál Liget
Magossy-Balogh kúria
Római katolikus templom
Erdélyi Gábor életműve
Dr. Sándor Mihályné életműve
Szilágyi Péter életműve
Ifjúsági fúvószenekar
Bihar Néptánc Együttes
Bajnóca Néptánc Együttes
Szederinda Énekegyüttes
Kurucz Imre szobrászművész alkotásai
Hananghy jenő üvegmozaik képei a gróf Tisza István Kórházban
L. Ritók Nóra és az Igazgyögy Alapítvány munkássága
Konyári ér

A település híres szülöttei:
Makk Károly filmrendező
Konrád György író
Jelenits István piarista szerzetes, egyetemi tanár
Bujdosó Imre olimpiai bajnok kardvívó (Szöul, 1988.) 
Kabos Endre olimpiai bajnok kardvívó 
    (Los Angeles, 1932., Berlin, 1936.)
Szondy István olimpiai bajnok öttusázó (Helsinki, 1952.)

Bihardancsháza
Földrajzi elhelyezkedés
Bihardancsháza a Sárréti Kistérség legkisebb, Hajdú-Bihar megye máso-
dik legkisebb lélekszámú települése. A megye délnyugati részén fekvő 
zsáktelepülés Berettyóújfalutól és Püspökladánytól körülbelül azonos 
távolságra. 

Történelmi áttekintés
A falut és környékét már ősidők óta lakták, melyet régészeti leletek bizo-
nyítanak. A határban a Halomszer dűlőben lévő emelkedés korai rézkori 
település helye. Ez a település i.e. 2500–2300-ban létezhetett. Az első 
írásos emlék a településről 1384-ből származik. Telepítője és névadója 
feltételezések szerint a Nagyrábén ekkor birtokos család egyik tagja, Rábéi 
Danos lehetett. 1384-ben Donchhaza, 1479-ben Danchhaza néven sze-
repel a forrásokban. A XVI. században Békés megyéhez tartozott a község, 
az 1461. évi összeírás itt tünteti fel, Bajomi István, Dancs Márton és Nagy 
Balázs birtokában. 1553-ban az adóösszeíró pusztának írta. Szabolcs vár-
megye 1556. évi dézsmajegyzékében 11 gabona- és báránydézsma fizető-
jét írták össze. Az 1572-es török adóösszeírásban 24 ház és egy templom 
szerepelt. A XVII. század elején virágzó helység. Ebben az időben a szom-
szédos települések közül a legtekintélyesebb. Itt volt a közösen épített és 
használt templom is. 1608-ban Dancsháza a bajomi uradalom részeként 
Nagy András hajdúgenerális birtoka lett, ahová talán hajdú vitézei is lete-
lepültek. A XVII. század végén 10 évig átmenetileg lakatlanná vált, lakói 

– a korabeli összeírás szerint – a szomszédos Bajomban húzódtak. A falu 
csak 1710 után válik újra lakottá. 1728-ban az összeíráskor kilenc sza-
bad, menetelő jobbágyot írtak össze. 1732-ben már újra Bihar megyéhez 
tartozott a község. 1743-ban 13 jobbágyot és egy zsellért számláltak. Re-
formátus temploma 1830–36 között épült. 
A XX. század első felében szegény agrártelepülés volt a község. A II. vi-
lágháború utáni társadalmi-gazdasági változások ezt a települést is elérték. 
Nagybirtok a faluban nem volt, 2-3 családot nyilvánítottak kuláknak, akik-
től a földet elvették. 1970-ben tanácsát összevonták Nagyrábé székhellyel 
közös tanáccsá. 1990-ben vált önkormányzatilag önállóvá a település.

Az értéktár lehetséges további elemei:
Tájvédelmi körzet – túzok
Református templom
Harangi kúria
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Biharkeresztes
Földrajzi elhelyezkedés
Biharkeresztes a Körös-vidék Bihari-síkján, a magyar–román államhatártól 
mintegy 6-7 kilométerre fekvő kisváros. Közúton és vasúton egyaránt jól 
megközelíthető, vasútállomása és forgalmas távolsági autóbusz megállója 
tanúskodik erről. Biharkeresztes Debrecen felől a 47-es, Berettyóújfalutól 
a 42-es főközlekedési útvonalon érhető el. Vasútállomása és határállomá-
sa jelentős teher- és személyforgalmat bonyolít le Magyarország és Romá-
nia között. Tipikus síkvidéki, sakktáblás település.

Történelmi áttekintés
Biharkeresztes környéke már az újkőkorban is lakott hely volt. A Nagy 
Farkasdombról festett kerámia edények kerültek elő, koruk mintegy 4-6 
ezer éves. A határból bronzkori aranykincs leletek származnak, melyek a 
Nemzeti Múzeumban tekinthetők meg. A vaskorszakban a szkíták lakták, 
majd később a kelták. Az i.sz. utáni I. században dákok, majd a II–III. szá-
zadban szarmaták, a IV–VI. században gepidák települtek meg területén. 
Később, a VI–VII. században egy belső ázsiai eredetű lovasnép, az avarok 
jelentek meg tájon. Erre utal a Lencsésháton kiásott avar lovas sír. A hon-
foglaló magyaroknak is kedvelt helye lehetett Biharkeresztes környéke. Itt 
jártukat igazolja a Farkasdombon és a Cserepesen feltárt honfoglaláskori 
sírlelet. A község közvetlen elődje a kora középkorban a mai falu nyu-
gati oldalán, Told felé terült el, ebbe olvadt be a Septely nevű másik falu 
is. E falut említi a Váradi Regestrum, az 1208–1235 években. Az első, 
oklevélben említett adat a település elődjéről 1214-ből való, Fancsal né-
ven. A bihari vár udvarnokai voltak első lakói. A tatárjárás idején a falu 
valószínűleg elpusztult. A középkorban a váradi egyház birtoka, egyrészt 
a váradi káptalan, másrészt pedig a váradi Szent Kereszt oltár oltármes-
teréé volt. (Innen a „keresztes” név!) A hiteles oklevelek 1374-tól neve-
zik a falut először keresztesnek. 1552-ben a vidék legnépesebb helysége,  
86 házhellyel a nagyváradi püspök birtokában. A török hódoltság után 
újra benépesült, lakossága gyarapodott, nevét Mezőkeresztesre változ-
tatták. Sokáig jelentéktelen település maradt, csak 1850 után, mikor já-
rásszékhelynek jelölték, kezdett ismét fejlődni. Több alkalommal járási 
székhely volt, legutóbb 1970-ig, a biharkeresztesi járás megszűnéséig.  
A városi rangot 1989-ben nyerte el a település. További fejlesztése a kör-
zetében lévő 5-6 kistelepülés helyzetét is jelentősen befolyásolta.

Az értéktár lehetséges további elemei:
Református templom
Katolikus templom
Vasútállomás

Biharnagybajom
Földrajzi elhelyezkedés
Biharnagybajom község Hajdú-Bihar megye délnyugati részében, a Nagy-
Sárrét szívében, a megyeszékhelytől délnyugati irányban 60 kilométer-
re található. A település mind közúton, mind vasúton megközelíthető.  
A 42-es (E 60) főközlekedési úttól, Püspökladánytól 15, Berettyóújfalu-
tól 30 kilométer távolságban érhető el. Vasútállomása a Püspökladány–
Szeghalom vonalon található.

Történelmi áttekintés
Bajom a legenda szerint a honfoglalás előtt lakott, megerősített hely 
volt. A monda szerint avar eredetű, a bajomi várat az avarok építették és 
fejedelmükről, Boianról nevezeték el. A másik felfogás azt tartja, hogy a 
honfoglalás után Szabolcs és Tas vezérek seregéből való Huhot nevű vitéz 
kapta a bajomi vár környékét. Legrégibb írott emlék, a Váradi Regestrum 
is Boiannak nevezi. 1216 és 35 között a bajomi nemesek perlekedtek a 
bajomi várnépekkel, a rábéi nemesekkel halászhelyekért és szigetekért. 
Már az Árpád-korban templomos hely volt és kettős faluként szerepelt. Az 
egyik Bajom nemesi falu, a másik része a bihari várból telepített, várné-
pek által lakott várispánság széke. 1459-ben Mátyás király megengedte, 
hogy Zaán és Bajom, addig Szabolcs megyei községek Békés vármegyéhez 
kapcsolódjanak, majd 1499-ben Biharhoz. A tatárjárás idején a pusztítás 
mértéke csekélyebb volt az országosnál, hiszen a mocsárvilágba el lehe-
tett menekülni. 1514-ben Dózsa György paraszthadai dúlták fel a falut, 
elpusztult a bajomi vár, de a mohácsi vész után a várat Bajomi Ferenc újjá-
építette és sáncokkal vette körül. A Bajomiak halála után János Zsigmond 
a települést Csukath Péternek adományozta (emlékét őrzi a Csukat-árka). 
Ezután a vártartomány Nagy András kezébe került. Őt Lónyai Farkas és 
Petneházy István követte. Petneházyné Király Anna az utolsó birtokos, 
aki elköltözött Erdélybe, magára hagyta a várat. 1659-ben török és ma-
gyar hadak ütköztek meg a mai Csatahalmon. A harc vereséggel végző-
dött, a bajomiaknak 1000 forint sarcot kellett volna fizetniük, de mivel 
szegények voltak, Debrecen kifizette helyettük. Nagybajom az erdélyi 
törvénykönyvben kiváltságos hajdúvárosok között van felsorolva. A re-
formáció hamar elterjedt a településen, a középkori római katolikus plé-
bánia beszüntette működését. A XIX. században Nógrádi Mátyás, bajomi 
lelkipásztor lett a református püspök. Bajom régi, középkori temploma 
elpusztult, helyére a XVIII. század végén építettek újat. 1692-ben, Várad 
visszavívása után a község is megszabadult a török igától. Gyökeres válto-
zást a XIX. század végi társadalmi, gazdasági átalakulás eredményezett a 
helyiek életében. A mocsarak lecsapolása, a vasút, a közút megépülése, a 
háziipar (gyékényfonás) virágzása mind a polgárosodás folyamatát jelzik. 
A közigazgatás átszervezése révén Biharnagybajom lett Bihar vármegye 
sárréti járásának székhelye. A fejlődés az első világháború kitörése után 
megtorpant. 1919-ben a község rövid időre román megszállás alá került. 
A világháborút lezáró trianoni döntés, az új határok létrejötte negatív 
hatással voltak a településre. A második világháború jelentős emberáldo-
zatokat követelt Biharnagybajomban, 1944. október 8–15-ig súlyos né-
met–szovjet csaták színhelye volt a község. 

5958



Értéktár  |  BiharnagybajomÉrtéktár  |  Biharnagybajom

A háborúk után változást az olajipar hozott a MASZOVOL majd a MASZ-
OLAJ működésével. Hirtelen megnövekedett a lakosság száma (1959-
ben közel 6000 fő). Az olajbányászat azonban a 60-as években teljesen 
megszűnt, elköltözött az Ostyagyár is, a Dózsa Tsz és a késüzem marad-
tak. A 60-as évektől kezdve a népesség jelentősen csökkent, a fiatalok 
elvándoroltak. 

Érték neve:  A bajomi gyékényfeldolgozás
Kategóriája:  kulturális örökség
Fellelhetősége:  Biharnagybajom
Értéktár neve:  Biharnagybajomi Települési Értéktár

A gyékényfeldolgozás a legnagyobb hagyományokkal bíró, és a község-
ben ma is a legtöbbek által űzött háziipari mesterség. Sőt, régi feljegyzé-
sek szerint egykoron nem csupán a legelterjedtebb kismesterség, hanem 
a legjellemzőbb foglalkozás is volt egyben. Ebben az időben „úgy lehet 
képzelni az egész Bajomot, mint egy nagy gyékénykészítő fabrikát. Még a 
gyermek is játékához illő foglalatosságot talál a gyékénykészítés munká-
jában. Oskolából kikerülvén pedig a leány gyermek, mihelyt két karjával 
a szövő bordáját eléri, már pénzt kereshet. Valamint nyáron az udvarokon, 
úgy télen a meleg házban egyaránt művelik ezt a munkát.” Ugyanis a nád 
mellett a „régi Sárrét világának” legfontosabb növénye az állóvízben, vi-
zesárokban tenyésző gyékény volt. Készítettek belőle kosarat, ekhót, ke-
nyértartót, párszárítót, tojástartó kupujkót, szatyrot, méhkast, papucsot, 
lábtörlőt, széket, heverőt, dobozt, még gabonatartót is, amelyben négy-öt 
mázsa búza elfért. A gyékényfeldolgozás jelentősége a környéken idővel 
visszaszorult, de a településen népszerűsége mind a mai napig töretlen, en-
nek megfelelően Biharnagybajom ma is a gyékény, a gyékényfeldolgozás, 
gyékényszövés-, kötés főhelyének tekintendő. A Sárrét lecsapolásáig némi 
túlzással nem volt olyan bajomi gyermek és felnőtt, aki ne lett volna tisztá-
ban a gyékényszövés- kötés tudományával. A gyékény fogalma összeforrt 
a település nevével, a bajomi ember identitástudatának fontos, elválasztha-
tatlan részét képezi.

Érték neve:  A bajomi vár 
Kategóriája:  kulturális örökség
Fellelhetősége:  Biharnagybajom
Értéktár neve:  Biharnagybajomi Települési Értéktár

A bajomi vár építésének ideje és körülménye is homályba vész. A monda 
szerint a honfoglalás előtt itt lakó avarok vetették meg az alapját. Feltéte-
lezhetjük azonban, hogy Bajom legrégibb ismert birtokosa, a Bajoni család 
építtette. Későbbi tulajdonosai pedig tovább nagyobbították és erősítették. 
A bajomi vár nem kő erősség volt, hanem fából és döngölt földből „ma-
gyar módra” épült, mint általában a többi alföldi, mocsári várunk, s csak a 
végső menedékül szolgáló kastély, őrtorony és a puskaporos bolt (boltíves 
raktár) volt téglából rakva. Területe megközelítőleg 1200 négyszögölre 
rúgott. A környék egyetlen váraként egyes korszakokban országos jelen-
tőséggel bírt, különösen a török hódoltság idején. 

A bajomi vár Nagy András (vagy másként Kun András) kapitánysága alatt 
élte fénykorát és töltötte be fontos történelmi hivatását. Tokajjal, Kállóval, 
Zsákával, Sarkaddal együtt Erdély végvára volt, a törökök által emelt 
Balaszentmiklós (a mai Törökszentmiklós), valamint Szolnok, Szarvas és 
Gyula erősségeivel szemben. Nagy András 1604-ben elsőnek tűzte ki a 
Bocskai-felkelés zászlaját. Bajom vára nemcsak építőanyagát, hanem be-
osztását tekintve is ún. magyar vár volt, s az egész várost (mint védőövet) 
magában foglalta. A magyar vár három tagozatát: a belső várat, a külső várat 
és a huszárvárat vagy katonavárost is meg lehetett benne találni. Értékét 
tovább növeli a településszerkezetben, a község mai arculatának kialakítá-
sában játszott szerepe, hiszen Györffy István kutatása szerint annak mos-
tani, félkörös alakja a vár legnagyobb kiterjedése idején, a hajdútelepítés-
kor nyerte el végső formáját. Alaprajza, a vele kapcsolatos szájhagyomány, 
a hozzá kapcsolódó utca-, dűlő- és egyéb népi eredetű földrajzi nevek a 
település életének, történeti fejlődésének rekonstruálása szempontjából – 
a történelmi források hiányában – megkerülhetetlen jelentőséggel bírnak. 
A vár emlékére 2012-ben várjátékokat rendezett a település.

Érték neve:  A Dózsa Agrár Zrt. központi irodájának épülete
Kategóriája:  épített környezet
Fellelhetősége:  Biharnagybajom, Rákóczi u. 12.
Értéktár neve:  Biharnagybajomi Települési Értéktár

Helyi védettség alatt álló épület. Nemes és nemzetes Nagy Ferenc és felesé-
ge építtette a XIX. és XX. század fordulóján. Központi elhelyezkedése, jel-
lege, a különböző történelmi korok folyamán egyaránt megnyilvánult. A II. 
világháborút követően a szovjet katonai parancsnokság épületeként funk-
cionált, később a vegyes magyar–szovjet olajipari vállalat, a MASZOVOL 
működtetett pincéjében konyhát. Napjainkban a DÓZSA Agrár Zrt. köz-
ponti irodájának ad helyet. 2014-ben kezdődött el a felújítása.  

Érték neve:  A Községháza épülete
Kategóriája:  épített környezet
Fellelhetősége:  Biharnagybajom, Rákóczi u. 5.
Értéktár neve:  Biharnagybajomi Települési Értéktár

A biharnagybajomi Községháza 1876-ban épült. Elkészültében a kortár-
sak részéről egy mezővároshoz méltó épület megalkotásának szándéka 
húzódott meg. A jelenleg birtokunkban lévő információk alapján kétszer 
újították fel: először a II. világháborút követően őt ért pusztítások okozta 
károkat helyreállítandó, majd 2000-ben, a millennium évében. Az impo-
záns épület koránál, jellegénél (művészeti értékkel bír), elhelyezkedésénél 
(a település központjában található) fogva egyaránt a község szimbólumá-
nak számít. Jelenleg helyi védettség alatt áll.  
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Érték neve:  Jeney Lajos Ybl-díjas építész életműve
Kategóriája:  kulturális örökség
Fellelhetősége:  az ország több települése
Értéktár neve:  Biharnagybajomi Települési Értéktár

Jeney Lajos (1933–2014) Ybl-díjas építész. Számos szakmai kitüntetés 
mellett Biharnagybajom község és Kecel város díszpolgári címének bir-
tokosa. A nevelési-közösségi központok hazai elterjesztője. Országszerte 
több középület, valamint megannyi általános művelődési és nevelési köz-
pont megalkotója. Különös figyelmet szentelt a magyar vidéknek, így szü-
lőfalujának, Biharnagybajomnak is, melyet mindig szívügyének tekintett.

Érték neve:  Miskolci Nagy András hajdúgenerális, 
várkapitány tevékenysége

Kategóriája:  kulturális örökség
Fellelhetősége:  Biharnagybajom
Értéktár neve:  Biharnagybajomi Települési Értéktár

Báthory Gábor erdélyi fejdelem bizalmasa, tanácsosa, „mezei” hadainak 
generálisa, Bajom várának kapitánya, a második hajdúfelkelés vezetője, a 
Bocskai által letelepített hajdúk főkapitánya. Kiemelkedő, a bajomi népi 
emlékezetben legendásként élő várkapitány. Vezetése alatt éli a hajdúság 
virágkorát, válik országos jelentőségű hadi és politikai tényezővé. Győrfi 
Lajos szobrászművész által bronzból elkészített mellszobrának avatására 
2008-ban került sor a Református templom kertjében.

Érték neve:  Református templom
Kategóriája:  épített környezet
Fellelhetősége:  Biharnagybajom, Rákóczi u. 22.
Értéktár neve:  Biharnagybajomi Települési Értéktár

A késő barokk stílusjegyeket hordozó, 800 ülőhelyes templom mennye-
zete sík, vakolt, kelet-nyugati főhajójának belső mérete 9,30, az észak-dé-
li kereszthajóé 8,21 méter. A település legidősebb középülete, egyetlen 
hitéleti helyszíne, a reformációval megközelítőleg egyidős református 
gyülekezet otthona. A bajomi vár köveiből és tégláiból kezdték építeni  
1757-ben. 1761-ben, advent első vasárnapján szentelték fel. Helyi védett-
ség alatt álló épület, a község egyik turisztikai látványossága. 

Érték neve:  Szűcs Sándor Emlékház
Kategóriája:  épített környezet
Fellelhetősége:  Biharnagybajom, Petőfi u. 4.
Értéktár neve:  Biharnagybajomi Települési Értéktár

A község, de valószínűleg a messzi környék legrégibb háza, 1755-ben 
építették. Műemlék, jelenleg múzeumként funkcionál. Koránál, jellegé-
nél fogva egyaránt felbecsülhetetlen kulturális értékkel bír. Az épület az 
évszázadok során több átalakításon esett át. Turisztikai célokat is szolgál. 
Megtekinthető benne egy gyékényből és háziszőttesből készült kiállítás, 
valamint Szűcs Sándor hagyatékának egy része. 

Az emlékház a településen működő Hagyományőrző Tábor egyik közpon-
ti helyszíneként nagyban hozzájárul a bajomi hagyományok életben tartá-
sához és a „szűcs sándori” hagyaték méltó ápolásához. 

Érték neve:  Szűcs Sándor, „a puszta utolsó krónikásának” 
életműve

Kategóriája:  kulturális örökség
Fellelhetősége:  Biharnagybajom
Értéktár neve:  Biharnagybajomi Települési Értéktár

Szűcs Sándor (1903–1982) író, néprajzkutató, etnográfus, a puszta 
utolsó krónikása. 1903. október 23-án született Biharnagybajomban, 
kunsági származású kisnemesi családban. Az elemi iskoláit Bajomban, 
a polgárit magántanulóként végezte, majd Debrecenben a kereskedel-
mi középiskola következett. A gimnáziumi érettségit különbözetivel 
szerezte meg és ezután beiratkozott az egyetemre. Elvégezte a föld-
rajz–történelem szakot. Egy darabig Milleker Rezső professzor mellett 
lett gyakornok, de ebből nem lehetett megélni és hazament Bajomba 
gazdálkodni. Első fontosabb tanulmánya „A gyékény feldolgozása és 
eszközei a Bihar megyei Sárréten”, amely a Debreceni Szemlében jelen 
meg 1933-ban. Az 1930-as években ismerkedett meg Györffy Istvánnal 
és egy életen át a tanítványává vált. Ezzel bekerült a magyar néprajzkuta-
tók nagy családjába. Egyidejűleg a népi írók is felfigyeltek rá. Az 1940-es 
évek elején Karcag város szociális titkára lett. Ettől kezdve a Nagykunsági 
Lapokban jelentek meg a Kunsággal kapcsolatos cikkei. Később megala-
pította a Sárréti Népfőiskolát Bihartordán. Tankönyvet is írt, ebből tanít-
hatott. 1944 után Bajomban tanítóskodott. Szűcs Sándort később, mint 

„szabadművelődési segédtitkárt” Berettyóújfaluba osztották be, de család-
ját, szülőházát nem akarta elhagyni, ezért kénytelen volt állását feladni. 
Ez az 1949–1952 közötti időszak Szűcs Sándor életének legnehezebb 
korszaka. A népfőiskolák megítélése hazánkban még 1962-ben is megle-
hetősen negatív. Ha valaki a népfőiskolákkal kapcsolatban állt, sőt igazgat-
ta, gyanús volt. Családja kuláklistára került, mert földjük meghaladta a 25 
holdat. 1950 első negyedében beadta pályázatát a karcagi Nagykun Mú-
zeum igazgatói állására, de még választ sem kapott. 1952. március 1-jén 
kapta meg a karcagi kinevezést. 1952 tavaszán jelentős tárgygyűjtő mun-
kába kezdett. 1964. január 1-jén nyugdíjba vonult. 1982. augusztus 2-án 
hunyt el. Több száz cikke, önálló tanulmánya jelent meg. Igazi elismerést 

„A régi Sárrét világa” hozott neki. Fontos művei még: Pusztai krónika, Lu-
das Matyi cimborái, Háry János bajtársai, Pusztai szabadok, Rajzok a régi 
Alföld életéből, Betyárok, pandúrok és egyéb régi hírességek, Régi magyar 
vízivilág, Madárkereső királyfiak.

Az értéktár lehetséges további elemei:
1956 áldozatainak emléke
Világháborúk emlékművei
Faragott fejfák
Bajomi család
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Bihartorda
Földrajzi elhelyezkedés
Bihartorda a megye délnyugati részén, a sárréti tájegységben, Nagyrábétól 
északra fekvő település. Berettyóújfalutól nyugati irányban 18 km-re fek-
vő település. Legkönnyebben közúton a 42-es főútvonalról Földesnél le-
ágazó mellékúton, vagy Berettyóújfalu irányából szintén egy mellékúton 
érhető el. 

Történelmi áttekintés
Első említése: 1221. A bihari vár várjobbágyai lakták. A középkor leg-
nagyobb részében Szabolcs megyéhez tartozott, birtokosai a XIV–XV. 
században jómódú köznemesek. 1453-ban a Thorday család birtokolta, 
uradalmukra pallosjogot kaptak ekkor. 1552-ben 31 jobbágytelkük volt. 
1554-től a töröknek fizették az adót, az 1556 évi dézsmajegyzékben 27 
gabona- és báránydézsma fizetőjét írták össze. 1571-ben 33 családfőt 
jegyeztek fel. A tizenöt éves háborúban súlyosan pusztul, de a XVII. szá-
zadban újra telepítik a falut, a régi településtől kissé távolabb. A közép-
kori falu a Bakonszeghez tartozó Sebes-tanya közelében volt. 1599-ben 
kisnemesi birtokok között tartották számon. 1609-ben dézsmáját az egri 
vár fenntartására rendelték, majd 1617-ben már Zsáka várának tartozéka. 
Várad eleste után adót fizet a töröknek. 1692-ben lakosai személyükben 
nemesek, de dézsmát fizetniük kellett. Ekkor 7 háztartást vettek számba. 
Népessége 1720-ban 17 adózóra nőtt, majd 1743-ban negyvennyolc, 
1763-ban kilencvenkettő adózót rögzítettek. A XVII. században egy része 
kincstári birtok lett. 
A lakosság döntő része református vallású, templomuk 1790-ben épült, 
melyet 1890-ben átalakítottak és megnagyobbítottak. A tanköteles gyer-
mekek oktatásával egy református mindennapi népiskola és egy községi 
gazdasági továbbképző intézet foglalkozott. A dualizmus korában két 
olvasóköre és népbankja is volt. Említésre méltó, hogy a község az elsők 
között állíttatott Kossuth Lajosnak szobrot. A lakosság döntő része mind-
máig a földművelésből él. 

Az értéktár lehetséges további elemei:
Református templom
Zsidótemető
I. világháborús emlékmű
Millenniumi emlékmű

A település híres szülötte: 
Daróczi Zoltán matematikus

Bocskaikert
Földrajzi elhelyezkedés
Bocskaikert község a Dél-Nyírség északi peremén Hajdú-Bihar megye 
középső részén, a 4-es számú főközlekedési útvonal két oldalán, Debre-
centől 15 km-re, Hajdúhadháztól 3 km-re helyezkedik el. A község keleti 
peremén húzódik a Budapest–Záhony kétvágányú villamosított vasúti fő-
vonal, amelynek az egyik megállója Bocskaikert. A település külterületén 
található: Rákóczikert és Monostordűlő.

Történelmi áttekintés
A településről az első írásos emlék 1158-ból származik, amikor még Sza-
bolcs vármegyéhez tartozott, és erdőként tartották nyilván. A XIV. szá-
zadban Beke Tamás, majd Lőrincz Tamás, Diószegi Miklós és Debreczeni 
László voltak a tulajdonosok. A XV. században előbb a Dózsa család birto-
kolta a területet, 1477-től pedig Szilágyi Erzsébet tulajdonába tartozott. 
A napjainkban Bocskaikerthez tartozó Monostordűlő – Szólátmonostora 
néven  már ekkor is létezett és kb. 150 lakosa volt. 
Bocskaikert jelenlegi területét 1898 és 1903 között parcellázta fel né-
hány debreceni és hajdúhadházi lakos, akik alkalmasnak tartották ezt a 
vidéket szőlő és gyümölcs telepítésére. A település első tulajdonosai a 
debreceni és hajdúhadházi illetékességű Poroszlay család tagjai voltak, 
mellettük kistisztviselők, tanárok, katonatisztek, vasúti alkalmazottak és 
földművesek települtek le. A község életében igen fontos dátum 1899. 
február 21., amikor megalakult a bocskaikerti hegyközség. Kezdettől fog-
va üdülő-pihenő jellege is volt, megfordult itt Németh László, Gyulai Pál, 
Móricz Zsigmond.
A második világháború után a település mint Hajdúhadház külterülete, 
igen lassú ütemben fejlődött, lényeges fejlesztések nem történtek. 1990 
után megpezsdült a helyi közélet, és saját lábra állás szellemében fel-
merült a Hajdúhadháztól való elszakadás gondolata. Az 1993-ban meg-
rendezett népszavazás eredményesnek bizonyult, a köztársasági elnök 
Bocskaikertet 1993. október 15-én önálló községgé nyilvánította.

Az értéktár lehetséges további elemei:
Poroszlay kúria, ma községháza
Homoki kocsányos tölgyes

A településen alkotó híres emberek 
Németh László
Gulyás Pál
Móricz Zsigmond
Dienes János
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Bojt 
Földrajzi elhelyezkedés
Bojt, a megye délkeleti részén, Biharkeresztestől 7 km-re északra, a román 
határ közelében található. A település kizárólag Biharkeresztes felől köze-
líthető meg, a 42-es számú Püspökladány–Ártánd főközlekedési útról, az 
57-es km-nél Bojt felé letérve. A község különösen rossz forgalmi helyze-
tű zsáktelepülés. Átmenő forgalma nincs, az ide vezető közút a faluban ér 
véget.

Történelmi áttekintés
Bojt a környék legrégebbi települései közé tartozik. A Váradi Regestrum 
már a XIII. század elején említi. Első írásos előfordulása 1208-ra tehető. 
1214-ben ugyancsak a Váradi Regestrum egy Orochi nevezetű poroszló 
lakhelyeként említi a község nevét. Egyházas helyként szerepel, papját 
megtaláljuk a 1291–94-es püspöki tizedjegyzékben és az 1332–37-es  
pápai tizedlajstromban. 1329-ben a bojti nemesek és a gáborjáni vámot  
birtokló Debreceni család közötti vámperben királyi döntés született.  
A XV–XVI. században a Boythy és a Torday családok voltak a település föl-
desurai. 1552-ben egy akkor készült összeírás szerint 13 jobbágytelekkel 
rendelkezett. A XVII. század során lakossága sokat szenvedett a töröktől, 
mely többször is feldúlta a falut, de az mindig újraépült. A lakosság korán 
áttért a protestáns vallásra, templomukat 1680-ban építették. A török ki-
űzését követően az 1692-ben készült összeírás szerint 8 jobbágycsalád 
élt a településen és a földeket a Tholdalaghy, Rákossy, Lányi és Dobozi 
családok birtokolták. Bojt község címerképe először a XVII. században 
készült pecsétnyomón jelent meg. A címerkép: kék alapú címerpajzsban 
heraldikailag jobbra álló ezüst csoroszlya, s balra álló ezüst ekevas. Bojt 
névtörténetének jelentősebb állomásai a következők: Boctu (1208), Boct 
(1214), Bock (1221), Both (1262), Boht (1291), Bohd (1332), Boyth 
(1524), Bojt (1873) A lakosság a földművelés mellett, a viszonylag jól jö-
vedelmező gyékény, csuhé és vesszőfonással is foglalkozott. 

Érték neve:  Bakó Sándor munkássága
Kategóriája:  kulturális örökség
Fellelhetősége:  Bojt
Értéktár neve:  Bojti Települési Értéktár

Bakó Sándor földbirtokos Bojton született 1910. március 1-jén és 1983. 
május 23-án hunyt el. Református gazdag paraszti családból származott. 
A Debreceni Református Főgimnáziumban végzett 4 osztályt, utána 
hazaköltözött. A szüleitől örökölt és a felesége által hozott 30 kat. hold 
területen és bérelt földön gazdálkodott. A Független Kisgazdapárt alapító 
tagja. Számos alkalommal részt vett az FKgP választási küzdelmében; a 
csendőrök többször tettleg is bántalmazták. 1939–1942-ig katona. Haza-
térte után belépett a Magyar Parasztszövetségbe, annak Bihar-vármegyei 
szervezője. Közreműködött az FKgP 1943. október 6-ai nagyváradi nagy-
gyűlésének megrendezésében, ahol Bajcsy-Zsilinszky Endrével, Tildy Zol-
tánnal és másokkal együtt tiltakozott a háború ellen és követelte Magyar-
ország kilépését a háborúból. A nagygyűlés után internálták. 

1945. márciusától 1945. decemberéig Bihar vármegyében a bi har ke resz-
te si járásban gazdasági felügyelő. 1945. december 18-tól 1947. augusz-
tus 2-ig Bihar vármegye főispánja. A kisgazdapártban fontos pozíciókat 
tölt be; 1946. júniusától a párt Bihar vármegyei elnöke; 1947. augusztus 
31-től 1948. október elejéig országgyűlési képviselő; a párt politikájá-
val való elégedetlensége miatt mondott le és vonult vissza a politikától. 
1950-ben kuláklistára került, 1951 áprilisától 1953. június 28-ig inter-
nálótáborban volt; hazatérte után, 1953. június 20-tól rendőri felügyelet 
alá helyezték (1955. október 20-ig). Földjét az ötvenes évek végén az ál-
lamnak „felajánlotta” és haláláig csupán 1 kat. hold földön gazdálkodott. 
A politikai életben, az akkori közélet formálásában kiemelkedő szerepet 
játszott.

Érték neve:  Baranyó Sándor szellemi öröksége
Kategóriája:  kulturális örökség
Fellelhetősége:  Bojt
Értéktár neve:  Bojti Települési Értéktár

Baranyó Sándor 1897. április 6-án született Bojton földművelő család-
ban. Sándor bácsit jó kedélyű embernek ismerték a falubeliek, aki humo-
ros történeteivel gyakran szórakoztatta a gyerekeket. A faluban a kisbíró 
szerepét töltötte be, majd Budapestre került fel, ahol konyhán dolgozott. 
A 30-as 40-es években írt verseivel több pályázaton eredményesen szere-
pelt. 1937-ben a „Százhúros hegedű” című folyóirat közölte versét. Mun-
kásságát a Tinódi Lantos Sebestyén Társaság ezüst oklevél, majd a Tinódi 
Lantos c. művét a II. Tinódi Pályázaton I. díj odaítélésével ismerte el. A 

„Magyar Muzsikus” Zeneműkiadó és Hangversenyrendező által meghir-
detett irodalmi és zenepályázat díjnyertese. Nyugdíjasként hazaköltözött 
szülőfalujába. Nem nősült meg, egyedül élt. 1965. június 20-án, 68 éves 
korában halt meg szülőfalujában. Mint a népi irodalom helyi képviselője, 
kiemelkedő szerepe volt az akkori közélet formálásában.

Érték neve:  Csizmadia Pálné és lányai hagyományőrző 
tevékenysége

Kategóriája:  kulturális örökség
Fellelhetősége:  Bojt
Értéktár neve:  Bojti Települési Értéktár

Csizmadia Pálné (sz. Valter Etelka) 1940-ben született Bojton. Már gyer-
mekként megszerette a kézimunkázást és a szövést, ezt látta nagymamá-
jától, édesanyjától és nővérétől is. Abban az időben a lányoknak férjhez 
menés előtt meg kellett szőni a kelengyéjüket. 1959–63-ig Budapesten, 
a szövőgyárban dolgozott. Miután visszakerült Bojtra, már csak rongy-
szőnyegeket szőttek nagymamája szövőszékén. A hímzéstől sosem távo-
lodott el. Ma is nagyon szeret varrni, új hímzéseket is szívesen megtanul. 
Nagy örömére lányai, a hímzést és a szövés szeretetét örökölték tőle. 
Munkájukat több kiállításon is láthattuk már. Balogh Györgyné (sz. Csiz-
madia Magdolna) a hímzés szépségével gyermekkorában ismerkedett meg. 
Iskolásként kezdte el a varrást. Későbbi tanulmányai és munkája során 
háttérbe szorult ez az értékteremtő tevékenység. 2013 óta tagja a Bihari 
Népművészeti Egyesületnek. Elsősorban keresztszemes hímzéssel foglal-
kozik, a torockói és a beregi mintákat kedveli. 
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Hímzései Békéscsabán, Mezőkövesden és Budapesten a Hagyományok 
Házában megrendezett kiállításokon szerepeltek. Elkészült munkáit rend-
szeresen zsűrizteti.Csizmadia Mária, a szövés iránt már gyermekkora óta 
érdeklődött. Nagyon örült, mikor 2000-ben a berettyóújfalui alkotóház-
ban lehetősége adódott a szövés megtanulására. 2011 óta tagja a Bihari 
Népművészeti Egyesületnek, azóta vesz részt zsűrizéseken is. Az elért 
eredmények is ösztönzik a szövés folytatására. Főleg rongyszőnyegeket 
készít. Alkotásai az egyesület által szervezett kiállításokon is megtalálha-
tóak. Nemzedékről nemzedékre átadott hagyományőrző tevékenységük 
példaértékű.

Érték neve:  Népi építészeti emlékekről készült felmérés, 
fotódokumentáció és kiállítási anyag

Kategóriája:  kulturális örökség
Fellelhetősége:  Bojt
Értéktár neve:  Bojti Települési Értéktár

Az 1994-ben a település népi építészeti emlékeiről készült felmérési és 
fotódokumentáció a debreceni Ybl Miklós Műszaki Főiskola népi építésze-
ti örökségünk összegyűjtésére alakult felmérő táborának köszönhető. A 
táborvezetést, szakirányítást Pataky Emőke a Kulturális Örökségvédelmi 
Hivatal Debreceni Regionális Irodájának népi műemléki felügyelője, ok-
leveles építészmérnök – műemlékvédelmi szakmérnök, főiskolai adjunk-
tus végezte. Így vall munkájáról: „Falvaink rejtőzködő építészete – főleg 
az alföldi – művészi fotó szempontjából fölfedezetlen vagy nem ismert. 
Ezen egyszerű építészet bensőséges világának felfogása, képi kifejtése 
érdekes, izgató számomra, kihívás – nemcsak egy eltűnőben lévő világ 
utolsó hírmondóinak megörökítésére tett kétségbeesett kísérletnek érzem 
hagyományőrző munkámat.” A feltáró, dokumentáló munka célja volt: a 
falvak népének megismertetése saját építészeti hagyományainak értékei-
vel, útmutatás adása azok számára, akik falvaik képét alakíthatják. Pataky 
Emőke 1985 óta fényképez műemléket, építészetet hazájában és külföld-
ön. 1994–2004-ig 24 fotókiállításon mutatta be az Alföld (szűkebben 
Hajdú-Bihar megye) paraszti építészetét, egyszerűségében is méltóságos 
szépségét „Tiszta szemmel, tiszta szívvel” címmel. 1995-ben addigi mun-
kásságáért, falukutatásért Kós Károly-díjat, 2005-ben összetett műemlék-
védelmi tevékenységéért Forster Gyula Magyar Műemlékvédelemért díjat 
kapott. Az értéktárba emelés célja a település sajátos arculatát megörökítő 
felmérési és fotódokumentációt valamint kiállítási anyagot a jövő nemze-
dék kezébe adni, mint egy szép örökséget. 

Érték neve:  Fekete Sándorné gyékényfonó-játékkészítő 
munkássága 

Kategóriája:  kulturális örökség
Fellelhetősége:  Bojt
Értéktár neve:  Bojti Települési Értéktár

Gyerekkora óta ismeri a gyékényfeldolgozás fogásait, melyeket édesany-
jától tanult és később továbbfejlesztett a nádudvari Népi Kismesterségek 
Szakiskolájában. Gyékényfonó és népi játékkészítőként 1997 óta tagja a 
Bihari Népművészeti Egyesületnek. 

Hosszú ideig dolgozott gyerekek között, ismereteit természetes anyagok-
ból készült játékok kitalálásánál, megvalósításánál alkalmazta. A 2010-
ben megalakult Bojtorján Kézműves kör vezetője. A megye számos részén 
állították már ki alkotásait (Hajdúnánás, Hortobágy, Biharkeresztes, Deb-
recen, Bojt) emellett a Budai várba, külföldre, Luxemburgba és Romániába 
is eljutottak alkotásai. Nagyon fontosnak tartja a hagyomány továbbvite-
lét, átadását a jövő nemzedékének.
Eredményei:
2004. Kiváló minősítés (Hajdúnánás) gyékényből készült fonott 
játékállatok;
2005. Bihar-Bihor Expo (Biharkeresztes) Népművészeti kirakodóvásár 
különdíja;
VI. Országos Ifjúsági Népi Kézműves pályázat, gyermekjáték készítés 
kategória II. hely;
2009. Budai vár Népművészeti kirakodó vásár „vásárdíj”.
Hagyományőrző-átörökítő tevékenysége példaértékű.

Érték neve:  Bihari Nagy Lajos református iskolai tanító 
munkássága

Kategóriája:  kulturális örökség
Fellelhetősége:  Bojt
Értéktár neve:  Bojti Települési Értéktár

Bihari Nagy Lajos (1899–1977) paraszti családból származott. Tanítói 
oklevelet szerzett. Bojton kezdett tanítani, majd Berettyóújfaluba ne-
vezték ki tanfelügyelőnek. 1929-től – Szabó Pállal együtt – az ellenzéki 
birtokosparaszti mozgalom egyik szervezője volt. 1930. október 12-én az 
FKGP békési nagygyűlésén az első országos nagyválasztmány tagjává vá-
lasztották. Később az FKGP Bihar vármegyei szervezetének pártigazgatója 
lett. Részt vett a párt választási küzdelmeiben, 1935-ben és 1939-ben is 
képviselőjelölt, de nem került be a parlamentbe. 1939-től a Kis Újság bel-
ső munkatársa, Vörös Vincével szerkesztette együtt a lap Magyar Kalász 
rovatát. 1942–1943-ban a lap haditudósítója. Belépett a Magyar Paraszt-
szövetségbe. 1943-ban a háborúellenes nagyváradi nagygyűlésen együtt 
szólalt fel Bajcsy-Zsilinszky Endrével. A német megszállás alatt bujdosni 
kényszerült. 1944 decemberében Berettyóújfalu képviseletében lett az 
Ideiglenes Nemzetgyűlés tagja. 1946-ban Törökbálintra költözött, ahol a 
helyi földigénylő és a termelési bizottság elnöke lett. Tevékenyen részt vett 
a kisgazdapárt újjászervezésében, 1945 tavaszán az ideiglenes országos 
pártvezetőség jegyzője. 1945. augusztus 20-án beválasztották a párt or-
szágos intézőbizottságába. 1945. november 4-től nemzetgyűlési képvise-
lő. 1947. július 2-án bejelentette, hogy kilép a pártból, de később megvál-
toztatta szándékát. 1947. augusztus 31-én pótképviselő lett, 1948. júni-
us 15-től ismét tagja a parlamentnek, de decemberben lemondott, amit az 
FKGP vezetése december 16-án tudomásul vett. 1948. augusztus 31-én 
tanügyi főtanácsossá nevezték ki. Később a Budaörsi Savanyító Üzemben, 
illetve a Nagytétényi Sertéshizlaldában őr. 1959-ben ment nyugdíjba.  
A népi irodalom helyi képviselője, és mint pedagógus kiemelkedő szerepe 
volt az akkori közélet formálásában.
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Érték neve:  Bojti Nagy-rét
Kategóriája:  természeti környezet
Fellelhetősége:  Bojt, „Nagy-rét”
Értéktár neve:  Bojti Települési Értéktár

Bojt a bihari síkság ÉK-i részén, közvetlenül a Kis-Körös mentén fekszik. 
Bojt és Nagykereki között található a 77 ha védett területű „Nagy-rét”. 
Növényzete változatos, fajokban gazdag. Igen értékes a madárvilága. Az 
itt fészkelő védett madárfajok közül legjelentősebb a Tiszántúlon igen 
ritka réti tücsökmadár, de előfordul a másik két tücsökmadárfaj is. Itt 
költ a vízityúk, a kis vízicsibe, a pettyes vízicsibe, a haris. Gyakori fészke-
lő a területen a barna rétihéja, a törpe gém, a bölömbika, a sárga billegető, 
a nádi sármány, az énekes nádiposzáta. A területen értékesek a vízi és 
réti növénytársulások. A legkülönfélébb sásfajok közül társulást alkot a 
posványsás, a parti sás, mélyebb részeken pedig a zsombéksás. Nádas 
egyáltalán nem található a területen, helyette tavi káka és gyékény van. 
Ligetes füzesek, szürkenyárak a Bojti rét keleti végén figyelhetőek meg. 
Tavasszal a kevésbé vizes zónákban tömegesen nyílik a réti kakukktor-
ma. Jellemző növény a ziliz, nadálytő, héjakut. A különféle kosborok az 
országban máshol nem található nagyságú összefüggő területen pom-
páznak. A „Nagy-rét” botanikai, tájképi, madártani értékei alapján megyei 
szintű védett terület. 

Érték neve:  Bojti porták jellegzetes építményei, a kőlábas 
galambdúc, a bojti „népi megalit”

Kategóriája:  épített környezet
Fellelhetősége:  Bojt, Ady Endre, Kossuth Lajos, Baltazár és Rákóczi Ferenc 

utca
Értéktár neve:  Bojti Települési Értéktár

A kerekoszlopos tornácú nagy lakóházak, „kőlábas” kerítéssel és benne 
„kőlábas” ikergórékkal, tágas udvarukon különleges „kőlábas” galamb-
dúccal, sütőházaikban hatalmas búbos kemencével adták a bojti porták 
jellegzetes építményeit. Néhány lakóház még őrzi hajdani szépségét.  
A hatalmas gazdasági udvar közepén áll a kőlábas galambdúc, mely az 
egész Alföld különlegessége. Öt méter magasságával valóságos „népi 
megalit”-ként emelkedik ki környezetéből. A galambdúc maga tapasztott, 
meszelt, vesszőből font kas, pici faerkélyekkel. Faragott csúcsdíszes tetője 
cseréppel fedett. Jellegzetes a klasszicizáló magtár szögletes, egyszerű fe-
jezetű oszlopokkal, beépített hombárral. 

Érték neve:  Bojt roma nemzetiségi hagyománykincse
Kategóriája:  kulturális örökség
Fellelhetősége:  Bojt
Értéktár neve:  Bojti Települési Értéktár

Bojt határmenti aprófalu, ahol a roma nemzetiség igen magas arányban él. 
1993 óta működik a településen hagyományőrző csoport, céljuk a roma 
kultúra értékeinek széles körű megismertetése. 1996-ban megalakult az 

„Uzho jilo–Tiszta szív” együttes, melynek névadója Choli Daróczi József 
író, költő, műfordító, pedagógus. A csoport az énekes tánczenei kíséret 
(szájbőgő) mellett hangszerpótló megoldásként vizeskanna ütögetése és 

két kanál kasztanyettaszerű használatával fokozza a cigánydalok kifeje-
zőerejét és hatását. A kezdetektől fogva nagy hatással van a csoportra a 
legismertebb folklór együttes, a Kaly Jag zenéje. Szívesen tanulnak igazi 
archaikus melódiát az oláhcigány Romanyi Rota, a beás Kanizsai Csillagai 
és a hangszerelésben, előadásmódban egyéni stílust alkotó együttesektől. 
Büszkék a származásukra, mert őseik kultúráját, nyelvét őrzik, gyerekei-
ket is tanítják. Úgy vállalják önmagukat, hogy mindenki elé tárják kulturá-
lis, nyelvi értékeiket. Hagyományőrző rendezvények rendszeres fellépői.
Az autentikus, ősi lelkiséget sugárzó, szívvel-lélekkel, magas művészi szin-
ten előadott produkcióikat „igazi gyöngyszemként” értékelték a szakembe-
rek. Uzho jilo – Tiszta szív hagyományőrző együttes térségi, megyei és or-
szágos versenyeken szép sikereket ért el. Hajdúhadházon a Megyei Ki Mit 
Tud?-on II. helyezést; Furta Területi Népdalversenyen I. helyezés értek el. 
A hagyományőrző tevékenységünk hozzájárul az identitástudat megőrzé-
séhez, hagyományok, szokások továbbviteléhez, a magyarországi nemze-
tiségek nyelve és kultúrája iránti tisztelet és befogadás erősítéséhez.

Érték neve:  Tájház
Kategóriája:  épített környezet
Fellelhetősége:  Bojt
Értéktár neve:  Bojti Települési Értéktár
  Hajdú-Bihar Megyei Értéktár

A lakóház mai formájában feltehetően 1900 és 1910 között épülhetett. 
Ekkor élt itt a településen két nevezetes ács és kőművesmester, Resch Ist-
ván és Nagy Gáspár, akiknek nevéhez több díszített fejezetű, vaskos kerek-
oszlopos tornácú ház építése fűződik.
A porta utolsó tulajdonosa Fekete Sándorné, született Búthy Viola volt, 
akinek az édesapja Búthy Sándor lehetett e ház építtetője. A Búthy csa-
lád igen kiterjedt volt Bojton, 300 évre visszamenőleg tudják családjukat, 
melynek két főága volt. A vályogból épült lakóház valaha háromosztatú, 
alföldi típusú, oldaltornácos volt, utcai spalettás ablakokkal, két szobájá-
ban egy-egy kemencével, fagerendás mennyezettel, pitvarában szabadké-
ménnyel. 2010-ben végzett szakszerű műemléki felújítással többnyire 
sikerült helyreállítani és az épület karakterében megmaradt. Az udvari 
homlokzaton végigfutó oldaltornác nem túl széles, de igen széppé teszi az 
öt vastag, kerek, klasszicista toszkánfejezetű téglaoszlop. A tornácról nagy 
kétszárnyú ún. leppentős ajtón át lehet lejutni a pincébe, mely a hátsó 
szoba mögötti magtár alatt található. A nagyméretű „fiókos” magtárban a 
leveles oldalú rekeszek egy része még áll. Innen indul fel a kétkarú L-ala-
kú falépcső a padlásra. A sártapasztással borított padlásról megfigyelhető 
szarufás fedélszék szarufás szerkezetét négy-öt állásonként „kettős”, azaz 
ollóágas támasztja. A tetőt hódfarkú cserép borítja. A lakóházzal szemben, 
azzal párhuzamosan helyezték el a nyári konyhát, melynek utcai homlok-
zatának kialakítása illeszkedik a lakóház homlokzatképzéséhez. Az utcára 
néző helyiségben még látható az eredeti négyzetes alaprajzú sifonkemen-
ce, melynek egykori padkáját már elbontották. A telek kis szélessége miatt 
a nyári konyha homlokzata is beépült a kerítésbe, a döntött kőlábas kuko-
ricagórét a lakóház mögött helyezték el. A góré alá a csirkéknek, kacsáknak 
két ólat építettek. A góré mögött téglával bélelt kút és a két istálló követke-
zik. Az épületek felújításával egy időben a telekre került áthelyezésre egy 
kőlábas galambdúc, mely a település egyik fő építészeti különlegessége. 
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2014-ben az eredeti épületek mögött, az ingatlan hátsó részén építettek 
fel egy hagyományos megjelenésű, kültéri rendezvényeket kiszolgáló épü-
letet, melyben korszerű vizesblokk is található.
Az utcai kerítésszakasz is helyreállításra került, téglapilléres, mellvédes, fa 
betétekkel, széles deszkás kis és nagykapuval.
A műemlék Tájház porta eredeti állapotában, hitelesen őrzi a bojti építé-
szeti hagyományokat. 

Az értéktár lehetséges további elemei:
Református templom
Fűzfavessző kas készítés

Csökmő
Földrajzi elhelyezkedés
Csökmő község Hajdú-Bihar megye délnyugati részén, a Sárréten, a Be-
rettyó és Sebes-Kőrös folyók találkozásánál a bihari síkságon fekszik.  
A községet átszeli a Debrecen–Szeged városokat összekötő 47-es számú, 
országos főútvonal. A közelebbi városok: Szeghalom 10, Berettyóújfalu 
34 km.

Történelmi áttekintés
Legrégebbi írásos feljegyzés a községről Chytmen néven a Váradi 
Regestrumban 1219-ből való, ez évben ugyanis Csökmőről is volt vádlott 
beidézve. A szájhagyományok szerint (amit az 1935-ben hídépítés alkal-
mával talált korai avarkori hosszúfülű kengyeltöredékek is bizonyítanak) 
avar gyűrűvár volt a község területén a honfoglalás előtt. A Kadán Kán ve-
zette egyik tatársereg a többi, Sárréten lévő településsel együtt 1241-ben 
Csökmőt is felégette. A tatárjárás idején a község elpusztult és kb. 40 év 
múlva települt újra. Neve a középkori okleveleinkben: Chítmen, Chuklev, 
Chekmes, Chekmo fordul elő. Első ismert birtokosai a Smaragdusok, majd 
a Veér család voltak. 1405-ben Zsigmond király elkobozta Chokmo-t Veér 
Miklóstól és a Marothyaknak adományozta. Ez időben a Váradi Káptalan-
nak is volt itt részbirtoka. 1483-ban a Csáky család tart igényt Zeghalom 
és Chemev helységekre és azt el is nyeri. A XV. században a birtok még 
több felé oszlik. Az 1552. évi megyei összeíráskor a Csákyaknak 21, a 
Váradi Káptalannak 45 jobbágyportája volt. A török korban még két ízben 
1603-ban és 1605-ben pusztították el a környéket, 1704-ben pedig a rá-
cok dúlták fel. Az 1709–11 között dühöngő járvány majdnem kiirtotta 
a lakosságot. A pusztulást igazolja az 1715. évben megtartott összeírás 
befejező jelentése, mely „új ültetvény”-nek mondja az újratelepített köz-
ségeket Csökmővel együtt. A hódoltság után a régi birtokosok visszajöttek 
és elődeik ősi földjét vissza akarták szerezni. A világi birtokosok mellett 
az egyház is igényt tart a régi birtokára, hatalmas perek kútfője lett a bir-
tokvita. Végül a Váradi Káptalan 1712-ben Szeghalom helyett Csökmőt 
kapta a kirányi kincstártól. Megyehatár alakítás is történt közben, Békés 
megyéhez csatolták a községet Szeghalom, Torda, Károly és Balkány köz-
ségekkel együtt. Természetesen Bihar megye élénken tiltakozott az átcsa-
tolás ellen. A vitát a Csökmő és Szeghalom között húzódó Kis-Sárrét egyik 
megközelíthetetlen mocsara döntötte el, természetes határként a két me-
gye között. Az itt élők számára közel ezer évig, az 1880-as Berettyó és 
Sebes-Kőrös folyók szabályozásáig ez a természetes környezet biztosította 
a megélhetést. Rideg állattartás, halászat, csíkászás, nádvágás, házi sás-fel-
dolgozás jelentette a megélhetés alapját. Növénytermesztés csak néhány 
szigeten volt lehetséges. A külvilággal csónakkal tartották a kapcsolatot. 
Újabb lendületet a Kiegyezés után meginduló folyószabályozás, gátépítés, 
vasútépítés adott. A művelhető terület jelentősen növekedett. A régi mes-
terségek helyét átvette a növénytermesztés és az istállózó állattenyésztés. 
A csökmőiek tevékenyen részt vettek az 1848–49-es szabadságharcban. 
Darvas községgel együtt egy század nemzetőrt állítottak ki. Nagy jelentő-
ségű volt a századfordulón lerakott kőút (mai 47-es) alapjának megépítése, 
ami a községet bekapcsolta az ország vérkeringésébe. Ez időben (1908 és 
1911 között) épült a Községháza, amely ma az önkormányzat épülete. 
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Az önkormányzat a település címeréről és zászlajáról szóló helyi rendele-
tét 1991-ben alkotta meg, amelyhez a korabeli adatokat a Hajdúböször-
ményben lévő Hajdúsági Múzeumban fellelhető írásos dokumentumok-
ból merítették.

Érték neve:  Emléktölgy
Kategóriája:  természeti környezet
Fellelhetősége:  Csökmő
Értéktár neve:  Csökmői Települési Értéktár

Az I. világháborúban elesettek emlékére ültették. Minden vármegye kül-
dött hozzá egy marék földet. 

Érték neve:  Erkel Tibor munkássága
Kategóriája:  kulturális örökség
Fellelhetősége:  Csökmő
Értéktár neve:  Csökmői Települési Értéktár

1934. január 11-én Csökmőn született zongoraművész, zenei rendező, 
egyetemi tanár, országgyűlési képviselő. Tanulmányait 1954 és 1959 
között Wehner Tibor osztályában a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Főiskola zongora szakán végezte. 1958-tól 1963-ig a szegedi Konzervató-
riumban tanít, 1963 és 1983 között a Magyar Rádióban dolgozik, előbb 
zenei rendezői beosztásban, majd főrendezőként, 1983-tól 1992-ig a 
Rádió Zenei Főosztályát vezeti. 1979 és 1983 között a Művelődési Mi-
nisztérium Zene- és Táncművészeti Osztályának élén áll. 1964 óta tanít a 
Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán, a zongora kötelező tárgy egyetemi 
tanára. Munkásságáért megkapta a Magyar Rádió, a Magyar Televízió és a 
Hungaroton Magyar Hanglemezgyártó Vállalat nívódíját, Erkel-díjas.

Érték neve:  Gyárfás Dezső munkássága
Kategóriája:  kulturális örökség
Fellelhetősége:  Csökmő
Értéktár neve:  Csökmői Települési Értéktár

1882. 09. 28-án Csökmőn született színész, komikus. A Vígszínház színi-
iskolájába járt, Somlay Artúr osztálytársaként. Később a Fővárosi Orfeum 
tagja, kabarékban, orfeumok műsoraiban lép fel, 1912-ben filmezni kezd, 
majd a Népopera tagja. 1921-ben halt meg szívrohamban Budapesten.

Érték neve:  Kettős Iskola (Hagyományok háza)
Kategóriája:  kulturális örökség, épített örökség
Fellelhetősége:  Csökmő
Értéktár neve:  Csökmői Települési Értéktár

Csökmő egyik legrégebbi épülete. Korábban iskolaként, ma hagyományok 
házaként működik.

Érték neve:  Péchy Tamás gyógyszerész és családja 
munkássága

Kategóriája:  kulturális örökség
Fellelhetősége:  Csökmő
Értéktár neve:  Csökmői Települési Értéktár

Péchujfalusi Péchy József a csökmői Olajág gyógyszertár alapítója volt, aki-
nek két fia folytatta tovább a megkezdett munkát Csökmőn, Péchujfalusi 
Péchy Tibor és Péchujfalusi Péchy Tamás. A gyógyszertár a XX. század 
elejétől (alapításától) 1950-ig volt a család tulajdona. A család népsze-
rű volt a faluban, a közéletben is aktívan részt vettek. A család emlékére 
2012-ben a Csökmői Mozaik Egyesület emléktáblát helyezett el a jelen-
legi gyógyszertár falára. Az emléktábla avatásán a családot Péchy Katalin, 
fia és unokái képviselték. 

Érték neve:  Sárkányhúzás, Sárkány-nap
Kategóriája:  kulturális örökség
Fellelhetősége:  Csökmő
Értéktár neve:  Csökmői Települési Értéktár

A település legnagyobb rendezvénye a falunap, mely a Sárkány-nap nevet 
viseli. A nagy sikerű esemény 1991 óta kerül megrendezésre. A résztve-
vők száma meghaladja a háromezer főt, melyen részt vesznek a község-
ből elszármazottak is valamint a környékbeli falvakról, kisvárosokból is 
jönnek érdeklődők, nézelődők. A rendezvényt a község minden év au-
gusztusában tartja, Szent István ünnepéhez közeli hétvégén. A reggel a 
hagyományőrzés szerint sárkányhúzással indul. Minden évben egy régi 
tűzoltókocsira felszerelt, vasszerkezetű sárkány kerül kialakításra. Ezt a 
monumentális jelképet húzzák végig zenés ébresztő kíséretével a népvise-
letbe öltözött fiúk. Ezzel emlékeznek arra a történetre, amiről a település 
híressé vált. Ez az eset még 1773-ban történt Csökmőn, az akkori úrbéres 
községben. Az egész falu kemény munkája sem volt elég a kirótt terhek 
elviselésére, pedig az itt élők is szerettek volna jobban élni, úgy, mint azok 
az uraságok, akik ide, a Kissárét mocsárvilágába jártak vadászni, halászni, 
madarászni. Ezt a helyzetet használta ki a békési csaló, szélhámos, Csuba 
Ferenc, aki cselével Csökmőt országos hírűvé tette. A falu alatt egy domb 
oldalában csontokat és köveket ásott el. A falu bíráit kicsalta erre a helyre, 
és azt állította, hogy ott pénz, kincs van elrejtve, amit viszont egy rettene-
tes sárkány őriz. Felajánlotta, hogy ha 500 forintot fizetnek neki, akkor 
megkötözi a sárkányt. A csökmőiek belementek a különös üzletbe, és ami 
kötél csak akadt a faluban, azt mind odavitték neki. Közben Csuba Ferkó 
a kötél végét egy rekettyére kötötte, az ágaira pedig egy üres kannát illesz-
tett, ami a széltől úgy bömbölt, mintha a sárkány ordítana. A kötél má-
sik végére felsorakoztatta a település fő embereit, akik minden erejükkel 
húzni próbálták a nem létező sárkányt. Ekkor hangzott el Csubától az a 
máig fenn maradó mondat, miszerint „Úgy húzzák emberek azt a köte-
let, hogy nagyon vigyázzon magára, aki már hált más asszonyával, mert 
az ilyet felfalja a sárkány.” Ekkor egy ember kivételével mindenki elfutott. 
Csuba kihasználva a riadalomtól egy helyre összegyűlt férfiak távollétét, 
elillant a pénzzel. A csökmői sárkányhúzás periratai ma is hiánytalanul 
megvannak a Gyulai Állami Levéltárban. A csökmőiek sokáig ölre mentek, 
ha bárki is szóba hozta ezt a történetet. Még nagyapáink is emlékeznek 
olyanra, hogy egy idegent azért vertek meg, mert megkérdezte, hogy itt 
laknak-e a sárkányhúzók. 
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Ezt a történtet fordították játékosan pozitívra 1991-ben a helyi művelő-
dési ház munkatársai. Azóta már senki sem szégyelli, hogy „sárkányhú-
zó”. Ez a történet képezi a falunap alapját. A hagyományőrző rendezvény 
egy kirakodóvásárral, kulturális programokkal tarkított esemény, amely 
tűzijátékkal és szabadtéri diszkóval zárul.

Érték neve:  Túzok
Kategóriája:  természeti környezet
Fellelhetősége:  Csökmő
Értéktár neve:  Csökmői Települési Értéktár

Csökmő határában jelentős létszámban megtalálható ez a ma már ritka, 
védett madárfaj. 

Az értéktár lehetséges további elemei:
Református templom
Községháza
Kossuth szobor
Horgásztó
Petőfi szobor
Lóval vontatott halottas kocsi (hintó)
Csökmői Ifjúsági Fúvószenekar
Csökmői Tücsökzenekar
Hagyományos ételek

Darvas
Földrajzi elhelyezkedés
Darvas község a megye délnyugati részén, a Sárréten, a Berettyó és a 
Sebes-Kőrös folyók között található település. A községet átszeli a Deb-
recen–Szeged városokat összekötő 47-es számú főútvonal. A közelebbi 
városok Szeghalom 19, Berettyóújfalu 25 km. 

Történelmi áttekintés
Darvas nevét a korabeli okiratok 1332-ben említik először, nevét már ek-
kor mai alakjában írták. 1421-ben a Csáky család volt a település birtoko-
sa. 1631 után részben a Szávó és az Olasz család nyeri el, majd a birtokot 
többfelé osztották, a Csiffy, Borbola, Molnár családoké lett. 1732-ben a 
Baranyai család is részt kapott benne, majd 1848-ban ismét a Csákyaké 
lett. Az 1800-as évek elején a Molnár, Merza, Pagetti, Csapó család birto-
ka volt. Darvashoz tartozott még Nagy-Bozsód, Puszta-Csiff, Pagatt, Csapó, 
Kocsordos, Szőrfű, Gáltanya és Malomvölgy puszta is. Bozsód-puszta már 
a Váradi Regestrumban faluként volt feltüntetve. 1552-ben még fennállt, 
ekkor Bozsófy Pál volt földesura. A török időkben azonban elpusztult 
Darvassal együtt. 1723-ban már pusztaként volt említve, földesura ek-
kor Baranyi Miklós volt. Csiff puszta egykor szintén egyházas hely volt. 
1405-ben birtokosa Csiffy Péter volt. Ecsedi Mihály darvasi jegyző egy 
1829. évi hivatalos jelentésében azt írja Darvasról, „…hogy határa ahol 
száraz ott szik, többi helye pedig nádat, kákát és gazt teremnek, továbbá, 
hogy a helység 1700 táján ültetett meg elsőbe, azelőtt puszta volt, s mint 
ilyen, Vekerd hajdúvárosnak volt tartozéka.” Meg kell jegyeznünk, hogy 
a Berettyó-szabályozás óta e határ látképe jelentős mértékben módosult, 
mert száraz években még a mély erekben is megmarad a víz. Hagyomány 
szerint a török világban pusztult el Bozsód falu Darvassal együtt, amikor 
a vekerdi hajdúság használta földjét mindaddig, míg a hajdú kiváltságokat 
itt meg nem szüntették, s amikor Vekerdre, Darvas egy részére és ezen a 
Bozsód-pusztára a Baranyi család őse, Miklós kért és nyert adományleve-
let. E hagyomány igazolva látszik azáltal, hogy a megye 1732. évi össze-
írásában Bozsód birtokosául Baranyi Miklós van bejegyezve. 1840-ben 
még az egész pusztát a Baranyi család bírta. Fényes Elek (1851) méltán 
híres statisztikai művében is megemlíti e települést, magyar-oláh faluként. 
A darvasi pecsét körirata: „Darvas pecsétje 1855”, tehát ekkortól datálha-
tó biztosan a saját címer létezése. Címerén egy daru áll.

Az értéktár lehetséges további elemei:
Református templom
Görögkatolikus templom
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Debrecen
Földrajzi elhelyezkedés
Két táj határán, a Nyírség és a Hajdúság között terül el a város. A Nyír-
ség homokos terület, mely Északról lejt Dél felé, nyugati határa a Tócó 
völgyénél húzódik, míg a Hajdúhát löszös terület, mely nyugati irányba 
lejt. Debrecen belterülete döntően a Nyírség nyugati szélén helyezkedik el. 
Kiváló megközelítési lehetőséggel rendelkezik. A fővárossal és a világgal 
kétvágányú vasútvonal, a 4-es a 33-as, a 35-ös, a 47-es utak, az M35-ös 
autópálya, valamint nemzetközi repülőtér köti össze.

Történelmi áttekintés
Debrecen település nevét – írásos emlék – először a Váradi Regestrumnak 
nevezett ítéletgyűjtemény említi meg az 1235-ös évnél. Az azóta eltelt 
évszázadok során az egykori kis falu – ma a második legnépesebb magyar 
város – különleges helyet vívott ki magának Magyarország települései 
sorában. 1361-ben I. Lajos magyar király a szabad bíróválasztás jogát 
adományozta Debrecennek. Ez a jog csak a városokat illette meg ebben az 
időben, ezért ezt a dátumot tekintik a debreceniek városi rangjuk kezdeté-
nek. Még az adományozást követően is Debrecen hosszú ideig mezőváros-
ként, azaz oppidumként földesúri hatalom alatt élt, mint környezetének 
számos települése. Kiemelkedését talán éppen annak köszönhette, hogy 
földesurai az ország legbefolyásosabb családjaiból kerültek ki. A Dózsák, a 
Hunyadiak, Török Bálint a saját vagyonukat is gyarapították, amikor támo-
gatták Debrecen növekedését. A török hódoltság alatt a környező falvak 
elnéptelenedtek, szántóik és legelőik királyi adományként, zálogként vagy 
bérleményként Debrecen birtokába kerültek. A kiterjedt legelők birtoká-
ban a város hatalmas állatállományt tarthatott, amellyel való kereskedés 
virágzó gazdasági életet biztosított. A lábon hajtott állatokkal a debreceni 

„tőzsérek” Velencéig, Bécsig, Ausburgig, Krakkóig kereskedtek. Az így szer-
zett jövedelmet a város polgárai újabb birtokok vásárlására, tehát ismét 
a mezőgazdaságra fordították, amellyel Debrecen mezőváros jellegét kon-
zerválták. E szűkös kereteket a település a XV. század második felétől kezdi 
kinőni, s társadalmi szerkezete is egyre inkább városi sajátságokat mutat. 
Fejlődik a város kézműipara, erőteljesebb munkamegosztás bontakozik ki, 
amelynek következtében sorra alakulnak a céhek. A város 1473-ban áru-
megállítási jogot szerzett, amely a legjelentősebb településeket illette meg. 
Ebben az időszakban a magyarországi marhakereskedelem legfontosabb 
központja Debrecen volt, Lengyelországot, Oroszországot Isztambullal, 
Levantéval összekötő kereskedelmi útvonal fontos állomásának számított. 
Míg az ország politikai egysége a török hódoltság miatt megszűnt, a város 
gazdasági virágzása a XV–XVI. században töretlen volt. Debrecen gazdasá-
gi ereje és súlya a XVI–XVII. században tovább nőtt, amelyben az akkori 
politikai viszonyok is szerepet játszottak: a város népessége a török elől 
menekülőkkel, a szomszédos elpusztult falvak lakosságával jelentősen fel-
duzzadt. A város közjogilag Erdélyhez tartozott, de behódolt a törököknek 
is, ami súlyos, kettős adóterhekkel járt, ugyanakkor viszonylagos nyugal-
mat is biztosított, védelmet jelentett polgárai számára. 

A három hatalom között élés századaiban nemcsak az engedelmesség és 
az alkalmazkodás képessége alakult ki a város polgáraiban, hanem a sajá-
tos cívis öntudat is, ami valószínűleg az elért gazdasági és politikai sikerek 
révén erősödött meg. E sikerélmény valós alapja az a tény, hogy Debrecen 
három hatalom között is meg tudta tartani önállóságát, sajátos arcula-
tát. A „Debreceni Respublica” a korabeli források szerint a legnépesebb 
magyar város volt, olyan határral, amely meghaladta több kisebb magyar 
megye, sőt egyik-másik német fejedelemség területét is. A magyarorszá-
gi reformációban megkülönböztetett helyet vívott ki magának Debrecen, 
elsősorban a Habsburgok rekatolizációjával szemben sokáig sikeresnek 
mondható ellenállásával. A gazdag kereskedőváros fejlett iskolahálózatot 
alakított ki a hitbeli és világi ismeretek gazdagítása céljából. A debreceni 
communitás a kálvini reformációban találta meg saját arcát. Ez az érték-
rend egyaránt alapozott a pragmatikus puritánságra, amely közösségi 
szükségleteinek normatív-regulatív kifejezője volt, valamint egy olyan 
világképre, amely emancipálta a kereskedő-vállalkozó polgárt, lehetővé 
téve a közösségi ember relatív autonómiáját. Debrecen a szellemiségé-
vel vívta ki a „kálvinista Róma” elnevezést. E századokban a kálvini re-
formáció szellemi talajából fejlődik ki Debrecenben egy sajátos magyar 
öntudat, amely látószögében és kapcsolatrendszerében európai mértékű 
iskoláztatást és kultúrát jelentett. A szabad királyi városi cím megszerzése 
1693-ban betetőzte ezt a folyamatot. Ezt követően az osztrák hatalom el-
leni felkelések, a szabadságharc hadjáratai a város többszöri kifosztásával 
jártak. A háborúval rendszerint együtt járó pestis a város népességét ti-
zedelte meg. A Habsburg Monarchia konszolidálódásával Debrecen távol-
sági kereskedelmi kapcsolatai csökkentek. A XVII. század végétől a bécsi 
törekvések hatására az öntörvényű debreceni közösség szellemi arculata 
az elmúlt századokból örökölt protestáns egyszerűség és cívis büszkeség 
mellett a másokkal, az idegenekkel szembeni bizalmatlansággal bővült, s 
ez a bizalmatlanság egyre meghatározóbb jellegűvé vált. Ez a bezárkózás-
hoz vezető magatartásbeli változás egybefonódik azokkal a változásokkal 
is, amely a város, de általában az alföldi városok társadalomszerkezetében 
a XVII. században végbementek. Ennek alapja az volt, hogy a korábbi, or-
szágokat átfogó kereskedelem e században a Habsburg Birodalmon belüli 
vidéki szatócskodássá silányult. 1849-ben a város lakosságának 53%-a 
már a mezőgazdaságból élt. A kézműipar hanyatlott, csökkent az iparosok 
száma, a céhek egyre inkább a társadalmi-gazdasági haladás gátjává váltak. 
A XVIII. század végétől a tőke nem az ipar fejlesztésére hasznosult, hanem 
földvásárlásra és házas ingatlanok megvételére. Ez akadályozta a polgáro-
sodást, a kapitalista viszonyok kialakulását. A korábban nyitott, dinamikus 
városgazdaság zárttá, statikussá vált. Ezért Debrecenben döntően külföldi 
tőkebefektetések révén indult meg a kapitalizálódás. Ez a folyamat kezd-
te bomlasztani a korábbi két évszázad zárt közösségét. Az új vállalkozók 
a debreceniek számára idegenek (osztrákok, németek, csehek) voltak, de 
azoknak számítottak a zsidók és a katolikus magyarok is. Ezek meghatáro-
zó jelenléte és térnyerése a gazdaságban még inkább erősítette a korábban 
is meglévő ellenérzéseket az idegenekkel szemben. 1857-ben elérte a vá-
rost a vasút, s a fél évszázadon át folytatott építkezések eredményeként 
Debrecen a Tiszántúl középső részérnek vasútforgalmi központja lett. 
Gyorsan változott a város képe is, a forgalmasabb utcákban kiépítették az 
utcai közvilágítást, burkolták az utcákat, csatornáztak, megindult a városi 
gőzvasút, majd 1911-ben a villamos közlekedés.1876-ban történelme 
során először kapott területi közigazgatási funkciókat Debrecen. 
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Új vármegyét szerveztek Hajdú vármegye néven, s Debrecenből így – bár 
korábbi történelme során soha nem tartozott a Hajdú kerülethez – az 
ország közvéleménye előtt a Hajdúság fővárosa lett. Ez a közigazgatási 
funkció is hozzájárult a város lakosságának növekedéséhez. 1890-ben 
57 ezren laktak Debrecenben, de már 1900-ban a város lakossága meg-
haladta a 70 ezret, és így Budapest után Debrecen lett az ország máso-
dik legnépesebb városa. 1910-ben 90 ezren éltek itt. 1920-ban átlépte 
a város a százezres létszámot (103 ezer fő népesség száma.) A város 
gyorsan fejlődött, de konzervativizmusát mindig megtartotta. A történe-
lem úgy hozta, hogy az utóbbi két évszázadban kétszer is meghatározó 
szerepet játszhatott Magyarország történetében. Először 1849 januárjá-
ban lett az ország fővárosa, és vált – Kossuth szavaival élve – a „magyar 
szabadság őrvárosává”, amikor a forradalmi kormány Pest-Budáról ide 
menekült. 1849 áprilisában Kossuth a Debreceni Református Kollégium 
oratóriumában mondta ki a Habsburg-ház trónfosztását és Magyarország 
függetlenségét. A szabadságharc egyik utolsó csatája, amelyben a Habs-
burg-párti orosz sereg legyőzte a magyar honvédség egyik fontos elővédjét 
(Nagysándor József hadteste), Debrecen nyugati részén zajlott augusztus 
2-án. A szabadságharc után Debrecen lassan újra virágzásnak indult. Új 
iskolák, kórházak, gyárak, malmok épültek, bankok és biztosítótársasá-
gok telepedtek meg a városban. Magasabb épületek, villák épültek, par-
kokat alakítottak ki, így a város egyre inkább nagyvárosias külsőt öltött. 
Az első világháború után azonban, amikor Magyarországtól elcsatolták 
a Partium területeit, Debrecen vette át a térség kulturális, gazdasági, ok-
tatási, közigazgatási vezető szerepét. A gazdasági válságból a turizmus 
nyújtott kiutat. A Nagyerdőben kikapcsolódási és sportolási lehetőséget 
nyújtó épületek épültek, köztük fedett uszoda és az ország első stadionja. 
A második világháború alatt Debrecen hatalmas veszteségeket szenvedett. 
Az 1944. augusztusi bombatámadások során az épületek nagy része el-
pusztult, vagy megrongálódott. 1944 után megkezdődik az újjáépítés, és 
Debrecen egy időre másodszor is az ország fővárosa lett, amikor itt ülése-
zett az Ideiglenes Nemzetgyűlés, és száz napig itt tevékenykedett az Ide-
iglenes Nemzeti Kormány is. A polgárok nekiláttak a város újjáépítésének, 
azonban a háború előtti állapotok teljes visszaállítását az új rendszer nem 
tette lehetővé. Az államosítások során a város területének felét elvesztette, 
ezeket újonnan kialakított községekhez csatolták. Ezen kívül Debrecen a 
Hortobágy feletti rendelkezési jogát is elveszítette. Az újonnan épült lakó-
telepek megváltoztatták a városi arculatát, és otthont teremtettek azoknak, 
akiknek háza elpusztult a háborúban. Napjainkban Debrecen a Tiszántúl 
legnagyobb városa, az ország egyik fontos kulturális, oktatási, gazdasági, 
kereskedelmi és vasúti központja.

Érték neve:  Csikóbőrös kulacs
Kategóriája:  kulturális örökség
Fellelhetősége: Debrecen
Értéktár neve:  Debreceni Értéktár 

Hajdú-Bihar Megyei Értéktár 
 továbbítva a Magyar Értéktárba történő felvételre

A csikóbőrös kulacs a magyar népművészet egyik legemblematikusabb 
tárgya, amelynek elkészítése több szakma együttműködését követeli meg 
(csutorások, esztergályosok, szíjgyártók). A fában tartott italok hagyomá-
nya valószínűleg a középkorra nyúlik vissza. 

A kulacsot azért vonták be bőrrel, hogy tovább megtartsa a bele töltött ital 
hűvösségét. Érdekessége a csikóbőrös kulacsnak, hogy míg a többi pásztor-
művészeti tárgyat maguk a pásztorok is elkészítették, addig a kulacsokat 
mindig mesteremberektől rendelték, a mívesebb, díszesebb darabokat leg-
többször a gazda rendelte a számadója számára, vagy a város készíttetett 
egy-egy egyet a számadói részére. Debrecenben a szíjgyártók készítették 
a gyakran míves szironyozással, vágott sallangokkal díszített kulacsokat. 
A különleges darabokhoz pávatollat is felhasználtak. A csikóbőrös kulacs 
népszerűségéhez legjobban Csokonai Vitéz Mihály járult hozzá, aki külön 
verset szentelt „élete párjának” („Drága kincsem, galambocskám, Csikóbő-
rös kulacsocskám…”).

Érték neve:  Debreceni gyöngyös-bogláros párta
Kategóriája:  kulturális örökség
Fellelhetősége:  Debrecen
Értéktár neve:  Debreceni Értéktár
  Hajdú-Bihar Megyei Értéktár
  továbbítva a Magyar Értéktárba történő felvételre

A magyar női viseletek legékesebb, kifejezetten díszítő funkciót ellátó fej-
fedője a párta, melynek ősiségét már honfoglalás kori leletek is bizonyít-
ják. Idősebb és fiatalabb hölgyek egyaránt viselték, de a XVII. századtól 
elsősorban az eladó sorban levő fiatal leányok legfontosabb ékességének 
számított, a tisztaság, szűziesség, ártatlanság jelképeként. Házasságkötés 
után féltve őrzött darab maradt, illetve a lánygyermeknek ajándékozták. A 
párta tájegységenként más-más formájú, szín összeállítású és alakú lehe-
tett. Az egyébként más alföldi városokéhoz erősen hasonlító, azzal forma-
ilag és színösszeállításban szinte egyező debreceni női viseletnek egyetlen 
kiemelkedő eleme, a gyöngyös-bogláros párta, amelyhez hasonlóval nem 
találkozunk más régiókban. A korai időszakban a párta díszítményei áttört 
mintájú veretek, korongok voltak ezüstlemezből, vagy bronzból, később a 
XVI. századtól fémdrótos díszítés előzte meg a XVII. században megjelenő 
gyöngy díszítést. Ezt igazolja a XVII. század végére datált temető feltárás-
ból előkerült Dobozi Sára pártája, ami a levéltári adatok mellett tárgyi bi-
zonyítéka annak, hogy Debrecenben is viselték. A debreceni leányok még 
a XIX. század közepén is ezt a fejviseletet hordták férjhezmenetelükkor, 
amint azt a Gondy és Egey fényírda felvételei tanúsítják. A református val-
lású településeken a leányok a konfirmáció után, az első úrvacsoravételkor 
viselhették először, amely egyben a felnőtté válásuk jelképe.
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Érték neve:  Debreceni kerámia
Kategóriája:  kulturális örökség
Fellelhetősége:  Debrecen
Értéktár neve:  Debreceni Értéktár
  Hajdú-Bihar Megyei Értéktár
  továbbítva a Magyar Értéktárba történő felvételre

A debreceni fazekasság írásos emlékei a XVI. század közepére nyúlnak visz-
sza. Első céhprivilégiumuk 1574-ből maradt fenn, amely a Kárpát-meden-
ce hasonló kiváltságlevelei között a koraiak közé számít. Mindez annak 
bizonyítéka, hogy jelentős számú fazekasmester dolgozott már ekkor a 
városban. A mesterség alapanyagát jelentő agyag nem alkalmas arra, hogy 
belőle a mindennapok legmeghatározóbb edénytípusai, a főzőedények ké-
szüljenek, ezért a városban a XVII. századtól kezdődően a források más 
vidékről hozott fazekastermékeket is említenek. A legkorábbi fennmaradt 
edények a XVIII. század második feléből származnak, amelyek már a deb-
receni fazekas termékek kiforrottságát mutatják mind formai, mind díszí-
tés tekintetében. A XIX. század a debreceni fazekasság virágkora. Ezekből 
az évtizedekből maradtak fenn a jellegzetes, nagyrészt a céhbe lépni szán-
dékozó legények mesterségbeli tudását bizonyító céhremekek, amelyek a 
debreceni fazekasok legnagyobb méretű és legdíszesebb edényei. Ez a vi-
rágzás az 1870-es évekig tartott, amikor szinte egyik pillanatról a másikra 
megszűnt a három és fél évszázados debreceni fazekasság. A magyar népi 
kerámia történetében egyik kiemelkedő jelentőségű központnak tartják a 
debrecenit, amely meghatározó hatással volt az un. közép-tiszai stíluscso-
portra, amely a népi fazekasság egyik legszínpompásabb csoportját alkot-
ja. A kerámia készítőit mind a keleti, mind a nyugati kultúrákból érkező 
hatások jelentősen befolyásolták, ez a kerámiák formavilágában, és díszí-
tésében egyaránt nyomon követhető. Debrecenben néhány fazekas a XX. 
század utolsó negyedében felélesztette a debreceni kerámiák készítését. 
A debreceni kerámia három eltérő stílusa (világos színű – kisebb tárgyak, 
vörös színű írókás tárgyak, zöld mázas domborműves kerámiák) külön-
böztethető meg.

Érték neve:  A debreceni páros kolbász
Kategóriája: agrár- és élelmiszergazdaság
Fellelhetősége:  Debrecen
Értéktár neve:  Debreceni Értéktár
  Hajdú-Bihar Megyei Értéktár
  továbbítva a Magyar Értéktárba történő felvételre

A debreceni páros kolbász évszázados hagyományon alapuló, marha és ser-
téshús továbbá sertésszalonna felhasználásával, titkos fűszerezéssel, bélbe 
töltve, füstöléssel készült termék. Az eredeti debreceni páros kolbász kife-
jezetten házi termék volt, ezért a húsok arányaiban, fűszerezésében nem 
volt mindenütt mindig egyforma. Ízesítését a fűszerezés egyedi jellege 
miatt sokféle tényező befolyásolja. A XIX. század második felétől például 
a jó minőségű fűszerpaprika is elmaradhatatlan része lett a receptúrának. 
A debreceni páros kolbász 30–32 mm átmérőjű, pározott és 120–140 
mm hosszú. Burkolata tiszta, sérüléstől, folytonossági hiányoktól mentes, 
nem penészes, a töltelékhez jól tapad, színe élénkpiros, áttetszenek rajta 
a szalonna és hússzemcsék. Állománya tömör, rugalmas, jól összeálló, jól 
szeletelhető, zamatos, különleges termék. 

A metszéslapon márványos, paprikától élénkpirosra színezett, 6–8 mm 
nagyságú hússzemcsék és fehér, illetve paprikától narancsvörösre színe-
zett, ugyancsak 6–8 mm nagyságú szalonnaszemcsék láthatók húsmasz-
szába ágyazva, egyenletes elosztásban. Kellemesen füstölt, fűszeres illatú, 
íze harmonikus. A páros kolbász négy változata ismert:
Tradicionális változat: 100 százalék marhahúsból készült kolbász
Kóser változat: kóser eljárással vágott marha, vagy marha- és bárány hús-
ból készült kolbász
Standard változat: kb. 30 százalék marha és 70 százalék hússertés vagy 
mangalica húsból készült kolbász
Prémium változat: 100 százalék hússertés vagy mangalica húsból ké-
szült kolbász
A debreceni páros kolbász több évszázados múltra tekint vissza, a cívis 
közösség gazdálkodásából, sajátos társadalmi viszonyaiból fakadóan egy-
szerre közösségi, kulturális és gasztronómiai termék. A helyi közösség 
tagjain túl a debreceni nagyvásárok sokadalmának és a Hanza-városoktól 
Anatóliáig terjedő vonzerejének köszönhetően évszázadok folyamán száz-
ez rek ismerhették meg és vitték jóhírét a kolbásznak, a debreceni állatte-
nyésztésnek, a mészáros-hentes mesterek szaktudásának és egészében a 
mögötte álló városnak.

Érték neve:  Barokk katolikus temetőkápolna
Kategóriája: épített örökség
Fellelhetősége:  Debrecen
Értéktár neve:  Debreceni Értéktár
  Hajdú-Bihar Megyei Értéktár

Debrecen város vezetősége ’plebanus’ Ketzer István úr kérésére 1717-
ben jelölt ki katolikus temetkezési helyet a Szent Anna kapun kívül. a Dió-
szegi országút két ága közötti dombon. (A mai Vágóhíd és Budai Ézsaiás 
utcák közé.) A provinciális barokk stílusú katolikus kápolnát gróf Kállay 
János építtette 1774-ben a családtagjai részére. A temetőkápolnát a Szent 
Keresztfa tiszteletére szentelték fel, nem ravatalozásra, hanem istentisz-
teletek tartására használták. A temetőkápolna alsó kriptarészében nyolc 
sírkamara van. A kripta dongaboltozatos fedést kapott, a megközelítése a 
főhomlokzat előtti terepszintről lehetséges. A temetőkápolna szintjére, az 
épület főtengelyére szimmetrikusan elhelyezett íves alaprajzú lépcsőka-
rok vezetnek. A kápolnatér négyzetalaprajzú, felette a kosáríves csehsüveg 
boltozat csegelyei homorú háromrészes párkányfejezetes sarokpillérekre 
támaszkodnak. A hajónál egy lépcsővel magasabb félköríves szentély 
negyedgömb boltozattal fedett. A homlokzati fal közelében elhelyezett 
huszártorony a füles timpanonnal megemelt homlokzatot hangsúlyos-
sá teszi. A temetőkápolna falszerkezete tégla anyagú, fedélszéke tölgyfa 
anyagú kettős szaruállású barokk fedélszék, héjazata kettős hódfarkú cse-
répfedés. Külső és belső felülete vakolaton fehér meszelt felületképzést ka-
pott, nyílászárók fa anyagúak, burkolat fektetett téglalap burkolat. Belül 
háromtagozatú kép volt, amely Jézus kereszthalálának állomásait ábrázol-
ta, jelenleg a kép a Szent Anna templomban látható. 
A kápolna eredeti padjai a mikepércsi templomba kerültek áthelyezésre. 
1932-től a Köztemető megnyitásával a Katolikus temetőkápolna funkció-
ját már nem töltötte be. A legutolsó teljes körű felújítás 2004-ben történt 
a temetőkápolnán. 
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A felújítás a fedélszék használhatatlan elemeinek, a héjazat, a bádogozás 
cseréjére, a vakolat felújítására, a külső és belső festésére irányult. A va-
kolat felújítása előtt falkutatást végeztek, amelyek után engedélyezték a 
munkákat. A kripta felületét és a lábazatot légző vakolattal látták el.

Érték neve:  A debreceni cifraszűr
Kategóriája:  kulturális örökség
Fellelhetősége:  Debrecen
Értéktár neve:  Debreceni Értéktár
  Hajdú-Bihar Megyei Értéktár

A földig érő, vállra vetett köpönyegszerű ruhadarabot az ősmagyarság min-
den rétege viselte a földművestől a fejedelemig, de legszélesebb körben a 
birtokos magyar parasztok között elterjedt népviselet volt a XIX. század-
ban. Szűrszabók készítették, anyaga vastag posztó, melybe gyapjúszálat 
és növényi rostokat is belesűrítettek. A cifraszűr küllemének változása – 
ahogyan a XVIII. század közepéig mindennapos, dísztelen viselet a XIX. 
századra egyre díszítettebbé vált, majd a század végén már csak ünnepi 
viseletként használták – méltón reprezentálja a magyar népi díszítőmű-
vészet stílus korszakainak változásait. Legelterjedtebb az Alföldön volt, 
ahol a kunsági, a debreceni és a bihari cifraszűrök, az északibb részeken a 
hevesi, valamint a dunántúli és a kalotaszegi cifraszűrök a legismertebbek.  
A cifraszűröket díszítési módjuk különbözteti meg vidékenként. Különö-
sen híresek voltak a debreceni szűrszabók készítményei, amelyek kiemel-
kedtek a környéken készített hasonlóan míves darabok közül. Míg a kör-
nyező bihari települések szűrjeinek alapszíne a sötét barnás illetve fekete, 
egyedül a debreceni fehér, rajta pedig a piros és zöld árnyalataiból összeál-
lított hímzett motívumok. A két díszítőtechnika – a hímzés és a rátétes dí-
szítés  – éppen megyénk területén találkozott. Az alföldi hímzett szűr és a 
bihari posztórátétes cifraszűr díszítettsége az ujj alatti részt alkotó aszajon, 
az elején és a galléron mutatkozik meg leggazdagabban. Az itt megjelenő 
díszítmények alkalmasak arra, hogy más textiles emlékeket is ellássanak 
ezzel a díszítéssel. Ez történik napjainkban, a mai szűrhímzést készítők 
így tudják felújítani ezt a színpompás díszítést. Az ősi alapanyagból ké-
szült debreceni cifraszűr díszítése az 1800-as évek elején kezdődhetett, s 
más vidékektől eltérően itt a nők hímezték. Mellén szíjcsat tartotta össze a 
viseletet, melyet a szintén hírneves debreceni szíjgyártók készítettek zöld 
szironnyal. Szintén egyediségét hangsúlyozza a hímzett nagy aszajfolt. 
A cifraszűr a XX. század elején kikerült a férfi ünnepi viseletből, a mester-
ség megszűnt. Sajátos, egyedi motívumkincsének napjainkban jeles mű-
velőit találhatjuk a város népművészei között, akik méltó utódai az elmúlt 
századok nagyhírű mestereinek.



Érték neve:  Debreceni guba
Kategóriája:  kulturális örökség
Fellelhetősége:  Debrecen
Értéktár neve:  Debreceni Értéktár
  Hajdú-Bihar Megyei Értéktár

„A guba – amennyire tudom – sajátosan Magyarországra jellemző termék, 
itt is csak néhány helyen készítik”. Írja 1793-ban tett látogatása után 
Robert Townson angol világutazó, 1797-ben Londonban megjelentetett 
Travels in Hungary című művében. Ámulattal csodálta a gubakészítők 
munkáját, melyről pontos feljegyzést készített. Debrecenben a gubaposz-
tó-készítés az 1740-es években kezdődött, amikor itteni mesterek „orosz 
asszonyokat” hozattak Nagyszőllősről, akik megfonták és megszőtték a 
gubaposztót. A debreceni bárányfürtös gubát 1770-ben már 350 gu ba-
csa pó szőtte Debrecenben, s e mesterségre utal a városban mai Csapó utca 
neve. A guba gyorsan elterjedt, mivel olcsóbb volt a szűrnél, a szűrök irá-
ni keresletet háttérbe szorította. Ez viszálykodást keltett a gubacsapók és 
a szűrszabók között. A debreceni guba jellegzetessége az ún. fürtös guba 
volt, amelybe a posztó szövése során gyapjúfürtöket szőttek be. A debrece-
ni gubákat csak a magyar racka juh hosszúszálú, göndör, fürtös gyapjából 
készítették, a birka – német juh – gyapja nem volt erre alkalmas. A guba 
a szegényebb emberek öltözéke volt, mely védett a hideg ellen, de jó szol-
gálatot tett nyáridőben is. A fiatalok még esküvői alkalomra is felvették. 
Debrecenben az egyik legnagyobb múlttal és hírnévvel rendelkezett a gu-
bacsapó céh, akik a gyapjúművesek céhéből (1398-ban már létezett, az ak-
kori mezővárosban) eredeztették magukat. Az 1529-es céhpecséten a csa-
pók eszköze, az ilfa látható. Az 1830-as években már 300 főt is meghaladta 
a Debrecenben dolgozó mesterek száma. Legtöbb mester a Hatvan utcai vá-
rosrészben dolgozott. Jó hírnevét a minőségnek köszönhette. A vásárokon 
ki is füg gesz tet ték: „Debreceni tiszta gyapjúból dolgozó gubás mester”. A bá-
rányfürtös guba is csak itt készült. A debreceni utolsó ezüstkoszorús gubás-
mester szerint „...az valóságos művészet volt és nagy szakértelmet követelt, 
de idő is kellett hozzá és igen-igen nagy türelem”. A rackajuh gyapjából szőtt 
felsőöltözék készítésének igen hosszú folyamata volt, hiszen a gyapjú meg-
vásárlásától a mosáson, válogatáson, tépésen, fonáson, szövésen, kalláson, 
szabáson, varráson át mindent a gubásmester készített. E nagyon híres deb-
receni mesterség azonban feledésbe merült az 1930–40-es években. A gu-
bakészítés hagyományának átörökítői mára a Gubás Társulatot alkotó szövő 
népművészek, akiket a mesterség és városuk iránti szeretet késztetett arra, 
hogy felkutassák és megújítsák e régi kabátfélét. A guba karakterét megtart-
va, a mai divatnak, életvitelnek megfelelő kabátokat, kiegészítőket szövik. A 
hortobágyi racka göndör szőrét használják fel öltözékeik készítéséhez.

Érték neve:  A debreceni köztemetőben kialakított fejfás 
hagyományőrző parcella

Kategóriája:  kulturális örökség
 Fellelhetőség:  Debrecen
Értéktár neve:  Debreceni Értéktár
  Hajdú-Bihar Megyei Értéktár

Zoltai Lajos, a debreceni Déri Múzeum igazgatója a XX. század elején nagy 
gondot fordított a még fellelhető debreceni temetők gondos feltérképezé-
sére és a még meglévő sírjelek lerajzolására. 
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Zoltai az utolsó pillanatban örökítette meg ezeket, hiszen napjainkban 
már közgyűjteményekben is ritka kincs egy-egy XIX–XX. századi fa sírjel. 
Az egykori fafaragó mesterek elmúltával eltűntek a fejfák is, szerepüket 
átvették a műkő és márvány síremlékek. Debrecenben Nagy Sándor népi 
fafaragó iparművész kezdeményezésére 2000-ben kialakításra került az 
úgynevezett Millenniumi fejfás parcella. Az általa készített sírjelek motí-
vumai a régi debreceni fejfák Zoltai által megmentett világát idézik meg. 
Debrecenben a fejfafaragás hagyománya ugyan megszakadt, de a régi for-
mákhoz való tudatos visszatérés, az újraalkotás gesztusával lehetőséget 
kínál az elidegenedett temetkezési kultúra megújítására. 

Érték neve:  Debreceni mézeskalácsosság
Kategóriája:  kulturális örökség
Fellelhetősége:  Debrecen
Értéktár neve:  Debreceni Értéktár
  Hajdú-Bihar Megyei Értéktár

A mézeskalácsosság hosszú történeti múltra visszatekintő tevékenység. 
A XVII. század végétől kezdődően országszerte létrejövő céhek sorában 
Debrecen az elsők között volt. A debreceni mézeskalácsokat keményfá-
ból faragott formák segítségével ún. ütőfákkal formálták. Ezeket a sokszor 
művészi színvonalú faragványokat maguk a mézeskalácsos mesterek, 
vagy ügyes kezű fafaragók készítették, amelyeket változatos ábrázolással 
láttak el. A debreceni mézeskalácsok legismertebb formája a debreceni tá-
nyér volt, amely ennek az országszerte elterjedt alapformának a legdísze-
sebb változata, legtöbbször virágmintával készült. A másik legismertebb 
forma a debreceni szív volt, amelyből készítettek ütőfás és a XX. század-
tól pirossal színezett, tükrös változatot is. Emellett a pólyás csecsemőt 
ábrázoló báb, a huszár és a kard volt a legkedveltebb, amelyekből szintén 
készítettek pirossal díszített változatokat is. A debreceni mézeskalácsos-
ság formakincse eltér a Dunántúlon ugyancsak ismert és kedvelt mester-
ség formakincsétől, jellegzetesen magyarnak tekinthető. A XIX. század 
végétől a cukorgyártás és a cukrászsütemények széleskörű elterjedésével 
ez a mesterség is hanyatlásnak indult, s a mézeskalácsosok jó része áttért 
a cukrászmesterségre, vagy megmaradt a mesterségnél, de azt más ele-
mekkel ötvözte.

Érték neve:  Debreceni női kisbunda hímzésmintája
Kategóriája:  kulturális örökség
Fellelhetősége:  Debrecen
Értéktár neve:  Debreceni Értéktár
  Hajdú-Bihar Megyei Értéktár

Debrecenben és környékén kevés textil alapon megőrződött, hagyomá-
nyokon alapuló hímzést ismerünk. Annál gazdagabb a bőr- és posztó ala-
pú viseleteken fennmaradt díszítmények köre, melyek a térségre jellemző, 
sajátos mintakincset hoztak létre. Mind a szűcs, mind a szűrös mesterség 
Debrecenben a legkorábban létrejött céhes mesterségek közé tartozott, 
debreceni műhelyeik az ország legjelentősebb központjaihoz tartoztak.  
A szűcsök a XIX. század első évtizedeiben kezdték készíteni a debreceni 

női kisbundákat, melyeknek alapvetően három típusával találkozhatunk, 
az egyszínű zöld selyemmel hímzett debreceni, a többszínű selyemhím-
zésű hajdúsági (Hajdúböszörmény, Hajdúdorog), és az egész Tiszántú-
lon elterjedt, ún. kunsági típusú, fekete hímzésű kisbunda hímzésekkel.  
A debreceni hímzett női kisbundák legkorábbi ábrázolásai a Déri Múze-
umban fellelhető, népies vízfestményeken jelennek meg. A debreceni, 
sajátos, ujj nélküli, pelerin szabású formáját nagy valószínűséggel a fér-
fiak hosszú, ugyancsak birkabőrből készült subáitól (nagybundáiktól) 
kapta, de hatással lehettek rá a XVI–XVII. századi úri viselet köpenyei, 
pelerinjei, diáktógái is. A rackajuh gyapjából készült kisbundát a szűcs-
mesterek öt részből szabták ki, széles, nyakkörüli perzsagallérjához és a 
bundát tenyérnyi szélességben körbekeretező prémhez az alapanyagot 
Erdélyből szerezték be. Az egyes bőrdarabok összevarrásánál – mintegy 
takarásképpen – a kisbundákra pirosra színezett un. irhacsíkok kerültek, 
melyek a kisbundák díszítését szolgálták. A kisbunda igazi díszítményét 
azonban azok a hímzések adják, melyek a bunda elejére, válltányérjára, 
háta közepére kerültek, mértéktartó és elegáns elosztásban. A mintákat 
maguk a szűcsmesterek rajzolták, majd varrták fel a bőr darabokra még 
az összedolgozás előtt, de az utóbbi munkában gyakran hímzőasszonyok 
voltak segítségükre. A debreceni kisbundák hímzés díszítménye motí-
vumrendszerében, és mintaszerkesztésében egy archaikusabb hímzéstí-
pust képvisel. A növényi ornamensekből építkező, virágtőben összeren-
dezett minták szimmetrikus elrendezésűek, díszítőmotívumaiban pedig 
igen korai, reneszánsz elemeket őriznek. A hímzés egyes elemei szoros 
rokonságot mutatnak a szűrhímzés díszítésével, a hosszasan elnyújtott, 
lantformájú tulipánok, kunkorgók, makkok, pávaszemek mind fellelhetők 
a szűrhímzésben is. A mintákat ritka lapos öltéssel, sodrott zöld selyem-
fonállal varrják ki úgy, hogy a díszítmények egy különleges, szálkás min-
ta hatását keltik. Az egyszínű zöld díszítményt a motívumok közepébe 
helyezett piros, vagy bordó árnyalatú pettyek élénkítik. Ez a díszítmény 
ilyen formában csak a debreceni kisbundákról ismeretes, ezáltal egyedi 
díszítménynek tekinthető. Fennmaradásában és továbbéltetésében debre-
ceni hímzőasszonyoknak van elévülhetetlen érdeme. A Déri Múzeumban 
őrzött eredeti darabok tanulmányozásával és a megjelent szakirodalmak 
segítségével alaposan megismerték a debreceni kisbunda jellegzetességeit, 
s ezekből kiindulva, ezek alapján készítik el lakástextíliákra és viseletekre 
tervezett mintáikat.

Érték neve:  A debreceni Szent Anna Székesegyház 
Kategóriája:  épített környezet
Fellelhetősége:  Debrecen
Értéktár neve:  Debreceni Értéktár
  Hajdú-Bihar Megyei Értéktár

A közelebbi évszázadok Debrecen nevéhez a kálvinista jelzőt kapcsolták, 
miközben a távolabbi századok katolikus életéről megfakultak az emlékek. 
A fennmaradt levéltári és régészeti források alapján a kutatók a török idők 
előtt több mint harminc templom létezését feltételezik e területen, ame-
lyek közül több egyidejűleg is fennállt. A történelmi forrásokból ismert 
templomokon, kápolnákon kívül a középkorban több szerzetesrend is ko-
lostort alapított, ispotályt, iskolát tartott fenn Debrecen környékén.
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A Szent Anna templom a reformáció után épült első – két évszázadon át 
egyetlen – katolikus templom Debrecenben. Az építését gróf Csáky Imre 
Váradi püspök kezdeményezte és anyagilag támogatta. Temetkezési helye 
is ez lett. A templomalapító a római katolikus egyház másfél évszázados 
távollét utáni újraszervezésére, és a templom felépítésére a piarista szerze-
teseket kérte fel. Szlopnyai Elek kegyesrendi atya 1719-ben az egri püspö-
ki hozzájárulással építette be az új templom alapfalaiba a város környékén 
elpusztult két középkori templom tégláit. Az olasz barokk jellegű templo-
mot az Egerben lakó, milánói Carlone családból, valószínűleg Giovanni 
(Johannes) Battista (Babtista) Carlone (1682–1747) tervezte, aki az egri 
érsek építésze volt, és a kivitelezést is a vele érkező mesterek végezték. 
Egri kőfaragó(k) alkotása a homlokzat gazdag díszítése és az odahelyezett 
12 szobor is, amelyek Debrecen első ismert köztéri szobrai voltak. Sok ne-
hézség után 1719–1746 között készült el a barokk templom. 1732-ben, 
a templomalapító bíboros látogatása alkalmával helyezték el a főbejárat 
fölé a Csáky-címeres latin szövegű emléktáblát. („Miután az igazhitű ka-
tolikus vallás gyakorlata 168 éven át száműzve volt Debrecenből, most 
pedig Csáky Imre bíbornok kifejtett buzgalma következtében ismét visz-
szahozatott és szentül felújult. Ugyanannak legkegyes bőkezűségéből 
felépült ez a kiváló egyház a kegyestanító-rendi szerzetesek számára.”) A 
félkész épület kriptájába 1732-ben helyezték el a templomalapító érsek 
tetemét.  1746. június 5-én szentelték fel a tornyok nélkül elkészült temp-
lomot Szent Anna tiszteletére. Az 1811-ben, a város déli felét elpusztí-
tó tűzvészben súlyosan megsérült épületet 1814-re állították helyre, és 
1834-ben Povolny Ferenc terveivel és kivitelezésében elkészült a két 44,3 
méteres, háromemeletes, aranydíszű, coft sisakos torony. A templom fő-
homlokzatának mai formáját a XX. század harmadik évtizedében nyerte 
el. Wälder Gyula (1884–1944) építész műegyetemi tanár 1927-ben 
készült tervei szerint Fábián József helybeli építőmester nyitott ajtót a 
főbejárat mindkét oldalán. Az itt volt Szent István és Szent Imre szobrokat 
a tornyokban kialakított fülkékbe helyezték át. A többit, az erkély feletti 
Madonna kivételével eltávolították. Az épület teljes szélességben lépcsős 
terasz, mellette díszes kerítés és kapuzat készült. Gazdag stukkódíszítés-
sel látták el a templombelsőt, új főoltár és új gyóntatószékek is készül-
tek. A falfestmények nagy része is az 1930-as években készült (Ungváry 
Sándor és Takács János munkája). A jobb oldali középső kápolna falán  
1880-ban helyezték el a 39. gyalogezred csatáiban elhunyt hősök nagy 
méretű vörös márvány emléktábláját. 1816-ban 16 regiszteres orgonát 
helyeztek el a templomban, ezt 1913-ban építették át 22 regiszteresre. 
A jelenlegi 3 manuálos 41 regiszteres hangszer 1993-ban készült Hollai 
Keresztély és Trajtler Gábor tervei szerint. A templom négy harangját az 
1811-es tűzvész után újraöntötték. Közülük a legnagyobbat és a két kiseb-
bet a 20. században háborús célokra leszerelték. A 753 kg-os Szalézi Szent 
Ferenc harang egyedül szolgált 2011. július 26-ig. Azon a napon szentel-
ték fel és emelték helyére II. János Pál pápa tiszteletére a 160 kg-os, és gr. 
Csáky Imre bíboros tiszteletére a 310 kg-os két új harangot. A templomot 
a váradi egyházmegyében korán megtelepülő piarista rend használta az ál-
taluk korábban alapított iskolával együtt. Nagy történelmi személyiségek, 
tudósok, művészek imádkoztak falai között. Itt keresztelték meg Petőfi 
Sándor fiát. Zoltán anyakönyvi bejegyzése a plébánián található. Debre-
cent és benne a Szent Anna templomot 1991-ben látogatta meg II. János 
Pál pápa, aki 1993. május 31-én megalapította a Debrecen-Nyíregyházi 
Egyházmegyét debreceni székhellyel. Az új püspökség székesegyháza a 
Szent Anna templom lett. 

A barokk stílusú épület a város kiemelkedő jelentőségű műemléke, ugyan-
akkor a katolikus vallási élet regionális központja és jelentős kulturális 
események színhelye. Főként az 1993-ban elkészült új orgonája és akusz-
tikai viszonyai teszik alkalmassá igényes zenei rendezvények tartására.

Érték neve:  „Kálvinista Róma” kifejezés
Kategóriája:  kulturális örökség
Fellelhetősége:  Debrecen
Értéktár neve:  Debreceni Értéktár

A XVI. században Debrecen a helvét reformáció tekintélyes támasza, a 
kor legnépesebb és legtöbb adót fizető hazai települése lett. (Szamosközy 
István szerint „nagy és gazdag város, melyhez fogható nincsen Magyar-
honban.”) Önmagát „Keresztyén Respublikának” nevezte, homogén ma-
gyar és református közegében a helvét tanok hatása szinte akadálytalanul 
érvényesülhetett. Az egyház és az iskola igazgatását, fenntartását, a teljes 
közösség valláserkölcsi felügyeletét egészen az 1750-es évek közepéig a 
Tanács gyakorolta ószövetségi törvények alapján: a mértékletes életmód, a 
tiszta családi élet és a jó erkölcsök őre volt. 
Balogh István szerint „másfél évszázad alatt a kálvinista tanok morális 
ereje … áthatotta az egész társadalmat…” Ha Debrecen nem lett volna 
képes a Habsburg hatalommal és az államvallás terjesztésével szembeni 
ellenállásra, ma már az Alföldön is a Dunántúlihoz hasonló szórványban 
élnének a reformátusok. 

Érték neve:  A Kollégium és a Nagytemplom 
Kategóriája:  kulturális örökség
Fellelhetősége:  Debrecen
Értéktár neve:  Debreceni Értéktár

Az Emlékkert Nemzeti Emlékhelyet jelző oszlopának felirata klasszikus 
tömörséggel összegzi a teret övező két épület országos jelentőségét: „A 
város jellegzetes épületegyüttese egyház, művelődés és közélet össze-
tartozásának jelképe. Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc 
idején, 1849. április 14-én a Kollégium Oratóriumában ülésező Or-
szággyűlés határozata nyomán a Nagytemplomban hirdették ki a Habs-
burg-ház trónfosztását kimondó országgyűlési határozatot. Az 1538 
óta működő Kollégium a magyar irodalmi, tudományos és politikai élet 
számos kiválóságának „alma mater”-e, a Debreceni Egyetem szellemi 
bölcsője, a nemzet ügye iránt elkötelezett oktatás folyamatosságának 
megtestesítője.” 

Érték neve:  A Nagytemplom mögött feltárt emlékhely
Kategóriája:  kulturális örökség
Fellelhetősége:  Debrecen
Értéktár neve:  Debreceni Értéktár

A hitújítás folyamatának végén, 1564-ben porig égett a város kétharmada 
(az András-templom és a Kollégium, majd 1565-ben a kastély is megsem-
misült), így a valamikori katolikus Szent András-templom északi sekrestye 
kápolnájából alakítottak ki imatermet. 

8988



Értéktár  |  DebrecenÉrtéktár  |  Debrecen

Az1980-as évek régészeti feltárása nyomán azonosított, és bemutatásra is 
alkalmassá tett imateremben gyűlhettek zsinatra 1567. február 24–26-án 
a keleti országrész lelkészei. Megvitatták az egyházi rendtartás ún. Nagyobb 
Cikkeit augusztus 2-án, majd szeptember 1-jén tizenhét egyházmegye pré-
dikátorai aláírták a II. Helvét Hitvallást, ezzel önállósult a református fele-
kezet, „hivatalosan” is létrejött a Magyar Református Egyház, a Tiszántúli 
Egyházkerület. A történelmi jelentőségű 1567-es zsinatot Méliusz Juhász 
Péter (kb. 1536–1572) hívta tanácskozásra, aki a magyar reformáció egyik 
legnagyobb, és minden bizonnyal legeredetibb alakja volt.

Érték neve:  Líciumfa
Kategóriája: természeti környezet
Fellelhetősége:  Debrecen
Értéktár neve:  Debreceni Értéktár

A fává nőtt iszalaghoz fűződik (Lycium halimifolium, más néven „ör-
dögcérna”) a legismertebb debreceni protestáns legenda. A XVI. század 
derekán, amikor Pápa és Debrecen földesura egyaránt Török Bálint volt, 
a cívisvárosba érkezett Bálint pap, Pápa városának reformátora. Egy hit-
vita során egy Ambrosius nevű katolikus egyházi személy líciumvesszőt 
szakított a közelben, és a földbe szúrva így szólt: „Akkor lesz a ti valláso-
tokból valami, ha ez a vesző fává növekedik.” A líciumág később kisebb 
fává terebélyesedett. A papi lakás, melynek vasrácsos ablakát ma is átszö-
vi, 1764-ben épült Piskárkosi Szilágyi Sámuel püspök számára, a hajdan 
Méliusz által lakott plébánia helyén. 

Érték neve:  Csokonai Vitéz Mihály életműve
Kategóriája:  kulturális örökség
Fellelhetősége:  Debrecen
Értéktár neve:  Debreceni Értéktár

Az irodalomtörténet a kivételes géniuszok közé sorolja a felvilágosodás 
korának legnagyobb magyar költőjét. Csokonai gondolati és érzelmi mély-
ségével, sokszínűségével, verstechnikájával, képalkotásának és hang fes té-
sé nek modernségével nemzedékekkel előzte meg korát. Műveltsége lenyű-
göző: természettudományokban járatos, zeneileg képzett, a görög–római 
klasszikusok mellett az olasz, angol, francia és német írókat is eredetiben 
tanulmányozta. Példátlan debreceni kultusza a város és tágas vonzásköre 
művészeti ízlésének fejlődését is szolgálta. A Kollégiumból érkező legátu-
sok és rektorok, azaz a Debrecenben nevelkedett vidéki értelmiség révén 
hatással volt egy széles olvasóközönség létrejöttére, előkészítette a „nép-
nemzeti” irányzat, Petőfi és Arany befogadását. 

Érték neve:  Csokonai Emlékszoba
Kategóriája:  kulturális örökség
Fellelhetősége:  Debrecen
Értéktár neve:  Debreceni Értéktár

A Csokonai emlékszobában bemutatásra került a költő életútja, tanulmá-
nyai és tanítói működése személyes tárgyain (fuvolája, kéziratai, tanköny-
vei) és eredeti kéziratain keresztül. 

Ezen túl a kiállításban megismerhetjük szüleit, barátait és mestereit (köz-
tük a rézmetsző diákokat, Földi Jánost, Fazekast és Kazinczyt). Végül 
kultuszának tárgyi és írott emlékeit mutatja be a magyar képzőművészet 
klasszikus mestereinek (Ferenczy István, Izsó Miklós, Rippl Rónai József) 
és kortárs művészeinek (Móré Mihály, Szilágyi Imre és Burai István) alko-
tásai segítségével. 

Érték neve:  Déri Múzeum
Kategóriája:  kulturális örökség, épített környezet
Fellelhetősége:  Debrecen, Déri tér 1.
Értéktár neve:  Debreceni Értéktár

A bajai születésű Déri Frigyes (1852–1924) bécsi selyemgyáros 1920. 
október 18-án adományozta művelődéstörténetileg rendkívül jelentős 
gyűjteményét a magyar államnak azzal a megkötéssel, hogy Debrecenben 
múzeumot emelnek bemutatására. Egyetemes művelődéstörténeti adomá-
nyával a debreceni Városi Múzeum kiemelkedett a helytörténeti múzeu-
mok sorából. Később felesége és testvére is gazdagította a múzeumot.
A Déri Múzeum épülete Debrecen Szabad Királyi Város megrendelésére 
Györgyi Dénes és Münnich Aladár tervei szerint 1923–1928 között ek-
lektikus stílusban épült a hajdani Pap tava helyén létesített botanikus kert 
területén. A szabályos négyszög alapterületű épület szimmetrikus elren-
dezésű. A sarok rizalitokkal hangsúlyozott kétemeletes múzeum főhom-
lokzatának eleganciáját és egyben középületi funkcióját jelzi a félköríves 
rizalitot záró gömbszeletkupola. A középső kupolás rész nagyobb mérték-
ben, a két oldal rizalit kisebb mértékben lép ki a főhomlokzat síkjából. A 
földszint képezi az erőtejes lábazatot. A felette húzódó két szintet ion osz-
lopfejezettel díszített párkányzatig futó pilaszterek fogják össze. Fent több-
szörösen tagolt párkány, alatta fonat díszítés fut végig az épület egészén. A 
pilaszterek függőlegesei és a lábazat, a párkány és a koszorúdíszítés víz-
szintesei harmonikus egészet alkotnak. Az íves kupolával lezárt és egyben 
kiemelt közép rizalit építészeti motívumrendszere körbefut az épületen 
és egységes egyenértékű homlokzatot hoz létre. Az épületet eredetileg két 
belsőudvarra szervezett alaprajz jellemezte, ezáltal teljes értékű bevilágítá-
si lehetőséget értek el. Az előcsarnok és az íves lépcsőrendszer, az emeleti 
kupolaterem és az üvegtetős emeleti nagy képtárterem elegáns és dekoratív 
volt. Míves és részlet gazdag alakításúak voltak a mennyezetek falai, ajtók 
és az ablakok, lámpák és belsőberendezések is. A múzeum épületét végül 
1928 decemberében adták át a kiállítást rendező szakembereknek, akiknek 
köszönhetően 1930. május 25-én Debrecen városa az ország legmoder-
nebb múzeumépületében elhelyezett gazdag kultúrtörténeti kiállítással 
fogadhatta a látogatókat. A Déri Múzeum megnyitáskor a pincében voltak 
elhelyezve a múzeumi munkát segítő technikai alkalmazottak műhelyei, a 
földszinten a dolgozók az igazgató, és a különböző egyesületek irodái va-
lamint a könyvtár kaptak helyet. Ezen a szinten kerültek kialakításra két 
oldalt szimmetrikusan az oldalsó tetővilágítással rendelkező kiállítóterek, 
amelyek nagyméretű kazettás ajtókkal lezárhatóak, szükség esetén egybe 
nyithatóak voltak. Így jelentős nagyságú több mint 300 m2 alapterületű 
kiállítóteret tudtak képezni természetes fény biztosításával. Az épület a 
legmodernebb technikával volt felszerelve, lift segítette a dolgozók munká-
ját, vetítőgép tette lehetővé a díszteremben zajló filmvetítéseket. A klíma 
berendezése az Országház hűtési rendszeréhez hasonlóan, föld alatt hűtött 
levegőt áramoltatott a kiállítótérbe kellemes klímát biztosítva. 
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Ma ezekből, a felszerelésekből egyik sem működik. Déri Múzeum előtti 
kis gödörbe, amely a valaha volt Pap tavának kiszárított medre, egy lépcső 
vezet le. A lépcsősor mindkét oldalán egy empire kagylókkal, csobogókkal 
díszített medence lett kialakítva. A medencék felett kényelmesen helyezke-
dik el a négy allegorikus akt, melyek Medgyessy Ferenc 1930-ban készült 
alkotásai. A lazán heverésző életnagyságú aktok a Déri Múzeum szellemi 
tartalmának szimbolikus megtestesítői. Az első a néprajz, aki a kezében 
egy pásztortülköt tart. A második a művészet, egy erősidomú nőalak, aki 
a kezében egy kis szobrot fog. A harmadik a tudomány, egy könyvet olvasó 
férfi. A negyedik a régészet, aki egy nőalak kezében egy kőbalta fejével. 
1977-ben jelentősebb átalakítást végeztek az épületen, megszüntetve a 
belső udvarokat, új kiállító tereket, irodákat és kommunális helyiségeket 
kialakítva, 2010-ben pedig rekonstrukciós pályázat keretében került sor 
újabb, elsősorban gépészeti célú felújításra.

Érték neve:  Alföldi Nyomda
Kategóriája:  kulturális örökség
Fellelhetősége:  Debrecen, Böszörményi u. 6.
Értéktár neve:  Debreceni Értéktár

Az Alföldi Nyomda, hazánk piacvezető könyvgyártója a négy és fél év-
százados debreceni nyomdászhagyományok méltó folytatójának vallja 
magát. Az elődök tapasztalatait napjaink legmodernebb technológiájával 
és ismereteivel ötvözi. Alig száz év telt el az után, hogy Gutenberg talál-
mánya forradalmian megújította a könyvnyomtatás mesterségét, amikor 
1561-ben napvilágot látott Debrecenben az első magyar nyelvű egyházi 
nyomtatvány. Méliusz Juhász Péter kálvinista prédikátor és a nyomda-
alapító Huszár Gál ekkor készítették el Szent Pál leveleinek magyarázatát 
tartalmazó első könyvüket. Huszár Gál vándor prédikátorként a nyom-
dászmesterséget Hoffhalter Rafael bécsi műhelyében tanulta, majd nyom-
dász felszerelésével az ellenreformáció üldözése elől menekülve mielőtt 
Debrecenbe jött megjárta Mosonmagyaróvárt és Kassát. Huszár Gál két 
év múlva továbbállt, utána 50-60 évig egymást váltották a különböző 
képességű, de a nyomdászatból megélni képtelen nyomdaüzemeltetők, 
ezért 1633-ban a város megelégelte a nyomda sorozatos csődjeit és saját 
tulajdonába vette azt. Az immár városi alkalmazott nyomdászok a három 
részre szakadt ország részeinek találkozásánál, kihasználva a város kvázi 
függetlenségét és ebből fakadó gazdasági erejét, a magyar nyelvű kultúra 
legjelentősebb bázisát teremtették meg, egy időben itt készült a magyar 
könyvek 80%-a. A nyomda üzleti stabilitását, jövőjét a református egy-
ház és Debrecen iskolarendszere évszázadokon keresztül meghatározta. 
1730-tól kimutatható kapcsolatai voltak a nyomdának az ország egész 
területén bizományosain keresztül, így a százezres nagyságrendben 
nyomtatott ABC könyvek, énekes könyvek, tankönyvek, bibliai históriák, 
református kegyességi irodalom tömegtermékei megtalálhatóak voltak az 
egész országban. Figyelemre méltó, hogy a XVIII. században a könyvek át-
lagos példányszáma  mintegy 400-ról 3000-re emelkedett, ez indokolta 
a debreceni könyvkötő céh 1705-ös megalakulását. A céhnek működése 
során 86 ismert mestere volt. A tehetős debreceniek a könyvkötőmeste-
rekkel un. debreceni színes pergamenkötéssel borított táblájú könyveket 
is készíttettek. A nagyüzemi könyvgyártás a múlt század hatvanas éveitől 
honosodott meg Debrecenben, és mára évente több mint tízmillió könyv 
készül az Alföldi Nyomdában. 

Az országban elsők között készültek itt a könyvek íves és tekercses of-
szet nyomtatással, itt indult el a cérnafűzés mellett elsőként a hot-melt 
ragasztókötés, itt készült először ofszet technológiával és színes nyom-
tatással napilap. Mára a nyomtatás és a könyvkötészet teljes technológiai 
választékát nyújtja a „puhafedelű” könyvektől az igényes keménytáblás 
kiadványokig a legkorszerűbb gépek és technológiák alkalmazásával. A 
hagyományos irodalmi kiadványok mellett a termékpalettán komoly 
részt képviselnek a tankönyvek, telefonkönyvek, igényes kivitelű albu-
mok, színes folyóiratok, és a marketingnyomtatványok is. A hazai piac 
mellett jelentős az export részaránya. Az Alföldi Nyomda négy évtizede 
van jelen a külpiacon, ma a termelésének ötöde külföldön kerül értéke-
sítésre. A négy és fél évszázados múlt arról tanúskodik, hogy a nyomda 
kollektívája generációról generációra képes a szakmai megújulásra, a 
folyamatosan fejlődő technika befogadására. Debrecen város nyomdája 
oly korban jött létre, amelyben az egyén élete éppúgy veszélyben forgott, 
mint a vállalkozások eredményessége. A debreceni nyomda a három 
részre szakadt országban gyakorlatilag független és virágzó város gaz-
dasági erejével a háta mögött rohamos fejlődésnek indult. Így az ország 
legrégebben működő ipari üzeme a magyar nyelv ekkor legjelentősebb 
letéteményese, a magyar kultúra egyik utolsó menedéke volt. Ebben a 
szerepben osztozott az ősi debreceni református kollégiummal, amely 
mind megrendeléseivel, mind a rézmetsző diákok munkájával hozzá-
járult a nyomda tevékenységének kiteljesedéséhez. Emellett ott voltak 
az akkoriban még külön céhet alkotó könyvkötők, akiknek domborított, 
színezett pergamenből készült, gyakran gyöngyökkel és fémveretekkel 
díszített termékeit az egész világon debreceni kötésként ismerik a hoz-
záértő szakemberek. A nyomdát kezdetben üzemeltető magánvállalko-
zások gyakran mentek csődbe, ezért a város saját tulajdonába vette az 
officinát, amit csak a XX. században osztott meg a fő megrendelővel a re-
formátus egyházzal. Ennek következtében az államosítás után a vegyes 
tulajdonú nyomda állami vállalatként kapta meg a tömegkönyvek gyár-
tásának feladatát, és lett az ország legnagyobb könyvgyártója. Eközben 
az Alföldi Nyomda mindig élen járt az új technológiák bevezetésében. A 
rendszerváltás után lezajló folyamatok nem nagyon kedveztek a tö meg-
könyv gyár tásra szakosodott üzemnek, de az átalakulás és a privatizáció 
idejére az Alföldi Nyomda túljutott a létét is veszélyeztető akadályokon 
és megmaradt annak, ami évszázadokon át volt, az ország legrégebbi és 
legjelentősebb könyvgyárának.

Érték neve:  Tímárház – Kézművesek Háza
Kategóriája:  kulturális örökség
Fellelhetősége:  Debrecen, Nagy-Gál István u. 6.
Értéktár neve:  Debreceni Értéktár

A Tímárház – Kézművesek Háza Debrecennek olyan egyedülálló épü-
letegyüttese és intézménye, ahol a térségre jellemző, hagyományos 
kézművességek sokféle formában és megközelítésben jelenhetnek meg 
az érdeklődők előtt. A Debreceni Művelődési Központ által működtetett 
intézmény az épületegyüttes adottságait is maximálisan kihasználva gaz-
dag és változatos programsorozatot alakított ki. Az idelátogató érdeklődő 
egész évben részese lehet – az egykori tímárnegyed egyetlen, megőrzött 
tímárházában – az eredeti funkciónak is emléket állító állandó tímártör-
téneti kiállításnak. 
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Az új felépítésű műhelysorok látványműhelyeiben – szappanfőző, hímző, 
fazekas, sajtkészítő, bőrműves, szűrrátétes, csipkeverő, nemezkészítő – 
részese lehet az itt folyó alkotói munkának, az időszaki kiállítóterekben 
megrendezett, változatos tematikájú, többnyire a hagyományos kézmű-
vességet felsorakoztató kiállításoknak, melyek elsősorban Hajdú-Bihar 
megye, illetve az Észak-alföldi régió kortárs kézműves mestereinek alko-
tásait mutatják be. A házban rendszeresen alkalom nyílik országos, illetve 
nemzetközi bemutatók megszervezésére is. Számos közművelődési tevé-
kenység: játszóházak, táborok, bemutatók, tanfolyamok, az évkör hagyo-
mányos ünnepeihez kapcsolódó programok teszik folyamatosan élővé a 
házat. Az épületegyüttes zárt, kellemes hangulatú, szabadtéri kemencével 
rendelkező udvarán lehetőség van további közművelődési, folklór progra-
mok, vásárok, szabadtéri kézműves bemutatók tartására.

Érték neve:  Debreceni ötvösség
Kategóriája:  kulturális örökség
Fellelhetősége:  Debrecen
Értéktár neve:  Debreceni Értéktár

A debreceni ötvösség a XVII–XVIII. században virágzott. Ekkor a két sza-
bad királyi város Kassa és Kolozsvár között mintegy közvetítő szerepet 
játszott, számbelileg közel állt a kassai ötvös céh létszámához. A XVII. 
században még főbíró is kikerült a debreceni ötvösök közül. A XVII. szá-
zadban legjellegzetesebb készítményeik az un. talpas poharak voltak, ame-
lyeket poncolt, domborított, aranyozott díszítéssel láttak el, de mellettük 
készítettek különféle kelyheket, tölcséres poharakat is. A XVIII. században 
un. hólyagos poharak kerültek ki jelentős számban a debreceni ötvösök 
keze alól, ezeket a kortársak debreceni formának nevezték. A levéltári ada-
tok bizonysága alapján Debrecenben is jelentős számban voltak ezüstmű-
vek a város polgárainak a tulajdonában. Ezek a XVII. század második felé-
ben a török és császári seregek egymást követő sarcolásai során, amikor a 
város létét fenyegető veszélyt kellett elhárítani az értékek feláldozásával, 
mind megsemmisültek. Ez az egyik magyarázata, hogy alig maradtak fenn 
debreceni ötvösmunkák, csupán néhány céhedényt ismerünk. A debrece-
ni ötvösök munkáinak legtöbbje a református gyülekezetek klenódiumai 
között maradt fenn. Napjainkban is ott őrzik ezeket az edényeket, a poha-
rakat, kelyheket, mint úrasztali borospoharakat, a tálakat pedig, mint ke-
nyérosztó tányérokat használják. Ezen kívül találhatóak a Déri Múzeum, 
valamint az Egyházművészeti Múzeum gyűjteményes anyagában. Ugyan-
csak református egyházi használatban vannak a debreceni ötvösök legrep-
rezentatívabb edényei, a híres ún. oszlopdíszes ezüst kannák, amelyeket a 
XVII. században készítettek kifejezetten templomi célokra. A debreceni öt-
vös céh két évszázados virágzás után a XVIII. század végére hanyatlásnak 
indult és a XIX. század elején megszűnt, hasonlóan más több évszázados 
múltú ötvös központhoz. 



Érték neve:  Debreceni páros- és farvillás bicska
Kategóriája:  kulturális örökség
Fellelhetősége:  Debrecen
Értéktár neve:  Debreceni Értéktár

A magyar bicskakészítés igen jelentős volt az elmúlt évszázadokban, s bár 
érhették külső hatások, mégis bátran beszélhetünk jellegzetesen magyar 
bicskatípusokról. Az ország különböző tájain, jelentős városaiban a helyi 
igényekhez, ízléshez igazodva speciális típusokat fejlesztettek ki és készí-
tettek a mesterek. Debrecenben 1674-ben alakult meg a Késcsináló Céh, 
míg 1873-ban már harminchárom késkészítő tevékenykedett, és a város-
ban 1850–1938 között Késes utca is létezett az Ispotály városrészen. A 
XIX. században alakult ki a két, jellemzően debreceni bicskatípus: a far-
villás kés és a pároskés. A debreceni késesek ellátták a cívisvárost és kör-
nyezetét késekkel, bicskákkal, a két híres modell elterjedt volt Debrecen 
vonzáskörzetében. Mindkét típus lényege, hogy egybeépíti a korábban két 
különálló evőeszközként létező kést és villát, pontosabban a bicskát és a 
villát. Ez az ötlet valószínűleg nem debreceni késművesek fejében fogant 
meg, ismert olyan úti készlet, melyek ezeknek a típusoknak az előzménye 
lehetett. A kettő közül a farvillás bicska típusa tűnik régebbinek. Ezt iga-
zolja a farvillás kések nyelének csizma alakú formája. E „csizma” „sarka” 
kihúzható, és a „sarkat” alkotó szarudarabból kétágú villa ágazik ki, mely-
nek ágai a nyél belsejéből csúsznak ki, innen a „farvillás” elnevezés. A deb-
receni farvillás kések pengéje nem rozsdamentes acélból készült, a penge 
általában széles és hosszú volt, méretei valóban a nyitott, fix pengéjű ké-
sekhez közelítenek. A Déri Múzeumban 24 centiméteres hosszúságú da-
rab is található. Az oldalvillás bicska, azaz a pároskés nyele kétfelé vehető, 
egyik felében behajtható penge, a másikban behajtható villa található. A 
villa szárát jellegzetes, íves, félkör alakú bereszelések díszítik. A pároskés 
a villa kinyitása után szedhető szét. A debreceni farvillás és oldalvillás 
kések legnagyobb hírű készítője a Némethy család volt. A család egészen 
a XX. század közepéig készítette késeit. A bicskahasználat bizonyos tár-
sadalmi rétegekben még ma is, régen viszont általánosan elterjedt volt, a 
férfiak mindig maguknál hordták, használták. 

Érték neve:  A Debreceni Virágkarnevál
Kategóriája:  kulturális örökség
Fellelhetősége:  Debrecen
Értéktár neve:  Debreceni Értéktár

A Debreceni Virágkarnevál Közép-Kelet Európa egyetlen olyan rendez-
vénye, ahol élővirágokból készült kompozíciók vonulnak fel. 1966 óta 
köszöntik ezzel a színpompás kavalkáddal államalapító Szent István kirá-
lyunkat és az új kenyér ünnepét. Debrecen legnagyobb és legnépszerűbb 
kulturális rendezvénye minden évben százezreket vonz a régióba. 

A kezdet: A Debreczeni Újság korabeli számában olvasható, hogy még a 
múlt század elején, 1900 augusztusában a Debreczeni Polgári Kerékpáros 
Egyesület választmánya gyűlést tartott. Itt az egyesület tagjai elhatároz-
ták, hogy szeptemberben országos kerékpárversenyt rendeznek az egye-
sület új pályaterén. A verseny fénypontja „a „nagyszabásúnak tervezett 
virágcorso, amelyet sok ízléssel, pompával akarnak megvalósítani”. 

9594



Értéktár  |  DebrecenÉrtéktár  |  Debrecen

Ezen a virágkorzón készülhetett az a fénykép is, amelyen egy kackiás 
bajszú ifjú áll bokrétával díszített biciklije mellett. 1905 májusában fel-
hívás jelent meg a Debreceni Mentő Egyesület alapítására. Ekkoriban a 
80 ezres Debrecenben, ha valakit baleset ért, időbe telt, míg orvost kerí-
tettek. Az Egyesület ezért 1905. június 14-én megrendezte a virág kocsi-
korzót a város főutcáján, hogy a bevételből mentőkocsit vásároljanak. A 
menet, amely 23 kocsiból állt, a Simonyi úton vonult, ahová nézőként 
csak jeggyel lehetett bejutni. Élén Debrecen város fogata haladt, a bakon 
a város színeit viselő hajtóval és hajdúval, a díszítés kék búzavirágból és 
sárgaakácból készült. A jótékonysági bevétel 1600 korona volt. 1966 óta 
néhány kihagyással minden év augusztus 20-án rendezi meg a város a Vi-
rágkarnevált. Kezdetben hazai fellépők és középiskolás csoportok kísérték 
a virágkocsikat. Pár év múlva jelentek meg a külföldi csoportok, először a 
szocialista országokból, 1990. után pedig a világ minden tájáról. A karne-
váli műsort Debrecen testvérvárosainak a művészeti csoportjai színesítik. 
A rendezvény évről évre egyre több látogatót vonz Debrecenbe. Ilyenkor 
szinte duplájára duzzad a lakosság száma. Immáron hagyomány, hogy az 
eredetileg egy napra tervezett rendezvény mára egyhetes „fiesztává” nőt-
te ki magát. Ennek ideje alatt több helyszínen – Kölcsey Központ, Baltazár 
tér, Déri tér, Kossuth tér, Nagyerdei Szabadtéri Színpad és rendezvénytere 
és a Nagyerdei Stadion – várják „virágos” programok a közönséget. A részt 
vevők a karneválra már hónapokkal előbb készülnek, a kocsik díszítése 
pedig 2-3 héttel a rendezvény előtt elkezdődik, amelyekhez 3 millió szál 
virágot használnak. A száraz virágok felhasználása mellett egy-egy kocsi 
díszítéséhez 150-250 ezer szál élővirágot használnak fel. A karneváli 
felvonulást minden évben hagyományosan a Szent Korona kocsi nyitja, a 
további kompozíciókban valamilyen mesebeli téma, legenda, jelkép jel-
lemző jelenete elevenedik meg. A hagyományos felvonulás reggel nyolc 
órakor kezdődik. A karneváli menet a Nagyállomás előtt található Petőfi 
tértől indul, a Piac utcát, a Kossuth teret érintve a város mintegy 5 km-
es szakaszán a Nagyerdei Stadionig. A virágokkal díszített kocsisor között 
együttesek, táncosok, zenekarok, zászlódobálók és mazsorett csoportok 
mutatják be tudásuk legjavát. A Virágkarnevál legötletesebb kompozí-
cióját és a legügyesebb produkcióját értékes díjjal jutalmazza a zsűri. A 
délelőtti menetet este látványos show műsor zárja, amelyet káprázatos 
tűzijáték és hajnalig tartó utcabál koronáz meg. 

Érték neve:  A Hortobágyi Nemzeti Park 
Kategóriája:  kulturális örökség
Fellelhetősége:  Hortobágy-Puszta
Értéktár neve:  Debreceni Értéktár
  Hungarikum

A Hortobágy évezredek tárgyi örökségét, szellemi kincseit őrzi. Természe-
ti gazdagsága, tájképi szépsége, néprajzi hagyományai, azaz valamennyi 
értéke együttesen emeli féltve őrzött nemzeti kincseink sorába. Ezeknek 
az értékeknek a fennmaradásában meghatározó szerepe volt Debrecen 
városának, hiszen legnagyobb része a város birtoka, legelő területe volt. 
A városnak nem állt érdekében, hogy a területen települések alakuljanak 
ki. Ahogy Móricz Zsigmond írja, egy város „tudattalan önfeláldozása” 
őrizte meg számunkra a pusztát. A költők, írók és tudós természetbúvár-
ok által szeretett tájon jött létre hazánk első nemzeti parkja 1973-ban,  
52 ezer hektáron, amely a többszöri bővítés után mára megközelítette  

a 80 ezer hektárt. Alapító okirata szerinti rendeltetése: védje és fejlessze 
a puszta jellegzetes természeti értékeit, őrizze meg a Hortobágy sajátos 
pusztai tájképét, növény- és állatvilágát, természetes körülmények között, 
hiteles formában óvja és mutassa be a hagyományos pusztai életformát, a 
Hortobágy jellegzetes kulturális értékeit. A Hortobágy különleges értéke, 
hogy a puszta a vele érintkező tájak átalakulása idején is változatlanul 
őrizte az ősi használati formákat és pásztorhagyományokat. Ez nemcsak 
külsőségekben érhető tetten, hanem az élő „pásztortudásban” is fennma-
radt. A Hortobágy különlegessége, hogy Európa legnagyobb természetes 
eredetű, nem erdőirtások révén kialakult pusztája, legelőtája, a gazdasági 
tájban megmaradt „élőhely-szigete”. Ez az adottság alapozta meg, hogy 
a nemzeti park területének tekintélyes részét 1979-ben az UNESCO az 
Ember és Bioszféra program keretében Bioszféra Rezervátummá nyilvání-
totta. A pusztát érintő természeti folyamatokban döntő szerepe volt a tájat 
formáló őserőnek, a vizek munkájának. A Tisza nagy mederváltozásához 
köthető a szikesedési folyamatok meghatározóvá válása a Hortobágyon. 
A pásztorkodás és a táj szikes jellege a fás vegetáció későbbi térhódítását 
együttesen akadályozta meg. A korai középkor letelepedett magyarsága 
a Hortobágyot a maihoz képest sűrűbb településhálózattal, de az Alföld 
más területeinél kisebb sűrűséggel népesítette be. A számos, feltehető-
en rövid életű, és kis alapterületű település neve többnyire határrészek, 
dűlők nevében maradt fenn. A puszta életéhez szervesen hozzátartoznak 
a csárdák. Hálózatuk a török kiűzése után alakult ki elsősorban a mező-
városi jellegű alföldi régióban. Az első csárdák a nagyobb utak mentén a 
folyók átkelőhelyeinél, gázlóinál, illetve ezekhez a pontokhoz kapcsolódó 
vámszedő helyeknél alakultak ki. Csárda szavunk perzsa eredetű, ahonnan 
török közvetítéssel honosodott meg. A törökök által az utak mellé épített 
katonai őrhelyeket „csardak”-nak nevezték. A csárda szavunk 1755-től 
jelenik meg írott formában. A Hortobágy 1999-ben, a kulturális táj kate-
góriájában a világörökség része lett, az UNESCO Világörökség Bizottsága 
két fontos kritérium alapján döntötte el a megtisztelő cím adományozását: 
A magyar puszta egy pásztortársadalmak által formált kultúrtáj kivételes 
fennmaradt példája, valamint a Hortobágyi Nemzeti Park területe a több 
ezer éves hagyományos tájhasználat sértetlen és látható nyomait tartja 
fenn, az ember és természet közötti harmonikus kapcsolatot példázza.
A puszta természeti rendszereinek eredetiségét, a természetes gyepek, 
löszhátak, szikes legelők, rétek és kisebb nagyobb vizes élőhelyek moza-
ikjait, amelyek már az őskorban a nagy állattartó kultúrák megjelenése 
előtt léteztek, a legeltetéses használat nem károsította, sőt fenntartásához 
meghatározóan hozzájárult. A tájképi arányok szinte változatlanok. A 
külterjes állattartást kiszolgáló épített elemek anyagukban, formájukban, 
szerkezetükben és használatukban őrzik és fenntartják az évszázados ha-
gyományokat. A pásztorkodással együtt tovább éltek azok a kismestersé-
gek – fazekasság, fűz- és gyékényfonás –, amelyek a táj anyagait dolgozzák 
fel. A pásztorok gazdag díszítő művészetéről csonttal, szaruval, rézzel 
berakott karikás nyelek, pompás cifraszűrök tanúskodnak. A talajadottsá-
gok változatossága okozza a növényzet mozaikos szerkezetét és a pusztai 
mikroforma gazdagságát. 
A Hortobágy legismertebb arca a végeláthatatlan szikes legelők világa a tö-
retlen látóhatár. A pusztai gyepek legfontosabb fűfaja a veresnadrág csen-
kesz, amely sajátos színváltozásaival rendre átöltözteti a pusztát, minden 
évszaknak különleges hangulatot kölcsönözve. A park vizes élőhelyeinek 
területe meghaladja a tizenötezer hektárt, de nedves években – ha idősza-
kosan is – területük háromszorosára bővülhet. 
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Az ősi árvízjárta táj kiemelkedő értékű maradványai, mint nemzetkö-
zi jelentőségű vadvizek a Ramsari Egyezmény értelmében is védelmet 
élveznek. A mocsarak, halastavak tavasszal és ősszel vonuló madarak 
százezreinek adnak otthont. A Hortobágy Európa egyik legnagyobb ma-
dárszállója. A puszta szélén keményfaligetek, sziki tölgyesek több, az 
Alföldről szinte teljesen eltűnt fajnak nyújtanak menedéket. Leghíresebb 
közülük az Újszentmargitai Tilalmas-erdő és az Ohati tölgyes. A puszta 
természeti gazdagságáról, értékeinek fontosságáról sokat mond, hogy az 
Európai Unió a Pannon régió kiemelkedő értékének ismerte el a szikes 
pusztákat és mocsarakat. Így különleges természetmegőrzési, és madárvé-
delmi területként a nemzeti park teljes területe a Natura 2000-es hálózat 
része. Legelő állat nélkül a Hortobágy nem képzelhető el. A zsinóros szőrű, 
csavart szarvú racka juh, a magyar szürke szarvasmarha, a ménesben lege-
lő lovak, a mangalica sertések meghatározó elemei a tájnak. Az 1950-es 
évek derekára a szürke marha szinte a kipusztulás szélére sodródott. A faj-
ta megmentése a Hortobágyon indult el, az állami gazdaság feladata lett a 
génbanki állomány fenntartása. A magyar szürke szarvasmarha most már 
több gulyában járja a pusztát, legelésével meghatározó szerepet játszik a 
pusztai élőhelyek fenntartásában. A lovak közül Hortobágyon a nóniusz 
fajta terjedt el, amelynek mátai törzsállománya gondoskodik az erőteljes, 
kitűnő igavonó állat megőrzéséről. 
A pásztorok munkájuk során nem nélkülözhették a terelő és őrző kutyá-
kat. A puliról és a pumiról az első feljegyzések a XVII–XVIII. századból 
ismertek. A nyájakat és tanyákat a komondor őrizte, míg a nyájat a ku-
vasz védte a farkasoktól. A pusztához hozzá tartozik a délibáb fénytüne-
ménye, az augusztusi éjszaka csillagkupolája, a lenyugvó nap földet érő 
vörös korongja, hozzátartoznak a forgószelek, pusztai viharok, az évszak-
ok színváltozása, az őszi daruvonulás. Ezek azok a varázslatok, amelyek 
megismeréséhez türelem kell, amelyek nélkül nem lehet teljes a puszta 
hangulata, „békessége, tömör nyugalma”. A Puszta, mint nemzeti park és 
világörökségi helyszín ezeket a csodákat kínálja a látogatóknak.

Érték neve:  A Debreceni Nagyerdő
Kategóriája:  természeti környezet
Fellelhetősége:  Debrecen
Értéktár neve:  Debreceni Értéktár

A debreceni Nagyerdő az Európában igen ritka alföldi erdőssztyepptölgyesek 
(Natura 2000 nevezéktan szerint euroszibériai erdőssztyepptölgyes) közé 
tartozik. A típusból Magyarországon kevesebb, mint 5000 hektárt tartanak 
számon. A debreceni Nagyerdő a magyar természetvédelem történetének 
jelképe. Magyarország első természetvédelmi területét itt jelölték ki 1939. 
október 10-én. A természetvédelmi területeink törzskönyvébe 1-es sorszám-
mal bejegyzett, akkor 31 hektárnyi védetté nyilvánított idős gyöngyvirágos 
tölgyes természetvédelmi oltalom alatt álló területéből a II. világháborút 
követően mindössze 3 hektár maradt meg, mely az 1959-ben védelem alá 
helyezett 84 hekáros Nagyerdei öreg tölgyessel 87 hektárral bővült. 1992 
óta a debreceni Nagyerdő teljes, 1092 hektárnyi területe természetvédelmi 
oltalom alatt áll. 
A Nagyerdő, mint Debrecen város belső erdőbirtoka mindig fontos szere-
pet játszott a város életében. Fával adóztak a töröknek, de a Nagyerdő adta 
a cívisek tűzifáját, tímárjai részére a gubacsot, a gyakorta pusztító tűzvé-
szek utáni újjáépítéshez szükséges faanyagot, és a magas rangú nemes 

vendégei részére a vadat. A város mindig büszkélkedett vele, de óvását 
bizony sokszor elhanyagolta. Hajdani tulajdonosai ilyenkor oltalmazását 
(pl. 1462-ben Szilágyi Erzsébet) megerősítő királyi oklevelekkel szorgal-
mazták. Ezt jelzi János Zsigmond 1569-ben kelt utasítása: „az erdőkhöz, 
sem a Nagyerdőhöz, sem az Apafájához a tiszttartók egyikhez sem nyúlja-
nak és egy pénzárú fát is senkinek ne adassanak, hanem mint ekkoráig az 
erdőkerülők, a Bírák gondviselésével őrizzék és az erdőt épen tartsák”. 
A Nagyerdő Alföldünk egyik leghíresebb erdeje, „Debrecen tüdeje”. Az erdő 
természeti kincseinek feltárását Diószegi Sámuel és Fazekas Mihály kezdte, 
és neves szakemberek, mint Nagy Jenő, Soó Rezső, Boros Ádám, Tuzson János 
munkája emelte tudományos rangra.
A homoki tölgyesek és gyöngyvirágos tölgyesek mellett tájidegen ültetett er-
dőrészek (akácos, fenyves, nemes nyáras stb.) is jelentős területet borítanak. 
A Nagyerdő állományalkotó őshonos fafaja a kocsányos tölgy (Quercus robur), 
jellegzetes őshonos elegyfajai az ezüst hárs (Tilia tomentosa), fehér nyár 
(Populus alba), kislevelű hárs (Tilia cordata), mezei juhar (Acer campestre), 
vadkörte (Pyrus pyraster). Gazdag madárvilágának kiemelkedő értékű faja a 
kis héja (Accipiter brevipes), amely Magyarországon bizonyíthatóan a Nagy-
erdőben nevelt először fiókát 1962-ben. Az idős tölgyesek számos, az Alföld-
ön veszélyeztetett ritka növényfajnak adnak menedéket. Itt talál oltalmat a 
tavaszi csillagvirág, kétlevelű sarkvirág, debreceni csormolya, kontyvirág, od-
vas és ujjas keltike, bogláros szellőrózsa, sárga árvacsalán, enyves zsálya, erdei 
tisztesfű, békabogyó, gyöngyvirág, szé les le ve lű salamonpecsét, fodros gólya-
orr, bársonyos tüdőfű, erdei ibolya és a fokozottan védett a magyar nőszirom 
(Iris aphylla ssp. hungarica). 
A homoki tölgyesek fogyatkozása egyre nagyobb arányú, hiszen az erdők 
felújítása során a tölgyesek számára kedvezőtlen termőhely változás, mint 
a talajvízszint süllyedése, a klímaváltozás hatásai nehezítik felújításukat. A 
Debreceni Nagyerdő Természetvédelmi Terület, mint különösen ritka erdő-
társulás felkerült az Európai Unió Élőhely Direktíva mellékletének listájára, 
mint kiemelt jelentőségű élőhelytípus. A Nemzeti Természetvédelmi Alap-
terv is rögzíti, hogy: „Az erdei életközösségek között különösen veszélyezte-
tettek a homoki tölgyesek és a gyöngyvirágos tölgyesek...”, ezért a Debreceni 
Nagyerdő Természetvédelmi Terület, mint kiemelt jelentőségű különleges 
természetmegőrzési terület (területkódja: HUHN200033) került kijelölésre 
az Európai Közösség Natura 2000 hálózatába. Jelölő fajai közül a magyar nő-
szirom és a hőscincér emelhető ki.

Érték neve:  Debreceni Egyetem
Kategóriája:  kulturális örökség
Fellelhetősége:  Debrecen
Értéktár neve:  Debreceni Értéktár

A Debreceni Egyetem Magyarország legrégebbi folyamatosan, a XVI. szá-
zadtól fogva eredeti székhelyén működő felsőoktatási intézménye. Egyko-
ri jogelődjének, a Debreceni Református Kollégiumnak 1538-ban történt 
megalapításától évszázadokon át a magyar kultúra, tudomány és oktatás, 
egyúttal pedig a hazai protestantizmus fellegvára volt. 14 karával, 24 dok-
tori iskolájával, 30 000 hallgatójával jelenleg Magyarország legnagyobb 
egyeteme. 
Számos olyan érték hordozója (épületek, tudományos, művészi, oktatási 
műhelyek, iskolák, intézmények, nemzeti könyvtár, gyűjtemények), ame-
lyek önmagukban is kiemelkedő nemzeti értéket jelentenek. 
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A múlt, a hagyomány, a protestáns örökség ma is eleven része az egyetem 
életének, jelen van az oktatásban, a tudományos kutatásban, a nemzetközi 
kapcsolatrendszerben, jelen van mindabban, amit az intézmény itthon és 
határainkon kívül képvisel. Az egyetem az évszázadok során a debreceni 
identitásnak is részévé vált, ismertsége, vonzáskörzete, szellemi kisugár-
zása azonban ennél jóval szélesebb körű, nemzetközi mértékkel mérhető. 
Hallgatóinak közel fele Debrecenből és Hajdú-Bihar megyéből, egyharma-
da a szomszédos megyékből, a többi a mai Magyarország minden részéből 
és a jelenlegi határokon túlról, közel 4000 hallgató Európa és a világ 100 
országából érkezik. Ez a határokon átnyúló nemzeti és regionális küldetés 
és a Magyarországon egyedülálló kapcsolatrendszer is közel fél évezredes 
hagyományokon alapul: ennek emlékét őrzik a főépület műemlék üvegab-
lakai vagy az Utrechti Egyetem főbejárata közelében ma is látható bronz 
relief a debreceni peregrinusoknak emléket állítva. 
Az állami egyetem 1912-es alapítása után egy három kart (teológia, jog-
tudomány, bölcsészettudomány) magában foglaló intézmény kezdhette 
meg az első tanévet 1914-ben, amelyhez rövidesen csatlakozott az orvos-
tudományi kar is. Ennek központi épületét IV. Károly 1918-ban avatta 
fel. A Magyar Királyi Tudományegyetem 1921-ben vette fel a mártírhalált 
halt miniszterelnök, gróf Tisza István nevét. Az egyetem központi épüle-
tének átadására 1932-ben került sor. 1950-ben leválasztották a Teológiai 
Kart, 1951-ben az Orvostudományi Kart, amely az integrációig Debreceni 
Orvostudományi Egyetem néven önálló intézményként működött tovább. 
Az egyetem 1945–52 között a Debreceni Tudományegyetem, 1952-től a 
Kossuth Lajos Tudományegyetem nevet viselte. 
A kontinuitás a Kollégiummal, a Teológiai Kar kényszerű különválása óta 
is töretlen, annak örökségét a két intézmény viszi tovább. 2000-ben a 
Kossuth Lajos Tudományegyetem, a Debreceni Orvostudományi Egyetem, 
a Debreceni Agrártudományi Egyetem és más intézmények integrációjá-
nak eredményeként létrejött a Debreceni Egyetem. A Debreceni Egyetem 
a sok évszázados nemzeti örökség és hagyomány továbbvitele mellett idő-
ről időre az adott kor igényeihez alkalmazkodva megújult. A jelenlegi in-
tézmény az ország legszélesebb képzési kínálatával és legtágabb spektru-
mú tudományos potenciáljával minden tekintetben megfelel a XXI. század 
követelményeinek. Infrastruktúrája, műszerparkja, épületállománya ezt a 
korszerűséget tükrözi: épületeinek többsége is már az ezredfordulót kö-
vető másfél évtized beruházásainak keretében épült. Az oktatás mellett a 
tudományos munka, a kutatások az egyetem több száz szakmai műhelyé-
ben folynak. A képzési és kutatási együttműködések révén az intézmény 
hazai és nemzetközi felsőoktatási intézmények és vállalatok százaival áll 
szerződéses kapcsolatban. A nemzetközi felsőoktatási rangsorokban a 
Debreceni Egyetem a hazai egyetemek közül rendszerint az 1–3. helyek 
valamelyikén szerepel. 
Tudományos és oktatási téren elért eredményeinek elismeréseként 2007-
ben elsőként kapta meg a Felsőoktatási Minőségi Díj Arany fokozatú elis-
merő oklevelét. 2010-ben elnyerte a kutatóegyetemi, majd 2013-ban a 
kiemelt felsőoktatási intézményi címet. A régió nem nélkülözheti az itt 
végzett orvosok, tanárok, mérnökök, informatikusok, gazdasági, egész-
ségügyi, sport- és agrárszakemberek, zeneművészek, jogászok munkáját, 
akiknek utánpótlása is az egyetem feladata. Az intézmény nélkülözhetet-
len szerepet tölt be a térség kulturális életében, olimpiai, világ- és Európa 
bajnokaival, sportoló polgáraival az élsport és a tömegsport területén.
A kiterjedt hazai és nemzetközi kapcsolatrendszernek, az egyetem méretei-
nek, szellemi kisugárzásának, kulturális szerepének, gazdasági súlyának, 

az itt tanulók és dolgozók tízezreinek köszönhetően a Debreceni Egyetem 
nem csupán felsőoktatási intézményként, de Debrecen város és a régió 
egyik legjelentősebb munkáltatójaként, gazdasági szereplőjeként megha-
tározó tényezővé vált Magyarország északkeleti és keleti térségében. 

Érték neve:  Nemzetközi Betlehemes Találkozó 
Kategóriája:  kulturális örökség
Fellelhetősége:  Debrecen
Értéktár neve:  Debreceni Értéktár

A Nemzetközi Betlehemes Találkozó a Debreceni Művelődési Központ 
nagyrendezvénye. A 24 esztendős múltra visszatekintő rendezvény eddig 
183 kárpátmedencei település betlehemezőinek bemutatkozását és közel 
700 játék mozgóképes rögzítését, számtalan kiadvány és három konferen-
cia megrendezését tette lehetővé. 2013-ban megkezdődött a debreceni 
Nemzetközi Betlehemes Találkozó Szellemi Kulturális Örökség nemzeti 
jegyzékre jelölésének folyamata, mely átalakította a találkozó szervezési, 
megvalósítási gyakorlatát. A találkozó Szellemi Kulturális Örökség nem-
zeti jegyzékre jelölésének célja e szakrális szokáshagyomány átörökítésé-
nek, továbbélésének biztosítása, melyhez a Nemzetközi Betlehemes Talál-
kozó biztonságos szakmai-módszertani hátteret jelenthet hosszú távon is. 
Alapvető célkitűzés továbbá, hogy a találkozó minél ismertebbé váljon: a 
jegyzékre kerülés folyamatába együttműködő partnerként bekapcsolódó 
két nemzeti intézmény, a Nemzeti Színház és a Hagyományok Háza az 
általuk szervezett fellépésekkel jelentősen hozzájárult a rendezvény és a 
betlehemezés promóciójához. 
Komoly hozadéka ennek a programnak a közösségi együttlét, az együtt 
ünneplés öröme, ami több ezer embernek, családoknak, gyerekeknek 
nyújt maradandó élményt. A találkozó közvetlen célja a kulturális iden-
titás erősítése, a környező országokban élő magyarság kulturális cseréje. 
Megerősíti a résztvevőket – főként a hagyományokat már kevésbé ismerő 
fiatalokat, gyermekeket – abban, hogy a betlehemezés fontos és értékes, 
kulturális összetartó ereje hatalmas. Az eddigi találkozók legjelentősebb 
hatásaként, eredményeként könyvelhető el az Első Székelyföldi Betle-
hemes Találkozó 2014-es megrendezése Székelyudvarhelyen, mely a 
felvidéki és kárpátaljai találkozókhoz hasonlóan regionális szerepkörű 
és vállalja az egyik legjelentősebb határainkon túli magyarlakta terület 
hagyományőrzőinek összefogását, ezáltal kulturális-nyelvi identitásának 
megtartását, erősítését. 
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Derecske
Földrajzi elhelyezkedés
Derecske Hajdú-Bihar megye középső területén, Debrecentől 20 km-re 
déli irányban fekszik. Gépjárművel a megyeszékhely irányából, a 47-es 
számú főútvonalon közelíthető meg. A település saját vasútállomással 
rendelkezik. 

Történelmi áttekintés
A terület honfoglalás előtti időkben is lakott volt. Ezt bizonyítják a telepü-
lés határában talált avarkori sírok leletei is, melyek ma a debreceni Déri 
Múzeumban találhatók. A település nevének eredete még ma is vitatott. 
Egyesek úgy vélik, hogy a név szláv eredetű, mások szerint a Derecske név 
maga a település földrajzi adottságaira utal. Jelentése halom, domb. 
A nagyváradi püspökség évkönyve szerint plébániáját a XIII. század ele-
jén szervezték. Írásos formában a Váradi Regestrum 1291–94-es adata-
iban találkozunk először. Első ismert birtokosa Rafain bán, aki IV. (Kun) 
László királytól kapta adományozás útján. A XIV. században a debreceni 
uradalom része, a XV. század elején Zsigmond király birtoka volt. 1445-
ben a Hunyadiak kezére került a debreceni uradalom részeként, s a Zsákán 
honos Bajomi családdal birtokolták. A XV. század második felében Mátyás 
király édesanyjának adományozta a helységet, tőle Corvin János örökölte. 
1508-tól ismét királyi birtok. A XVI. század elején Bocskai István kb. ezer 
hajdút telepít le, s ettől kezdve (1605) szabad hajdúváros. Vásártartási 
jogát a XVII. században kapta. 1659-ben és 1693-ban a várost teljesen 
feldúlták a török hordák. Templomát a benne szorult hívekkel együtt fel-
égették. Derecske határában ma is megtalálhatók azok az Árpád-korban 
még virágzó települések nyomai, melyek ekkor váltak a háborús dúlások 
áldozataivá. 1692-ben Derecske a Szepesi Kamarához tartozott. 1702-
től zálogjogon az Eszterházyaké, 1745-ben Eszterházy Pál Antal örökjo-
gon kapta meg Mária Teréziától és Derecske lett az uradalom központja, 
amelyhez 16 település tartozott. Hajdúkiváltságaik visszaszerzésére 
indított perük nem járt sikerrel. A XIX. század, a reformkor évtizedei el-
sősorban kulturális fejlődést hoztak. Az évszázados hagyományokra visz-
szatekintő partikuláris iskola latin nyelvű osztályaiba évente 180-200 fiú 
és 130-140 leánytanuló járt. A partikulát a Debreceni Református Kollé-
gium látta el rektorokkal. Fizetésükről a protestáns egyházközösség és a 
város tanácsa együttesen gondoskodott. 1848–49 után nagy városi ala-
pítványok forrásaiból biztosította az iskoláztatás fejlesztését. A kiegyezés 
utáni időszak a településen dinamikus gazdasági és társadalmi fejlődést 
eredményezett. Az 1860-as években elkezdődött a birtokrendezés, a tago-
sítás. Mezővárosi rangját 1871-ben, nagyközséggé nyilvánításakor vesz-
tette el. 1884-ben járási székhely lett. A meginduló iparosodás bizonyí-
téka, hogy helyi családok által gőzhengermalom, cserép- és téglagyár jött 
létre a településen. 1904-ben a járási székhely vonzáskörzetéhez tartozó 
8 település iparosai létrehozzák a Derecskei Kerületi Ipartestületet. A két 
világháború között egyetlen nagyobb, 900 hold körüli birtokon a cselédek 
jelentős része dohánytermesztéssel foglalkozott. Az első világháború és 
azt követő gazdasági válság évei a lakosság jelentős tömegeit szegényítet-
ték el. A II. világháború frontja 1944 októberében érte el a községet. 

1945 tavaszán a Községi Földigénylő Bizottság felügyelete alatt megkez-
dődött a földingatlanok kisajátítása és annak szétosztása a földigénylők 
között. Felosztásra kerültek az egyházak kezén lévő birtokok is. 1948 
után a birtokaikat, házaikat elvesztettek jelentős része eltávozott a tele-
pülésről. 1949-ben kezdődött a lakosság létszámának csökkenése. Ebben 
közrejátszott az is, hogy 50 sokgyermekes családot a Baranya megyei 
Györköny községbe telepítettek át, az onnan kitelepített svábok helyébe. 
A település városi rangját 1991. január 1-jén kapta vissza.

Érték neve:  Derecskei rátétes szűr és szűrrátétes
Kategóriája:  kulturális örökség
Fellelhetősége:  Derecske
Értéktár neve:  Derecskei Települési Értéktár
  Hajdú-Bihar Megyei Értéktár

Az 1870-es évektől Nagyvárad térségéből kiindulva a szűrök díszítése-
ként jelent meg a rátétes vagy applikált díszítési technika. A XIX. század 
végén a varrógép megjelenésével vált népszerűvé és elterjedtté, mert ez-
zel az új technikával a szűrkészítés idejét lerövidítették. Az ilyen formán 
olcsóbbá váló szűrök hamar közkedveltek lettek, és szinte kiszorították 
a hímzett szűröket az 1920-as évekre. Vidékünkön Berettyóújfaluban, 
Derecskén, Debrecenben, Nagylétán és Hajdúböszörményben készítet-
tek rátétes díszű szűröket, de dolgoztak mesterei Sarkadon és Zsákán is. 
A derecskei szűrrátét legfőbb jellegzetessége az, hogy a mesterek a díszí-
tendő felület minden apró részletét ékszerszerű művességgel igyekeztek 
kidolgozni, a legkisebb helyet is megtöltötték cakkosra vagdalt mintával 
úgy, hogy azok szabályos kompozíciós rendet alkottak. Legkedveltebb 
motívumuk a csipkézett szélű szegfű, a szegfűk közötti teret különböző 
formájú levelek töltik ki, ritkábban rozettaformát és címermotívumot is 
készítettek. A szűrkészítés applikációs technikája annak köszönhette a 
fennmaradását, hogy a mesterek már az 1920–30-as évektől sikeresen 
megtalálták annak továbbélési formáit elsősorban lakástextíliákon és 
viseletdarabokon. 

Érték neve:  Hagymatermesztés története Derecskén
Kategóriája:  agrár- és élelmiszergazdaság
Fellelhetősége:  Derecske
Értéktár neve:  Derecskei Települési Értéktár

A makói hagyma mellett az Alföld több vidékén, így Derecskén is ter-
mesztettek hagymát. Dokumentumok alapján a XVIII. század derekától 
virágzott fel a derecskei hagyma termesztése. A hagymatermesztéséhez a 
kedvező talajadottságok és az ott élő munkakedvelő nép is közrejátszottak. 
A kiváló, zamatos, édes ízű, nagyra növő hagymának hamar országos, sőt 
határainkon túl is híre kelt, bőven vásároltak belőle a kereskedők. A do-
kumentumok alapján lovat, hízót, ludakat vettek az árából a derecskeiek. 
Egy helyi anekdota szerint a vonat is farral ment be Derecskére, mert a 
masiniszta annyira nem bírta a hagymaszagot, másik írás szerint a hagy-
ma annyira csípte a szemét.
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Érték neve:  Hagymafesztivál Derecskén
Kategóriája:  agrár- és élelmiszergazdaság
Fellelhetősége:  Derecske
Értéktár neve:  Derecskei Települési Értéktár

A derecskei Jóbarátok Nyugdíjas Klub hagyományteremtő céllal – a fele-
désbe merült derecskei hagymatermesztés felelevenítésére – 2013. év-
ben Hagymafesztivált rendezett. A rendezvényen hagymás ételekkel vár-
ták a vendégeket, a „hagymát is hagymával ették”. A nyugdíjas klub tagjai 
szeretnék, hogy a Hagymafesztivál rendszeresen megrendezésre kerüljön 
a településen, ezzel egy XVIII. századi helyi mezőgazdasági tevékenység 
felelevenítését szeretnék megvalósítani.

Az értéktár lehetséges további elemei:
Református templom
Római katolikus templom
Népi lakóházak
Csőszház
Katonaházas porta
Általános iskola épülete

Ebes
Földrajzi elhelyezkedés
Ebes Hajdú-Bihar megye középső részén, Debrecentől 12 km-re délnyu-
gatra elhelyezkedő település. A község közigazgatási területét átszeli a 
Budapest–Nyíregyháza vasútvonal, a 4-es számú országos főközlekedési 
útvonal mellette halad el. Ebes belterülete a vasútvonal és a főközlekedési 
útvonal között húzódik. 

Történelmi áttekintés
A község története messze visszanyúlik a honfoglalást megelőző időkbe, 
és a kezdetekről régészeti leletek tanúskodnak. Az eddig megtalált legré-
gebbi emlék az újkőkor (neolitikum) idejéből származó, jelenleg a Debre-
ceni Déri Múzeumban található égetett cserépanyag-töredék, valamint az 
általános iskola diákjai által talált marokkő és szakóca. Az eszközöket va-
lószínűleg a Kárpát-medencébe északnyugatról beszivárgó népcsoportok 
hozták magukkal. A népvándorlás idején szarmaták, gepidák, avarok, bol-
gárok, kazárok és hunok is megfordultak a területen, és főleg az utóbbiak 
után maradtak gazdag sírleletek. 
Legkorábbi írásos említése az 1332–37-es pápai tizedjegyzékből is-
mert: P. (Petrus vagy Paulus) nevű papja 10 garas pápai tizedet fizetett. 
A kora Árpád korban királyi vagy várbirtok lehetett. Temploma az Ágod 
és a Zsong patakok által körül vett dombon a XII–XIII. században épült, 
három fázisban. 1989-ben M. Nepper Ibolya feltárta a templomának 
alapmaradványait. 
1374-ben Ebesi András fia Miklós egy peres ügyben mint nemes tanú sze-
repelt. A falu a Szepesi család birtoka, valamint a Pércsieknek voltak része-
ik. 1452-ben debreceni polgároknak voltak tulajdonai az ebesi részeken. 
1518-ban a Szepesiek részeket adtak zálogba a Bajoni családnak. 1552-
ben 61 portáját írtak össze. 1581-ben a falu egy lakott, és négy elhagyott 
jobbágytelkét említik, a templomát már nem. Ebest 1594. július 18-án a 
krími tatárok felperzselték, majd végleges pusztulása az 1660-as Szejdi 
járás idejére tehető. 
A település újjáéledése a XVIII. század közepén indult el, amikor az im-
már Debrecen közigazgatási területéhez tartozó Ebesen megkezdődött a 
tanyák őseinek, a szállásoknak a kialakulása. A fejlődést jelentősen elő-
remozdította, hogy Debrecen gazdasági életében a mezőgazdaság került 
előtérbe, amely kiváló adottságokat talált az ebesi földeken. További ösz-
tönző erőt jelentett, hogy a XIX. század közepén megépült a Pest–Debre-
cen vasútvonal, amely a XX. század elejétől (Ebes 1908-ban kapott önálló 
vasútállomást) az ebesi tanyavilágot bekapcsolta az ország gazdasági vér-
keringésébe. A település 1952-ben vált közigazgatásilag önállóvá, azóta 
igen gyors fejlődés figyelhető meg. A növekedés alapját kezdetben a mező-
gazdaság biztosította, de a későbbiekben már fontos szerepet töltött be a 
környéken feltárt földgázvagyon is.
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Érték neve:  Az 1950–53 között a Hortobágy, Nagykunság 
területére kényszertáborokba elhurcolt 
családok emlékhelyei; Síremlékmű a múzeum 
kertben, emléktábla a református templom 
kertjében, Ítélet nélkül című állandó kiállítás 
a kitelepített családokra és a diktatúra 
áldozataira emlékezve

Kategóriája:  kulturális örökség, épített környezet
Fellelhetősége:  Ebes
Értéktár neve:  Ebes Települési Értéktár 
  Hajdú-Bihar Megyei Értéktár

Az 1950-es évek elején a Hortobágyon 12 zárt kényszertábort hoztak lét-
re. Ezek közül egy volt az ebesi. Elsősorban Magyarország déli és nyugati 
határához közel eső településekről telepítettek ki több ezer embert csa-
ládostul – csecsemőktől az aggastyánokig – nem kímélve a beteget sem, 
hogy részei legyenek a Hortobágy természetátalakításának, az ötvenes 
évek elejének kísérleti tervgazdálkodásának. Ezeknek a szabadságuktól, 
emberi méltóságuktól megfosztott embereknek emlékére és tiszteletére 
nyílt meg az ebesi Széchenyi Ferenc Tájmúzeumban 2005-ben az 50-es 
évekbeli elhurcolásuk emlékére létrehozott állandó kiállítás. A kiállítás or-
szágosan egyedülálló, a kiállítótérben időről időre rendhagyó történelem-
óra keretében ismerhetik meg a diákok a korszak történéseit. A múzeum 
kertjében két, ismeretlen valószínűleg az 1950-es évek kitelepítéseinek 
áldozatul esett személy hamvai nyugszanak. A sírkő felirata: „Köszönjük, 
hogy elnyerhettük földi nyugalmunkat”. A református templomkertben 
emlékmű található az Ebesre kitelepített családok tiszteletére.

Érték neve:  Benei Péter pipakészítő népi iparművész 
munkássága

Kategóriája:  kulturális örökség
Fellelhetősége:  Ebes
Értéktár neve:  Ebes Települési Értéktár

Benei Péter 1946-ban Berettyóújfaluban született, Egerben járt gim-
náziumba, ahol asztalos ipari alaptevékenységet is tanult. Az élet aztán 
műszaki pályára irányította, de a fa szépsége és megmunkálása mindig ér-
dekelte. 1996-ban betegség miatt nyugállományba került. A betegségből 
való felépülés ideje alatt gyakran felidézte nagyapja emlékét, aki asztalos 
mester volt, de kedvtelésből fapipát készített barátok, ismerősök és saját 
maga részére. Ezekből a pipákból néhány darab és a szerszámok egy része 
megmaradt a családban. Benei Péter így megpróbálkozott egy-két pipát 
faragni saját részére. Mivel a család és a barátok körében nagy tetszést ara-
tott, így egyre többet készített. Megmutatta néprajzos ismerőseinek, akik 
bíztatták, hogy faragja ezeket a múltból visszaidézett tárgyakat. A buda-
pesti NESZ (Népművészeti Egyesületek Szövetsége) rendszeresen zsűrizi 
munkáit, 2009-ben népi iparművész címet kapott.



Érték neve:  Ebesi vasútállomás
Kategóriája:  épített környezet
Fellelhetősége:  Ebes
Értéktár neve:  Ebes Települési Értéktár

1857-től vasúti megállóhely volt Ebesen. A személyvonatok megálltak 
Ebesen, és Ebes tanyák megállóhelyen is. Az állomásépület 1908-ban 
épült. 1994-ben az eredeti állapot visszaállításával újították fel. Ebes 
vasútállomásának épülete a MÁV III. osztályú fővonali típusépületeinek 
egyik szépen megmaradt, az utókornak megőrizendő, vasúti műemléki vé-
dettségű épülete. Az állomásépület Debrecen felőli oldalán volt a többször 
díjnyertes rózsakert. Maradványai ma is fellelhetők. Az 1935-ben készült 
felvételen a kert gondozója, nagyszebeni Somlyay József (1885–1974) 
állomásfőnök is látható.

Érték neve:  Görbe-Balogh kúria
Kategóriája:  épített környezet
Fellelhetősége:  Ebes
Értéktár neve:  Ebes Települési Értéktár

A Görbe-Balogh kúria 1922-ben neoklasszicista stílusban épült, az egyko-
ri tulajdonos család nevét viseli. Balogh István debreceni honatya, tanya 
tulajdonos, az I. világháborúban szerzett sebesülése nyomán kapta a „gör-
be” nevet. A II. világháború és az új község megalapítása után a kúriában 
téesz iroda, majd könyvtár működött. Jelenleg az Idősek Klubjának ad he-
lyet. 2004-ben került felújításra, akkor nyerte el jelenlegi küllemét.

Érték neve:  Kádár-Nagy Lajos festőművész munkássága
Kategóriája:  kulturális örökség
Fellelhetősége:  Ebes
Értéktár neve:  Ebes Települési Értéktár

Kádár-Nagy Lajos 1939-ben született Sárrétudvariban. 12 évesen került 
Debrecenbe, és ott végezte el az általános iskolát. Majd az építőipari tech-
nikum befejezése után a Budapesti Műszaki Egyetemen szerzett építőmér-
nöki diplomát. A képzőművészetek iránti vonzalma 15-16 éves korában 
ébredt. Első képei 1968-ban voltak láthatóak a szűkebb közönség számá-
ra a Debreceni Tervező Vállalat kiállításán. Ekkor foglalkozott akvarellel és 
kisplasztikával is. A mintegy hat esztendeje rendszeresen kiállított képe-
in az úgynevezett organikus absztrakciót igyekszik megteremteni, olyan 
egyéni szín- és formavilágot próbál létrehozni, ami esztétikai élményt 
nyújt nemcsak számára, hanem remélhetőleg a szemlélőnek is.

Érték neve:  Templomdomb
Kategóriája:  kulturális örökség
Fellelhetősége:  Ebes
Értéktár neve:  Ebes Települési Értéktár

Ebes település első temploma a mai településtől délkelet irányban, az Ágod 
és a Zsong patakok által körülvett kis dombon helyezkedett el. Az épületet 
az Árpád-házi királyok törvényei nyomán emelték a XII. század folyamán, 
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és Szent Miklós tiszteletére szentelték fel. Legkorábbi írásos említése az 
1332–37-es pápai tizedjegyzékből ismert: P. (Petrus vagy Paulus) nevű 
papja 10 garas pápai tizedet fizetett. Pusztulása 1572–1581 közé tehető, 
akkor már csak a falu egy lakott és négy elhagyott jobbágytelkét említik, a 
templomát már nem. A templommentő feltárását 1988-ban végezte el a 
Déri Múzeum. A feltárás nyomán egy egyhajós, négyszögletes szentélyzá-
ródású templom alapjai kerültek napvilágra, melynek három periódusát 
lehetett elkülöníteni. Az első, a XII. század folyamán épült, teljes hossza 
11 m, belső hossza 9 m, hajójának teljes szélessége 8 m, belső szélessége 
6 m. A román kori templomot a XIII. század első évtizedeiben bővítették 
egy újabb szentéllyel és megerősítették 8 támpillérrel, ezáltal a hajó tel-
jes hossza 15 m lett. Ezután a XIII. század végén egy északi sekrestyét 
építettek hozzá, és dél felé is meghosszabbították. Így a templom teljes 
hossza 18,5 m lett. A templomdombot és környékét 2003. év novembe-
rében a nemzeti kulturális örökség minisztere fokozottan védett régészeti 
lelőhellyé nyilvánította.

Érték neve:  Uzonyi Pál tanító, festőművész, költő 
munkássága

Kategóriája:  kulturális örökség
Fellelhetősége:  Ebes
Értéktár neve:  Ebes Települési Értéktár

Uzonyi Pál (1923–1986) tanyai iskolaigazgató, tanító, festőművész, 
költő 1923-ban született Hajdúböszörményben. Földrajz–rajz szakos ta-
nárként dolgozott Ebesen, a tanyai iskolaigazgatói székét a község megala-
kulásának évében, 1952-ben foglalta el, és 1985-ig töltötte be ezt a tiszt-
séget. Elhivatott tanári pályafutása mellett alkotó művészként is jelentős 
tevékenységet fejtett ki. Művészi indíttatását családjától és szülővárosa 
művészitől Káplár Miklóstól, Pálnagy Zsigmondtól, Veress Gézától kapta. 
Képzőművészeti alkotásaiban több technikával is találkozhatunk, fafarag-
ványokat, festményeket és grafikákat egyaránt készített. Míg fafaragvá-
nyaiban inkább népi motívumok és formavilág jelenik meg, festményei re-
alistának, időnként szürreálisnak mondhatók, nehéz emberi sorsokat jele-
nítenek meg. munkáit több önálló kiállításon mutatták be országszerte. A 
realista festmények mellett ceruzarajzai és versei a gyerekszemmel derűs, 
élénk, sokszínű természetet és tanyasi életet jelenítik meg. 1953–85 kö-
zött több, mint 600 verset írt, melyek gyakran jelentek meg nyomtatásban 
a Dörmögő Dömötör, a Hajdú-Bihari Napló, a Nők Lapja, Kisdobos lapjain. 

„Ecsetemben mesék élnek” címet viselő, a saját rajzaival illusztrált gyer-
mekverses kötetét 2013-ban jelentette meg az Ebes Kulturális Közhasznú 
Nonprofit Kft. Hagyatékát az ebesi Széchenyi Ferenc Tájmúzeum őrzi és 
gondozza, 2015 óta időszaki kiállítóterme Uzonyi Pál nevét viseli.

Az értéktár lehetséges további elemei:
Református templom
Szent Lőrinc katolikus templom

Egyek
Földrajzi elhelyezkedés
Egyek Hajdú-Bihar megye legnyugatibb települése, a Hortobágy nyugati 
szélén, Jász-Nagykun-Szolnok és Borsod-Abaúj-Zemplén megyék találko-
zási pontján fekszik. Külterületi határvonala egyúttal a Hortobágy délnyu-
gati pereme. A 33-as főútról – a Patkós Csárdánál – a 3315-ös útra térve 
lehet elérni. Debrecentől 78 km távolságra van. Vasúton a Füzesabony–
Debrecen, mellékvonalán közelíthető meg. A településtől 4 km távolságra 
lévő Tisza jobb partjával, Tiszadorogmával nyáron komp köti össze. Külte-
rületi lakott részei: Ohat, Félhalom, Telekháza.

Történelmi áttekintés
A település délnyugati határában lévő szőlőhegyből kerültek elő a környék 
legrégebbi régészeti emlékei. Bronzkorból származó urnái, csontmaradvá-
nyai korai emberi letelepedésről árulkodnak. Első említése 1296-ban buk-
kan fel Egyeki János fia Mihály bejegyzéssel. Az 1332–37-es pápai tized-
lajstromban szerepel papja. Maga a név talán „Edekon, vagy Edek” hun 
követ lágyan kiejtett változata. A néphagyomány szerint Tass és Szabolcs 
vezérek az „Egyeki-orr”-nál keltek át tömlőkön a Tiszán. A falu az Ohati, 
a Bérczy, a Liszkai, a Zelenay famíliák után 1486-tól a Dóczyak kezébe 
került. Dóczy István szerémi püspök adományozta imádság fejében az 
egri káptalannak a birtokot 1492-ben. A török hódoltság idején a szolnoki 
szandzsák részeként tartják számon. A második hajdúfelkelést követően 

– mint a bajomi uradalom tartozékát – Nagy András hajdúgenerális kapta. 
A török kiűzése után, az egri káptalan – mint a hajdúk előtt jogos tulajdo-
nos – pert indított birtoka visszaszerzéséért. A per eredményeként Egyek 
újra káptalani birtok lett. Az erőszakos rekatolizálás miatt a református la-
kosság többsége elköltözött, legtöbben az Arad megyei Kispereg pusztára. 
A település életében a XIX. században beinduló Tisza-szabályozás jelent 
nagy változást. Mezőgazdasági művelésre alkalmas területek szabadul-
tak fel a víz alól, ez az 1848-ban felszabadított jobbágyoknak földet, de 
legalábbis ideiglenesen munkát jelentett. A földkérdést az 1920-as Nagy-
atádi Szabó István nevéhez kötött földreform sem tudta megoldani. A XX. 
század első fele a világháborúk jegyében telt el. Az első világháborúban 
229 hősi halottja volt a településnek, a II. világháború áldozatainak száma 
ezt jelentősen felülmúlta. A település közigazgatásilag 1876-ig Szabolcs 
vármegye része volt. Ettől kezdve Hajdú vármegyéhez, majd 1950-től a 
frissen alakított Hajdú-Bihar megyéhez tartozik.
 
Az értéktár lehetséges további elemei:

Debrecen város kúria (Egyek-Ohat)
Egri főkáptalan kúriája ((Egyek-Telekháza)
Római katolikus templom
Nepomuki Szent János szobor
Újtelepi Általános Iskola (1925) székely típusú épülete
Meggyes csárda
Patkós csárda
Tájház
Ohati erdő
Ohati halastó és madárvilága
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Esztár
Földrajzi elhelyezkedés
Esztár az Érmelléken, a Berettyó folyó mellett fekszik, Hajdú-Bihar me-
gye délkeleti részén, Debrecentől 32 km-re fekvő, Pocsajjal teljesen ösz-
szeépült község.

Történelmi áttekintés
Esztár és környéke már ősidők óta lakott hely. Határában kőkori és római 
kori leletek kerültek napvilágra. Tőle nyugatra halad el a szarmaták által 
324 és 337 között épített, az Alföldet körbekerülő Csörsz-árok vagy más 
néven Ördögárok nyomvonala. 
A község első írásos említése 1215-ben volt a Váradi Regestrum-ban, 
Yztharij alakban, mint a Hontpázmány nembeli Mihály birtoka, a későb-
bi Esztári, Czibak és Battyáni családok közös ősének, Szalóknak az apja. 
Papja mind a Váradi püspöki tizedjegyzékben (1291–94), mind a pápai 
tizedjegyzékekben (1332–37) szerepel. Szent Egyed tiszteletére emelt 
templomát 1341-ben említik. A XIV–XVI. században is a Sztári-Esztári 
család a fő birtokosa, 1453-ban a család pallosjogot nyert a településre. 
Az egyik, e korból származó oklevél a települést Castellum Ztar néven írta 
le. 1464-ben Esztár már vámszedő hely. 1552-ben 15 és 1/2 jobbágy-
portája volt az Esztáriak, Toldiak és Tétiek földesurasága alatt. 1566 után 
a török hódoltatta a falut, így a szolnoki szandzsák csongrádi náhie 1571. 
évi adóösszeírásában 43 ház (családfő) található. 1599-ben földesura Tol-
di István.
Várad török kézre kerülését (1660) még lakottan vészelte át, 1682-ben 
azonban elnéptelenedett. A török kiűzése után népessége gyorsan növe-
kedett, 1713-ban huszonhárom családdal írták össze, s jelentős állatállo-
mánnyal. 1720-ban harmincegy szabadmenetű jobbágycsaládot vettek 
számba. 1732-ben a Boldvay család, 1760-ban pedig gróf Bethlen Sá-
muel is birtokos volt itt. Az 1800-as évek első felében pedig az Erdődy, 
Radványi, Dobozy, Hódosy és Szúnyogh családoknak volt itt birtoka.

Az értéktár lehetséges további elemei:
Erdődy-Szunyogh-Incze kúria
Nagyszék-tó
I. világháborús emlékmű
1848-as emlékmű
Református templom
Petőfi szobor
Ér folyó medence szakasza

Folyás
Földrajzi elhelyezkedés
Folyás Község a Tisza menti régió legkisebb és legfiatalabb települése. A 
megye északnyugati peremén a 3315-ös számú út mellett elhelyezkedő 
község 8 km távolságra található Polgártól, rajta és a 35-ös számú főút-
vonalon keresztül kapcsolódhat az ország vérkeringésébe. A megyeszék-
helytől való távolsága 65 km. A másik irányban Újszentmargita található 
9 km távolságra. 

Történelmi áttekintés
Folyás a polgári határ részeként az egri káptalan birtoka volt évszázadok 
óta, s mint ilyen gazdasági központ, folyamatosan növekvő külterületi 
lakott hely. 1910-re 18 gazdasági vagy tanyaközpont alakult a nagy ki-
terjedésű polgári határban, ezekben nagy lélekszámú lakosság élt. A fo-
lyási gazdasági központban 355 volt a lakosság lélekszáma az 1910-es  
népszámlálás szerint. Sorsa hasonlóképpen fejlődött, mint a káptalani ta-
nyavilág nagyobb központjaié, azaz az önálló faluvá fejlődés útjára lépett. 
Tipikusan mezőgazdasági település, alsófokú oktatással, római katolikus 
templommal. 
Múzeumi ásatások leletei alapján valószínű, hogy már az Árpád-korban 
létezett település a mai Folyás területén, ám feltehetően a Tatárjárás 
előtt végleg elsorvadt. Ilyenek a Folyás-Bivalyhalom, Folyás-Kígyós tanya, 
Folyás-Simahát néven ismert határrészek, amelyek lakott voltát a régésze-
ti felszíni kerámialeletek igazolják. 
Története, a középkor századaitól összefonódott Polgár történetével, Fo-
lyás-tanya néven néha iratokban is megemlítették. Polgár hajdú korszaká-
nak végével az egri káptalan tulajdonába került, így az uradalmi összeírá-
sok képet adtak az itteniek életéről. 1785-ben 399 sertést tartottak Folyá-
son, majd 1810. március 11-én a folyási vendégfogadót vették számba, 
valamint a káptalan két istállóját 40, illetve 25 marha számára, amelyek 
vályogfalú, nádtetős épületek voltak. Ekkor az uradalom folyási szántó-
földje 110 pozsonyi mérő volt. 
A Folyáson élő lakosság római katolikus vallású volt, s az egri káptalan 
elhatározta, hogy a lakosság vallásos hitének ápolására templomot épít. A 
XIX. század derekán épített római katolikus templom tulajdonképpen az 
egyetlen múlt századi építmény, amit II. világháború idején felrobbantot-
ták a visszavonuló németek.
A települést 1992. július 1. napjától községgé nyilvánították.

Az értéktár lehetséges további elemei:
Egri főkáptalan kúriája
Templomrom
Madár és növényvilág
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Földes
Földrajzi elhelyezkedés
Földes nagyközség a Hajdúság déli szélén, a bihari Sárrét határán, Buda-
pesttől 220 km-re, Debrecentől 34 km-re, Hajdúszoboszlótól 25 km-re ta-
lálható. Megközelíthető közúton Budapest irányából a 4-es számú főúton, 
majd Püspökladánytól a 42-es számú főútvonalon. Debrecen irányából a 
4805-ös számú úton. Legközelebb eső vasútállomás Kabán található. 

Történelmi áttekintés
A 42-es főút mellett az Inarcs-malom újkőkori lelőhelyén 1938-ban vég-
zett ásatás során talált kerámiaedények jelzik az első emberi település 
nyomait a község nyugati szélén. Gödörlakásaik, majd paticsfalú égetett 
házaik maradványait éppúgy megtalálták itt a régészek, mint a rézkori 
ember eszközeit. 
Földes első említése 1215-ben a Váradi Regestrumban található. Bár pap-
ját a pápai tizedjegyzék nem említi, középkori egyházát Szent István tisz-
teletére emelték, első említése 1483-ból való. Egy 1342-es adat szerint 
Földesi Tamás fia András perbeli nemes tanú lakhelye, majd még ez évben 
említik Földesi Jakab főesperest és testvérét, 1389-ben pedig Földesi Pé-
tert. Tíz év múlva a fej- és jószágvesztésre ítélt Földesi Miklós fiáról, Já-
nosról van adat. A XV. században is a Földesi és a Földesi Nagy-családok 
faluja. 1572-ben a wittenbergi egyetem tanulói között már földesit is ta-
lálunk. Szapolyai János révén Földes több kiváltsághoz jutott. 1660-ban 
Szejdi pasa serege Földest részben elpusztította. Az 1689-es és 1713-as 
Szabolcs megyei közgyűlések iratai azt bizonyítják, hogy Földes község 
lakosai vámon, harmincadon és vásárvámon kívül semmit nem fizettek, 
terményeikből soha semmit le nem adtak, kuriális nemesi kiváltságokat 
élveztek évszázadokon keresztül. A település nemesei, egykori községi 
szervezeteik létrehozásával a vármegyével szemben is megállták a helyü-
ket a rendi alkotmány idején, egyaránt biztosítva nemesi kiváltságokat, és 
a polgári egyenjogúságot. Erre emlékszik a nagyközség április 14-én, Föl-
des napján. A világháborúban 900 katonafia közül 272 hősi halált halt, 
emléküket szép szobor örökítette meg. A megyében található emlékmű-
vek közül ez volt az első.

Az értéktár lehetséges további elemei:
Strandfürdő 
Református templom 
I. és II. világháborús emlékmű 
Községháza 
Antos Mária csuhékészítő munkássága 

A település híres szülöttei: 
Karácsony Sándor
Baláshází János
Csáth Géza
Karacs Imre
Birizdó Gabriella
N. Bere Anna Mária

Furta 
Földrajzi elhelyezkedés
Furta Hajdú Bihar megye déli részén Debrecentől 50, Berettyóújfalutól 
15 km-re található a Debrecent Szegeddel összekötő főútvonal mellett. 
A község a Berettyó-Körös vidéken, közelebbről a Nagy-Sárrét, a Bihari 
sík és a Kis-Sárrét földrajzi találkozásánál fekvő, sajátságosan bihari tele-
pülés, mely mind a mai napig megőrizte a bihari településekre jellemző 
arculatát.

Történelmi áttekintés
Késői település, Furta neve a mai alakjában községnévként először az 
1552. évi dikális (adó) összeírásban fordult elő. A település eredete a „hi-
vatalosan” – és a köztudatban is – mind a mai napig ehhez az évszámhoz 
kötődik. Ekkor tizenkét portát vettek nyilvántartásba. Ezt követően a fa-
lunak számos birtokosa volt: Váradi Kisprépostság, Erdélyi Fejedelemség, 
Zsáka vára, Bethlen Gábor. 1659 szeptemberében a tatárok elpusztítot-
ták. Az 1660–70-es években ismét lakott volt, ám az 1678-as pestisjár-
vány nyomán népessége újra elpusztult. Negyvenkét évig romokban álló, 
lakatlan hely volt. 1720-ban a szomszédos Zsákáról 17 parasztcsalád 
bérbe vette a furtai pusztát s ez a település újra benépesítését jelentette. 
A község lakosságának meghatározó csoportját a telkesjobbágyok jelentet-
ték, noha a földesúrnak itt a XIX. század derekán majorsági gazdasága is 
kiépült. Tipikus jobbágyfalu. Címere a falu jobbágy mivoltával, mezőgaz-
dasági-paraszti jellegével áll összefüggésben. Az 1770 szeptemberében 
kelt úrbáriumában megtalálhatjuk a falu XVIII. század eleji pecsétnyomó-
jának lenyomatát, ennek körirata: FURTA FALU 1720.

Érték neve:  Furtai hímzés
Kategóriája:  kulturális örökség
Fellelhetősége:  Furta
Értéktár neve:  Furta Települési Értéktár

A magyar népi hímzések között méltán figyelemre méltó a furtai hímzés, 
melynek sajátos a formakészlete, díszítőstílusa. Szerkesztési módja és 
mintaelrendezése legteljesebben és legtökéletesebben az 1880-as évek-
ben készült kék surcvászon alapanyagú férfikötőkön érvényesült. Ezek 
a jegyajándékba készült fehérrel hímzett kötények váltak a furtai fehér-
hímzés legjellegzetesebb darabjaivá. A furtai hímzés a századfordulón 
még igen elterjedt volt, de a második világháború után csak szórványos 
emlékek maradtak róla. Elsősorban a fehér házivászon és gyolcs alapanya-
gú férfiingek elején, mandzsettáján, vállfoltjain, jegykendők sarkain, női 
ingvállak, hálókabátok nyakán, fehérneműk és alsószoknyák alján jelent 
meg. Azon kevés hímzés közé tartozik, amelyek megőrizték szabályos 
kompozíciós rendszerüket, egyszerű mintakincsüket abban a korban is, 
mikor a hímzések a szűcs és szűrhímzések hatására zsúfoltabbá váltak. A 
mintákat általában lapos és száröltéssel varrják ki, de az öltések iránya szi-
gorúan kötött. Az 1920-as években megjelent a fehér alapon pirossal varrt 
furtai hímzés is, amely általánosan elterjedt s csaknem kiszorította a fehér 
hímzést a lakásbelső tárgyain. 
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Az 1930-as években kezdett kiszínesedni elsősorban a női köténye-
ken, de ez a jelenség periférikus maradt. Ma is egyre többen fáradoznak 
a régi hímző hagyományok felélesztésén, a furtai minták és motívumok 
megismertetésén.

Az értéktár lehetséges további elemei:
Református templom
Római katolikus templom
Citerazenekar

Fülöp
Földrajzi elhelyezkedés
Fülöp Hajdú-Bihar megye északkeleti csücskében helyezkedik el 35 km-
re Debrecentől, a Debrecen–Vámospércs–Nyírábrány főútvonaltól 12 
km-re. Tipikus nyírségi település, talaját tekintve a futóhomok váztalaj a 
jellemző. 

Történelmi áttekintés
A középkorban Szatmár megyéhez tartozó település első írásos említése 
1353-ból való a Balogsemjén nemzetség Kállai ágának birtokaként. A XIV. 
század elején épült templomának alapjait a Brumi-tanya lelőhelyen 1952-
ben tárták fel. 
1353-ban a nagysemjéni nemesek tiltották a szomszédaikat Fülöp birto-
kuk használatától. 1393-ban Semjéni István itteni részeit elzálogosította 
300 arany forintért Meggyesi Miklósnak. A XV. században a Balogsemjén 
nembeli Kállayak birtoka. 1483-ban egyházáról volt említés. 1511-ben 
a Parlagiaknak voltak részbirtokaik a településen. 1549-ben Kállai Lőkös 
Jánosnak négy, Károlyi Zsigmondnak nyolc, Kenderesi Péternek két job-
bágyportáját írták össze a településen, amelynek egy része ekkor Szabolcs 
megyéhez tartozott, ahol a Drághy családnak még hét jobbágyportája volt. 
1566 után a törököknek adózott. A szolnoki szandzsák debreceni náhie  
1572-es adóösszeírása szerint 13 családfőt és egy templomot tartottak 
nyilván. 
A tizenöt éves háború folyamán elnéptelenedett, így később évszázadokon 
át puszta helyként, határát Vámospércs hajdúváros és az Eördögh család 
használta. A vámospércsi hajdúk 1637-ben, majd 1639, 1653, és 1753 
években is váltottak maguknak zálogbirtokot a településen.  
A XIX. században Nyírábrány külterületi lakott helyeként volt ismert. 
1946. április 1-jén lett önálló település, Nagyfülöp ideiglenes elnevezés-
sel, 1948-tól már Fülöp név alakban szereplő falu, az 1950. évi közigaz-
gatási átszervezés után immár Hajdú-Bihar megyéhez tartozó önálló taná-
csú község. 1978-ban elveszítve önállóságát nagyközségi közös tanácsú 
társközségi jogállást kapott, közigazgatásilag ismét Nyírábrány irányítása 
alá került. Függetlenségét hosszas huzavona után 1988-ban kapta vissza.

Az értéktár lehetséges további elemei:
Bory kúria
Római katolikus kápolna (Fülöp-Bánháza)
Nagy legelő (Fülöp-Bánháza)
Karácsonyi csillagozás szokása
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Gáborján
Földrajzi elhelyezkedés
Gáborján Hajdú-Bihar megye déli részén, a helyi regionális központtól, 
Berettyóújfalutól keletre Váncsod és Konyár között, Szentpéterszeg és 
Hencida mellett fekvő település.
Megközelítése a 42-es sz. főútvonalon, a Berettyóújfalunál leágazó 4812-
es mellékúton a legegyszerűbb. 

Történelmi áttekintés
Gáborján település ősi monostoros hely, már az Árpád-korban lakott te-
lepülés, ahol Szent Mihály tiszteletére szentelt apátság volt. Gabriel mo-
nostorát és a falut 1217-ben említik először a források. A monostor ala-
pítójának neve Gabriel – Gabrián – alakult aztán a kiejtésben Gáborjánná.  
A község határában feltárt földvár és monostor maradvány pontos kora 
még nem ismert. 
Gáborján és tartozékai a XIII. század végétől a debreceni Dósa nádor 
és utódai, a Héderváry, Szécsi, Domoszlói családok birtokában voltak.  
A monostort 1405-ben említik utoljára. A török hódoltság előtt tekinté-
lyes községben, 1552-ben 33 és fél jobbágytelket írtak össze. Az 1692-es 
összeírásban, mint nemes mezőváros szerepelt, jogállása különbözött a bi-
hari kishajdú városokétól, kiváltsága nagyobb és erősebb volt. Ennek oka, 
hogy Gáborján lakói örökös jogon megvették helyiségüket földesuruktól 
a Vécsey családtól. Az erdélyi fejedelemnek fegyveres katonai szolgálattal 
tartoztak, ezért teljes értékű nemesi kiváltságlevelet kaptak, amely mente-
sítette őket mindenféle adó, taksa stb. fizetése alól. A török kiűzése után 
Bécs nem ismerte el a település kiváltságait. 
A XVIII. század elején az Eszterházyak tulajdona lett a falu és környéke, 
akik 1865-ben Móricz Pálnak és Leszkay Gyulának adták el a területet.  
A falu lakossága az 1800-as évek végén híres volt szalmakalapfonó ipará-
ról. A falu határában régen két falu állt, melyek azonban teljesen elpusz-
tultak. A két elpusztult település közül az egyiket, Tótfalu községet említi 
egy 1405-ben kelt oklevél is, mint Gáborjántól délre fekvő települést. 
Gáborjánhoz tartozott Szaján puszta is. A XIX. században több kolerajár-
vány is megtizedelte a népességet.

Az értéktár lehetséges további elemei:
I. és II. világháborús emlékmű
Református templom 
Árpád-kori földvár, monostor
Bethlen Gábor mellszobor
Tóth Gyula köztéri fa szobra
Népi építészeti emlékek – Kerítésbe épített kőlábas górék
Fejfás temető
Vesszőfeldolgozás

Görbeháza
Földrajzi elhelyezkedés
A község Hajdú-Bihar megye északi részén, a Hortobágy északnyugati pe-
remén található. A 35-ös számú főútvonal keresztülvezet a településen. 
Polgár 12 km, Hajdúböszörmény 24 km, a megyeszékhely pedig 40 km 
távolságra található. A településről a 35-ös számú főúton keresztül érhe-
tők el az M3-as és az M35-ös autópályák. 

Történelmi áttekintés
Görbeháza, eredeti nevén Görbeházpuszta, mely a szomszédos telepü-
léshez, Polgárhoz tartozott. Az 1910-es népszámlálás szerint a polgári 
határban több külterületi lakott hely, uradalmi központ volt, ezek egyike 
Görbeházpuszta 165 lélekkel. Nevét az ott lévő L-alakú házról kapta, mely 
házformát ezen a vidéken „görbeháznak” hívnak. A hagyomány szerint ez 
a ház a Hortobágy puszta szélén, a pásztorok és betyárok által látogatott 
csárda volt, nagy pincével, melynek nyomai még ma is látszanak.
A mai község keletkezése a Nagyatádi-féle földreformmal áll kapcso-
latban. Az egri káptalan tulajdonában lévő földeket egy megállapodás 
értelmében földnélkülieknek és kisbirtokosoknak osztottak ki. Ekkor 
Görbeházpusztán új telepes falu jött létre, 3364 kataszteri hold határral. 
Háromféle teleknagyságot alakítottak ki, kistelepes, nagytelepes, és vitézi 
telek. 
A falu 1925–29 között épült fel – tervszerű mérnöki kiosztásban –, mely-
hez az építők állami hiteleket kaptak. Közigazgatásilag az anyaközséghez, 
Polgárhoz tartozott, a helyi közigazgatási teendőket jegyzői kirendeltsé-
gen látták el. 1930-ban Görbeháza-telepen 1116 fő élt, kiépültek az alap-
vető intézmények is. 
Az önállósodási törekvés már 1932-ben elkezdődött, lényegében elfoga-
dást nyert, de csak a II. világháború végén realizálódott. Ekkor jelölték ki 
végleges határát is. Görbeháza története a második világháború végéig 
összefonódott Polgár történetével.
Közigazgatásilag Polgárhoz, Hajdúnánáshoz és Hajdúböszörményhez is 
tartozott, mielőtt 1945. április 7-én engedélyezték önálló településsé vá-
lását. Határa 8520 kataszteri hold lett, külterületi lakott helyek is tartoz-
tak hozzá: Bágyitelek, Hutter tanya, Lipcse-hát, Kiskapros, Nagykapros és 
Bagota-puszta. Kezdetben több, majd a hatvanas évektől egy termelőszö-
vetkezet biztosította a lakosság megélhetését. A közeli Tiszaújváros ipara 
jó munkalehetőségeket jelentett az itt élők számára. 

Az értéktár lehetséges további elemei:
Út menti kereszt
Forgács Sándor juhász meséi
Ritka növénytársulások, gazdag állatvilág (gólyák stb.)
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Hajdúbagos
Földrajzi elhelyezkedés
Hajdúbagos Hajdú-Bihar megye középső részén, Debrecentől délkeletre 
kb. 14 km-re Konyár és Hosszúpályi szomszédságában fekvő település.
Közúton elérhető a 47-es útról Sárándnál letérve a Sárándot Létavértessel 
összekötő 4809-es számú főközlekedési útvonaltól 3 km-re. 

Történelmi áttekintés
A település környéke már a neolitikumban lakott volt, az előkerült régészeti 
leletek szerint avarok és szlávok éltek ezen a területen, az Ákos-család birto-
ka volt. Az első írásos emlék Bogus néven 1214-ből való, a tatárjárás alatt 
azonban elpusztult a település. A lakosságnak a tatárdúlás utáni újbóli letele-
pedése már a mai területen történt. Hajdúbagos már a XIII. század második 
felében a vidék legnagyobb falvai közé tartozott, a Bagossy család kizáróla-
gos birtoka volt. 1347-ben Nagybagos és Kisbagos néven, mint két ikerköz-
ség szerepelt. A XIV. században egyházas hely, 1389-től hetivásár tartására 
jogosult, 1483-ban pedig már kőtemploma van. Rajta vezetett keresztül a 
Nagyváradot Tokajjal összekötő kereskedelmi útvonal, amelynek az egyik 
vámhelye lett. 1430 táján az álmosdi Chyre család lett a település legna-
gyobb földesura, de a Bagossyaknak is megmaradt a falu egy része. Ekkor 
Csirebagos néven is nevezték. 1480 a Chyre és Bagossy családokon kívül 
a Kállay Lőkös Miklós fia János és a későbbiekben még a henczidai Bacsó 
családnak is volt itt birtoka. 1552-ben a bajoni uradalom része. 
1608-ban Báthory Gábor adományából Nagy András hajdúgenerális  birto-
kába került a bajoni uradalom részeként. A kiváltságolt lakosság nemesi ran-
got kapott, nem kellett adót fizetni, csak a katonaállítás tartozott a kötelessé-
gek közé. Bár kiváltságlevele nem ismert, 1626-ban az erdélyi törvénytár a 
hajdúvárosok között sorolta fel, a település mezővárossá vált, és 1641-től 
már saját pecsétnyomóval rendelkezett (ennek felirata: „Bagos város pecsétje 
1641”). A község kulturális felemelkedését 1657-től a Debreceni Reformá-
tus Kollégium partikulájaként működő iskola biztosította. A XVIII. század 
elején I. Lipót császár megszüntette a hajdúvárosi kiváltságot. 1702-ben – 
az elmaradt nádori fizetés fejében – zálogba Eszterházy Pál kapta meg a te-
lepülést, és azt a derecskei uradalmához csatolta. Az uradalmi intéző 1771-
ben megtiltotta a hajdúvárosi cím használatát, a közösség azonban 1886-ig 
következetesen a hajdúvárosi pecsétnyomót használta. A XIX. század végén 
a községben több ipari üzem is létesült. A fejlődéshez nagymértékben hoz-
zájárult az 1894-ben átadott vasútvonal is, mely 115 évig biztosította az 
összeköttetést a megyeszékhellyel. A település határában a XX. század hú-
szas éveiben a gyengeminőségű földeken jelentős erdősítést hajtottak végre. 

Az értéktár lehetséges további elemei:
Templom u. 2. védett fák 
Hajdúbagosi porta a Szentendrei Skanzenben
Földikutya rezervátum 
Erdő – Hajdúsági Tájvédelmi körzet
Református templom

A település szülötte:
Sinay Miklós református püspök

Hajdúböszörmény 

Földrajzi elhelyezkedés
Hajdúböszörmény a legnagyobb területű és legnépesebb hajdúváros 
Hajdú-Bihar megye északi részén, a Nyírség és a Hajdúság találkozásánál, 
Debrecentől északnyugatra 17 km-re fekszik. Közúton Debrecen és Mis-
kolc felől egyaránt a 35-ös főúton és az M35-ös autópályán közelíthető 
meg, vonattal a Debrecen–Tiszalök vonalon.

Történelmi áttekintés
Hajdúböszörmény környéke már az őskortól lakott hely volt, melyről a 
városi múzeum népvándorlás kori leletei is tanúskodnak. A település neve 
történeti forrásainkban először 1248-ban, Nagyböszörmény néven buk-
kan fel. Első említésénél azonban sokkal régebbi múltra tekinthet vissza, 
amely tényt elsősorban a város neve bizonyítja. A tatárjárás idején elpusz-
tult, de a következő évszázadban újra jelentős hely lett. 1325-ben már 
heti vására is volt. Böszörmény mezővárosi rangjára utal egy 1410-ből 
való irat, mely kiváltsággal kiemelkedett a környék jobbágyfalvai sorából. 
A debreceni uradalom részeként került Brankovics György szerb despota 
birtokába. A Brankovics birtok elkobzása után a Hunyadi család tulajdoná-
ba került, s a debreceni uradalom részeként, a birtokigazgatásban fontos 
alközpont szerepet töltött be. Erre az időre a város településszerkezete 
már lényeges vonásaiban kialakult. A XVI. század elején a Báthory csa-
lád földesurasága alá került, de a környéken betöltött szerepét továbbra 
is megőrizte. A város fokozatosan került be a török hódoltság övezetébe, 
amely fejlődésének megtorpanását eredményezte, majd pedig egyértelmű 
hanyatlást váltott ki. Az 1591-ben kitört tizenöt éves háború, alatt, illetve 
következményeként pusztultak el a város későbbi pusztabirtokai, a haj-
dújogon megszerzett Pród és a zálogbirtokként használt Zelemér és Vid. 
Böszörmény azonban sohasem néptelenedett el. Böszörmény eredetileg 
nem tartozott a hajdútelepülések közé. Azonban a Kállóra telepített hajdúk 
és a Kálló várában lévő királyi katonák közötti csetepaték veszélyeztették 
a megkötött békeszerződést. Ekkor Báthory Gábor a kállói hajdúkat átte-
lepítette saját birtokára Böszörménybe. A város a hajdúk idetelepültekor 
(1609) is lakott hely volt. Böszörmény hajdú kézre kerülése döntő fordu-
latot eredményezett a település társadalmi, gazdasági és politikai történe-
tében egyaránt. A XVII. század végén hajdúkiváltságaik megőrzése érde-
kében a hajdúvárosok létrehozták a Hajdúkerületet, amelynek székhelye 
Hajdúböszörmény lett, mint a legnagyobb hajdúváros. Az 1848–49-es 
forradalom és szabadságharcban a város lakossága jelentős katonai szere-
pet vállalt, amelyből döntő szerep jutott Sillye Gábornak, a Hajdúkerület 
kormánybiztosának. A kiegyezés utáni években megkérdőjeleződött a 
Hajdúkerület léte is. A kormányzat egy felállítandó új vármegyét hozott 
létre, amelyet a Hajdúkerület városaira alapozott, így jött létre 1876-ban 
a Hajdú vármegye. A székhely azonban heves pártpolitikai és regionális 
érdekharcok közepette Böszörményből Debrecenbe került át, s ez az in-
tézkedés a város számára érzékeny veszteséget jelentett. A helyi társada-
lom gerincét a tehetős parasztpolgárok alkották, akik saját egyéni boldo-
gulásuk mellett sokat tettek azért, hogy a város szellemisége a környéken 
példaadó legyen. 
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E téren a református egyház és annak iskolája, a mai gimnázium őse – mely 
a Debreceni Református Kollégium részeként működött – meghatározó 
szerepű volt. A dualizmus korában egyenletes fejlődés jellemezte a telepü-
lést, s bár jelentős ipar az 1960-as évekig nem alakult ki, kézművesipara 
a hajdúvárosok közt a legszámottevőbb volt. Vasútja 1884-ben épült meg 
Debrecen felől, folytatása Hajdúnánás felé a következő évben készült el.
A századforduló idején jelentős sikerek születtek a kulturális élet terüle-
tén is: ekkor jött létre a helyi újság, ekkor sikerült a gimnáziumot nyolc 
osztályos főgimnáziummá fejleszteni, s Király Jenő tevékenysége révén 
ekkor kezdett kibontakozni a böszörményi festőiskola is. Az I. világhá-
ború Hajdúböszörmény számára lényegesen nagyobb véráldozattal járt, 
mint országosan. Mintegy ezren haltak hősi halált az orosz és az olasz 
frontokon. A hátország helyzetét tovább súlyosbította a román megszállás 
(1919. április 16.). A II. világháború nagy szenvedést zúdított a városra, 
amely elsősorban a német és a szovjet megszálláshoz köthető. Előbb a 
mintegy ezerfős zsidó lakosságot hurcolták el, majd az oroszok hajtották 
robotra a civil lakosságot. A városban a második világháború áldozatai-
nak száma mintegy kétszerese az első világháborúénak. A kommunista 
hatalomátvétel után bekövetkezett a helyi társadalom tudatos rombolása, 
a kuláklisták, az erőszakos téeszesítések révén. A város legrégebbi, ipari 
üzeme a téglagyár, amely 1911–12-ben részvénytársasági alapon épült 
fel, Hajdúböszörményi Első Tégla- és Cserépgyári Vállalat néven kezdte 
meg működését. 

Érték neve:  Böszörményi csengő
Kategóriája:  kulturális örökség
Fellelhetősége:  Hajdúböszörmény, Hortobágy
Értéktár neve:  Hajdúböszörményi Települési Értéktár,
  Hajdú-Bihar Megyei Értéktár 

A hajdúböszörményi csengőkészítő mesterek a XIX–XX. században készí-
tett csengői megtalálhatóak még napjainkban is a hortobágyi pásztoroknál, 
és a lovat tartó gazdáknál. A tiszántúli állattartó gazdák és pásztorok kö-
rében nagy becsben voltak a hajdúböszörményi csengőöntő műhelyekből 
kikerülő ún. „böszörményi csengők”. A Hajdúsági Múzeum gyűjteményé-
ben a legkorábbi ismert, évszámmal ellátott csengő 1816-ból való, az utol-
só mester pedig Tisza Nagy Imre volt, aki az 1940-es évekig dolgozott Haj-
dúböszörményben. A közel másfél száz év alatt a böszörményi csengők 
megőrizték a templomi harangok alakjára, arányaira emlékeztető formá-
jukat, s finom vonalvezetésű, gránátalmás díszítményük alapmotívumát. 
A böszörményi csengők „vállán” két koszorú, vagy borda van, némelyiken 
a koszorúkat ferde vonalak kötik össze. Ekkor ezt a csengőt ráncos vagy 
rácsos csengőnek is nevezik. Oldala nem egyenes, hanem a „szája” felé 
3-4 „rámával” kiszélesedik, így alakítva ki a harangformát. A böszörményi 
csengők formája és az oldalán lévő motívum az évszázadok alatt sem vál-
tozott. A mesterek dicséretét hirdető darabok máig használatban vannak. 



Érték neve:  Hajdúböszörmény csónak alakú fejfái 
  a Nyugati temetőben
Kategóriája:  kulturális örökség
Fellelhetősége:  Hajdúböszörmény
Értéktár neve:  Hajdúböszörményi Települési Értéktár, 
  Hajdú-Bihar Megyei Értéktár

A XIX. század jellegzetes hajdúböszörményi sírjelei a csónak alakú fej-
fák. Protestáns temetőkben nyugvó elhunytak jelölésére szolgált a fából 
faragott, bárdolt fejfa, amely méretével, díszítésével, formájával utalt az 
elhunyt korára, nemére és vagyoni helyzetére. A hajdúböszörményi fej-
fák a magyar fejfatípusok sorában a csónak alakú fejfák közé tartoznak.  
A fejfa plasztikusan zárt, de nem oszlopszerű formája három fő részre ta-
golódik. A fejrész három oldalon csapott, amely az elhunyt nemére utaló 
csúcsdíszben végződik. A fejrészt az oszlopos törzstől a főnézeten eresz 
választja el, amelynek praktikus funkciója az, hogy a törzsön lévő tábla 
feliratát megvédje a csapadéktól. A Nyugati temető csónak alakú fejfás 
parcella területén a XIX. században, az 1830-as évektől az 1880-as éve-
kig temetkeztek. Innen kerültek elő a korabeli helyi festőasztalosok által 
készített színes virágozással díszített koporsók is. Ez az utolsó olyan te-
metői parcella, amelyben a régi temetkezési rend fedezhető fel. A padma-
lyos temetkezési forma határozta meg a sírok elhelyezkedését, egymáshoz 
viszonyított helyzetét. Mivel a koporsó nem a ténylegesen kiásott sírba, 
hanem annak a végébe mélytett üregbe került, a sorok elhelyezkedése is 
sajátos formát mutat. A sírok nem egymás mögött következnek, hanem 
a rákövetkező sor sírhelyei mindig az előző sor közére kerülnek. A sírok 
kelet-nyugat tájolásúak. A fejfa minden esetben a halott feje fölé került, 
nem függőlegesen ásták be, hanem kissé előre döntve. A temetőművészet, 
ilyen egységesen megmaradt része hazánkban egyedül álló. Szatmárcseke 
temetője után nem túlzás azt állítani, hogy a hagyományos temetkezési 
forma emlékei a böszörményi sírkertben lelhető fel. 

Érték neve:  Hajdúböszörmény településszerkezete
Kategóriája:  kulturális örökség , épített környezet
Fellelhetősége:  Hajdúböszörmény
Értéktár neve:  Hajdúböszörményi Települési Értéktár,
  Hajdú-Bihar Megyei Értéktár, 
  továbbítva a Magyar Értéktárba történő felvételre

Hajdúböszörmény egyike azon európai városoknak, melynek egyik legfél-
tettebb kincse maga a település körkörös településszerkezete. A körgyűrűs 
sugaras irány klasszikus példája az ólaskertes, két beltelkes településnek. 
Ebben a térben elkülönült egymástól a lakóház és a gazdasági tevékenység 
színtere, az úgynevezett kert vagy ólaskert. Ennek katonai-védelmi és gaz-
dasági okai egyaránt voltak. A város jól felismerhetően három részre tago-
lódik. A város mértani középpontjában álló erődített templomot a sűrűn 
beépített belső városmag vette körül, amelyet ugyancsak körkörösen a gaz-
dasági kertek öveztek. A belső városmagban álló lakóházak mindegyikéhez 
egy-egy kert tartozott, amely a gazdasági tevékenység végzésének a színtere 
is volt. Itt tartották a nagy jószágokat és a gazdasági terményeket, s itt volt 
az ezzel kapcsolatos munkavégzés színtere is. E településszerkezet alapjait 
az ide települő hajdúvitézek megörökölték (1609), de azon – elsősorban 
védelmi szempontok miatt – célszerű változtatásokat hajtottak végre. 
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A belső városmagot árokkal és palánkkal megerősítették, amelynek kar-
bantartására különös gondot fordítottak. A városból kivezető utak végén 
lévő négy kaput ugyancsak megerősítették. A hajdúgazdaság a belső telek, 
a kert és a határbeli tartozékok hármasságán alapult, amely hármasságon 
belül a belső telek birtoklásának jogilag is különös jelentősége volt. A XVIII. 
században párhuzamosan a Hajdúság katonai szerepének megszűnésével 
és az ország török uralom alóli felszabadulásával, a településszerkezet is 
módosult. Az árok mentén a belváros és a kertség közötti övezetben, az 
árok felszámolásával párhuzamosan jött létre az „árokalja” a maga szűk 
telkeivel és zsúfolt beépítésével. Az egykori árok vonalvezetését a mai „kis-
körút” jelzi. A kertségi övezet is lassú benépesülésnek indult. A népesség 
növekedésével párhuzamosan egy-egy kerten lassanként több lakóház is 
épült, amelynek építészeti feltárását, megközelíthetőségét a zsákutca egy 
sajátos formája, az úgynevezett „zug” tette lehetővé. Ezek egy része utcá-
vá fejlődött, más része viszont mai is a településszerkezet egykori válto-
zásának megkövült tanúja. A kertek gazdasági szerepét a XIX. században 
fokozatosan a határbeli tanyák vették át, amelyek ily módon szervesen il-
leszkedtek a város településszerkezetéhez. A tanyaépületek többsége egy 
városbeli ház tartozéka volt. A várost átszelő négy út találkozásánál jött 
létre az egykori piac, ma Bocskai tér, mely Közép-kelet Európa egyik leg-
egységesebb főtere, ahol több meghatározó épület is található (Városháza, 
Hajdúkerület Székháza, amely ma a Hajdúsági Múzeumnak ad otthont).

Érték neve:  Hajdúkerület székháza
Kategóriája: kulturális örökség,  épített környezet
Fellelhetősége:  Hajdúböszörmény, Kossuth L. u. 1.
Értéktár neve:  Hajdúböszörményi Települési Értéktár, 
  Hajdú-Bihar Megyei Értéktár 

A Hajdúkerület székháza – a megye legrégibb középülete – ma a Hajdúsá-
gi Múzeumnak és a Városi Bíróságnak ad otthont. Maga az épület három 
építési fázisban készült el. Az első Jenovai János debreceni kőművesmes-
ter által valósult meg 1762–65 között. Rövid idő alatt kiderült, hogy a 
Hajdúkerület megnövekedett funkciója nyomán bővíteni szükséges az 
épületet. Rachbauer József építőmester tervei alapján az új szárnyat 
1808. augusztus 2-án adták át. A harmadik építési szakasz Baltazár János 
(Baltazár Dezső református püspök apja) hajdúkerületi mérnök nevéhez 
fűződik, akinek tervei alapján Vecsey Imre, a kor neves építésze 1867–71 
között végezte el a bővítést. Az épület mind közjogilag, mind kulturálisan 
meghatározó szereppel bírt és bír ma is nem csak a Hajdúság, hanem a 
megye, de az ország életében is.

Érték neve:  Böszörményi kelt tésztás sütemények
Kategóriája:  agrár- és élelmiszergazdaság
Fellelhetősége:  Hajdúböszörmény
Értéktár neve:  Hajdúböszörményi Települési Értéktár

A Hajdúböszörményi Tájházakban megrendezett hagyományőrző rendez-
vények egyik kellemes színfoltja a hagyományos eljárással készült, kemen-
cében kisütött sütemények elfogyasztása. A sütemények a következők:

Böszörményi bobajka
Böszörményi darunyak

Böszörményi dübbencs
Böszörményi házikenyér
Böszörményi lakodalmi béles
Böszörményi paraszt kifli
Ferdinánd tekercs
Káposztás pogácsa
Kapros kalács
Kenyérlángos
Kossuth-kifli – hajdúsági hagyomány szerint
Kőtt túrós béles
Mákos kukoricamálé
Szilváslepény

Az értéktár lehetséges további elemei:
Baltazár kúria (Hajdúböszörmény-Bodaszőlő)  
Városháza 
Zeleméri templomrom és kertje 
Gyertyános-tölgyes 
Dorogi úti hársfasor 
Gyógyvíz 
Festett koporsók 
Báthory Gábor hajdúadomány levele 
Böszörményi bronzkincs 
Kálvineum 
Református templom (Kálvin téri, Bocskai téri) 
Görögkatolikus templom 
Római katolikus templom 
Zsinagóga 
A város főtere (Bocskai tér) 
Bocskai István Gimnázium 
Petőfi-ház 
Bocskai szobor 
Tájházak 
Hajdúhét rendezvényei 
Fürdőkert, zenei rendezvények 

A település híres szülöttei:  
Káplár Miklós
Pálnagy Zsigmond
Sillye Gábor

A településen élt hírességek: 
Baltazár Dezső
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Hajdúdorog
Földrajzi elhelyezkedés
Hajdúdorog Hajdú-Bihar megye északi részén, Debrecentől északnyugati 
irányba 36 km távolságra fekszik. Megközelíthető Debrecenből Hajdúbö-
szörményen keresztül a 2502-es úton, Nyíregyháza–Újfehértó felől a 4-es 
számú főközlekedési útról, valamint a Polgár–Hajdúnánás útvonalon. 

Történelmi áttekintés
Régészeti leletek tanúsága szerint már a rézkorban is lakott hely volt. 
Erre utal a város határában talált rézbalta, ami Kr.e. 2300-2000 körül 
készült. Dorog első okleveles említése 1312-ből származik. A Doroch né-
ven ismert falu akkor a Gutkeled nemzetség birtokában volt. 1338-ban 
a települést Dorogegyháza néven, 1358-ban Dorogházaként említik a 
hivatalos iratok. Az Árpád-ház kihalása után a változó hatalmi egyensúly 
hatására 1430-ban Dorog is gazdát cserélt, és az Anjoukhoz közelebb álló 
Kállayak kapták meg a területet. A három részre szakadt Magyarországon 
Dorog előbb a senki földjéhez tartozott, majd vállalnia kellett a hódoltsági 
adót. 1594-ben tízezer krími tatár tört be Szabolcsba, és ekkor feldúlták 
Dorogot, a település a századfordulóra szinte elnéptelenedett. Jelentős 
történelmi dátum a település életében 1605, a Bocskai-szabadságharc. 
Bocskai István fejedelemmé választása után hajdúinak nemesi címet 
adományozott, egyúttal biztosította letelepedésüket. Az 1605. december 
12-én kiadott korponai kiváltságlevélben Dorog is a hajdúvárosok között 
szerepel. A többi hajdúvároshoz hasonlóan a letelepedés itt is tizedekben 
történt. A várost négy tizedre osztották: Hegytized, Gáttized, Viditótized 
és Telekhegytized. A hajdúk által kialakított új település védelmi jellegű, 
zárt rendszerű település volt. Középen állt az őrtorony a templom erőd-
del, amit vastag fal vett körül, négy sarkán körte alakú bástyával, amiből 
ma már csak egy falrész van meg. Dorog kiváltságait 1632-ben a többi 
nagyhajdúvárossal megerősítették. Dorog 1639-ben mezővárosként ne-
vezik. A korponai oklevél alapján a letelepedő hajdúk vallásszabadságot 
is kaptak. A hajdúk döntő többsége ugyanis a Habsburgok által üldözött 
református felekezethez tartozott. Dorog hajdúi viszont egy keleti rítust, a 
bizánci rítust követték, amelynek katolicizálásával 1646-ban az ungvári 
unióval jött létre a görögkatolikus vallás. Részt vettek a Rákóczi-szabad-
ságharcban is, hűséggel szolgálták a fejedelmet. A Rákóczi-szabadságharc 
elmúltával viszonylag békés időszak következett, amit csak a különböző 
járványok (kolera, pestis) szakítottak meg. Az 1848–49-es forradalom 
és szabadságharcból a dorogi hajdúk is derekasan kivették a részüket, öt 
századost és több száz katonát adva a haza mentésére. A város nagyon 
sok családját érintette a szabadságharc utáni megtorlás: börtönbüntetés, 
birtokvesztés formájában. A kiegyezés után Dorogon is emelkedett a la-
kosság száma, a századfordulóra elérte a 9900 főt. A század elejétől nap-
jainkig állandósult a tízezer körüli népességszám. 1886-ban lemondott 
városi rangjáról, és község, majd nagyközség lett. Lemondásának oka: a 
történelmi és gazdasági események kedvezőtlen alakulása. Az igazgatási 
szervezetek költségeinek magas volta miatt nem maradhatott kiváltságos 
város. Városi rangját ismét 1989. március 1-jén nyerte vissza. A város 
mai arculatát befolyásolja a közel 3300 lakóépület. 

Ezek között vannak olyan épületek, amelyek a hagyományokat őrzik, zárt-
sorú, utcával párhuzamos gerincű, kispolgári típusú házak. Főként a város 
központjában helyezkednek el.

Érték neve:  Adventi népszokások Hajdúdorogon
Kategóriája:  kulturális örökség
Fellelhetősége:  Hajdúdorog
Értéktár neve:  Hajdúdorogi Települési Értéktár

Kóringyálás
December 24-én a 4-6 éves gyerekek már ebéd után elindultak kóringyálni, 
de ők még csak a szomszédokhoz, vagy a közeli rokonokhoz mentek, egy 
felnőtt kíséretében, ahol verset mondtak. A 6-12 éves fiúk csillaggal jártak 
kóringyálni, ez volt az úgynevezett csillagozás. A 6 ágú csillagot a kará-
csony előtti hetekben készítették, egy idősebb fiú, vagy az édesapjuk segít-
ségével. A csillag váza két karika szitakéreg, amit kis deszkalappal fogtak 
össze. A két külső síkján átlósan vastagabb léccel merevítik a csillag dobját, 
a szitakérget. A kör középpontján átfúrták a lécet és átdugtak egy fa ten-
gelyt, ami hátrafelé túlnyúlt, így ez lett a csillag nyele. Ezután készítették 
el a csillag szarvait. A 6 ágú csillag szarvai egy-egy kis gúlát alkottak, ame-
lyeket vékony lécekből állítottak össze. Ha a csillag váza elkészült, bevon-
ták fehér papírral, kivéve a hátsó félkörlapot, mert ott tették be a gyertyát. 
Az összes fehér papír részt színes, kivágott figurákkal, és bibliai, vagy más 
szentképekkel díszítették. A szarvak végére színes papírból bojtot ragasz-
tottak. Ha ez elkészült, az egész papír felületet belülről egy olajba már-
tott libatollal átkenték, így az átlátszóbb lett, amikor beletették a gyertyát.  
A csillagot éneklés közben a mutatóujjukkal hajtották. Azért indultak ké-
sőbb a csillagos gyerekek, mert este volt szép csillaggal kóringyálni. Mie-
lőtt beléptek a házba, kopogtak, levették a sapkájukat, megkérdezték „Sza-
bad az Istent dicsérni?” A „Szabad” válasz után meggyújtották a csillagban 
a gyertyát és énekeltek.
A csillagos fiúk az ének után köszöntőt is mondtak:

Ahányszor a szarka megbillenti a farkát 
Annyi ezres bankó verje a gazdaasszony (vagy gazduram) markát.

Betlehemezés
A betlehemesek több héttel karácsony előtt szerveződtek, próbáltak ez 
egyik gyerek édesapja segítségével, aki korábban maga is betlehemezett. 
A csapat minden esetben 6 tagú, egy angyal, két pásztor, és a három király. 
Öltözetük fehér ruha, püspöksüvegre emlékeztető „betlehemes sapka”, 
derékszíjon egy-egy rézcsengő, az angyalnál és a három királynál kard. 
Maga a betlehem a máriapócsi vagy a hajdúdorogi templom utánzata. 
Belül a betlehemi istállót ábrázolták, papír, vagy fa állatokkal. A betlehe-
mesek karácsony viliáján (december 24.) alkonyattájban indultak el, este 
tizenegyig-féltizenkettőig kóringyáltak, mert oda kellett érniük az éjféli 
misére. 

Szállást keres a Szent Család
Ezt a szép adventi szokást 2007-ben honosította meg a városban Dalanics 
Zoltán parókus atya, amit azóta minden évben megrendeznek. A hagyo-
mányokhoz híven a Hajdúdorogi Görögkatolikus Egyházközség december 
24-én délután 15 órától rendezi meg a „Szállást keres a Szent család” el-
nevezésű körmenetet. 
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A karácsonyi népszokások közül különösen figyelemre méltó szálláskere-
sésen ünneplő kicsik és nagyok nagy számban jelennek meg, hogy együtt 
kísérjék el útjukra a Szent Családot. A székesegyház elől induló menet 
élén beöltözött hajdúdorogiak haladnak. A menetet József irányítja, aki 
rendszerint egy szamarat vezet, amelynek hátán Mária ül. Őket köve-
tik az angyalok, a három napkeleti bölcs, a pásztorok hada és persze, a 
hajdúdorogi hívek. A menet követi a Szent Családot, akik több útba eső 
háznál is megállnak a városban, hogy szállást kérjenek. Az utolsó állomás 
a Görögkatolikus Székesegyház, ahol végül befogadják a szállást kereső 
családot. 

Kecskemaszkos szokás
Vilia nap este 8-9 óra körül indulnak útnak a kecskével járó 6-8 fős cso-
portok, tagjaik 18 évesnél idősebbek. A szövegüket esténként valamelyik 
szereplő házánál gyakorolják. Az egyik fiú a kecskét alakítja, beborítják 
juhászbundával, előrehajlik, maga előtt fából faragott, egy méteres nyélre 
erősített kecskefejet tart. A kecskefej két részből áll: a nyélre erősített felső 
állkapocsból a koponyarésszel és a mozgatható állkapocsból. Ezt a játé-
kos egy zsinórral hozza mozgásba, a játék közben csattogtatja. A kecske-
fej felső részét juhbőrrel borítják. Szarvai is vannak, amikre szalagokat és 
csengőt kötnek. Az alsó szájrészhez kenderből szakállt erősítenek. A többi 
szereplő juhászbundát, fején prémsapkát visel. Arra törekszenek, hogy ne 
ismerjék fel őket, ezért juhbőrből bajuszt, szakállt ragasztanak maguknak. 
Főleg olyan házakat keresnek fel, ahol lányok vannak, vagy ahová ők ud-
varolni járnak. Amikor a házhoz érnek a főpásztor bemegy, a többiek az 
előszobában várnak. A főpásztor engedélyt kér, hogy bemutathassa a kecs-
kéjét és pásztortársait, szövege nem kötött, improvizál.

Érték neve:  Bocskai István tevékenysége
Kategóriája:  kulturális örökség
Fellelhetősége:  Hajdúdorog
Értéktár neve:  Hajdúdorogi Települési Értéktár

Bocskai István erdélyi nemesi család sarja, Bécsben és Prágában nevelke-
dett. Sógora Báthory Zsigmond erdélyi vajdaságának kezdetén Erdélyben 
telepedett le. Tényleges politikai hatalomra az 1590-es években tett szert. 
Fontos szerepe volt abban, hogy az Erdélyi Fejedelemség II. Rudolf szövet-
ségeseként bekapcsolódott a tizenöt éves háborúba. Ő volt a katonai veze-
tője a havasalföldi hadjáratnak is. 1599-ben Prágában járt szövetségben 
Rudolf császárnál, amikor Báthory Zsigmond félreállította a hatalomból, 
és száműzte. Egy ideig Rudolf császár erdélyi szakértője volt, de mivel 
nem értett egyet a császár erdélyi politikájával és Basta kormányzó tevé-
kenysége ellen is felszólalt, ezért két évre Prágába internálták. 1604-ben 
térhetett vissza bihari birtokaira, amikor is Bethlen Gábor megpróbálta 
megnyerni egy Habsburg ellenes mozgalom vezetőjének. A tizenöt éves 
háború kudarcai, a nagybirtokosok ellen folytatott jogtalan perek az erő-
szakos ellenreformáció a prágai udvar ellen fordította, de csak akkor állt a 
mozgalom élére, amikor úgy gondolta, hogy nincs számára más kiút, mert 
Bethlennel folytatott levelezése ellenségei kezére került. Szövetséget kö-
tött a császári zsoldból átállt hajdúkkal és a segítségükkel szétverte az el-
lene küldött császári seregeket Álmosdnál 1604. októberében. 1605-ben 
az erdélyi rendek Erdély fejedelmévé választották, a szerencsi országgyű-
lésen pedig Magyarország és Erdély fejedelmévé kiáltották ki. 

A szultán királyi koronát küldött neki, de Bocskai a királyi címet nem fo-
gadta el. A felkelés problémái és a török foglalások arra sarkallták, hogy 
mielőbb megegyezzen a Habsburgokkal. Ennek eredményeképpen szüle-
tett meg a bécsi béke 1606. június 23-án. Ezután az Ő közreműködésével 
született meg a tizenöt éves háborút lezáró zsitvatoroki béke 1606. no-
vember 11-én. 1605. december 12-én a korponai adománylevélben ren-
dezte a hajdúkérdést körülbelül 9000 hajdút részesített kiváltságokban 
és telepített le saját birtokain (Kálló, Nánás, Dorog, Hadház, Varjaspuszta, 
Vid, Vámospércs, Sima). Bocskai István kiemelkedő szerepet játszott a tele-
pülés életében. A hajdúk letelepítésével hosszú évszázadokra meghatároz-
ta Hajdúdorog lakosságának összetételét és vallási identitását.

Érték neve:  Bocskai Népzenei Együttes
Kategóriája:  kulturális örökség
Fellelhetősége:  Hajdúdorog
Értéktár neve:  Hajdúdorogi Települési Értéktár

A Bocskai Népzenei Együttes 1973-ban alakult és a Görög Demeter Műve-
lődési Ház keretein belül működik. Rendszeresen részt vesznek népzenei 
találkozókon, Hajdúdorog és jó néhány környező település kulturális és 
ünnepi eseményein. Az országhatáron túl is képviselik szülővárosukat. 
Tagjai a Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetségé-
nek. Létszámuk 19 fő. 
Tizennégyszeres aranyminősítést és kétszeres Aranypáva-díjat kaptak.  
A népzenei hagyományok ápolásáért Hajdúdorog Városáért Emlékérmet, 
és a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés Kölcsey-díját kapták.

Érték neve:  Cinke recept
Kategóriája:  egészség- és életmód
Fellelhetősége:  Hajdúdorog
Értéktár neve:  Hajdúdorogi Települési Értéktár

Hozzávalók: 50 dkg hámozott, kockázott burgonya, só, 10 dkg liszt, 1 fej 
vöröshagyma, olaj.
Elkészítése: A burgonyát feltesszük főni annyi sós vízben, ami éppen elle-
pi. 25-30 perc alatt szétfőzzük. Közben felaprítjuk a hagymát és kevés ola-
jon megpirítjuk, félre tesszük. Amikor a krumpli megfőtt, a vízzel együtt 
összetörjük, majd belekeverjük a lisztet. (A víz mennyiségétől függően 
lehet, hogy több is kell bele.) A lényeg, hogy elváljon az edény falától. Ez-
után a hagymát az olajon megdinszteljük majd a tányérba kiszedett cinkét 
meglocsoljuk vele.
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Érték neve:  dr. B. Papp János munkássága
Kategóriája:  kulturális örökség
Fellelhetősége:  Hajdúdorog
Értéktár neve:  Hajdúdorogi Települési Értéktár

Dr. B. Papp János 1921. április 26-án született Hajdúdorogon. Szülei-
vel tanyán éltek így messzire kellett iskolába járnia, de képességeinek és 
szorgalmának köszönhetően polgári iskolában később tanítóképzőben 
tanult tovább. Fiatal pedagógusként a szegedi egyetemen folytatta tanul-
mányait, hogy taníthasson a hajdúdorogi egyházi Tanítóképzőben. Ér-
zékenyen érintette, amikor 1950-ben állami döntés alapján bezárták a 
Görögkatolikus Tanítóképzőt. Ezt követően Nyíregyházán a Tanárképző 
Főiskola tanszékvezetőjeként dolgozott, de nem feledkezett meg szülővá-
rosáról. Kutatott, könyvet írt Hajdúdorog iskolatörténetéről a Hajdúdorogi 
Egyházmegye felállításáért folytatott küzdelemről. A rendszerváltáskor 
egyik kezdeményezője volt a görögkatolikus iskolarendszer újra indítá-
sáért indított mozgalomnak, amelynek eredményeként Görögkatolikus 
Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium működik a városban. Hetven éves 
volt, amikor Dr. Keresztes Szilárd püspök úr felkérte a gimnázium és szak-
középiskola vezetésére, megszervezésére, az intézmény felállítására a tan-
testület tagjainak kiválasztására a kollégium létrehozására és a felvételi 
vizsgák lebonyolítására. 1990–94 között volt az intézmény igazgatója.  
1994-ben Hajdúdorog Önkormányzata a város díszpolgárává választotta. 
2002. február 8-án, 81 éves korában hunyt el.

Érték neve:  Farkas Lajos munkássága
Kategóriája:  kulturális örökség
Fellelhetősége:  Hajdúdorog
Értéktár neve:  Hajdúdorogi Települési Értéktár

A város kiemelkedő egyénisége 1821. május 24-én született Hajdúdorogon, 
1894. december 3-án halt meg Debrecenben. Kassán, Eperjesen és Pozsony-
ban tanult. Az 1848–49-es szabadságharc honvédkapitánya, a magyar 
nyelvű bizánci katolikus liturgia harcosa, széles látókörű és lelkes irányí-
tója. A dorogiak betelepítését végző Farkas Mihály kapitány leszármazott-
ja. Mint országgyűlési írnok jelen volt az 1843–1844-es országgyűlésen. 
Hajdúdorog, majd a Hajdúkerület főhadnagya, ill. Hajdú vármegye főügyé-
sze és árvaszéki elnöke volt. Ő volt a magyar nyelvű liturgiáért folytatott 
harc elindítója és irányítója 1843–94 között. Családi neveltetéséből és 
szülőföldje társadalmi, politikai körülményeiből adódóan jól ismerte a ma-
gyar görögkatolikusok törekvését az anyanyelvű liturgiáért. Farkas Lajos 
Hajdúdorog főkapitányának kezdeményezésére 1868. április 16-án or-
szágos zsinatot hívtak össze Hajdúdorogra, ahol 52 magyar egyházközség 
képviselői országos kongresszust tartottak 220 képviselővel és 31 pappal. 
Ennek eredményeként 1873-ban magyar püspöki külhelynökséget léte-
sítettek Dorogon. Az Egy nemzeti küzdelem története című könyve örök 
időkre bizonyíja, hogy a magyar görögkatolikusok ügye nem talált kellő 
támogatásra, bár a félszázados küzdelmét végül mégis siker koronázta.
Emléktáblája a Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatal épületén látható, me-
lyet a millecentenárium évében Hajdúdorog Város Képviselőtestülete he-
lyezett el. Síremlékét pedig 2011. június 14-én adták át a Hajdúdorogi 
Köztemetőben.



Érték neve:  Galamb Györgyné munkássága
Kategóriája:  kulturális örökség
Fellelhetősége:  Hajdúdorog
Értéktár neve:  Hajdúdorogi Települési Értéktár

Galamb Györgyné, Lelesz Adél 1947. január 15-én született Haj dú do ro-
gon. Korán már tíz éves korában árvaságra jutott. 
Édesapja, Lelesz György kántortanító volt, alapítója és elnöke a leven-
teegyesületnek, aki munkája elismeréseként kormányzói érdemkereszt-
ben részesült. Édesanyja, Pogácsás Erzsébet régi hajdúdorogi családból 
származott. Gimnáziumi tanulmányait a Bocskai István Gimnáziumban 
végezte Hajdúböszörményben. Ettől a négy évtől eltekintve az egész éle-
tét Hajdúdorogon töltötte. Érettségi után 1965–66 között Hajdúviden 
dolgozott az általános iskolában képesítés nélküli nevelőként. 1966. 
szeptember 1-jén került a hajdúdorogi könyvtárba és onnan is ment 
nyugdíjba. 25 évig volt gyermek könyvtáros, 1990–2010 között pedig 
az intézmény vezetője. Kutatómunkát végzett, Mészáros Károly életének 
és munkásságának adatait hozta napvilágra. Nagyon sok könyvtári órát 
tartott, megteremtette a hagyományát a szavaló, mesemondó, helytör-
téneti és Kazinczy-versenyeknek, számtalan kiadvány szerkesztésében 
segédkezett. A Jaczkovics Mihály Kulturális Alapítvány kuratóriumának 
elnöke. 

Érték neve:  Görög Demeter életműve
Kategóriája:  kulturális örökség
Fellelhetősége:  Hajdúdorog
Értéktár neve:  Hajdúdorogi Települési Értéktár

Hajdúdorogon született, 1760. november 4-én. Egy igazi magyar polihisz-
tor volt: író, szerkesztő, udvari tanácsos, kultúrpolitikus, nevelő, a magyar 
irodalom szervezője és mecénása, mezőgazdász és kartográfus volt, az 
MTA tiszteleti tagja. Kisnemesi származásából és a vidéki Magyarország-
ról Bacsinszky András, munkácsi püspök emelte fel. Segítségével Bécsben 
jogot tanulhatott, majd sikerült munkát találnia. A császári fővárosban a 
magyarság fejlődését, felemelkedését igyekezett támogatni. Bécsi lakása 
a korabeli magyar irodalom egyik legfontosabb központjává vált. Görög 
újságában, a Hadi és Más Nevezetes Történetek (később a Magyar Hírmon-
dó) című lapban több nagy magyar író és költő műve jelent meg először 
nyomtatásban. Köztük Csokonai Vitéz Mihály első költeménye illetve Ber-
zsenyi Dániel munkái is. Országos terjesztésű lapjaiban igyekezett felka-
rolni a magyar nyelv, a magyar tánc és a magyar öltözködés ügyét, Magyar-
országról elsőként közölt a kor színvonalának megfelelő térképeket, és 
tanító leírásaival, cikkeivel a mezőgazdaságot is igyekezett felpezsdíteni. 
Az ő hatására terjedt el Magyarországon például a lóhere termesztése, de 
elsősorban a borászat és a szőlőtermesztés területén születtek kiemelke-
dő munkái. Görög munkássága mindenképpen fontos szerepet töltött be 
a magyar felvilágosodáskor művelődésében, és a reformkor előkészítésé-
ben. Például lapját ingyen küldte a magyar nyelvet tanító professzoroknak, 
tudatosan szervezte olvasóközönségét. Lapjának fénykorában 1300 előfi-
zetője volt. Bécsben 1833. szeptember 7-én hunyt el.
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Érték neve:  Görögkatolikus székesegyház
Kategóriája:  épített környezet
Fellelhetősége:  Hajdúdorog, Tokaji u. 2.
Értéktár neve:  Hajdúdorogi Települési Értéktár

A hajdúdorogi Istenszülő Bevezetése a Templomba székesegyház a haj-
dú do rogi metropolita székesegyháza, és ezáltal a magyar görögkatolikus 
egyház egyik legrangosabb épülete. 
A történelmi feljegyzések röviddel Hajdúdorog első írásos említése után 
Dorogegyháza névvel írnak a településről. Ez a névválasztás akkoriban 
arra utalt, hogy a település templommal rendelkezik. A mai székesegyház 
XVII. századi alapokon nyugszik, és története során többször is átépítet-
ték, restaurálták. Legutolsó, teljes körű felújítását 2006-ban fejezték be. 
A háromhajós bazilikális elrendezésű templomot X. Piusz pápa 1912-ben 
emelte székesegyházi rangra. A több száz éves múltra visszatekintő kated-
rális belső terét a görögkatolikus liturgia hagyományai szerint alakították 
ki. Ennek legszembetűnőbb eleme a szentélyt a főhajótól elválasztó több 
mint 200 éves képfal, azaz ikonosztázion. A 11 méter magasra törő, 54 
képből álló ikonosztázion az ország egyik legértékesebb képfala.
Hajdúdorog lakóinak több mint 80%-a görögkatolikus vallású, emiatt a 
székesegyház a kilencezer fős város mindennapi életében is jelentős sze-
repet játszik, ünnepek idején pedig a hagyományok és szokások legfőbb 
színtere. A nagy ünnepekhez kötődő körmenetek, a karácsonyi Szállást 
keres a Szent Család és talán mind közül a húsvéti pászkaszentelés hagyo-
mánya vonzza a legtöbb látogatót a székesegyházba.

Érték neve:  Gyermek pünkösdölő
Kategóriája:  kulturális örökség
Fellelhetősége:  Hajdúdorog
Értéktár neve:  Hajdúdorogi Települési Értéktár

Pünkösd az egyházi év harmadik legfontosabb ünnepe, húsvét után az 
ötvenedik napra esik. 
Hajdúdorogon pünkösdre zöld gallyakkal díszítik fel a templomot, padló-
zatára frissen vágott füvet szórnak, ami arra emlékezteti a híveket, hogy 
ezen a napon indult el az egyház növekedése. Az ünnep előtti napokban 
a házakat, kerteket rendbe hozzák, az asszonyok pedig elkészítik az ünne-
pi ételeket: tyúkhúslevest csigatésztával, sült pecsenyét, töltött káposztát 
és a Pünkösdi kalácsot. Pünkösd mindkét napját ünnepléssel töltik, ami 
természetesen a szentmisén való részvétellel kezdődik. Az ünnep máso-
dik napján, a nagymisén körmenetet tartottak, amikor fehér és rózsaszín 
ruhába öltözött kislányok fejükön rózsából készült koszorúval, rózsaszir-
mokat szórtak a papok elé.
Az ünnepre a gyerekek is készültek: verseket, táncot, köszöntőt tanultak, 
hogy majd az ünnep alatt házról házra járva bemutassák a pünkösdi ki-
rálynőt és jókívánságokkal köszöntsék a ház lakóit. A gyermek pünkösdö-
lő igen kedves szokása a pünkösdi ünnepnek Hajdúdorogon. Az 1950-es 
60-as években még élő hagyomány volt településen.



Érték neve:  Hajdúdorogi Helytörténeti Gyűjtemény
Kategóriája:  kulturális örökség
Fellelhetősége:  Hajdúdorog
Értéktár neve:  Hajdúdorogi Települési Értéktár

A Hajdúdorogi Helytörténeti Gyűjtemény a Görögkatolikus Székesegyház 
szomszédságában található, 2000. augusztus 18-án nyitotta meg kapuit 
a látogatók előtt, egy állandó és egy időszaki kiállítással Az első állandó ki-
állítás Hajdúdorog hagyományos paraszti gazdálkodását, az egyszerű nép 
életmódját mutatja be. 
Az állandó kiállítással egyidejűleg időszaki kiállítást is nyílt: ennek címe az 
alkalomhoz illően Az új kenyér dicsérete volt. A megnyitás után különö-
sen az iskolások körében vált nagyon népszerűvé a Helytörténeti Gyűjte-
mény: történelmi, honismereti, környezetismereti foglalkozásoknak adott 
és ad helyet mind a mai napig. 2001. január 5-én nyitotta meg Dr. Keresz-
tes Szilárd hajdúdorogi megyéspüspök a második állandó kiállítást, mely 
egyrészt történeti, másrészt egyháztörténeti jellegű.A harmadik állandó 
kiállítás régészeti, melynek forgatókönyvét Dr. Selmeczi László régész 
állította össze. A régészeti feltárások 1977 óta folynak a város határában 
Dr. Fodor István vezetésével. Árpád-kori települést tártak fel, 21 szarmata 
sírral. Természetesen a helytörténeti gyűjteményben időszaki kiállítások 
is megtekinthetők, valamint rendszeresen tartanak szakmai bemutatókat 
és kulturális rendezvényeket is. A helytörténeti gyűjteményben az ide lá-
togatók és az érdeklődő helyiek képet kaphatnak a város történelméről, 
vallási hagyományairól, paraszti gazdálkodásáról. A szervezők igyekeznek 
az aktuális ünnepkörhöz kapcsolódó programokat létrehozni, amelyben 
a fiatalság aktívan részt tud venni. Ezzel is növelik érdeklődésüket a helyi 
történelem, vallási élet és paraszti kultúra iránt.

Érték neve:  Hajdúdorogi Tájház
Kategóriája:  kulturális örökség
Fellelhetősége:  Hajdúdorog, Rózsa utca 18.
Értéktár neve:  Hajdúdorogi Települési Értéktár

A Hajdúdorogi Tájház 2000. augusztus 18-án nyitotta meg kapuit.  
A XIX. század végi népi építészetet reprezentálja a nádfedeles, vertfalú 
lakóépület, alaprajzi elrendezése hármas osztatú. A házban található a 
város egyetlen fennmaradt szabadkéményes konyhája. A szabad kémény 
előtt a pitvar gazdagon díszített cserépedényekkel, fali tányérokkal, kan-
csókkal, köcsögökkel. A kemence szájánál láthatók a nélkülözhetetlen 
szakajtó kosarak, a kenyérsütőlapát, piszkafa és szivanó. Az első szoba a 
tisztaszoba szerepét töltötte be, ide került a stafírungba kapott új bútor. 
A szoba berendezése a bevetett és mintás ágytakarókkal letakart ágy, a 
komód, amelyen kegytárgyak kaptak helyet. A tisztaszoba központi he-
lyén áll a támlás székekkel körülvett asztal, mögötte a kanapé. A szo-
ba falára szentképeket, keresztet és órát akasztottak. A helyiség másik 
fontos sarka a kemence volt. Padkáján rongyszőnyeg, a sutban birkabőr 
és falvédő: a gyerekek itt aludtak. Az ajtó mellett található a fogas és a 
szekrény. XIX. század végi jellegzetesség, hogy a kamra szerepét a hátsó 
szoba vette át. Itt is volt egy ágy, egy asztal, a székek és a stelázsi, ahol fő-
ző-sütő edényeket, befőtteket, szentelt vizet tartottak. A lakóház mellett 
melléképület található, amely korábban disznóólként és fáskamraként 
funkcionált. 
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A belső telket és a gazdasági udvart egy sövénykerítés választotta el.  
A kemencében rendszeresen sütnek kenyeret, kenyérlángost, káposztás 
kunkorgót, kakaós csigát, pászkát és ezzel vendégelik meg a kedves látoga-
tókat. A tájház nagyon fontos szerepet játszik abban, hogy az ide érkezők-
kel és a város fiatalságával megismertessük az elődeik életmódját, lakását, 
használati tárgyait. A tájház területén sok olyan programot szerveznek, 
amelybe a gyerekek aktívan be tudnak kapcsolódni, ezáltal a hagyomá-
nyok, és elfeledettnek hitt szokások ismét életre kelnek.

Érték neve:  Hajdúdorogi védett fák
Kategóriája:  természeti környezet
Fellelhetősége:  Hajdúdorog
Értéktár neve:  Hajdúdorogi Települési Értéktár

A hajdúdorogi Honismereti és Városvédő Egyesület évek óta tevékenyke-
dik a városban található természeti értéket képviselő fák ügyében. Első lé-
pésként elérték, hogy a város vezetése rendeletet alkosson, védetté nyilvá-
nítsa az egyesület által javasolt fákat, majd azokat táblákkal jelölték meg. 
Érdekesség, hogy szép számmal akadnak olyan fák, melyek ültetését még 
1898. november 19-én, Erzsébet napján az akkori földművelésügyi mi-
niszter, Darányi Ignác körlevelében kérte az ország népétől a meggyilkolt 
Erzsébet királyné emlékére. Erzsébet királyné emlékére Hajdúdorog elöl-
járósága 592 vadgesztenye-, nyár-, kőris- és akácfát ültetett. A hajdúdorogi 
görögkatolikus egyház 60 db akácfát, a hajdúdorogi Magyar Királyi Do-
hánybeváltó Hivatal 15 db vadgesztenye-, fenyő-, akác-, hárs- és kőrisfát 
ültetett. A város köztemetőjében volt két darab gyertyánfa, irányjelzőként 
használták őket, katonai térképeken is feltüntették a két fát. 1987-ben egy 
vihar kidöntötte az egyik, már korhadó törzsű fát. A másikat, mivel korá-
nál fogva életveszélyessé vált, ki kellett vágni. 
A magyarországi görögkatolikusok számára a XIX. század végén még nem 
engedélyezték a magyar liturgikus nyelv használatát. Az ezért folytatott 
küzdelem része az1900-ban Rómába szervezett zarándoklat, melyen 42 
hajdúdorogi hívő vett részt. Ennek emlékére ültettek el 42 darab emlékfát 
a templomkertben Az elültetett fák: gesztenye, hárs, olaj, tölgy, japánakác, 
melyekből még 35 található. A többi elpusztult, amiket a város lakói újak-
kal igyekeznek pótolni. A honfoglalás 1000 éves évfordulójára, 1896-ban 
ültettek településünk lakói és vezetői az óvoda udvarára egy kocsányos 
tölgyet, melyet a Megyei Természetvédelmi Hivatal védetté nyilvánított. 
Ma Hajdúdorog, Szív út 3. szám alatt található.

Érték neve:  Hajdú-kori erődfal
Kategóriája:  épített környezet
Fellelhetősége:  Hajdúdorog
Értéktár neve:  Hajdúdorogi Települési Értéktár

A Görögkatolikus Székesegyház kertjének északi oldalát mintegy ötven mé-
ter hosszú eredeti, hajdúkori erődfalszakasz zárja le. A fal egykor körbevet-
te a mai templomkert egész területét. Az erőd méretére csak következtetni 
tudunk, magában foglalta a templomot, a paplakot, a mai önkormányzat 
épületét és pár házat. Négy sarkán kör alakú, zömök tornyok szolgálták a 
város védelmét, amelyekből mára sajnos egy sem maradt meg. Az erődfal 
valószínűleg a XVI. század elején épülhetett, jóval az előtt, hogy Bocskai 
hajdúit Dorogra telepítették. A török időkben a katonáskodó hajdúk erődí-

tett városait a Habsburg császárok is támogatták, hiszen így egy védtelen 
alföldi területen sikerült létrehozni egy úgynevezett kis végvárrendszert. 
Ennek volt része a hajdúdorogi erőd is, amely a kisebb, portyázó török 
seregek ellen valóban eredményesen fel tudta venni a harcot. Az 1660-as 
Szejdi-járás török túlereje azonban romba döntötte az eredeti erőd nagy ré-
szét. A megmaradt falrész körülbelül 50 méter hosszú és 20 kulcslyuk ala-
kú lőrés tagolja, amelyeket 1940-ben befalaztak. Kibontásukra az 1961-es 
kutatásnál került sor, amikor nem sikerült kideríteni az eredeti erődítés ki-
terjedését, így annak alakjára még feltételezéseket sem tehetünk.

Érték neve:  Jaczkovics Mihály munkássága
Kategóriája:  kulturális örökség
Fellelhetősége:  Hajdúdorog
Értéktár neve:  Hajdúdorogi Települési Értéktár

Jaczkovics Mihály az Ung megyei Alsódomonyán született 1858. no-
vember 8-án. Gimnáziumi és teológiai tanulmányait is Ungváron végez-
te. 1882. március 5-én szentelte pappá Pászthélyi Kovács János püspök. 
Az első szent miséjét Domonyán végezte, abban a templomban, ahol 
megkeresztelték. A Zemplén megyei Petriken kezdte papi pályafutását, 
innen került az Ung megyei Ubrezs községbe. 1895-ben az Alapkeze-
lőség pénztárosa lett és 1897-ben, amikor szentszéki ülnökké nevezték 
ki. 1898. június 20-án létrejött a Görög Szertartású Katolikus Magyarok 
Országos Bizottsága Budapesten, hogy elérje a magyar szertartási nyelv 
törvényes elismerését. Az ungvári görögkatolikus papok közül szinte csak 
Jaczkovics Mihály csatlakozott a mozgalomhoz a közfelfogással szembe-
szállva. Jaczkovics Mihályt 1911-ben hajdúdorogi külhelynökké nevez-
ték ki. A városi képviselőtestület tagjává is megválasztották, mindenben a 
város érdekeit képviselte. A liturgikus harcokban és Hajdúdorog székhely-
ének kérdésében együtt dolgozott a város vezetésével, támogatott minden 
hasznos kezdeményezést. 1911-ben elindult a Hajdúdorogi Újság, amit Ő 
vezércikkében üdvözölt. Amikor az Országos Bizottság felhívást intézett 
a lelkészekhez és a tanítókhoz, hogy aláírásukkal kérelmezzék, a magyar 
egyházmegye központja ne Hajdúdorog, hanem Nyíregyháza legyen, a 
felhívást a dorogi tanítók felháborodottan utasították vissza, Jaczkovics 
pedig melléjük állt. Sokáig kérdéses volt, hogy az újonnan alakuló egyház-
megyének ki lesz a püspöke. A hajdúdorogiak Jaczkovics Mihályt szerették 
volna, de nem ő, hanem Miklóssy István lett az első püspök. Ezt Jaczkovics 
Mihály a legmélyebb alázattal vette tudomásul, a püspökszentelést is ő 
szervezte meg Hajdúdorogon. 1914. február 23-án Debrecenben a püs-
pökségen végrehajtott merénylet áldozata lett. A dorogiak emlékezetében 
Jaczkovics Mihály emléke tovább él, utcát neveztek el róla. 

Érték neve:  Káposztás kunkorgó
Kategóriája:  kulturális örökség
Fellelhetősége:  Hajdúdorog
Értéktár neve:  Hajdúdorogi Települési Értéktár

Hozzávalók: 1 kg liszt, 1 dl olaj, 2 kg savanyú káposzta, 1 kanál tejföl, 
őrölt bors, só, 1 dkg élesztő
Elkészítése: A lisztbe beleöntünk 1 dl olajat, 1 kanál tejfölt, 1 dkg élesztőt 
1 kanál sót (ezt vízbe tesszük). 
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A tésztát langyos sós vízzel meggyúrjuk gyenge tésztának, 8 db cipót készí-
tünk belőle. A káposztát kissé kimossuk, megvagdaljuk, olajat, őrölt borsot 
teszünk rá ízlés szerint, ezzel töltjük meg a tésztát. A cipókat egyesével 
kinyújtjuk, megolajozzuk, megnyúzgáljuk, mint a rétest, utána összeso-
dorjuk, és csigaház formába tesszük. Ha mind megvan, akkor újrakezdjük 
a nyújtást, ekkor bejgli formára nyújtjuk, és akkor tesszük bele a káposztát, 
feltekerjük és fordított S betűt formálunk belőle és megsütjük. A tepsit és 
a tészta tetejét is olajjal megkenjük. Ezt az ételt a böjti időszakokban készí-
tették és azokon a napokon fogyasztották, amikor nem lehetett húst enni.

Érték neve:  Kisbunda
Kategóriája:  kulturális örökség
Fellelhetősége:  Hajdúdorog
Értéktár neve:  Hajdúdorogi Települési Értéktár

A múlt század elején még Hajdúdorogon is előszeretettel hordták az asz-
szonyok a suba női változatát, a kisbundát, mely rövidebb volt a férfiak 
subájánál. Eredetéről nem sokat tudunk, feltételezhetjük, hogy a férfi su-
bák nyomán terjedt el. A kisbunda körgallérszerűen a vállakra illeszkedik, 
egyszerű szabású, a vállakon összetoldott elej, és hátrészből és két oldalt 
a vállakon kerekített oldalbőrből áll. Jellemzője a 25 centiméter széles, 
fodros vagy leöltött fekete hasi báránybőr gallér. Ilyen prémmel szegték 
elől és alul is. Álló nyaka 5-6 centiméteres. Hajdúdorogon a kisbunda  
15-20 centiméterrel hosszabb, mint a környező településeken. A XIX. szá-
zad elején a színe fehér, barna szirond díszítéssel a lefelé futó irházáson. A 
szirond vékony bőrszalag, amivel a szűcs kivarrta az irhát. A derekán öt 
zöld és piros bokorvirág volt díszítésként. A gallér báránybőrből készült, 
amin rajtahagyták a lábát, odavarrták a hátrészhez és a két elejhez. Alul 
egy kis keskeny prémet hajtottak fel. Elől nem volt gombja, két bőrdarab-
bal kötötték össze. A kisbundát a lányok általában az esküvőjükre kapták 
utána nagyon vigyáztak rá, mert drága volt. A dorogi asszonybunda fontos 
ruhadarabja volt az asszonyoknak, mindenki igyekezett szert tenni egyre. 

Érték neve:  dr. Kocsis Miklós munkássága
Kategóriája:  kulturális örökség
Fellelhetősége:  Hajdúdorog
Értéktár neve:  Hajdúdorogi Települési Értéktár

Dr. Kocsis Miklós 1934. október 2-án született Hajdúdorogon, a gimnáziu-
mot Hajdúnánáson végezte, majd 1953–57 között a helyi földműves szö-
vetkezetben a Terményforgalmi Vállalatnál dolgozott. 1957-től 1959-ig a 
Hajdúdorogi Községi tanács igazgatási előadója. 1959-től 1965-ig a párt 
végrehajtó bizottságának titkára, közben jogi diplomát szerzett. 1965-
től 1971-ig a végrehajtó bizottság elnökhelyettese, 1971-től 1990-ig 
tanácselnök, 1990-től 1993. augusztus 6-ig polgármester. A közigazga-
tási munkát mindvégig szolgálatnak tekintette. Azt vallotta, hogy meg kell 
teremteni mindent, amit lehet annak érdekében, hogy a Hajdúdorogon élő 
emberek élete könnyebb legyen. Ennek megfelelően valósult meg a vízmű 
teljes kiépítése, a szennyvíz, a kövesút a gázhálózat folyamatos bővítése, 
megépült a strandfürdő, fejlődtek az oktatás, a közművelődés, az egész-
ségügy feltételei. Az 1993. augusztusában bekövetkezett hirtelen haláláig 
töretlen lendülettel dolgozott a város fejlesztésén. 

Érték neve:  Köztéri szobrok
Kategóriája:  kulturális örökség
Fellelhetősége:  Hajdúdorog
Értéktár neve:  Hajdúdorogi Települési Értéktár

A Hajdúdorogi Görögkatolikus Székesegyház kertjének északnyugati részé-
ben állították fel a Hajdúdorogi Egyházmegye megalapítójának, X. Piusznak 
a szobrát, amely emléket állít a Rómába zarándokló 42 hajdúdorogi hívőnek 
is, akik a magyar nyelvű görögkatolikus liturgiáért küzdöttek és azért mentek 
Rómába, hogy rávegyék XIII. Leó papát egy független magyar görögkatolikus 
püspökség létrehozására. A pápa fogadta a zarándokokat, de a püspökség lét-
rehozását nem szentesítette. A szobrot E. Lakatos Aranka debreceni szobrász 
készítette. A 100 éves Római Zarándoklat emlékére állíttatta a millennium 
esztendejében Hajdúdorog városa 2000. június 10-én. A polgármesteri 
hivatal előtt áll Görög Demeternek, a város nagy szülöttjének, a neves 
kultúrpolitikusnak a mellszobra, Tóth Sándor szobrászművész alkotása. 
Görög Demeter (1760–1833) munkássága a Hajdúdorogi Települési Ér-
téktár külön eleme. A Jákob harca az angyallal című alkotás a város lakos-
ságának kezdeményezésére készült a II. világháborúban és az azt követő 
időszakban elesettek emlékére. Az emlékmű mondanivalója Mózes első 
könyve, 32. rész, 28. vers: „Mert küzdöttél az istennel és az emberekkel 
és győztél.” Varga Imre szobrászművész alkotása, aki Pátzay Pál és Mikus 
Sándor tanítványaként diplomázott a budapesti Képzőművészeti Főisko-
lán 1956-ban. Bocskai István lovasszobrát a 400 éves évfordulóra állít-
tatta a város. A lovasszobor 5/4-es életnagyságú, 290 cm dísztoll nélkül. 
A kompozíció teljes magassága 670 cm. A tardosi vörös márvány talapzat 
egy 110 cm magas földhalmon áll. Rajta Bocskai István címerét láthatjuk. 
A szobrot Győrfi Lajos szobrászművész készítette. 

Érték neve:  Krisztus katonák
Kategóriája:  kulturális örökség
Fellelhetősége:  Hajdúdorog
Értéktár neve:  Hajdúdorogi Települési Értéktár

Sehol másutt az országban, csak Hajdúdorogon őrzik valóban fegyvere-
sek – az úgynevezett Krisztus katonák – a templomban felállított jelképes 
sírt. A krisztuskatonák szolgálata nagypéntektől, a nagy alkonyati zsolozs-
mától, húsvét vasárnap az ünnepi szentliturgia végéig tart. Ebben a szép 
szokásban a görögkatolikus szertartáshoz hozzáadódnak a hajdú hagyo-
mányok. A Hajdúdorogi Esperesi Levéltárban lévő legrégibb iratokban 
(1896) már találunk említést a krisztuskatonákról. Ekkor „őrző katonák” 
néven ismerték őket. Régebben is és ma is kitüntető feladat krisztuskato-
nának lenni, ugyanis a XX. század közepéig csak az lehetett krisztus kato-
na, aki letöltötte a katonaidejét és még nem házasodott meg. Ma már csak 
az számít, hogy nőtlen legyen a fiatal férfi. Vezetőjük a káplár, betanítja, és 
irányítja őket. A különböző gyakorlatok betanulása a nagyböjt kezdetén 
megkezdődik. Öltözékük fekete csizmanadrág és zakó (ujjas), keményszá-
rú fekete csizma, fekete göndör báránybőr kucsma (Bocskai sapka), kard. 
A feltámadásig a kucsma elejére és az ujjas szivarzsebébe zöld tujafa ágat 
tesznek. A feltámadás után a tujaág helyére fehér zsebkendőt tesznek a 
szivarzsebbe.
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Szereplésük összefonódik a liturgia menetével a nagypénteki temetési 
liturgián jelennek meg először, a mise kezdete előtt kettes sorban bevo-
nulnak a templomba menetelésükkel nagy zajt csapva a márványpadlón. 
Kis idő múlva körmeneten vesznek részt, a halotti leplet vivő papot köz-
refogva mennek körül a templomon. Visszaérve a sírba helyezik a halotti 
leplet, a káplár pedig beállítja az első párt a sír mellé. A krisztus katonák 
körülbelül 30 percenként váltják egymást, az őrzés folyamatos a szomba-
ti feltámadási szertartásig. Szombaton éjfél előtt 15 perccel bevonulnak a 
templomba és egyenként megcsókolják a halotti leplet. Vasárnap az ünnepi 
misén a krisztuskatonák a káplár jelzésére egyszerre fél térdre ereszkednek, 
sapkájukat térdükre rakják és a szemben lévő párok kivont kardjuk hegyét 
összeérintik. Az ünnepi szertartás végén kivonulnak a templom elé, ahol 
elkezdődik a pászkaszentelés. A szentelést végző papot egy-egy pár krisz-
tuskatona kíséri. Egyedülálló ez a hagyomány, amely Hajdúdorogon szer-
ves része a húsvéti ünnepkörnek. Az utóbbi időben az a tendencia, hogy 
nemcsak húsvétkor, hanem jeles egyházi ünnepségeken is részt vesznek a 
krisztus katonák, mint például a Hajdúdorogi Görögkatolikus Püspökség 
felállításának 100. évfordulójára tartott ünnepi istentiszteleten. 

Érték neve:  Mészáros Károly munkássága
Kategóriája:  kulturális örökség
Fellelhetősége:  Hajdúdorog
Értéktár neve:  Hajdúdorogi Települési Értéktár

Mészáros Károly (Hajdúdorog, 1821. július 20. – Zavadka, 1890. febru-
ár 2.) magyar író, ügyvéd és helytörténész. Édesapja az 1831-es kolera-
járvány áldozata lett, taníttatásáról Kerekes Demeter hajdúdorogi esperes 
gondoskodott. Debrecenben, Nagyváradon, Pesten és Pécsett tanult, majd a 
pesti egyetemen jogot hallgatott, 1846-ban ügyvédi vizsgát tett. 1846-tól 
Moson vármegye tiszti alügyésze. Összesen 26 könyv és több mint 800 
tanulmány szerzőjeként ismert. Művei közül kiemelkedik a Magyarország 
népei történetileg, s politikailag című műve, illetve Ungvár története. Írá-
saiból képet kaphatunk széleskörű műveltségéről, hiszen korának szinte 
minden témájában írt. Volt pszichológiai, szociológiai, történelmi, egyház-
történeti, kultúrtörténeti, mezőgazdasági, erdőgazdasági, jogi, jogtörténe-
ti, pénzügyi, közigazgatási, politikai és egyházpolitikai témájú alkotása is. 
1843-tól foglalkozott újságírással, a konzervatív Gyűlde című lap munka-
társa, de több korabeli lapban is jelentek meg írásai. Az 1848–49-es forra-
dalom és szabadságharc aktív résztvevője volt, aki a harcokban egészségi 
állapota miatt ugyan nem vehetett részt, de írásaival, szervezői tevékenysé-
gével jelentős szerepet vállalat a forradalom alatt. 1848 nyarától postaügyi 
számvevő, 1849 tavaszától a Perczel Mór vezette hadtest haditudósítója. 
A szabadságharc bukása után bujdosni kényszerült, majd Ung vármegye 
törvényszéki ülnöke lett. 1852-ben egyik könyve miatt elbocsátották az ál-
lásából, 1854-től ügyvédi praxist folytatott, később ismét Pestre költözött, 
ahol újságírással és szépirodalommal foglalkozott. Az 1860-as években 
visszaköltözött Ung vármegyébe, ideje nagy részét Ungvárott vagy közeli 
birtokán, Zavadkán töltötte. Forradalmi tevékenysége miatt megfosztották 
hivatalától, később ügyvédi praxisától is. 1971 októberében Mészáros Ká-
roly emléktáblát avattak Hajdúdorogon, amely a Szent Bazil Oktatási Köz-
pont Általános Iskolájának falán található. A városi könyvtár is az Ő nevét 
vette fel 1991. júliusában. A névfelvétel 20. évfordulójára emléktáblát he-
lyeztek el a Mészáros Károly Városi Könyvtár falán 2011. júliusában. 

Érték neve:  Muszka-Halom története
Kategóriája:  kulturális örökség
Fellelhetősége:  Hajdúdorog
Értéktár neve:  Hajdúdorogi Települési Értéktár

A Muszka-Halom az 1848–49-es szabadságharc bukása után, a megszál-
ló, Hajdúdorogon állomásozó orosz cári csapatok járványban meghalt ka-
tonáinak tömegsírja.
Maga a sír felett elhelyezkedő dombocska az 1980-as évekig 50-60 cm-rel 
kiemelkedett a gyep szintjéből, de 1986-ban egy tereprendezés alkalmá-
val teljesen elsimították. A város lakóit azonban foglalkoztatta az a gon-
dolat, hogy legalább egy emléktáblával meg kellene jelölni a helyet. Ezzel 
párhuzamosan világszerte elindult egy olyan mozgalom, hogy az idegen 
országban meghalt katonák sírjait nemzetiségüktől függetlenül gondozni 
kell. A végtisztesség mindenkinek jár. A Hajdúdorogi Honismereti és Vá-
rosvédő Egyesület és a város vezetősége úgy döntött, hogy pótolják a 161 
éves mulasztást és elkészíttetik az orosz katonák síremlékét. A síremlék és 
emlékhely felavatására 2010. szeptember 28-án került sor. 

Érték neve:  Olvasókör 
Kategóriája:  kulturális örökség
Fellelhetősége:  Hajdúdorog
Értéktár neve:  Hajdúdorogi Települési Értéktár

Hajdúdorogon a XIX. század második felében működött egy olvasókör. 
Alakulásának időpontját, pontosan nem tudjuk, de ismeretes, hogy 1880-
ban volt „Olvasó Egylet” a községben. Az egyletnek az 1880-as években 
68 tagja volt. Az Olvasó Egylet megszűnésének időpontja ismeretlen, de 
az is előfordulhatott, hogy beleolvadt egy másik szervezetbe. A tagok ün-
nep- és vasárnapokon rendszerint összegyűltek, és felolvasást hallgattak, 
beszélgettek, általában klubéletet éltek 2008 és 2011 között működött 
a Görög Demeter Művelődési Házban a Bölcs Bagoly Olvasókör. Óvodás 
és általános iskolás gyerekek olvastak fel meséket, verseket, vetítettek dia-
filmeket a foglalkozásokon. 2004 szeptembere óta működik a Mészáros 
Károly Városi Könyvtárban a „Péntek Délután a Könyvtárban” az olvasást 
népszerűsítő foglalkozás. Havonta egyszer tartanak foglalkozásokat, ahol 
verseket, meséket, elbeszéléseket olvasnak a gyerekek. 2009. január 1. 
napjától „Olvassunk Együtt” néven zajlanak a foglalkozások. Alkalman-
ként el is bábozzák az adott történetet.

Érték neve:  Önkéntes Tűzoltó Egyesület tevékenysége
Kategóriája:  kulturális örökség
Fellelhetősége:  Hajdúdorog
Értéktár neve:  Hajdúdorogi Települési Értéktár

Hajdúdorogon a szervezett tűzoltás története az 1750-es évek elejére nyú-
lik vissza, amikor a városi hatóság évente egy-két alkalommal foglalkozott 
a tűzvédelemmel. Például ellenőrizték a deszka kémények megjavítását, 
hogy azok ne okozzanak tűzesetet, vagy tűzoltó eszközöket vásároltak: 
létrákat, vödröket, lámpákat. 
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1865-ben rendeletben írták elő, hogy a tűzeseteket jegyzőkönyvben kell 
rögzíteni, jelenteni kell őket, amihez formanyomtatványt is készítettek. 
1888-ban kormányrendeletben írták elő, hogy ahol nincs önkéntes vagy 
fizetett tűzoltó, ott a 20-40 éves férfiakból egy éven belül kötelező ön-
kéntes tűzoltóegyletet létrehozni. Ezen előzmények után 1889. június 
10-én megalakult Hajdúdorogon az Önkéntes Tűzoltó Egyesület, ez időtől 
számítható az egyesület folyamatos működése. Ekkor 2 alapító, 30 aktív 
és 19 pártoló tagja volt. 2001-től a Hajdúdorogi Önkéntes Tűzoltó Egye-
sületet közhasznú szervezetként működik a város jelentős támogatásával. 
Éves szinten 5-10 tűzeset és 3-6 műszaki mentés miatt kell a tűzoltóknak 
a városban beavatkozniuk. 1999–2000-ben a belvíz állította nehéz hely-
zet elé a hivatásos és önkéntes tűzoltókat. A Hajdúdorogi Önkéntes Tűz-
oltó Egyesület technikai felszereltsége a mai kornak megfelelő, bármilyen 
katasztrófa alkalmával képes hatékonyan reagálni, működése városban 
már történelemnek számít.

Érték neve:  dr. Papp György munkássága
Kategóriája:  kulturális örökség
Fellelhetősége:  Hajdúdorog
Értéktár neve:  Hajdúdorogi Települési Értéktár

Dr. Papp György, Tarczi Papp György (Nyírgelse, 1909. január 8. – Ha-
mil ton, 1975. december 30.) görögkatolikus pap, egyházjogász és egy-
háztörténész. Teológiai tanulmányait az esztergomi szemináriumban 
végezte. A budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem Hittudományi 
Karán kánonjogi doktorátust szerzett. Miklósy István püspök Nyíregy-
házán szentelte fel a Hajdúdorogi egyházmegye papjává 1933. december 
6-án. Felszentelése után 1934-ben ösztöndíjasként római pápai egyete-
meken végzett posztgraduális tanulmányokat. A bizánci kereszténység 
és a magyarság kapcsolataira vonatkozóan végzett levéltári kutatásokat. 
1936-os hazatérése után a Hajdúdorogi Egyházmegye Püspöki Hivatalá-
ban (Nyíregyháza) fogalmazó (1934–1939), majd pedig püspöki titkár 
(1939–1946), 1939-től püspöki tanácsos. 1942-től – mindössze 33 
évesen – a Hajdúdorogi Székes káptalan kanonokja, emellett a nyíregy-
házi görögkatolikus papnevelő intézet tanára. Újságírással is foglalkozott, 
szerkesztette a Görögkatolikus Élet és a Görögkatolikus Szemle című lapo-
kat. A magyar görögkatolikusság történetét és a magyarországi egyházjog 
helyzetét kutatta. Jó néhány tanulmánya jelent meg a Hajdúdorogi Egy-
házmegyével kapcsolatban is, főleg annak területváltozásairól. 1949-ben 
Kanadába költözött. 1950-től haláláig a kanadai magyar görögkatolikusok 
lelkipásztora, a Torontói Ukrán Görögkatolikus Egyházmegye Magyar Es-
peresi Kerületének esperese. 



Érték neve:  Pappné Papp Irén munkássága
Kategóriája:  kulturális örökség
Fellelhetősége:  Hajdúdorog
Értéktár neve:  Hajdúdorogi Települési Értéktár

Pappné Papp Irén tanár, helytörténész Hajdúdorogon született 1931. 
szeptember 27-én. Görögkatolikus elemi, és a polgári iskolát, valamint 
a Görögkatolikus Tanítóképzőt Hajdúdorogon végezte. Tanulmányokat 
folytatott a Debreceni Tanítóképző Főiskolán. Az Egri Tanárképző Fő-
iskolán ének–történelem szakon diplomázott. Tanított Hajdúböször-
ményben a Bethlen Gábor utcai Általános Iskolában. Hajdúdorogon a 
Városi Zeneiskolában furulya, zongora, majd szolfézs tanár. 1957 óta 
szervez és vezet honismereti szakkört, tanítványaival járási, megyei és 
országos tanulmányi versenyek résztvevője, ahol igen sok első, ill. dobo-
gós helyezést értek el. Ötven évig tanított, több mint 10 ezer tanítványa 
volt. Írásai jelentek meg a 48-as emlékek, Karácsonyi-húsvéti népszokások, 
Bölcsőtől a sírig, A gyermek várása, nevelése, A házasságkötés szokásai, A 
temetkezési szokások címmel, Védett fák és értékek Hajdúdorogon, Pün-
kösdi népszokások Hajdúdorogon, feldolgozta Jaczkovics Mihály püspöki 
helynök életét is. Munkásságát Arany Diploma, Hajdúdorog Városáért Ér-
demérem és Kiváló Társadalmi Munkáért kitüntetéssel ismerték el. 

Érték neve:  A pászka
Kategóriája:  kulturális örökség
Fellelhetősége:  Hajdúdorog
Értéktár neve:  Hajdúdorogi Települési Értéktár

Hozzávalók: 2 kg liszt, 2 csomag élesztő, kb. 1/2 1 tej, 1 nagy pohár tejföl, 
30 dkg cukor, 10 dkg mazsola, egy bő evőkanál só, 10 dkg teavaj a kenés-
hez, 1 db tojás.
Elkészítése: A lisztet egy nagy tálba átszitáljuk, közepébe egy kis mélye-
dést készítünk. Kb. 2 dl tejet egy maréknyi cukorral meglangyosítunk, 
belemorzsoljuk az élesztőt. Miután ez felfutott (jó habos lesz) a lisztbe 
elkészített mélyedésbe beleöntjük, és kevés liszttel elkavarva kovászt ké-
szítünk. Ezt letakarjuk, kb. 15-20 perc alatt megkel. Közben a maradék 
tejet, tejfölt a maradék cukorral, sóval összekeverjük és meglangyosítjuk. 
A kovászhoz öntjük. Ekkor rakjuk bele az előre beáztatott és jól megmo-
sott mazsolát is és elkezdjük a tészta összeállítását. Miután már összeállt 
a tészta hozzáadjuk apránként az olvasztott vajat és simára, hólyagosra 
kidolgozzuk a tésztát. Tetejét kicsit meglisztezzük, letakarjuk és meleg 
helyen duplájára kelesztjük. Kizsírozzuk a pászka tepsit és a közepére ci-
pónagyságú kb. fél kg tésztát teszünk. Ez jelképezi Jézus testét. A nyújtó-
táblán a tésztából kb. 2 cm vastagságú rudakat sodrunk. Két ilyen csíkot 
összefonunk, a tészta köré tesszük. Ez jelképezi a töviskoszorút. Ez után 
az előzőekhez hasonlóan újabb kétágú fonatot készítünk, ebből kettőt-ket-
tőt összefonunk, így négyágú lesz. Ebből a négyágúból két darabot készí-
tünk, amit kereszt alakban ráhelyezünk a testre és a koronára. Ez jelképezi 
a keresztfát. Ezután egy hosszabb és vastagabb kétágú fonást készítünk és 
körülvesszük, illetve leszegjük vele a tésztát. A tepsi oldalán ledugdossuk, 
eligazítjuk, hogy szép formás legyen a pászka. Ez jelképezi az ostort. Vé-
gül a tésztából egy keveset liszttel és kicsi tojással jó keményre gyúrunk, 
majd kinyújtjuk 3-4 mm vastagra, 5 db kb. 20 cm hosszú, 4-5 cm széles 
csíkokat vágunk. 
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Ezeket egyik oldalán 2-3 cm mélyen bevagdossuk, majd feltekerjük. Úgy 
néz ki, mint egy rózsa. A kereszt négy sarkába és közepébe helyezzük. 
Ez jelképezi Jézus öt sebét. Az elkészített pászkát újra kelesztjük, majd 
habosra vert tojással megkenjük és megsütjük. A pászka 13 db tésztából 
készül, amely Jézust és a tizenkét apostolt jelképezi. Szép szokás, hogy 
amíg az asszonyok a pászkát készítik, közben azokat az egyházi énekeket 
éneklik, ami a húsvéti szertartásban hangzik el, Jézus szenvedésével és a 
pászkával kapcsolatban. A pászkát nagycsütörtökön sütjük. Ezt az ételt 
visszük magunkkal húsvét vasárnap a Pászkaszentelésre és sonkával, főtt 
tojással, sárga túróval fogyasztjuk. Az ünnepi asztal elmaradhatatlan étele. 
A pászka évszázadok óta a legfontosabb húsvéti étele a hajdúdorogiaknak. 
Sokan ugyan már nem saját kezűleg készítik, hanem boltban veszik, de így 
is nagy becsben tartják. Még manapság sem esznek addig húsvétvasárnap, 
míg a szentelt pászkát haza nem viszik a templomból. 

Érték neve:  Pászkaszentelés
Kategóriája:  kulturális örökség
Fellelhetősége:  Hajdúdorog
Értéktár neve:  Hajdúdorogi Települési Értéktár

Húsvét vasárnap a családok előveszik a csak erre a célra használt fehér vessző-
ből font pászkakosarat, belerakják a szentelnivalókat. Sonkát, kolbászt, töltött 
bárányt, sárgatúrót, sót, tormát, 11 darab fehér vagy piros főtt tojást. A 11 da-
rab tojást a 12 apostol emlékére teszik, azért csak 11-et, mert Júdásnak nem 
tesznek, mivel Ő elárulta Jézust. Legfelülre rakják a pászkát. A kosarat leterítik 
a pászkaterítővel és elindulnak a templomba. Visznek magukkal még egy üveg 
bort is, amely Jézus vérét jelképezi. A templomkertben lerakják a kosarakat, és 
várják, hogy az ünnepi szertarás végén a papok a krisztuskatonák jelenlétében 
körbejárják a sorokat. Minden pászkát megszentelnek, az áldás után mindenki 
elindul hazafelé. Otthon a megszentelt finomságokat közösen fogyasztja el a 
család, evés előtt imádkoznak. Mielőtt felvágják a szentelt pászkát, keresztet 
vetnek rá. Húsvét vasárnap reggelén addig nem volt szabad enni, míg a szen-
telt pászkát haza nem vitték a templomból. Ilyenkor a távolra költözött roko-
nok és gyerekek is hazajönnek és a nagycsalád közösen üli körbe az asztalt.  
A szentelt pászka morzsáját nem szabad szétszórni gondosan össze kell gyűj-
teni és a tűzbe dobni, vagy elásni a ház tövébe, hogy megvédje azt minden 
bajtól, villámcsapástól. A gyerekekkel is etetnek szentelt tojást, hogy megvéd-
je Őket minden bajtól, betegségtől. A húsvét a görögkatolikus egyház egyik 
legfontosabb ünnepe, így a hajdúdorogiak éltében is nagyon fontos esemény 
minden évben. A családok nagy becsben tartják a pászka kosarat és a pászka-
terítőt is, csak ezen az egy napon használják őket. Sok esetben a háziasszony 
saját kezűleg hímezi ki a pászkaterítőt. A pászkaszentelésen általában az egész 
család részt vesz.



Érték neve:  Pászkaterítő
Kategóriája:  kulturális örökség
Fellelhetősége:  Hajdúdorog
Értéktár neve:  Hajdúdorogi Települési Értéktár

Húsvét vasárnap reggelén a háziasszony egy csak erre az alkalomra hasz-
nált kosárba (pászka kosárba) rakja a szentelésre váró ételeket. A pászka-
terítő a szentelésre szánt, majd megszentelt ételek letakarására szolgáló 
kellék, a hagyomány nélkülözhetetlen része, minden családnál megtalál-
ható, évente egyszer használják a húsvét vasárnapi pászkaszentelésen. 
Gyakran maga a háziasszony készíti, vagy egy családtagjától kapja aján-
dékba. Eredendően funkciójából válik kultikus tárggyá. Mint ilyen, kül-
sőségében minden példánya húsvétünnepi alkalomra utal. Az utalásokat 
szimbólumokkal, feliratokkal, megfelelő színek és dekorációk alkalmazá-
sával fejezi ki. A pászkaterítők díszítése, anyaga, megjelent mintakincse 
az idők folyamán rendszeresen változott az aktuális közízlésnek megfele-
lően. Hajdúdorogra nem jellemző egy egységes, speciális motívumkincs. 
Ismertek egyszínű fehér alapon fehérrel hímzett egyházi szimbólumokkal 
kivarrt terítők, de megjelentek a színes hímzésű kalocsai, palóc és Romá-
niából vásárolt egyszerűbb kendők is, amelyek könnyen cserélhetőek.  
A pászkaterítő, mint egyszerű díszített tárgy hagyományában a múlthoz 
kötődik, de mivel jelenleg is nélkülözhetetlen, magán viseli mindazokat a 
vonásokat, ami nagy átlagban jellemzi egy-egy közösség textíliáját, példá-
ul lakáskultúrához tartozó abroszok, terítők, kendők átalakulásait. Az élő 
hagyomány fontos részét képezi.

Érték neve:  Pünkösdi kalács
Kategóriája:  kulturális örökség
Fellelhetősége:  Hajdúdorog
Értéktár neve:  Hajdúdorogi Települési Értéktár

Pünkösdkor a görögkatolikusok a Szentlélek eljövetelét ünnepelik. Do-
rogon hagyományosan a pünkösdi ünnepi menü jellegzetes süteménye a 
pünkösdi kalács, amelyet mindig háromszög alakúra vágva tálalnak, mivel 
ezt tartják a Szentháromság szimbólumának.
Hozzávalók: 1 kg liszt, 0,5 l tej, 1 egész margarin (25 dkg), 20 dkg kris-
tálycukor, 1 élesztő, 1 csipet só, 0,5 kg juhtúró, 10 dkg kristálycukor, egy 
kevés olvasztott margarin
Elkészítése: Először megszitáljuk a lisztet, aztán csinálunk a közepébe 
egy kis mélyedést a kovásznak (az élesztőt elmossuk langyos tejben és 
tehetünk bele egy kevés cukrot, hogy hamarabb felfusson), majd miután 
hozzáadtuk, egy kicsit állni hagyjuk. Közben a többi tejet felmelegítjük 
és hozzáadjuk a cukrot, ezzel egy időben a margarint is megolvasztjuk.  
A tejet is hozzáöntjük a liszthez és a kovászhoz, majd elkezdjük az egészet 
összedolgozni. A dagasztáskor a tésztát menet közben meglocsoljuk egy 
kis olvasztott margarinnal. A tészta lényege, hogy jól ki legyen dolgozva. 
Amíg kel, megcsináljuk a túrót és kizsírozzuk a tepsit. A juhtúróba bele-
tesszük a cukrot, majd kicsit hagyjuk, hadd olvadjon a cukor. Amikor a 
tészta megkelt 4 db kis cipót formázunk belőle (Az 1 kg lisztből 2 adag kis 
tepsivel van). Egy cipót kinyújtunk és belehelyezzük a zsírozott tepsibe, 
majd megkenjük olvasztott margarinnal. 
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Ezután rátesszük a túrót, majd ismét megkenjük olvasztott margarinnal és 
ráteszünk egy másik kinyújtott cipócskát, a tetejét megszurkáljuk villával 
és egy kicsit még hagyjuk kelni. Sütés előtt még megkenjük a tetejét tojás-
sal. Végezetül előmelegítjük a sütőt 200 °C -ra, majd kb. 25-30 perc alatt 
180 °C-on készre sütjük.

Érték neve:  Töltött bárány
Kategóriája:  kulturális örökség
Fellelhetősége:  Hajdúdorog
Értéktár neve:  Hajdúdorogi Települési Értéktár

A kereszténység Krisztus jelképének tekinti a bárányt, aki önmaga is el-
fogadja áldozat voltát. Keresztelő János Isten bárányának nevezi Jézust, 
aki elveszi a világ bűneit. A „Jó pásztor” ábrázolásokon, ahol Krisztus a 
vállán viszi a bárányt, a vétkest szimbolizálja. A húsvétkor elfogyasztott 
báránysültek eredetét azokban az ősi agrárrítusokban kell keresni, amikor 
tavasz elején feláldozták a megújulást, termékenységet, bőséget jelképező 
bárányt Ezekből a gyökerekből táplálkozik az a szokás, hogy húsvétkor 
az asszonyok töltött bárányt készítenek. Nagyszombaton sütik általá-
ban kemencében. A sütést megelőző nap húsát fokhagymával és sóval 
bedörzsölik, reggelig állni hagyják. A töltelékhez a vöröshagymát addig 
dinsztelik, míg rózsaszínű nem lesz, összekeverik főtt és nyers tojással, 
szárazzsömlével, sóval, borssal, petrezselyem zölddel. Húsvét vasárnap 
reggelén sokan tesznek egy darabot belőle a pászka mellé a kosárba és azt 
is megszenteltetik.
Nagyon sok háztartásban elképzelhetetlen a húsvéti fogások sora töltött 
bárány nélkül. Ez az étel jó példája annak, hogyan jelenik meg a keresz-
tény szimbolika az ünnepi asztalon.

Érték neve:  Vass Mihály munkássága
Kategóriája:  kulturális örökség
Fellelhetősége:  Hajdúdorog
Értéktár neve:  Hajdúdorogi Települési Értéktár

Hajdúdorogon született, általános iskolai tanulmányait is itt végezte. 
Érettségit a Nyíregyházi Közigazgatási Technikumban szerzett, 1958-ban 
könyvelői és vállalati tervezői képesítést is kapott. A tanácsi munkában 
Tiszacsegén kezdett dolgozni, Hajdúnánásra, majd végül Hajdúdorogra 
került. Főelőadói, 1967-től tanácselnök helyettesi pozícióban volt. Köz-
reműködött a település kommunális, kulturális, munkahelyteremtő, a 
városi rang visszaszerzését célzó fejlesztéseinek. Az Ő közbenjárására 
létesült a városban szabadpolcos könyvtár olvasóteremmel, megvalósult 
a Papírgyár és a Strandfürdő. A középiskola mely szintén nagy álma volt a 
rendszerváltás után jött létre. 1985-ben Görbeháza, Hajdúdorog, Hajdú-
nánás, Polgár települések országgyűlési pótképviselőjének választották. 
1986 októberétől fél évig országgyűlési képviselő volt. A Magyar Szoci-
alista Párt helyi szervezetének elnöke. Az 1990-es választásokon a párt 
jelöltjeként megválasztották képviselő testületi tagnak, a Jogi Igazgatási, a 
Pénzügyi-ellenőrző és Gazdasági Bizottság tagja volt.

Hajdúhadház
Földrajzi elhelyezkedés
Hajdúhadház Debrecentől 17 km-re északra, Nyíregyházától 30 km-re 
délre fekszik, Hajdú-Bihar megye északi részén. Hajdúhadházt nyugatról 
elkerülő 4-es számú főközlekedési út nyomvonala kapcsolja be a telepü-
lést az országos közúthálózat vérkeringésébe.

Történelmi áttekintés
Hajdúhadház területén már a prehisztorikus időszakban is éltek emberek. 
Réz- és bronzkori leletek sokaságát tárták fel a város területén és közvet-
len környékén. A középkori írásos forrásokban, a XII. századtól (1312) 
találkozunk a város nevével, mely Szabolcs vármegyéhez tartozott. A XIV. 
században már templommal rendelkezett a település, melyet a középkor 
folyamán több nemesi család mellett Szilágyi Erzsébet, és a Hunyadiak 
is birtokoltak. Így került vissza  a debreceni uradalomhoz, majd a tokaji 
uradalom része lett. A település központjában lévő dombon 1437-ben 
egy egyhajós gótikus templomot építettek, melyet a későbbiekben to-
ronnyal egészítettek ki és fallal vettek körül. Hadház a XVI. században, a 
török hódítás és az ország részekre szakadásának időszakában sok pusz-
títást szenvedett. Szabolcs vármegye, s így Hadház is a Magyar Királyság 
területéhez tartozott, s csak két rövid időszakra (1621–1629 és 1645 

–1648) csatolták hat másik vármegye településeivel együtt az Erdélyi Fe-
jedelemséghez. A török hódoltsági területhez soha nem tartozott, de határ 
menti fekvéséből adódón, gyakran érték támadások török, császári és ma-
gyar részről egyaránt. A tizenöt éves háború időszakában Hadház szinte 
teljesen elnéptelenedett, és elpusztult. Bocskai István 1605-ben hajdúkat 
telepített Hadházra, az 1605. december 12-én Korponán kelt oklevelében 
e településnek is városi rangot adományozott. A fejedelem halála (1606. 
Kassa) miatt a hajdúk még évekig nem tudtak érvényt szerezni kiváltsága-
iknak, s elfoglalni a számukra lakóhelyül kijelölt településeket. Hadházra 
is valószínűleg csak 1610. körül telepedtek le véglegesen. A letelepülés 
itt is tisztjeik vezetésével, tizedekben történt (Hadházon négy tizedben), 
a letelepedést követően pedig hozzáláttak a város meglévő védműveinek 
felújításához és újak kialakításához. A városban talált gótikus templomot 
felújították és erős, lőrésekkel ellátott kőfallal vették körül, melyhez figye-
lőtornyot is építettek. Sokak szerint a térség legszebb, s védelmi feladato-
kat legjobban ellátó erődtemplomát sikerült megépíteniük. Az erődtemp-
lom mellett pedig a település szélein körbe futó, hajdúpalánknak nevezett 
erődítmény biztosította a városban lakók védelmét. Hadház 1872-ig volt 
szabad hajdúváros. A dualizmus időszakában és a Horthy korszakban Had-
ház nagyközségként, rendezett tanácsú városként és megyei városként 
élte életét. 1872-ben épült fel a neoromán stílusú, kéttornyú református 
templom, mely napjainkban is a város jelképének tekinthető. A régi temp-
lom helyére 1896-ban református elemi iskolát építettek, melynek egyik 
épületszárnya ma is áll és benne működik a Dr. Földi János Általános Isko-
la. A főtéren 1912-ben épült fel a Bocskai Szálloda, amely napjainkban a 
Városházának ad otthont, s ugyanezen évben épült a Kossuth utca elején 
a Gazdasági Bank, melyben 1955-től Művelődési Ház működik. A máso-
dik világháborúban, a német megszállást követő szövetséges támadások 
Hajdúhadházon nagy pusztítást okoztak. 
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Ekkor érte bombatalálat a templomot, ami ennek következtében teljesen 
kiégett, és helyreállítása évtizedekig tartott. Hadház, az 1936-ban elveszí-
tett városi rangját 1989. március 1-jén a szomszéd településsel, Téglással 
történő egyesítést követően nyerte el újra, Hadháztéglás néven. A két tele-
pülés különválását követően, 1991. május 1-jén Hajdúhadház önállóan 
kapott városi címet.

Érték neve:  Földi János Iskola épülete
Kategóriája:  épített környezet
Fellelhetősége:  Hajdúhadház
Értéktár neve:  Hajdúhadházi Települési Értéktár

Az iskolát a református egyház építtette 1896-ban. Eredetileg hat tanter-
mes iskolának épült, az idők során több belső átalakításon esett át, külseje 
azonban megőrizte eredeti formáját. Az utolsó felújítás során a homlokza-
tát az eredeti ornamentikának megfelelően állították helyre. A 117 éves 
iskola mindvégig megőrizte eredeti iskola funkcióját.

Érték neve:  Hadházi lapos káposzta
Kategóriája:  agrár- és élelmiszergazdaság
Fellelhetősége:  Hajdúhadház
Értéktár neve:  Hajdúhadházi Települési Értéktár

Hajdúhadházon ősidők óta termesztik a laposfejű, vékonylevelű tájfajta 
káposztát. A káposzta hártyavékony, összeboruló levelei miatt a torzsáig 
könnyen bontható, mind édes, mind savanyított formában kiváló élelmi-
szer alapanyag. Ennek a káposzta fajtának magas a cukor tartalma, ízében 
és zamatanyagában egyedi, államilag bejegyzett káposztafajta, amely fris-
sen és savanyított formában is ideális töltöttkáposzta-alapanyag. Hosszú-
szálú, vékony szeletekre gyalulható, amelyből a keresett hadházi savanyú 
káposzta készül.

Érték neve:  Hajdúhadházi néprajzi gyűjtemény
Kategóriája:  kulturális örökség
Fellelhetősége:  Hajdúhadház
Értéktár neve:  Hajdúhadházi Települési Értéktár

A közel hatszáz tárgyat magába foglaló gyűjtemény az egykori település 
népéletének tárgyait, a lakóház felszerelését a mezőgazdasági termelés és 
állattartás eszközeit, valamint a kismesterségek szerszámait mutatja be. 
Ezek közül különösen értékesek a kerékgyártó- és kádárműhely, a kovács-
műhely, a kalapos és sapkás, a cipész és csizmadia mesterek szerszámai.  
A kiállítás a káposzta feldolgozás jellegzetes helyi eszközeit is bemutatja.



Érték neve:  Hajdúhadházi református templom
Kategóriája:  épített környezet
Fellelhetősége:  Hajdúhadház
Értéktár neve:  Hajdúhadházi Települési Értéktár

Hajdúhadház kéttornyú, neoromán, 63 méter magas református templo-
ma Szkalniczky Antal tervei szerint 1872-ben épült. Első orgonáját Kiszel 
István debreceni orgonaépítő mester készítette. A templom két nagyobb 
harangját az I. világháborúban hadi célokra elvitték, melyeket 1922-ben 
pótoltak. A templom a II. világháborút is megszenvedte, a helyreállítás év-
tizedekig tartott. A helyreállított református templom tornyaiban három 
harang szolgál. A korábban tűzvészben elhamvadt orgonát 1982-ben há-
rom manuálos, 35 regiszteres hangversenyorgonával pótolták. A templom 
oldalkarzatain állandó egyház- és iskolatörténeti kiállítás látható.

Érték neve:  Hadházi savanyú káposzta
Kategóriája:  turizmus és vendéglátás
Fellelhetősége:  Hajdúhadház
Értéktár neve:  Hajdúhadházi Települési Értéktár

Hajdúhadház és vidéke közismert káposztatermelő vidék. A „hadházi 
lapos” vékonylevelű káposztát nemcsak termelik, hanem savanyításra is 
felhasználják. A hagyományos házi savanyítás szokásai ma is élnek, sokan 
művelik. A káposztát kézi gyaluval vékony laskára szeletelik, majd dézsá-
ba öntik, döngölik, tapossák, sózzák, ízesítik. A káposztával megtelt dézsát 
szorosan ledeszkázzák, csavaros szerkezettel leszorítják. Meleg helyen ér-
lelik, majd savanyodás után hűvös helyen tárolják. A savanyú káposzta 
magas C-vitamin tartalma és az emésztőrendszerre gyakorolt hatása miatt 
a kedvelt táplálék.

Érték neve:  Hadházi toroskáposzta
Kategóriája:  turizmus és vendéglátás
Fellelhetősége:  Hajdúhadház
Értéktár neve:  Hajdúhadházi Települési Értéktár

A településen és környékén nemcsak termelik, hanem fogyasztják is a 
káposztát. A toros káposzta a téli disznótorok elmaradhatatlan ételfélesé-
ge. Friss, bőrös-csontos, vegyes sertéshúsból készül, amibe belerakják a 
disznó fülét és a farkát is. A helyi hagyomány szerint „túróval”, vagyis 
a disznó orrával még jobb a toroskáposzta. A feldarabolt húsokat kevés 
víz hozzáadásával, sóval, borssal és fokhagymával ízesítve fedő alatt félpu-
hára párolják, majd zsírjára sütik. Ráteszik az apró savanyú káposztát, és 
állandó keverés mellett pirítják, míg mind a kettő megpuhul. Ez a hagyo-
mányos disznótoros ételféleség igazi tájjellegű étel.
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Érték neve:  Úrasztali ónkupák
Kategóriája:  kulturális örökség
Fellelhetősége:  Hajdúhadház
Értéktár neve:  Hajdúhadházi Települési Értéktár

A Hajdúhadházi Református Egyházközösség 7 régi úrasztali ónkupát 
őriz. Valamennyi kupa a XVII–XVIII. századból származik. Felirataik az 
adományozók nevét, és az adományozás évszámát mutatják. A legrégebbi 
kupa 1623-ból való, amely kupának a település számára különleges törté-
nelmi értéke van. Bocskai István az 1605. december 12-én keltezett ado-
mánylevelével Hadházra letelepített református hajdúk és az őslakosok 
ebből az ónkupából közösen kaptak úrvacsorai bort. Ez az úrasztali edény 
a hajdútelepesek befogadásának jellegzetes tárgyi szimbóluma.

Érték neve:  Vadas Csárda épülete
Kategóriája:  épített környezet
Fellelhetősége:  Hajdúhadház
Értéktár neve:  Hajdúhadházi Települési Értéktár

A csárda a település legrégebbi nádfedeles épülete, a XVIII. század első 
felében épült. A csapszék legrégebbi említése 1797-ből való. Az épület 
eredeti belső elrendezése a háromosztatú, mestergerendás lakóházak min-
tájára készült. A pitvarba lépve szabadkéményes, padkás, füstös konyhá-
val találkozhatott a betérő. Balra a kármentős ivó, jobbra az árendás család 
lakóhelye volt. Kettős ívű boltíves tornácáról lejárat vezet a borospincébe. 
A csárda belsejét többször átalakították, a külső megjelenése ma is az ere-
deti. A csárda fontos pihenőhelye volt a Debrecen – Tokaj főútvonal men-
tén szekerezőknek.

Az értéktár lehetséges további elemei:
Emléktölgy és nagy nyárfa
Világháborús szobor
Bocskai István lovasszobra
Hadházi Galéria
Égerházi Imre alkotóház
Csokonai Művelődési ház
Városháza épülete (eredetileg Bocskai Szálló)
Ligetlegelő
Pély nagy Gábor síremléke
Hadházi Zsigmond kúria
Hadházi Ferenc kúria

Hajdúnánás
Földrajzi elhelyezkedés
Hajdúnánás Hajdú-Bihar megye északi részén a Miskolc–Nyíregyháza–
Debrecen háromszög közepében fekszik. A megye 4. legnagyobb népes-
ségszámú települése. A város Debrecentől észak-nyugatra 40 km-re, Nyír-
egyházától délnyugatra 25 km-re fekszik, tőle nyugatra folyik a Keleti-
főcsatorna. 
Közlekedési viszonyai ma már jónak mondhatóak. A 35-ös számú főút 
Balmazújváros irányában 15 km-re, Hajdúböszörményen keresztül 24 
km-re érhető el. Az M35-ös autópálya város szélétől 10 km-re, az M3-as 
autópálya (Tedej–Tiszavasvári felé) pedig 3 km-re található. Hajdúnánást 
és Hajdúdorogot kerékpárút is összeköti.

Történelmi áttekintés
Ezen a területen már a csiszoltkőkorszakban (i. e. 4500–2500), a rézkor-
ban (i. e. 2500–1900), valamint a bronzkorban (i. e. 1900–900) is éltek 
különböző népcsoportok az itt talált leletek tanúsága szerint. A város ha-
tárában megtalálhatóak a Csörsz árok, a régi szarmata erődrendszer ma-
radványai. A IV. század második felétől gepidák, hunok és avarok váltották 
itt egymást. Nánást először a Váradi Regestrum említi 1221-ben, később 
Nánásmonostora néven bukkan fel, templomos község volt. 1301-es 
adatok szerint a tatárjárás következtében teljesen elnéptelenedett. 1421-
ben Brankovics György szerb fejedelem birtoka lett, majd Hunyadi János 
kezébe került. Az 1490-es országgyűlés Corvin Jánosnak adományozta. 
1556-ban hódoltsági terület lett, adózó portáinak száma ekkor 25 volt. 
Bocskai István 1605-ös kiváltságlevelében puszta területként van meg-
nevezve. A hajdúvárosok egyikeként a korponai kiváltságlevélben kapott 
városi jogot. Bocskai mozgalma nyomán mintegy 1800-2000 hajdú te-
lepült le a nemesi szabadságjogok birtokába került mezővárosban. A la-
kosság a törökök elől többször menekülni kényszerült és sokat szenvedett 
a kuruc háborúk idején is. 1676-ban annyira lerombolták, hogy 10 évig 
pusztaság volt. A lakosok a királytól kértek segítséget az újjáépítéshez. Ké-
sőbb Nánás Rákóczi oldalán vett részt a szabadságharcban. Megtorlásként 
a császáriak kétszer is feldúlták, 1709-ben pestis is pusztított. A XVIII. 
században az őslakosság és a bevándorló nemesek között feszültséget 
okozott a teherviselés és a határbirtoklás kérdése, amely helyzet csak a 
XIX. század derekára rendeződött. Vásártartási jogot 1799-ben nyert Haj-
dúnánás hetivásárokra, és évenként 4 országos vásárra. Az 1848–49-es 
szabadságharc idején a hajdúk két népfelkelő századát egyedül Nánás 
szolgáltatta. Az oroszok és az osztrákok által megsarcolt város a Bach-kor-
szak alatt az eladósodás ellen és az önkormányzatáért küzdött. A békés 
fejlődés csak 1876-ban vett nagyobb lendületet. A szántóföldi művelés 
egyre nagyobb teret hódított az állattenyésztéssel szemben. Az ipari és 
kereskedelmi élet lassan fejlődött Hajdúnánáson. A XVIII. században csak 
a malomipar volt jelentős. A legrégebbi céh az 1782-ben alakult csizma-
diáké volt. A város meghatározó ipara volt a szalmafonás és a szalmakalap 
készítés a XIX. század második felétől. A nánási szalmafeldolgozás külön-
legességét az adja, hogy míg máshol megmaradt háziipari tevékenységnek, 
itt ipari méretekben, gyárakban készítették a szalmatermékeket, elsősor-
ban szalmakalapokat. 
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A szalmaipar fejlődésének az első világháború vetett véget, mivel piacait 
elvesztette. Az 1950-es évektől a korábbiaknál lényegesen erőteljesebb 
iparosodás kezdődött a városban, országos jelentőségű üzemek telepedtek 
meg a térségben (pl. az Egyesült Izzólámpa és Villamossági Rt.). Kezdetét 
vette a közmű- és a közvilágítás kiépítése. Az 1956-os forradalom leverése 
után Debrecen után Hajdúnánáson ítélték el a legtöbb embert a megyéből 
a büntetőperekben. 1962-ben nyitották meg a Városi Fürdőt. 

Érték neve:  A hajdúnánási Bocskai Korona, 
  mint fizetőeszközként funkcionáló helyi pénz
Kategóriája:  ipari és műszaki megoldások
Fellelhetősége:  Hajdúnánás
Értéktár neve:  Hajdúnánási Települési Értéktár
  Hajdú-Bihar Megyei Értéktár
  továbbítva a Magyar Értéktárba történő felvételre

A világon ma kb. 5000 helyi pénz, közösségi pénz létezik. Hazánkban 
Hajdúnánás a harmadik település, amely kibocsátotta saját fizetőeszköz-
ét, a Bocskai Koronát. A Bocskai Korona egy olyan 100%-ban forint fede-
zettel rendelkező, a Hajdúnánási Holding Zrt. által kibocsátott fizetőesz-
köz, amelyet kizárólag Hajdúnánáson, a hivatalos elfogadóhelyeken lehet 
felhasználni. Fizetések sorozatát lehet lebonyolítani vele – az étkezési 
és más áruvásárlási utalványoktól eltérően –, ettől válik „helyi pénz”-zé.  
A kezdeményezés rendszerének célja és szerepe, hogy a helyi fogyasztást 
összekösse a helyi termeléssel, szolgáltatással, és így azon erőforrások egy 
része, amely eddig Hajdúnánásról kiáramlott, helyben marad, így erősítve a 
város és az itt élő emberek gazdasági helyzetét. A vállalkozások a Bocskai ko-
ronával fizetők számára kedvezményt biztosítanak, amelyet az elfogadóhe-
lyi hálózathoz való csatlakozásukkor vállalnak. Ma már több, mint 30 millió 
Bocskai korona van forgalomban. A nánási pénz címleteinek szép grafikái a 
Hortobágy környékének jellemző növény- és állatvilágát jelenítik meg ezzel 
is erősítve a helyi identitástudatot. A papír forinthoz hasonlóan 500, 1000, 
2000, 5000, 10000 és 20000 forintos címletekben kaphatóak. 

Érték neve:  Bocskai-korona másolata
Kategóriája:  kulturális örökség
Fellelhetősége:  Hajdúnánás
Értéktár neve:  Hajdúnánási Települési Értéktár
  Hajdú-Bihar Megyei Érétktár

Bocskai István magyarországi katonai sikereiért 1605. november 11–12-
én a török szultántól színarany koronát kapott, amellyel Magyarország ki-
rályi méltóságának ismerték el. Ezt a koronát azonban Bocskai soha nem 
tekintette a Szent Koronával azonos értékűnek, így királynak sem tartotta 
magát. A korona Bocskai haláláig (1606. december végéig) Kassán volt, a 
fejedelmi udvarban. Ezt követően Homonnai Drugeth Bálinthoz, a hajdú 
hadak főkapitányához került, akit Bocskai egyébként utódjául jelölt ki. A 
korona a magyar országgyűlés fennhatósága alá került, amely 1610 tava-
szán kiszolgáltatta a magyar királynak, egyben osztrák császárnak. Azóta 
a korona nem hagyta el egyetlen pillanatra sem az egykori osztrák császári 
kincstárat. Hazahozatalát először a hajdúk kezdeményezték. 

Trianon után került ismét az érdeklődés középpontjába, amikor a románok 
igényelték, hogy az ezzel történő koronázással legalizálják hatalmukat Er-
dély felett. A magyar kormány soha nem mondott le erről a műkincsről, 
a hajdúk pedig az egész országra kiterjedő mozgalmat indítottak haza-
hozatalára. Sikertelenül. Legutóbb a Bocskai-szabadságharc 400. évfor-
dulójának keretében került ismét szóba a korona hazahozatala, legalább 
egy kiállításra. A korona visszaszerzésének kudarcai miatt a hajdúnánási 
múzeum munkatársai elhatározták, hogy elkészítik a korona hasonmását. 
A hasonmás mérete megegyezik az eredetiével. A munka 2014. január első 
napjaiban kezdődött, s a korona fél év múltán foglalta el helyét a múzeum 
előcsarnokának üvegburája alatt. Készítői: Nagy Ágnes, Molnár Andrásné, 
Domán László, Buczkó József. A korona anyaga aranyozott plasztik, a rajta 
lévő ékkövek féldrágakövek és díszkövek, valamint tenyésztett gyöngyök, 
amelyeket négy drágakövekkel kereskedő cég biztosított számukra támo-
gatásként. Mivel az eredeti műtárgy egyetlen győztes szabadságharcunk 
szimbóluma, s egyben a hajdúk szabadságküzdelmeinek jelképe is, amíg 
az eredeti műtárgy haza nem kerül, készítői ezzel szeretnék szemléltet-
ni a korona jelentőségét. Céljuk, hogy a városban jelen legyen minden 
olyan eseményen, ahol a hajdú múltról van szó, ezzel erősítve a hajdú 
identitást.

Érték neve:  Hajdúnánási gyógyvíz
Kategóriája:  egészség és életmód
Fellelhetősége:  Hajdúnánás
Értéktár neve:  Hajdúnánási Települési Értéktár
  Hajdú-Bihar Megyei Értéktár

Hajdúnánás városa Hajdúszoboszló és Debrecen mellett Hajdú-Bihar me-
gye harmadik legnagyobb fürdővárosa. Hajdúnánás legfontosabb turiszti-
kai vonzóereje a Gyógyfürdő, amely szép, ápolt környezetben és sokszínű 
szolgáltatásokkal várja az ide látogató vendégeket. Már az 1930-as évek-
ben megállapították, hogy a város területe alatt gazdag hévízkincs rejtőzik, 
de csak az 1950-es évek végén nyílt lehetőség a kiaknázására. A fúrások 
nyomán 1958. november 5-én felszínre törő vizet egy – már meglévő Csó-
nakázó tóba – vezették és itt fürödtek mindaddig, amíg az új strand meg 
nem épült. Az 1962. július 15-én megnyitott strand (Városi Fürdő) létét 
az 1019 m mélyről feltörő 67 °C fokos gyógyvíznek köszönheti. A föld 
mélyéből feltörő, nagy sókoncentrációjú nátrium-kloridos, jódos-brómos 
ásványvizet 1989-ben nyilvánították gyógyvízzé. E gyógyvíz elsősorban 
ízületi, mozgásszervi és nőgyógyászati betegségek kezelésére alkalmas. 
A gyógyvíz ezen tulajdonságát kihasználva létrehozták az Aranyszalma 
Gyógycentrumot, egy új gyógyászati, egészségturisztikai központot, ami 
megfelel a kor gyógyászati és technikai követelményeinek, és a közelmúlt-
ban megkapta a regionális gyógyfürdő címet.
A strand 14 hektáros területe csendes, árnyas parkosított zöld területeivel 
kedvenc helye a pihenésre, gyógyulásra vágyóknak. Egy feszített víztükrű 
úszómedence, egy pancsolómedence, két tanmedence csúszdákkal és két 
gyógymedence nyújt felfrissülést vagy éppen élményteli perceket.
A gyógyfürdő a Bocskai korona fizetőeszköz egyik elfogadóhelye.
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Érték neve:  Hajdúnánási szalmafonás
Kategóriája:  ipari és műszaki megoldások
Fellelhetősége:  Hajdúnánás
Értéktár neve:  Hajdúnánási Települési Értéktár
  Hajdú-Bihar Megyei Értéktár

A hajdúnánási szalmafeldolgozás legjelentősebb időszaka a XIX. század 
közepétől a XX. század közepéig tartott és máig hatással van a város éle-
tére. A búza szárát felhasználó ipari tevékenység keretében készültek a 
szalmakalapok Hajdúnánáson, amely gazdasági és társadalmi fellendülést 
is teremtett a városnak. Az otthon előállított szalmafonatokat eleinte házi-
lag varrták össze, majd a polgári divatban is elterjedő kalapok iránti igény 
megnövekedett, a kereslet hatására létesültek a szalmafonásra épülő gyá-
rak, üzemek, az első 1860-ban. A kalapok mellett papucsokká, szatyrok-
ká, szőnyegekké dolgozták fel a szalmát. A szalmaipar fénykorában évente 
450 000 db szalmakalapnál is több készült a városban, amelyet a Mo-
narchia területére, és azon kívül Romániába, Szerbiába, Törökországba, 
Orosz- és Lengyelországba is szállítottak. A szalmafeldolgozás nagymér-
tékű fejlődése az 1920-as évekig tartott, amikor Trianon következtében 
piacai nagy részét elvesztette. Innentől kezdve néha megújulva, átalakul-
va, szövetkezetté válva az 1960-as évekig tart a szalmafeldolgozás, egyre 
csökkenő mennyiségben és termékválasztékkal. A szalmafonás feldolgo-
zásának tudásanyaga nem veszett el, megtalálható a róla szóló leírásokban, 
az összegyűjtött múzeumi anyagban, jelen van az idős emberek recens 
ismeretében, a népi iparművész és a népművészet mestere címet viselő 
alkotó, Reszeginé Nagy Mária munkáiban. E tudásra alapozva készült el 
a XXI. századi kihívásokra válaszoló szalmafonó munkaprogram, amely 
keretében ismét készülnek szalmatárgyak immár turisztikai jelleggel. 

Érték neve:  Hajdúnánási Városháza  
(közintézmények)

Kategóriája:  épített környezet
Fellelhetősége:  Hajdúnánás
Értéktár neve:  Hajdúnánási Települési Értéktár
  Hajdú-Bihar Megyei Értéktár

A főtér, az egykori piactér jellegzetes épülete a Városháza. A századfordu-
lón épült, kissé keleties, zsinagógára emlékeztető stílusával sajátos han-
gulatot kölcsönöz a térnek. Homlokzatát a millennium évére újították fel.  
A városháza építésének gondolata 1846-ban vetődött fel először. Építését 
a szabadságharc utáni pénzhiány késleltette, végül 1874-ben Vecsei Imre 
tervei alapján készült el eklektikus stílusban. Tágas emeleti díszterme 
110 fő befogadására alkalmas. Falait Kovács János arcképfestő alkotásai 
díszítik. Az emeleti tárlóban kisebb helytörténeti kiállítás kapott helyett. 



Érték neve:  Csiha malom
Kategóriája:  ipari és műszaki megoldások
Fellelhetősége:  Hajdúnánás
Értéktár neve:  Hajdúnánási Települési Értéktár

A Csiha malom története 1885-ben kezdődött, ekkor alapította Csiha 
Elek, de országos hírnevet fia Csiha Győző (1887–1962) szerzett neki, 
akinek léte elválaszthatatlan volt a malomtól. 
Csiha Győző gépészmérnöki oklevelet szerzett a Műegyetemen. Megfele-
lő szakmai és üzleti tapasztalatokkal felvértezve, átgondoltan kezdte el az 
öreg malom korszerűsítését. A korszerűsítés 1938-ban kezdődött, a hábo-
rú kitörése miatt 1942-ig húzódott, és 300 000 pengőbe került, amelyet 
hitel nélkül finanszírozott meg. Az üzem a gazdaságosság és korszerűség 
kettősségének jegyében készült, azzal a céllal, hogy biztosítsa Hajdú, 
Szabolcs és Borsod megyék ellátását. Az elkészült komplexum az ország 
akkori legmodernebb műmalma lett. Csiha Győző nagy gondot fordított 
munkásai szociális helyzetére. 1948. március 25-én a megye malmai kö-
zül egyedül a Csiha malmot államosították, mert ennek volt 100-nál több 
munkása. Az ezt követő villamosítás során leállították, s feldarabolták azt 
a szívógázmotort, amellyel egy ipartörténeti remekmű semmisült meg.
A malom fejlődése, korszerűsödése nem állt le Csiha Győző tevékenységé-
nek végével. A Csiha Malom legutolsó fejlesztése 2006-ban volt, amellyel 
a mostani tulajdonos, a Hajdú Gabona Zrt. a malom komplett modernizá-
cióját valósította meg.

Érték neve:  Hajdúnánási öhön
Kategóriája:  turizmus és vendéglátás
Fellelhetősége:  Hajdúnánás
Értéktár neve:  Hajdúnánási Települési Értéktár

Hajdúnánási öhön első ismert elkésztési leírása 1935-ből maradt ránk, 
Dr. Ecsedy István etnográfus feljegyzésében. A debreceni térségben ezt az 
ételtípust slambucnak hívják, s országosan is ezen a néven híresült el. Haj-
dúböszörményben dzsaménak, Polgáron cserászkának. A szájhagyomány 
szerint hortobágyi elnevezése egy ifjú bojtárhoz fűződik, akitől a gazdája 
egyszer megkérdezte: „Ízlik-e az ilyen ítel?” A bojtár tele szájjal így vála-
szolt: „Öhön!” A megyében oly népszerű ételt valószínűleg a Hortobágyon 
készítették először. A valódi öhön csakis bográcsban készülhet, jó manga-
lica szalonna, és soktojásos házi tészta felhasználásával. Az autentikusnak 
mondható változatban mindössze négy fő összetevő adja az étel gerincét, 
a szalonna, a hagyma, a krumpli és a lebbencstészta. Semmilyen más 
fűszert nem ismer, mint a sót és esetleg a borsot. Az igazi öhönhöz sem-
miképpen sem szabad füstölt szalonnát hozzáadni. Az már nem eredeti 
hajdúsági étel. Amennyiben az alapanyagok megfelelő minőségűek, úgy 
nincs egyéb ízesítésre szükség, a jó szalonna és a parázs füstje kellőkép-
pen megízesíti ezt a nagyszerű, de nagyon is egyszerű ételt.


151150



Értéktár  |  HajdúsámsonÉrtéktár  |  Hajdúnánás

Érték neve:  Magyar szürke marha
Kategóriája:  agrár- és élelmiszergazdaság
Fellelhetősége:  Hajdúnánás
Értéktár neve:  Hajdúnánási Települési Értéktár

Hajdúnánás egészen a 1960-as évekig vezető szerepet töltött be az 
egykori Hajdúkerületben a szarvasmarha állomány nagyságát tekintve.  
A millennium idején, 1895-ben például kétszer annyi magyar marhát 
tartottak itt, mint Hajdúböszörményben, vagy közel háromszor annyit, 
mint Hajdúszoboszlón. A nánásiak annyira szerették szürke marháikat, 
hogy valósággal családtagnak tekintették. A szakirodalom a szarvasmar-
ha paraszti tartásmódját illetően a legtipikusabb településként említi 
a várost. Hajdúnánás különös gondot fordított az apaállatok tartására.  
A XX. század elején példamutató módon a város közeli határrészén olyan 
apaállat gondozó telepet létesítettek, ahol országosan is híres jószágokat 
neveltek. Fénykorában, az 1930-as években, 40-50 apaállatot is tartot-
tak a Kendereskertben. Az itt tartott, három-négy évenként cserélt szürke 
óriások valóságos fogalommá váltak a helyi társadalomban. A különféle 
országos bemutatók elmaradhatatlan szereplői voltak, s rendre dicsérettel 
elismeréssel tértek onnan haza. Az 1932. évi Országos Mezőgazdasági 
Kiállítás és Vásáron a Békés nevű apaállat országos első díjban részesült. 
Ennek a szürke óriásnak – amelyik ekkora dicsőséget szerzett Hajdúná-
násnak és pásztortársadalmának –, Hajdúnánás városa bronz szoborban 
öntve örökítette meg emlékét. 

Az értéktár lehetséges további elemei:
Főtér
Református templom
Páfrányfenyő
Tájház kovácsműhellyel
Szent Flórián szobor
Helytörténeti gyűjtemény
Móricz Pál Városi Művelődési Központ és Könyvtár épülete
I. világháborús emlékmű
Szalmaház
Csőszkunyhó
Csohány Zsigmond kúria
Csohány Jenő kúria
Berencsi kúria
Móricz kúria

A település híres szülötte: 
Hódos Imre olimpikon, Helsinki 1952., birkózás aranyérem

Hajdúsámson 
Földrajzi elhelyezkedés
Hajdúsámson Hajdú-Bihar megye északkeleti részén, a megyeszékhely-
től 10 km-re található. A települést átszeli a 471-es számú főút, valamint 
Debrecen–Mátészalka irányában a vasútvonal. A település mind vasúton, 
mind közúton jól megközelíthető. A külterületen három jelentősebb la-
kott hely található: Martinka, Sámsonkert és Liget-tanya.

Történelmi áttekintés
Hajdúsámson (Sámson) és környéke már a bronzkorban is lakott hely 
volt, melyet az itt 1907-ben előkerült, i. e. 2. évezredből származó tizen-
két harci csákányból és egy szépen díszített kardból álló fegyverlelet is 
bizonyít. Árpád-kori település, nevét már 1213-ban említették a Váradi 
Regestrumban Tursámson néven. 1318-ból Szűz Máriának szentelt egy-
házáról szólt oklevél. 1312-ben a község fele a Gutkeled családé, a másik a 
Debreceni családé. A XIV. században vámoshely. A Debreceni család kiha-
lása után egyik része maradt a debreceni uradalom tartozéka, másik része 
1399-től a vámjoggal az Albisi Zólyomiaké és a Zólyomiak székelyhidi 
uradalmának tartozéka. 1552-ben kisbirtokosok és a debreceni uradalom 
tulajdonában 57 jobbágyporta volt, majd 1572-ben 72 házat (családfőt) 
és egy templomot jegyeztek az adóösszeírásban. A XVII. század elején 
megoszlott a bajomi és a diószegi uradalom között. Debrecen városa a 
XVII. században a tudatos terjeszkedés révén jóformán az egész falu bir-
tokosa lett. 1701-ben Debrecen már a helység 93 telkéből 53-at birtokolt.  
Jövedelme a református kollégium fenntartására szolgált.
Ma is használt címerképük 1770-ből maradt fenn, az úrbérrendezést meg-
előző adatgyűjtéshez felvett úgynevezett kilenc kérdőpontra adott válasz 
tartalmazta.  
A XVIII. századi összeírások szerint a hagyományos szántóföldi növény-
termelésében megjelent a dohány és a tengeri is. 1871-ben nagyközség 
lett, majd az addig Bihar megyéhez tartozó település 1876-ban az akkor 
szervezett Hajdú megye része lett. Ettől kezdve használatos a Hajdú elő-
tag a község nevében. 1950-től Hajdú-Bihar megye debreceni járásához 
tartozott. A település 2004-ben városi rangot kapott.

Az értéktár lehetséges további elemei:
Olimpiai emléktölgy 
Református templom 
Bardi János öntöttvas kályhagyűjtemény 
Világháborús emlékmű 
Martinkai legelő növény és állatvilága 
Köztéri szobrok 

A település híres szülöttei: 
Ember Pál református lelkész
Kunos Ignác nyelvész
Tar Sándor író
Dr. Márton Gyula pedagógus
Harangi Imre olimpiai bajnok ökölvívó 1936, Berlin
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Hajdúszoboszló
Földrajzi elhelyezkedés
Hajdúszoboszló városa Debrecentől 19 kilométerre délnyugati irányban 
található. A települést a Hortobágy, a Hajdúhát, a Berettyó, illetve a Nagy-
Sárrét határolják. A város nyugati határában található a Keleti-főcsatorna 
12-14 kilométeres szakasza, amely mezőgazdasági, rekreációs és pihenési 
funkciókat egyaránt szolgál. Hajdúszoboszló a közúti közlekedés szem-
pontjából kiváló adottságokkal rendelkezik. A város a 4-es számú főút 
mellett fekszik, és az M3-as, M35-ös autópályán is gyorsan megközelíthe-
tő. Vonattal a Budapest–Debrecen–Záhony vonalon könnyen elérhető.

Történelmi áttekintés
Régészeti leletek tanúsága szerint a mai város helyén már az i.e. III. évez-
red közepén is léteztek állandó emberi települések. A kedvező természeti 
adottságok és a kereskedelmi útvonalak találkozása miatt hunok, van-
dálok, gepidák, gótok, avarok váltogatták itt egymást. A város mai neve 
egyes feltételezések szerint szláv eredetű (Sobleslaw). A település korai 
neve Pusztafalu volt. A település első írásos említése 1075-ből származik:  
I. Géza király Szoboszlóvásár királyi vámjának felét az újonnan alapítan-
dó garamszentbenedeki apátságnak adományozta. A Váradi Regestrum 
1214-ben említi először Szoboszlót, mint paptartó helységet. A pápai ti-
zedlajstromokban 1330 körül, mint falut említik. A település a XIV. szá-
zad második felében a Debrecezeni család birtoka volt. A XV. században 
Hunyadi János, Szilágyi Erzsébet és Corvin János tudhatta magáénak, a 
XVI. században pedig Zápolya (Szapolyai) János és Dobó István nevével 
találkozhatunk a helység történelmében. 1552-ben törökök dúlták fel a 
települést. 1594-ben a krími tatár seregek támadták meg és Szabolcs vár-
megye 106 településével együtt Szoboszló is gyakorlatilag megsemmisült. 
Bocskai az 1606. szeptember 2-án Kassán kelt, címeres adománylevelében 
Halasi Fekete Péter parancsnoksága alatt álló 700 lovas hajdút és családját 
telepítette le a mai város területén. Szoboszló 1610-ben vásártartási jogot, 
1623-ban pedig a Köselyre szóló halászati jogot kapott. 1660-ban táborba 
szálltak Szejdi Ahmed budai pasa seregei ellen, de válaszul a török seregek 
megrohanták a várost és porrá égették. A török harcok emlékét őrzi a máig 
élő hajdú tradíció, a szilveszteri csergetés. A „Szejdi-járás” után három évig 
pusztán maradt a település, 1663-ban újra megindult az élet. A szoboszlói 
hajdúk részt vettek Buda felszabadításában, és a Rákóczi-szabadságharc-
ban. Az 1848-as szabadságharcban a szoboszlóiak hősiesen harcoltak 
a Bocskai-huszárok és a honvédsereg soraiban, s a város élelmiszerrel 
és takarmánnyal is támogatta a honvédsereget. A bukás után az oroszok 
sarcolták meg a települést. Az 1867-es kiegyezés után megkezdődött az 
építés időszaka. Az iparosok céheiket ipartestületté alakították, a testületek 
száma folyamatosan emelkedett. Létrejöttek az első jelentősebb üzemek 
(gőzmalom, ecetgyár, téglaégető), a növekvő pénzforgalom lebonyolítására 
helyi pénzintézet alakult. Hajdúszoboszló életében döntő változást hozott 
a meginduló szénhidrogén-kutatási program. 1924 nyarán dr. Pávai Vajna 
Ferenc kitűzte az első fúrás helyét a Bánomkertben. Alig egy év múlva az 
erőfeszítéseket siker koronázta: 1925. október 26-án 1091 méter mély-
ről nagy erővel tört fel a nagy fűtőértékű földgáz, magával hozva az értékes 
természeti kincset, a 73 Celsius fokos hőmérsékletű hévizet. 

A lakosság számára fövenyfürdőt létesítettek, amely 1927. július 26-án 
nyitotta meg kapuit az első gyógyulni vágyó fürdőzők előtt. Az 1960-as 
években épült meg a Béke Gyógyüdülő, s ekkor nyilvánították a fürdőt or-
szágos gyógyhellyé. 1960. után nagyságrendi változás történt: jelentősen 
bővült a fürdő területe, a fürdőt teljesen felújították, tovább építették, s 
így lett hazánk máig legnagyobb gyógyfürdője. Az önkormányzat telepü-
lésfejlesztési koncepciójában kiemelt helyen szerepel a fürdőkomplexum 
modernizálása, mivel a gyógyfürdőre épülő turizmus meghatározó bevé-
telt jelent a településnek.

Érték neve:  Hajdúszoboszlói gyógyvíz
Kategóriája:  egészség és életmód
Fellelhetősége:  Hajdúszoboszló
Értéktár neve:  Hajdú-Bihar Megyei Értéktár
  továbbítva a Magyar Értéktárba történő felvételre

1925. október 25-én kezdődtek Pávai Vajna Ferenc geológus szénhidro-
gén kutatásai. Egy év múlva a Faller Gusztáv okleveles bányamérnök által 
lemélyített Hajdúszoboszló I. számú városi mélyfúrásból, 1090,87 mé-
ter mélyről 73 ° C-os jódos, sós víz tört a felszínre gáz kíséretében. Ekkor 
még nem volt ismeretes a víz összetétele, s különösen az emberi egészség-
re gyakorolt eseteleges gyógyhatása sem. A lakosság az elfolyó árkokban 
összegyűlt gőzölgő vízben fokozatosan tapasztalta ki a víz jótékony hatá-
sát. A későbbi vizsgálatok során megállapították, hogy a víz jellegét tekint-
ve jódos, brómos, konyhasós, hidrogén-karbonátos termálvíz. Tartalmaz 
még bitument és ehhez kötődő ösztrogént, továbbá különböző nyomele-
meket: titán, vanádium, réz, cink, ezüst, stroncium, bárium és ólom formá-
jában. Dr. Dalmady Zoltán balneológus szerint a hajdúszoboszlói vizek 
töménységükben és összetételükben közel állnak az emberi szövetnedvek 
összetételéhez, a gyógyvíz konyhasótartalmánál fogva körülbelül ötszörö-
sen hígított tengervíznek tekinthető. Az 1926-ban végzett első vizsgálat 
literenként 5000 mg ásványianyag-tartalmat állapított meg, és pontosan 
ekkor valószínűsítették azt is, hogy gyógyvíznek minősíthető a feltörő víz. 
A lakosság számára 1927-ben hoztak létre fövenyfürdőt, majd egy évvel 
később a legelső kiépített medencéket is átadták. Az egyik medence a stran-
dolók, a másik a gyógyulni vágyók igényeit elégítette ki, később elkészült a 
hévizes kádfürdő is. A belügyminiszter 1934-ben a fürdőt gyógyfürdővé 
nyilvánította. 1935-ben elkezdődött a gyógyintézeti rész kiépítése, ren-
delővel, inhalatóriummal, két fedett termál medencével. 1937-ben épült 
meg a hullám medence, s ekkortájt engedélyezték a gyógy- és ásványvíz 
megnevezést is. 1939-ben csónakázótavat létesítettek, 1941-ben a kád-
fürdő épületét, 1942-ben pedig a pezsgőfürdőt adták át rendeltetésének, 
és természetesen a fürdő nagyközönségének. A II. világháború után egé-
szen 1960-ig nem történt fejlesztés, a fürdőt csupán súlyfürdővel és 600 
személyes vállfás öltözővel bővítették. Ebben az időszakban épült a Béke 
Gyógyüdülő. A nagyobb fejlesztések 1991 után indultak, amikor az ön-
kormányzat lett a fürdő többségi tulajdonosa. 1992-ben átadták az Árpád 
Uszodát, a kilencvenes évek derekán megkezdődött az ásványvíz-palac-
kozás, megnyílt a cég saját utazási irodája és saját kempinget építettek. 
2000-ben Magyarországon elsőként létesült vízi szórakoztató központ, 
az Aquapark, majd 2010-ben átadták az Aqua-Palace fedett élményfürdőt. 
A bizonyított gyógyhatások és a folyamatos fejlesztések következtében 
Hajdúszoboszló nemzetközi szinten is elismert gyógyhellyé vált.
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Érték neve:  Szilveszteri csergetés Hajdúszoboszlón
Kategóriája:  kulturális örökség
Fellelhetősége:  Hajdúszoboszló
Értéktár neve:  Hajdú-Bihar Megyei Értéktár

A szilveszteri csergetés Hajdúszoboszló legrégebbi, ma is élő szokásha-
gyománya, amely egy zajkeltő felvonulás, amit szilveszter este rendeznek 
a város főterén. A szokás korábban a pásztorok hagyománykörébe tarto-
zott, bajelhárító, bőség- és szerencsekívánó jellegű volt. Az ostorpattogta-
tás a gonosz erőket hivatott elűzni. Eredetmagyarázó mondája szerint a 
csergetés a hajdúk török feletti győzelmére emlékeztet. A monda szerint 
a hajdúk szilveszter napján csaptak össze a törökökkel. A törökök elűzé-
sében szerepe volt a zajkeltésnek, az ostorpattogtatásnak, kolompolásnak. 
Erre emlékezve Hajdúszoboszlón évről évre megtartják a szilveszteri 
csergetést, amely újabban hagyományőrző pásztorfelvonulással, tűzijá-
tékkal és koncertekkel egészül ki.

Érték neve:  Bocskai-kultusz Hajdúszoboszlón
Kategóriája:  kulturális örökség
Fellelhetősége:  Hajdúszoboszló
Értéktár neve:  –

Hajdúszoboszlón több, mint 400 éves múltja van Bocskai István tisztele-
tének. Az ősi hajdújogokat adományozó „nagyságos fejedelem” emlékét 
mindig gondosan ápolták a szoboszlói lovashajdúk leszármazottai. A fe-
jedelem nevét viselő múzeum ma is őrzi azt a Bocskai-zászlót, melyet a 
helyi emlékezet szerint magától a fejedelemtől kaptak a letelepedő hajdúk. 
Leszármazottaikból alakult a 48–49-es szabadságharc Bocskai Huszárez-
rede. 1926-ban a város elöljárói „Bocskay Koronaszövetséget” alkotva a 
fejedelem török koronájának hazahozatalát tűzték ki célul. A város szob-
rot emeltetett Bocskai Istvánnak, utca, számos intézmény és szervezet is 
viseli a fejedelem nevét.

Megjegyzés:
Hajdúszoboszló településen nem működik helyi értéktár bizottság, így a 
javaslat a Hajdú-Bihar Megyei Értéktárba került benyújtásra. A megyei 
értéktár bizottság tagjai úgy döntöttek, hogy az értéket helyi szinten szük-
séges nyilvántartani.

Az értéktár lehetséges további elemei:
Hajdúkapitány háza 
Református templom, a sarokbástya és az erődfala  
Pávai Vajna Ferenc életműve 
Bocskai Múzeum és kiállítóhelyei 
Harangház 
I. világháborús emlékmű 
Szabó László szobrai – Napisten és a növekedés szimbóluma 
Városháza 
Városi Bíróság épülete 

A település híres szülöttei: 
Gönczi Pál
Hőgyes Endre
Kenézy Gyula

Hajdúszovát
Földrajzi elhelyezkedés
Hajdúszovát község a Hajdúság, a Sárrét és a történelmi Bihar megye talál-
kozásánál fekszik Debrecentől 20 km-re dél-nyugatra, Hajdúszoboszlótól 
9 km-re délkeletre. Megközelítése Debrecen irányából, a 4-es számú főút-
ról a 4805-ös alsóbbrendű úton lehetséges. Hajdúszoboszlóról és Derecs-
kéről is megközelíthető a község, köztük pont félúton található.

Történelmi áttekintés
A neolitikus kortól a terület már lakott hely volt. Az itt élőket a honfogla-
ló magyarok beolvasztották. Szovátról az első biztos adatunk 1213-ból 
van, ekkor a kolozsi várhoz tartozó várnépek faluja. Papja az 1332–37. 
évi pápai tizedjegyzékből ismeretes, amikor egyházas faluként szerepelt. 
Akkor még Szabolcs vármegyéhez tartozott. 1337-ben Szováti Mihály fia, 
László, Debreceni Jakab és Pál szabolcsi ispánok alispánja volt. 1355-ben 
Fodor Mihály Keresztély főesperes apja átadta a maga és fia nevében itteni 
birtokai Litteráti Mihálynak, királyi jóváhagyással. 1472-től a falu egyes 
részei a Bajoniak tulajdona. Az 1552-ben készült összeírásban, mint 
121 jobbágytelekből álló község szerepel. Birtokosai gyakran változtak, a 
XVI. században Bajom várának tartozéka volt. Az első török támadás már 
1552-ben Szovátot is elérte, de a legnagyobb csapás éve 1594. volt, ami-
kor Huszt felől a törökök utasítására tízezer tatár tört be Szabolcs megyé-
be, ahol 106 települést, köztük Szovátot is felperzselték. Egy évszázaddal 
később Debrecen város mellett 1720-tól a Komáromi Csipkés család a 
földesura. A Szabolcs megyéhez számított falu káposztatermeléséről volt 
nevezetes, s arról is, hogy itt volt prédikátor Buday Ferenc, a debreceni 
református kollégium későbbi nagyhírű professzora. A református temp-
lom 1785-ben, református parókia a XVIII. században épült, az utóbbiban 
falumúzeum található. A község 1898-ban vette fel a Hajdúszovát nevet, 
noha soha nem rendelkezett hajdúkiváltságokkal. Az I. világháborúban 
198 szováti katona halt hősi halált, akiknek az emlékét 1924-ben készí-
tett szobor őrzi, 1990-ben emlékoszlopot állítottak a II. világháború áldo-
zatainak. A település 1970-től 1990-ig Hajdúszoboszló városhoz tarto-
zott, városkörnyéki községként. 1990-től önálló községként működik. A 
település határában több feltáratlan kunhalom található.

Az értéktár lehetséges további elemei:
Református templom és templomkert
Lőréses bástyafal
Parókia
I. és II. világháborús emlékmű
Csőszház a Kotszegikertben
Kodály emlékszoba az egyik sarokbástyában
Tájház
Füzes horgásztó
Falusi kórusok évenkénti kórustalálkozója

A település híres szülötte: 
Buday Ferenc
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Hencida
Földrajzi elhelyezkedés
Hencida a megye délkeleti részén, Debrecentől 50 km-re, Berettyóújfalu-
tól 13 km-re fekvő település. Közúton a 42-es számú főútról Berettyóújfa-
lunál, vagy a Biharkresztesnél leágazó mellékutakról közelíthető meg.

Történelmi áttekintés
A mai Hencida határában több régészeti lelőhelyet tártak fel, ahonnan réz-, 
bronz-, vaskori, illetve szarmata leletek kerültek napvilágra. A X–XI. szá-
zadból kerámialeletek és sírhelyek bizonyítják a terület lakott voltát. Ezek 
azonban nem Hencidához köthetők, hanem előzményéhez Sálhidához. 
Hencida ugyanis írott formában csak 1342-ben fordul elő először, ekkor 
Hencidai Bacsó István volt a falu birtokosa. A Bacsók birtoklása alatt a falu 
ketté osztódott valószínűleg Sálhidán birtokos valamelyik család Henc 
nevű tagja telepítette az új falurészt. A XV. században a két falu önállósult, 
1490 után tulajdonképpen Sálhida – a valamikori anyatelepülés – beol-
vadt Hencidába. Az eredeti tulajdonos család kihalása után a Tordai és a 
Bajoni família tagjai lettek az új gazdái a településnek, majd a Horvátok 
és a Bocskaiak. 
Míg az 1552-es adóösszeírásban Hencidán 39 telket írtak össze, 1604-
ben mindössze egyetlen portával veszik számba. A XVI. században már re-
formátus a település, előbb a váradi, majd a bihari esperességhez tartozott. 
1692-ben a török kiűzése utáni összeíráskor már csak 13 jobbágycsaládot 
találtak, viszont összeírtak még 18 nemest, akik egy része más megyéből 
települt ide. Az 1715. évi és az 1720. évi összeírásokból ezek a nemesek 
már hiányoznak. A XIX. század folyamán többször katasztrofális árvizek 
pusztították a falut, 1874-ben pedig egy tűzvész. A falu agrár jellege a XX. 
században sem változott, a fő megélhetést továbbra is a mezőgazdaság 
nyújtja.

Az értéktár lehetséges további elemei:
Református templom
I. világháborús emlékmű
Népi lakóházak, górék
Szikes legelő
Csere-erdő természetvédelmi terület– homoki tölgyes
Miklóssy kúria
Balásházy kúria
Beöthy-Horváth kúria

Hortobágy
Földrajzi elhelyezkedés
A község központja a Debrecent és Füzesabonyt összekötő 33-as főút  
72–74 km szelvénye mellett épült. A puszta kiterjedéséből adódóan 
északról kelet felé haladva Tiszacsege, Balmazújváros, délen Nádudvar, 
Nagyiván, majd Egyek határolja. Sajátos település szerkezettel rendelke-
zik. A lakosság nagy része korszerű községközpontban, míg másik része 
5–15 km-es körzetben lévő valamikori tanyaközpontokban él. A 7 telepü-
lésrész neve: Árkus, Szásztelek, Halastó, Máta, Borsós, Kónya, Kungyörgy.

Történelmi áttekintés
Az emberi tevékenység nyomai már a kőkorszakból kimutathatók a Hor-
tobágyon, de megtalálható a fémkorszakok népei, és a népvándorlás kori 
kultúrák emlékei is. Hortobágy a legkorábbi helységneveink közé tartozik. 
A Hortobágy folyót Hortubaguize (Hortobágyvize) néven már 1009-ben 
említik. Ekkor István király a folyó környékén lévő birtokai közül néhá-
nyat az egri püspökségnek adományozott. Magának a településnek, illetve 
birtokainak a neve csak 1067 körül tűnik fel – akkoriban a település már 
pusztulófélben lehetett. A középkorban virágzó falvak népesítették be a 
mai Hortobágy pusztát, a régi oklevelek félszáznál több falu nevéről tesz-
nek említést. A XIII–XV. században a mongol, tatár pusztítások következ-
tében, a fellépő pestisvész és az élelemhiány miatt elnéptelenedtek. Ezek-
nek a falvaknak neveit a mai földrajzi nevek nagy számban megőrizték. Az 
elnéptelenedett területeket Debrecen város vette birtokba zálogjogon. Kül-
terjes, szilaj jószágtartást végeztek, így virágozhatott fel a magyar szürke 
marha tartása és lábon való értékesítése. Fontos kereskedelmi útvonalak-
hoz igazodtak. Ilyen volt a “sóút” is, mely az erdélyi sóbányákból vezetett 
Budára. A hajdani sóút mellett a mai napig állnak a pihenőhelyként meg-
épített csárdák: Látóképi, Kadarcsi, Kishortobágyi, Nagyhortobágyi, Megy-
gyes, Patkós, Kaparó. Jelentős változás következett be a II. világháború 
után, amikor meghirdették a puszta feltörésének programját, s megindult 
a betelepedés. A településnek nincs igazán sok köze a Hortobágy pusztá-
hoz, hiszen az állami gazdaság dolgozóinak lakóhelyéül amolyan minta-
falu volt, jól kiépített infrastruktúrával. A mai község területét 1966-ban 
választották le Balmazújvárosról és alakították ki az önálló települést. Az 
1990-es években újabb jelentősebb betelepülés zajlott, mely teljesen meg-
újította a település képét. Hortobágy a turisták egyik kedvenc célpontja 
Magyarországon, nevezetességei rengeteg látogatót vonzanak évről évre.

Érték neve:  Magyar szürke hajtóút
Kategóriája:  kulturális örökség
Fellelhetősége:  Európa
Értéktár neve:  Hajdú-Bihar Megyei Értéktár 
  továbbítva a Magyar Értéktárba történő felvételre

A magyar szürke szarvasmarhával való kereskedésünk eddig fellelt első írá-
sos emléke a XIV. század közepén, Nürnberg városában keletkezik. A ma-
gyar Alföld legelőin vágósúlyúvá hizlalt jószágok lábon indultak el, akár 
ezer kilométeres utat is megtéve az európai vágóhidakig. 
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A magyar állattenyésztés jó hírét számos országba elvitték, évente 100-
200 ezer jószágot hajtottak a magyarok jórészt osztrák, német és itáliai 
piacokra. A legjelentősebb hajtó utak közül az északi, Bécs érintésével 
a folyók menti dús legelőkre támaszkodva érte el a dél-német városokat 
(Augsburg, Nürnberg). Míg a déli hajtó út legelőkön és nem ritkán a ten-
geren át Velencéig vezetett. Évszázadokon keresztül hazánk volt Európa 
húséléskamrája. A vágóállatokat nemcsak hajcsárok, hajdúk kísérték, ha-
nem kereskedők, diákok és művészek is. A hajtó utak mentén termékek, 
népszokások, hagyományok, kultúrák találkoztak, cserélődtek. Ezért a né-
metek és az osztrákok mind a mai napig Európa egyik legjelentősebb ke-
reskedelmi és kulturális útvonalaként tartják számon. A pesti közvágóhíd 
1873. évi megépülésével a hajtó utak nemzetközi jelentősége háttérbe 
szorult, mivel attól kezdve a kiváló minőségű marhahús vasúton érkezett 
a bécsi húskereskedőkhöz.
A „Magyar szürke hajtóút” a jellegzetesen magyar, legeltetéses nagyállat-
tartó kultúra nemzetközileg számon tartott és közismert eleme. Az egész 
Kárpát-medencét beszövi, a határokon átnyúlva Ausztrián át eléri Német-
országot illetve Olaszországot. A magyarság kárpát-medencei és európai 
jelenlétének kiemelkedő kultúrtörténeti emléke.

Érték neve:  Hortobágyi Hídi vásár
Kategóriája:  kulturális örökség
Fellelhetősége:  Hortobágy
Értéktár neve:  Hajdú-Bihar Megyei Értéktár

Debrecen városa a nagy kereskedelmi utak kereszteződésénél hamar 
jelentős vásározó hellyé vált. A pusztai vásár keletkezése az idők homá-
lyába vész. A Tiszántúl jelentős vásárává a vasút megépítését követően 
vált, amikor 1892-ben hivatalosan is engedélyezték évi kétszeri megtar-
tását, szabályozták működését és a híd mellett nem kis költséggel a vá-
sárteret is kialakították. A két világháború között fellendült kereskedelem 
kikényszerítette, hogy Debrecen városa 1931-ben, Hortobágyon újra két 
országos állatvásár megtartására kapjon jogosítványt. A második világhá-
ború végletesen szétzilálja az állatállományt, az azt követő időszak gyöke-
resen átalakítja a tulajdonviszonyokat, a jószágtartás és a legelőgazdálko-
dás körülményeit. A hídi vásár elsorvadt, majd megszűnt. A Hortobágyi 
Intézőbizottság kezdeményezésére a hídi vásárt a második világháborút 
követően 1965 óta újra évről évre megtartják. Sokat változott arculata, 
mára elsősorban kirakodó vásár, állatvásárt már nem tartanak. Állandósá-
gát sokadalma adja. Debrecenből és a környék településeiről ma is kígyó-
zó kocsisorok hozzák a vásárba vágyó népet. A régi vásárok hangulatát 
Jókai Mór, Kuthy Lajos, Móricz Pál, Móricz Zsigmond, Szép Ernő, Veres 
Péter írásai és Oláh Gábor, Gulyás Pál, Illyés Gyula, Gellért Sándor versei 
tükrözik. Móricz Zsigmond 1934-ben írt „Komor ló” című novellájának 
megfilmesítésével, a filmszalag is megőrizte a vásár forgatagát. A Horto-
bágyi hídi vásár Debrecen és Hortobágy több évszázados szoros kapcso-
latát megidéző kultúrtörténeti és turisztikai esemény. Jelenleg is Hajdú-
Bihar megye legnagyobb múltú és leglátogatottabb kirakodó- és kézműves 
vására. 



Érték neve:  Égerházi Imre Galéria
Kategóriája:  kulturális örökség
Fellelhetősége:  Hortobágy 
Értéktár neve:  –

1928–30 között működött a magyar puszta szépségeinek megörökítésé-
re a Hortobágyi Festőkolónia Boromisza Tibor vezetésével, többek között 
Káplár Miklós és Maghy Zoltán részvételével. A neves elődök szellemi 
hagyatékára támaszkodva 1975-ben kezdte meg működését a Hortobágyi 
Művésztelep Tilless Béla vezetésével. Rövid (két év) működését követően 
a telep bezárta kapuit. Égerházi Imre 1982-ben újraszervezte és haláláig 
irányította a Hortobágyi Alkotótábort. Hortobágy község kiállításoknak 
helyet adó közösségi tere 2011-ben vette fel az „Égerházi Imre Galéria” 
nevet. Itt kaptak helyet Maghy Zoltán, Kurucz D. István, Égerházi Imre, 
Madarász Gyula, Földessy Péter, Burai István, Gyurkovics Hunor, Szilágyi 
Elek, Fátyol Zoltán és az Alkotótáborban megfordult más művészek alko-
tásai, valamint Somogyi Árpád Munkácsy-díjas szobrászművész kisplasz-
tikái. A művésztelep jelenleg Káplár Miklós Alkotótábor néven fogadja a 
képzőművészeket. Hortobágy községben az Égerházi Imre Galéria ad he-
lyet a Hortobágyi-, valamint a Káplár Miklós Alkotótáborokban született 
és az önkormányzatnak ajándékozott művészeti alkotásoknak. 

Érték neve:  „Hortobágy” magyar kártya
Kategóriája:  kulturális örökség
Fellelhetősége:  Hortobágy, Eger
Értéktár neve:  –

A „Hortobágy” magyar kártya a játékkártya tervezésben rejlő lehetősége-
ket kihasználva a Hortobágy és a magyar pásztorkultúra népszerűsítését 
szolgálja. A kártyacsomag egy olyan magyar kártya, amelyben a lapok fi-
guráiként a közelmúlt és napjaink nevezetes hortobágyi csikósai, gulyásai, 
juhászai jelennek meg, a számozott lapok pedig a puszta hangulatát sugá-
rozzák. A kártyacsomag különös személyes varázsa, hogy a rajta szereplő 
pásztorok közül sokkal napjainkban is szembe találkozhat a Hortobágyra 
látogató turista a csikósbemutatókon, gulyásversenyen, vagy más rendez-
vényen. A már nem élő pásztorokat is sokan ismerték személyesen az el-
múlt években. Olyan emberek voltak ők, akikre tisztelettel és szeretettel 
emlékezünk, akiket érdemes követendő példaként állítani a felnövekvő 
nemzedék elé.

Érték neve:  Somogyi Árpád szobrászművész szobrai  
és kis plasztikái

Kategóriája:  kulturális örökség
Fellelhetősége:  Hortobágy 
Értéktár neve: –

Somogyi Árpád Karcagon született 1926-ban. Főiskolai tanulmányai előtt 
Medgyessy Ferenc műtermében tanult mintázni. 1948–53 között végez-
te a Magyar Képzőművészeti Főiskolát, mesterei voltak: Ferenczy Béni, 
Pátzay Pál, Medgyessy Ferenc. Realista szellemiségű, főként paraszt- és 
pásztoralakokat mintázó szobrász. 
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Elsősorban monumentális alkotásokat készített, de kisplasztikái is ismer-
tek. Bronzból öntött, kőből faragott művei nyugalmat sugárzó, kiegyensú-
lyozott, tömbszerű, zárt kompozíciók. 
Hortobágyi köztéri szobrai: Pásztorfiú (1968.), Petőfi Sándor (1972.), 
Vízhordók (1983.), Három pásztor (1983.), Szent Vendel (2006.). 
Kisplasztikái: Móricz Zsigmond emléktábla, Ecsedi István emléktábla, 
Fiú báránnyal, Három pásztor, Puszta télen, Móricz Zsigmond, Horgász, 
Vigyázban álló számadó, Parasztportré, Itatás, Kislányportré, Pásztorfiú, 
Racka, Bömbölő bika, Betlehemesek, Kakas, Egy régi csárda emlékére, 
Csodaszarvas, Gémeskút, Vadász, Ülő pásztor, Fuvaros, Veres Péter, Nagy-
lány portré, Ivó asszony. 
Monumentális szobrainak gipsz mintái a művész halála előtt Hortobágyra 
kerültek.

Megjegyzés:
Hortobágy településen nem működik helyi értéktár bizottság, így a javas-
latok (Égerházi Imre Galéria, „Hortobágy” magyar kártya, Somogyi Árpád 
szobrászművész szobrai és kis plasztikái) a Hajdú-Bihar Megyei Értéktár-
ba kerültek benyújtásra. A megyei értéktár bizottság tagjai úgy döntöttek, 
hogy az értékeket helyi szinten szükséges nyilvántartani.

Az értéktár lehetséges további elemei:
Nagy-hortobágyi csárda
Kilenclyukú kőhíd
Sárkánykunyhó
Pásztormúzeum
Körszín
Pusztai Állatpark
Debrecen Város Tiszttartói kastély (Hortobágy-Halastó)
Tiszttartói kúria
hortobágy-halastavi kisvasút
Mátai ménes
Látogatóközpont
Génmegőrző állatai
Madárkórház
Hortobágy Halastavi tanösvény

Hosszúpályi
Földrajzi elhelyezkedés
A község Hajdú-Bihar megye keleti részén, a megyeszékhelytől délkeletre, 
Hajdúbagos és Monostorpályi között található. Közúton megközelíthe-
tő a 4808-as úton Debrecen felől, a 47-es úton Sárándig, majd balra kb.  
9 km-re a Létavértes felé vezető úton. 

Történelmi áttekintés
A környék régészeti lelőhelyei az ember több ezer éves jelenlétére utal-
nak. A település határában feltárt kései bronzkori halomsírok emlékei is 
erre engednek következtetni. A község területét a honfoglalás előtt gótok, 
hunok, avarok, szarmata jazigok lakták. A községet először 1219-ben a 
Váradi Regestrum említi, mint az Ákos nemzetségbeli Erdő úr birtokát, itt 
állott a nemzetség monostora is. A XII. század végén püspöki tizede (92 
kepe) alapján ítélve valószínűleg már népes község lehetett. A XIII. század 
végén a község területe már több birtokos kezében oszlott meg. Tulajdo-
nosai ekkor Erdő úr leszármazottai és annak osztályos társai, Salamon és 
Dénes. Egy 1415-ben íródott oklevél alapján tudjuk, hogy a XV. század-
ban Hosszúpályi, Monostorpályival együtt az Álmosdi Chyre nemzetség 
birtokába került. 1552-ben a Perusich és az Erdőhegyi családok voltak a 
földbirtokosok a környéken. A település ekkor 43 jobbágytelekkel rendel-
kezett. 1621-ben már Eödönfy Zsigmondot említik tulajdonosként a for-
rások. A török pusztítás következtében majdnem teljesen elnéptelenedett, 
1692-ben mindössze 6 család maradt. Ismételt benépesülése csak a XVIII. 
században indult meg. 1732-ben Dietrichstein, Dráveczky, Horváth, 
Simonyi, Miskolczy és Csomaközi voltak a község területének birtokosai.
A falu egy része a diószegi uradalom része volt a XVII. századtól amely 
nagyban meghatározta adóterheit, gazdálkodását. A római katolikus egy-
ház 1734-ben szerveződött újjá, az egyházi anyakönyvezések 1744-től 
állnak rendelkezésre. A görögkatolikus egyházközösség 1768-ban alakult. 
A XVIII. század végén a Sternberg és Zichy grófok, valamint a Tihanyi, 
Bernáth, Kalotay, Szártory és Farkas családok osztozkodtak földjein.

Érték neve:  Bernáth-kúria
Kategóriája:  kulturális örökség
Fellelhetősége:  Hosszúpályi Erdő u. 1. 
Értéktár neve:  Hosszúpályi Települési Értéktár

A Bernáth família Abaúj vármegyei eredetű volt. A Bernáth család egyik ága 
a XVIII. század végén telepedett le Bihar vármegyében, ekkor Érköbölkúton 
és Érmihályfalván vásárolt a família birtokokat. Hosszúpályiban Bernáth 
Gedeon Bihar vármegyei táblabíró feltehetően a házassága révén szerzett 
birtokrészeket, ugyanis a településen már 1874-ben is birtokosként em-
lített boronkai és nezettei Boronkay család egyik tagját, Boronkay Máriát 
vette feleségül. 1827-ben Bernáth Gedeon fia, Bernáth Lajos Bihar várme-
gyei táblabíró volt a kúria tulajdonosa, majd Bernáth Lajos halála után fia, 
Bernáth István örökölte a birtokot. A Bernáth família volt hosszú időn ke-
resztül a hosszúpályi református egyház főgondnoka, ezt a templomban 
emléktáblán is megörökítették. 
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A II. világháború után a kúriát államosították. 1949-ben a Petőfi Mezőgaz-
dasági Szövetkezet kapta meg az épületet. A rendszerváltozásig irodaként 
hasznosították a kúriát, ezt követően varroda üzemelt falai között. Az épü-
let falán Petőfi Sándor emléktáblája látható. Az utcasorban álló földszintes, 
L alakú, részben átalakított épület díszítő elemeinek nagyobb részét mára 
eltávolították. Főhomlokzata 2+3+2 osztású, két szélén jelzésszerű 
oldalrizalitok találhatók. A Bernáth-kúria a település lakói számára törté-
nelmi, művészettörténeti szempontból jelentős értéket képvisel. 

Érték neve:  Borpince
Kategóriája:  kulturális örökség
Fellelhetősége:  Hosszúpályi Olga-kert
Értéktár neve:  Hosszúpályi Települési Értéktár

A Zichy család építkezéseinek a sorába tartozik az a borpince, mely a 
Tiszántúl egyik legnagyobb pincéje. A domboldalba épített, kétfolyosós, 
előteres épület fölött gyümölcsöskert és filagória díszlett. A szőlőtelep évi 
termése elérte a 2000 hektolitert, ezért volt szükség a korszerű bortároló 
megépítésére. 

Érték neve:  Bődi István Falumúzeum
Kategóriája:  kulturális örökség
Fellelhetősége:  Hosszúpályi, Nagy u. 13.
Értéktár neve:  Hosszúpályi Települési Értéktár

Az 1986-ban megnyílt Bődi István Falumúzeumnak helyet adó lakóház 
1880 körül épült vályogból, elől és hátul csonkakontyos nádfedéllel. 
Megnyitását hosszú előkészítő munka előzte meg. Az Irinyi József Ál-
talános Iskola igazgatója, Bődi István évtizedeken keresztül kutatta 
Hosszúpályi hagyományos népi kultúráját, gyűjtötte a helyi parasztság 
által használt tárgyakat. Gyűjtőmunkájában az iskola tanárai, diákjai és 
a helyi társadalom számos tagja segítette. A kiállítóhely eredeti épüle-
tét, egy gazdacsalád népi építészetileg jellegzetes lakóházát 1980-ban 
vásárolta meg a helyi önkormányzat. Ezt az eredeti lakóházat leromlott 
állaga miatt előbb lebontották, majd eredeti formájának megfelelően új-
raépítették. Ebben a rekonstruált, új épületben került 1986-ban elhelye-
zésre Bődi István iskolai gyűjteménye. A kiállítóhely fejlesztését az 1986 
és 2001 közötti kezdeti szakaszban a folyamatos építkezés jellemezte. 
Bődi István célja egy paraszti gazdaság teljes épületállományának a fel-
építése volt. A millecentenárium emlékünnepére, 1996-ra készült el az 
istálló és kamara épületegyüttese, majd 1998-ban a kukoricatároló góré,  
2001-ben pedig a baromfiól és a szekérszín épült fel. Az alapító halála 
után, 2003-ban a fenntartó önkormányzat a helyi művelődési házzal von-
ta össze a kiállítóhelyet. 2006-ban kezdődött a kiállítóhely új profiljának 
kialakítása, a kiállítóhely felvette a Bődi István Falumúzeum nevet. A hosz-
szú távú szakmai cél egy néprajzi és történeti kiállításokból álló, hiteles 
muzeális intézmény létrehozása lett. Ennek érdekében fontos szakmai 
munkák kezdődtek a falumúzeumban. Rendszeressé vált a gyűjtemény-
gondozás, a gyűjteményről szaknyilvántartás készült, és új állandó kiállí-
tások kerültek megrendezésre. 



Érték neve:  Bődi István: Hosszúpályi története 
Kategóriája:  kulturális örökség
Fellelhetősége:  Hosszúpályi
Értéktár neve:  Hosszúpályi Települési Értéktár

Hosszúpályi mintegy 800 éves település. Ebben a kiadványban a szerző 
Bődi István áttekinti Hosszúpályi település helytörténetét. A könyv tar-
talmazza a község természeti földrajzának leírását, és történetét a lehető 
legnagyobb részletességgel 1995-ig.

Érték neve:  „…de a kő megmarad” című gobelin kiállítás
Kategóriája:  kulturális örökség
Fellelhetősége:  Hosszúpályi
Értéktár neve:  Hosszúpályi Települési Értéktár

A hosszúpályi Életfa Művészeti Klub azzal a szándékkal kereste meg a 
Művelődési Központ vezetőjét, hogy a település nevezetes épületeit sze-
retnék nagyméretű gobelin képekben megörökíteni az utókor számára.  
A kezdeményezés pozitív visszhangra talált, szponzorok támogatása biz-
tosította a vállalkozás anyagi fedezetét. A projekt 2013 novemberében 
kezdetét vette, 11 nevezetes épület (Zichy kúria, Bődi István Falumúze-
um, Református templom, Római katolikus templom, Görögkatolikus 
templom, Magtár, Polgármesteri Hivatal, Irinyi József Általános Iskola, 
Erdészház, Borpince, Főtér) fényképe került kiválasztásra. A helyi gobe-
linvarró asszonyok a megadott határidőre, 2014 májusára elkészítették a 
60×70 cm méretű élethű alkotásokat. A páratlan kezdeményezés mellé 
állt Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő Testülete, melynek 
tagjai „örökbe fogadtak” egy-egy képet. Az örökbefogadás tulajdonképpen 
a kép bekeretezését, illetve a keretezés költségeinek fölvállalását jelentet-
te. A kivarrt képek a művelődési ház dísztermében kerültek elhelyezésre 
és 2014. augusztus 14-én pedig sor került a gobelinkiállítás ünnepélyes 
megnyitására. A kezdeményezés a község kulturális közösségének építé-
sét is lehetővé tette.

Érték neve:  Emlékpark
Kategóriája:  kulturális örökség
Fellelhetősége:  Hosszúpályi Szabadság tér 31.
Értéktár neve:  Hosszúpályi Települési Értéktár

Az I. világháború után a hosszúpályi lakosokban elementáris erővel tá-
madt fel az igény, hogy emléket állítsanak a háborúban hősi halált halt 
helyi férfiaknak. A hivatalos politika, a korabeli állam is támogatta a te-
lepülések ez irányú törekvéseit. Hosszúpályi mégis kimaradt valahogyan 
ezekből a szoborállítási folyamatokból. A községi felekezeti temetőkben 
még fellelhetőek voltak 48-as honvédsírok, és a hazaszállított, vagy a se-
besülten hazatérő aztán elhunyt világháborús katonák sírjait is mindenki 
ismerte. Az is előfordult, hogy az ismeretlen csatatereken nyugvó hősök-
nek jelképes sírokat emeltek. De közös emlékezésre, főhajtásra szolgáló 
emlékhely még sokáig nem volt. Közben újabb és újabb tervek készültek 
egy helyi emlékmű felállítására. Egyiknek a látványterve 1941-ből fenn-
maradt. Közben a következő világégés újabb áldozatokat kívánt. 
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Ráadásul a II. világháború utáni politikai berendezkedésé nem kedvezett 
a magyar áldozatokra és hősökre való emlékezésnek. 1992-ben avatták 
fel az azóta többször átépített kegyeleti parkot a Szabadság téren. A parkot 
három süttői márványból faragott kopjafát utánzó oszlop uralja. Az em-
lékművet Szűcs Lajos helyi születésű rajztanár, festőművész tervezte. Az 
oszlopokon Bődi István néhai iskolaigazgató által felkutatott, összegyűj-
tött 1848-as honvédek, első és második világháborús hősök, és egyetlen 
1956-os áldozatunk nevei kaptak helyet. A park 2006-ban egy trianoni 
mementóval bővült.

Érték neve:  Görögkatolikus templom
Kategóriája:  kulturális örökség
Fellelhetősége:  Hosszúpályi, Bocskai u. 30. 
Értéktár neve:  Hosszúpályi Települési Értéktár

A görögkatolikus egyházközség 1768-ban szerveződött, a betelepült 
román és ruszin lakosokból, akiket az uradalom telepítette be, miután a 
nagyobb arányú dohánytermesztés miatt szüksége volt a munkaerőre. Az 
egyházközség alapító tagjai jobbágyok voltak, csak lassan magyarosodtak 
el. Az egyház anyakönyve 1768-tól kezdődött. Az egyházközség templo-
ma 1868-ban épült fel Szent Mihály és Gábor főapostoloknak szentelve. 
1912-ig még a szertartás nyelve is román volt. Papot Nagyváradról kaptak, 
aki esetenként még nevében is román volt. A szertartás nyelvi kérdését 
az 1912-ben kiadott bulla (Christi Fileles) döntötte el. Ettől kezdve lett 
a szertartás nyelve magyar. Megalakulása idején voltak görögkeletiek és 
görögkatolikusok is. Csak később vált egységessé, amikor a nem egyesült 
görögök is görögkatolikusokká váltak. Az iskola megépítésére az 1810-es 
években kerül sor. A görögkatolikus és görögkeleti pályi lakosok kötelezik 
magukat az iskola fenntartására és a tanító és kántor ellátására. A plébá-
nia és az iskola fenntartásához az uradalom is hozzájárult, földet adott az 
egyház részére. A gótikus vonásokkal romantikus stílusban épült temp-
lom 1944 őszén a harcok folyamán kárt szenvedett, súlyosan megsérült 
a torony. Az egyházközség helyreállítatta. 1958. augusztus 20-án a to-
rony süvegét vihar döntötte le, amit a hívek helyreállítattak. 1964-ben az 
egyetlen kis harangját újra öntették és súlya is nagyobb lett. 1985-ben a 
templom külsejét újítatták fel. 

Érték neve:  Magtár
Kategóriája:  kulturális örökség
Fellelhetősége:  Hosszúpályi, Debreceni u. 4. 
Értéktár neve:  Hosszúpályi Települési Értéktár

Az épületet gróf Zichy Ferenc építtette a XIX. század elején. A település-
nek ez volt az első emeletes épülete, mely három szinten tette lehetővé 
akár száz vagon termény raktározását is. Az építkezéshez szükséges téglát 
helyben égették. A század végére a távoli majorokból vasúti síneken lovak 
által vontatott kocsikon, azaz lórén történt a termény ideszállítása. A má-
sodik világháború után állami tulajdonba, majd az áfész birtokába került. 
Később az épület az önkormányzati tulajdont gyarapította, ezután magán-
kézbe került, napjainkban ismét az önkormányzat tulajdonát képezi. 

Érték neve:  Református templom
Kategóriája:  kulturális örökség
Fellelhetősége:  Hosszúpályi, Szabadság tér 24.
Értéktár neve:  Hosszúpályi Települési Értéktár

Hosszúpályi két, nagy kereskedelmi forgalmú országút kereszteződésében 
jött létre, azon a helyen ahol a Váradról Debrecen felé futó útba a Székely-
hídról szintén Debrecenbe vezető út torkollik. A Református templom is 
itt helyezkedik el. A Hosszúpályi lakosok már 1540 óta követik a refor-
mátus hitet, 1570-től református egyháza van a településnek. Anyaköny-
ve 1744-ben kezdődött. 1766-ban fatornyot építettek a templom mellé. 
1867-ben a már felújításra alkalmatlan templomot lebontották, és a régi 
templom helyére még ebben az évben új templomot építettek Báthory Ist-
ván lelkész működése alatt, aki 37 évig szolgált itt lelkészként. 1897-ben 
a tornyot 8 méterrel megemelték és toronyórát építettek bele. Az építkezés 
a templom körülkerítésével fejeződött be. A templombelső 1870-ben ké-
szült el. A templom tervező-építtetője Kocsi Sámuel volt. A templom előtt 
álló síremlék Báthory Istvánnak állít emléket. A templomban három em-
léktábla található. Az első Kocsi Csergő Bálint lelkész emlékét őrzi, a má-
sodik a támogató Bernáth családnak állít emléket. A harmadik az orgonán 
található, hirdetvén, hogy e hangszeren játszott 1879-ben Liszt Ferenc.  
A hét regiszteres, egy manuálos Nagyváradon készült hangszer eredetileg 
a római katolikus templomban állt, de Zichy Géza Liszt Ferenc javaslatára 
új hangszert készíttetett, s így került a régi a református templomba. Kivá-
ló állapota és eredeti barokk hangzása miatt a környék egyik legértékesebb 
orgonája. Az I. világháború idején a két nagy harangot a katonaság elvitte 
és a rézborítást is lebontották a toronyról, helyére bádogfedés került, és 
a háború után új harangokat is vásároltak. A II. világháborúban a legna-
gyobb harangot ismét elvitték, a középsőt pedig találat érte. Ezt 1946-ban 
újra öntötték. A templom külső tatarozására 1960-ban került sor. 1983-
ban a torony karbantartása és a harang villamosítása, 1985-ben pedig a 
toronyablak cseréje is megtörtént. 

Érték neve:  Római Katolikus Templom
Kategóriája:  kulturális örökség
Fellelhetősége:  Hosszúpályi, Szabadság tér 31.
Értéktár neve:  Hosszúpályi Települési Értéktár

A római katolikus egyházközség a XVIII. század első felében szerveződött 
újjá. Az egyház fenntartásában nagy szerepe volt a gróf Zichy családnak, 
ők kezdeményezték a templom megépítését. A keresztje ma is a kastélyra 
néz. Az oltárképen az egyik unoka arcképe látható angyalként megfestve. 
A mai klasszicista stílusú templom alapkövét 1833. június 26-án, gróf 
Zichy Ferenc kegyuraság és Medve József lelkészsége idején rakták le, és 
1836-ban november 13-án szentelték fel. 1837-ben a kegyúr körül kerít-
tette, 1854-ben tetőzetét javították, 1883-ban Sárdi János erdélyi festő-
művész új oltárképet készített. Ekkor került ide az új orgona. Az 1889. 
évi viharkár helyreállítását Csekonics gróf, az új kegyúr finanszírozta. 
Felesége Cziráki Constantia 4 méter magas kőkeresztet állíttat a kertbe, 
1898. december 13-án Páduai Szent Antal szobra kerül a templomba. 
1879. március 15-én és 1883. december 8-án Liszt Ferenc játszott az or-
gonán, aki Zichy Géza vendége volt Hosszúpályiban. Jelenleg ez az orgona 
a református templomban található.
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Az első világháborúban a katonaság elvitt 2 harangot, az újakat 1925. 
december 25-én szentelték fel. A második világháborúban is megrongá-
lódott a templom, amit a hívek segítségével helyreállítottak. 1926-ban 
a zsindelytető helyére cserép került, a toronysüvegre bádogfedés, 1958-
ban külső tatarozást végeztek. 1975–76-ban új parókia épült, 1982-ben 
a tetőzetet újították fel. 1983-ban és 1994-ben újból teljes körű külső 
tatarozás történt. 

Érték neve:  Zichy kastély
Kategóriája:  kulturális örökség
Fellelhetősége:  Hosszúpályi, Debreceni u. 2. 
Értéktár neve:  Hosszúpályi Települési Értéktár

A szatmári béke után az egykori Rákóczi birtokot a császári hatalom a 
„fegyver jogán” megszerezte majd újra felosztotta. Így került a Ditrichstein 
család, később a diószegi uradalommal is rendelkező Sternberg Ádám ke-
zébe. Ezt a birtokot vásárolta meg a diószegivel egyetemben a gróf Zichy 
család. A régi kúria helyén, amely tűzvészben pusztult el, Zichy II. Ferenc 
1813-ban újat építtetett. A téglákat helyben égette a gróf, minden téglá-
ban megtalálható a Z. F. monogram. Az eredeti épület késő barokk stílusú, 
földszintes, manzárdtetős épület volt, amelyet új tulajdonosa az 1910-es 
években L-alaprajzúvá bővített. A kúria homlokzatain egykor pilaszterek 
tagolták a nyílásokat, amelyeknek a fejezete és lábazata ma már nincs meg. 
A hátsó homlokzaton és a hátra nyúló szárny belső oldalán pilléreken 
nyugvó, félköríves árkádokkal ellátott, mellvédes, üvegezett tornác fut 
végig. Az épületet mára alaposan átalakították.
Itt szállt meg 1848-ban Bem József, és Liszt Ferenc is több ízben vendéges-
kedett a Zichy családnál. Ezek teszik az épületet kultúrtörténeti értékké.
Az épületben ma művelődési ház és könyvtár működik.

Az értéktár lehetséges további elemei:
Szent Erzsébet egyházi gyűjtemény
Tiszttartói kúria
Fehértói mocsarak állat és növényvilága
Tormatermesztés
Szikesek
Hosszúpályi Nagyerdő – Földvár
Tájvédelmi körzet
Konyári sóstófürdő

Kaba
Földrajzi elhelyezkedés
A város a Hajdúság déli részén, a 4-es számú főút mellett található. A 
Szolnok–Debrecen–Nyíregyháza–Záhony vasútvonal közvetlenül átha-
lad a településen. 

Történelmi áttekintés
Kaba területén már a honfoglalás előtt létezett állandóan lakott település. 
A településre vonatkozó legelső írásos emlékeket az 1213-as, az 1219-es, 
az 1271-es datálású „Váradi Regestrum”-ban találjuk. A nagyváradi egy-
házmegye évkönyvei szerint Kabán hajdan parókia volt, egyházának első 
említése 1355-ből való. Ekkor Kabaegyházának nevezték a falut. Korábbi 
birtokosa a Fodor családbeli Keresztély főesperes szerzetes lett, birtokai-
ról lemondott. Köztük Kabaegyházát Károly Róbert király Litteráti Mihály 
tároki ítélőmesternek adományozta. A XV. század végén a Szepesiek a falu 
földesurai. 1543-ban Bozzay Benedek földesurasága alatt 28 jobbágy 
portáját írták fel. 1549-ben 60 portát írtak össze.
Az Egri Püspökség 1549-ben készített jegyzéke alapján a település Sza-
bolcs vármegyéhez tartozott, 1552-ben már a nagyváradi püspök birtoká-
ban volt. Az 1572. évi adónyilvántartásban szereplő 95 település között 
nagyságrendben Kaba a 17. volt, 41 házzal. 
Bocskai István erdélyi fejedelemtől a település hajdúszabadságot nyert, 
mert a fejedelem ide akarta áttelepíteni a kállói hajdúk egy részét, de a 
telepítés elmaradt. Az erdélyi törvénytár Kabát az igaz hajdúvárosok kö-
zött ismerte el, tehát 1527 előtt erdélyi fejedelmi telepítésű hajdúváros 
volt. 1660-ban Szejdi Ahmed budai pasa és serege felégette a települést, a 
lakosságot pedig elüldözte. A település első igazán jelentős írásos anyaga 
a Kabai Kódex, amely az akkori mezőváros 1702-ben megkezdett jegyző-
könyve. Ekkor a bihari kishajdúvárosok többségével Eszterházy Pál kapta 
meg zálogbirtokként. 
A kabaiak részt vettek a Rákóczi-szabadságharcban, amiért nagy árat fizet-
tek, 1707. szeptember 9-én a rácok pusztították el Kabát. A településen 
megmaradt lakosság egy része 1719-ben elköltözött, és újra népesítette a 
Békés megyei, a XVII. században elpusztult Szentandrás falut. A kabaiak 
az 1848–49-es szabadságharcban jelentős számú honvéd és nemzetőr ki-
állítása mellett a hadsereg ellátásból is kivették részüket. Kaba 1871-ben 
mezővárosi címet kapott, amely rangot 1886-ig viselte. 
Az I. világháborúban Kaba körülbelül 1500 katonájából 294-en estek 
el; a II. világháborúnak pedig 232 ismert katona és polgári áldozata volt. 
1937 óta működik a település határában termálvizet és földgázt adó kút. 
A két világháború között – bár a település mezőgazdasági jellege domi-
nált – a következő ipari üzemek működtek: gépgyár, két hengermalom, 
szeszfőzde. A település legnagyobb ipari üzeme az 1979–2006 között 
működő cukorgyár volt. A település a II. világháborúig község volt, 1971 
után megalakult a közös Tanács, amely 1990-ig működött Tetétlen tele-
püléssel közösen, 1990-ben Kaba nagyközség lett, majd 2003. július 1. 
napjától pedig város.
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Érték neve:  Kabai meteorit
Kategóriája:  természeti környezet
Fellelhetősége:  Debreceni Református Kollégium
Értéktár neve:  Kabai Települési Értéktár
  Hajdú-Bihar Megyei Értéktár

A kabai meteorit 2,601 kilogramm tömegű kő, amely 1857. április 15-én 
este 10 óra körül csapódott be Kaba határában. 
A nagyjából cipó alakú meteorit legnagyobb átmérője 16,4, legkisebb 
10 centiméter, magassága 10,8 centiméter. Eredeti tömege 2,877 kilo-
gramm lehetett. Egyike az első meteoritoknak, amelyekben szerves anya-
got mutattak ki. A meteoritot Szilágyi Gábor kabai gazda találta meg, mi-
után megfigyelte lehullását is. Az első szakember, aki kézbe vette Török 
József akadémikus volt, a Debreceni Református Kollégium természetrajz 
tanára. Ezért a korai híradások „kaba-debreceni lebkő” néven emlegették 
a meteoritot. Sztrókay Kálmán budapesti mineralógus a fehér zárványok 
fő ásványát, a spinellt mutatta ki benne, Friedrich Wohler göttingai német 
vegyész pedig szerves eredetű anyagokat mért a kabai meteoritban. 
A kő jelenleg is Debrecenben van, a Református Kollégium Múzeumában, 
szilánkjait mintegy húsz helyen őrzik a világban (például Calcutta, Lon-
don, Bécs, Moszkva, Washington).

Az értéktár lehetséges további elemei:
Református templom
Fürdő
I. világháborús emlékmű
1848-as emlékhely
A cukorgyár ipartörténeti emlékei
Városháza
Kabai Helytörténeti gyűjtemény

Kismarja
Földrajzi elhelyezkedés
Kismarja Hajdú-Bihar megye keleti csücskében, a magyar–román határ 
mentén Debrecentől 36 km-re, Berettyóújfalutól 33 km-re, Bi har ke resz-
tes től 20 km-re helyezkedik el. Félreeső tipikus szigettelepülés. A falu a 
szilágysági dombok közül kilépő, majd számtalan ágra bomló, itt-ott mo-
csárrá szélesedő Berettyó folyó, egyik nem túlságosan nagy szigetén ala-
kult ki.

Történelmi áttekintés
A település régi neve Marja, egy 1277-ből származó oklevélben tűnik fel 
először. A név azonban arra utal, hogy ekkor már temploma volt, amelyet 
Szűz Máriáról neveztek el. Feltételezés szerint a község mai területén a 
XIII. században két helység állt, Ó- és Újmarja, a mai Kismarja. A szom-
szédos egykori Nagymarjával együtt már a XIII. században egyházas hely, 
az Ákos család birtoka, akik 1322-től nevüket Ómarjai, majd 1464 után 
Kismarjaiként használták. 1342-ből ismert, hogy ekkor Ó-Marja volt a 
központja a földesúri birtoknak. 1514-ben birtokosa, Kis-Marjai Lukács a 
parasztlázadás egyik leverője és később János király hadvezére. 
Kismarja a Bocskai család ősi fészke, melynek eredetét legendák övezik. 
1552-ben Kismarja és a hozzá tartozó részbirtokok földesura Bocskai 
György, aki maga is itt lakott a várban, s akinek hatodik gyermeke István, 
a későbbi fejedelem. Bocskai István születésének körülményeit misztikus 
homály fedi. A fejedelem a „Kismarjai” előnevet holtáig viselte: hiszen hi-
vatalos neve: „Kismarjai Bocskai István” volt. 
1579-ben Bocskai István tulajdona a falu, aki itteni jobbágyai számára 
adómentességet járt ki a fejedelemnél. Kassán, 1606. szeptember 22-én 
kelt kiváltságlevelében mint erdélyi fejedelem mezővárosi rangot adott 
a településnek pallosjoggal. Kismarja ekkor széles kiváltságokat kapott, 
mely kiváltságokat 1848-ig megőrizte. 
Az ősi, eredetileg katolikusnak épített templomot 1800-ig használták, 
majd lerombolták és újat építettek. A XXI. század elején találták meg a 
templomban a Bocskai család kriptáját, amelyet 2006-ban komoly restau-
rálás után látogathatóvá tettek a nagyközönség számára. 
A település ősi várkastélyát a Rákóczi-szabadságharc leverése után csá-
szári parancsra lerombolták. Kismarjának önálló címere van, címerképe a 
Bocskai kiváltságlevélben pontos rögzítésre került a címeres pecsét. Nyil-
vánvaló, hogy a címeren ábrázolt fejedelmi alak maga az adományozó.  
A címerkép alatt a következő jelmondat áll: PRO DEO ET PATRIA (Istenért 
és a hazáért).

Az értéktár lehetséges további elemei:
Református templom – Bocskai család kriptája
Templom kertje, 16 ezüsthárs
Várdomb
Tájház
Bocskai mellszobor
Őszi kikerics élőhelye
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Kokad
Földrajzi elhelyezkedés
A település a megye keleti részén, a román határ közvetlen közelében, 
Vámospércstől délre, Létavértes és Álmosd között fekvő település. A köz-
ség a megye nehezen megközelíthető települései közé tartozik, mivel a 
főközlekedési utaktól távol esik. 

Történelmi áttekintés
Írott forrásokban először 1219-ben találjuk a helység nevét. Az 1332–37-
es pápai tizedjegyzékben mint egyházas község szerepel. Az összeírásban 
feltüntetett adójának mennyisége kis lélekszámú településre utal. Kokad 
ősi neve az Anjou oklevelek szerint Rubin volt, de már a XIII. század ele-
jén Kokad, majd később Kakad néven is nevezték. Kokad a Gutkeled nem-
zetség Báthori ágának ősi birtoka volt. 1336-ban az e családhoz tartozó 
András, váradi püspök birtokolta. 1344-ben leánynegyed címén Marcali 
István a település felét megkapta. 
A XV. században több tulajdonos kezén részbirtokra oszlott. 1416-ban 
Kakath néven, mint a henczidai Bacsó család birtokát említették, majd a 
15. században a Marczaly családot is a birtokosának mondták. 1452-ben 
Marczaly János Kakat falu rá eső felét elcserélte Hunyadi János kormány-
zóval, aki ezt a zálogbirtokát hamarosan elcserélte. 1498-ban a Báthoriak 
a kokadi részüket eladták a Selindi családnak. 1552-ben 14 jobbágytelke 
Selindi Jánosé.
A község lakossága a XVI. század második felében református vallásra tért 
át. A XVII. századot nagy nehézségek árán és átmeneti elnéptelenedéssel 
vészelték át. Az 1660-as évek után pusztabirtokként tartották számon, 
majd 1715-ben már 12 háztartást írtak össze. A település folyamatos fej-
lődését mutatta, hogy a század második felére lakossága gyarapodott, az 
előzetes úrbéri összeírás adatai szerint már 82 jobbágy, négy házas zsel-
lér és nyolc házatlan zsellér élt itt. Földesurai ekkor, de la Poure János és 
Ditrichstein János voltak, azonban hamarosan a Zichyek tulajdonába ke-
rült, akik a diószegi uradalom keretein belül igazgatták.  A faluban a XVIII. 
században nagy jelentőségű volt a dohánytermesztés. 
Régi református templomát 1792-ben lebontották és új, kelet-nyugat ten-
gelyű, késő barokk templomot emeltek, melynek belső terét ötszakaszos 
csehsüveg boltozat fedi. Tornya 1816–19 között készült el. 
A település címerképe a pecsétnyomóról ismeretes: zöldszínű címerpajzs-
ba foglalva arany színű hegyével felfelé álló ekevas és mellette csoroszlya 
található.  

Az értéktár lehetséges további elemei:
Református templom
Görögkatolikus templom
Érmelléki tormafesztivál
Tormatermesztés
Népi építészet emlékei

Komádi 
Földrajzi elhelyezkedés
Komádi a megye bihari részén, a Sebes-Körös jobb partján található. Föld-
rajzilag Debrecen és Békéscsaba között szinte egyenlő távolságra helyezke-
dik el. Alsóbbrendű útról közelíthető meg a 47-es út mentén fekvő Furta 
vagy Csökmő községek irányából. A Sárrét egyik keskeny, 2-3000 lépés 
széles szárazulatára épült község jellegzetes típusa lehetett a mocsarak 
közötti településeknek. A láp már a házak között kezdődött, néhol a szá-
razulat annyira elkeskenyedett, hogy csupán az útnak jutott hely. A terep 
tagoltságát követő házcsoportokat gátak, hidak kötötték össze. A folyások-
nak és az ide-oda kanyargó ereknek az ember szolgálatába állítását hirdetik 
a vízimalmokra és halastavakra vonatkozó középkori adatok. Ugyanakkor 
a vizek az itt élők megélhetését is biztosították (halász-pákász életmód).  
A hátságokon megtermett a kenyérnekvaló, a nedves szigetek pázsitja a 
legnagyobb melegben sem száradt ki, télen pedig a rothadó, gőzölgő lápi 
talaj melegétől megolvadt a hó, a jószág ekkor is talált rajta ennivalót.

Történelmi áttekintés
A település első írásos emlékei 1291–94-ből találhatók a Váradi Püspö-
ki tizedjegyzékekben. Első ismert birtokosai a Komádiak voltak. Ennek a 
családnak egyik tagja nyert birtokaira pallosjogot. A török hódoltság előtt 
magánföldesúri birtok. Egyik részét 1397–1421 között a Csákyak sze-
rezték meg és csatolták a körösszegi uradalmukhoz. Másik fele tovább 
aprózódott a szegényedő nemesek között. A XVI. század elején a Csákyak 
kezén lévő Kiskomádi különvált a nemesek Nagykomádijától. Jobbágyság 
inkább Kiskomádiban élt, Nagykomádi kisnemesi település lett (1516., 
Kyskomady, Naghkomady). 1552-ben a megyei összeírások szerint 
Komádi faluban az Eössyek és Eölvediek birtokában volt hat porta. Pár 
évtized múlva, mint részbirtokosokat említik a Tarsoly családot és a nagy-
váradi káptalant. 
Komádi a XVII. század elején került a hajdúk birtokába, hagyomány sze-
rint Bocskai István 1605-ben hajdú nemesi kiváltságokkal ruházta fel a 
település lakosságát, adománylevele azonban nem ismert. Az erdélyi tör-
vénytár 1626-ban azonban hajdúvárosnak ismerte el. Városi címere is eb-
ből az időből származhat. 1632-ben I. Rákóczi György egyik oklevelében, 
mint hajdúbirtok szerepelt. A fejedelem ebben az oklevélben erősítette 
meg Nádas Andrásnak, Komádi hajdúváros kapitányának és három es-
küdttársának a tulajdonjogát, azt kiterjesztve bizonyos puszta birtokokra 
is. 1660-ban a tatárok pusztításának lett áldozata a település.
A község királyi adományozás folytán előbb zálogbirtokként majd 1745-
ben tulajdonjogilag is herceg Eszterházy Pál nádor birtokába került és a 
derecskei uradalom része lett. Komádi lakossága a hercegi ház földesúri jo-
gait soha sem volt hajlandó elismerni. Hosszas huzavona után a lakosság 
1863-ban a hercegi házzal kiegyezett, a földesúri jogokat a község 50 000 
Ft-ért megváltotta, miközben 10 000 hold továbbra is az Eszterházy-
család kezén maradt. Ezt a birtokot vásárolta meg Tisza Kálmán, hogy an-
nak nagy részét később a lakosság között felparcellázza.
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Érték neve:  Komádi hímzés
Kategóriája:  kulturális örökség
Fellelhetősége:  Komádi
Értéktár neve:  Hajdú-Bihar Megyei Értéktár

A hímzés, mint díszítő eljárás évszázadok óta jelen van falvainkban, de tár-
gyi emlékei ritkán őrződtek meg, ezért is számít különlegesnek a komádi 
hímzéshagyomány felfedezése és feltámasztása. Fekete Erzsébet nevéhez 
köthető ez az esemény, aki anyai nagyanyja, Bujdosó Mártonné, szü-
letett Seprényi Katalin vásznai között talált egy hímzett lepedőt, amely 
az 1870-es években készült. A három szél házi kendervászonból varrott 
és vékonyabb kenderfonállal hímzett régi darab adta számára az ötletet, 
hogy felkutassa a község hímzéshagyományait. Vizsgálódásainak eredmé-
nyeként tudjuk, hogy Komádiban kétféle hímzést is készítettek, az egyik 
a rusztikus vászonhímzés, amely egykoron az ágyiruhák díszítménye 
volt és ma elsősorban lakástextileken, viseleteken látható. A másik típus 
a könnyed, nagyon aprólékos, finom elemekből építkező fehérhímzés, 
amely a XIX. század végén terjedt el. A fehérhímzéssel elsősorban férfi 
ingeket, női ingvállakat, fehér alsókat, kötényeket díszítettek. Ma a vá-
szonhímzést háziszőttesre, takácsvászonra varrják, a hímzőfonal színe 
vajszín, ekrü, drapp, esetleg fehér, mintaszerkezete egyszerű, levelek szá-
rak, kacsok. Öltéstípusai a láncöltés és a magas lapos öltés. Motívumai a 
következők: kelyhes, tulipános, szíves, rozmaringos, agancsos, babás, ló-
herés, bimbós. A vászonhímzéseket díszítik még azsúrral vagy subrikával, 
de ezek nem kötelező elemei a vászonhímzéseknek. A fehérhímzés alap-
anyaga a gyolcs és a puplin, hímzőfonala minden esetben fehér színű, 
öltéstechnikája laposöltés, száröltés, huroköltés, lyukhímzés. A hímzés 
motívumai és a minták elnevezései a természetet idézik, margaréta, csil-
lagvirág, vadrózsa, tulipán, szőlőlevél, gyöngyvirág, tubarózsa, lóhere, 
rák, levelek, kacsok. Ezeket az elemeket rendezik mindig újabb és újabb 
kompozíciókba. Megállapítható, hogy a legjellegzetesebb motívuma a rák, 
amely már egy 1552-es nemesi tarsolyon is szerepelt, és utalt a régi fog-
lalkozásra, a rákászatra, melynek nagy hagyományai voltak a településen. 
E díszítmény főleg egyházi textíliákon élt tovább és vált ismertté az egy-
szerűbb nép számára. Napjainkban a komádi hímzés motívumrendszeré-
re, mintaszerkezetére, varrástechnikájára, színezésére az egyszerűség, az 
áttekinthetőség, a visszafogottság jellemző. A komádi hímzést ma már az 
országban, a határainkon túl is szívesen készítik. 

Az értéktár lehetséges további elemei:
Helytörténeti kiállítás
Református templom

„Széll-ház” népi műemlék
Horgászati lehetőségek
Hagyományőrző Lovasnapok
Szüreti felvonulás és Bál
Vécsei kúria

A település híres szülöttei:
Sulyok István református püspök
Ötvös Béla író, hírlapíró, lapkiadó
Molnár Balázs néprajzkutató
Szécsi Magda keramikus, író, grafikus

Konyár
Földrajzi elhelyezkedés
Konyár Hajdú-Bihar megye déli részén, a Berettyó-Kálló közén fekvő te-
lepülés. Debrecentől a 47-es úton közelíthetjük meg. Derecskétől egy 10 
km hosszú bekötő út vezet a településhez. A megyeszékhelytől való tá-
volsága 30 km, 1990-ig zsáktelepülés volt, ekkor adták át a jó minőségű 
bekötőutat Pocsaj, illetve Hosszúpályi felé.

Történelmi áttekintés
Konyár a X. században is létező honfoglalás kori település. Neve valószí-
nűleg a szláv „konye” (ló) szóból származik. A konjar szláv nyelveken 
lovas, lovász, csikós jelentésű, ismert vezetéknév. Az Ákos-nemzetség 
alapította község nevének több változata is ismert: Komár, Komor, Kunár. 
A komár viszont szúnyogot jelent, olyan helyeket neveztek így, ahol sok 
volt a szúnyog (lsd. Zalakomár) Írott forrásban először 1213-ban Váradi 
Regestrumban bukkan fel, fejedelmi szolgáló falu volt. Első ismert birto-
kosa a Chyre nemzetség volt, akiket a XV. században a hencidai Bacsó, a 
Kállay, majd a XVI. században a Pocsaji, Bajoni és az Ártándy család köve-
tett. A lakosság valószínűleg ebben a században tért át a református hitre. 
1552-ben 36 jobbágytelket írtak össze Ártándi Kelemen földesurasága 
alatt. 1566. után a töröknek fizették az adót. Lakossága folytonosságára 
utal, hogy az 1572-es adóösszeírásban is 36 családfőt írtak össze. 
A tizenöt éves háború alatt elnéptelenedett, majd a XVII. század elején 
hajdúk lakták. Hajdúkiváltságolásának ideje nem ismert, de az erdélyi 
törvénytár 1626-ban a kétségtelen és igaz hajdúvárosok között ismerte 
el. Katonailag a váradi kapitány alá tartoztak. 1660-ban Szejdi hordái fel-
dúlták és lakosságát elhurcolták, de nem néptelenedett el, 1692-ben 15 
családot írtak össze. A kamarai összeírásban az is szerepel, hogy lakosai 
a bihari kishajdúvárosokkal mindenben megegyező kiváltságokkal és 
kötelezettségekkel rendelkeztek. A XVII. században sorsa hasonlóan ala-
kult, mint a többi bihari kishajdúvárosnak. A Rákóczi pártjára állt telepü-
lést hajdúkiváltságától I. Lipót fosztotta meg, egy rövid időre a kincstár 
birtoka lett. Rövidesen azonban – még a XVIII. század első felében – az 
Eszterházyak derecskei uradalmához csatolták. A következő évszázadok-
ban az Eszterházy birtokot fokozatosan felparcellázták, határában „nagy-
birtoknak” csak a község „Legeltetési Társulata” tulajdonában lévő legelő 
tekinthető.
A konyáriak hajdúvárosi múltjukról sem feledkeztek meg. 1717-ből szár-
mazó pecsétnyomójuk is sajátosan ötvözi a hajdúhagyományokat és a job-
bágyi múltat: középen búzakalász, jobb oldalon ekevas, baloldalon harci 
balta, amely a hajdúk jellegzetes fegyvere volt.

Az értéktár lehetséges további elemei:
Református templom
Kurucz Albert Falumúzeum
Lakodalmas játékok
I. és II. világháborús és 1848-as emlékművek
Konyár ízes étkei című könyv
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Körösszakál
Földrajzi elhelyezkedés
Körösszakál a megye délkeleti peremén, a Sebes-Körös partján fekvő köz-
ség, az úgynevezett Kis-Sárréten fekszik. Megközelítése csak közúton le-
hetséges a 4215-ös számú Biharkeresztest Komádival összekötő mellék-
úton, Biharkeresztestől 19 km-re délnyugati irányba. Körösszakál egyfor-
ma távolságra (63 km-re) van Gyula és Debrecen városától. Körösszakál 
érintetlen természeti környezetben, a Sebes-Körös jobb partján terül el, a 
folyó, valamint a homokbányatavak révén kiváló horgászási lehetőségek 
várják az idelátogatókat.

Történelmi áttekintés
A település mai határain belül több középkori község létezett, mint Petlend 
és Csehi. A települést a Szakali család birtokaként említi egy 1248-as ha-
tárjáró oklevél, mint Csehi falu határosát. A Toldi család egyik legrégebbi 
birtoka, papját a váradi püspöki tizedjegyzékben (1291–94) és a pápai 
tizedjegyzékben (1332–37) is megtaláljuk. 1490 után ikerközségként 
két településről hallhatunk: Felső-Zakal és Egyházas-Sakal. A Toldiak 
mellett a rokon Szakáli és Büdy családok is földesurai. Oklevelek említik 
Toldi Albert unokáinak birtokaként, többször is előfordul, mint a Toldiak 
uradalmának közepén fekvő kis, nemesi birtokosok által lakott település. 
Ekkor már a Sacal nevet viselte a falu, amely egyesek szerint  török eredetű 
magyar „szakáll” főnévből származik. Más nyelvészek a szláv „szokolya” 
szóból eredeztetik. 
Bihar vármegye 1552. évi összeírásában Felsőszakál 22 jobbágypor-
tájának tulajdonosai a Toldiak, a Porkoláb, a Büdy, és a Kolthy családok. 
Egyházasszakál kilenc portáját a Büdy, a Sándor, a Kolthy és a Porkoláb 
családok földesurasága alatt írták össze. 1608-ban Komádi fogadta be a 
törökök elől futó szakáliakat. Az 1740-ig lakatlanul állott területre 23 
református család tér vissza, akik a falu ősi lakóinak tekinthetők. A falu 
újabb kori történetében nagy szerepet játszottak a Mártonffy grófi család 
tagjai, akik egészen a XX. század közepéig birtokoltak itt kisebb-nagyobb 
területeket. A település ma hivatalosan is kétnyelvű magyar és román.  
A község neve 1919 óta Körös-Szakál, megkülönböztetésül más Szakál 
nevű helységektől.

Érték neve:  Körösszakáli Ártézi Kút
Kategóriája:  természeti környezet
Fellelhetősége:  Körösszakál
Értéktár neve:  Körösszakáli Települési Értéktár

A település közparkjában egy ártézi kút vizéből olthatja szomját az ide-
látogató, mely víz több mint kétszáz méter mélyről tör a felszínre és a 
legenda szerint Magyarország második legtisztább vize. A víz gyakorlati-
lag pH semleges, fogyasztása elősegíti a szervezet számára felesleges só 
kiürülését.



Érték neve:  Körösszakáli Baptista Imaház
Kategóriája:  kulturális örökség
Fellelhetősége:  Körösszakál
Értéktár neve:  Körösszakáli Települési Értéktár

A település arculatát jelentősen meghatározó épület. A hazánkban több 
mint 150 éve jelenlévő Magyarországi Baptista Egyház épülete 2005-
ben felújításra került. 
Az egyház missziós feladata mellett jelentős karitatív, szociális és kulturá-
lis tevékenységet lát el. 

Érték neve:  Körösszakáli Román Ortodox Templomépület
Kategóriája:  kulturális örökség
Fellelhetősége:  Körösszakál
Értéktár neve:  Körösszakáli Települési Értéktár

1788-ban épült késő barokk stílusú templom hajóját szegmensíves don-
gaboltozat fedi. A kőfal ikonosztázait a XVIII. század végén készítették.  
A középen deformált ajtó fölött a timpanonos kapumotívumban az Utol-
só vacsora látható. A templomot 1928-ban újították fel a tetőszerkezettel 
együtt. A zsindelytetőt ekkor bádoglemezekre cserélték. Igazi érdekesség 
a templomban a királyi ajtó melletti Szűz Mária festmény, melyen a festő a 
gyerek Jézus nélkül ábrázolja Máriát. Országosan védett műemlék.

Érték neve:  Körösszakáli Református Templom épülete
Kategóriája:  kulturális örökség
Fellelhetősége:  Körösszakál
Értéktár neve:  Körösszakáli Települési Értéktár

1742-ben a hívők közös összefogással sárból, fából építették a templomot, 
és a tetejét náddal kötötték. Mellé fából 1802-ben tornyot állítottak, mely 
1819-ben leégett. Az új templom átadásának dátumát a gyülekezet feljegy-
zéseiből tudhatjuk meg pontosan: „A legelső istentiszteletre bémentünk 
Octóber 24-dik napján, 1819-dik esztendőben.” Ez a templom 72 évig tet-
te lehetővé az istentiszteletek megtartását. 1892-ben építették fel ugyanis 
a máig is álló első kőtemplomot. Először 1960-ban újították fel külsőleg; 
a munkálatok Pethő Gyula lelkipásztor vezetésével indultak meg. A kőből 
épült, bádoglemez tetejű templomhoz tartozik egy vályogból épült házi-
kó, melynek egyik szobáját télen használják a hideg templom helyett, a 
nagytemplom fűtésére ugyanis nincs lehetőség. A kis helyiség érdekessé-
ge az 1787-ből fennmaradt szószék, melyet ma is használnak a lelkészek. 
1985-ben a presbitérium határozatot hozott a templom és tornyának tel-
jes homlokzati felújításáról. 
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Érték neve:  Sebes-Körös folyó
Kategóriája:  természeti környezet
Fellelhetősége:  Körösszakál
Értéktár neve:  Körösszakáli Települési Értéktár

Az Erdélyben, a kalotaszegi dombvidéken, Körösfőnél eredő 209 km 
hosszú Sebes-Körös folyó meghatározó a falu életében. Magyarországon 
a Kettős-Körösbe torkollik. A rajta átívelő híd neve 1945 előtt Tisza István 
híd volt, később Körös-hídként emlegették, mára újra visszakapta a nevét. 
A hidat a II. világháború idején felrobbantották az orosz katonák. A falu 
lakói facölöpökből és deszkákból készítettek hidat, melyet azonban a tava-
szi és az őszi áradások idején nem használhattak. Maradványa mai napig 
látható az új híd mellett. A hídtól 2 km-re található a szivattyútelep, mely 
a szántóföldi öntözőcsatornák mellett a környéken épült mesterséges ha-
lastavak vízellátását is biztosítja. 
A folyóra több duzzasztógát is épült, az egyik az előbb említett Körösszakáli 
szivattyúteleptől 100 m-re található, hossza kb. 20 méter, szélessége: 3,5 
méter.

Az értéktár lehetséges további elemei:
Mártonffy Barna kúria
Mártonffy Dezső kúria
Tarsoly László – Körösszakál földrajzi nevei

Körösszegapáti
Földrajzi elhelyezkedés
A megye délkeleti részén, a Sebes-Körös mentén, a román határ közelé-
ben helyezkedik el. A történelmi Bihar vármegye, Sárréti, majd Bi har ke-
resztesi járás része volt. Közigazgatásilag hozzá tartozik a 6 km-re fekvő 
Körmösdpuszta. Megközelíthető a 42-es és a 47-es főutakról. A Be rettyó-
újfalu–Komádi–Gyula és a Biharkeresztes–Komádi utak keresztezik egy-
mást a település területén. 

Történelmi áttekintés
A honfoglalás után a vidéket a Borsa és a Vata nemzetség népesítette be. 
Nevének jelentése a Körös folyóra és a valamikori (dominikánus) apát-
ságra utal. 1221-ben, a Váradi Regestrum Apathi, Apathy néven, a tordai 
apátság birtokaként, említette a községet. A pápai tizedjegyzékben 1332–
37-ben papja megtalálható. A település fejlődését a tatárok betörése sza-
kította meg. Kadán hadai elpusztították a községet. IV. Béla a pusztulás 
után pásztorkodó kunokat telepített a vidékre. A tatárdúlás után a Borsa 
nemzetséghez tartozó Tamásfiak seregei feldúlták a község területét. Az 
Árpád-ház kihalása után Kopasz bán hadai felégették a területet. Az öl-
döklést a debreceni Dózsa ispán állította meg. A XIV. század végére a tele-
pülés a körösszegi uradalom tartozéka, majd az uradalommal együtt a falu 
1401-ben a Csákyak kezére jutott.
A XVII. században az uradalom központja Körösszeg hajdúbirtok lett, 
az 1626-os erdélyi törvénytár is hajdúvárosként tartotta számon. Ezzel 
lehet összefüggésben, az hogy maga Körösszegapáti is szabadalmas hely 
lett. Az 1692-es összeírás szerint a község lakói Várad eleste előtt (1660) 
földesuruktól a Csákyaktól katonai szolgálat fejében mentességet kaptak 
a taksa és tized fizetése alól. Várad elfoglalása után viszont dézsmát adtak 
a töröknek és 15 magyar forintot is fizettek. 
A török megszállás első éveiben a lakosság áttért a református vallásra. A 
török pusztítás után a lakosság a közeli erdőben és nádasokban élt 18 éven 
át. 1692-ben öt családot, azonban 1720-ban már 35 háztartást írtak ösz-
sze. A falu tornyot ábrázoló címeres pecsétnyomója 1704-ből ismeretes.
A XVIII. század elején a földesúr az elpusztult népesség helyébe a Be lé nye-
si-medencéből románokat telepített. A település neve többször változott 
a történelem folyamán: Apáthy, Keresztszeg-Apáti. 1770-ben földesura 
Baranyi Miklós, majd később újra a Csákyaké. 
1786–91 között a régi református templom helyén újat építettetek 
Suszter János nagyváradi kőművessel. A görögkeleti templom építésé-
nek ideje ismeretlen. A két felekezet békésen megfért egymás mellett. A 
Csáky család a XIX. század végén adta el birtokát. 1904-ben a település  
mezőkeresztesi járáshoz tartozott. 1926-ban indult meg a Berettyóújfalu 
felé vezető makadámút építése.

Az értéktár lehetséges további elemei:
Református templom
Görögkeleti templom
Kolindálás
Kecskemaszkos alakoskodás
I. és II. világháborús emlékmű
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Létavértes
Földrajzi elhelyezkedés
A megye keleti részén, a magyar–román határ mentén fekvő település 
Nagyléta, és a vele összeépült Vértes község egyesüléséből jött létre 1970-
ben. Létavértes Debrecentől 24 km-re délkeletre, a román államhatár mel-
lett fekszik. Másodrendű főútról Sáránd (47-es út), Vámospércs (48-as út), 
illetve Debrecenből közvetlenül a Bánki úton közelíthető meg. 

Történelmi áttekintés
A leletek tanúsága szerint a környék már a csiszolt kőkorszakban is lakott 
hely volt. Nagyléta írott forrásainkban először a Váradi Regestrumban 
1291–94-ben bukkan fel, mint jelentős egyházas hely. A források tanúsá-
ga szerint annyi adót fizetett, mint Debrecen, Bihar vagy Diószeg. Szere-
pel az 1332–37. évi pápai tizedjegyzékben is. 1452-ben Hunyadi János 
zálogbirtoka 95 jobbágytelekkel. 1552-ben Báthori András birtoka. A tö-
rök hódoltság korában, 1571-ben adózás szempontjából a szolnoki szan-
dzsákhoz tartozó debreceni náhiehez számították. 1614-ben Sólyomkő 
tartozékának (váruradalom) számított. Nagyléta az 1712–1720 közötti 
nyilvántartásban Nagyvárad civitással Biharország 17 mezővárosa között 
szerepelt. 
Vértes, a Nagyléta melletti falu, első írásos előfordulása az 1332–37. évi 
pápai tizedjegyzékben ekkor már egyházashely. A XVI. század második fe-
lében az Álmosdi Csirék birtoka. A XVII. század folyamán elpusztult, nem 
tartották számon lakott helyként az 1692-es összeíráskor sem. A XVIII. 
század elején újjáépült, több köznemesi család tulajdona volt. A község 
nevezetessége a salétromfőzés volt, amelyet több, úgynevezett „salétrom 
karámszérűn”, ástak, illetve főztek, és a debreceni salétromhivatalba szál-
lítottak be. A XVII. században a megismétlődő török-tatár dúlások követ-
keztében mind Nagyléta, mind Vértes teljesen elnéptelenedett. A had já ra-
tok elmúltával a Szabolcs és Szatmár vármegyékbe menekült lakosság már 
a XVII. végén jórészt visszaköltözött, így a Rákóczi-szabadságharc idősza-
kában, illetve az azt követő évtizedekben Nagyléta református és magyar 
mezővárosként szerveződött újjá. Hamarosan görögkatolikus ruszinok 
(nyolc család) érkeztek a munkácsi görögkatolikus püspökség területé-
ről. 1739-ben pestis pusztított, a lakosok pótlására a Partium területéről 
jobbágyokat telepítettek be, ezek jelentős része román nemzetiségű volt. 
A XIX. század közepére mindkét település jelentős lakosságszámra tett 
szert, s különösen Nagyléta fontos ipari és mezőgazdasági központtá vált. 
A dualizmus korában létesült itt takarékpénztár, két olvasóegylet, három 
temetkezési egyesület, önkéntes tűzoltóság, több társadalmi egyesület. Az 
első világháború utáni trianoni békeszerződés elzárt határ menti területté 
tette a település vonzáskörzetét.
A jelentős mezőgazdasággal, iparral és kereskedelemmel rendelkező 
Létavértest a múlt század végén kistérségi központi szerepkörre predesz-
tinálta közlekedés-földrajzi fekvése is. Létavértes nagyközség 1970-ben 
a korábban önálló Nagyléta és Vértes, községek egyesítésével jött létre. 
Nagyléta 1920–1955 között járási székhely. Városi rangját 1996. július 
1-jén kapta vissza.



Érték neve:  Irinyi János munkássága,  
a zajtalan és robbanásmentes gyufa

Kategóriája:  ipari és műszaki megoldások
Fellelhetősége:  Létavértes
Értéktár neve:  Létavértesi Települési Értéktár
  Hajdú-Bihar Megyei Értéktár
  Magyar Értéktár

Irinyi János 1817-ben született Erdélyben, a Bihar megyei Albison, Irinyi 
János mezőgazdász és Jánossy Róza gyermekeként. Édesapja országos 
hírű agrárszakember volt, aki 1830-ban tiszttartóként került a nagylétai 
Mandell-birtokra. Irinyi János iskoláit Nagyváradon és Debrecenben vé-
gezte, de 19 évesen már a bécsi Politechnikumban tanult kémiát. Majd 
Berlinbe ment, ahol az akkori híres kémikusokkal keresett kapcsolatot, 
amit élete végéig fenntartott. Egyik professzorának, Meissner Pálnak si-
kertelen kísérlete kapcsán jött rá a zajtalan gyufa megoldásának gondolatá-
ra. Hosszú kísérletsorozat után, 1836-ban szabadalmaztatta a zajtalan és 
robbanásmentes gyufát, amelynek lényege, hogy a gyufa fejében a foszfort 
nem kálium-kloráttal, hanem ólom-dioxiddal keverte. Munkássága a biz-
tonsági gyújtó (svéd gyufa) előfutárának tekinthető. Találmányát Rómer 
István gyufagyárosnak adta el és a kapott pénzből akadémiai tanulmá-
nyait finanszírozta. Tanulmányai befejezése után haza tért, és 1840-ben 
gyufagyárat alapított Pesten, az „Első Pesti Gyújtófák Gyárát”, amelynek 
később eladására kényszerült. A mai köztudatban csak a gyufával kap-
csolatos tevékenysége ismert, pedig az új szemléletű kémia egyik legelső 
hazai terjesztője volt, valamint jelentős szerepet játszott a magyar kémiai 
szaknyelv kialakulásában. Élete utolsó szakaszában a debreceni István 
malom igazgatója volt, 1895-ben hunyt el Vértesen (a mai Létavértes 
településrésze).

Az értéktár lehetséges további elemei:
Irinyi arborétum
Népi lakóház
Vízi vágóhíd
Görögkatolikus templom 
Református templom 
Rozsnyai gyűjtemény
Tormatermesztés
Szent István díszkút
Mosonta kerti szőlős pajták
Kossuth kerti szőlőspajta
Leidig kúria
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Magyarhomorog
Földrajzi elhelyezkedés
Magyarhomorog község a megye délkeleti részén, Biharkeresztestől dél-
nyugatra, Komádi és Körösszakál között fekvő település a magyar–román 
államhatár közelében, 4215-ös számú út mentén. A megyeszékhelytől 
72 km-re, Berettyóújfalutól 35 km-re helyezkedik el. A település csak köz-
úton, autóbuszjárattal közelíthető meg.

Történelmi áttekintés
Magyarhomorog Árpád-kori település. Nevét Humuroc néven már a Váradi 
Regestrum 1214–15-ben említi egy perrel kapcsolatban, mely során Cső-
szi falubeliek egy ide való embert latorsággal vádoltak meg. 
A XIII. században egyházas hely, Csáky család birtokában volt és várnépek 
lakták. 1516-ban Homorogegyház néven említik a települést, 1552-ben 
tíz jobbágytelket írtak össze. 1612-ben Buchy Benedek kapta adományba 
Bethlen Gábor fejedelemtől. 1632-ben I. Rákóczi György Erdélyi Fejede-
lem hajdúvitézeknek, a Tarsolyoknak adományozta a helységet. A török 
veszedelem elűzte az itt lakókat, sokáig pusztán állott a területe, amelyet 
ez idő alatt a Komádiak használtak. 
A települést 1729-ben „ülték” meg másodszor református magyarok.  
A később betelepülő, kis lélekszámú román lakosság fokozatosan asszimi-
lálódott. 1732-ben a Buday, Tarsoly, Kiss, Szász, Szabó családok birtoka, 
az 1800-as évek második felében pedig Buday Anna, Rettegi Zsigmond 
és György, Fehér Sándor és a Balogh és Nemes családok birtoka volt. Az 
1900-as évek elején a Csáky családnak és a Farkas örökösöknek volt itt 
birtoka. A XX. század elején Bihar vármegye Biharkeresztesi járásához 
tartozott. 
Az 1900-as évek elején a településhez tartoztak még Kenéz, Czifra-Nyésta, 
Petend, Nagy-Nyésta, Kis-Tóti, Nagy-Tóti, Mogyorós puszták és Bol dog-
asszonytelke is. 
Magyarhomorog, mint település a XVIII. és a XIX. század fordulóján két 
részből állt. Az első rész a település magja, a templom, illetve az ősi temp-
lomhely szomszédságában elterült tulajdonképpeni falu: Ma gyar ho mo rog. 
Ettől a területtől délre alakult ki a XVIII. század legvégére az Oláh utca, 
azaz az Oláhfalu, a maga első, kis ortodox fatemplomocskájával. Ehhez 
a kétrészes települési egységhez csak 1940-es évek végén és az ’50-es 
évek elején járult az úgynevezett Újtelep, a maga egységesen 300 négy-
szögöles telkeivel és akkor épített, jobbára négyzetes alaprajzú, sátortetős 
házaival. Mára a három településrész már teljesen összeépült. Az Oláhfalu 
pedig már az összeépülést megelőzően, a század húszas éveire megszűnt 
önálló településrész lenni, teljes egészében a történeti Magyarhomorog ré-
sze lett. Ennek az eredeti településbe való beolvadásának szép, beszédes 
kifejezése volt az, hogy 1928-ban az ortodox templomocskát lebontották. 
Az Oláh utca és a falu más részének házai között semmiféle különbség 
nem volt, s ma sincs.

Az értéktár lehetséges további elemei:
Bihar Arborétum és Díszfaiskola
Református templom
Görögkeleti templom

Mezőpeterd
Földrajzi elhelyezkedés
A mai Mezőpeterd a bihari síkon található. Berettyóújfalutól 10 km, 
Váncsodtól 4 km, Biharkeresztestől 15 km, Toldtól 13 km, Mezősastól  
9 km, Furtától 16 km, Zsákától 18 km.

Történelmi áttekintés
Mezőpeterdről település a XIII. században már biztosan létezett.  Első-
ként a váradi püspökség 1291–1294-es tizedjegyzékében említik, ahol 
villa Peturd-ként szerepelt, szolgáló népek faluja volt.  
A következő írott emlék a község létezéséről a XIV. század végéről szár-
mazik. Egy 1382. évi határjáró oklevélben Mezewpetherd és Fegwer nek-
peterd, mint két ikerközséget említik. Mezőpeterd egyházas hely, Szent-
háromság tiszteletére szentelt temploma romjai 1743-ban még láthatók 
voltak. Papja megtalálható a váradi püspöki tizedjegyzékben és a pápai 
tizedjegyzékben (1332–37). 1485-ben csak Mezewpeterd-ként említik.  
A XIV–XV. században a Peterdi család faluja. 1552-ben az Ártándi, a 
Peterdi és a Bodó családok birtokában 10 portát írtak össze Mezőpeterden. 
1566 után a töröknek fizették az adót. A középkori falu a mai Puszta nevű 
dűlőben feküdt, Váncsod felé, mely a török háborúk alatt pusztult el. 
1599-ben Bocskai István tulajdonába került és Kővág tartozékaként sorol-
ták fel. XVII. századi történetéről kevés adat van, az azonban biztos, hogy 
1660. után elnéptelenedett, és az 1692-es összeírás alapján is néptelen 
pusztaként tartják számon. 
A XVIII század eleji összeírások lakatlanként jelzik. Jelenlegi helyén 1728. 
és 1743 között történt a falu újratelepülése, az 1728-as összeírásokban 
még lakatlan helyként szerepelt, míg az 1743-as nyilvántartás szerint 29 
család élt itt. 
A későbbi összeírások folyamatos gyarapodást mutattak, 37 majd 47 
családdal. Lakói római katolikus vallású magyarok és görögkeleti vallású 
oláhok közül kerültek ki. 1785-ben emelték katolikus templomát a régi 
alapokra. Birtokosa a XVIII–XIX. században a Gázsy család volt. 
Vasútállomása 1858. április 24-én nyílt meg, amikor átadásra került a 
Tiszavidéki Vasút által épített, Püspökladány–Berettyóújfalu–Bi har ke-
resz tes–Nagyvárad felé vezető vasútvonal. 1904-ben  a mezőkeresztesi 
járás egyik körjegyzősége, amelyhez tartozott Told.

Az értéktár lehetséges további elemei:
Ortodox templom
Tűzoltó fecskendő kocsi
Helytörténeti gyűjtemény
Római katolikus templom
Gázsy-Elek kúria
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Mezősas
Földrajzi elhelyezkedés
A község a bihari térség szívében fekszik, Berettyóújfalu és Körösszegapáti 
között, Berettyóújfalutól 14 kilométerre, Debrecentől pedig mindössze 
50 kilométerre. 

Történelmi áttekintés
A község első írásos emléke 1213-ból való, ekkor várjobbágyok lakták.  
A nagyváradi levéltárban fellelhető oklevél adatai szerint SÁS néven sze-
repelt. Később Saas néven 1410-ből ismeretes. Feltehetően várjobbágyi 
eredetű helyi kisnemesi családé a Sasiaké az egész XIV. században. 1486-
ban a Csáky család okleveleiben fordult elő, az 1552-es összeírások 21 
jobbágytelekről tettek említést, amelyek az Ártándy család és Sasi Mihály 
birtokában voltak. 
1601-ben Bocskai tulajdonába került és a kővági uradalom tartozéka volt. 
1608-ban a mezővárosnak mondott Sasra Báthory Gábor erdélyi fejede-
lem 53 hajdúvitézt telepített. Az 1608. augusztus 22-én kelt oklevél név 
szerint említi Haraszty András főhadnagyot és Tomory Demeter alhadna-
gyot. Az oklevél szerint a hajdúk pénzért is megvásárolták lakóhelyüket 
és kollektív nemesi jogokat nyertek annak minden kellékével, így címerrel 
együtt. Az erdélyi törvénytár Mezősast az elismert hajdúhelyek között 
tartotta számon.
1660 után természetesen elveszítette hajdújogait, és török adófizetővé 
vált, majd 1692-ben már tizenöt éve néptelen helyként tartották számon. 
A lakosság valószínűleg Kabán húzta meg magát. Az 1715-ös és 1720-
as összeírásokban még néptelen helyként szerepelt.  Az 1728-as össze-
írásokban 69 szabadmenetelű jobbágyot találtak Mezősason, a község 
újratelepülése tehát 1720–28 között történt. 1755-tól újra íródnak az 
anyakönyvek, ismét vannak írásos emlékek.
A török háborúk után kincstári birtok lett, majd elvesztve a hajdúkiváltsá-
gait, a XVIII. századtól az Eszterházyak birtokába került (1702), osztozott 
a többi bihari kishajdútelep sorsában. A derecskei uradalom – melyhez 
összesen 16 falut tartozott – része lett először zálogbirtokként, majd bir-
tokjogilag is. A tisztán református népesség 1773-ban épít magának temp-
lomot amelyet az évszázadok alatt többször átalakítottak, bővítettek. Az 
1848-as szabadságharc idején már 1300-an élnek itt.
 
Az értéktár lehetséges további elemei:

Református templom
Millenniumi Szent István szobor

Mikepércs
Földrajzi elhelyezkedés
Mikepércs Hajdú-Bihar megye középső részén, Debrecentől 4 kilométerre, 
annak agglomerációs vonzáskörzetében található, a 47-es számú főközle-
kedési útvonal mentén. 

Történelmi áttekintés
Az Árpád-korban a Nyírnek nevezett táj, Bihar vármegyéhez tartozó ré-
szén alakult ki a Pércs nevű település. Egyes vélemények szerint a Váradi 
Regestumban szereplő Mika vagy Myka bihari főispán neve kapcsolatos 
a községgel. A források 1270-ben, mint lakott helyet említik. 1347-ből 
származó adat szerint egyházát Szent Péter apostol tiszteletére emelték.  
A XIV. században Pércsi Mike fiai jószágcserére lépnek Pércsi Márton fiaival, 
1440-ben pedig egy perrel kapcsolatban említik a község nevét. 
1378-ban a szomszéd falu földesurai a Szepesiek elpusztították a falu nagy 
részét. A XV. században a közel 280 lakosú falu két részét Kispércsnek és 
Nagypércsnek hívták. Míg a falu egyik részében sokáig a Pércsi család ma-
radt a földesúr, a település többi részének több birtokosa is volt (Uporiak, 
Szaporiak, Csekeiek, ruszkai Dobók, Szepesiek). A XV. század második fe-
lében Mátyás király Upori Lászlónak adományozta, a későbbiekben mindig 
középnemesi családok kezében volt. A krónikák a Dobókat, a Szepesieket, a 
Lórántffyakat és a Rákócziakat említik, mint részbirtokosokat. A településen 
Báthory Gábor erdélyi fejedelem 1608 májusában hat jobbágytelket ado-
mányozott hajdúvitézeinek, majd 1615-ben Bethlen Gábor újabb 75 haj-
dút telepített Mikepércsre. A váradi káptalan 1616-os és 1644-es oklevelei, 
kb. 80 hajdú vitéz nevét örökítették meg. A török kiűzése során lecsökkent 
a lakosok száma, 1692-ben például csak 12 családot írtak össze. Az 1700-
as évektől a földesura a váradi káptalan volt, de később néhány kurialista 
telekről is van adat. A településen fontos volt a salétromfőzés, 1851-ben 
19 salétromfőző kazánról van adat. XVIII. század folyamán Kispércs néven 
is szerepel bizonyos forrásokban. A Habsburgok elleni szabadságharc so-
rán 1848-ban a mikepércsiek és a sárándiak közösen alakítottak nemzetőr 
századot Sinay Károly százados, és Czérna József főhadnagy vezényletével. 
Az 1876-os közigazgatási reform idején került Szabolcs vármegyéből az új 
törvényhatósághoz Hajdú vármegyébe. A település önálló címerrel rendel-
kezik, amely a hajdúvárosi múlt dicsőségére utal. Az 1900-as években a fő 
foglalkozások a földművelés és az állattenyésztés volt, de a hatvanas évek-
ben már a debreceni üzemekbe és gyárakba is bejártak dolgozni. 

Érték neve:  „Ezeréves” tölgy
Kategóriája:  természeti környezet
Fellelhetősége:  Mikepércs
Értéktár neve:  Mikepércsi Települési Értéktár

A Nyárfási legelő a Hajdúsági Tájvédelmi körzet őrzött, féltett kincse. A le-
gelő melletti erdőségben található a szintén védett „Ezeréves” tölgy. A Deb-
recent Nagyváraddal összekötő kereskedelmi út mentén, a falutól keletre 
lévő erdőség déli szegletében áll az öreg fa, a ma már csak Hajdúbagosig 
vezető erdei út mentén. 
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A Rókás tó néven kialakított horgásztó felé haladva közelíthetjük meg, amit 
a falutól táblák jeleznek. Az idős egyedülálló kocsányos tölgy (Quercus 
Kobuk) a térség legöregebb fája egy korábban kiterjedtebb erdőség végből 
megmaradt beszédes tanúja. A helyi lakosság Rákóczi-fa néven is emlege-
ti. 2006-ban magassága 25 m körüli volt, a törzsátmérője pedig 516 cm. 
Valós kora meghaladhatja a 300 évet. 1981 óta védett. 2014-ben az év 
fája lett.

Érték neve:  Mikepércsi csárdás
Kategóriája:  kulturális örökség
Fellelhetősége:  Mikepércs
Értéktár neve:  Mikepércsi Települési Értéktár

Béres András gyűjtő munkájának köszönhetően maradt fenn ez a tánc.  
A mikepércsi csárdást lakodalomban sikerült megfigyelnie. Filmeket készí-
tett, hogy pontról pontra megfigyelhessék a lépéseket és ezek leírásával, 
lerajzolásával, lehetőséget teremtsenek arra, hogy a jövő nemzedéke is 
megtanulhassa, megismerhesse a táncot. Az 1960-as években a Debrece-
ni Népi Együttes világversenyt nyert vele, így vált országszerte ismertté. 
A Béres András Művészeti Iskola létrejöttével újra felelevenítették ezt a 
régi hagyományos lakodalmas táncot, így épült be újra a mikepércsi embe-
rek tudatába ez a hagyomány. 2009. augusztus 15-én a Mikepércsi Falu-
napon 317 fő járta egyszerre Guiness-rekord kísérlet céljából a mikepércsi 
csárdást, végül magyar rekordot állított fel a település. 

Érték neve:  Mikepércsi úri hímzés
Kategóriája:  kulturális örökség
Fellelhetősége:  Mikepércs 
Értéktár neve:  Mikepércsi Települési Értéktár

A mikepércsi református gyülekezet tulajdonában található 2 db XVIII. 
századi úri hímzés. Az úri hímzés egyik darabja az 1763-ra datálva patyo-
lat alapanyagra, arany fonallal hímezve készült. Mintái ananász, tulipán, 
középen köralakban felírat található: „1757 Pap János és Vértesi Ersok 
asszonyok készítette a kis Pércsi Reformata Szent Ekklézia számára”.  
A másik terítő szintén patyolat alapanyagra varrva 1757-re datálva ezüst 
és fehér fonallal készült. Akantusz levél és virág minta látható rajtuk. 
Ezeket a mintákat P. Szalay Emőke jelentette meg az Úri hímzések Hajdú-
Biharban című könyvében. A terítőket Kormányos Lászlóné, mikepércsi 
viseletvarró, népi iparművész, a Mikepércsi Hímző Kör vezetője irányítá-
sával a szakkör tagjai újra hímezték az eredeti mintákat. Később a Refor-
mátus Templomba és a Gyülekezeti házba készítettek terítőket, drapériá-
kat, kehely és kenyér takarókat a régi minták felhasználásával.
A minták továbbélését és terjedését segítette az úri hímzések országos be-
mutatókon való megjelenése. 



Érték neve:  Református templom
Kategóriája:  kulturális örökség
Fellelhetősége:  Mikepércs
Értéktár neve:  Mikepércsi Települési Értéktár

Az első egyházmegyei adat szerint 1763-ban már kőtemplom állott a mai 
templom helyén, illetve annak közelében. A református templom épületét 
1791-ben kezdték építeni. Az Alföldön jellegzetes egyhajós, síkmennye-
zetű, oldalbejárós toldalékkal kialakított templom előtt kétemeletes, négy-
szögű torony áll. Szentélye a nyolcszög három oldalával zárul. A torony 
háromszintes, három négyzetes toronytestből és négy fiatoronyból áll. A 
sisakokat és a fiatornyokat egy-egy gömbdísz koronázza. A toronysisak 
az erdélyi református fatemplomok hatását tükrözi. A Tiszántúlon az 
egyetlen ilyen templom, Erdélyben pl. Körösfőn található hasonmása. A 
XX. században kétszer is felújították (1968, 1980). 1968-ban átépítették 
és újrazsindelyezték. A későbbi műemléki helyreállítás során visszaállí-
tották az eredeti tűzőrfigyelő körüljárót. Harangját 1718-ban öntötték 
Nagyváradon.

Érték neve:  Rongyos fickó
Kategóriája:  kulturális örökség
Fellelhetősége:  Mikepércs 
Értéktár neve:  Mikepércsi Települési Értéktár

Régi paraszti étel. Házilag gyúrt, nyújtott tészta, amit zsírral, borssal leken-
tek, felcsavartak, majd sütőben sütötték aranysárgára. Amikor el akarták 
fogyasztani kb. 5 cm-es darabokra tördelték, leforrázták sós vízzel, és tú-
rót szórtak rá. Sós leves betéttésztájaként is használták a lebbencs helyett. 
A fiatalok már nem ismerik ezeket a jellegzetes falusi ételeket, amelyek 
laktatósak, ízletesek voltak.

Az értéktár lehetséges további elemei:
Nyárfás hegyi legelő
Kályhagyűjtemény (magántulajdon)
Rókás-tó horgászhely
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Monostorpályi
Földrajzi elhelyezkedés
Monostorpályi a megye keleti részén, Debrecentől 23 km-re helyezkedik 
el, délkeleti irányban, a Debrecent Létavértessel összekötő 4809-es közút 
mentén. A község 80%-ban a Nyírségi tájegységhez tartozik.

Történelmi áttekintés
A VIII. században az avarok, a X. században két honfoglaló nemzetség, az 
Ákos és a Borsa családok birtokolták ezt a területet. Az Ákos nemzetség a 
megye nyíri részében volt birtokos, leszármazottaik az Álmosdi Chyre csa-
lád sarjai. Ez a Chyre család alapított az akkori Pályiban, Keresztelő Szent 
János tiszteletére monostort, amely az írott források tanúsága alapján 
1222-ben már létezett. Az 1234. évi kolostorjegyzék szerint a monostor 
a premontreieké volt. Írásos emlékben először 1219-ben szerepel a falu, 

’Pauli de Nyr’ néven, mivel Bihar megyének ezt a részét Nyírnek vagy nyí-
ri kerületnek nevezték. A Monostorpályi név kialakulásához egy történet 
kapcsolódik. A hagyomány szerint, egykor ezen a helyen a Paulinus bará-
toknak volt kolostora. Így a kolostor rövidített latin nevéből – Monostorium 
Pauli – ered a falu neve. A község neve a következő időszakban az alábbiak 
szerint változott: 1322-ben Ernefyastephanpaulia, az 1322–37. évi pá-
pai tizedjegyzékben Nyrpaul, 1415-ben a Károlyi család egyik oklevelében 
pedig már Monostorpályi néven fordul elő. Monostorpályi 1319-ben a 
debreceni uradalomhoz tartozott, Károly Róbert az Ákos család birtokait 
a Debreceni Dózsa nádornak adományozta. 1461-ben újra az álmosdi 
Chyre család birtokaként jegyzik a községet. E család kihalását követően 
Bornemissza László kezébe került a település, aki 1517-ben Báthori And-
rásnak adta át azt. 1552-ben 30 jobbágytelekből 24 a váradi püspökségé, 
6 Téti Györgyé. A XVI. század második felétől a falu a török adófizetője. 
1660 és 1692 között a helység valószínűleg elnéptelenedett, de a Rákóczi-
szabadságharc 1713-ban után már 13 család lakta. 1732-ben a királyi ka-
mara és Miskolczi Andrásné Csomaközi Julianna voltak Monostorpályi bir-
tokosai. 1737-ben a falu címeres pecsétnyomót készíttetett. Az úrbérren-
dezésre Monostorpályiban 1772-ben került sor. A község földesurai ekkor 
a Dráveczki, Ödönffy és Csomaközy családok voltak. A község református 
parókiával és tanítóval is rendelkezett. Az 1848–49-es forradalom és sza-
badságharc idején a község fiatalsága a 10. honvédzászlóaljhoz vonult be. 
A település 1893-ban jutott vasútállomáshoz a Debrecen–Nagyléta vasút-
vonal megépítésével. A falu híres volt dohánytermesztéséről. A jelentős 
emberveszteséget okozó II. világháború Monostorpályiban 1944. október 
17-én ért véget. 1945. április 10-én megindult földosztás alapjaiban vál-
toztatta meg a község birtokviszonyait. A községet 1982-ben közös taná-
csi irányítás alá vonták Hosszúpályival. A szétválásra 1990-ben került sor. 
Azóta a helyi önkormányzat önálló.

Az értéktár lehetséges további elemei:
Magtárépület –Tubusmagtár
Feketefenyves
Református templom
Klobusiczky kúria
Csík-gáti tölgyes

Nagyhegyes
Földrajzi elhelyezkedés
Nagyhegyes a Hortobágy keleti szélén, a Hajdúság délnyugati határán a 
Keleti-főcsatorna mellett, Debrecen, Hajdúszoboszló, Balmazújváros vá-
rosok között helyezkedik el. Közúton Debrecentől nyugati irányban 24, 
Hajdúszoboszlótól északi irányban 11, míg Balmazújvárostól déli irány-
ban 9 kilométerre található.

Történelmi áttekintés
A kora Árpád-korban több településnek helyet adott a Pece folyó által szab-
dalt dombhát. 1311-ből Hegyes néven említik. Templomos hely. A Debre-
ceni Dózsa részére adományozott területeket – Cuca, Soma és Fegyvernek  
 – mint „Hegyes egyház” mellett lévőket írják. Papját a pápai tizedjegy-
zékekben említik, (1332–37) a fizetett tized alapján közepes népességű 
falu. 
A Debreceni família tulajdona, majd a család fi ágon való kihalása után 
Debreceni László lányainak Hegyesen is kiadták a leánynegyedet. 1411-
ben Zsigmond királytól Lazarevics szerb fejedelem kapta meg az egész 
debreceni uradalommal együtt. Leányágon birtokosok a Szakolyai, Telegdi 
és Tornai családok is. A század elején már vámos hely volt. A XV. század 
derekán Hunyadi János faluja, később özvegye Szilágyi Erzsébet, Hunyadi 
Mátyás, 1484-től Corvin János birtoka. 
A XVI. század elején a Maghy és a Báthory családoknak is voltak itt birtok-
részei, majd 1526 végétől mint a debreceni uradalom tartozéka Ártándi 
Pálé és Balázsé, később az enyingi Török családé. 1549-ben 33 jobbágy-
telket írtak össze Hegyesen a dika-adójegyzékben. 1555-től a törökök 
adófizetője volt, 1572-ben 18 házat és egy templomot találunk az adó-
összeírásban. A török hódoltság idején 1598-ban teljesen néptelennek ír-
ták, a túlélő lakói Debrecenbe menekültek. Debrecen város külső birtokai 
közé tartozott, a XVIII. század közepétől újra benépesül. A szórt tanyákat 
építő letelepülők utódai a XX. század elejére több száz tanyából álló „ta-
nyavilágot” hoztak létre. A második világháború után megindult ennek 
felszámolása.
A kollektivizálás a tanyaközpont, illetve falu alapítását erősítette. 1950-
ben megindult a középületek megépítése, 1952. január 4-én, a községi 
tanács alakuló ülésén, Nagyhegyes néven iktatták jegyzőkönyvbe a fa-
lut. A következő részek tartoztak az új községhez: Cuca. Elep, Eleptanya, 
Kishegyes, Köselyszeg, Nagyhegyes. A tanyavilág fokozatosan megszűnt.   
A település életében hosszú ideig a mezőgazdaság dominált (sokáig több 
termelőszövetkezet is működött), változás csak az 1960-as években, a 
földgázkitermelés megindulásával következett be. 1975-ben az utolsó 
tanyasi iskolát is felszámolták.

Az értéktár lehetséges további elemei:
Kadarcsi csárda
Kráter-tó
Tájház
Rikl kúria
Kiserdei szabadidőpark
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Nagykereki
Földrajzi elhelyezkedés
Nagykereki község Hajdú-Bihar megye délkeleti részén a magyar–román 
államhatár mentén fekszik. Megközelíthető vasútvonalon Debrecen felől, 
valamint buszjárattal Biharkeresztes és Berettyóújfalu felől. A legközeleb-
bi főútvonal 11 km-re található.

Történelmi áttekintés
Eredeti neve Kereki volt. Megtelepítői a későbbi Ártándy család ősei. Ko-
rai templomát a Szent Kereszt tiszteletére emelték. A váradi püspöknek 
fizetett tized összege szerint a XIII. század végén még kis falu. Első írásos 
említése a Váradi Regestrumban 1214-ben található meg. Az Ártándyak 
palánkkal védett földesúri kúriájából az 1440-es évekre várkastély épült, 
melyben a birtokos család lakott. 1479-ben említik Nagykereki néven, az 
eredeti tulajdonosok kihalásával a Bocskai családé lesz. 1592-től Bocskai 
több száz katona elhelyezésére alkalmas, korszerű, komoly erősséggé tet-
te a várat, ahol maga is hosszabb ideig lakott. A császári csapatok 1604. 
október 3-án ostromolták meg, de kapitánya, Örvendi Pál háromszáz 
segítségül hívott köleséri hajdúval és a kereki lakosság segítségével meg-
védte. Bocskai jutalmul a falut mezővárosi rangra emelte, lakóit kivette 
a jobbágysorból. Halála után a vár unokaöccséé, Báthory Gábor erdélyi 
fejedelemé lett. A következő évtizedekben a Báthoryak, Bethlenek és Zó-
lyomiak is magukénak tudhatják Nagykerekit. A várat 1660-ban Szejdi 
pasa ostroma során nagy pusztulás érte. A váruradalom az erdélyi feje-
delmi kincstáré lett, de a település hódoltsági adót is fizetett. 1692-ben 
csak tizennégy család lakott a településen. Az 1720–30-as években a falu 
földesura Joseph Kiczing császári hadbiztos, aki a vár ép részében lakott 
1749-ig. Ekkor vásárolta meg a birtokot id. Hodossy János, kunkapitány 
második felesége, özv. Mensáros Györgyné Magyary Kossa Judit részére. 
Férje halála után ő, majd leánya Klára és veje Csanády Sámuel, hajdúkerü-
leti főkapitány a földesúr. Rendbe hozatták a kastélyt, de a várnak többé 
szerepe nem volt. A lepusztult lakóépület helyén 1752–84 között barokk 
kastély épült, délkeleti sarkán toronyszobával. Utoljára Csanády Sándor 
1848–49-es megyebiztos, nemzetőrkapitány, később országgyűlési képvi-
selő lakott itt. A klasszicista kocsifeljáró, délnyugati porticus és belső átala-
kítás 1850-ben, a romantikus neobarokk átépítés 1870-ben a nevükhöz 
fűződik. A Csanádyak alatt a bihari középbirtokosok kúriáira jellemző élet 
folyt. A kastély 1878–1929 között a Lakatos családé. 1927-ben került 
nem helyi birtokosok kezére, azóta nem lakták. A háború alatti években 
már gazdasági célt szolgált. A pusztulás 1945 után fokozódott. Elhordták 
a 17. századi körítő fal, a kapubejárat és a délnyugati sarokbástya marad-
ványait is. Az Országos Műemléki Felügyelőség helyi kezdeményezésre 
1959–1962 között állította helyre. Benne más jellegű hasznosítás mel-
lett könyvtár és állandó múzeumi kiállítás is helyet kapott.

Az értéktár lehetséges további elemei:
Református templom
Bocskai Vármúzeum
Római katolikus templom
Nagyváradi káptalan tiszttartói kúria (Nagyzomlin)

Nagyrábé
Földrajzi elhelyezkedés
Nagyrábé félúton Berettyóújfalu és Püspökladány között, a megyeszék-
helytől 50 kilométerre található. Hosszan elnyúló település, melyen ke-
let-nyugati irányban a 4213-as út halad át. Vasútállomás legközelebb a 
Püspökladány–Biharkeresztes vonalon elhelyezkedő Sápon, valamit a 
Püspökladány–Szeghalom vonalon Biharnagybajomban van.

Történelmi áttekintés
A község nevének első okleveles említése 1215-ből a Váradi Regestrumból 
ismert Rábé néven. A hagyomány szerint az első Nagyrábé a Berettyó 
által formált szigeten volt, a középkori templom és falu nyomai sokáig 
megmaradtak. 1332–37-ben a pápai tizedlajstromban Raba, Rake néven 
szerepel. Eszerint ezen években plébánosa és egyháza volt. Rabe, Rabay 
1412-ben, 1415-ben, 1422-ben Békés megyéhez tartozott. Nagh Rabe 
1458-ban ismét Bihar megyében szerepel. Oklevelek tanúsága szerint a 
település két részre vált Nagyrábéra és Kisrábéra. Első ismert birtokosai 
a Bajoniak, akiket II. Lajos 1517-ben birtokukban megerősít. 1552-ben 
a 16 portából álló Nagyrábét Bajoni Ferenc, Kisrábét a váradi püspök bírta. 
1595-ben a két Rábé, Dancsháza és Szentmiklós, közösen tartottak prédi-
kátort. Templomuk is csak egy volt Nagyrábén és azt együttesen építették. 
Az 1595-ben közösen épített református templom a XVII. század folyto-
nos veszedelmeiben elpusztult és valószínűleg többször is újjá kellett a 
lakosságnak építenie. A ma is meglévő templomát 1803–1809 között 
emelték. 
Az 1600-as évek elején a nagybajomiak használták az akkor már puszta 
Kisrábét, mert ezidőben az egri püspököt egy időre megfosztották birtoká-
tól. A XVII. században tulajdonosa volt Nagy András hajdúgenerális, majd 
a század végére a Bánffy család birtoka lett. A Neoacquistica comissio visz-
szahelyezte a váradi püspök tulajdonába Kisrábét és 1732-től az addigra 
birtokos nélkül maradt Nagyrábét is bírta. A község földjének egyik tulaj-
donosa a Des Echerolles Kruspér család lett, egykori kastélyuk ma is áll. 

Érték neve:  Falukönyvek
Kategóriája:  kulturális örökség
Fellelhetősége:  Nagyrábé
Értéktár neve:  Nagyrábéi Települési Értéktár

Az 1991-ben alakult Nagyrábéi Baráti Kör és Egyesület és Nagyrábé 
Nagyközség Önkormányzata kiadványai. A falukönyvek létrejöttét helyi 
kulturális fejlesztésben közreműködő elhivatott szakemberek segítették. 
Az egyesület tagjai megkeresésének köszönhetően a falu minden rétege 
részt vett a gyűjtőmunkában. A kötetekből az itt élők szemével, hiteles 
tolmácsolásában ismerhető meg nagyszüleink, szüleink mindennapi élete, 
örömeik, bánatuk, élni akarásuk, az életkörülményeik, maga a falu. Elbe-
szélések, visszaemlékezések, versek, korabeli dokumentumok és fényké-
pek segítségével utazunk vissza az időben és térben. A megjelent kötetek-
ből, mint hiteles forrásokból, elődeink elbeszélése nyomán ismerhetjük 
meg településünk múltját. 
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(Falukönyv 1. 1992; Falukönyv 2. 1995; Falukönyv 3. 2001; Nagyrábéi 
Ízek „Ahogy elődeinktől tanultuk” 2005; 15 éves a Nők életmód népfőis-
kolája 2007; Életmódkalauz, Nagyrábéi Képeskönyv. 2009.

Érték neve:  Kocsányos tölgy
Kategóriája:  természeti környezet
Fellelhetősége:  Nagyrábé, Füstpuszta
Értéktár neve:  Nagyrábéi Települési Értéktár

A község központjából DK-re 4 km-re található a Füst-puszta nevű határ-
rész ahol az egykori Des Echerolles kastély áll. A ma már csak nyomaiban 
felismerhető erdő képezte alapját a kastély körül kialakított – az angol táj-
képi stílusú – egykori parknak. A parkot a kastély építése után 1909–10-
ben létesítették. A park a Bihari-síkon szokatlanul nagyméretű, dendro-
lógiailag is értékes idős faegyedekkel rendelkezik, elsősorban kocsányos 
tölgyekkel és gledícsiákkal. A kastély mellett áll a múlt tanúfája a kocsá-
nyos tölgy. Az idős, közel 300 éves fa feltehetően a régi erdő megmaradt 
tanúja. Törzse mintegy 548 cm kerületű (2007-ben), magassága 20-22 
m, a lombkorona átmérője 30-35 m. Az egészséges fa – méretei és kora 
alapján – a térségben különlegességnek számít. A terület fajgazdag gomba-
flórával rendelkezik és a zavartalanabb részeken a rovarfauna is figyelemre 
méltó.

Érték neve:  Hévízkút
Kategóriája:  ipari és műszaki megoldások, turizmus és vendéglátás
Fellelhetősége:  Nagyrábé
Értéktár neve:  Nagyrábéi Települési Értéktár

Nagyrábén 1969-ben a Kőolajkutató Vállat által fúrt a térségben viszony-
lag mély 960 m talpmélységű, átadásakor 800 liter/perc 64 °C-os hévi-
zet adó kút. Bevizsgálásakor nagyon sok ásványi anyag került kimutatásra, 
de gyógyvízzé nyilvánítása nem történt meg. A kútra a Petőfi Szövetkezet 
1971-ben Strandfürdőt épített, mely hosszú ideig biztosított a település 
lakosságának kikapcsolódási lehetőséget. A fürdőben egy termál és egy 
gyermek medence működött 1987-ig. A geotermikus energiát a Szövet-
kezet kertészete is hasznosította, 1970–75 között. Jelenleg a kút lezárt 
állapotban van, érvényes vízjogi engedéllyel rendelkezik. A kutat a Petőfi 
Szövetkezet 1990-ben adta át a helyi önkormányzatnak.

Érték neve:  Parasztház
Kategóriája:  épített környezet
Fellelhetősége:  Nagyrábé
Értéktár neve:  Nagyrábéi Települési Értéktár

A már meglévő Tájház mögött megépült a szegényparaszti lakóház. Cél-
kitűzés az volt, hogy e területen skanzenszerű építményekben mutassák 
be a helyi életviszonyokra utaló tárgyakat, foglalkozásokat, mesterségeket, 
azokhoz használt eszközöket. A 2001-ben emelt tornác nélküli, keskeny 
ablakokkal ellátott, nyeregtetős szegényparaszti lakóház egy helyi épület 
(Nagyrábé, Nádasrét utca 22.) rekonstrukciója. 

Az eredeti lakóház építőanyagainak felhasználásával készült. A parasztház 
szoba, pitvar és kamra helyiségekből áll. Az épület falazata vályogfal, sár-
ba rakva. A födém szerkezetet a mestergerenda és a sárgerendákra fektetett 
folyógerendák alkotják, amelyeknek egy része, az eredeti épületből került 
beépítésre. Erre a vázra terítették a 20-30 cm vastag nádréteget, melyet 
alul-felül törekes sárral betapasztottak. A tető szerkezete szarufás, nyereg-
tetős, náddal fedett. A padlásfeljáró az oromfalba került elhelyezésre.

Érték neve:  Nagyrábéi Pávakör
Kategóriája:  kulturális örökség
Fellelhetősége:  Nagyrábé
Értéktár neve:  Nagyrábéi Települési Értéktár

A Nagyrábéi Pávakör 1976. februárban alakult meg. A Benczéné dr. Mező 
Judit által gyűjtött betyárdalok és Pernyés-pusztai summásdalok adták 
a dalcsokrok alapjait, melyek az itt élő emberek életét, érzésvilágát szó-
laltatták meg leghitelesebben. A gyűjtésben részt vett a Pávakör akkori 
vezetője, Papp Antalné. A Pávakör célja a népdal és népzene megismer-
tetése, megőrzése, ápolása és széles körben való terjesztése, gyűjtése. A 
Pávakörön belül gyermek és ifjúsági citerazenekar működött, melynek 
vezetője Horváth Lajos volt. 1993. nyarán meghívást kaptak a lengyel-
országi Kazimierzben rendezett Népzenei Fesztiválra. A Pávakör tagja a 
Kórusok Országos Tanácsa és a Vas Lajos Népzenei Szövetségnek. A Páva-
kör vezetői Magyari Lászlóné, Györfi Gyula, Papp Antalné, Thurzó Renáta, 
Karancsi Annamária voltak. 
A pávakör megalakulása óta céljai érdekében tudása legjavát nyújtva mun-
kálkodik, szakmai barátságot ápol a megye népzenei csoportjaival.

Érték neve:  Nagyrábéi Református Templom
Kategóriája:  épített környezet
Fellelhetősége:  Nagyrábé. Dózsa György út 1.
Értéktár neve:  Nagyrábéi Települési Értéktár

Késő barokk stílusú, zsindelytetejű templomot 1803–1809 között épí-
tették. A tetőt 1869-ben felújították, a tornyot pedig 1909-ben bádogoz-
ták. Az új toronysüveg előtt a Mikepércsi templomhoz hasonló erdélyi 
sisakja volt. Jelenleg egy fazsindelyes, négy fiatornyos süveget láthatunk. 
A szögletes szentélyzáródású hajójához egy díszes oromzatú oldalhajó 
csatlakozik. 1929-ben teljesen felújították és az elmúlt években a tornyot 
is újrafedték. Klasszicista berendezését Meyer János nagyváradi asztalos 
készítette 1809-ben. A belső copf stílusú szószék, karzat és ülőhelyek 
1809-ben kerültek a helyükre. Mennyezetén a következő bibliai idézet ol-
vasható: „Ez a hely nem egyéb, mint Isten háza, a menny kapuja” (I. Mózes 
28:17.b). A templom harangjának felirata: „Bízz magyar! Él még aki hazád-
ra fényt derít ismét. Csak ne feledkezzél Róla, imádva imádd!”. Az orgonát  
1911-ben Angster József építette. A szószék előtt lévő úrasztalt és azt 
körülvevő korlátot a helybéli Őri József kerékgyártó 1909-ben készítette. 
1996-ban műemléki védelem alá került. 1996-ban a Református Egy-
házközség a templomot felújította, melyről egy emléktábla tanúskodik az 
oldalbejárat melletti falon. A templom kertjében Kossuth Lajos emlékosz-
lopa áll, melyet 1894-ben állított Nagyrábé lakossága. 
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Érték neve:  Nagyrábéi Tájház
Kategóriája:  épített környezet
Fellelhetősége:  Nagyrábé, Rétszentmiklósi út 2/A
Értéktár neve:  Nagyrábéi Települési Értéktár

A lakosság ötlete volt, hogy a Művelődési Ház hatalmas telkén egy falu-
múzeumot létesítsenek. A művelődési ház vezetőségének szervezésében 
és irányításával 1965-ben megkezdődött a tájház berendezési tárgyainak 
és használati eszközök gyűjtése. Az anyag a község lakosságának közada-
kozásából gyűlt össze. A gyűjtésben részt vett a művelődési ház honis-
mereti szakköre, a berettyóújfalui honismereti tábor néprajzi csoportja, 
Varga Gyula muzeológus. Az épület ünnepélyes átadása 1993. augusztus  
19-én volt. A tájház Szűcs Sándor „Néprajzi gyűjtemények” c. könyvéből 
kiválasztott 1830-as évekből származó módos parasztház terve szerint 
készült a falu lakosságának segítségével. A parasztház tornác, szoba, pitvar 
és kamra helyiségekből áll. Az épületen napsugarakkal díszített deszka-
oromzatot találunk. A nádfedeles épület oldalában faoszlopos deszkaám-
bitusos tornác húzódik. A lakószoba egyetlen ablakát zsaluzott spaletta 
zárja. Az épület fala vert fal. A gerendázat, a tetőfa, a nyílászárók a falu 
nyugati részén lévő ún. kisrábéi kocsányos tölgyerdő fájából készültek.  
A tetőfedésre használt nád a falu határában lévő mocsárban nőtt. A szoba 
fűtését búbos kemence biztosította, amelyet kenyérsütésre és főzésre is 
használtak. A pitvarban (konyha) szabadkémény, beépített tűzhely, katlan 
szolgálta a sütés-főzést. A szoba népi bútorokkal van berendezve, mint ve-
tett ágy, tulipános láda, komód, asztal, faragott szék. A pitvarban stelázsi, 
konyhaasztal, tányértároló téka, evőeszköztartó, cserépedények, korsók, 
tejescsuprok, kenyérsütő eszközök találhatók. A XIX. században a kam-
rában hombárok, különféle élelmiszerek, kéziszerszámok, zöldség-gyü-
mölcsfélék, zsákok, ponyvakosarak, bödönök, lisztes ládák voltak. Jelenleg 
a XIX. században használt kerékgyártás eszközei, fából készült gyermek-
játékok, különféle edények vannak elhelyezve, valamint az összegyűjtött 
egyéb tárgyak tárolására szolgál.

Érték neve:  Petőfi Sportkör
Kategóriája:  sport
Fellelhetősége:  Nagyrábé
Értéktár neve:  Nagyrábé Települési Értéktár

A Petőfi Sportkör a legrégebb óta működő egyesület a községben. A fiata-
lok testedzését, versenyekre való felkészítését szolgálta és szolgálja a mai 
napig. Szakosztályai a következők: labdarúgó, birkózó és sakk. 



Érték neve:  Füsti kastély
Kategóriája:  épített környezet
Fellelhetősége:  Nagyrábé, Füstpuszta
Értéktár neve:  Nagyrábéi Települési Értéktár

Az egykori angol tájképi stílusban kialakított parkra emlékeztető terü-
leten található Des Echerolles kastély, mai nevén Füsti kastély. Az első 
historizáló, neoklasszicista kúria építését a kiegyezés utáni időszakra te-
hetjük 1860–1870 közé. A Nagyváradi levéltár a Füst-pusztai kastélyba 
volt menekítve a II. világháború elől, és egy évig itt őrizték. 1947–48-ban 
a Des Echerolles család a Berettyóújfalui Lisztes építő mesterrel a kastély 
lebontott keleti épületszárny anyagából hozatta rendbe a sérült részt, me-
lyet 1950 őszéig laktak. A kastély kisajátítása után lakói Bakonszegbe 
költöztek. A kastélyt először az Új Barázda Szövetkezet, majd a Petőfi Szö-
vetkezet használta. Az idővel romlásnak indult épületet 1983–85-ben 
vadászházzá alakították, így mentve meg a pusztulástól. Az épület ma a 
Petőfi Vadásztársaság tulajdonában van. Vadászházként, vendégházként, 
rendezvényházként használják mai is. A jelenleg is látható egy emeletes, 
klasszicizáló homlokzatú, pincés épület az eredetinek csupán egyharma-
da, az egykori nyugati szárny. A parknak ma már csak nyomai láthatók, 
legértékesebb fája egy közel 300 éves kocsányos tölgy, amely természet-
védelmi oltalom alatt áll.

Az értéktár lehetséges további elemei:
Des Echerolles kastély és parkja (Rétszentmiklósi u. 7.)
II. világháborús emlékmű
Nagyrábéi művésztelep
Malomkő tó – horgásztó
Kőlábas kapu a Bánát utcában
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Nádudvar 
Földrajzi elhelyezkedés
Nádudvar több mint 9000 lakosú kis város Hajdú-Bihar megye nyugati 
részén, Debrecentől 40 km-re, Hajdúszoboszlótól 18 km-re található. Há-
rom kisebb alföldi tájegység – a hajdúsági löszhát, a Hortobágy és a bihari 
Sárrét – találkozásánál fekszik. Megközelíthető a 4-es számú főútvonalról 
Püspökladány, Kaba, Hajdúszoboszló irányából. 

Történelmi áttekintés
Nevét az árterekben mindenhol előforduló nádról és az ebből kerített 
udvarokról kapta. A nádas évszázadokig az itt élő emberek építőanyagát, 
védelmét és táplálékforrását jelentette. Nevét először 1213-ban a Váradi 
Regestrumban említik meg egy birtokper kapcsán. Az Erdélyt Szolnok-
kal összekötő só és hadi út keresztülvezetett Nádudvaron, ezért jelentős 
kereskedelmi szerepet töltött be az Árpád-korban. A középkor folyamán 
a kunok, a tatárok pusztították. Újjáépítésére csak az Anjouk alatt, illet-
ve a Hunyadiak korában kerülhetett sor. A XIV. és a XVII. század között 
középbirtokos nemesi családok tulajdona. 1407-ben Nádudvar a koráb-
bi tulajdonos Miséthy családtól leányágon, a petri Dersi családra szállt. 
A XVI. elején már Bíró Gáspár a földesura, aki templomot is építtetett a 
településen. 
1506-ban mezővárosként említik egy iratban, ettől kezdve Szabolcs vár-
megye egyik legnépesebb városa volt. Mezővárosi jogát 1506-tól 1868-ig 
tartotta fenn. 1594-ben egy tatár támadás vetett véget a település gyara-
podásának. A Bocskai-szabadságharc után, a kállói hajdúkérdés egyik le-
hetséges megoldása a hajdúk Nádudvarra telepítése volt, de később Bö-
szörménybe telepítették őket. Hajdúk azonban éltek a településen, mert 
1613-ban Szabolcs vármegye az itt lakó hajdúk garázdálkodása miatt 
panaszkodott. Szejdi basa seregének pusztítása (1660) után a település 
hosszú időre elnéptelenedett. 1693-tól felgyorsult az egykori lakosok visz-
szaköltözése, de 1705-ben egy bosszúhadjárat során a rácok ismét elpusz-
títják Nádudvart. A Debrecen, Várad, Kálló és Tokaj váraiba menekültek 
visszatérése után rendelte el II. Rákóczi Ferenc Nádudvarnak sánccal való 
megerősítését. 
A XVIII. század végén a jobbágytelkek differenciálódása miatt sok nádud-
vari család tért át a fazekas mesterségre. Közülük a Fazekas és a K. Nagy 
család ma is készít kerámiákat. Az 1848–49-es szabadságharc a községet 
igen nevezetes eseménnyel gazdagítja. Kossuth Lajos kormányzó Debre-
cenbe költözése alkalmából itt viszi keresztül a magyar szent koronát és a 
koronázási jelvényeket. Egy éjjelen át a községben maradtak a korona és 
a koronázási jelvények. A kiegyezés után virágzásnak indult a település: 
gőzmalom, hengermalom, majd községi kórház épült. Kiépült a Nádud-
vart Kabával összekötő kövesút, iskolák, óvodák épültek. Társadalmi és 
jótékonysági egyletek alakultak, mint az Önkéntes Tűzoltó Egyesület, a 
gyermekmenhely. Megalakult a Hitelszövetkezet, a Takarékpénztár, a 
Háziiparosok Szövetkezete, és a Hangya Szövetkezet. Az addig Szabolcs 
megyéhez tartozó Nádudvar az 1876-ban megszervezett Hajdú várme-
gyéhez került. A két világháború óriási emberveszteséget okozott, hiszen 
az első világháborúban 430, a másodikban 366 nádudvari ment el. Emlé-
küket a város központjában emlékművek őrzik. 

Az 1950-ben megalakult Vörös Csillag Termelőszövetkezet az ország 
egyik legnagyobb szövetkezete volt, amely mezőgazdasági és élelmiszer-
ipari szakosított telepeket alakított ki. 1971-ben jött létre a Kukorica és 
Iparinövény Termelési Együttmműködés (KITE), majd 1978-ban a Haj-
dúsági Agráripari Egyesülés (HAGE). A nagyközségként élő település 
1989-ben városi rangot kapott. 

Érték neve:  Fazekas dinasztia által készített 
  nádudvari fekete kerámia
Kategóriája:  kulturális örökség
Fellelhetősége:  Nádudvar
Értéktár neve:  Hajdú-Bihar Megyei Értéktár
  továbbítva a Magyar Értéktárba történő felvételre

Nádudvaron az ásatások tanúsága szerint már az avarkorban előkerült 
cserép töredékek a fazekasság jelenlétére utalnak. Ez annak köszönhető, 
hogy a város határában található agyag, alkalmas erre a tevékenységre.  
A település több ezer éves kerámiakészítési eljárást őrzött meg. Az ősi ha-
gyományt napjainkban is továbbéltető, virágzó nádudvari fazekasmester-
ség és a Fazekas dinasztia neve évszázadok óta összetartozó fogalom. Az 
1700-as évekre visszamenőleg tanúskodnak az anyakönyvek arról, hogy 
az itt élő, valószínűleg ragadványnevéről elnevezett Fazekas családban 
apáról-fiúra szállt a mesterség ismerete. Az edényformáik tovább élnek a 
megváltozott funkció mellett is. Magyarországon ehhez hasonló szakmai 
örökséggel, jelenséggel máshol nem találkozunk. A több száz éven át kere-
sett és jól használható cserépedények iránti vásárlási kedv 1930-tól folya-
matosan csökkent, és az ’50-es évekre szinte teljesen megszűnt az egész 
országban a népi cserép készítése a gazdasági válság, a világháborúk, és a 
fémedények elterjedése miatt. 1952-ben külső segítséggel élesztették fel 
a nádudvari fekete cserépedények készítését. Ekkor már csak egyetlen fa-
zekas mester volt a faluban, id. Fazekas Lajos (1895–1959), aki még em-
lékezett a fekete cserépedények speciális égetési módjára, az ehhez szük-
séges kemence megépítésére. A család munkásságának darabjai, a minták, 
formák változó gazdagsága, mint mérföldkövek jelzik a népi agyagedény 
készítés megtett útját napjainkig. A család a hagyományok tiszteletével, 
elkészített kerámiák révén méltán vív ki elismerést. A nádudvari Fazekas 
család generációról-generációra hagyományozódó fazekas művészete do-
kumentálhatóan több, mint 300 éve öregbíti Nádudvar hírnevét. Az újabb 
és újabb generációk – jelenleg 7 fazekas dolgozik a Fazekas családban – to-
vább viszik a nádudvari fekete kerámia legnemesebb hagyományait.

Az értéktár lehetséges további elemei:
Református templom
Református parókia (ma helytörténeti múzeum)
Római katolikus templom
Népi lakóház a Fazekas család ősi háza
Gyógyfürdő
I. világháborús emlékmű
Népi kézműves szakiskola
Pásztornap – kihajtás ünnepe (áprilisban)
Fazekasház
Staub kúria (Anna lak)
Faragott kontyos fejfák
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Nyíracsád
Földrajzi elhelyezkedés
Nyíracsád a megye északkeleti, nyírségi részén helyezkedik el, kb. 9 km-re a 
román határhoz. Debrecenből 34 km-re, a 48-as úton Vámospércsen keresz-
tül lehet megközelíteni. A megyeszékhellyel autóbuszjáratok kötik össze.

Történelmi áttekintés
A régészeti leletek alapján az avarok és a magyar honfoglalók is megtele-
pedtek a településen, az 1930-as években honfoglalás kori lovas, 1977-
ben avar kori temető sírjait tárták fel. A falu királyi várbirtok volt, majd 
a XIII. század első harmadában a Gutkeled nemzetség tulajdonába került. 
Acsád első ismert okleveles említése 1312-ből való. A község a hagyo-
mány szerint Acsád kunkapitánytól vette a nevét, az Acsa név jelentése 
rokon, atyafi. A falu a tatárjárás idején részben elpusztult, de a település és 
vele együtt az Árpád-kori templom többször újjáépítve, a középkor végére 
Nyíracsád fejlett településsé vált. 1393-ban a település a zólyomi ispáné, 
1410-ben a Parlaghiak adománybirtokai között szerepel, 1430-ban a 
Doby, 1488-ban ismét a Parlaghi család neve szerepel a település mellett. 
Acsádot a török háborúk ideje alatt sok viszontagság érte. A település a 
XVII. században Vécsey birtok, később gróf Bethlen és a Nemes családok 
tulajdona. A jobbágyfelszabadítás előtt már több köznemesi família birto-
kolja. A község legrégibb címeres pecsétnyomója a XVIII. század elejéről 
származik. Körirata: ACSADI PECSET 171(8). A település egészen az 
1950-es megyehatár változásáig Szabolcs vármegyéhez tartozott.
Mindkét világháború sok áldozatot követelt a községtől. Az izraelita fele-
kezetűek aránya igen magas volt a településen, közülük sokan haltak meg 
a második világégés haláltáboraiban. A két világháború áldozatainak em-
lékét a községi önkormányzat által a község főterén, 1995-ben állíttatott 
bronz szobor őrzi. Nyíracsád 1990-től önálló település lett.

Érték neve:  Árpád-kori műemlék templom
Kategóriája:  kulturális örökség
Fellelhetősége:  Nyíracsád
Értéktár neve:  Nyíracsádi Települési Értéktár

A templom Hajdú-Bihar megye legrégebbi használatban lévő Árpád-kori 
temploma, mely késő román, kora gót stílusban épült a XIII–XIV. század-
ban. A tatárjárás elpusztította, 1508-ban romos állapotú volt. Az eklézsia 
számára Fekete István vette meg 1723. április 24-én. 1760-ban nagy 
átalakításon ment keresztül, amelyet fali felirat is megörökít: „ezen Isten 
háza romlandó állapotából Isten segedelmével megújíttatott anno 1761”. 
1799-ben a templomot Percze György kívül-belül felújíttatta. 1817–18-
ban fatornyot építtettek, amelyhez Debrecen adott fát a Gúti erdőből. 
1829-ben 28 ezer zsindelyt hozattak a templom fedésére. 1882-ben 
haranglábat építtettek. Az orgonáját Angster József építette 1908-ban. A 
legutolsó nagy felújítására 1988-ban került sor, amikor értékes faliképeit 
restaurálták. E templommal fogalmat alkothatunk az Árpád-kori alföldi 
templomainkról.

Érték neve:  Nyíracsádi sárgatúró
Kategóriája:  agrár- és élelmiszergazdaság
Fellelhetősége:  Nyíracsád
Értéktár neve:  Nyíracsád Települési Értéktár

Nyíracsádi receptúra szerint készülő, hagyományosan húsvétkor készített 
étel a sárgatúró. Eredeti nyíracsádi recept alapján tejből, tojásból készül, 
helyi hozzávalókból.

Érték neve:  Nyíracsádi töltött káposzta
Kategóriája:  agrár- és élelmiszergazdaság
Fellelhetősége:  Nyíracsád
Értéktár neve:  Nyíracsádi Települési Értéktár

Nyíracsádi régi receptúra alapján, helyi saját készítésű fűszerkeverék hoz-
záadásával készülő, hagyományosan karácsonykor készített étel a töltött 
káposzta. 

Érték neve:  Nyíracsádi gondolatok – antológia
Kategóriája:  kulturális örökség
Fellelhetősége:  Nyíracsád
Értéktár neve:  Nyíracsádi Települési Értéktár

Egyedülálló verses-novellás kötet, mely a nyíracsádi szerzők műveit gyűj-
ti egy kötetbe. A község polgármesterének ötlete nyomán született egyedi 
kezdeményezés, mely példával szolgálhat más települések számára is.

Érték neve:  Konyári Ibolya, népi iparművész ékszerei
Kategóriája:  kulturális örökség
Fellelhetősége:  Nyíracsád
Értéktár neve:  Nyíracsádi Települési Értéktár

Konyári Ibolya a település egyetlen népi iparművésze. Hagyományos 
gyöngyékszerek készítésével kezdte pályafutását, később elkezdte kever-
ni a stílusokat, a vintage, gót, modern, burleszk stílusokkal kísérletezik. 
Egyedi és különleges gyöngyékszereivel 2007-ben elnyerte a Népművé-
szet Ifjú Mestere címet.

Az értéktár lehetséges további elemei:
Görögkatolikus templom
Római katolikus templom
Baptista Imaház
II. világháborús emlékmű
Petőfi szobor
Vécsey kúria – Ligetalja Könyvtár
Malom Galéria
Zsuzsi vonat emlékhelye
Tormatermesztés
Farkas kúria (Asszonyrész)
Karácsonyi csillagozás
Jónás rész – természetvédelmi terület

199198



Értéktár  |  NyírábrányÉrtéktár  |  Nyíradony

Nyíradony
Földrajzi elhelyezkedés
A város a megye ÉK-i peremén, Debrecentől 26 km-re található. A 471-es 
főút mentén helyezkedik el, vasútállomása a Debrecen–Mátészalka vas-
útvonalon helyezkedik el. A város közigazgatási területéhez tartoznak: 
Aradványpuszta, Tamásipuszta és Szakolykert településrészek. 

Történelmi áttekintés
A település legkorábbi birtokosa a Gutkeled nemzettség volt. Adony és a 
szomszédot Guth nevű település az írott források tanúsága szerint, már a 
XI. században lakott volt. Guth ebben az időben földvárral is rendelkezett. 
A földvár közelében Adonyban a letelepedett lakosság monostort épített, 
1307 évi adat szerint a Boldogságos Szűz tiszteletére. E monostort, mely-
ben az első magyar premontrei prépostság szerzetesei szolgáltak a tatárjá-
rás során lerombolták. Adony első említése 1294-ből való. A falu 1307-
ben és 1321-ben a Gutkeled nemzetség osztatlan birtoka volt. A település 
a XV. században a premontrei prépostság székhelye volt „Monostoros-
Adony” néven. 
A mohácsi vészt követően a monostort megerősítették. A hódoltság idő-
szakában a monostor, megerősített védőfalaival jelentős szerepet töltött 
be a település elnéptelenedésének megakadályozásában. A község ennek 
ellenére 1660-ban, Szejdi csapatainak pusztítása következtében meg-
szűnt létezni, írott forrásokban a XVIII. századig nem is szerepel a tele-
pülés neve. 
A település XVIII. századi újra benépesülését bizonyítja többek között 
az is, hogy 1736-ban parochiát alapítottak Adonyban. Ebben az időben 
a község a királyi család birtoka volt, amelytől vétel útján 1746-ban gróf 
Károlyi Ferenc szerezte meg a tulajdonjogot. 1779-ben Károlyi Imre gróf, 
az akkori földesúr, templomot épített, amelyet később Szent György vérta-
nú tiszteletére szenteltek fel. A településnek fontos kereskedelmi kapcso-
latai voltak Érmihályfalvával, Nagykárollyal és Szatmárnémetivel, melyek 
trianon után megszakadtak. 1950-ben Nyíradonyt az újonnan megszer-
vezett Hajdú-Bihar megyéhez csatolták, 1992-ben várossá nyilvánították.

Az értéktár lehetséges további elemei:
Templomrom – Guth
ostorfa – Tamásipuszta
Római katolikus templom
Guthi erdő
Görögkatolikus templom
Debrecen Város „kis vadászkastélya” 
Református templom
Gencsy kúria
Fecskeház
Aradványpusztai Tájház
Viczmándí kúria
Komjáthy kúria

A település híres szülötte: 
Harangi Imre olimpiai bajnok ökölvívó, Berlin, 1936.

Nyírábrány
Földrajzi elhelyezkedés
Nyírábrány a megye keleti szélén, a román határ mellett, Debrecentől 30 
km-re található. Közúti és vasúti határállomás, jelentős teher- és személy-
forgalmat bonyolít le Magyarország és Románia között. 

Történelmi áttekintés
A környező vidék Árpád-kori történetében birtokosként a Gutkeled nem-
zettség játszott döntő szerepet. A község neve a bibliai Ábrahám személy-
névből származik. Az első írott emlék a község létezéséről a XIII. század 
végéről, 1279-ből származik. Településrészeit 1320 előtt az adonyi mo-
nostornak adják, s ekkor már elnéptelenedő falu volt. 1326-ban a tulaj-
donos család ellenségei kirabolták és felégették, s ezért sem lehet találni 
papját a pápai tizedjegyzékekben. Valamikor 1340 körül újratelepült a 
falu, amelybe 1355-ben beolvadt a szomszédos Kisbátor. Egyháza védő-
szentje után 1374-ben neve Szentábrány, Szentgyörgyábrány. XIV. szá-
zadi sokszögzáródású szentélyes templomának alapjait 1924-ben Zoltai 
Lajos tárta fel. Adat szól arról is, hogy 1431-ben Nagyábrány, 1446-ban 
Nyírábrány a neve. 1448 előtt részei a Váradi család birtokában voltak, 
1552-ben a Báthoriak 5, a Bornemissza család 16 jobbágytelekkel bírt. 
A török hódoltság idején a település elpusztult, s csak a XVIII. század 
végén települt újjá. Eördögh György birtokos a Felvidékről szlovák és 
rutén, Erdélyből román jobbágyokat hozatott. Ez idő tájt birtokosáról az 
Ördögábrány nevet nyerte a falu, majd a Szentgyörgyábrány nevet vette 
fel. A jobbágyfelszabadítást megelőzően a kortársak előtt jeles gazdálkodá-
sáról ismert Ábrányi Lajos volt a falu földesura. A nagyközség közepén az 
1822–27 között épült klasszicista Eördögh-kastély található. 
A görögkatolikus templomban Szegedi Molnár Géza méltán híres freskói 
láthatóak. A római katolikus templom 1867-ben épült. Itt született híres 
emberek: Ábrányi Kornél zeneszerző és Ábrányi Emil író. Fényes Elek 
(1851) művében megemlíti e települést, mint Ábrány magyar–tót falut, 
melynek 478 görögkatolikus, 313 római katolikus, 13 református és 8 
izraelita lakosa van. „Ékesíti az uraság igen csinos kastélya, s igen nagy 
és szép kertje.” Homokos földekkel teli határában pedig dinnyét, tengerit, 
burgonyát, rozsot és búzát termeltek. 
Közigazgatásilag Nyírábrány (azaz Szentgyörgyábrány) hosszú évszá-
zadokig Szabolcs vármegyéhez tartozó községi, majd nagyközségi rangú 
település volt. 1901-ben Budaábrány kisközség és Szentgyörgyábrány 
nagyközség egyesüléséből alakult meg Nyírábrány.

Az értéktár lehetséges további elemei:
Eördgögh-Ábrányi-Szapári kastély és kertje
Szent Anna pusztai kúria
Dessewffy kúria (Budaábrány)
Görögkatolikus templom
Római katolikus templom
Természeti értékek: Mogyorós erdő, Keszler tag, Káposztás lapos

A település híres szülöttei: 
Ábrányi Kornél és Ábrányi Emil
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Nyírmártonfalva
Földrajzi elhelyezkedés
Nyírmártonfalva Debrecentől 30 km-re északkeletre fekvő dél-nyírségi te-
lepülés. A megyeszékhelytől a 48-as számú főútvonalon közelíthető meg, 
amelyhez Vámospércsnél egy 6,5 km-es bekötő úttal csatlakozik. 

Történelmi áttekintés
Írásos formában először 1217-ben bukkant fel neve a Váradi Re gest rum-
ban („villa Martin”). A Kállay család egyik XV. századi levelében a község 
Marthanfalva megnevezéssel szerepel. A falu a tatárjárás során elnéptele-
nedett. Az újra benépesülő települést 1461-ben a Parlaghy család birtokol-
ta, 1511-ből és 1549-ből további adatok vannak tulajdonlásukról. 1572-
ben tíz házat és egy templomot írtak össze. 1613-ban Lónyai András kállói 
kapitány szedette a tizedet, majd 1619 után Mártonfalva az erdélyi feje-
delemnek adózott. A XVII. század folyamán elnéptelenedett, a XVIII. szá-
zad második felében telepítik be újra, a jelenlegi területére. A betelepülők 
jelentős része a Felvidékről érkező, görögkatolikus vallású ruszin, illetve 
Nyírmihálydiból való református volt. A XVIII. század második felében és 
a XIX. század első felében több birtokosa is volt. Nyírmártonfalvához tar-
tozott Guth, Bagos, és Mártonfalva puszta is. Egyetlen ismert, sárgarézből 
készült, kör alakú címeres pecsétnyomója, amelyen egy balra néző, álló 
nyeles fejsze található „MARTONFALVA PETSET” körirattal, valamikor a 
XVIII–XIX. század fordulóján keletkezett. Martonfalva nevét csak 1910-
ben módosították, ekkor kapta meg a „Nyír” előtagot. Nyírmártonfalvát 
1950-ben csatolták Szabolcs-Szatmár megyétől Hajdú-Bihar megyéhez.

Érték neve:  Falumúzeum 
Kategóriája:  kulturális örökség
Fellelhetősége:  Nyírmártonfalva
Értéktár neve:  Nyírmártonfalvai Települési Értéktár

A Nefelejcs Hagyományőrző Civil Társulat, Nyírmártonfalva Községi 
Önkormányzat és pár lelkes civil segítő közreműködésével megalakult a 
Falumúzeum, amely 2014. május 1-jén került átadásra. Az Önkormány-
zat tulajdonában álló Falumúzeum épülete régen iskola volt. Helyi ösz-
szefogással, önkéntes munkával kemence építésére került sor a múzeum 
udvarán. Így a Szent István parki múzeum udvar a falu közösségi életének 
egyik jelentős színterévé vált. 

Érték neve:  Görögkatolikus templom 
Kategóriája:  kulturális örökség
Fellelhetősége:  Nyírmártonfalva, 
Értéktár neve:  Nyírmártonfalva Települési Értéktár

A Nyírmártonfalvai Görögkatolikus Egyházközség 1946-ban lett önálló, 
addig Nyíracsád filiájaként létezett. A templomot 1957–1960 között 
építették, a harangtornya a hetvenes években készült. A díszes oltár egy 
budapesti templomból került jelenlegi helyére. 

A szószék faragott és modern. A díszes gyóntatószéket a békásmegyeri 
templom adományaként kapta az egyházközség. A templom külső re-
konstrukciója 2010-ben volt.

 Érték neve:  Református templom 
Kategóriája:  kulturális örökség
Fellelhetősége:  Nyírmártonfalva, Széchenyi u. 50. 
Értéktár neve:  Nyírmártonfalvai Települési Értéktár

A templom 1867-ben készült el Kocsis Sándor tervei alapján. Az Egyház-
község 1898-ig leányegyházközség, utána lett anyaegyházközség. A mai 
parókia épületét 1900-ban építették meg. A haranglábat 1878-ban emel-
ték, amelyben két kisharangot helyeztek el. 1910-ben elkészült a jelenleg 
is álló harminc méter magas torony. A 1955-ben téglakerítést építettek. 
Templomtatarozásra 1988-ban kerül sor, majd 2002-ben és 2010-ben 
újabb renoválás történik. 

Az értéktár lehetséges további elemei:
Reviczky kastély (Reviczky major)
Reviczky kúria (Melánia tanya)
Újfalussy-balkányi kúria (Balkányi tanya)
Debrecen Város kúriája (Nagy vadászkastély)
Debrecen Város kastélya
Erdészeti székház – Gúti erdő
Hubertus tölgy – Gúth
Adventi szokások
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Pocsaj
Földrajzi elhelyezkedés
Pocsaj nagyközség a megye keleti szélén Debrecentől 32 km-re, a Bihari 
síkságon az Ér és a Berettyó folyók találkozásánál terül el, közel a román 
határhoz. Területének legnagyobb része a lösszel borított Érmellékhez 
tartozik. 

Történelmi áttekintés
Írásos formában 1291-ben említik először birtokadományozó levelek 
Puchey néven. Neve alapján szláv település, de a középkorban lakossága 
magyar. A XIV. század folyamán az álmosdi Chyre nemzetség birtoka volt, 
akik az itteni birtokukról Pocsajinak is írták magukat. 1425-ben engedélyt 
kaptak Zsigmond királytól kő-, vagy favár építésére. 1598-ban a települést 
a törökök lerombolták. Az 1620-as években I. Rákóczi György hajdúkat te-
lepített a falu benépesítésére. Az 1640-es években cserével megszerezte a 
pocsaji Korlatovich részbirtokot, s ezután nagyszabású fejlesztésbe fogott. 
Az uradalmat majorgazdálkodásra szervezte át, 1641–42-ben hidak, gát-
töltések épültek, malom működött a Berettyón. 1643–45-ben az erdélyi 
fejedelem udvarházat épített, amely az itt átmenő Debrecent Nagyváraddal 
összekötő kereskedelmi és hadiutat védte. 
A Rákócziak kedvenc tartózkodási helye volt a kastély, 1653-ban itt tartot-
ták Bornemissza Anna és az erdélyi fejedelem, Apaffy Mihály esküvőjét. 
1660-ban Szejdi Ahmed pasa megtámadta a várat és a települést. A védők 
a várból kitörve a török utócsapatokra támadtak és alapos pusztítást végez-
tek. Ezt megtorolta a pasa és 1660. május 9-én elpusztította a községet. Az 
új váradi pasa felismerte a község jelentőségét, 1661-ben helyreállították a 
várat, illetve a hidat. A Rákócziak után Pocsaj a kamara, majd 1732-ben a 
Dietrichstein család tulajdonába került. 1750-ben az egykori Rákóczi ud-
varház romjain vámházat építettek. 
Az 1738–1740 között pestisjárvány következtében a falu újra elnéptele-
nedett. Ezután telepítettek be görögkeleti vallású oláhokat akik 1755-ben 
áttértek a görögkatolikus hitre és lassan elmagyarosodtak. 1831-ben, a köz-
ségben újabb járvány, a kolera pusztított. 1822-ben vette meg a községet 
és a hozzátartozó birtokokat gróf Zichy Ferenc. Az 1860-as években köz-
utakat építettek, rendezték a Berettyó-partot, postahivatal nyílt, 1910-ben 
kezdődött el a vasútvonal építése. Az első világháború 119 hősi halottja 
emlékét és nevét emlékmű őrzi. A háború után betonhidat emeltek a Berety-
tyó és az Ér folyón, tűzoltóegylet alakult, 1929-ben felépült a Népház.
Pecsétjének legrégibb lenyomata 1631-ben készült. 1786-ban új, címeres 
pecsétnyomót készítettek. A címer képe egy karfával ellátott hidat mutat, 
melyen egy leány megy. 

Az értéktár lehetséges további elemei:
Görögkatolikus templom
Zichy-Széchenyi tiszttartói kúria
Református templom
Nagyváradi Püspökség tiszttartói kúriája
Egykori Ér-folyó mederszakasza
Utcafronti górék
Földvár maradványa

Polgár
Földrajzi elhelyezkedés
A város Debrecentől 57 km távolságra, a megye észak-nyugati részén ta-
lálható. Közlekedés-földrajzi helyzete jó, a városon halad át a 35-ös, a 36-
os számú másodrendű főközlekedési útvonal, az M3-as autópálya érinti a 
várost. 

Történelmi áttekintés
Polgár a régészeti leletek tanúbizonysága alapján az őskortól kezdve folya-
matosan lakott hely volt. Írásos formában Polgár neve először 1229-ben 
fordul elő a Váradi Regestrumban. A tatárjárás idején teljesen elpusztult, 
elnéptelenedett.1284-ben IV. László oklevelében szerepel. 1343-ban egy 
része birtokcserével az egri káptalané lett.1465–90 között a Hunyadiak 
debreceni uradalmához tartozott. 1501-ben Bakócz Tamás érsek, a tulaj-
donába került Polgárt és Szentmargitát, Ároktővel együtt az egri káptalan-
nak adományozta, majd mindkét helységet királyi jóváhagyással Borsod 
megyéhez csatolta, ide tartozott egészen 1511-ig. A XVI. század végén a 
török hódoltság, a tatár és a német pusztítások következtében a település 
sok lakosát elvesztette, de sosem vált teljesen néptelenné. 
1608-ban a katonáskodó hajdúk letelepedésével, illetve 1614-ben történt 
beiktatásával Polgár is a hajdúvárosok sorába lépett. A hajdúkerület 1718. 
február 11-én hozott határozata alapján Polgár kivált a hajdúvárosok kö-
zösségéből, polgári per útján visszakerült az egri káptalan tulajdonába. Ez-
zel ért véget a 110 éves hajdúvárosi korszak. A polgári hajdúk tiltakozásul 
elköltöztek, a város 10 éven keresztül pusztán állott. 
Az 1718-tól 1848-ig terjedő új szakaszban Polgárnak az egri káptalan ál-
tal más megyékből betelepített lakói teljesen jobbágyokká váltak, de nem 
mondtak le a földesúri terhek csökkentéséért és a „separata porta” vissza-
állításáért folytatott harcról. A különleges jogállást 1802-ben az ország-
gyűlés határozatával végleg megszüntette. Az úrbéri viszonyok megszűnte 
után a nagybirtok uralta határában több, később faluvá fejlődött uradalmi 
központ jött létre, mint Újtikos, Újszentmargita, Görbeháza, Folyás. 
1945 augusztusában földosztást hajtottak végre a településen. 1949-ben 
kezdődött Polgár villamosítása, 1952-től termelőszövetkezeteket, majd 
gépállomást szerveztek. 1949. december 14-én Polgárt Szabolcs várme-
gyétől Hajdú-Bihar megyéhez csatolták, 1993. január 1-jei hatállyal vá-
rosi címet kapott. 

Az értéktár lehetséges további elemei:
Kálváriadomb
Strandfürdő
M3 Archeopark
Református templom
Római katolikus templom
I. és II. világháborús emlékművek
Tánc hagyományok

A település híres szülötte:
Barankovics István
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Püspökladány
Földrajzi elhelyezkedés
Püspökladány Debrecentől 50 kilométerre délkeleti irányban fekszik. 
Közúton a Budapestet Záhonnyal összekötő 4-es, és a Püspökladányból 
Biharkeresztesen át Romániába tartó 42-es főút halad át rajta. Jelentős vas-
úti csomópont.

Történelmi áttekintés
A település ősi lakott hely, amelyre utal, hogy 1969-ben, a 4-es főút építé-
sekor, a város közelében lévő Kincses dombon találtak kb. 4000 éves or-
szágosan egyedülálló katakomba sírokat. A település egy mocsár közepén, 
a Nagy-Sárréten jött létre, a X–XI. században. Az első lakott részek a Göre-
parton, majd az Álomzugban és a református temető helyén jöttek létre, de 
ezt 1554-ben a Maros felől betörő tatárok elpusztították. Az első írásos 
emlék a Váradi Konvent oklevele 1351-ből Ladany néven, 1543-ban már 
Pispek Ladan, majd 1901-ig Püspök-Ladányként említik a települést. Maga 
a Püspökladány szóösszetétel birtokviszonyt fejez ki, jelentése: a püspök-
nek Ladány nevű birtoka. 
A településen a XIV–XVI. században a Bajoni családnak is volt birtokrésze. 
1351-ben a Sártványvecse nemzetségből eredt Bajoni család elzálogosította 
a települést 10 márkáért Demeter váradi püspöknek. 1389 és 1390 évek-
ben Ladányi birtokok felosztásáról van adat. 1423-ban az egri káptalan ki-
küldöttje Bajoni György részére bejárta Ladány határát és említik Szűz Mária 
tiszteletére emelt kőtemplomát és 48 jobbágytelkét. A települést II. Ulászló 
király 1506-ban kelt oklevelében Thurzó György váradi püspök birtokaként 
említi. 1558-ban már Dél-Szabolcs vármegye legnépesebb települése volt, 
de újra megsemmisült.
Báthori Gábor 1608-ban a bajoni uradalom tartozékaként Nagy András haj-
dúkapitánynak részbirtokat adományozott Ladányban is. 
Birtoka volt még a Rákócziaknak is. Rákóczi György idejéből származik a 
református templomban lévő ún. Rákóczi harang. A szabadságharc bukása 
után Püspökladány kincstári birtok lett, majd az udvar 1819-ben József ná-
dornak adományozta, aki elcserélte a vallási alapítvány acsai uradalmával. 
1840-ben nagy tűzvész pusztított a településen, 1300 ember vált hajlék-
talanná. Püspökladány 1857. november 23-án kapcsolódott be az ország 
vasúti vérkeringésébe, amikor átadták a Szolnok–Debrecen vonalat. 1872-
ben megépült a nyugat-keleti országos közúti főútvonal is, és ezzel a város 
közlekedési csomóponttá vált. 
A vásártartási engedélyt és a mezővárosi rangot hivatalosan 1847-ben kap-
ta meg. További lendületet adott a városnak a Széchenyi és Vásárhelyi által 
kezdeményezett nagy folyó- és vízszabályozási munkák. A környék mocsa-
rainak lecsapolása után (1855–1879) az elszikesedő talaj megmentésére 
Kaán Károly 1924-ben megalapította a püspökladányi erdészeti szikkísér-
leti telepet, ahol a szikes talaj javításában nemzetközileg elismert eredmé-
nyeket értek el. A közlekedés és az ipar ellenére a város agrárjellegű maradt. 
A két világháborúban a város emberveszteségei súlyosak voltak, maga a 
település azonban nem szenvedett anyagi kárt. 1986. január 1-jén várossá 
nyilvánították.



Érték neve:  MÁV Fatelítő gépi berendezései  
és épületegyüttese

Kategóriája:  ipari és műszaki megoldások
Fellelhetősége:  Püspökladány
Értéktár neve:  Püspökladányi Települési Értéktár

Az 1906-ban létesített üzemet kezdetben postai villanyoszlopok, majd 
1924–25-től a Magyar Államvasutak telített vasúti talpfaigényeinek ki-
elégítésére hozták létre. 1926-ban, a hazai gépgyártás meghatározó gyá-
rában, a Láng Gépgyárban gyártott gőzgépekkel és gőzkazánnal és egyéb 
berendezésekkel szerelték fel, melyek ma is eredeti helyükön vannak, 
részben vagy teljesen működőképes állapotban. 
A telepítést gazdaságföldrajzi adottságok tették indokolttá. Püspökladány, 
mint vasúti csomópont, Erdély és a Felvidék erdőkitermelő helyeivel vi-
szonylag közeli vasúti kapcsolatba hozható, csapadékszegénysége folytán 
igen alkalmas faáruk tárolására. Évi termelése mintegy 50 ezer db olajte-
lítésű vezetékoszlop volt. Berendezése az akkori időket figyelembe véve 
nagyon korszerű és jól gépesített. A helyi lakosság gyárnak nevezte, de az 
elnevezés erős volt, noha valamelyest növelte a község ipari jellegét. A Fa-
telítő munkásai családjaikkal a gyár udvarán laktak, szoros, összetartó kö-
zösséget alkotva. Külön érdekessége volt a gyárnak, hogy az artézi kutak-
ból nyert földgázt használta fel áramfejlesztésre. A második világháború 
utolsó évében a visszavonuló német csapatok a telepet gyújtóbombával 
felgyújtották. Az iparvágányok, valamint az itt tárolt mintegy 150 ezer db 
talpfa megsemmisült. Az üzemi épületekben és a gépházban nem esett kár, 
így egy ideig csak áramtermelés folyt az üzemben az állomás és környéke 
villamos energia ellátására.
1949-ben megindult a MÁV Fatelítő telepek átszervezése. A MÁV telítési 
igényei mellett előtérbe került a faipari gyártás (fűrészáru, falburkolat, fa-
házak, parketta stb.) 1975-től a „MÁV Fatelítő Főnökség” néven működött. 
A püspökladányi Fatelítő Főnökség éves termelése 80%-ban egyéb vállala-
tok faipari jellegű szükségleteit fedezi. A telítési tevékenység egyrészt a ha-
gyományoknak megfelelően talpfák és váltótalpfák kőszénkátrányolajos 
impregnálására, másrészt tehervagonok javításához szükséges és egyéb 
fűrészáruk vizes védőszeroldattal történő telítésére koncentrálódik.
Így egyben, eredeti épületekben elhelyezett ilyen jellegű ipartörténeti gépi 
berendezések Magyarországon nincsenek, de talán Európában sem! 

Az értéktár lehetséges további elemei:
MÁV Vasútállomás felvételi épülete a műemlékmozdony 
Szabó István csengő gyűjteménye 
Hosszúháti mezővédő erdősávok 
Hamvas csatorna melletti tölgyek 
Szent-Ágota híd – műemlék fahíd 
Farkas szigeti arborétum 
Római katolikus templom 
Református templom 
Temetői fejfák 
Városi Bíróság és Ügyészség épülete 
Czirbusz dinasztia (téglák) 
Karacs Ferenc Múzeum 

A település híres szülöttei: 
Zagyva Lajos – birkózó
Karacs Ferenc
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Sáp
Földrajzi elhelyezkedés
Sáp a megye délnyugati részén, a Nagy-Sárréten, Berettyóújfalutól nyu-
gati irányban 17 km-re fekvő település. Közúton leggyorsabban a 42-es 
számú főútvonalról Földesnél leágazó mellékúton érhető el. 

Történelmi áttekintés
Sáp első írott említése: 1264, amikor a Szabolcs megyei Sápi Tamás fia 
Miklós egy Szatmár megyei birtokát eladja. 1400-ban határos falunak ír-
ják Rábé egyik részével, ekkor Rábéi Tamás fia Miklós itteni birtokrészét 
eladja más rábéi nemeseknek. A XIV–XV. században helyi nemesek, el-
sősorban a Sápi- és Földesi Nagy családok faluja. 1429-ben Szent Péter 
tiszteletére szentelt egyházának papját említik. 1459-ben a király áthe-
lyezi Békés vármegyébe. Nagy része a XVI. században kisnemeseké volt. 
1549-ben Szabolcs megye adóösszeírásában 29 adómentest jegyeztek be. 
1556-ban Sáp Szabolcs megye dézsmajegyzékében szerepelt, egy bárány- 
és gabonadézsmát fizetőt írtak fel. 1566 után fizették a töröknek az adót. 
Az 1572-es török adóösszeírásban 33 család és egy templom volt. 
A sajátos fejlődésű nemes községben az együtt lakó kisbirtokos nemesek 
közösen gyakorolták a községi joghatóságot, ami védelmet jelentett a nagy-
hatalmú nemesi családok törekvéseivel szemben. A település élén válasz-
tott bíró majd főhadnagy állt, aki 12 tagú tanács élén gyakorolta hatalmat.   
Kialakult az önálló községi gazdálkodás is, a fizetendő súlyos adók miatt. A 
község fellebbviteli fórumként a szomszédos Földes tanácsát jelölte meg, 
amely település hasonló kisbirtokos nemesek faluja volt.
1610 után dézsmáját a váradi kapitány szedette, ami ellen a sápi nemesek 
tiltakoztak.  Bethlen Gábor 1624-ben felülvizsgálta a nemesi kiváltságokat 
igazoló okmányokat megerősítette őket. A XVII. század végén többször is 
oltalomlevelet kapott a falu a kuruc és a labanc hadak sanyargatásai ellen. 
A török elleni felszabadító háború után Sáp és Földes közösen lépett fel 
kiváltságaik védelmében és elérték, hogy 1692-ben Lipót király nemesi 
kiváltságaikat újból megerősítette. 1848-ig Sáp kuriális helység volt, ahol 
24 tagú nemesi tanács – hadnaggyal az élén – gyakorolta a kisebb körű 
önkormányzatot.
A községet 1871-ben Bihar vármegyéhez kapcsolták. A XIX. század vé-
gén a vasútépítésnek köszönhetően a falu a környező településekhez ké-
pest jelentős előnyökhöz jutott.

Az értéktár lehetséges további elemei:
Református templom 
MÁV vasútállomás
Faragott csónak alakú fejfák

Sáránd
Földrajzi elhelyezkedés
Sáránd a megye középső részén, a 47-es számú főközlekedési útvonal 
mentén helyezkedik el, Debrecentől déli irányban 13 km-re. 

Történelmi áttekintés
A település nevének első említése Sarang formájában 1219-ből való, majd 
a váradi egyházmegye évkönyvei szerint a XI–XII. század végén a faluban 
már szervezett egyház és templom volt. A XIV. században az Ákos nem-
beli családok birtoka. A XV. századtól sűrűn váltják egymást birtokosai. 
A település hajdúkiváltságolásának időpontja nem ismert, de az erdélyi 
törvénytár, az Approbata Constitutiones 1626-ban a hajdúvárosok so-
rában említi. A közeli Nagyvárad török kézre kerülése után a lakosok a 
törököknek dézsmát és harminc magyar forint cenzust fizettek. A török 
kiűzése után a település kiváltságait a bécsi udvar nem ismerte el, és a 
király a XVIII. század elején a falut az elmaradt nádori fizetés fejében 
zálogba Eszterházy Pál nádornak adományozta aki Sárándot a derecskei 
uradalmához csatolta. A lakosság nem feledkezett meg városa hajdújogá-
ról, és továbbra is használták a hajdúvárosi múltra utaló pecsétnyomót. A 
település címere az egykori hajdúvárosi múltra utal, a címerpajzsban egy 
támadó-vívó állásban elhelyezkedő, jellegzetes hadsüveget viselő, kardot 
tartó hajdúvitéz képe látható, címersisakként pedig három pántos vitézi 
nyílt sisakot jelenítenek meg.  

Érték neve:  Szűrrátét
Kategóriája:  kulturális örökség
Fellelhetősége:  Sáránd
Értéktár neve:  Sárándi Települési Értéktár
  Hajdú-Bihar Megyei Értéktár

Az 1870-es évektől kezdődően Nagyvárad térségéből kiindulva a szűrök 
díszítéseként vált ismertté az ún. rátétes vagy applikált díszítési technika. 
Elnevezése elárulja a díszítés módját, ami nem más, mint a szűr színétől 
többségében eltérő színű posztóanyag, vagy filc varrógéppel való felvarrá-
sa a szűrökre. A gépelés során kialakított díszítményeket – posztóvirágo-
kat, leveleket, bogyókat stb. –  a mintáknak megfelelően ollóval utólagosan 
vágják ki, a bihari térségben jellegzetes cakkos formában megjelenítve. A 
bihari térségben ismertté vált rátétdíszítés főbb jellegzetessége az, hogy 
a mesteremberek a díszítendő felület minden apró részletét ékszerszerű 
művességgel igyekeznek megmunkálni, a legkisebb helyet is megtöltik 
cakkosra vagdalt mintákkal úgy, hogy azok szabályos kompozíciós rendet 
alkotnak. Az applikált díszű bihari szűrök legkedveltebb díszítőmotívuma 
a csipkézett szélű szegfű, a szegfűk közötti teret különböző formájú leve-
lek (trapéz, kehely) töltik ki, ritkábban rozetta, s megtaláljuk a címermo-
tívumot is. A szűrrátétes díszítési technika csak erre a térségre jellemző, 
cakkos megformálása egy olyan örökség, mely tovább él lakástextíliákon. 
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Érték neve:  Utcafronti kerítés vonalba épített kukoricagóré
Kategóriája:  épített környezet
Fellelhetősége:  Sáránd
Értéktár neve:  Sárándi Települési Értéktár

A góré csöves kukorica tárolására szolgáló, lécfalú építmény, más néven 
„Kukoricagóré”. Mivel a csöves kukoricát általában nem teljesen száraz álla-
potban takarítják be, szükség volt olyan tároló kialakítására, amely biztosí-
totta a csöves takarmány megszáradását. A léces oldalú górékhoz hasonló 
épületek már az amerikai indián földművelésben is megvoltak, valószínű, 
hogy azok mintájára honosodtak meg Európában, így hazánkban is.
A kukoricagórékat általában 1–1,5 m magas tégla alépítményre építették. 
Ez kettős feladatot teljesít: egyrészt alulról is szellőzik, másrész disznó-, 
vagy tyúkólat alakítottak ki benne, így a lehulló szemek is hasznosulnak. 
Az alépítményre talpgerendát fektettek. Ezekbe ékelték a vízszintes fogó-
gerendákat és a függőleges oszlopokat, amiket felül koszorúfa fog össze. 
Az oldala olyan sűrűn lécezett, hogy a csövek ne eshessenek ki. A keskeny, 
magas, és lécezett oldal kialakítás, a lehetőség szerint uralkodó szélirány-
ra merőleges elhelyezést teszi lehetővé, hogy a levegő átjárja, a kukorica 
megszáradhasson, ne penészedjen meg. Szélessége 1,2–2,4 m között vál-
tozik, hossza és magassága a hely adta lehetőség, illetve a tárolni kívánt 
kukorica mennyisége alapján készült. Az utcafront vonalába épített góré-
ba az udvar elején le lehetett a szekérről pakolni a terményt, nem kellett 
a portán végig vinni. A falusi portáknak jelentős gazdasági épülete volt a 
kukoricagóré, sárándi jellegzetesség, hogy gyakran az utcafronti kerítés 
vonalába építették. 

Az értéktár lehetséges további elemei:
Dankó Imre a Hortobágy Örökös Pásztorának munkássága
Sárándi betlehemezés
Íratlan törvények, szokásrend
Helyi ételek, pl. gombóta
Sárándi ragadványnevek
Csordakút
Református templom

Sárrétudvari
Földrajzi elhelyezkedés
Sárrétudvari a megye nyugati részén, Debrecentől 50 kilométerre, Püs-
pökladánytól 11 kilométerre található. A település közúton és vasúton is 
megközelíthető.

Történelmi áttekintés
A régészeti leletek szerint a község területén már i. e. 5000 évvel is éltek 
emberek. A szkíták, kelták, szarmaták, gepidák, avarok is nyomot hagytak 
maguk után. A IX. században megjelentek a honfoglaló magyarok. A régé-
szeti ásatások arról tanúskodnak, hogy vagyonos, katonáskodó, fegyverrel 
jól felszerelt, asszonyaikat nemesfém ékszerekkel gazdagon ellátó, rangos 
középréteg telepedett le itt. 
A községről Udvari néven a Váradi Regestrumban találunk először írott 
emléket 1214-ben. A tatárjárás előtt a Zovárd nemzetség falujaekkor Bé-
kés megyéhez tartozott. Odvaryban 1322-ben plébánia és templom volt, 
1350-től a szerepi monostor tartozéka és nagyobb részének földesura a 
váradi püspök, aki egészen 1557-ig az is maradt. 1552-ben 61 jobbágy-
portát írtak össze.  
Az 1514-es Dózsa felkeléshez az udvariak is csatlakoztak, és együtt dúlták 
fel a bajomi parasztokkal a Bajoni család udvarházát, égették el irataikat. 
Perényi Ferenc váradi püspök által összehívott nemesek Várad alatt verték 
le őket. A török magyarországi terjeszkedésének következtében 1555-ben 
Udvari a török uralom alá került. 
1556-ban az erdélyi fejedelmi kincstár rendelkezett felette, a Partiumhoz 
tartozott, és három fele vitték adóját. A környék lakosságát a sárrét mo-
csárvilága sokszor megmentette ellenségeitől. 1613-ban Báthory Gábor 
adományozta a Kamuthyaknak, s a XVII. század végén is ők birtokolták. 
A XVI. század második felében a község református hitre tért. Az 1692-
es összeírás szerint 16 család élt itt és 4 család a szomszédos Szerep-
ről. A községnek ekkor volt két szárazmalma, korcsmát és mészárszéket 
birtokoltak.
1715-től Udvari 53 családdal újra a váradi püspökség birtokába került. 
Az 1700-as évek második felétől Bihar vármegye része lett a település. 
1740-ben járvány következtében a lakosság 90%-a elpusztult. Magyaror-
szág ezeréves fennállásának emlékére 1896. május 9-én a községházán 
díszgyűlést rendeztek, amely alkalomból Kovács Károly helybéli kovács-
mester mozsárágyút öntetett. 1850-ben az utak kavicsolását jegyezték 
le, ekkor a település már Bihar vármegye része volt. A község 1910-ig a 
Biharudvari nevet viselte, ezután hivatalosan Sárrétudvarira változtatták. 
1950-től Hajdú-Bihar megye települése. 

Az értéktár lehetséges további elemei:
Helyi szövőhagyományok
Nagyváradi Püspökség tiszttartói kúriája
Református templom
Faragott fejfák
Gyékényfeldolgozás
Árpád-kori temető feltárás eredményei
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Szentpéterszeg
Földrajzi elhelyezkedés
Szentpéterszeg a legközelebbi várostól, Berettyóújfalutól 7 km-re, keletre 
fekszik. Megközelítése a 42-es számú főútvonalról leágazó 4812-es szá-
mú mellékúton lehetséges. 

Történelmi áttekintés
A falu határában az újkőkori köröskultúra, a bronzkor és a szarmata kor 
leletei kerültek elő. A régészek XI–XII. századi lakhely nyomait és el-
pusztult templomát tárták fel. A Gyovad nemzetség faluja, a Gáborjánban 
emelt monostor tartozéka volt, amit a tatárjárás után idegenek foglaltak el. 
A település a Szent Péter tiszteletére emelt egyházról kapta a nevét. 
Írott forrásokban először 1285-ben szerepel, ekkor a Barsa nembeliek ad-
ták át Szent Péter tiszteletére emelt egyházával Debreceni Rofoin bánnak. 
Továbbra is a Gáborjáni-monostor tartozéka volt. 1311-ben a tulajdonos, 
Rofoin bán átadta a birtokot unokaöccsének, Debreceni Dózsának. A Deb-
receni család kihalása (1405) után visszaszállt a királyra. Szentpéterszeg 
a debreceni uradalom része maradt a XV század végéig, különböző földes-
urak alatt. 1460-ban Szabolcs vármegyéhez tartozott. 
Az 1520-as években a váradi káptalan kezére került. 1552-ben köze-
pes nagyságú falu 25 jobbágyportával, 1566-ban az erdélyi fejedelemi 
kincstár birtokába került, de adót fizettek a törököknek is. Az 1572-es 
török adóösszeírásban 25 családot és egy templomot említettek. 1599-
től Giczy Péter birtoka. A lakosság a XVII. század elején áttért az új hitre, 
1621-ben a szentpéterszegi református egyház a debreceni esperességhez 
tartozott. 1660 után elnéptelenedett, újranépesült, majd a kuruc időkben 
ismét lakatlanná vált. 1715-ben 15 jobbágycsaládot, 1728-ban 40 sza-
badmenetelű jobbágycsaládot írtak össze a településen.
A református egyház anyakövei 1767-től vannak meg, lelkészeinek névso-
rát 1739-től tartják nyílván, az első ismert lelkipásztoruk Seres Deb re cze-
ni Mihály volt. Egyes források szerint templomuk 1709-ben épült, benne 
egy 1699-ben öntött haranggal, amely a felirata szerint a nagyszalontaiak 
számára készült.  A jelenlegi késő barokk temploma 1787–90 között ké-
szült és több felújítása volt az elmúlt évszázadban. A XVII. század végén 
használt pecsétnyomójuk címerképében ekevas és csoroszlya látható, ami 
jellegzetes jobbágyfalura utalt.
 Az 1848–49-es szabadságharcban a falu lakói is részt vettek, az áldoza-
tok tiszteletére állított emlékmű a Polgármesteri Hivatal előtti téren látha-
tó. Szintén itt található az I. és II. világháború áldozatainak emlékműve.

Az értéktár lehetséges további elemei:
Zsellérház, tájház
Református templom
Iskolai múzeum
IV. Béla emlékműve
Alkotóház
Hurka- és kolbásztöltő fesztivál
I. és II. világháborús emlékművek
Vesszőfeldolgozás

Szerep
Földrajzi elhelyezkedés
A sárréti kisközség, Debrecentől 60 kilométerre helyezkedik el délnyugati 
irányban. A településhez legközelebb lévő város Püspökladány 15 kilo-
méterre található. 

Történelmi áttekintés
A települést Anonymus krónikája is említi. Scerep Szent György tisztele-
tére emelt monostora 1219-ben fordul elő először írott emlékeinkben. A 
Zoard nemzetség ősi birtoka, akik a monostor kegyurai is voltak. 1283-
ban a nemzetség három ága megosztozott a monostor kegyuraságán és a 
birtokon. A ma is látható Csonkatorony ennek része lehetett. 1322-ben 
egy birtokosztás jegyzőkönyvében, Szerep tartozékának említik Udvarit. 
Zered 1458-ban Békés megyéhez tartozott. 
A XV. század elején a Zoard nembeli Izsakiak bírják, majd Izsákai Mik-
lós 1458-ban Szerep nagy részét a hozzátartozó pusztabirtokkal eladta 
Bajoni Istvánnak, s a következő században is Bajoni birtok maradt. 1472-
ig Békés megyéhez tartozott, utána Bihar megyéhez csatolták. 1514-ben 
a Bajomi Benedek okmányai elvesztek a parasztlázadás alkalmával, ezért 
1517-ben II. Lajos megerősítette őt Szerep birtokában is. 1552-ben 39 
jobbágyportával írták össze. A hódoltság időszakában a török adófizetője 
volt Szerep is. 
A XVII. század legelején Nagy András hajdúgenerális kapta meg. 1615-
ben a bajoni váruradalom tartozékaként Petneházy István birtokolta. A 
XVII. század végére a Bagossy, majd a XVIII. században a Bánffy család tu-
lajdona. Az 1713-as vármegyei összeírásban 25 jobbággyal vették szám-
ba. Bánffy Farkas, és felesége, Bagossy Erzsébet ajándékoztak református 
egyházközségnek egy féltve őrzött, 1735-ben készült, aranyozott ezüst-
kelyhet. (A lakosság döntő része a mohácsi vész után tért át a református 
hitre.) 1791-ben a falut a Kelemen család kapja királyi adományként, s en-
gedélyt kap, hogy a szerepi előnevet felvehesse. A XVIII. század folyamán 
egy jelentős számú armalista réteg jön létre a településen, amely a job-
bágyközösségtől jogilag is elkülönülő közösséget, a nemesi kommunitást 
hozott létre. Amíg Szerep 1713-as pecsétnyomóján csoroszlya szerepelt, 
addig a nemesi kommunitás címerképe egy görbe kard hegyére tűzött tö-
rök fejjel vágtató lovast ábrázolt. 
1751-ben a falut régi helyéről áttelepítették mostani helyére, mivel az ára-
dó Berettyó vize többször elöntötte a települést, az új terület pedig vala-
mennyivel magasabban volt. A korábbi helyet ma is Pusztafalunak hívják. 
Mai templomuk az 1751-es áttelepüléskor emelt ideiglenes, vert falú épü-
let helyett 1826–32 között épült. Szerepet 1929-ben a püspökladányi 
járásba sorolták és a járás megszűnéséig a város körzetébe tartozott.

Az értéktár lehetséges további elemei:
Csonkatorony, monostori templomrom
Kornis-Szabó-Papp kúria
Kornis kastély (Szerep-Hosszúhát)
Református templom
Kelemen féle rózsakert

213212



Értéktár  |  TéglásÉrtéktár  |  Tetétlen

Tetétlen
Földrajzi elhelyezkedés
Tetétlen Kabától 5 km távolságra található. A település megközelíthető a 
4-es főútról, amelytől 7 km-re, illetve a 42-es útról 6 km-re fekszik. 

Történelmi áttekintés
Első említése Anonymustól származik, aki szerint Árpád vezér a tetétleni 
halomnál (juxta montem Teteu-etlen) táborozott. 1441-ben I. Ulászló 
Tetétlen helységet Földesi Márton, László és János testvéreknek adomá-
nyozta. Az idők folyamán Tetétlen község többször is képezte kölcsönök 
fedezetét, ill. a kölcsönök törlesztése elmulasztása miatt többször cserélt 
gazdát. A település nevét talán egykori birtokosáról, a Tetétleni családról 
kapta. A tatárok kifosztották, a török uralom idején pedig Mahmut agának 
adózott a település. 
Az első biztos adat a településről egy 1572-ből származó birtoklevél, s 
ugyan ebben az évben a török adóösszeírásban 35 családfővel és egy temp-
lommal találjuk meg. 1594-ben 23 családdal írták össze, majd a törökdú-
lás alatt valószínűleg elnéptelenedett. 1608. június 13-tól Nagy András 
hajdúgenerális tulajdonát képezte a település a többi bajomi váruradalom 
tagjával együtt. A hajdúgenerális birtoklása ellenére nem tudunk róla, 
hogy itt hajdúvitézek telepedtek volna meg. A község megmaradt közön-
séges jobbágyfalunak. 
A Rákóczi-szabadságharc után a 1715-ben Károlyi család birtokaként 
emlegetik. 1775-ben Bónis Ferenc népesítette be újra. A község széles, 
egymást keresztező utcái máig mutatják, hogy a porták helyét „inzsellér 
cirkalmazta ki”, vagyis már terv szerint történt a telepítés. Bónis Ferenccel 
egyidőben a Komáromi család is tudhatott maguknak birtokot Tetétlenen. 
Komáromi az ő részét 1841-ben eladta gróf Zichy Ferencnek, hogy meg-
romlott anyagi helyzetén javítson. öbbször tartózkodott a településen a 
család híressége, Zichy Géza, a félkezű zongoraművész , költő és zeneszer-
ző, aki tanárát, Liszt Ferencet is vendégül látta itt. Az udvarházat a Zichyék 
idején a számtartó és az udvari káplán lakta, a többi részét istállónak hasz-
nálták. A park része volt a kápolna is. 1930-ban a birtokot felparcellázták. 
Már ekkor híres a falu virág- és bolgárkertészete.

Az értéktár lehetséges további elemei:
Zsidótemető
Zichy-Harvey kúria
Református temető

A településhez köthető híres személy: 
Zichy Géza (félkarú zongorista) Liszt tanítványa
Liszt 3 hetet töltött a településen

Téglás
Földrajzi elhelyezkedés
A város Debrecentől 21 km-re északra, Nyíregyházától 26 km távolságra 
helyezkedik el. A várost érinti a 4-es számú főút és a Budapest–Záhony 
vasútvonal. 

Történelmi áttekintés
Téglás környékén az emberi élet első tárgyi emlékei i.e. 2000. körüli 
időszakból, a rézkorból származnak. A település első írásos említése egy 
1332-ben kiállított pápai tizedjegyzékben történt meg. A város nevének 
kialakulása még vitatott, valószínűleg egy jellegzetes téglaépítményéről, 
téglából épített templomról vagy földesúri házról kapta a nevét. (Korábbi 
névalakok: Theeglas, Telglas, Tetlas, Teclas, Teklas, Teglas, Téglás.)
Az 1050-es években a Gutkeledek hozták létre a települést szláv és ma-
gyar családok letelepítésével. A XIV. században a debreceni Dósa nádor fiai 
szerezték meg, később a Hunyadiak és a Báthoryak kezébe került, de ural-
ta Szapolyai János, enyingi Török János és Dobó István is. A XVI. száza de-
rekától Téglás is a török adófizetője, az 1500-as években elnéptelenedik. 
1615-ben Lorántffy Zsuzsanna örökli meg, s a házassága révén kerül a 
Rákóczi család birtokába, akik 1621-ben hajdúkat telepítettek ide. 1706-
ban a hajdúvárosok kerületéhez csatolták. 
Ebből az időből származik a település legrégebbről ismert címerképe is, 
mely az 1706-ban készült pecsétnyomón volt használatban. Téglás ezt a 
címerképet a későbbiekben változatlanul megtartotta. A települést több-
ször eltiltották a hajdújogok gyakorlásától, de mezővárosi rangját sokáig 
megőrizte. 1798-ban Téglást gróf Bek Pálnak – Debrecen királyi biztosá-
nak – adományozták, akinek köszönhetően a település szerkezetét mér-
nöki munkával alakították ki. Az 1800-as években alakult ki Téglás sakk-
táblás alaprajza. Szintén ő építtette 1800–1803 között a hagyományos 
barokk cour d’ honneur, vagyis U alaprajzi elrendezésű kastélyt. A XIX. 
században igen élénk szellemi élet folyt a kastélyban, gyakori vendég volt 
itt Csokonai Vitéz Mihály, Kazinczy Ferenc, Széchenyi István, Nagysándor 
József, az 1848-as szabadságharc tábornoka és a legendás szabolcsi zász-
lóalj parancsnoka, Rakovszky Samu ezredes. 
A kastély parkjának kialakítását is Bek Pál kezdte el. A kastély és a birtok 
később házasság révén gróf Dégenfeld-Schomburg Imre tulajdona lett. 
Az épület homlokzatát az 1860-70-es években alakíthatta át Dégenfeld 
Gusztáv. A romantikus elemekkel gazdagított klasszicista kastély jelentős 
építészeti és kultúrtörténeti emlék, a körülötte kialakított angol park szá-
mos értékes növény otthona.
A település mellett haladó Debrecen–Nyíregyháza vasútvonalat 1857–
58-ban építették, ami a város megerősödését eredményezte. 1876-ig Tég-
lás Szabolcs, utána Hajdú vármegyéhez tartozott. 1904-ig volt mezővá-
ros, utána község lett. Az I. és II. világháború Téglást sem kímélte: 114-en 
estek el a frontokon, de civil áldozatok is voltak. A II. világháború idején a 
zsidó lakosságot elhurcolták. A két világháború áldozatainak nevei bronz 
falevélbe öntve találhatók a város főterén 1992-ben felavatott Világhábo-
rús Emlékművön. A település az 1950-es évekig mezőgazdasági jellegű 
volt, termelőszövetkezete az ’50-es években alakult. 
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Az ipar az 1950–60-as években jelent meg a Hajdúsági Iparművek ide-
telepítésével. Az ipari nagyüzem vonzásának hatására rohamosan nőtt 
a település lakóinak száma. Téglás 1970-ig község, majd nagyközség 
volt. 1984-ben összevonták a szomszédos Hajdúhadházzal. 1989-ben 
Hajdúhadháztéglást várossá nyilvánították. Mivel a téglásiak méltatlan-
nak és indokolatlannak tartották az összevonást, 1990-ben népszavazás-
sal kezdeményezték a szétválást. A Magyar Köztársaság elnöke 1991. má-
jus 1-jétől mindkét helységnek városi címet adományozva engedélyezte a 
településegyesítés megszüntetését.

Az értéktár lehetséges további elemei:
Angolkert
Degenfeld–Schomburg kastély és kertje
Görögkatolikus templom
Római katolikus templom
Református templom
Helytörténeti kiállítás
Városi Galéria
Lőrincz János növénytermesztő munkássága
Hajdúsági Iparművek
Elszármazottak (Gubás Gabi, Hajdú László)

A település híres szülötte: 
Tuncsik József olimpiai bronzérmes cselgáncsos, Montreál, 1976

Tépe
Földrajzi elhelyezkedés
A település Derecskétől délre, a Kálló vize mellett a 47-es főút mentén 
fekszik. A falu Derecskétől 4 km-re, Berettyóújfalutól 11 km-re, a megye-
székhelytől 25 km-es távolságra fekszik.

Történelmi áttekintés
A település első említése a Váradi regestrumban volt 1222-ben. A XIII. 
század végén Tépét IV. Kun László adományozta hívének, Debrecen egyik 
birtokosának, Rafayn (Rophoin) bánnak. Majd 1311-ben I. Károly alatt 
Rafayn bán több vidéki helységgel együtt Tépét (Thepa) unokaöccsére, 
Dósa mesterre bízta. Az 1332–37-es pápai tizedjegyzékben papját megta-
láljuk. Voltaképpen ez a vagyon lett hamarosan az igen hatalmas debreceni 
uradalom magva. 
A Dósa család kihalása után 1404-ben Zsigmond királyra szállt a birtok. 
1421-ben  Polyán fia Mihály örökös nélküli halála után a király Kovári 
Pálnak adományozta, majd nem sokkal ezután a falu  a nagyváradi Keresz-
telő Szent János társaskáptalan és a nagyprépost birtokába került. 1552. 
évi összeírásban a váradi prépost tulajdona a falu, 46 jobbágytelekkel. 
1566-ban világi birtokosok tulajdonába került, akik egymás között cserél-
ték a birtokot. 
1604-en a Razvadyak a földesurai, majd a Bocskai-szabadságharcot kö-
vetően, a második hajdúfelkelés alatt önkényesen megszállják a hajdúk. 
1613-ban a Razvadyak 800 forintért eladták Tépét hajdú vitézeknek. A 
Razvadyak ünnepélyesen lemondtak valamennyi földesúri jogukról, kivé-
ve néhány Tépéhez tartozó, onnan elköltözött jobbágyról, akik a vásár-
lás pillanatában különböző helyeken tartózkodtak. Még ebben az évben 
Báthory Gábor erdélyi fejedelem megerősítette a hajdúk szabadságát és 
a birtokvásárlást. Bethlen Gábor 1617-ben elrendelte a hajdúk birtokba 
iktatását. 1627-ből ismert címeres pecsétnyomója. 
Tépét a XVII. században a bihari kishajdú városok között tartották számon. 
Szabadalom levelét egy 1829-i hivatalos jelentés szerint Apafi Mihály 
1661-ben erősítette meg és ez a kiváltsága 1702-ig megvolt. 1660-ban 
Szejdi basa dúló hadai elől a tépei hajdúk Debrecenbe vonultak, a telepü-
lés elnéptelenedett. 1692-ben a települést 8 éve lakatlannak mondották. 
A falu a török, a labanc dúlás után újranépesedett, de a bécsi udvar hajdú-
városi kiváltságaikat nem ismerte el, és a birtokrendezések után visszake-
rült a nagyváradi római katolikus káptalan nagyprépostjának tulajdonába, 
amelytől korábban a tordai országgyűlés fosztotta meg.
Tépéhez tartoztak a Major és Mérges puszták.

Az értéktár lehetséges további elemei:
Református parókia és templom
Nagyváradi nagypréposti tiszttartói kastély
I. és II. világháborús emlékművek
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Tiszacsege
Földrajzi elhelyezkedés
Tiszacsege Polgártól 35 km-re dél-délnyugatra, Tiszafüredtől 30 km-re 
északkeletre, a Tiszától 2 kilométerre, Debrecentől 60 km távolságra ta-
lálható. Közúton a 33-as és a 35-ös főútvonalak mellékútjain egyaránt 
megközelíthető. 

Történelmi áttekintés
IV. Béla 1248-ban kelt oklevele „Chége villa” néven nevezi a települést, és 
a sárosi tizedért cserébe átadja tulajdonjogát az egri káptalannak. Ebben 
az időben Csege országos révként játszott szerepet az áruforgalomban, ke-
reskedelemben így ennek köszönhetően az itt áthaladóknak vámot kellett 
fizetniük. Az akkori falunak halászati joga volt a Völgyes, Nagy-morotva, 
és a Hortobágy vizére is. 1490-ben a települést mezővárosként említik 
egy adományozási iratban. 1549-ben két birtokosának 74 jobbágypor-
tája volt. A virágzó periódusnak a török megjelenése vetett véget. A két 
birodalom határzónájában helyezkedett el, ezért megvetették rajta a rovás 
adót, beszedték az egyházi tizedet és emellett adózott a falu a töröknek is.
A háborúkkal együtt járó dúlás elnéptelenítette a települést. A csegeiek 
számára a Tisza, Inta nevű morotvája által védett Szilágy sziget jelentette a 
biztonságot. Szabadfoglalású szántóikat, szérűskertjeiket az 1692-es vég-
leges visszaköltözés után is megtartották. Ez a kettős település 1765-ig 
működött. 1709-ben az összeírók Csegét elhagyott helynek minősítették. 
A XVIII. századi lassú létszámnövekedésben szerepet játszott a Polgárt el-
hagyó hajdúk egy részének letelepedése is. 
A kétbeltelkes település lakosai a XVIII. század végéig kizárólag gabonafé-
léket termeltek, majd megjelent a dohány, a dinnye, a kender, a káposzta, a 
burgonyatermesztése, és intenzívebbé vált az állattenyésztés. A hortobá-
gyi pásztorfamíliák közül napjainkig nagyon sok a csegei eredetű. 
A rév mellett kirakodó is működött, itt pakolták szekerekre a Tiszán szállí-
tott fát, sót és vitték az Alföld belseje felé. A Tiszántúlról a nyugatra irányu-
ló marhakereskedelem főútvonala itt haladt át. Az árvízmentesítés, a vasút 
1891-es megjelenése ideiglenesen munkához juttatta a nincsteleneket. A 
gőzhajózás 1846-ban indult meg a folyón. Igen élénk volt a személyszál-
lító hajók forgalma hetenként négyszer jártak Tokajig, ill. Naményig és 
vissza. A teherhordó hajók után volt, amikor sleppeket kötöttek és ezen is 
közlekedtek emberek. 
Az 1848-as törvények értelmében a jobbágyok felszabadítása megtörtént, 
bár elegendő földet nem kaptak. A világháborúkban komoly személyi és 
anyagi károkat szenvedett a község. Az első világháború 118 csegei ál-
dozatára emlékeztet az 1924-ben, a református templom kertjében köz-
adakozásból felállított „Gránátos Katona” emlékmű. 1991-ben a második 
világháború elesetteiről is megemlékeztek. A két Mózes-táblára felvésett 
103 név, valószínűleg nem tartalmazza az összes áldozat nevét. 1876-ig 
Csege néven Szabolcs vármegye része volt a település. 1876-tól Hajdú 
vármegyéhez tartozott 1950-ig, ekkor Hajdú-Bihar megyéhez csatolták.



Érték neve:  Csegei korhely halászlé
Kategóriája:  turizmus és vendéglátás
Fellelhetősége:  Tiszacsege
Értéktár neve:  Tiszacsegei Települési Értéktár
  Hajdú-Bihar Megyei Értéktár
  továbbítva a Magyar Értéktárba történő felvételre

A csegei korhely halászlét a szakácsok a tiszacsegei asszonyoktól tanulták, 
régi receptek figyelembe vételével, saját szájuk íze szerint, kicsit átfor-
málva készítik. A csegei korhely halászlé alapja a hagyományos halászlé, 
amely a Tiszában található halakból – a keszeg, a kárász, a ponty – készül. 
A halat megfőzik, átpasszírozzák, és erre a lére jön a habarás, amely tejföl, 
mustár, citromlé és különböző fűszerek hozzáadásával készül. Mindezt 
összefőzik és beleteszik a ponty és harcsa filé szeleteket, majd egyszemé-
lyes bográcsokban tálalják.

Érték neve:  I. Világháborús emlékmű, „Gránátos katona” 
Kategóriája:  kulturális örökség
Fellelhetősége:  Tiszacsege
Értéktár neve:  Tiszacsegei Települési Értéktár 
  Hajdú-Bihar Megyei Értéktár 

Az első világháború harcterein 118 csegei katona halt hősi halált. A köz-
adakozásból felállított szobor, a református templom kertjében található 

„Gránátos katona” az elesett hősöknek állít emléket. A szobor talapzatán 
a „Pro Patria” felirat és az elesettek névsora olvasható. A szobor alkotója 
Debreczeny Tivadar (Beregszász 1890. – Budapest 1976.) szobrászmű-
vész. 1912–19 között Budapesten az Iparművészeti Iskolában tanult, 
majd olasz és osztrák tanulmányutak után 1923-tól a debreceni iparisko-
la rajztanára volt. I világháborús hősi emlékműveket készített Pestújhely, 
Esztár és Tiszadob településeken is. Legismertebb műve Debrecenben a 
39-es dandár emlékműve – a Nagyerdőben a Leveles csárdánál – egy több 
mint 12 méter magas obeliszk, körötte négy álló alakos szobor mind más 
stílusú ruhában, más korból. A debreceni Déri téren álló Merengő című 
bronz szobra az egyetlen nem Medgyessy szobor a téren.

Érték neve:  Tiszacsegei Halászcsárda 
Kategóriája:  turizmus és vendéglátás
Fellelhetősége:  Tiszacsege
Értéktár neve:  Tiszacsegei Települési Értéktár
  Hajdú-Bihar Megyei Értéktár

A Halászcsárda az 1900-as évek elején é pült jelenlegi helyén a Tisza-
parton. Az egykori földesúr látott nagy fantáziát a komppal átkelő és arra 
várakozó emberek megvendégelésében. A Tiszán ténykedő halászoktól 
vásárolt állandóan friss halakból készített ételeknek nagyon hamar híre 
ment és gyorsan sikert arattak. Elterjedt a csárda vendégszerető kiszol-
gálásának a híre és ezek után már nem csak a komp miatt odaérkezők 
jártak a csárdába, hanem más vidékekről is ideutaztak az ételeket meg-
ízlelni és a finom ételek után egy jót sétálni a Tisza partján. 2008 óta 
folyamatosan minden évben, július első hétvégéjén megrendezésre ke-
rül a Halászlé Fesztivál. 
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2013 szeptemberének első hétvégéjén pedig első alkalommal tartották 
a Harcsapaprikás Főző Fesztivált, aminek szinten hagyományteremtő 
célja van.

Érték neve:  Halászlé Fesztivál
Kategóriája:  turizmus és vendéglátás
Fellelhetősége:  Tiszacsege
Értéktár neve:  Tiszacsegei Települési Értéktár
  Hajdú-Bihar Megyei Értéktár

Évről évre július első szombatja a csegei halászlé ünnepe. Rengeteg em-
bert vonz és csábít vissza Tiszacsege és a legjobb tiszai halászlé. A rendez-
vényt élő koncertek, népi iparművészek kirakodóvására, helyi és környék-
beli művészeti csoportok előadása, különböző gyermek és szórakoztató 
programok, kedvezményes áron kapható halászlé, illetve a Tisza közelsé-
ge teszi teljessé. 

Érték neve:  Cantare Női Kórus munkássága 
Kategóriája:  kulturális örökség
Fellelhetősége:  Tiszacsege
Értéktár neve:  Tiszacsegei Települési Értéktár

A Cantare Női Kórus 1995-ben szerveződött 25 taggal. Jelenleg a kó-
rusnak 20 tagja van. Megalakulása óta File Ferencné vezeti a kórust, 
általában klasszikusokat, templomi hangversenyek darabjait adják elő.
Eljutottak Olaszországba, Romániába, de felléptek a környező települések 
rendezvényein is. 

Érték neve:  Millecentenáriumi Park 
Kategóriája:  épített környezet
Fellelhetősége:  Tiszacsege
Értéktár neve:  Tiszacsegei Települési Értéktár

A Millecentenáriumi Park a Honfoglalás 1100. é vfordulója alkalmából 
1996-ban létesült. Itt állította fel az ö nkormányzat a honfoglalásra emlé-
keztető 2,5 méter tölgyfából készült emlékoszlopot Törő György népi 
fafaragó, a népművészet mestere alkotását. Az oszlopfőn a magyarok 
ősvallásának stilizált jelképe a sámándob látható. A fafaragásminták a 
hortobágyi pásztorművészet ősi elemeit foglalják magukba.

Érték neve:  Pethő Bálint munkássága 
Kategóriája:  kulturális örökség
Fellelhetősége:  Tiszacsege
Értéktár neve:  Tiszacsegei Települési Értéktár

Hajdúszováton született 1818. november 26-án. Csegei prédikátorrá 
1846-ban választották meg. 1847-ben lelkésszé szentelték. A szakképe-
sítéssel rendelkező tanítók alkalmazásának szorgalmazása Pethő Bálint 
nevéhez fűződik. 

Nevéhez fűződik a fiú és leányiskola felépítése is. 1891. augusztus 23-
án bekövetkezett haláláig szolgálta az egyházat, s népét. A csegei Refor-
mátus templom 1887-ben az ő  szolgálati ideje alatt nyerte el végleges, 
jelenlegi formáját. 

Érték neve:  Református templom 
Kategóriája:  kulturális örökség
Fellelhetősége:  Tiszacsege
Értéktár neve:  Tiszacsegei Települési Értéktár

Tiszacsege legrégibb és első kőépülete a református templom építésének 
ideje a XIV. vagy XV. század. A templomot 1596-ban, a környéken nagy 
pusztítást véghezvivő, törökkel szövetséges krími tatárok rombolták le. 
A bujdosásból visszatért lakosság 1621 táján hozta rendbe, de már 
nem az eredeti formájában. A lerombolt torony helyébe fából emeltek 
haranglábat és a tetejét is csak szalmával fedték be. A templom jelenle-
gi, barokkos formában történt újjáépítése 1856-ban vette kezdetét és 
1887-ben fejeződött be. Újjáépítése a csegei eklézsia élére 1847-ben lel-
késszé szentelt Pethő Bálint nevével kapcsolódik egybe. A templomhoz 
tartozott a cinterem, vagyis a déli oldalon elterülő temető. A csegeiek 
ide temetkeztek 1787-ig. A kereszténység előtti időkből származó, itt 
továbbélő szokás szerint a sírokat kelet felé tájolták. 2004 nyarán a 
templom külseje teljes egészében felújításra került.

Érték neve:  dr. Tantos József munkássága 
Kategóriája:  egészség és életmód
Fellelhetősége:  Tiszacsege, Fő u. 83.
Értéktár neve:  Tiszacsegei Települési Értéktár

Tantos József 1913-ban született Kocsolán. Baján érettségizett, 1938-
ban Szegeden végezte az Orvosegyetemet, majd a diploma megszerzése 
után egy évig Szentgyörgyi Albert professzor mellett dolgozott kutató 
orvosként. 1939-ben került Tiszacsegére. Az általános orvosi diplomája 
mellé fogszakorvosi képesítést szerzett, így a falu fogorvosaként is tevé-
kenykedett. Tiszacsegén 1956. október 27-én megalakult a Forradalmi 
Bizottmány, amely tagja volt Tantos József is. A forradalom leverését 
követően 1957. november 29-én öt vádlott társával letartóztatták, és 
elítélték. Büntetése 8 hónapi börtön volt, amelyet három évi próbaidőre 
felfüggesztették. Nyugdíjba vonulásáig, 1975-ig látta el orvosi és fogorvo-
si munkáját. 1975-ben elköltözött Pécsre, majd Kaposváron élt 1989. 
okt6ber 1-jén bekövetkezett haláláig. Volt rendelője falán emléktáblát 
avattak tiszteletére.
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Érték neve:  Tiszacsegei Nyugdíjas Egyesület munkássága 
Kategóriája:  kulturális örökség
Fellelhetősége:  Tiszacsege
Értéktár neve:  Tiszacsegei Települési Értéktár

Az egyesület 2010-től működik 40 fővel. A nyugdíjasok érdekeit képvi-
seli, együttműködik a helyi civil szervezettekkel. A település által szerve-
zett rendezvényeken részt vesznek, munkájukkal segítséget nyújtanak.

Érték neve:  Tiszacsegei Önkéntes Nyugdíjas Tűzoltó 
Dalárda munkássága 

Kategóriája:  kulturális örökség
Fellelhetősége:  Tiszacsege
Értéktár neve:  Tiszacsegei Települési Értéktár

Tiszacsegén 1980-ban Matkó István vezetésével létrejött a helyi dalárda. 
A férfi kórustagokból álló dalárda a helyi rendezvényeken lép fel népdalok, 
katonadalok és nóták éneklésével.

Érték neve:  Weinstock/Gafni Miklós munkássága 
Kategóriája:  kulturális örökség
Fellelhetősége:  Tiszacsege
Értéktár neve:  Tiszacsegei Települési Értéktár

Weinstock Miklós 1922. május 28-án született Tiszacsegén. A második 
világháború éveiben Budapestre a Zeneakadémiára került előképzősnek. 
Tehetsége ellenére zsidó származása miatt az érvényben lévő zsidótör-
vények értelmében még vizsgát sem tehetett a Zeneakadémián. 1944-
ben munkaszolgálatra hívták be, majd a munkaszolgálatból hazatért 
Tiszacsegére. A háború után visszatért Budapestre. A Zeneakadémia olasz 
származású karmestere Failoni új tenorista tehetségként mutatta be a 
közönségnek. Egy évet töltött a Zeneakadémián, 1946 tavaszán Olasz-
országba került. 1947-ben már az Egyesült Államokba költözik, előbb 
Vari-Weinstock, majd Gafni néven a New York-i Metropolitan magán-
énekese lett. Járt Ausztráliában, Közép- és Dél-Amerikában illetve Eu-
rópa számos országában. Kilenc nyelven beszélt, az operákat eredeti 
nyelvükön adta elő. Az 1960-as évektő1 gyakori vendége volt a buda-
pesti Operának. Fellépett az amerikai elnökök beiktatásakor rendezett 
előadásokon. Három elnök (Truman, Eisenhower é s Kennedy) fogadásain 
rendszeresen énekelt a Fehér Házban. 1963-as magyarországi vendég-
szereplése alkalmával Tiszacsegére is hazalátogatott, fellépésével nagy 
sikert aratott a helybeliek előtt. 1981. március 8-án 59 évesen halt 
meg repülőúton szívroham következtében. 2001-ben Tiszacsege Önkor-
mányzata hajdani szülőháza falán emléktáblát helyezett el. 

Az értéktár lehetséges további elemei:
Vay kastély
Strauss kúria
Zsellérház
Tüzelős ól
Termálfürdő
Református templom

Tiszagyulaháza
Földrajzi elhelyezkedés
Hajdú-Bihar megye legészakibb községe. A Tiszához közel fekvő település 
a 36116-os számú útvonalon Polgár irányából Újtikoson keresztül érhető 
el. A megyeszékhelytől 75 km távolságra van.

Történelmi áttekintés
A Közép-Tisza mentén terjeszkedő Andrássy-birtok egyik majorsági köz-
pontja volt – a Tisza-folyó és Újtikos között fekvő – Pusztagyulaháza. A 
névadó gróf Andrássy Gyula volt. 
A századfordulóra az állandóan Pusztagyulaházán lakó cselédség száma 
egyre nőtt, 1890-ben 349 fő lakott az akkor még Szederkényhez tartozó 
tanyaközpontban, 1900-ban 330 fő. Az uradalom gazdasági központjá-
ból kialakult település földjét az állam megváltotta, hogy azt a Magyar Ki-
rályi Állami Földmérési Felügyelőség felparcellázza, és az igényt benyúj-
tóknak átadja. 
Az új község alapjait a tömegesen Pusztagyulaházára költöző polgáriak 
vetették meg. 1903-ban például 54 polgári család, megközelítően 300 fő 
költözött Gyulaháza tanyára. De költöztek ide a távolabbi településekről 
is. A telkek felmérése és kiosztása 1906-ban 69 belterületi telket kiméré-
sével kezdődött, melyek nagysága 500-800 négyszögöl, egy része udvar, 
másik része kert. A szántóföld kiosztása külön történt, az átlag 2-6 katasz-
teri hold volt, de 14, sőt 25 kataszteri hold nagyságú ingatlan is volt a 
nyilvántartásban. 
A község alapítását a 27788/1908. IV. a. belügyminiszteri rendelet en-
gedélyezte. Tiszagyulaháza földje elsősorban Tiszaszederkény közigazga-
tási területből, jórészt a grófi birtokból lett kiszakítva, de kiegészítették a 
polgári határból is. A község lakosai évenkénti megváltási díjat fizettek a 
földjük után.   
Az 1920-as statisztikai adatok szerint Tiszagyulaháza kisközség Borsod 
vármegyében, a mezőcsáti járásban, 581 fő magyar lakossal. 1905-től 
már volt iskolai oktatás a településen, majd 1930-tól két tantermes, 2 ta-
nítóval dolgozó római katolikus népiskolájáról van adat. Trianon után Sza-
bolcs vármegyéhez került, majd 1950-ben megyekiigazítások során az 
újonnan szervezett Hajdú-Bihar megye községe lett. 1991. január 1-jével 
alakult meg a település új önkormányzata.
Tiszagyulaházával szemben, a Tisza túlsó oldalán van a Sajó torkolatvi-
déke, amely kisebb csónaktúrára, kirándulásra csábít. Kb. 2 km-re van a 
falutól a Tisza partján egy 200 m hosszú 10–15 m széles, szép fövenyes 
partszakasz, amelyet a helyiek aranypartként emlegetnek. A strandolás 
mellett, horgászat, kerékpározás, ökotúra, madármegfigyelés és gyógynö-
vénygyűjtés töltheti ki az idelátogatók szabadidejét.

Az értéktár lehetséges további elemei:
1907-es betelepítés (főleg Polgárról) története
Római katolikus templom
Makkos erdő
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Told
Földrajzi elhelyezkedés
Told a román határtól 12 km-re nyugatra, elterülő zsáktelepülés amely 
megközelíthető közúton a 42-es főútról Biharkeresztesen keresztül.

Történelmi áttekintés
Első írásos említése 1275-ből való. A Told nemzetségből való Toldi csa-
lád faluja. 1284-ben IV. László a család birtokainak népét kivette a bihari 
ispán és udvarispán bíráskodása alól. Egyházas helyként papjával együtt 
szerepel az 1332–37-es pápai tizedjegyzékben. 
A család egyik ágának (Körös) Szakálban is volt birtoka, ezért őket Sza ká li-
ak nak hívják. A XIV–XV. században a falu a Toldiaké, Szakáliaké, valamint 
a velük rokon Görbedieké és Büdieké. Az 1552. évi adóösszeírás 25 és 
fél adózót jegyeztek fel, ebből nagyfalusi Toldi Miklósnak 8, Büdi Mi-
hálynak 1, feketebátori Toldi Tamásnak 3, szalontai Toldi Mihálynak 5,5, 
bátori Toldi Miklósnak 3, és Kistoldi Miklósnak 5 jobbágytelke volt. A falu  
1566-tól adót fizetett a töröknek, 1572-ben 19 családfőt és egy templo-
mot tüntettek fel az összeírásokban. A század végén a Csákyak falujaként 
tartják számon.   
Valószínűleg beházasodás révén a XVII. század elején a Bethlen-család 
birtokába került. A falu a török hadjáratok idején elpusztult, 1617-ben, 
mint pusztát adta el Bethlen Sámuel gróf berekböszörményi nemeseknek, 
az Almásy, Balogh, Bonczos, Puskár, Simándy, Dancsházy és más csalá-
doknak. Az 1692. évi összeírásban már Told neve nem szerepelt és az  
1732-es összeírásban is pusztabirtok. 
Újratelepülésének pontos ideje nem ismert, feltehetően a XVIII. század 
közepére tehető, és magyar kisnemesi tulajdonosok (berekböszörményi 
nemesek) játszottak benne szerepet. Faluszervezete különbözött a job-
bágyfalvakétól, közbirtokossági alapon épült fel. Fényes Elek 1851-ben 
népes pusztának írta le, 362 református és 20 zsidó lakossal, „birtokosai 
felettébb számos nemesek, kik részint helyben, részint más vidékeken 
laknak.” A birtoklási rend miatt elkülönült Kistolduszta 1851-ben Almásy 
Lajosné birtoka volt, de később Told község része lett. 1851-ben árvíz 
pusztította el a település egy részét. 
1782-ben alakult újra a falu református anyaegyháza, jóllehet írott for-
rások bizonysága szerint 1600 táján már volt egyszer református gyüle-
kezete a falunak. A mai késő barokk református templomát a gyülekezet 
1833–40 között építette fel toronnyal együtt.
Puszta-Told név helyett 1913-ban kapta vissza az ősi nevét. A XX. szá-
zadban mezőkeresztesi, majd biharkeresztesi járáshoz tartozott, a me ző-
pe terdi körjegyzőségben.
A község címere az ősi Told-nemzetség leghíresebb tagjára, illetve neve-
zetes tettére, a malomkövet messzire hajító Toldi Miklósra utal, egyben 
kifejezi a község mezőgazdasági jellegét is.

Az értéktár lehetséges további elemei:
Református templom
Népi építészeti emlékek

Újiráz
Földrajzi elhelyezkedés
Újiráz a megye dél határán, Debrecentől 80 km-re fekszik. Békés megyé-
től a települést délről szegélyező Sebes-Körös választja el. A település köz-
úton Csökmőtől 8 km-re Komáditól 11 km-re van. 

Történelmi áttekintés
A honfoglalás idején szlávok lakhatták a mai település elődjét és annak 
környékét, szláv eredetre utal a település neve is, mely töltést, gátat jelent. 
Első említése 1214-ből való.  
Iráz a Váradi Regrestrumban 1235-ben és 1241-ben – mint Borsa Bar-
nabás illetve két fia Tamás és János birtoka – tűnik fel. Iráz területe magá-
ba foglalta ekkor a mai Körösújfalu és Újiráz közigazgatási határát, mely 
ebben az időben nemesi birtok. A Borsák IV. László uralkodása alatt nagy 
vagyonra tettek szert, de Borsa Kopasz nádor pártütése miatt 1316-ban 
I. Károly király a váraikat elkoboztatta. Az 1341-es újabb pártütés miatt 
a Borsák teljes birtoka a koronára szállt. Papja szerepel az 1332–37. évi 
pápai tizedjegyzékben, amikor 6 garas tizedet szolgáltatott, Szűz Mária 
tiszteletére szentelt egyházáról 1430-ból van adat. 
Iráz 1330-ban a Zsámboki család tulajdonába került, majd 1397-ben a 
Zsigmond király ellen szőtt pártütés miatt elkobozták tőlük. 1398-tól 
Maróthy János mácsai bán tulajdona a szeghalmi uradalommal együtt s 
Békéshez tartozik. 1433-ban Csáky Ferenc feleségül vette Maróthy Annát, 
aki hozományként Irázt is megkapta. 1470-ben Bihar megye részeként 
szerepelt, a faluban a váradi székes káptalannak volt részbirtoka. 1483-
ban Irar vámhely volt. 1483-ban Mátyás király özvegy Berényi Jánosné 
Csáky Magdolnának Irázhoz való jogainak tisztázására vizsgálatot rendelt 
el, melyet elutasítottak. 
Az 1552-es megyei összeírásban a Csákyak birtokában 38,5 a váradi káp-
talanéban 8 adózó porta volt feltüntetve. Irász a maga 400-500 lakosával 
akkor népes helynek számított. Az 1571. évi adóösszeírásban 46 család-
fővel és egy templommal szerepelt. 1599-ben és 1604-ben, mint a Csáky 
család birtokát említik, de a XVII. század viszontagságai alatt elpusztult. A 
terület Csökmő határaként a váradi káptalan birtokává vált. Iráz-pusztát 
1770-ben egy Nagyváradon élő Bereczky nevű halász család bérelte a káp-
talantól 72 forintért. Egy 1732-ben kelt megyei összeírás és egy 1829-es 
csökmői jegyzői jelentés is pusztaként említi.
Bár az 1820-as években elkezdődött a folyó szabályozás, a Körös vidéken 
azonban Iráz határában csak 1880-ban végeztek a munkálatokkal, és az 
akkori gátba szilárd alapként beleépítették a korábban elpusztult temp-
lom romjait is. Az árvizek megszűnésével és a mocsarak kiszáradásával 
a terület kitűnő termőképes talajnak bizonyult és ez magával hozta a né-
pesség növekedését. Az 1887-ben megépült helyi érdekű vasútvonallal  
Irázpuszta bekerült  a vasúti vérkeringésbe ez a helyi agrártermelés növe-
kedését hozta magával.
1900-ban az irázi birtokot a nagyváradi káptalan házi kezelésbe vette, 
azonban az óriásira növekedett termőterületet nem tudták megművelni a 
zsellérekkel. Ezért 1908. június 15-én a dékán-kanonok rávette a kápta-
lan vezetését, hogy 100 katolikus polgár letelepedésével pótolják a hiány-
zó munkaerőt, családonként 4,5 katasztrális hold telekkel. 
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A hely kijelölése kezdetben Körösújfaluval szemben a folyó jobb partjára 
esett volna, de a hiányos infrastruktúra miatt a jelenlegi Újiráz területére 
került, egy elpusztult középkori falu, Szöcsköd térségében. 
1911–12-ben felépült Új-iráz falu, míg a folyó bal partján maradt terü-
letek Iráz-puszta néven különálló káptalan maradt. A telepesek Békés, 
Arad és Csanád megyéből jöttek. Újirázon 36 méter magas tornyú temp-
lomot építettek a Magyarok Nagyasszonya tiszteletére. Közigazgatásilag 
Csökmőhöz tartozott és a berettyóújfalui járásba. 
Ma a községhez tartozó Kótpuszta helyén szintén népes falu állott a kö-
zépkorban. A váradi egyházmegye évkönyvei szerint 1247-ben apátság 
volt Cholton.

Az értéktár lehetséges további elemei:
Római katolikus templom
1913-as újratelepülés első 100 lakosának emléktáblája

Újléta
Földrajzi elhelyezkedés
A község a megye északkeleti részén Nyírség, az Érmellék, a Hajdúság és 
Bihar találkozási pontjánál a megyeszékhelytől 28 km-re, Vámospércstől 
8 km-re található. Megközelítése kizárólag közúton történhet. 

Történelmi áttekintés
Az eredetileg Nagylétához tartozó külterületet 1865-ben népesítették be. 
A terület a báró Lőcsey család tulajdona volt, s mivel a kecskeméti bank-
nál lévő tartozását nem tudta a család kiegyenlíteni, a bank értékesítette 
a területet. A föld vásárlói váltak a község új telepeseivé. A református 
egyházközség presbiteri jegyzőkönyvében a következő olvasható a betele-
pülőkről: „Az 1865. év tavaszán mintegy 60 magyar és német reformátos 
család elhagyá eredeti szülőföldjét, Balmazújvárost és e helyen telepedett 
le, ahol ezelőtt csak sűrű erdőben bújt az üldözött vad, hol az erdei fákon 
vígan ringatta magát a fütyülő rigó faj” Az első lakosok két utcasorban te-
lepedtek le. A Magyar utcát ma is így hívják, míg a Német utca 1961-től a 
Kossuth utca nevet kapta.
 Az eredetileg Bihar Vármegyében fekvő terület ekkor még a nagylétai kör-
jegyzőséghez tartozott. A község közigazgatásilag 1890-ben lett önálló, 
nagyközség besorolást kapva. A keletkezés évében készült pecsétnyomón 
található címer szimbolikája utal a falu lakosságának megélhetési forrásá-
ra. A címerkép: alsó harmadát pázsit foglalja el, melyen heraldikailag balra 
álló földműves található, jobb kezében földre támasztott ásót, baljában bú-
zakalászt tart. A férfialaktól jobbra egy lefűrészelt ágú fatörzs helyezkedik 
el. A község alaprajzi elrendezése a derékszögű úthálózattal, jellegzetes 
eleme új falvainknak, ilyen módon is utal a község telepített, mesterséges 
eredetére. 
Az első telepesek fakitermeléssel foglalkoztak, majd szőlőt telepítettek 
az erdők helyére. 1895–96-ban megépítették Újléta egyik fő épített 
büszkeségét: a Tóbi-telepi Borospincét, amelyben 18 darab hatalmas ke-
rámiahordó található. A legkisebb hordó 11 ezer, a legnagyobb 54 ezer 
liter űrtartalmú. A hordókban összesen félmillió liter bor fért el. Ezekben 
a kerámiahordókban tárolták a messze földön ismert ún. „újlétai ezerjó” 
nevezetű bort.
 Az 1930-as évek elején több növényfajtát hoztak a faluba abból a cél-
ból, hogy kipróbálják, melyik növény alkalmazkodik legjobban az itteni 
homokos talajhoz. Ilyen növény volt a dohány, a spárga, valamint a torma. 
Végül a torma vált be leginkább. Mára a hajdúsági torma megkapta az ere-
detvédettséget fémjelző hungarikum címet is.
A község református egyháza 1873-ban jött létre, korábban e tekintetben 
is Nagylétához tartozott. A református templom 1891–92-ben épült. 
1913-ban mintegy 1000 hold Nagylétától elcsatolt területtel gyarapodott 
a határa. Egy állami elemi és egy községi gazdasági továbbképző iskola 
működött ekkor a településen. Vasútállomás 8 km-re Vámospércsen, pos-
taügynöksége és távbeszélő-állomása helyben volt.

Az értéktár lehetséges további elemei:
Borospince kerámia hordókkal
Református templom
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Újszentmargita
Földrajzi elhelyezkedés
Újszentmargita a megye nyugati peremén a 3315-ös számú közlekedési 
út mentén található. Szomszédos települései: Folyás (9 km) és Tiszacsege 
(12 km). Polgár 16 km távolságra található. A településhez tartozik külte-
rületi lakott helyként Nagyszög, Bödönhát és Tuka.

Történelmi áttekintés
Szentmargita neve 1261-ben tűnik fel egy egri püspökség által kiállított 
iratban. Ekkor a püspök itt, a Szent István által adományozott Szabolcs 
vármegyei falvak, birtokok között említi Fejérszentmargitát halászaival, 
halászó vizeivel együtt. A falu neve a templom védőszentjére antiochiai 
Szent Margitra utal, a község mai templomát azonban Árpád-kori Szent 
Margit tiszteletére szentelték, akit IV. Ince pápa 1251-ben avatott szentté. 
1952-ben régészek a középkori település helyét a valamikori Telekes, ma 
Koponya csárda környékére állapították meg. Neve hiányzik az 1332–37-
es pápai tizedjegyzékből. Az 1458-ban Mátyás király adománylevelében 
csak elnéptelenedett pusztabirtokként szerepel. 
Mátyás halálát követően előbb Bakócz Tamás, majd tőle 1501-ben az egri 
káptalan kapta meg a falu területét. Lakosai gabonatermesztéssel, állatte-
nyésztéssel és halászattal foglalkoztak. A török megjelenése pusztulást 
hozott magával. A kegyetlenkedések mellett az elnéptelenedés okai között 
a kettős adóterheket is felismerhetjük. A török adószedők mellett az egri 
vár is adóztatta a települést. 1600-ban egy dézsmajegyzékben ismét el-
pusztultnak minősítették a települést. 
1608-ban Homonnai Bálint Polgárral együtt a hajdúk kezére adta annak 
ellenére, hogy ezt a törvényes tulajdonos, az egri káptalan sérelmezte.  
A hajdúk Polgárt tekintették lakóhelyüknek, annak külső tartozékaként, le-
gelőnek használták a margitai pusztabirtokot. Hosszas pereskedés után az 
egri káptalan 1700-ban elérte, hogy visszahelyezzék birtokainak tulajdon-
jogába, ennek hatására a hajdúk 1717-ben kivonultak a település területé-
ről. Újranépesítésre azonban nem került sor, a káptalan saját kezelésében 
tartotta pusztán csak a XVIII. század második felében jelentek meg az ál-
landó lakosok. A XIX. században Polgárt és Szentmargitát egy közigazgatási 
területként kezelték, amelyen belül egységes, önálló birtoka volt a kápta-
lannak. 1892-ben plébánia alakult Szentmargitán, ehhez 1895-ben temp-
lomot is szenteltek. A hevesi és a borsodi katolikus falvakból benépesült a 
puszta, önálló községgé csak 1947 januárjában vált. 1950-ben kapcsolják 
Hajdú-Bihar megyéhez, és sorolják be a frissen megalkotott polgári járásba.  
1970-től ennek megszűnése után a debreceni járás része lett. Az igazi önál-
lóságot az 1990-es önkormányzati törvény elfogadásával nyerte el.

Az értéktár lehetséges további elemei:
Egri főkáptalan tiszttartói kúria
Árpád-házi Szent Margit Római katolikus templom
Középkori templom- és kolostorrom

„Tilos” erdő Őstölgyes
Bagota puszta természetvédelmi terület
Újszentmargitai természetvédelmi terület

Újtikos
Földrajzi elhelyezkedés
A megye északnyugati térségében található település, a 36-os számú fő-
útvonalon található Polgártól 7 km-re, Tiszavasváritól 15 km távolságra.  
A megyeszékhely 70 km távolságra található.

Történelmi áttekintés
A község neve a Földrajzi nevek etimológiai szótára szerint tulajdonkép-
pen tyúkos, ennek adtak nyomatékot a település címerének megalkotói 
is. A címerben a tyúk felett középen ezüst színű körben (Mária könnye) 
Mária felirat olvasható. A címer a település nevére utal, és arra, hogy év-
századokon keresztül az egri káptalan birtoka volt. 
Polgár történetével összeforrt az 1946-ban önállósodó község múltja. Ré-
gészek a város Tikos-tanya felé eső részéről, a tikosdombi temető területé-
ről ősembertől származó kőeszközöket, bronz ékszereket, emberi csonto-
kat tártak fel, ezek a táj korai benépesedéséről árulkodnak. Hosszú ideig 
csak – többnyire lakatlan – külterületként tűnik fel az írásos emlékekben. 
A tatárjárás alatt elnéptelenedett, s a XV. században a Hunyadiak birtokába 
került. Corvin Jánostól Bakócz Tamás vásárolta meg, majd ő adományozta 
1501-ben az egri káptalannak Polgárral együtt a területet. A török hódolt-
ság időszakában ismét elnéptelenedett. 1608-tól a Homonnai Bálint által 
letelepített hajdúk használják a területet, 1718-ban került vissza az egri 
káptalan tulajdonába. Az 1888-ban átadott vasútvonal, amely áthalad a 
területén, gazdasági jelentőségét növelte. 
Az 1930-as években az Országos Földhivatal megvásárolta az egri káptalan-
tól a Tikos-tanya területét, majd kiosztották a földért jelentkezők között. A 
földigénylők között voltak Polgáriak, Tiszagyulaháziak, Tiszanagyfalusiak, 
Újfehértóiak és Egyekiek is. Összesen 116 telepes költözött az egysége-
sen megépített házakba, melyeket különböző cégek emeltek. Az igénylők 
három kategória szerint részesültek szántóterületben és lakóháztípusban: 
zsellér (1–3 kataszteri hold szántó és egyszobás lakás), kistelepes (10–15 
kataszteri hold szántó és egyszobás lakás gazdasági épületekkel), nagytel-
kes (25–30 kataszteri hold szántó kétszobás lakással és gazdasági épüle-
tekkel). A palóc jellegű házak fűréselt díszítésű deszkaoromzatain alkal-
mazott formák, a keresztet két oldalt kísérő életfák kompozíciója szinte 
típustervként vonul végig a falu házain. 
A falu kialakításánál figyelembe vették a föld minőségét, a lapos részeket 
nem akarták beépíteni, ezért lett a település csillag szerkezetű. A község-
ben kiépült a legfontosabb közösségi intézményi hálózat, de a templom 
csak 1959-ben készült el. 
1946-ban önállósodott, 1949-től tartozik Hajdú-Bihar megyéhez. A mai 
státuszát 1991. január 1-jei hatállyal nyerte el. 

Az értéktár lehetséges további elemei:
Egri főkáptalan tiszttartói kúria – ma polgármesteri hivatal
Egri főkáptalan tiszttartói kúria – Borockás
Gólyák a település villanyoszlopain
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Vámospércs
Földrajzi elhelyezkedés
A város Hajdú-Bihar megye északkeleti részén, az országhatár közelében 
fekszik. Debrecentől 20 km-re a 48-as úton közelíthető meg. 

Történelmi áttekintés
Vámospércs régóta lakott település. Először írásos emléke a Váradi Püspök-
ség 1291–1294 között keletkezett tizedjegyzékben fordult elő „Bélpérch” 
néven, mint a Gutkeledek irtványbirtoka. Ezt követően folyamatosan la-
kott település. 1316 után a falu részére a vámjogot a Székelyhidi család 
szerezte meg. Miután vámszedő hely volt, ezért ezt követően az írott for-
rások már „Vámospercsh” néven említik. 1338 után a vámjövedelem és a 
falu fele a Székelyhidiak, másik rész a Diószegieké lett. 
1552-ben 26,5 jobbágyportát írtak össze. 1605-ben Bocskai István a 
korponai kiváltságlevelében a Vámospércsen lévő részbirtokát hajdúka-
tonáinak adományozta, s mintegy 108 család kapott itt telket. Az idete-
lepültek 1611-ben elfoglalták és használták a település nem hajdújogon 
birtokolt részét is, majd rövidesen jelképes összegért megvásárolták. 
Hajdúkiváltságát többször is megerősítették – fenyegette a töröknek való 
hódolás és a magyar részre való adóztatás is –, a Hajdúkerület megalaku-
lása (1698–99) jelentette a város számára a kiváltságok megőrzésének 
valódi biztosítékát. Gyakran tartották itt a Hajdúkerület közgyűléseit. 
1850-ben II. osztályú járásbíróság székhelye lett, a múlt század hetvenes 
éveiben elérte a vasút. Az 1876-ban a Hajdúkerület megszűnésével, a 
270 éves hajdúvárosi múlt után nagyközséggé átalakult át. 
Az I. világháború után bekövetkező területi változások miatt az országon 
belül periférikus helyzetbe került, amely a település hanyatlását okozta.  
A II. világháború után sem javult a helyzete, lakossága folyamatosan el-
vándorolt. Az utóbbi egy-két évtizedben azonban biztató jelek mutatkoz-
tak, s a nagyközség ma központi szerepet játszik a térség életében. 2001-
ben az egykori hajdúvárosok közül utolsóként szerezzék vissza városi 
státuszukat.

Érték neve:  Flavon termékcsalád
Kategóriája:  egészség és életmód
Fellelhetősége:  Vámospércs
Értéktár neve:  Hajdú-Bihar Megyei Értéktár
  továbbítva a Magyar Értéktárba történő felvételre

A GéSz Gaál és Sziklás Kft. alappilléreit 1994-ben rakta le Gaál László és 
Sziklás Johanna. A több éves kutatómunka eredményeképpen 2004-re a 
cégnek sikerült kifejleszteni a Flavon termékcsalád első tagját: a Flavon 
max alapterméket, amelyet a folyamatos innovációnak köszönhetően, a 
fogyasztói igényekkel összhangban, mindezidáig öt újabb termék köve-
tett: Flavon Kids, Flavon max Plus+, Flavon Green, Flavon Active, Flavon 
Protect. Termékeik előállítása során különös hangsúlyt fektetnek a magas 
minőség elérésére, éppen ezért a gyártás során felhasznált összetevők 
egytől-egyig prémium kategóriás alapanyagok, melyeket lehetőség szerint 

hazai termelőktől szereznek be, minden más esetben a külföldön rendel-
kezésre álló legjobb minőségű alapanyagokat importálják. A hat egyedi 
Flavon termék között mindenki megtalálhatja a számára legideálisabb 
összetételűt: a gyermekektől, a várandós kismamákon és fiatal felnőtteken 
át, egészen az idősebbekig. A termékekben összesen több mint 30 féle 
gyümölcs- és zöldség összes hatóanyaga található. 
A Flavon termékcsalád előállítását biztosító gyártelepet 2006-ban adták 
át Vámospércsen, ezáltal munkát biztosítva az ott élő emberek számára. A 
kezdetben egy üzemcsarnokból álló létesítményt 2012-re egy 500 m2-es 
raktárral és egy 900 m2 alapterületű üzemcsarnokkal bővítették. A termé-
kek forgalmazása hálózatos rendszerben, a Flavon max Klubbon keresztül 
történik, taglétszáma 10 év alatt több mint 200 000 főre duzzadt. Mos-
tanra több mint 2 millió üveg Flavon termék kerül értékesítésre a világ 32 
országában.

Az értéktár lehetséges további elemei:
Kőrises (természetvédelmi terület)
Malom Galéria
Szabadság emlékmű
Református templom
Római katolikus templom
Tájház
Tormatermesztés
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Váncsod
Földrajzi elhelyezkedés
Váncsod község a megye déli részén Debrecentől 50 km-re, Berettyóúj-
falutól 18 km-re helyezkedik el. Megközelíthető a 42-es számú útról 
Mezőpeterd felől északi irányba haladva a 4815-ös, illetve a 4810-es út-
ról Szentpéterszeg és Gáborján községeken áthaladva. 

Történelmi áttekintés
Váncsod legkorábbi említése 1213-ból való, amikor a Váradi Regestrum 
egy hatalmaskodási eset kapcsán tesz róla említést. Váncsod, mely régen 
Vánsudnak és Vánchudnak is íratott, a hagyomány szerint hasonnevű 
birtokosáról kapta a nevét, maga a név talán török eredetű. Míg másutt a 
Wanchud, Vanhud alakok fordulnak elő. A település a XIII. század végén 
Zolouch Szalók úr birtoka az 1291–94-es püspöki tizedjegyzék szerint. 
A pápai tized megemlékezik róla 1332–37-ben, amikor egy György nevű 
papja 12 garast fizetett a pápa részére. 
A település, amely hajdan nem a mai helyén, hanem az ún. „Egyház szi-
get”-en állott, lakott helyként szerepel 1291–94-ben és 1332–37-ben is. 
Vanchod 1382-ben a Horváth, 1454-ben a Vancsodi, Vajai és a Dombrádi 
családok birtoka. 1552-ben 23 lakott portát mutatnak ki Váncsodon 
a dicalis conscriptiók. A falu ugyan átvészelte a XVI. század végén és a 
XVII. század elején dúló tizenöt éves háború pusztításait, azonban Várad 
eleste (1660) után bekövetkezett a község pusztulása. Az 1692-es össze-
írás szerint lakatlan, elpusztult hely. A XVIII. század elején azonban már 
lakott, 1715-ben 9, 1720-ban 22 családdal 1728-ban 40 családdal írták 
össze, majd az 1763-ban években már 70 családot jegyeztek. 
A település 1731-ben pecsétnyomót készíttetett, mely a falusi közigazga-
tás bizonyítéka, azonban ennek lenyomatát, így a falu akkori címerképét 
nem ismerjük. Az 1808-ban készíttetett új pecsétnyomó körirata a követ-
kező: VANCSOD PETSET 1808. Benne a jobbágyfalvakra jellemző címer-
kép látható: a tojásdad alakú pajzsban heraldikailag jobbra ekevas, míg 
balra csoroszlya. A település a XIX. század közepén kis- és középnemesi 
családok birtokában volt. 
Az I. világháború 64, míg a II. világháború 46 áldozatot követelt a falutól. 
A két háború elesett katonai és polgári áldozatainak emlékére az önkor-
mányzat 1993. május 30-án emlékművet avatott.

Az értéktár lehetséges további elemei:
Millenniumi emlékmű
I. és II. világháborús emlékmű
Ősgyep – Bihari legelő
Pihenőpark – emlékpark
Szent István mellszobor (Győrffy Lajos)
Református templom
Literáti Szegedi Lukács ezüstkehely
Kézi hajtású kocsifecskendő 
     (gyöngyössolymosi kőből készített talapzaton)

Vekerd
Földrajzi elhelyezkedés
A település Zsákától délre, az Ölyvös-patak mellett található. A 47-es fő-
útról közelíthető meg, attól 2 km távolságra van. A legközelebbi város Be-
rettyóújfalu (20 km).

Történelmi áttekintés

Korai forrás nem szól a faluról, nevét a történészek a régi magyar Vekhard 
személynévből származtatják. Első említése 1252-ből való, így felté-
telezik, hogy már a tatárjárás előtt létezett a település ezen a területen.  
1480-ban földesura Nagymihályi Eödönffy András volt, de 1496 előtt a 
Csákyak körösszegi uradalmába került. Ekkor már majdnem néptelen te-
lepülés, a jobbágyok Darvasra költöztek. A falu a XVI. század első felében 
kikerült a körösszegi uradalomból. 
Középkori egyháza a XVII. században elpusztult, sem titulusát, sem helyét 
nem ismerjük. 1552-ben hét portát számoltak össze a településen, birto-
kosa ekkor özvegy Buda Miklósné volt. 1566. után a töröknek fizették az 
adót. 
A tizenöt éves háború folyamán minden jel szerint elnéptelenedett, s a 
puszta helyre Bethlen Gábor uralkodásának idején rác hajdúkat telepítet-
tek. A délszláv eredetű, görögkeleti vallású hajdúknak sem eredeti, sem 
másolatban fennmaradt adománylevelük nem ismert. 1642-ben az itteni 
rác hajdúk maguk közé fogadtak 30 feltehetően protestáns vallású magyar 
hajdúvitézt. Egyes történészek szerint az áttelepülők Körösszegről valók 
voltak, akik a vekerdi határ mellett használták az akkor pusztán álló, s a 
vekerdiek által bérelt Darvas határát. Mindenesetre az erdélyi törvénytár, 
az Approbatae Constitutiones Vekerdet a „kétségtelen és igaz haj dú vá ro-
sok” között ismerte el, katonailag a váradi főkapitány alá tartoztak. 
1660 után puszta helynek mondták, és néptelen volt az 1715-ös és 1720-
as összeírásokban is. 1728-ban azonban már 19 családot írtak össze.  
A tartós elnéptelenedés lakosságcserét eredményezett, mert a XIX. századi 
összeírásokban elmagyarosodóban lévő román lakosságról tesznek emlí-
tést. Lakossága viszonylag lassan növekedett, az 1774-es úrbéri felmérés 
idején is mindössze 40 családot említenek. 1769-ben földesura Baranyai 
Miklós volt. 
Határhasználata kétnyomásos volt, pusztatelek nem volt a faluban, jogál-
lásukat tekintve szabadmenetelűek voltak.
A két világháború között a berettyóújfalusi járáshoz tartozott, Furta nagy-
községhez volt beosztva. 1950-ben az addig Bihar vármegyéhez tartozó 
település Hajdú-Bihar megye része lett.

Az értéktár lehetséges további elemei:
Görögkatolikus templom
Természetvédelmi terület a község határában
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Értéktár  |  Zsáka

Zsáka
Földrajzi elhelyezkedés
Zsáka Hajdú-Bihar megye déli részén, a Debrecent Szegeddel összekötő 
47-es számú főútvonal mellett, a megyeszékhelytől 52 km-re, Berettyóúj-
falutól 17 km-re, Furta település közvetlen szomszédságában terül el. 

Történelmi áttekintés
A régészeti leletek tanúsága szerint a község határában és a környékén 
elpusztult települések sora található. A település környékén talált több 
mint 50 különféle régészeti lelet, tárgyi emlék „zsákai collectio” cím alatt 
a Református Kollégium Múzeumában került elhelyezésre. A honfoglalás 
idején lakói szlávok voltak. A korai tárgyi emlékek mellett erről tanúsko-
dik a Váradi Regestrum is, amely 1214-ben említi „Yzsow-laka” (Izsólaka) 
néven. A váradi káptalan 1322-ben kelt oklevele, mint egyházas község-
ről, Izsólaka név alatt említi. Az Árpád-kori Izsólaka helynév az 1330-as 
években lerövidül Izsákra. 
Az 1552. évi összeírás Zsákát 22 jobbágyportával jegyezte fel, a népes-
ségszám pedig 220 fő lehetett. A település ekkor Isaka néven Isakai Os-
vald birtoka volt. A falunévről magát elnevező Izsáki család az 1540-es 
években erősítette meg udvarházát, amelynek szerepe Szolnok török kéz-
re kerülése után (1552) megnőtt. Zsáka vára a XVI. és XVII. században 
fontos szerepet játszott a térség védelmében. A zsákai vár pusztulása II. 
Rákóczi György sikertelen lengyelországi hadjáratát követően, Erdély bu-
kásakor következett be, 1677-ben már várromként említik. 
A település földesura a XVII. századtól kezdődően kisebb-nagyobb meg-
szakításokkal a Rhédey család volt. A család udvarházat, majd impozáns, 
műemlék jellegű kastélyt épített 1858-ban a településen. Zsáka jobbágy-
falu pecsétnyomója 1742-ből ismeretes, körirata: SUKA FALUIAIE ANNO 
1742. Pajzs alakban ágaskodó oroszlánt ábrázol, lába előtt csillaggal, felet-
te koronával. A magyar lakosság mellé román betelepülők jönnek a XVIII. 
században, ekkor építenek maguknak templomot a reformátusok és a gö-
rögkeletiek is. A Bihar vármegyéhez tartozó 1773-ban falunak, 1877-től 
községnek minősülő település 1882-ben nagyközség lett. Az 1941–49 
közötti időpontban Kígyóspuszta nevű külterületi lakóhelyét Vekerdhez 
csatolták, majd 1950-től az új közigazgatási rendszerben Hajdú-Bihar 
megye részeként önálló tanácsú község lett. 1992-től önálló jogállású 
nagyközség.

Az értéktár lehetséges további elemei:
Rhédey kastély
Rhédey-Wesselényi-Bethlen tiszttartói kúria
Vár
Református templom
Ortodox templom
Községháza
I. világháborús emlékmű

Szerkesztői megjegyzések

A jelenlegi munka megjelenését a Földművelésügyi Minisztérium támoga-
tása tette lehetővé. A Minisztérium döntésének értelmében minden me-
gye lehetőséget kapott a megyei értéktár népszerűsítésére.
Hajdú-Bihar megye az értékek megismertetésére kiadványok készítését, 
konferencia szervezését tartotta alkalmasnak. A jelenlegi kiadvány egy két 
éves munka pillanatnyi lenyomata. A magyar nemzeti értékekről és a hun-
garikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény és annak végrehajtására irá-
nyuló a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 
114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet hatályba lépését követően kezdődött 
meg az értékek számbavétele.
Az eltelt években megalakult a Hajdú-Bihar Megyei Értéktár Bizottság és 
36 települési értéktár bizottság (a megyében 82 település található).

A kiadvány szerkesztésének lezárása 2015. április 23. napja. A könyvben 
a szerkesztés alapelve szerint a fenti időpontig a megyei értéktárban lévő 
összes elem közlésre kerül. A települések történetének rövid ismerteté-
se után általában betűrendben kerülnek közlésre a helyi értékek. Ameny-
nyiben a település rendelkezik megyei vagy a Magyar Értéktárban lévő 
értékkel, az az érték a felsorolásban előre került. A leírások a települési ér-
téktárak javaslattételi adatlapjai szerint készültek. A településtörténetek 
leírásához a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat „Hajdú-Bihar évszadai” 
című millenniumi kiadványa szolgált alapul.
A Debreceni Értéktár a könyvben felsoroltakon kívül még számos elemet 
tartalmaz, a kiadvány korlátozott terjedelme miatt csak az értéktár bizott-
ság által kiválasztott leírások kerültek ismertetésre.

235234





Hajdú-Bihar megye 
az értékek otthona
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