
                 TÁMOP-5.3.11-13/2-2013-0001                   

     

 

1  
 

 

 

 

 

 Amenca – Velünk Európába Szervezet 
2015. 

 

 

Helyi történelmi és kulturális értéktár és 

adatbázis 

NAGYHEGYES 

„Kun Pál álma” modul  

 

Szerkesztő: Balogh Gyula, Phd.- jelölt;  

Szerzők: Németi Sándorné; Hartmann Panna; Árva Judit;  

Szakértők: Balogh Tibor; Harmati Csaba, Polgár Brigitta 

Lektor: Dr. Szerepi Sándor, főiskolai docens, DE GYFK 

 

 

 

 



                 TÁMOP-5.3.11-13/2-2013-0001                   

     

 

2  
 

Tartalom 

1. BEVEZETŐ. ..................................................................................................................................4 

2. Összegző adatbázis .....................................................................................................................9 

3. Részletes bemutatás ............................................................................................................. 20 

a) Agrár- és élelmiszergazdaság ................................................................................................. 20 

Nagyhegyesi Takarmány Kft. ..................................................................................................... 21 

Nagyhegyesi Állattenyésző Termelő Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ........................................ 23 

Dézsi Imre ................................................................................................................................. 24 

Daru Mihály .............................................................................................................................. 27 

b) épített környezet ................................................................................................................... 30 

Református Templom:............................................................................................................... 30 

Tündérkert Óvoda és Bölcsőde .................................................................................................. 32 

Veres Péter Általános Iskola ...................................................................................................... 35 

c) ipari és műszaki megoldások ................................................................................................. 38 

Horváthné Selmeczi-Tóth Judit .................................................................................................. 38 

Kézimunka szakkör .................................................................................................................... 41 

Dézsiné Székelyhidi Zsuzsanna .................................................................................................. 43 

Berczel István ............................................................................................................................ 46 

Bikkiné Jánosi Eszter.................................................................................................................. 48 

Szalontai István ......................................................................................................................... 50 

Pinczés Miklósné Rózsika .......................................................................................................... 52 

Horváth Valéria keramikus ........................................................................................................ 55 



                 TÁMOP-5.3.11-13/2-2013-0001                   

     

 

3  
 

Nabod-Brush Kft. ....................................................................................................................... 57 

d) kulturális örökség .................................................................................................................. 62 

Nagyhegyesi Nyugdíjas Klub: ..................................................................................................... 62 

Hagyományőrző Csoport: .......................................................................................................... 66 

Tájház: ...................................................................................................................................... 69 

Rickl-kúria ................................................................................................................................. 71 

Kosztolányi László (1918-2000) .................................................................................................. 73 

e) sport ..................................................................................................................................... 75 

Kráter Horgászegyesület............................................................................................................ 75 

Nagyhegyesi Futóklub ............................................................................................................... 78 

Nagyhegyesi Községi Sportegyesület ......................................................................................... 81 

Nagyhegyesi Mazsorett csoportok ............................................................................................. 85 

Nagyhegyesi Íjász Kör: ............................................................................................................... 88 

f) természeti környezet ............................................................................................................. 91 

Keleti-főcsatorna: ...................................................................................................................... 91 

Kráter-tó ................................................................................................................................... 93 

Kiserdei park ............................................................................................................................. 95 

g) turizmus és vendéglátás ........................................................................................................ 96 

Kadarcsi csárda ......................................................................................................................... 96 

Tuba tanya ................................................................................................................................ 99 

Hegyesi Napok ........................................................................................................................ 104 

Melléklet......................................................................................................................................... 107 



                 TÁMOP-5.3.11-13/2-2013-0001                   

     

 

4  
 

 

1. BEVEZETŐ. 

 

A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény alapján az 

Országgyűlés megállapította, hogy 

 

a) a magyar nemzeti értékek (a továbbiakban: nemzeti értékek), és azokon belül a 

hungarikumok megőrzendő és egyedülálló értékek; 

 

b) az összetartozás, az egység és a nemzeti tudat erősítése érdekében nemzetünk értékeit össze 

kell gyűjteni, dokumentálni, az értékvédelem alapjául szolgáló dokumentációt a szigorú 

nyilvántartás és kutathatóság szabályai szerint meg kell őrizni, az értékeket pedig ápolni, 

védelmezni és támogatni kell; 

 

c) örökségünket, a magyar kultúra évezredes értékeit, a magyarság szellemi és anyagi 

alkotásait, ember alkotta és természet adta értékeit átfogó értéktárban kell összesíteni; 

 

d) a nemzeti értékeink védelme hozzájárul a nemzeti azonosság-tudat kialakulásához és 

megszilárdításához; 

 

e) nemzeti értékeink széles körű hazai és külföldi bemutatása, megismertetése nyelvi, 

szellemi, kulturális, gazdasági teljesítményünk, természeti és épített értékeink elismertetése, 

valamint az országmárka erősítése egyaránt kiemelkedő jelentőségű. 

 
 

A törvény alapján 
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a) települési értéktár: a települési önkormányzat területén fellelhető nemzeti értékek adatait 

tartalmazó gyűjtemény; 

 

b) hungarikum: gyűjtőfogalom, amely egységes osztályozási, besorolási és nyilvántartási 

rendszerben olyan megkülönböztetésre, kiemelésre méltó értéket jelöl, amely a magyarságra 

jellemző tulajdonságával, egyediségével, különlegességével és minőségével a magyarság 

csúcsteljesítménye, 

 

ba) amelyet belföldön és külföldön egyaránt a magyarság eredményeként, kiemelt értékeként 

tartanak számon, vagy 

 

bb) amely védett természeti értékek, vagy 

 

bc) amely kiváló nemzeti termék, vagy 

 

bd) amelyet az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározottak szerint 

végzett egyedi értékelés eredményeként a Hungarikum Bizottság (a továbbiakban: HB) 

hungarikummá minősít, vagy amely e törvény erejénél fogva hungarikumnak minősül; 

 

c) nemzeti érték: magyar alkotótevékenységhez, termelési kultúrához, tudáshoz, 

hagyományokhoz, tájhoz és élővilághoz kapcsolódó, nemzetünk történelme, valamint a 

közelmúlt során felhalmozott és megőrzött minden szellemi és anyagi, természeti, közösségi 

érték, vagy termék, amely 

 

ca) hazai szempontból meghatározó jelentőségű, így nemzetünk - de legalább egy 

meghatározott tájegység lakossága - a magyarságra jellemzőnek és közismertnek fogad el, 



                 TÁMOP-5.3.11-13/2-2013-0001                   

     

 

6  
 

 

cb) jelentősen öregbíti hírnevünket, növelheti megbecsülésünket az Európai Unióban és szerte 

a világon, 

 

cc) hozzájárul új nemzedékek nemzeti hovatartozásának, magyarságtudatának kialakításához, 

megerősítéséhez; 

 

Valamely érték nemzeti értékké vagy hungarikummá minősítése nem érinti annak egyéb 

jogszabályok alapján fennálló védettségét. 

 

A törvény alapján a természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem 

rendelkező társaságok nem lehetnek sem nemzeti értékek, sem hungarikumok. 

 

A törvény alapján a települési önkormányzat települési értéktárat hozhat létre, a fentiekben 

ismertetett törvény és a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 

114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet alapján (1. sz. melléklet). 

 

 

Nemzeti érték felvételét a települési értéktárba bárki kezdeményezheti! 

 

A nemzeti értékek adatait a települési értéktárakban a következő, szakterületenkénti 

kategóriák szerint kell azonosítani és rendszerezni: 

 

a) agrár- és élelmiszergazdaság: az agrárium szellemi termékei és tárgyi javai - beleértve az 

erdészet, halászat, vadászat és állategészségügy területét -, különösen a mezőgazdasági 

termékek és az élelmiszerek, a borászat, továbbá az állat- és növényfajták; 
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b) egészség és életmód: a tudományos és népi megelőzés és gyógyászat, természetgyógyászat 

szellemi termékei és tárgyi javai, különösen a gyógyszerek, gyógynövények, gyógyhatású 

készítmények, gyógyvíz- és fürdőkultúra; 

 

c) épített környezet: a környezet tudatos építési munka eredményeként létrehozott, illetve 

elhatárolt épített (mesterséges) része, amely elsődlegesen az egyéni és közösségi lét  

feltételeinek megteremtését szolgálja; valamint az embert körülvevő környezet fenntartásához 

kapcsolódó szellemi termékek; 

 

d) ipari és műszaki megoldások: az ipari termelés - beleértve a kézműipart, kézművességet 

is - szellemi termékei és tárgyi javai, különösen az egyes technológiák, technikák, berendezés-

, gép- és műszergyártás, műszaki eszközökkel végzett személy- és áruszállítás; 

 

e) kulturális örökség: a kulturális örökség szellemi és tárgyi javai, különösen az irodalom, a 

tudomány, a népművészet és népi kézművesség, néprajz, filmművészet, iparművészet, 

képzőművészet, táncművészet és zeneművészet; továbbá a védett ingatlan értékei, különösen 

a nemzeti vagyon körébe tartozó, kiemelkedő értékű műemlékek és régészeti lelőhelyek, 

nemzeti és történelmi emlékhelyek, világörökségi helyszínek; 

 

f) sport: a fizikai erőnlét és a szellemi teljesítőképesség megtartását, fejlesztését szolgáló, a 

szabadidő eltöltéseként kötetlenül vagy szervezett formában, illetve versenyszerűen végzett 

testedzés vagy szellemi sportágban kifejtett tevékenység, különösen a sportolói életművek és 

csúcsteljesítmények; 

 

g) természeti környezet: az ember természetes környezetének tárgyi javai, különösen a 

fizikai és biológiai képződmények vagy képződménycsoportok, geológiai és geomorfológiai 
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képződmények, természeti tájak, természeti területek, életközösségek és ökológiai rendszerek; 

valamint az embert körülvevő környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek; 

 

h) turizmus és vendéglátás: a turizmus és a vendéglátás szellemi termékei és tárgyi javai, 

különösen a turisztikai attrakciók, szolgáltatások, a vendéglátó-ipari termékek, valamint a 

vendéglátás körébe tartozó étel- és italkészítési eljárások. 

 

A helyi önkormányzat közigazgatási területén fellelhető, illetve az ott létrehozott nemzeti 

érték felvételét a települési értéktárba bárki írásban kezdeményezheti az adott érték 

fellelhetőségének helye szerint illetékes önkormányzat polgármesteréhez címzett 

javaslatában. 

 

A javaslatot írásban a jogszabály melléklete szerint kell elkészíteni és elektronikus úton vagy 

postai út esetén elektronikus adathordozón mellékelve kell benyújtani. 

 

A nemzeti értékeket az értéktárakban szakterületenkénti kategóriák szerint kell nyilvántartani 

és a települési értéktárban nyilvántartott nemzeti érték adatait a helyi önkormányzat az 

önkormányzat honlapján közzéteszi. 
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2. Összegző adatbázis 

 

Nagyhegyesi érték 

megnevezése 

Nagyhegyesi érték 

szakterületenkénti 

kategóriák 

szerinti besorolása 

Nagyhegyesi érték rövid bemutatása 

Nagyhegyesi 

Takarmány Kft. 

agrár- és 

élelmiszergazdaság 

1993-ban alakult. Kelet-Magyarország egyik 

legmodernebb és leginnovatívabb 

takarmánygyártó vállalkozása.  

Nagyhegyesi 

Állattenyésző 

Termelő 

Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. 

agrár- és 

élelmiszergazdaság 

1993-ban alakult. Jelenleg a kft-nél 110 fő a 

dolgozói létszám. Fő tevékenységi kör: 

állattenyésztés (tejelő tehenészet, sertés és 

brojler csirkenevelés). Kisebb nagyságrendben 

növénytermeléssel is foglalkozik a cég.  

Dézsi Imre  agrár- és 

élelmiszergazdaság 

1989-ben az akkori Termelőszövetkezetből 

kiváltva Dézsi Imre családi vállalkozás keretein 

belül holstein-fríz tehenek tenyésztésébe 

kezdett, fő terméknek pedig a tejet helyezte. A 

folyamatosan korszerűsített tehenészet megyei 

és országos szinten, valamint kiállítások révén 

nemzetközileg is elismert. 

Daru Mihály  agrár- és 

élelmiszergazdaság 

1995-ben kezdte a tevékenységét 

Nagyhegyesen az egyetlen méhész, Daru 

Mihály. Egyedi, különleges eszközeivel és 

kiváló minőségű mézével egyaránt 

elismertséget szerzett hazánkban, sőt 

Lengyelországból is érkeztek már hozzá 

látogatók. 



                 TÁMOP-5.3.11-13/2-2013-0001                   

     

 

10  
 

Református 

Templom  

épített környezet 1993 augusztusában kezdődött meg az 

építkezés. Az építési munkák nagy része 

társadalmi munkában valósult meg.  

Tündérkert 

Óvoda és 

Bölcsöde 

épített környezet 1998. május 8-án avatták fel az új és korszerű 

óvodát (jelenlegi épület). Az új intézmény 150 

férőhelyes. 2011-től egy óvodai csoportban 

egységes óvoda-bölcsődei csoport került 

kialakításra. 

Veres Péter 

Általános Iskola 

épített környezet A központi általános iskola, mely a környék 

tanyavilágának tanulóit fogta össze, 1952-ben 

jött létre. 1995-ben Veres Péter lett az iskola 

névadója. 2001-ben lett birtokba véve a közel 

250 millió forintos beruházással megépült, 

nyelvi laborral, könyvtárral, 

számítógépteremmel, modern fizika-kémia 

szaktanteremmel ellátott, 8 tantermes új 

iskolaépületet. 2004-ben pedig az új épület 

tetőterében kialakított újabb 8 tanterem is 

benépesült. 

Horváthné 

Selmeczi-Tóth 

Judit  

ipari és műszaki 

megoldások: 

kézművesség 

2001-ben kezdett el gobelinvarrással 

foglalkozni. Egyéb tevékenységei: 

keresztszemes hímzés, horgolás, gyöngyfűzés, 

3D-s origami technika. 

 

Kézimunka 

szakkör  

ipari és műszaki 

megoldások: 

kézművesség 

Dézsiné Székelyhidi Zsuzsanna vezetésével 

alakult meg a Kézimunkaszakkör 1997-ben. 

Főbb tevékenységek: varrott-, vert- és horgolt 

csipke tájjellegű vászonhímzések készítése, 

lakástextil és viseletkészítés. 

 

Dézsiné ipari és műszaki Érettségi után, 1993-1995 között Debrecenben, 
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Székelyhidi 

Zsuzsanna  

megoldások: 

kézművesség 

 

a Kézműves Szakiskolában tanult, 

csipketechnikát, hímzéstechnikát, viseletvarrást 

és lakástextil készítést. Főbb tevékenységei: 

varrott-, vert- és horgolt csipke-készítés. 

kézimunkáit a Hagyományok Háza Népi 

Iparművészeti Bíráló Bizottsága zsűrizte és 

Népi iparművészeti alkotássá minősítette 

azokat.  

 

Berczel István

  

ipari és műszaki 

megoldások: 

kézművesség 

 

1994-ben alapította vállalkozását. Az 

országban Berczel István készített először 

piramis alakú gyertyát, illetve a szárazvirággal 

való díszítést is ő alkalmazta először. 

Gyertyáiból rendszeresen szállítanak 

Budapestre egy nagykereskedésbe, ahonnan a 

magyarországi piacot terítik. Emellett már 20 

éve – a megalakulás óta – szállítják 

Németországba a „LUDO DESING” 

márkanéven forgalomba kerülő termékeit. 

Bikkiné Jánosi 

Eszter  

ipari és műszaki 

megoldások: 

kézművesség 

 

2003-ban készítette az első gyerekszoba 

dekorációját. Tevékenységei: gyerekszoba 

dekoráció (falfestés), portrékészítés (grafitrajz), 

Patchwork varrás, horgolás, keresztszemes 

hímzés, babavarrás, játék- és, figurakészítés, 

gyöngyfűzés: ékszerek és virágok, tűzgrafika. 

 

Szalontai István  ipari és műszaki 

megoldások: 

kézművesség 

A késes mesterséget 1994 óta folytatja 

főfoglalkozásként. A népi iparművész címet 

2003-ban kapta meg, azóta tagja a 

Népművészeti Egyesületek Szövetsége Hajdú-

Bihar megyei szervezetének. Ma 15 darab ‘A’ 

kategóriás és 41 darab ‘B’ kategóriás zsűrizett 

termékkel rendelkezik. A műhelyében készülő 
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valamennyi kés – vadászkések, zsebkések és 

háztartási kések egyaránt – gyakorlatilag 

minden munkafázisa kézi művelet.  

Pinczés Miklósné 

Rózsika   

ipari és műszaki 

megoldások: 

kézművesség 

Nyugdíjba vonulása után kezdett el elsősorban, 

népi gyermekjáték-készítéssel foglalkozni. 

Alkotásainak leggyakoribb alapanyaga: csuhéj, 

raffia, filc, kartonpapír, mákgubó. Kezdetben 

csak babákat készített, majd egyre bővült a 

repertoár. Így születtek húsvéti koszorúk, 

húsvéti tojás, nyuszik, adventi koszorúk, 

karácsonyi angyalkák, virágok, hortobágyi 

tájképek.  

Horváth Valéria  ipari és műszaki 

megoldások: 

kézművesség 

2003 óta folyamatosan a keramikus szakmában 

dolgozik. Főként használati kerámiákat készít: 

sütő-főző edényeket, almasütőket, pálinkás 

butellákat, tároló edényeket, vajtartót, mézest, 

népi hűtő mágneseket. A Nagyhegyesi kerámia 

név alatt, ideköltözése, 2009 óta 

tevékenykedik. Kerámiái egyedisége a 

hagyományos forma és mintavilág 

feldolgozásában rejlik, a mai modern 

igényeknek megfelelően. 

Nabod-Brush Kft.  ipari és műszaki 

megoldások: 

kézművesség 

 

A Nabod-Brush Kft. minőségi kefegyártással 

foglalkozó cég 1991-ben alakult. A családi 

vállalkozás ügyvezetője és egyik alapítója 

Bodnár István. A termelés nagyhegyesi 

telephelyeken zajlik. Ügyvezetője jelenleg a 

Magyar Kefeipari Szövetség elnökségi tagja is. 

2009-ban és 2011-ben elnyerték a „Hajdú-

Bihar Megyei Minőségi Termék” címet, 

valamint 2012-ben a „Hajdú-Bihar Megye 

Kitüntetett Terméke” díjat, amire rendkívül 

büszkék. A labdarúgáshoz kötődik 
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szabadalmaztatott termékük, a stoplis tisztító 

kefe. Ezt a terméket szerte Magyarországon 

használják a sportolók, a Puskás Akadémia, és 

az NB1-es csapatok is jól ismerik. A vállalat 

lelkes és odaadó támogatója a nagyhegyesi 

sportnak is 

Nagyhegyesi 

Nyugdíjas Klub 

 

 

 

kulturális örökség 

A Nagyhegyesi Nyugdíjas Klub bejegyzett 

civil szervezetként Nagyhegyesi Nyugdíjas 

Szakszervezet néven kezdte működését, 1999. 

január 13-án, 24 fővel. Az alapításkor az elnök 

Csige István volt, akit 2009-ben váltott 

Szatmári László, majd 2013-tól Vincze 

Sándorné tölti be ezt a pozíciót. 

A Klub jelenleg 52 főből áll. Rendszeres 

versenyzői az Országos Ki mit tud?-nak. A 

csoport tagjai már több főzőversenyen is részt 

vettek (Bogács, Esztár, Hajdúszoboszló, 

Hortobágy), ahol finom ételeket (birkapörkölt, 

csirkepörkölt, gulyásleves, körömpörkölt, 

paprikás krumpli, slambuc) készítettek és szép 

eredményekkel tértek haza. 

  Csoportjaik: Nagyi-Mazsi tánccsoport, 

néptánc-csoport, „Nyílik a rózsa” Népdalkör.  

 

Hagyományőrző 

Csoport 

 

 

 

kulturális örökség 

2012-ben alakultak 14 fővel. Az első 

találkozásokat magánlakásokban tartották. 

2013 januárjától kapták meg a Tájházat, melyet 

kéthetente szombaton látogatnak. A vezetőjük, 

Tóthné Bajusz Katalin, az ő ötlete volt a 

csoport megalakulása. A csoport ma már 33 

főből áll. Egységes piros színű ruhájuk van, 

melyeken a népi jellegzetesség 

visszatükröződik. Aki tagja lesz a csoportnak, 
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varrat magának egy ilyen ruhát.  

Minél több gasztronómiai eseményre 

igyekeznek eljutni. A látogatásaik célja, 

elsősorban a gasztronómiai tapasztalatcsere. 

2014-ben eljutottak a ,,Margitai Disznótor”-ra 

(Újszentmargita), a Lecsófesztiválra (Esztár), a 

Hortobágyi Lehalászási Ünnepre (Elep).    

 

Tájház   

 

kulturális örökség 

Az 1998-ben megválasztott Képviselő-testület 

Nagyhegyes megalakulásának 50. 

évfordulójára, 2002-ben készítette el a 

Tájházat, mely küllemében és belső 

elrendezésében ugyanolyan, mint amelyekbe 

1952-ben költöztek be az emberek. A tájház 

hivatalos átadásra 2002. augusztus 20-án került 

sor. 

Rickl-kúria  

 

 

 

kulturális örökség 

A kései klasszicista stílusú, ma már 

alápincézetlen, szabadon álló földszintes kúriát 

az 1850-es évek elején-közepén építették. 

Terveit feltehetően a tulajdonos, II. Rickl Antal 

Vilmos (1826-1857) készíthette és a park 

rendezése is az ő nevéhez fűződik. 2010-ben az 

önkormányzat külső megjelenésében eredeti 

állapotban helyreállítatta. 2011-ben a Községi 

Könyvtár méltó helyre talált az épületben. 

2014. március 21-én ellátogatott az épületbe 

Jókai Anna Kossuth-díjas írónő, és ezen 

alkalomból olvasótermet neveztek el róla.  

Kosztolányi 

László 

 

 

 

Kosztolányi László 1918-ban született Ajakon. 

A nyíregyházi tanítóképzőben szerzett tanítói 

oklevelet. 1947-ben közszolgálatot vállalt az 

elepi tanyai iskolában. Miközben tanított a 

tanyasi iskolákban, segítette a tanyavilágban 
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kulturális örökség élő embereket ügyes-bajos dolgaik intézésében. 

Szerepet vállalt a nagyhegyesi részen 

létesítendő tanyaközpont megszervezésében, 

majd annak önálló községgé válásában. 

Igazgatói, tanári, társadalmi, közigazgatási 

tevékenységét elismerés, tisztelet övezte 

Kráter 

Horgászegyesület 

sport Nagyhegyesen 2005-ben alakult a Kráter 

Horgászegyesület (korábban Kráter Közhasznú 

Horgászegyesület), mely 12 taggal kezdte meg 

működését. Az egyesület elnöke kezdettől 

fogva Luka Ferenc, az alapító tagok között 

pedig a jelenleg is aktív Bajusz István, Árva 

János és Koroknai Tibor is megtalálható. Fő 

tevékenységi körükbe tartozik a Kráter-tóba a 

Magyarországon őshonos halfajok évenkénti 

telepítése, mellyel fenntartják a megfelelő 

mennyiségű halállományt. 

Nagyhegyesi 

Futóklub 

sport 2013. november 9-én tartották első 

összejövetelüket a Nagyhegyesi Művelődési 

Ház csoportjaként. 19 tagot számláltak 

induláskor. A klub életre hívásának elsődleges 

oka az volt, hogy népszerűsítsék a futást, mint 

egészséges és hasznos kikapcsolódási formát, 

sportot, önfejlesztő tevékenységet.  

Nagyhegyesi 

Községi 

Sportegyesület

  

sport Az egyesület 1958-ban alakult, korábban nem 

volt ilyen jellegű szervezet a különböző 

sportágak támogatására. Jelenlegi elnöke, 

Zsuponyó Levente, az elnökségi tagok Bodnár 

István, Bodnár László és Vágner Ferenc, 

tiszteletbeli elnöknek pedig Rimóczi Jánost és 

Bércessy Zsoltot választották. Jelenleg három 

szakosztály alkotja a Nagyhegyesi Községi 
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Sportegyesületet: a labdarúgás, a testépítés és a 

thai-boksz. 

Nagyhegyesi 

Mazsorett 

csoportok 

sport Egy 1996-os kulturális bemutatón két általános 

iskolás osztály közreműködésével jött létre az 

első mazsorett-produkció Nagyhegyesen. Kiss 

Ferencné pedagógus állította össze a 

koreográfiát, mindezt egyszeri alkalomra 

tervezte. A nagy érdeklődésre való tekintettel 

alapította meg a Nagyhegyesi Mazsorett 

csoportokat. 2012-től Kovács Bettina vezeti a 

csoportokat, jelen felállást tekintve – a tagok 

életkorának növekedése szerint - a Hóvirág, a 

Jázmin, az Orgona és az Orchidea csoportot, 

ami körülbelül 50 főt foglal magában. 

Eredményességüket igazolja, hogy – 

kezdetektől napjainkig- 3 ezüst, 16 arany és 7 

kiemelt arany oklevél tulajdonosaik, továbbá 

2014 novemberében elnyerték a 

Balmazújvárosi fesztiválon a „Legjobb 

Koreográfia Díját” Show kategóriában. 

Nagyhegyesi Íjász 

Kör 

sport A településen többen is érdeklődtek az íjászat 

iránt, így Harangi Sándor toborzót hirdetett. 

Ennek eredményeként alakult meg 2013. április 

5-én a Nagyhegyesi Íjász Kör. Tradíciónak 

számít a minden évben megrendezett Kráter-

tavi íjászverseny, mely 2011 óta szerepel a 

Keleti Gyepű hivatalos versenynaptárjában is. 

A legutóbb 2014-ben megrendezett IV. Kráter-

tavi verseny több mint 160 versenyző 

részvételével zajlott.     

Keleti-főcsatorna 

partja  

természeti 

környezet 

A Keleti főcsatorna a Tiszántúl vízellátási 

problémáira létrehozott mesterséges csatorna. 

Tervei már a 1830-as években elkészültek, de 



                 TÁMOP-5.3.11-13/2-2013-0001                   

     

 

17  
 

teljes hosszának átadására 1956-ban került sor. 

Vizét, a Tiszalöki duzzasztómű hatására a 

Tiszából gravitációsan nyeri.  

Kráter-tó természeti 

környezet 

E természeti érték kialakulása egy baleset 

eredménye. A területen az 1920-as évektől 

kezdve folyamatos földgázkitermelések 

folytak, viszont többek között a technológia 

fejletlensége révén több, súlyos gázkitörést is 

okoztak a munkálatok. 1961. augusztus 23-án 

következett be az egyik legsúlyosabb, amikor is 

a kitörő gáz öngyulladt és a robbanást követően 

közel két napig égett. A több mint 100 méter 

magas lángoszlop eloltásának sikertelenségét 

követően végül a keletkezett törmelék és a 12 

méteres földsánc fojtotta el a tüzet. 

Következményként egy megközelítőleg 150 

méter átmérőjű, teljesen szabályos kráter 

keletkezett.  

Kiserdei park természeti 

környezet 

A német származású kereskedő Rickl család 

1819-ben szerzett meg a 6 nyilas méretű elepi 

birtokot, melyet 1829-30-ban 16 nyilas 

méretűre, majd később 32 nyilas méretűre 

bővített. Az elmúlt századokat megélt erdőt az 

1952-ben alakult és gyorsan fejlődő település 

szép lassan körbe nőtte. 2010-ben az 

önkormányzat MVH-s támogatás bevonásával 

sétányokat, ágyásokat alakított ki a területén. A 

terület újragondolásával a 1,5 hektáros tölgyes 

erdő a település egyik gyöngyszeme. 

Kadarcsi csárda turizmus és 

vendéglátás 

A csárda épülete az ún. Sóút mentén, a pesti-

debreceni országút mellett állt és áll a mai 

napig. Debrecen városa 1761 őszén a Kadarcs 
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vízfolyása mellett új csárdát állíttatott 

ideiglenesen egy földkunyhó és egy 

ugyanolyan építésű istálló formájában. A 

bormérés azonban olyan jól alakult már az első 

évben, hogy 1762-ben elrendelték egy 

agyagból verendő kocsmaház építését. Ennek 

eleinte Elepi, Kőudvari vendégfogadó, majd 

később Kadarcsi csárda lett a neve. Az 1840-es 

években „kiigazított” szép klasszicista épületet 

a hasonló csárdákkal együtt 2011-ben újították 

fel. A Kadarcsi csárda csárdamúzeumként és 

információs pontként várja a sóúton érkezőket. 

 

Tuba tanya turizmus és 

vendéglátás 

A Nagyhegyestől 8 km-re található Tuba tanyát 

az értékteremtés és a hagyományőrzés jellemzi. 

Az Alföldre jellemző tájépítészet jelenik meg a 

tanyát, kis állatpark keretein belül 

megtekinthetőek az őshonos magyar állatokat, 

családi programok és kellemes kikapcsolódás 

várja az ide látogatókat. Több mint 20 éve 

vásárolta meg Rápolthy István a tanyát, akkor 

még fél hektáron csak egy romos kis ház volt, 

amit folyamatosan bővített, fejlesztett és 

korszerűsített. A tanya nevét a tanyagazda 

anyai dédnagyapja, az 1848-ban született Tuba 

Ferenc után kapta. Rápolthy István munkáját 

számos rangos szakmai díjjal elismerték már: 

kapott Pro Tourismo és Rozmaring Díjat, 2006-

ban az Év vendéglátóhelye címet 

Hajdúszoboszló városától, nemrég pedig 

Budapesten, a 20. Turisztikai Díjátadó Gálán az 

Év vendéglátója díjat vehette át. 

Hegyesi Napok turizmus és Az első „Hegyesi Napok” 2002. május18-19-én 
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vendéglátás került megrendezésre Kunhegyesen, a város 

önkormányzatának kezdeményezésére. Ekkor 8 

alapító tag aláírásával jött létre az 

„Együttműködési megállapodás”. 
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3. Részletes bemutatás 

 

a) Agrár- és élelmiszergazdaság 
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Nagyhegyesi Takarmány Kft. 

A Nagyhegyesi Takarmány Kft. 1993-ban alakult. Kelet-Magyarország egyik legmodernebb 

és leginnovatívabb takarmánygyártó vállalkozása.  

Tevékenységeik:  

- haszonállat-eledel gyártás 

- hobbiállat-eledel gyártás 

- mezőgazdasági terményszárítás, tárolás 

Termékeik: 

- takarmány alapanyagok (gabona-félék, fehérje alapanyagok: szójadara, napraforgódara 

stb.) 

- takarmány kiegészítők (ásványi kiegészítők, zeolit, futor stb.) 

- premixek 

- koncentrátumok 

- hobbiállat-eledel (kutya, macska száraztápok) 

- haltápok (ponty, pisztráng, harcsa) 

- teljes értékű takarmányok (baromfi, sertés, kérődzők részére)  

Ezekben az önálló ágazatokban korszerű műszaki és technológiai viszonyok között folyik a 

gyártás. A két takarmánykeverő üzemben évente kb. 60.000 tonna tápot gyártanak, emellett a 

cég tárolókapacitással és terményszárító kapacitással is rendelkezik, így vállalják szemes 

termények bérszárítását, tisztítását, tárolását. Jelentős mennyiségű alapanyagot vásárolnak fel, 

amelyet saját tárolóinkban (22 ezer tonna kapacitás) raktároznak. A Kft. üzemei  ISO 9001 és  

HACCP minőségbiztosítási rendszerben  működnek. 

A gyártott takarmányok 60%-át exportálják főleg Romániába, de szállítanak Szlovákiába és 

Bulgáriába is. Romániába nagyobb részben hobbiállat-eledelt, valamint haszonállat-eledelt 

szállítanak. Termékeik Erdély egész területén megtalálhatóak, a haszonállat-eledelek 

nagyüzemi telepeken és takarmánykereskedéssel foglakozó vállalkozásoknál, míg a 

hobbiállat-eledelek élelmiszerláncolatokban fordulnak elő. Magyarországon a hobbiállat-

eledeleket élelmiszerláncolatoknak és nagykereskedelmi tevékenységet folytató 

vállalkozásoknak értékesítik 2015-től kezdve haltápokat is gyárt a cég, melyet szintén 

Romániába szállítanak.  
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A vállalat jelenleg 55 főt foglalkoztat, ebből 10 fő felsőfokú végzettségű, 30 fő szakmunkás 

és 15 fő segédmunkás. A dolgozók folyamatos továbbképzésben részesülnek. pl.: 

nehézgépkezelői, targonca vezetői, kazánkezelői tanfolyamok. 

 Jelenleg beruházás alatt van egy új üzem, amelyben majd kutyák és macskák számára nedves 

eledelt (pástétomot) állítanak elő.   

Elérhetőség: 

Képviselő: Kis Attila        Tel.: (52) 566-015        e-mail: nagyhegyesitakarmany@movinet.hu  

Honlap: http://www.nagyhegyesitakarmany.hu/  

 

 

 

 

http://www.nagyhegyesitakarmany.hu/
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Nagyhegyesi Állattenyésző Termelő Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. 

 

Rövidített név: Nagyhegyesi Állattenyésztő Kft 

Székhely: 4064 Nagyhegyes Szoboszlói útfél 077/7 

Alakulás: 1993.05.01. 

A kft-t alakulása óta PáIfy István agrármérnök ügyvezető igazgató vezeti 

Jelenleg a kft-nél 110 fő a dolgozói létszám. 

Fő tevékenységi kör: állattenyésztés (tejelő tehenészet, sertés és brojler csirkenevelés) 

Kisebb nagyságrendben növénytermeléssel is foglalkozik a cég.  

A cég magas színvonalon végzett tevékenységét az elmúlt 22 évben több szakmai díjjal és 

oklevéllel ismerték el. 
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Dézsi Imre 

1989-ben az akkori Termelőszövetkezetből kiváltva Dézsi Imre családi vállalkozás keretein 

belül holstein-fríz tehenek tenyésztésébe kezdett, fő terméknek pedig a tejet helyezte. A 

jelenleg is kiválóan működő, folyamatosan korszerűsített tehenészet megyei és országos 

szinten, valamint kiállítások révén nemzetközileg is elismert. 

A kezdetben kilenc egyedet számláló tehenészet a Bartók Béla utcán kezdte meg működését, 

majd nem sokkal később a mostani telephelyre, az Ibolya utcára költözött. Kötetlen 

tenyésztésre átállva 11 hektáros területet bérel az önkormányzattól, amin az állatok szabadon 

pihenhetnek. A növendékeket a 33 hektáros Petőfi tanyán tartják, az istállóban pedig a fejést 

végzik. Kezdetben sajtáros fejőberendezéssel dolgozott, 2005-ben tejvezetékes fejőgépre 

váltott, ami egy sokkal korszerűbb és hatékonyabb módszer. A tehenészet mintatelepnek 

számít, korszerű tejhűtővel és a hozzá tartozó berendezésekkel rendelkezik a tejkonyhában. A 

tej minősége kiváló, amit az Állattenyésztési és Teljesítményvizsgáló Kft. folyamatos 

ellenőrzései is igazolnak. A mintákból a tej tejzsír- és tejcukor százalékát állapítják meg, ami 

a tehenészetből származó tejnél általában az alapértékeken felül van.  

Dézsi Imre tehenészetének hatékonyságát igazolja, hogy a jelenleg 27 egyedszámmal 

rendelkező telep kiváló helyezéseket ért el megyei és országos szinten is. Ezeken a 

rangsorokon az istállóátlag a döntő szempont, 2014-ben 33,78 átlagával megyei 1. és országos 

2. helyezést ért el, maga mögé utasítva ezzel számos sokkal magasabb egyedszámmal 

rendelkező tehenészetet. Évente átlagosan 250.000 kg tejet termelnek, aminek jelentős része a 

Hajdúböszörményi Sajtüzembe kerül, de Nagyhegyes lakosainak is lehetősége van vásárolni. 

Nemcsak a tej minőségével, hanem a tenyésztett holstein-frízek szépségével is sikereket ér el 

a tenyésztő. Rendszeresen jár az Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállításra és 

vásárra (OMÉK), a Farmer-Expo-ra, de jelen volt Hódmezővásárhelyen is, ahol a 

legmagasabb kitüntetést, a Nagydíjat kapta meg tehenészetének egyik legszebb példánya. 

Külföldi kiállításon is bemutatkozott már, legutóbb Svájcban képviselte a Holstein-fríz 

Tenyésztőknek Egyesületét. A számos díjjal és elismeréssel rendelkező Dézsi Imre 2014-ben 

megkapta az „Év tenyésztője” kitüntetést, ami rendkívül jelentős díjnak számít.  

A tehenészet lehetőséget ad óvodás-, tanuló- és kirándulócsoportok számára bepillantani a 

telep működésébe, a tej gyűjtésének folyamatába, valamint az Alföldre és Magyarországra 
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jellemző állatok, így a sertés, a szárnyasok és a magyar kutyafajták megtekintésére is. A Tuba 

tanyával együttműködve külföldi csoportok látogatása is lehetséges, 2013-ban Svájcból 

érkező turisták egyik látnivalóját képezte. 

A tehenészet jelenleg is családi vállalkozásként működik, ami a jövőben is megmarad; vejével 

együtt látják el a teendőket, végzik el a tenyésztést és termelést egyaránt. Folyamatosak a 

korszerűsítések, a büszke tenyésztő célja, hogy továbbra is megőrizze színvonalát. Jól 

példázza ezt az is, hogy idén avatják azt az állatot, aminek laktációs termelése elérte a 

100.000 kg-ot, ami országszerte ritkaságszámba megy.  

További információk / elérhetőség: 

http://www.animalwelfare.szie.hu/sites/default/files/Mintatelepek/AWETH_Dezsi.pdf 

http://semex.hu/news/read/47/semex-sikerek-a-xx-alfoldi-allattenyesztesi-es-mezogazda-

napokon 

Dézsi Imre 

Nagyhegyes, Mátyás Király utca 39. 

30/376-37-04 

 

http://www.animalwelfare.szie.hu/sites/default/files/Mintatelepek/AWETH_Dezsi.pdf
http://semex.hu/news/read/47/semex-sikerek-a-xx-alfoldi-allattenyesztesi-es-mezogazda-napokon
http://semex.hu/news/read/47/semex-sikerek-a-xx-alfoldi-allattenyesztesi-es-mezogazda-napokon
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A Grand Champion díjnyertes tenyészállata és tenyésztője: DÉZSI CHARGE MARGÓ és Dézsi Imre 
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Daru Mihály 

Nagyhegyesen az egyetlen méhészként tevékenykedő Daru Mihály egyedi, különleges 

eszközeivel és kiváló minőségű mézével egyaránt ismert, a lelkes vásárlók folyamatosan 

visszajárnak hozzá. 

A géplakatos és karosszérialakatos végzettségű termelő 1995-ben döntött úgy, hogy a 

méhészetre áll át, egyrészt a gazdasági helyzet miatt, másrészt pedig azért, hogy egy 

különleges, Nagyhegyesen még meg nem honosodott szakmát műveljen. Már 

gyermekkorában is érdeklődött a méhek iránt, 1996-ban pedig megvásárolta az első 

egyedeket. Eleinte szakkönyvekből sajátította el a szükséges ismereteket, 9 méhcsaládjának 

nevelésének alapjait. A méhészet területén tovább képezte magát, 2002 júliusában szerzett 

róla bizonyítványt. Sokáig tartott, mire a vállalkozás eredményes lett, nyolc évig nem sikerült 

profitot termelnie. Tehetsége és kreativitása viszont segített sikeressé tennie; a vasmunka és a 

méhészet párhuzamos művelésének köszönhetően egyedi kialakítású eszközöket készített 

saját maga számára. Manapság is nagy az érdeklődés berendezéseit illetően, 

Lengyelországból is érkeztek már látogatók, hogy megtekinthessék félkeretes rakodóit, 

pergetőit és segédeszközeit. Sokrétű tudása és az évek alatt megszerzett tapasztalata a 

fiatalabb nemzedék számára is értéket képvisel.   

A méhészet alapvetően bonyolult, mégis különleges szakma. A termelőnek pontosan kell 

ismernie a méhcsaládok viselkedését, természetes kicserélődését, valamint a mézgyűjtés 

minden apró fortélyát. A természetes virágzások időszakait követve Daru Mihály 80 

méhcsaládot „irányít”,főszezonban családonként megközelítőleg 60.000 egyedet. A családok 

fiatalítását és a méhanya-nevelést is maga végzi, az egyedi gyűjtőkereteken keletkezett 

„mellékterméket”, a méhviaszt pedig újrahasznosítja, a következő szezonra használt keretek 

alapjait képzi, valamint a Nyíregyházi Műlép-készítőhöz kerül. Pergetője is egyedi, a régi, 

kézzel hajtott eszköz helyett jelenleg motoros meghajtású gépet használ. A méz szűrése után 

kerülhet a hordókba, és a krémesítést követően felcímkézett, termelői, 730 ml-es üvegekbe, 

ami így a vásárlókhoz jut. Terméke nem kerül kiskereskedelmi forgalomba és semmilyen 

reklám nem népszerűsíti, de nincs is rá szüksége; Hajdú-Bihar megye számos településéről, 

Budapestről és Németországból is érkeznek hozzá törzsvásárlói.  
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A termelési rendszer hagyományos; a méhek mézen telelnek, semmilyen cukor nem kerül 

hozzáadásra a termékhez. Éves termelésüket tekintve a mennyiség változó, az utóbbi években 

például az akácméz nem volt számottevő, csak vegyes virágméz került ki a kaptárokból.  

A jelenleg is aktív termelő saját maga által előállított eszközeivel, országszerte az egyik 

legjobb mézgyűjtő-fiókjaival a méhészkollégákat is vonzza, számtalan alkalommal tettek már 

látogatást nála hasznos információkért, szakmai tippekért. Az Országos Magyar Méhészeti 

Egyesület (OMME) alá tartozó vállalkozás ezen eszközeiről több szakmai írás is megjelent 

már.  

A jelen felszerelés és technológia folyamatos korszerűsítések eredménye, mindezeket 

bárkinek szívesen bemutatja a termelő. Hasznos tippekkel és információkkal is gazdagodhat a 

vásárló, mint például azzal, hogy Nagyhegyes gyümölcsfáit Daru Mihály méhei porozzák be 

és teszik lehetővé a fák termését. 

Elérhetőség és további információk: 

Daru Mihály 

Nagyhegyes, Kossuth u. 55. 

20/226-38-52 

 

Méhészet (havi lap), 59. évfolyam, 2011. augusztus, 10-11. o. 

Méhészet (havi lap), 60. évfolyam, 2012. június, 6-7. o.   
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b) épített környezet 

 

Református Templom:  

 

Nagyhegyes község egyház szervezetileg a nagy debreceni egyházközséghez tartozott és 

1949. január 1-től Hegyes-Elepi Egyházközség néven önálló eklézsiává vált.  Ez néhány évig 

volt így, majd az 1952. május 2-án hozott határrendezés következtében a hajdúvidéki 

egyházmegyébe került, ezen túl pedig két részre osztva Nagyhegyes Balmazújvároshoz, Elep 

pedig Nádudvarhoz került. Ez az állapot 20 évig tartott, míg 1972-ben a nagyhegyesi 

gyülekezet a hajdúszoboszlói egyházközséghez került. Ettől kezdve fokozatosan haladt az 

önállósodás útján. Saját temploma viszont a községnek nem volt. 

 

Dr. Kökényesi András református lelkész szívében már több mint 70 évvel ezelőtt 

megfogalmazódott a gondolat, hogy az akkor itt lévő tanyaközpontban templom épüljön, 

azonban ezt a politikai fordulat nem tette lehetővé. A gyülekezeti élet ennek ellenére Isten 

kegyelméből működött. Istentiszteleteket tartottak és az iskolában folyt a hittanoktatás.  

 

1960-ban a község önállóvá vált, és sok minden felépült a településen, de a templom az akkori 

időkben senkinek nem jutott eszébe. A kis gyülekezet továbbra is templom nélkül maradt. 

Azonban a templomépítés gondolata a hívő szívekben maradt és a gyülekezetben végzett 

lelki, építőmunka következtében ez egyre erősödött és megvalósulni látszott.  

 

A templomépítés ügyét Dr. Németh József nyugalmazott főorvos, a Bethánia CE Szövetség 

tagja vette kezébe, mint erre a feladatra Istentől elhívott szolga. 1991-ben megindult a gyűjtés 

a templomra. Legelőször a Polgármesteri Hivatal ajánlott fel egy nagyobb pénzösszeget erre a 

célra, és egy telket bocsátott a templomépítésre ingyen és bérmentve.  

 

1993 augusztusában kezdődött meg az építkezés. Az építési munkák nagy része társadalmi 

munkában valósult meg. Ez azt mutatja, hogy a gyülekezet szívből vágyott arra, hogy a 

vasárnapokat az Úr házában szentelhessék meg hálaadással. Természetesen nagyon sok 
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segítség és támogatás érkezett még sok, más forrásból. Kapott adományt a gyülekezet 

államsegélyből, a hajdúvidéki gyülekezetektől, a Hajdúvidéki Egyházmegyétől, a svájci 

evangélikus egyházak segélyszervezete adományból, és több külföldi segítségből, valamint 

belföldi református gyülekezetektől. Mindezeken felül az egész templom tervezését, műszaki 

ellenőrzését, és műszaki vezetését Juhász Attila teljesen ingyenesen vezette. Így történhetett 

meg, hogy 1995. november közepére elkészült a templom. Felszentelésére 1996. május 5-én 

került sor. 2000-ben a gyülekezet önálló missziói egyházközséggé vált.  

  

A Nagyhegyesi Református Missziói Egyházközségben jelenleg 112-en vannak felvéve a 

választói névjegyzékbe. A gyülekezetben folyó lelki munkát jellemzi a rendszeres vasárnapi 

istentiszteletek megtartása, melynek látogatottsága 30-40 fő között mozog.  

 

Az ünnepes félévben, mely magában foglalja Advent első vasárnapjától a Szentháromság 

vasárnapjáig terjedő időt, a bibliaolvasó kalauz szerinti napi ige alapján hangzik, Isten Igéje 

az ún. ünneptelen félévben pedig egy bibliai könyv magyarázata történik vasárnaponként.  

Hét közben a bibliaórák, hittanórák, konformációi előkészítők folynak a kis gyülekezetben.  

A helyi Nagyhegyesi Veres Péter Általános Iskolában a hitoktatásban részesülő gyermekek 

száma majdnem eléri a 70 főt, ez az iskola létszámának 1/3-a. A hitoktatást Agárdi Lajos, rajz 

és hittan szakos tanár végzi. A nyári időszakban mind a gyülekezet, mind pedig a hittanosok 

részére táborozást, kirándulást szerveznek. 

A nagyhegyesi gyülekezet testvér gyülekezeti kapcsolatot ápol a vámosgálfalvai és a 

Kolozsvár-kerekdombi gyülekezetekkel.  

 

Elérhetőség: 

Lelkész: Balogh Mihály Tel.: 06/30 421 3332           E-mail: nagyhegyes@reformatus.hu 

 

mailto:nagyhegyes@reformatus.hu
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Tündérkert Óvoda és Bölcsőde 

1953- Kosztolányi László a központi iskola igazgatója sürgette egy két tantermes iskola, és 

egy ötven gyermeket befogadni képes óvoda megépítését. 

1956-Tanácsülésen döntés születik az óvoda létrehozásának szükségességéről. 

1959 - Megnyitják az egy csoportos óvodát, Molnár Lajosné óvónő vezetésével, egy 

megszűnt hegyesi     /Rickl/ iskola épületében. Ekkor még csak 30 gyermek jár óvodába. 

1972-73-ban már két óvónő három foglalkozási teremben látta el az akkor már 60 főt is 

meghaladó létszámú óvodást a dajka nénik segítségével. Elepen üzemi óvoda működött az 

Állami Gazdaság fenntartásában.  

1970 -es évek végén az óvodás gyermekek száma 80-100 között alakult. Előbb négy, majd öt 

óvónő végezte a nevelő-gondozó munkát. Molnár Lajosné, - aki három és fél évtizeden át volt 
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az óvoda vezetője és meghatározó egyénisége - az óvoda és az iskola együttműködését 

kezdettől fogva szorgalmazta.  

1991-ben megszűnt az elepi üzemi óvoda. Az óvodásokat a központi intézmény vette át, 

amibe ekkor négy csoportba már 106 gyermek járt, az amúgy is szűkösnek nevezhető 

férőhelyek csak 95 gyermek számára biztosítottak ellátást. Csoportonként két óvónő, s két 

csoportban három dajka dolgozott. Az elhelyezés és működés nehézségeinek ellenére kulturált 

környezet és színvonalas szakmai munka jellemezte az óvodát.  

1994-ben Osváth Kálmánné került a nyugdíjba vonuló Molnár Lajosné helyére. A 

gyermeklétszám ekkor 117-es, kilenc óvónővel és hat dajkával, az étkeztetést egy 

élelmezésvezető és hét konyhai dolgozó látta el.  

1998. május 8-án avatták fel az új és korszerű óvodát (jelenlegi épület). Ennek következtében 

megszűntek az elhelyezés gondjai. Az új intézmény 150 férőhelyes. Nyitáskor 6 csoportban 

több mint 130 gyermek, 13 óvónő, 6 dajka, 1 pszichológus, 1 élelmezésvezető, 7 konyhai 

dolgozó működtette az óvodát.   A konyha és az ebédlő közétkeztetésre is szolgál. 

1999-től az aktuális jogszabályoknak megfelelően: Fábián Katalin Tevékenységközpontú 

óvodai nevelési programjának adaptációja szerint folyik a nevelés-fejlesztés az óvodában. 

2002-ben Nagyné Csapó Erzsébet került az elhunyt Osváth Kálmánné helyére. 

2009-től a Komplex óvodai programcsomag szellemiségével egészült ki a nevelőmunka, 

ötvöződve az OAP változásai szerint többször módosított, immár sajátnak nevezett 

Pedagógiai programmal.  

2011-től egy óvodai csoportban egységes óvoda-bölcsődei csoport került kialakításra, ahol öt 

két évet betöltött bölcsődés, és tizenöt óvodás korú gyermek együttnevelése folyik. 
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2014-ben Kovácsné Biri Irma vette át az intézmény vezetését a nyugdíjba vonuló Nagyné 

Csapó Erzsébettől.  

Napjainkban 5 óvodai csoportba 104 gyermek jár.  

Tárgyi feltételek:  

 

Az óvoda területéhez tartozó udvar - 11521 négyzetméter - a gyermekek mozgásigényét 

maximálisan kielégítő felszereltségű. A csoportszobák tágasak, saját terasszal, öltözővel és 

fürdőszobával rendelkeznek. A tornaterem kiválóan megfelel a nevelési feladatok ellátására. 

A gazdag játék –és képességfejlesztő készlet kiválóan alkalmas a differenciált, egyéni 

képességfejlesztésekre.  
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Veres Péter Általános Iskola 

Nagyhegyes község, és vele együtt a központi általános iskola, mely a környék 

tanyavilágának tanulóit fogta össze, 1952-ben jött létre. 

1995-ben Veres Péter lett az iskola névadója. Az intézmény tanulószerkezetét jelenleg 

tizenhárom osztály alkotja, ahol egész napos iskola keretein belül szervezik meg a nevelést-

oktatást. Huszonhét pedagógus látja el az oktató-nevelő munkát, melyet logopédus és 

gyógypedagógus is segít. A 230 tanuló egy nagyon szép, tágas, modern iskolát tudhat 

magáénak. 

2001-ben lett birtokba véve a közel 250 millió forintos beruházással megépült, nyelvi 

laborral, könyvtárral, számítógépteremmel, modern fizika-kémia szaktanteremmel ellátott, 8 

tantermes új iskolaépületet. 
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2004-ben pedig az igencsak iskolabarát önkormányzat jóvoltából az új épület tetőterében 

kialakított újabb 8 tanterem is benépesült. Minden tanterem 25 fő befogadására alkalmas, 

mesterséges és természetes fénnyel egyaránt jól ellátott, megfelelően szellőztethető és 

árnyékolható, központi fűtéssel jól szabályozható hőmérsékletű helyiség. 

A termekben 15-20 fős osztályok tanulnak, így lehetőség van játéksarkok, „beszélgető 

szőnyeg” elhelyezésére is. Mindezek nagyon jól szolgálják a tanulók kényelmét, biztosítják a 

szabadidő hasznos eltöltésének feltételeit, illetve a csoportfoglalkozások helyszínét, jól 

kiegészítik, hatékonnyá teszik a nevelő-oktató munkát. Az alsós tantermek az ott tanuló 

gyermekek életkori sajátosságainak megfelelően vannak berendezve. Különböző méretű 

padokkal és székekkel vannak felszerelve, melyek lehetővé teszik a kisebbek számára is a 

kényelmes tanulást, a helyes testtartás kialakítását. 

A szaktantermek a tantárgynak megfelelő eszközökkel vannak felszerelve, dekorálva, 

hozzájuk tartozó szertárral ellátva. A kémia-fizika tanterem a kísérletezésekhez szükséges 

laborral, elszívó berendezéssel vegyszerálló tanulói asztalokkal. Mindezek hozzájárulnak, 

ahhoz, hogy a tananyag feldolgozása minél eredményesebb, hatékonyabb legyen. 

Mindenhol filc tábla van felszerelve projectorral, illetve hét interaktív táblás tanterem van. 

Emellett 102 darab tanulói laptop segíti a tanulók oktatását, melyeket nem csak informatika 

órákon használnak, hanem egyéb órákon is eszköze a hatékonyabb tanulásnak, illetve az 

online méréseknek. Ezek az eszközök különböző TÁMOP pályázatok keretén belül lettek 

beszerezve. 

A felmenő rendszerben bevezetésre kerülő mindennapos testnevelés feltételei is nagyon jól 

megoldottak intézményben, hiszen egy nagy és egy kisebb tornaterem, valamint egy 

tornaszoba, a felsőbb éveseknek egy kondi terem áll a rendelkezésünkre. Ezek a tornatermek a 
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szükséges sporteszközökkel, felszerelésekkel vannak ellátva, biztosítva ezáltal a testnevelés 

órák céljainak, feladatainak elérését. Így hatékonyan növelhető a tanulók fizikai 

állóképessége. 

 

Az iskola tiszta levegőjű, parkosított szabad környezetben található, ahol játszótér, bitumenes- 

valamint füves pálya ad nagyobb mozgásteret a szabadidős tevékenységeknek, valamint a 

testnevelésórák és a szervezett sportprogramok, versenyek lebonyolításához. 2014-ben 

műfüves futballpályát adtak át az intézmény udvarán. Rossz idő esetén klub szoba várja a 

tanulókat. 

Mivel az iskola, integráló nevelő-oktató intézmény, ezért a fejlesztő-, a gyógypedagógiai- és a 

logopédiai foglalkozásokhoz külön fejlesztő tanterem, és a foglakozáshoz szükséges eszközök 

állnak a rendelkezésre. Mindezzel nagyon jó eredményeket lehet elérni a sajátos nevelési 
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igényű, a beilleszkedési és tanulási nehézségekkel küzdő, illetve a beszédhibás tanulók 

fejlesztésében. 

Az épület középpontjában található az iskolai könyvtár, mely szintén nagyon jól kiegészíti, 

segíti az itt folyó nevelő-oktató munkát, növelve annak hatékonyságát. A tágas, jól 

megvilágított könyvtárban jól átlátható polcrendszer várja az olvasni vágyó tanulókat, akiket a 

könyvtárpedagógus segít a könyvek közötti eligazodásban. Biztosított az intézményben az 

akadálymentesítés, az emeletre lépcsős felvonó viszi fel a mozgásában korlátozott tanulót. 

c) ipari és műszaki megoldások 

Horváthné Selmeczi-Tóth Judit  

Tevékenység:  

- kézimunka: gobelin, keresztszemes hímzés, horgolás 

- gyöngyfűzés: gyöngyvirágok készítése 

- origami: 3D-s origami technika 

2001-ben kezdett el gobelinvarrással foglalkozni. Az ebben elért sikerek hatására fogott hozzá 

a keresztszemes textíliák készítéséhez. Ezzel a két technikával sok képet készített, a legtöbbet 

ajándékba. A képek témái: keresztelő, házassági évforduló, csendéletek, virágcsokrok, 

tájképek, és lányai osztályának naplóborítókat is varrt keresztszemes hímzéssel.  

A hímzés mellett a gyöngyfűzés is foglalkoztatta. A különféle gyöngyfűzési módszerek közül 

a gyöngyvirágok készítése érdekelte legjobban, ezért ennek a fortélyait tanulta meg.  

2009-ben munkahelyén látott először 3D-s origami technikával készült ajándéktárgyat, ami 

nagyon megtetszett neki és szerette volna megtanulni ezt a technikát. Mivel akkoriban még 

hazánkban nem igazán lehetett ezzel a témával kapcsolatos könyvet kapni, így az Interneten 

keresett és talált segítséget. Az origami tárgyakat is ajándékba készíti. A teljesség igénye 

nélkül néhány munkája ebben a témában: mikulás, csibe család, páva, róka, maci, torta, hattyú 

és többek között Magyarország címerét is elkészítette. 
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Horváthné Selmeczy-Tóth Judit munkái 

Kézimunka szakkör 

Alakulás éve: 1997.  

Vezetője: Dézsiné Székelyhidi Zsuzsanna 

Alapító: Dézsiné Székelyhidi Zsuzsanna 

Taglétszám: - alakuláskor: 13 fő 

- jelenleg: 9 fő 

 

Az akkori Művelődési Házvezető, Molnárné Éliás Ildikó, kezdeményezésére Dézsiné 

Székelyhidi Zsuzsanna vezetésével alakult meg a Kézimunkaszakkör 1997-ben, kezdetben 13 

fős csoport létszámmal.  

A szakköri tagok az évek során megtanulhatták vezetőjüktől - aki csipke- és hímzéstechnika 

oktatói végzettséggel rendelkezik - a különböző csipketechnikákat: így a varrott-, vert- és 

horgolt csipke készítését. Emellett elsajátíthatták a tájjellegű vászonhímzések, lakástextil és 

viseletkészítés fortélyait. A foglalkozásosokon természetesen más típusú kézimunkák 

készítésére is lehetőség van. 

 

A 2004 – 2006 között a Művelődési Házban évente megrendezett Hobbikiállításon a 

csoporttagjai is megmutatták munkáikat ezzel képviselve a szakkört. 

 

2008-ban a Művelődési Ház által szervezett kézműves bemutatón a szakkör tagjai is részt 

vettek és bemutatták a vert csipke készítését. 

 

2012-ben az általános iskolás tanulók számára is indított kézimunkaszakkört Dézsiné 

Zsuzsika. A 13 fő kezdő létszám mára 5 főre csökkent. A jelenlegi szakköri tagok a 

kézimunka alapjainak elsajátításán túl a gyermekek a kézművesség különböző ágaival (pl. 

körmöcske és báb-, csipkekészítés, nemezelés, batikolás, stb.) ismerkednek. 
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„Kedvenc munkám” címmel került kiírásra az a Kiskunhalasi pályázat, ahol a csoport tagjai 

több kézimunkával is megmérettetik magukat. 

 

 

Pillanatkép a kézimunka szakkör életéből 
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Dézsiné Székelyhidi Zsuzsanna 

 

Tevékenység: csipkekészítő 

Érettségi után, 1993-1995 között Debrecenben, a Kézműves Szakiskolában (ma Kós Károly 

Művészeti Szakközépiskola) tanult, csipketechnikát, hímzéstechnikát, viseletvarrást és 

lakástextil készítést.  

2006-ban Debrecenben a népi játszóházi foglalkozásvezető, majd 2007-ben Békéscsabán a 

népi játék és kismesterségek oktatója képesítést is megszerezte. 2013-ban kapta meg a tanítói 

diplomát a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen.  

1997-től vezeti a Művelődési Házban működő Csipkekészítő és hímző szakkört felnőttek 

részére, ahol a csipketechnikák mellett a hímzéstechnikák, a viseletvarrás és a lakástextil 

készítést is megtanítja a szakkörön résztvevőknek. 

2006-2012 között a Veres Péter Általános Iskola és a Művelődési Ház közös szervezésében 

működő Hagyományőrző szakkört vezette az iskola tanulói számára. A gyerekeket bevezette a 

bábkészítés és a régi játékok készítésének a rejtelmeibe, illetve népi gyermekjátékokat tanított 

nekik. Rendezvényekre és versenyekre készítette fel a csoportokat, és részt vett azokon velük.  

Debrecenben a Vojtina Bábszínházban megrendezett Bábfórumon 2009-ben és 2011-ben is a 

2. helyezést érték el a csoporttal. 

2012-ben szintén a Veres Péter Általános Iskola és a Művelődési Ház közös szervezésében az  

Ő szakmai irányításával indult, az azóta már a Művelődési Ház csoportjaként működő 

Kézimunka szakkör a gyerekeknek,  ahol  a kézművesség különböző ágaival( nemezelés, 

szövés, báb-, csipkekészítés, stb.) ismerteti meg az érdeklődőket.  
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Munkáit – már a tanuló évei alatt is – az eredetiség, igényesség, precizitás, pontosság 

jellemezte, és jellemzi mind a mai napig. Ennek bizonyítéka, hogy kézimunkáit a 

Hagyományok Háza Népi Iparművészeti Bíráló Bizottsága zsűrizte és Népi iparművészeti 

alkotássá minősítette azokat.  

 

„A” kategóriás, zsűri számmal ellátott munkái: 

 Paraszting – vagdalásos keresztszemes díszítés 

 Kötény vert csipke betéttel – vert csipke betét és szél, subrika, azsúr díszítés  

 Kötény vagdalással – vagdalás, subrika, azsúr díszítéssel 

 Kötény rececsipke széllel 

 Mellévarrott ujjú paraszting ujján vert csipke széllel – azsúr betét és vert csipke 

díszítés 

 Mellévarrott ujjú ünnepi női ing – keresztszemes vagdalással, zoborvidéki díszítés 

 Kötéses alsószoknya – díszítő szélösszevarrások és pöndőkötés díszítés 

 

„B” kategóriás, zsűri számmal ellátott munkái: 

 Futó – vagdalás díszítés 

 Szoknya (6 részből) – varrott csipke díszítés 

 

Tervei között szerepel a „Népi Iparművész” cím megszerzése, amelyhez meghatározott számú 

minősített alkotás szükséges, ezek készítése folyamatban van.  
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Dézsiné Székelyhidi Zsuzsanna munkái 

Berczel István 

Tevékenység: Gyertyakészítő  

Elérhetőség: 

Telephely: 4064 Nagyhegyes, Bem József utca 3.  

Honlap: www.berczelgyertya.eu 

1994-ben, amikor munkahelye megszűnt, alapította vállalkozását. Eredeti szakmája orvosi 

műszerész, a gyertyakészítést egyik németországi ismerősétől tanulta.  

A paraffin alapanyagú egyedi forma-, és színvilágú gyertyái kizárólag kézzel készülnek. Az 

országban Ő készített először piramis alakú gyertyát, illetve a szárazvirággal való díszítést is 

ő alkalmazta először. A gömb alakúakat nem formába önti, hanem esztergával formázza. Nem 

készít két egyforma terméket, saját maga fejlesztette ki azt a technológiát, ami ezt lehetővé  

teszi, ezzel is egyedivé téve a „Berczel gyertyát”.  

Díszgyertyáit 15 féle illattal tudja még különlegesebbé varázsolni. 

2005-ben a debreceni Tímárházban rendeztek kiállítást munkáiból. 

Rendszeresen szállítanak Budapestre egy nagykereskedésbe, ahonnan a magyarországi piacot 

terítik. Emellett már 20 éve – a megalakulás óta – szállítják Németországba a „LUDO 

DESING” márkanéven forgalomba kerülő termékeiket. 

 

http://www.berczelgyertya.eu/
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Berczel István munkái 
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Bikkiné Jánosi Eszter 

Tevékenység:  

- gyerekszoba dekoráció (falfestés) 

- portrékészítés (grafitrajz) 

- Patchwork varrás, horgolás, keresztszemes hímzés 

- babavarrás, játék- és, figurakészítés  

- gyöngyfűzés: ékszerek és virágok 

- tűzgrafika 

2003-ban készítette az első gyerekszoba dekorációját. Lányai szobájának falára mesefigurákat 

festett, ami ismerőseinek megtetszett és több felkérést is kapott. Így került sor arra, hogy 

többek között gyermekorvosi rendelőben és óvodában csinált falfestést dekorációként. 

A portrérajzolással és a varrással is ebben az időszakban kezdett foglalkozni. Ezeket is 

gyermekei hatására, hiszen róluk készültek az első grafitrajzok, és nekik varrogatott először 

kis ruhákat.  

A szabászatból szerzett anyag darabokból jött az ötlet a foltvarráshoz, ezzel a technikával 

készített a gyerekeknek takarók, apróbb ruhaneműk. Azóta már több falvédő és ágytakaró 

került ki a keze alól. 

2004-ben kapta az első digitális fényképezőgépét férjétől, ettől kezdve szenvedélyévé vált a 

fotózás, ami azóta is megmaradt, főként a természetfotók készítése. 

A babavarrás, a játék- és figurakészítés kezdete a gyerekek iskolába kerülési időszakának 

hozománya. Az osztálytársaknak készültek az első darabok. 

2008-tól a gyöngyfűzéshez az ötletet egy újságban talált minta, és az erdélyi utak során látott 

gyöngyékszerek adták. A fűzést tovább fejlesztve a gyöngyözés többféle technikáját (pl. a 

3D-fűzés, gyöngyszövés, gyöngyvirág, a peyote technika) tanulta meg.  Ma már a 

legbonyolultabb gyöngyékszereket is elkészíti.  

2012 óta a pirogravír képek készítése a kedvenc tevékenysége. Ezzel a technikával állatokat, 

virágokat, csendéleteket, női alakokat, és a hitéletet jeleneti meg. 

2004-ben a hobbikiállításon a foltvarrással, portrékkal és a természetfotókkal képviselte 

magát. 
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2012-ben a Községi Könyvtárban „Gyöngyöm gyöngyvirágom” címmel gyöngymunkáiból 

nyílt kiállítás. 

2015-ben szintén a Községi Könyvtárban „Tűzgrafika” címmel pirogravír munkáit állították 

ki.  

Munkái megtekinthetők: www.szineskincsek.blogspot.hu 

http://www.szineskincsek.blogspot.hu/
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Bikkiné Jánosi Eszter munkái 

Szalontai István  
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A késes mesterséget 21 éve folytatja főfoglalkozásként. A népi iparművész címet 2003-ban 

kapta meg, azóta tagja a Népművészeti Egyesületek Szövetsége Hajdú-Bihar megyei 

szervezetének.  

Ma 15 darab ‘A’ kategóriás és 41 darab ‘B’ kategóriás zsűrizett termékkel rendelkezik.  

A termékeit a hagyományos vásárokon kívül a manapság népszerű expókon értékesíti.  

A műhelyében készülő valamennyi kés – vadászkések, zsebkések és háztartási kések egyaránt 

– gyakorlatilag minden munkafázisa kézi művelet.  

A zsebkések anyagukat és fazonjukat tekintve hagyományos magyar bicskák: rozsdamentes 

acél penge, réz pakni és fa, illetve szarvasagancs nyél.  

A vadászkések mindegyike a saját tervei alapján készül, a tervezés során az esztétikum, a 

használati érték és a hazánk természeti adottságinak megfelelő alapanyagok használata 

dominál.  

18 éve él Nagyhegyesen, a műhelye is itt található. 

 

Elérhetőség: 

Képviselő: Szalontai István  Tel.: 06/20 9823383           E-mail: info@szalontai.eu 

Honlap: www.szalontai.eu 

  

 

 

 

 

 

mailto:info@szalontai.eu
http://www.szalontai.eu/
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Pinczés Miklósné Rózsika  

Gyerekkorát Hortobágyon töltötte. A tanyavilág, a szegénység miatt játékaikat maguknak 

kellet készíteniük, ekkor került először kapcsolatba a csuhéjjal, mint alapanyaggal. Nyugdíjba 

vonulása után, az otthon elvégzendő munka mellett, úgy érezte valamivel még el kell 

foglalnia magát. Ekkor jutott eszébe a gyerekkora, a játékkészítés, s úgy gondolta feleleveníti 

ezeket.  

Megkezdődött az ötletgyűjtés, az anyagbeszerzés (csuhéj, raffia, filc, kartonpapír, mákgubó 

stb.), majd a megvalósítás. Kezdetben csak babákat készített, majd egyre bővült a repertoár. 

Ünnepekre bontotta az évet, így születtek húsvéti koszorúk, húsvéti tojás, nyuszik, adventi 

koszorúk, karácsonyi angyalkák, virágok, hortobágyi tájképek.  

Azóta a környéken (Balmazújváros, Hajdúszoboszló, Hortobágy) kiállításokon, bemutatókon 

szerepel. Valamint több éven át tartott az általános iskolások számára kézműve szakkört a 

Művelődési Házban. 

Elérhetőség: 

Képviselő: Pinczés Miklósné  4064 Nagyhegyes, József A. u. 17. 

Tel.: (52) 367-355  
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Horváth Valéria keramikus 

Az iskola elvégzése (2003) óta folyamatosan a keramikus szakmában dolgozik. Főként 

használati kerámiákat készít (sütő-főző edényeket, almasütőket, pálinkás butellákat, tároló 

edényeket, vajtartót, mézest, népi hűtő mágneseket.  

A Nagyhegyesi kerámia név alatt, ideköltözése, 2009 óta tevékenykedik. Munkái kerámia 

házszámtábla formájában több helyi házon megtalálhatóak, illetve a Kráter-kupa kerámia 

díszérmeit is ő készítette.  

Kerámiái egyedisége a hagyományos forma és mintavilág feldolgozásában rejlik, a mai 

modern igényeknek megfelelően. 

Kerámiáit az ország több pontján értékesíti: Hortobágyon, Sóstói múzeumfaluban, Poroszlói 

Ökocentrumban. Ezek mellett nagyobb Kézműves vásárokon is rendszeresen részt vesz. pl. 

Hortobágyi hídi vásár, Elepi Lehalászási Ünnep, Mohácsi Busófesztivál, Hollókői Húsvéti 

fesztivál, Penyigei Kézműves vásár, Debreceni Karácsonyi vásár. 

Elérhetőség: 

Képviselő: Horváth Valéria Tel.:  06/20/489-6616 és 06/70/402-6939 

E-mail:  nagyhegyesikeramia@freemail.hu ;  fazekasmester@freemail.hu 

Honlap: http://fazekasmester.5mp.eu 
 

mailto:nagyhegyesikeramia@freemail.hu
mailto:fazekasmester@freemail.hu
http://fazekasmester.5mp.eu/
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Nabod-Brush Kft. 

A Nabod-Brush Kft. minőségi kefegyártással foglalkozó cég Nagyhegyesen. A családi 

vállalkozás ügyvezetője és egyik alapítója Bodnár István. A termelés nagyhegyesi 

telephelyeken zajlik, a rendkívül széleskörű termékek kis- és nagykereskedelmi forgalomba 

egyaránt kerülnek. Ügyvezetője jelenleg a Magyar Kefeipari Szövetség elnökségi tagja is.  

A cég 1991-ben alakult családi vállalkozás keretein belül. Az addig épület-, bútor-, kefe- és 

faipari egyéni vállalkozóként tevékenykedő Bodnár István félkész termékeket állított elő, 

azonban mind a piacgazdasági szerep, mind a piaci pozíciók emelése érdekében átállt a 

késztermékek gyártására, amelyek így bel- és külföldre, kis- és nagykereskedelmekbe 

egyaránt eljutottak. Fő tevékenységi körük kezdettől fogva a kefegyártás, aminek magas 

színvonala a cég gyors fejlődését és keresettségét vonta maga után. Jelenleg Nagyhegyes 

három területén vannak jelen, székhelyük a Kossuth utca 1. szám alatt található Szivárvány 

Bevásárló Udvar. Kiskereskedelmükben a vásárlók egyaránt megtalálják a háztartási 

kellékeket, festékeket, a cég által gyártott termékeket, valamint papír-írószereket, 

kozmetikumokat és legújabb kínálatukként a vágott- és cserepes virágot is.  

Termékeik rendkívül sokszínűek, a háztartási felhasználástól kezdve az ipari alkalmazásig 

számos területen használják keféiket, kőműves burkolószerszámaikat, létráikat. A cég előállít 

útseprő keféket, kézi szerszámokat, mint például a ballon- és üvegmosókat, golf- és 

teniszpálya tartozékkeféket, sőt, művészi felhasználású ecseteket is. Nagy szerepet játszottak 

a dinnyemosó kefék elterjedésében, ami jelenleg is az egyik fő terméküknek számít. Ennek az 

árucikknek meglehetősen érdekes a formája és a kialakítása, ami teljes egészében a 

mezőgazdasági igényekhez igazodik, népszerűsége pedig töretlen.  

A Nabod-Brush Kft. a gyógyászati-, kozmetikai kefék gyártásában is jártas, csakúgy, mint a 

háztartásban használatos eszközök előállításában. Az ipari felhasználású termékek 

vonatkozásban szinte csak egyedi kefék előállítását végzik, hiszen minden területre más-más 

kialakítású eszköz szükséges. Az Audi gyár, a Bosh és a Lego cég is vásárlóik közé tartoznak, 

egyedi, speciálisan kialakított keféiket használják. Bár fő területük Magyarország vezető 

konzervgyárainak és egyéb cégeinek ellátása, külföldre is nagy mennyiségben termelnek. 

Importálnak többek között Hollandiába, Németországba, az USA-ba és Japánba a Toyota cég 

számára is.  
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Jelen felsorolás a teljesség igénye nélkül is jól reprezentálja, hogy a cég termékei mennyire 

sokszínűek felhasználásukat tekintve. A színvonal és a minőség fenntartása elsődleges 

célkitűzésük, amit igazolnak termékdíjaik is. 2009-ban és 2011-ben elnyerték a „Hajdú-Bihar 

Megyei Minőségi Termék” címet, valamint 2012-ben a „Hajdú-Bihar Megye Kitüntetett 

Terméke” díjat, amire rendkívül büszkék.  

A vállalat lelkes támogatója a sportnak is, mint például a labdarúgásnak és a kézilabdának, de 

támogatja a futást, a tömegsportokat, az iskola- és óvodai sportprogramokat egyaránt. 

Szponzorálják a Nagyhegyes Községi Sport Egyesületet (NKSE), a téli teremlabdarúgás 

területén csapataik szép eredménnyel szerepeltek többek között a Real Team Kupán, a Katlan 

Kupán és a Sajt-Kalmár Kupán is. A labdarúgáshoz kötődik szabadalmaztatott termékük is, 

a stoplis tisztító kefe. Ezt a terméket szerte Magyarországon használják a sportolók, a Puskás 

Akadémia, a Debreceni Labdarúgó Akadémia növendéki és az NB1-es csapatok is jól ismerik 

már és előszeretettel használják. Jelenleg tárgyalnak nemzetközi felhasználásáról, jól lehet, az 

elkövetkezendő években a FIFA is repertoárjába veszi. 

A cég termékeinek népszerűsítése érdekében jelenleg „visitor”-ként részt vesz a 

Németországban, Freiburgban megrendezésre kerülő Szakmai Kiállításon és Vásáron. 

Jövőbeli terveik között szerepel, hogy a négyévente megrendezett eseményen kiállítóként is 

rész vegyen, növelve ezzel népszerűségét és tovább emelve színvonalát. 

Elérhetőségek, további információk: 

Bodnár István 

Nagyhegyes, Kossuth u. 1. 

info@nabod-brush.hu  

www.kefegyartas.hu  /Honlapukon megtekinthetőek termékeik, megtalálhatóak a 

festőszerszámokról, kefékről, seprűkről, partvisokról, létrákról és kőművesszerszámokról 

fotóval illusztrált termékleírások, valamint árajánlat kérésére is lehetőség van/ 

https://www.youtube.com/watch?v=HiBV4pg9Vng 

http://www.hazkert.hu/aloldalak/kiadvanyok/pdf/2013_03_darabolva/kert.pdf 

http://sajtkalmarkupa.hu/wmg3/index.php/15-legfrissebb/77-nabodbrushkft 

Hajdú-Bihari Hét, 2009. november 25., 3. évfolyam, 39. szám, 10.o. 

mailto:info@nabod-brush.hu
http://www.kefegyartas.hu/
http://sajtkalmarkupa.hu/wmg3/index.php/15-legfrissebb/77-nabodbrushkft
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http://www.termekkosar.hu/index.php?id=42 

 

 

 

 

http://www.termekkosar.hu/index.php?id=42
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d) kulturális örökség 

Nagyhegyesi Nyugdíjas Klub: 

A Nagyhegyesi Nyugdíjas Klub bejegyzett civil szervezetként Nagyhegyesi Nyugdíjas 

Szakszervezet néven kezdte működését, 1999. január 13-án, 24 fővel. Az alapításkor az elnök 

Csige István volt, akit 2009-ben váltott Szatmári László, majd 2013-tól Vincze Sándorné tölti 

be ezt a pozíciót. 

A Klub jelenleg 52 főből áll, ebből kb. 40 fő már a kezdetektől tag. Az idők folyamán a 

legtöbben 83-an voltak. A korosztály 60 éves kortól 90 éves korig. 

A nyugdíjasok minden héten, csütörtökön gyűlnek össze a Művelődési Házban 14 órától. 

Ekkor mindig megbeszélik az aktuális tennivalókat, illetve minden alkalomra készülnek 

programokkal. Pl.: a magyar kultúra napján verselés, farsang, nőnap, férfinap, nemzeti 

ünnepeinkről való megemlékezés (március 15.; augusztus 20.; október 23.), 50 és 60 éves 

házassági évfordulók, 80 éves szülinaposok, mindenki névnapja, disznótor, vetélkedők, 

kártyázás, fürdőzés, nótázás. 

 

Csoportjaik: 

Nagyi-Mazsi tánccsoport: 

2000-ben alakult 8 fővel, majd 13 főre bővült. A vezető először Kiss Ferencné Icuka volt, 

majd Vágner Krisztina. 12 évig működött folyamatosan, majd pár év szünet következett. 

Azonban, 2015. március elsejétől újra összeállt a csapat és ismét nagy szorgalommal látnak 

hozzá a tánchoz. Jelenlegi vezetőjük: Hartman Panna   

Első nagy sikert 2001-ben aratták a Ki mit tud?-on, ahol első helyezést értek el. Majd számos 

felkérés érkezett a számukra. Többek között felléptek: Abádszalók, Balmazújváros, Báránd, 

Berekfürdő, Bogács, Debrecen, Esztár, Görbeháza, Hajdúnánás, Hajdúszoboszló, Kaba, 

Karcag, Konyár, Pécs, Püspökladány, Szeged, Szolnok, Vámosgálfalva (Erdély) 

 

Néptánc: 

2005-ben alakult 28 fővel, ebből 24 fő nő és 4 fő férfi. Betanító tanár, Puskás László volt. A 

csoport tagjai megismerkedtek a csárdással, az erdélyi tánccal és a hajdúsági tánccal. Jelenleg 

szünetel a csoport. 

 

,,Nyílik a rózsa” Népdalkör:   
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2007-ben alakult. A vezető Kakucsiné Juliska. Főként népdalokat, katonadalokat tanulnak.  

Állandó résztvevői a Nemzetközi Katonadalok Fesztiváljának, melynek a debreceni Kossuth 

laktanya ad otthont. Környező települések rendezvényein és itt Nagyhegyes rendezvényein is 

nagy sikerrel szerepelnek.    

 

Hagyományok: 

 

Nyugdíjas induló: 

Saját indulójuk van, melynek dallamát Romániában hallották, de a szöveget maguk írták. Ez a 

dal találkozásaik alkalmával mindig felcsendül: 

 

 

 

 

Ballagunk az utcán hangos léptekkel, 

Vidáman és nagyon boldogan. 

Mindenki jól tudja hová sietünk, 

Elmegyünk a nyugdíjas klubba. 

Itt akarjuk gondjainkat elfelejteni, 

Azt a sok szép kirándulást meg is szervezni, 

Mert az élet nálunk csak úgy megy tovább, 

Hogyha szépen megértjük egymást. 

 

Elszálltak az évek, sajnos felettünk, 

Fiatalok mi már nem leszünk. 

A sok szép emléket nem felejtjük el, 

Akármi is történik velünk. 

Szeretnénk, ha soha, senki nem csüggedne el, 

Hisz felneveltünk emberré a gyermekeinket, 

Az unokák nőnek, vigyáznak reánk, 

Az nekünk a boldog ifjúság. 
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Hobbi kiállítás: 

A Nyugdíjas Klubban 4 asszony (Pinczésné Rózsika, Szodrai Gyuláné, Tóth Vilma, Vincze 

Sándorné) kézművessége kiemelkedő. Munkáikkal (csipke, horgolt terítők, virágok, csuhéj-

figurák, gyöngyfűzés, népviseletbe felöltöztetett babák) több kiállításon vettek részt, 

Balmazújvároson, Debrecenben, Hajdúszoboszlón, Hajdúszováton, Egerben. 

 

Főzőversenyek: 

A csoport tagjai már több főzőversenyen is részt vettek (Bogács, Esztár, Hajdúszoboszló, 

Hortobágy), ahol finom ételeket (birkapörkölt, csirkepörkölt, gulyásleves, körömpörkölt, 

paprikás krumpli, slambuc) készítettek és szép eredményekkel tértek haza. 

 

Országos versenyeken való részvétel: 

Rendszeres versenyzői az Országos Ki mit tud?-nak. Különféle műsorral készülnek, paródia, 

verselés. Valamint csoportjaik a ,,Nyílik a rózsa” Népdalkör és a Nagyi-Mazsi is megméretteti 

magát.  

Ezen kívül Népdal- és Néptánc fesztiválok állandó részvevői, melyek bizonyítéka a számos 

oklevél, emléklap. 

 

Kapcsolattartás: 

Jó kapcsolatot ápolnak a Polgármesteri Hivatallal, a Nagyhegyesi Veres Péter Általános 

Iskolával, a Tündérkert Óvoda és Bölcsődével, a Polgárőrséggel, a helyi praktizáló 

orvosokkal.   

Illetve, más településeken működő Nyugdíjas Klubokkal: Budapest, Debrecen, Görbeháza, 

Hajdúszoboszló, Hortobágy, Kaba, Nádudvar. 

 

 

Elérhetőség: 

 

Képviselő: Vincze Sándorné  Tel.: 06/30 200 5071   
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  Hagyományőrző Csoport: 

2012-ben alakultak 14 fővel. Az első találkozásokat magánlakásokban tartották. 2013 

januárjától kapták meg a Tájházat, melyet kéthetente szombaton látogatnak.  

 

A vezetőjük, Tóthné Bajusz Katalin, az ő ötlete volt a csoport megalakulása. Egyrészt 

felismerte, hogy van igénye az embereknek, hogy eljárjanak egy olyan közösségbe, ahol jól 

érezhetik magukat, ahol mindenki szeret sütni-főzni, beszélgetni. Másrészt a falu iránti 

szeretetüket, kötődésüket szerették volna kifejezni a Hagyományőrző csoport 

megalakulásával, hiszen akárhova látogatnak el, vagy akárkit vendégelnek meg, mindig 

pozitív visszajelzéseket kapnak, ezáltal öregbítik a falu hírnevét.  

 

A csoport ma már 33 főből áll. Összeszokott, segítőkész, alkalmazkodó, jó kedélyű csapat, 

remekül tudnak együttműködni. A találkozásaik alkalmával a hozzájuk beérkező 

megrendeléseket, felkéréseket részletesen átbeszélik, és megtervezik, hogy kinek mi a 

feladata.  

 

Egységes piros színű ruhájuk van, melyeken a népi jellegzetesség visszatükröződik. Aki tagja 

lesz a csoportnak, varrat magának egy ilyen ruhát.  

 

Minél több gasztronómiai eseményre igyekeznek eljutni. A látogatásaik célja, elsősorban a 

gasztronómiai tapasztalatcsere. Megfigyelik az ott lévő csoportokat, hogyan készítik el az 

ételeket valamint saját magukat is képviseltetik, ők maguk is elkészítik ételeiket, ismerkednek 

más csoportokkal. 2014-ben eljutottak a ,,Margitai Disznótor”-ra (Újszentmargita), a 

Lecsófesztiválra (Esztár), a Hortobágyi Lehalászási Ünnepre (Elep).    

 

Elérhetőség: 

 

Képviselő: Tóthné Bajusz Katalin      Tel.: 06/30 419 1699  
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A hagyományőrzők a többszörös világbajnok magyar mesterszakács és mestercukrász, Benke 

László társaságában 
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Tájház: 

Kosztolányi László, az akkori tanyasi iskolák igazgatója indítványozta a telepített falu 

létrehozását, melyben Veres Péter író, miniszter, személyében támogatót talált. A kormány 

1949-ben elfogadta a javaslatot és 100 egyforma házat épített, melybe a lakók 1952-ben 

költözhettek be.  

20 évvel később, 1972-ben már csak egyetlenegy lakóházat találtak, amely megegyezett az 

alakuláskor átadott házakkal. Ez a Rákóczi u. 7. szám alatt volt, Máté József és családja 

tulajdonában.          

Az 1998-ben megválasztott Képviselő-testület méltó módon szeretett volna emléket állítani a 

falu számára, így Nagyhegyes megalakulásának 50. évfordulójára, 2002-ben készítette el a 

Tájházat, mely küllemében és belső elrendezésében ugyanolyan, mint amelyekbe 1952-ben 

költöztek be az emberek. A tájház hivatalos átadásra 2002. augusztus 20-án került sor. 

Több nagyhegyesi lakos ajándékozott berendezéseket, hogy még korhűbbé tegyék a házat. 

Kertész Imréné, édesanyja hagyatékából bútorokat, míg Rimócziné Katalin eszközöket, 

ruhaneműket, edényeket adományozott. A belső teret kemence ékesíti.  
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Rickl-kúria 

 

Az első „debreceni” Rickl – Rickl József Antal német kalmár volt. A kereskedő fia I. Rickl 

József Zelmos apja halálát követően tovább folytatja feleségével egy pesti csizmadiamester 

leánya Ivancsics Rozinával annak üzletét. Gazdagságukat nem csak kereskedő üzletük 

fejlesztésével, hanem Debrecen külsőségein (pl. Elepen és Hegyesen) vásárolt birtokokkal is 

növelték.  

A kései klasszicista stílusú, ma már alápincézetlen, szabadon álló földszintes kúriát az 1850-

es évek elején-közepén építették. Az észak-déli tájolású, téglalap alaprajzú épület tömege 

tagolatlan, bejárata a déli oldalon található. Terveit feltehetően a tulajdonos, II. Rickl Antal 

Vilmos (1826-1857) készíthette és a park rendezése is az ő nevéhez fűződik (bár a források 

szerint a park ősi fáit még édesanyja ültette). Főhomlokzatán egykor 4 pilléren nyugvó, 

falsíkba simuló tornác húzódott. Felette a timpanon még ma is megvan. A tornácra 4 vagy 5 

ívesen kialakított téglalépcső vezetett fel, a lépcső két oldalán lévő kis tégla pilasztereken 

Eros és Psyché szobra állt. A teljes homlokzat vakolt volt, az épület szélein vakolatból 

kialakított toszkán pilaszterekkel, az ablakok körül klasszicista vakolatdíszekkel. A hátsó 

homlokzathoz oszlopos verandát építettek, mely a szépen gondozott, sétányokkal átszelt 

erdőre nézett.  

Az épületet az elmúlt 60 évben szinte teljesen átalakították. Az államosítás után TSZ 

irodaként, majd általános iskolaként (Korom-iskola) használták, mely 2001-ig működött az 

épület falai között. Azt követően gazdasági célokra hasznosították a régen szebb napokat 

megélt kúria.  

 

Nagyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2008. (XI. 24.) önkormányzati 

rendeletével a Rickl-kúria helyi egyedi védeleméről döntött, melynek eredményeként 2010-
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ben az önkormányzat a vidéki örökség megőrzése jogcímen megítélt MVH-s támogatás 

bevonásával külső megjelenésében eredeti állapotban helyreállítatta.  

2011-ben a Községi Könyvtár méltó helyre talált az épületben.  

2014. március 21-én ellátogatott az épületbe Jókai Anna Kossuth-díjas írónő, és ezen 

alkalomból olvasótermet neveztek el róla.  
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Kosztolányi László (1918-2000) 

Kosztolányi László 1918-ban született Ajakon. A nyíregyházi tanítóképzőben szerzett tanítói 

oklevelet. Pedagógus pályafutását Nyírtass községben kezdte. A második világháborúban 

háromszor sebesült meg. A háború vége felé feleségül vette Havas Vilma tanítónőt. Két 

gyermekük született, László és Katalin. 

Kosztolányi László a hadifogságból szabadulva, 1947-ben közszolgálatot vállalt az elepi 

tanyai iskolában. Miközben tanított a tanyasi iskolákban, segítette a tanyavilágban élő 

embereket ügyes-bajos dolgaik intézésében. Szerepet vállalt a nagyhegyesi részen létesítendő 

tanyaközpont megszervezésében, majd annak önálló községgé válásában. Az alakuló 

tanácsülésen, a megalakuló tanács tagjaként azt javasolta, hogy Nagyhegyes legyen a falu 

neve. A javaslatot a Belügyminisztérium jóváhagyta, ezzel véglegesítve a község nevét. 

A község megalakulásától kezdve – iskolaigazgatói, pedagógiai munkája mellett – több évig a 

végrehajtó bizottság tagjaként tevékenykedett a közös ügyekért. 1963–1967 között a 

tanácselnöki teendőket is ellátta igazgatói munkája mellett. A község életének nem volt olyan 

területe, amelyben ne vállat volna aktív, előremozdító szerepet. Nyugdíjba vonulásáig tagja 

volt a községi tanácsnak, a végrehajtó bizottságnak. 

Laci bácsi sok után járással, áldozatos, kitartó munkával, a községi és a megyei tanács 

segítségével megszervezte a tanyasi kollégiumot, amely 1964. február elsején nyitotta meg 

kapuit. Az ezért végzett munkájáért magas szintű kormánykitüntetést kapott. 

Nem csak a gyermekek tanítását tartotta életcéljának, kollégáival eredményesen szervezte 

meg a felnőttek oktatását is. 

Mindenkit igyekezett megnyerni a nevelés ügyének, munkássága alatt vált a község 

közoktatásának a részévé az óvodai intézményes nevelés, amelynek fejlesztéséért Ő maga is 

sokat tett. 1978-as nyugdíjba vonulásáig munkáját különböző szintű elismerésekkel 

jutalmazták. Ezek közül a „Gyermekekért” elnevezésű kitüntetést szimbolikus jelentőségűnek 

tartotta. 

Igazgatói, tanári, társadalmi, közigazgatási tevékenységét elismerés, tisztelet övezte. A sok 

éven keresztül Nagyhegyesért végzett munkáját, 1998-ban a község képviselőtestülete 

díszpolgári cím adományozásával ismerte el. 

Forrás: Gazda László: Nagyhegyes falukönyve, Nagyhegyes, 2000 
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e) sport 

Kráter Horgászegyesület 

Nagyhegyesen 2005-ben alakult a Kráter Horgászegyesület (korábban Kráter Közhasznú 

Horgászegyesület), mely 12 taggal kezdte meg működését. Létrejöttének több oka is volt; 

egyrészt korábban a környező városokba kellett engedélyért fordulni a helyi horgászoknak, 

másrészt a szintén ebben az évben átalakított Kráter-tó is indokolttá tette egy helyi 

horgászszervezet elindítását. Az egyesület elnöke kezdettől fogva Luka Ferenc, az alapító 

tagok között pedig a jelenleg is aktív Bajusz István, Árva János és Koroknai Tibor is 

megtalálható. Az egyesület technikailag a Magyar Országos Horgász Szövetség (MOHOSZ) 

szervezetéhez tartozik, ehhez igazítva a belső szerkezeti felépítést és működést.  

Fő tevékenységi körükbe tartozik a Kráter-tóba a Magyarországon őshonos halfajok évenkénti 

telepítése, mellyel fenntartják a megfelelő mennyiségű halállományt. A horgászengedélyek, 

területi jegyek és horgászati naplók kiadását is ellátják, nemcsak a környező, hanem 

valamennyi magyar vizet is beleértve. Az egyesület tagjai rendelkeznek továbbá a Kráter-tó 

felügyeleti jogával is, ami annyit tesz, hogy halőr hiányában a tagok ellenőrzik a tó és 

környezetének megfelelő tisztán tartását, az illegális horgászatot, valamint a víz és a halak 

minőségét és állapotát. Évenkénti közgyűlést tartanak, melyen mind a hatályos horgászati 

jogszabályokat, mind a rendezvényeket, versenyeket és a működéssel kapcsolatos részleteket 

is megvitatják. Jelenleg 100-120 tag alkotja az egyesületet, így a legnagyobb ilyen jellegű 

közösségi csoportot létrehozva Nagyhegyesen.  Az egyesület részt vesz ugyan a megyei 

eseményeken, megmérettetéseken, de csak kis mértékben, mivel a tagok a horgászatot nem, 

mint versenysportágat, hanem mint kikapcsolódási, közösségépítő tevékenységet folytatják. 

Hagyományosan évadnyitó- és évadzáró horgászverseny és bál kerül megrendezésre minden 

év tavaszán és őszén. A versenyek a délelőttök folyamán zajlanak, ennyi idő áll rendelkezésre 

a horgásznak ahhoz, hogy megfelelő mennyiségű és méretű halat fogjon, ami koránt sem 

egyszerű, hiszen a víz meglehetősen mély, körülbelül 6 méteres. A díjazások gyerek, ifjúsági 

és felnőtt kategóriában zajlanak, az eredményhirdetés pedig a verseny napján megrendezett 

bálon történik. A rendezvényre a horgászok és családjaik, ismerőseik hivatalosak, alapvetően 

zárt eseményről van szó. A serlegek és oklevelek kiosztása után vacsora és tombolasorsolás 

alkotják a programot, amin a horgászat elengedhetetlen kellékeire tehetnek szert a nyerni 



                 TÁMOP-5.3.11-13/2-2013-0001                   

     

 

76  
 

vágyók, az est további részében pedig táncos mulatság ad lehetőséget az önfeledt 

szórakozásra. 

A Kráter Horgászegyesület tagjai zárt közösséget alkotnak, a bővüléstől persze egyáltalán 

nem zárkóznak el, lehetőséget nyújtva ezzel a természetkedvelő, horgászatszerető egyéneknek 

a csatlakozásra, részvételre. Jövőbeli terveik közt szerepel nyílt nap rendezése, amelyen 

bárkinek lehetősége nyílik a horgászatra, hasznos technikai tippekre szert tenni és kellemesen 

kikapcsolódni.  

További információk, elérhetőség: 

Luka Ferenc – elnök  

Nagyhegyes, Hunyadi u.   

06-30/4159592 

www.nagyhegyes.hu  

 

 

 

http://www.nagyhegyes.hu/
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Nagyhegyesi Futóklub 

Fiatal csoport a „Fusshegyes” csapata, hiszen alig több mint egy éve alakultak. 2013. 

november 9-én tartották első összejövetelüket a Nagyhegyesi Művelődési Ház csoportjaként.  

19 tagot számláltak induláskor. A kezdeti lelkesedés nem maradt meg mindenkinél, - illetve 

volt, aki egészségügyi okok akadályoztak és volt, aki gyermekáldásnak örvendhetett, így 

jelenleg 15 aktív tag van. (Boruzs Judit, Csomós Beáta, Fülöp Roland, Juhász Hajnalka, 

Katonáné Székelyhidi Éva, Kunkli Lászlóné, Lázár László, Lázárné Szilágyi Ildikó, Molnár 

Gábor, Molnár Miklós, Nagy Mariann, Posta Éva, Postáné Nagy Beáta, Szmutkó Anett, 

Tóthné Posta Lenke) 

A klub életre hívásának elsődleges oka az volt, hogy népszerűsítsék a futást, mint egészséges 

és hasznos kikapcsolódási formát, sportot, önfejlesztő tevékenységet. Tagjaik, komoly 

közösségteremtő erővel bírnak, együtt könnyebb célokat kitűzni, a társak sikere mindenkit 

motivál. Célokat tűztek ki egyénileg és a csoport részére is. Tagjaik az első találkozón 

felírták, a céljaikat, melyeket, azóta mindenki túlteljesített.  

Közösségi célokat is tűztek ki maguk elé. Szerettek volna futóversenyt rendezni és vendégül 

látni távolabbi településeken élő futótársakat. Fontosnak tartották, hogy a rendezvényeiken a 

gyermekek is jelen legyenek, hogy jó példát kapjanak. 

Eddigi sikerek: 

I. Kráter Kupa 

2014. április 12-én rendezték meg az első Hajdúháti Hétmérföldes Futóünnep és Kráter 

Kupát. Céljuk a sport mellett az volt, hogy népszerűsítsék a települést, megmutassák a Kráter-

tavat, mint természeti és történeti értéket másoknak is, továbbá szerettek volna jó 

vendéglátónak mutatkozni települési szinten. Közel 200 felnőtt futó és több mint 100 gyermek 

részére rendeztek futóversenyt kilenc számban. Sikeres rendezvénynek bizonyult, melynek a 

pozitív visszhangja messzire eljutott. Érkeztek vendégsportolók Hajdúszoboszlóról, 

Debrecenből, Hajdúböszörményből, Püspökladányból, Balmazújvárosról, Hajdúhadházról, 

Hortobágyról és olyan távolabbi településekről is, mint Tarcal, Szolnok, Vecsés, Miskolc, 

Budapest vagy Budaörs.  

I. Napkelte Futam 
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2014. augusztus 23-án, a Kráter-tó „születésnapján” a falunapot szintén egy futóversennyel 

indították. A Napkelte Futam 05-30-kor rajtolt és a Kiserdei szabadidőparktól indulva a 

Kráter-tavat kerülték meg a futók. Több mint 80-an teljesítették a 13 km-es távot. 

Szeretnék, ha versenyeik hagyománnyá válnának és az évek során a népszerűségük tovább 

nőne. Nagyhegyes egyik védjegyévé szeretnénk tenni a Kráter Kupát. 

Egyéni versenylátogatásaik változó létszámmal zajlanak, mindenki a saját választása szerinti 

versenyeken és távokon vesz részt. Az elmúlt években a következő versenyeken szerepeltek: 

Oxigén Kupa-sorozat (Debrecen), Mikulás Futás (Balmazújváros), IV. Rotary Futófesztivál  

(Debrecen), 22. Bükki Hegyi Maraton (Miskolc), III. Éjszakai Futás (Debrecen), E-ON 

Délibáb félmaraton és harmadmaraton (Hortobágy), XII. Túri Kupa (Mezőtúr), XIV. Aqua 

Futás (Hajdúszoboszló), VIDOR – félmaraton (Nyíregyháza),  IV. Keszimaraton (Tiszakeszi), 

Miskolci Barátság Maraton (Miskolc), 1. Adventi Futóverseny (Hajdúszoboszló), 1. Farsangi 

Jelmezes Jótékonysági Futóverseny (Hajdúszoboszló).   

Készülnek idén a továbbiakban is ezekre a rendezvényekre. Továbbá remélik, hogy a 

Nagyhegyesi Futóklub idővel még több tagot számlál majd és képes lesz egyre több embert 

megmozgatni. 

 

Elérhetőség: 

Képviselő: Fülöp Roland Tel.: 36 30 22 65 289  E-mail: fusshegyes@gmail.com 

 

Honlap: http://fusshegyes.hu/  Facebook:  https://www.facebook.com/fusshegyes 

 

 

 

mailto:fusshegyes@gmail.com
http://fusshegyes.hu/
https://www.facebook.com/fusshegyes
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Nagyhegyesi Községi Sportegyesület 

A testnevelés és a sport jelentős szerepet tölt be az ifjúság erkölcsi – fizikai nevelésében, a 

személyiség formálásában. Nagyhegyesen a sport és az egészséges életmód elhivatott 

képviselője a Nagyhegyesi Községi Sportegyesület (NKSE). Az egyesület minden korosztályt 

igyekszik bevonni, ezzel szociális és rekreációs szerepe is van. 

Az egyesület 1958-ban alakult, korábban nem volt ilyen jellegű szervezet a különböző 

sportágak támogatására. Belső felépítését tekintve az elnök és elnökségi tagok irányították 

működését, fő hangsúlyt a labdarúgás kapta. Az elnöki pozíciót Tóth István, id. Tóth Péter, 

Bércessy Zsolt, Rimóczi János, Tóth Sándor, Őri Gábor és Pintér István is betöltötte, 2013-tól 

Zsuponyó Levente elnök irányításával működik az egyesület. Sportágakat tekintve kezdetben 

labdarúgó felnőtt- és tartalék csapat tartozott az egyesülethez, 1993-ban egészült ki a 

kézilabda csapattal. Technikai felszereltségüket tekintve folyamatosak voltak a fejlesztések és 

korszerűsítések. 2009-ben újították fel a Sportházat, a football pályához csatlakozó lelátó 

2012-ben, a cserepadok 2013-ban épültek. 2014-ben jött létre nagyszabású beruházásuk; a 
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Veres Péter Általános Iskola területén műfüves focipálya került átadásra színvonalas 

avatóünnepség keretein belül.  

A Nagyhegyesi KSE Nagyhegyes Kossuth utca 43. szám alatti sporttelepen működik. A telep 

Nagyhegyes Község Önkormányzatának tulajdonában van, az Egyesület szívességi használója 

úgy, hogy feladatai közé tartozik az komplexum teljes körű karbantartása és sportcélú 

hasznosítása. A mai felállást tekintve az elnök Zsuponyó Levente, az elnökségi tagok Bodnár 

István, Bodnár László és Vágner Ferenc, tiszteletbeli elnöknek pedig Rimóczi Jánost és 

Bércessy Zsoltot választották. Jelenleg három szakosztály alkotja a Nagyhegyesi Községi 

Sportegyesületet: a labdarúgás, a testépítés és a thai-boksz.  

Labdarúgás: 

Kezdetektől ez a sportág kapja a legnagyobb figyelmet, jelen pillanatig is fennáll ez a 

szerepköre. Különböző korcsoportok szerint történt a csapatok felosztása. Tóth Péter edző 

foglalkozik a felnőtt- és az ifi csapattal, Udvarhelyi Zsolt az U-9 és az U-11, Csige Imre az U-

11, U-13 és az U-15, Pintér István pedig az U-7 csoportba tartozó fiatal tehetségeket neveli. A 

szakosztály elsődleges célkitűzéseihez tartozik, hogy mind a fiatalokat, mind az idősebb 

korosztály tagjait egészséges életmódra, fegyelmezett játékra tanítsa, a labdarúgás területén az 

utánpótlás-nevelés kiemelt fontosságú. A csapatok folyamatosan részt vesznek 

bajnokságokon, az legfiatalabbak is szép eredményeket érte el házi bajnokságokon és 

megmérettetéseken, akárcsak a felnőtt- és ifi csapatok. Az elmúlt 4-5 év vonatkozásában a 

legkiemelkedőbb eredményekhez tartozik, hogy 2014-ben a felnőtt csapat megnyerte a Megye 

II. osztályának Északi csoportját. Ez a formáció 2014 augusztusában kezdődő bajnokságon 

már Megye I. osztályában játszott, jelenleg a 12. helyen állnak. 

Testépítés 

Nagyhegyes életében mindig is jelent volt a testépítés, erőfejlesztés, mint lehetséges sportolási 

lehetőség, viszont soha nem volt egyesületi keretek között összefogva. Eleinte a Nagyhegyesi 

Művelődési Ház területén található, jelenleg már csak raktárnak használt helyiségben várta a 

sportolni vágyókat, később az önkormányzat egy másik épületébe költözött.  

2013 márciusában Végh László irányításával, a Nagyhegyesi Községi Sportegyesület 

meglapította az egyesület Testépítő Szakosztályát. Az egyesületbe lépés előtti 15-20 fős 

taglétszám a felszerelésükkel és a terem alapterületével együtt napjainkra 

megtöbbszöröződött. A szakosztály nem versenyeztetési céllal jött létre, viszont támogatják a 
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versenyezni vágyókat. Fő céljuk Nagyhegyes lakosságának az egészséges élethez szükséges 

sportolási lehetőség biztosítása, így örömmel fogadják a sportolni vágyók jelentkezését. 

 

Thai-boksz 

A szakosztály 2013 októberében jött létre, jelenleg 19 főt foglal magában. A tagok 

Nagyhegyesről, Hajdúszoboszlóról és Balmazújvárosról származó lelkes sportolókból tevődik 

össze, a szakosztályt jelenleg Palczert Márió vezeti. Hetente körülbelül kétszer-háromszor 

tartanak edzéseket a testépítőknek kialakított edzőterem melletti helyiségben. Bár a 

szerveződés rendkívül fiatal, folyamatosak a törekvések a fejlesztésekre, az eszközök 

bővítésére. 2014-ben hagyományteremtő szándékkal került megrendezésre az I. Nagyhegyesi 

Thai-boksz Torna, ami nagy sikert aratott. Az I. Nagyhegyesi Fitt Napon is tartottak 

bemutatót, folyamatosan készülnek hasonló rendezvényekre.  

Elérhetőségek: 

Egyesület, labdarúgás: Zsuponyó Levente elnök 

                                     Nagyhegyes, Kossuth. u. 43. 

                                     info@nksefoci.hu 

Testépítés: Végh László  

veeegh@gmail.com 

  www.facebook.com/bossbodyclub 

Thai-boksz: vezető Palczert Márió, telefonszám: 30/384-7944 

 

mailto:info@nksefoci.hu
mailto:veeegh@gmail.com
http://www.facebook.com/bossbodyclub
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Nagyhegyesi Mazsorett csoportok 

A Nagyhegyesi Mazsorett csoportok egyfajta színfoltját képzik a községnek, változatos 

produkcióikkal folyamatosan szerepelnek az ország számos területén. 

Egy 1996-os kulturális bemutatón két általános iskolás osztály közreműködésével jött létre az 

első mazsorett-produkció Nagyhegyesen. Kiss Ferencné pedagógus állította össze a 

koreográfiát, mindezt egyszeri alkalomra tervezte. A nagy érdeklődésre való tekintettel 

alapította meg a Nagyhegyesi Mazsorett csoportokat, kezdetleges eszközökkel és 

felszereléssel, de annál nagyobb lelkesedéssel. A lányok tartás- és nyújtógyakorlatok 

segítségével javították állóképességüket és finomították mozdulataikat, heti rendszerességgel 

gyakorolták a botforgatás. A csoportba kizárólag általános iskolások járhattak és a Veres Péter 

Általános Iskola délutáni szakköreihez tartozott. Ezen a felálláson változtatott utódja, Bíró 

Zoltánné Erika, aki 2003-ban vette át a mazsorettesek vezetését. A Művelődési Ház 

csoportjaként folytatták tevékenységüket, a korábbi két csoportot háromra bővítette, valamint 

immár a korhatárt is kitolta, középiskolás lányok is járhattak a körbe. Folytatta az akkorra már 

hagyományossá vált eseményeken való részvételt, a Hegyesi napokon, Falunapokon, 

Fesztiválokon és Minősítőkön mutatták be tehetségüket a csoportok. Bíróné Erika 

kezdeményezte a „névadásokat” is; az Orchidea csoport elnevezést mai napig használják, 

valamint erre az időszakra tehető a zászlóforgatás technikájának elsajátítása is. 2004 

októberében Nagyhegyes testvérfalujában, Vámosgálfalván is szerepeltek, az elkövetkező 

években többször is meghívást kaptak a vendégszerető községtől. 2008-ban ismét váltás 

következett, Kovács Dóra és Kunkli Anikó vezetésével működött tovább az ekkor már négy 

alcsoportból álló kör. A hivatásos táncos Anikó segítségével még színesebb és változatosabb 

koreográfiák összeállítására került sor, vezetésük alatt az Újfehértón és Nádudvaron 

megrendezett fesztiválok résztvevői voltak, ahol szép eredményeket értek el.  

2012-től Kovács Bettina vezeti a csoportokat, jelen felállást tekintve – a tagok életkorának 

növekedése szerint - a Hóvirág, a Jázmin, az Orgona és az Orchidea csoportot, ami körülbelül 

50 főt foglal magában. A mazsorett csoportok a Magyar Fúvószenei és Mazsorett Szövetség 

alá tartoznak, az általuk megrendezett fesztiválok és minősítők szinte állandó tagjai és 

fellépői. Szerepeltek már többek között Balmazújvároson, Hajdúböszörményben, 

Debrecenben, Kalocsán és Budapesten, valamint minden évben állandó fellépői a 

Nagyhegyesi Falunapnak is. Ezen alkalomra az összes csoport bevonásával készül egy közös, 

nagyszabású produkció is, ahol a legfiatalabbaktól a legidősebbekig mindenki közreműködik.  

Eredményességüket igazolja, hogy – kezdetektől napjainkig- 3 ezüst, 16 arany és 7 kiemelt 

arany oklevél tulajdonosaik, továbbá 2014 novemberében elnyerték a Balmazújvárosi 

fesztiválon a „Legjobb Koreográfia Díját” Show kategóriában, ami a bot- és zászlóforgatást 
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foglalja magában. Számtalan egyéb oklevél, serleg és díj gyarapítja a csoport „gyűjteményét”, 

a színvonal megőrzése és emelése elsődleges célkitűzésük. 

Elérhetőség és további információ: Kovács Bettina bebi0817@freemail.hu 

 

 

mailto:bebi0817@freemail.hu
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Nagyhegyesi Íjász Kör:  

A településen többen is érdeklődtek az íjászat iránt, így Harangi Sándor toborzót hirdetett. 

Ennek eredményeként alakult meg 2013. április 5-én a Nagyhegyesi Íjász Kör.  

 

Az alapítók: Harangi Sándor, Harangi Flórián, Kállai Sándor, Kállai Dénes, Kállai Gyöngyi, 

Molnár Lajos, Molnár Lívia, Szarka Józsefné, Szarka Lili Emese. 

Az Íjász Kör megalakításához, az eszközök beszerzéséhez Nagyhegyes Község 

Önkormányzatának akkori Képviselő-testülete jelentős anyagi támogatást nyújtott.   

A lelkes kis csapat először 2013. május 1-jén biztosított lehetőséget a településen élőknek, 

hogy kipróbálják az íjászatot, azóta is tartanak folyamatosan nyílt edzéseket, a sport 

népszerűsítése érdekében.   

 

A tagok száma jelenleg 10 fő. Edzéseiket télen szombatonként 17 órától a Művelődési 

Házban, nyáron 18 órától a Vendégház udvarán tartják. 

 

Főbb tevékenységi terület: tradicionális íjászat 

 

További tevékenységeik: a rendszeres sportolás (versenyzés), testedzés, felüdülés 

biztosítása; tagok oktatása, nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet 

kibontakoztatása; ősi hagyományaink tisztelete, őrzése, illetve az ilyen igények felkeltése; 

kirándulások szervezése magyar történelmi helyszínekre (lehetőség és igény szerint). 

A gyerekek és felnőttek rendszeresen járnak versenyekre (Rakamaz, Anarcs, Muhi, 

Nagyhalász, Boldogkőváralja, Arka, Sárrétudvari, Tiszafüred, Mátészalka, Téglás, 

Hajdúdorog, Tiszamogyorós, Nagykáló), ahol szép eredménnyel szerepelnek és tisztességesen 

helyt állnak. A cél továbbra is a versenyszezonokban minél jobb szereplés, és tagságfelvétel a 

Keleti Gyepű szervezetbe.  

 

Eddigi sikerek: 

Tradíciónak számít a minden évben megrendezett Kráter-tavi íjászverseny. Az első versenyt a 

Kráter-tónál 2011-ben szervezte Harangi Sándor balmazújvárosi íjásztársával, Szabó 

Sándorral, mely, azóta szerepel a Keleti Gyepű hivatalos versenynaptárjában is. A legutóbb 

2014-ben megrendezett IV. Kráter-tavi verseny több mint 160 versenyző részvételével zajlott.     
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Elérhetőség: 

Képviselő: Harangi Sándor Tel.: 06/30 512 6404   E-mail: sanyo971@gmail.com 
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f) természeti környezet 

Keleti-főcsatorna: 

A Keleti főcsatorna a Tiszántúl vízellátási problémáira létrehozott mesterséges csatorna. 

Tervei már a 1830-as években elkészültek, de teljes hosszának átadására 1956-ban került sor. 

Vizét, a Tiszalöki duzzasztómű hatására a Tiszából gravitációsan nyeri.  A csatorna kiemelt 

fontosságú ivóvíz bázisok közé tartozik, innen kapja ivóvízét Debrecen és néhány környékbeli 

település. Emellett öntözést és ipari-víz ellátási funkciókat is betölt. 

A Tisza közelségének köszönhetően körülbelül 42 halfaj él vízben. (csuka, amur, ponty, 

harcsa, süllő, balin, törpeharcsa, márna, compó, busa, bodorka, ezüstkárász, dévérkeszeg, 

kősüllő stb.). A horgászhelyek a települések közelében lévő hidak melletti lejárókon 

közelíthetőek meg. 

Az ország egyik legnagyobb csatornája, vízhozama különösen a nyári időszakban jelentős, 

számos halastó létesült mellette. A víz alapvetően szelíden folyik, nyáron erősebb a sodrás. A 

víz nyáron az algavirágzásnak és a nyárfák virágzásának köszönhetően koszos. Ezentúl, a 

Tisza áradásaikor is zavaros, hordalékos a víz. Sok üdülőövezet létesült a csatorna mentén.  

Jelentősége napjainkban: 

•  Az 1956. július 14-i átadást követően az alábbi említésre méltó fejlesztések történtek a 

főcsatornához kapcsolódó területek vonatkozásában. 

• Az 1960-as évek közepétől megépültek a Nagyhegyesi, a Hajdúszováti és Hajdúnánási 

esőztető öntözőfürtök, amelyek összességében 6 ezer hektár terület öntözését tette lehetővé. 

• Ugyanebben az időszakban (az 1960-as évek elején) épült ki a K-V tározó-rendszer 

Balmazújváros és Hajdúböszörmény térségében 1050 hektáron, amelyen 14 millió 

hasznosítható vízkészlet helyezhető el. Ennek másodlagos hasznosítása jelenleg is halászati 

célú, de szükség esetén, belvíztározási célokat is szolgál. 

A Keleti-főcsatorna alapvető funkcióit a továbbiakban is a hatásterületén végrehajtandó: 

 öntözési, 

 halas tavi, 

 iparivíz-ellátási, 

 ökológiai célú vízpótlási és 
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 kommunális vízellátási feladatok teszik ki, 

ami összességében éves viszonylatban 200 millió m3 vízfelhasználást jelent. 

A Keleti-főcsatorna jelentősége a Körös-völgy szempontjából is kiemelt, mivel a főcsatorna a 

fürt-csatornák, valamint vízszállító belvízcsatornák segítségével a Hortobágy, Hortobágy-

Berettyó vízleadó útvonalon, valamint a Keleti-főcsatorna Bakonszeg, Kálló-Berettyó 

Hármas-Körös vízleadó útvonalon évi 300-400 millió m3 vízforgalom történik. A Keleti-

főcsatorna ezen túlmenően a horgászati hasznosítása kapcsán, valamint a töltések menti 

hétvégi telkek révén további jóléti szerepet is betölt. 

Forrás: http://tópart.hu/horgasztavak/balmazujvaros-es-korzete/keleti-focsatorna/  

 

 

 

 

http://tópart.hu/horgasztavak/balmazujvaros-es-korzete/keleti-focsatorna/
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Kráter-tó 

A Kráter-tó Nagyhegyes határától körülbelül 3,5 km-re található, a környezethez képest 

egészen rendkívüli mikroklímával rendelkező „kis oázis” a szántóföldek közepén fekszik.  

E természeti érték kialakulása egy baleset eredménye. A területen az 1920-as évektől kezdve 

folyamatos földgázkitermelések folytak, viszont többek között a technológia fejletlensége 

révén több, súlyos gázkitörést is okoztak a munkálatok. 1961. augusztus 23-án következett be 

az egyik legsúlyosabb, amikor is a kitörő gáz öngyulladt és a robbanást követően közel két 

napig égett. A több mint 100 méter magas lángoszlop eloltásának sikertelenségét követően 

végül a keletkezett törmelék és a 12 méteres földsánc fojtotta el a tüzet. Következményként 

egy megközelítőleg 150 méter átmérőjű, teljesen szabályos kráter keletkezett.  

Az akkori Termelőszövetkezet az így kialakult kürtőt - javarészt esztétikai szempontokat 

figyelembe véve, valamint a keletkező hatalmas mélyedést kihasználva - mesterséges tóvá 

alakíttatta, a Keleti - Főcsatornából vízzel töltette fel és nyárfával ültette körbe. A vízszint 

jóval a jelenlegi felett állt, a talajvíz és a csapadékmennyiség viszont beállította a mai 6 

méteres szintet, ami nem szorul karbantartásra, a természetes körforgás részévé vált.  Éppen 

ennek a körforgásnak köszönhető, hogy napjainkban egyfajta nyomást gyakorol a környező 

földművelési területek gazdáira és biogazdálkodásra, zöldebb gondolkodásmódra ösztönzi 

őket.  

A tó a 2005-ös évek környékén vált horgászatilag is jelentőssé, amikor a – szintén ebben az 

évben alakult – Kráter Horgászegyesület Magyarországon őshonos halfajok telepítetését 

megkezdte, valamint a táj építése és formálása is megkezdődött. Ebben az évben alakították ki 

az ösvényeket, sétálókat, látták el padokkal, szalonnasütőkkel és gyermekjátékokkal a 

területet, létrehozva így nemcsak egy kellemes és csöndes horgászhelyet, hanem egy bárki 

számára elérhető, kikapcsolódásra tökéletesen alkalmas pihenőhelyet is. 

A tó és környezetének alakítása csekély mértékben befolyásolta a terület képét, nem 

avatkozott be a természetes élővilágba. Az itt lévő fauna rendkívül sokszínű, a horgászók és 

kirándulók gyakran találkozhatnak őzekkel, vadnyulakkal, vadkacsákkal, énekes- és ragadozó 

madarakkal.  

A Kráter-tó és környéke számos és egyre gyarapodó eseménynek ad otthont. Hagyományosan 

itt kerül megrendezésre a Horgászegyesület évadnyitó- és évadzáró horgászversenye, de az 
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Íjász szakkör megmérettetései is itt zajlanak. A terület szépsége és különlegessége ide vonzza 

a különböző kiránduló csoportokat, tanulmányi kirándulásokat, biciklitúrákat, de főzéseket is 

szerveznek ide.  

A terület Nagyhegyes Község Önkormányzatának tulajdona, a Kráter Horgászegyesülettel 

közösen gondozzák.  

További információk: 

http://www.nagyhegyes.hu/wp-content/uploads/2014/10/Kr%C3%A1ter-t%C3%B3.pdf 

 

 

http://www.nagyhegyes.hu/wp-content/uploads/2014/10/Kr%C3%A1ter-t%C3%B3.pdf
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Kiserdei park 

A német származású kereskedő Rickl család 1819-ben szerzett meg a 6 nyilas méretű elepi 

birtokot, melyet 1829-30-ban 16 nyilas méretűre, majd később 32 nyilas méretűre bővített. A 

birtokot I. Rickl József Zelmos vásárolta. Felesége Ivancsics Rozina asszony sokat 

kertészkedett az elepi pusztán. Ő ültette az erdőt, gyümölcsöst és azt a remek nagy fenyőfát, 

amely az Alföldnek a XX. sz. első felében is dísze volt. A család egyik rokona Déri 

(Leidenfrost) Gyula író és újságíró egy tárcacikkében az alábbiakat írta: „..Jobbról és balról, 

mint mondám, sűrű lombok szegték a képet, köztük simára nyírt pázsit zöld síkja nyitott utat a 

szemnek és édes illatú virágok kínálták fűszeres balzsamukat. A nyugati veranda mögött 

magas szálerdő lombjai zúgták és sötétlettek…. Az ifjú gazda sok ízléssel és nagy 

körültekintéssel választotta ki a helyet, hol fiatal felesége gyönyörűségére és a maga örömére 

a kis kastélyt építtette. Az erdőt még az édesanyja ültette egykor talán a nyári árnyékért, de 

lehet hogy a téli tüzelőért, amiket egyaránt nyújtott. Utakat Ő vágatott bele, parkot ő csinált 

belőle, füttyős madarakkal ő népesítette be, ezek énekeltek neki minden hajnalon hymnuszt az 

ó mérhetetlen boldogságáról, amit azonban a sors nagyon hamar megirigyelt tőle….”  

Az elmúlt századokat megélt erdőt az 1952-ben alakult és gyorsan fejlődő településünk szép 

lassan körbe nőtte. 2010-ben az önkormányzat a falumegújítás és-fejlesztés jogcímen megítélt 

MVH-s támogatás bevonásával sétányokat, ágyásokat alakított ki a területén. A terület 

újragondolásával a 1,5 hektáros tölgyes erdő a település egyik gyöngyszeme. 
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 Forrás: Virányi Zsolt 

 

 

 

 

g) turizmus és vendéglátás 

Kadarcsi csárda 

 A csárda épülete az ún. Sóút mentén, a pesti-debreceni országút mellett állt és áll a mai 

napig. Debrecen városa 1761 őszén a Kadarcs vízfolyása mellett új csárdát állíttatott 

ideiglenesen egy földkunyhó és egy ugyanolyan építésű istálló formájában. A bormérés 

azonban olyan jól alakult már az első évben, hogy 1762-ben elrendelték egy agyagból 

verendő kocsmaház építését. Ennek eleinte Elepi, Kőudvari vendégfogadó, majd később 

Kadarcsi csárda lett a neve. Az 1840-es években felújított, „kiigazított” szép klasszicista 

épület az árendátor, azaz a bérlő szobáját, kamráit, a szabadkéményes konyhát, a borivó házat 
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és a bormérő széket foglalta magában, illetve négy vendégszobát, melyeket a folyosóról 

fűtöttek.  

Az épület különleges szépségét az oszlopos tornác adja, mely nyáron hűvös borozgató hely 

volt. Azon különleges csárdák közé tartozott ez a hely, ahol az út mellett a szekérnek lovastól 

való beállására alkalmas fedett helyet ún. állást is építettek 1845-ben. Ez a kispénzű utazók 

szálláshelyeként is szolgált. Természetes kelléke volt a csárdának a Hortobágy egyik jelképét 

adó gémes kút is.  

A 90-es évek közepéik működő csárda sokáig gazdátlanul állt. „A történelem országútján” 

tematikus csárdaútvonal a Hortobágyon keresztül Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében 

a hasonló csárdákkal együtt 2011-ben újították fel.  

A Kadarcsi csárda csárdamúzeumként és információs pontként várja a sóúton érkezőket. 

Korhű berendezésével, szabadkéményes konyhájával, az ivószoba kemencéjével, 

kármentőjével idézi azt a világot, amikor még szekérrel s gyalogszerrel rótták az utakat. 

Ugyanakkor kielégíti a ma emberének igényeit is tájékoztatást adva, frissítőt felszolgálva és 

mosdó lehetőséget biztosítva. A Kadarcsi csárda szekérállás tervei mellett fennmaradt a 

Kadarcsi fahíd terve is, ezek alapján épülhettek meg újra az egykor a csárda mellett álló 

építmények bemutatva az eredeti építészeti hármas egységét, amelyet a csárda, a szekérállás 

és a fahíd alkot.  

 Forrás: www.hortobagy.eu 

http://www.hortobagy.eu/
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Tuba tanya 

A Nagyhegyestől 8 km-re található Tuba tanyát az értékteremtés és a hagyományőrzés 

jellemzi. Az Alföldre jellemző tájépítészet jelenik meg a tanyát, kis állatpark keretein belül 

megtekinthetőek az őshonos magyar állatokat, családi programok és kellemes kikapcsolódás 

várja az ide látogatókat.  

Több mint 20 éve vásárolta meg Rápolthy István a tanyát, akkor még fél hektáron csak egy 

romos kis ház volt, amit folyamatosan bővített, fejlesztett és korszerűsített. Ma az öthektáros 

birtokon egy több mint száz éves öreg parasztház és a mintájára elkészült épületegyüttes 

található, mely hagyományosan a paraszti kultúrának, gasztronómiának és a Tuba családnak 

állít emléket. A tanya nevét a tanyagazda anyai dédnagyapja, az 1848-ban született Tuba 

Ferenc után kapta.  

A házak hagyományosan vályogtéglából épületek és nádtetővel fedettek, ami nyáron 

kellemesen hűvös, télen pedig a meleget kiválóan megtartja. Berendezésüket tekintve eredeti 

parasztbútorokra is számíthat a látogató, leginkább faragott fenyőbútorok alkotják az 

enteriőröket. Az épületegyüttes kellemes zöld környezetben kapott helyet, a paraszti miliő 

mellett azonban modern berendezések is helyet kapnak; az apartman házakat tv, főzősarok és 

fürdőszoba teszi komfortossá. A házakhoz saját kerékpár is tartozik, a vendégeknek a 

szabadban bográcsozásra, szalonnasütésre is lehetőségük van.  

Az udvaron álló kis állatparkban megtalálhatók az őshonos magyar állatok, mint a szürke 

marha, rackajuh, mangalica, a háztáji szárnyasok, lovak vagy a tehenek. A vendégeknek 

lehetőségük van az állatok gondozásába is besegíteni, egész évben nyomon követhetik az 

állatok fejlődését. Mindezek közelebb hozhatják az ide érkezőket a természethez, 

bensőségesebb kapcsolatot alakíthatnak ki a környezettel. 

Az ételeket tekintve is hagyományos ízekre számíthatunk. Sütőt nemigen találunk a tanyán, 

hagyományosan minden fogás szabad tűzön, bográcsban vagy kemencében készül. 

Tradicionális levesek, pörköltek, kacsasült, töltött káposzta és még számos magyar étel 

alkotja a menüt, ami egyáltalán nem nevezhető könnyűnek, viszont annál ízletesebb. A 

vacsorák különleges eseményeknek számítanak, tánccal és citerazenével, a hagyományos 

népviseletek bemutatásával kiegészülve egy egész estés program elemét képzik. 
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Természetesen az italok terén is rendkívül hagyományőrzők; a fogásokhoz illő borok és 

illatos pálinkák teszi teljessé a magyar paraszti kultúra ízvilágát. 

A Tuba tanyán évente körülbelül nyolc-tízezer vendég fordul meg, magyar- és külföldi 

turisták számára egyaránt vonzó helyszín. A nagyhegyesi lakosok is előszeretettel választják a 

tanyát családi események, programok, találkozók helyszínéül.  

Rápolthy István munkáját számos rangos szakmai díjjal elismerték már: kapott Pro Tourismo 

és Rozmaring Díjat, 2006-ban az Év vendéglátóhelye címet Hajdúszoboszló városától, 

nemrég pedig Budapesten, a 20. Turisztikai Díjátadó Gálán az Év vendéglátója díjat vehette 

át.  

Az idelátogatók zavartalanul kipihenheti a zajos hétköznapokat, a századfordulót időző Tuba 

tanyán megrendezett programok révén kikapcsolódhatnak. Rápolthy István élete fő művének 

tekinti a helyet, a kellemes zöld környezet, a családi programok, a magyar estek és a 

tradicionális gasztronómia méltán népszerű a hazai és külföldi vendégek körében. 

Elérhetőség és további információk: 

Kontakt: 

Rápolthy István 

Telefon: 

30/ 9 584 550 

52/ 272 498 
www.tubatanya.hu 

http://www.tubatanya.hu/
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Hegyesi Napok 

Az első „Hegyesi Napok” 2002. május18-19-én került megrendezésre Kunhegyesen, a város 

önkormányzatának kezdeményezésére. Ekkor 8 alapító tag aláírásával jött létre az 

„Együttműködési megállapodás”. 

Az alapító tagok (a nevükben a „hegyes” szót viselő települések): 

- Bácsfeketehegy (Feketics) 

- Királyhegyes 

- Kishegyes 

- Kunhegyes 

- Magyarbánhegyes 

- Mezőhegyes 

- Nagybánhegyes 

- Nagyhegyes 

 

A megállapodás tartalma: 

- a rendezvény 2002-től évente, pünkösdkor szombaton és vasárnap kerül megrendezésre. 

- a soron következő helyszín kiválasztására, minden évben a „Hegyesi Napok” 

polgármesteri találkozóján kerül sor. 

- a rendezvényen kiemelkedő szerepet kap a települések helytörténeti értékeinek, 

művészeti csoportjainak, művészeinek, alkotóinak, hagyományőrző csoportjainak, 

sportolóinak bemutatkozása. 

- rögzítésre kerül, hogy a „Hegyesi Napok” költségeit az együttműködő települések 

lakosságuk létszámának arányában viselik. 
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A „Hegyesi Napok” jelképe egy fa, amely lombjának különböző színű levelei a települések 

neveit tartalmazzák. 

A színválasztás sorsolással történt. 

 

Bácsfeketehegy (Feketics) - bordó 

Királyhegyes   - citromsárga 

Kishegyes   - piros 

Kunhegyes   - világoskék  

Magyarbánhegyes  - narancssárga 

Mezőhegyes   - zöld 

Nagybánhegyes  - rózsaszín  

Nagyhegyes   - királykék 

 

2003-ban Oromhegyes, 2004-ben Felsőhegy is csatlakozott a társuláshoz. 

Oromhegy   - fehér  

Felsőhegy   - lila 
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A rendezvényeken, az otthont adó település szervezői és fellépői, illetve az együttműködő 

településekről érkezett küldöttségek tagjai a „Hegyesi Napok” jelképét ábrázoló kör alakú 

kitűzőket viselték, a rajta lévő szalag színével megkülönböztetve a településeket. 

 

 

2003-ban ismét Kunhegyes volt a házigazda. 

2004-ben a III. Hegyesi Napok községünkben került megrendezésre.  

2005-ben Mezőhegyes 

2006-ban Magyarbánhegyes 

2007-ben Nagybánhegyes  
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Melléklet 

 

1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez 

 

Javaslat a 

„[nemzeti érték megnevezése]” 

[települési/tájegységi/megyei/külhoni magyarság] értéktárba történő felvételéhez 
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Készítette: 

………………………………………………………. (név) 

……………………………………………………. (aláírás) 

…………………………………………. (település, dátum) 

(P. H.) 
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     Amenca – Velünk Európába Szervezet 

 
 

I. 

A JAVASLATTEVŐ ADATAI 

 

1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: 

 

2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: 

Név: 

Levelezési cím: 

Telefonszám: 

E-mail cím: 

 

 

II. 

A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI 

 

1. A nemzeti érték megnevezése 

 

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása 

 - és élelmiszergazdaság   

    

 t  és vendéglátás  

 

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye 

 

4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik 

     

 

5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása 

 

6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett 

 

7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, 

honlapok, multimédiás források) 

 

8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: 

 

 

III. 

MELLÉKLETEK 

 

1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális-

dokumentációja 
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2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, 

támogató és ajánló levelek 

 

3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó 

hozzájáruló nyilatkozat 

 

 

 


